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Continuous issue-23 | August – September 2016 

મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની મનોસમાજીક પહિસ્્િતિ અને સમાજકાર્ય  
  ભારતમાાં સ્ત્રીને શક્તત તરીકે માનવામાાં આવે છે. ભારતની સ્ત્રીઓ પહલેા જેવી અશશક્ષિત, 
અબોધ રહી નથી. હવે સ્ત્રીઓ શશક્ષિત અને જાગતૃ થઈને દરેક કર્યોમાાં પોતાની ભશૂમકા ભજવતી જોવા મળે છે. 
આજની સ્ત્રીઓ ગહૃકાર્યયની સાથે-સાથે શશિણ તેમજ અન્ર્ય વ્ર્યાવસાર્યો જેવાકે ડોકટર, નસય, એન્ીનીર્યર, 
રાજકારણ તથા નૌકાદળ, પોલીસ જેવા રિણાત્મક વ્ર્યવસાર્યોમાાં અને વૈજ્ઞાશનક બનવા સધુીના કર્યો કરી શકે 
છે. જેનુાં મોટા માાં મોટુાં ઉદાહરણ છે નાસાની પ્રર્યોગશાળામાાં "કલ્પના ચાવલા". અત્ર્યાર સધુી સમાજમાાં 
શારીરરક સૌન્દર્યય ધરાવનાર, પરુુષોને મોરહત કરનાર, પે્રમ માટે બક્ષલદાન દેનાર, બાળકોની સાર-સાંભાળ લેનાર 
આ પરુત ુાં જ મરહલાને સ્થાન આપવામાાં આવતુાં હત ુાં. 
  આજની સ્ત્રીઓ કઠોરમાાં કઠોર કાર્યય પણ કરી શકે છે જેમકે કમાન્ડર, પોલીસ કશમશ્નર, હોમગાડય, 
એન.સી.સી. ઓફીસર, લશ્કર વગેરેમાાં મરહલાઓ આગળ આવી રહી છે. સાથે સાથે વહીવટી, તાંત્રમાાં પણ 
સ્ત્રીઓએ સારી પ્રગશત કરી છે.  રકરણ બેદી તેનુાં તાદશ્ર્ય ઉદાહરણ છે. આજની મરહલા કારકુનથી માાંડીને 
કલેકટર સધુીની ફરજો બજાવે છે. તેવી જ રીતે પોલીસ ખાતામાાં પણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલથી માાંડી 
પી.એસ.આઈ. સધુીની ફરજો પણ  આજની મરહલા બજાવે છે. 

  મરહલા પોક્ષલસ કોન્સ્ટેબલ આવો શબ્દ જર્યારે આપણા માનસપટ પર આવે ત્ર્યારે ખાખી ડ્રેસ, 
ખાખી સાડી, મજબતુ બાાંધો તથા મજબતુ ચહરેો અને ગાંભીર સ્વભાવ સાથે પોલીસ સ્ટેશનમાાં બેઠેલા હોઈ અને 
અધીકારીઓને  પાણી પીવડાવવાના કામથી માાંડી પરુુષોની મશ્કરીનો ભોગ બનતી મરહલા જોવા મળે છે.  
આવી મરહલા પોલીસને સહ પરુુષ કમયચારીઓની અભદ્ર મજાક સહન કરવી પડે છે. આવી બધી સમસ્ર્યા વચ્ચે 
પણ મરહલા પોલીસ પોતાની ફરજ બજાવી સારા પરરણામો આપે છે. 

   આજની મરહલા કોન્સ્ટેબલો પ્રત્રે્ય સમાજનુાં ધ્ર્યાન ગયુાં નથી. સમાજ એટલુાં જ શવચારે છે કે કોઈ 
સામાજજક, ધાશમિક, પ્રસાંગોમાાં કાર્યદા વ્ર્યસ્થા કથળી ન જાર્ય તે માટે મરહલાઓના રિણ માટે મરહલા કોન્સ્ટેબલ 
રાખવામાાં આવે છે. આ મરહલા કોન્સ્ટેબલની સમસ્ર્યા પ્રત્રે્ય સમજે ઉદાસીનતા દાખવી જ છે. મરહલા 
કોન્સ્ટેબલોને કઈ-કઈ સમસ્ર્યા પ્રભાશવત કરે છે તથા મરહલા કોન્સ્ટેબલોને પોતાના કાર્યયકાળ દરમ્ર્યાન નડતી 
વહીવટી અને કૌટુાંક્ષબક સમસ્ર્યા અંગે પણ અભ્ર્યાસ થવો આવશ્ર્યક છે કારણકે આ મરહલા બહનેો પણ આપણા 
સમાજનો એક ભાગ છે. 

  આજનો સમાજ મરહલા પોલીસને સાંકુક્ષચત દ્રષ્ટીથી જુએ છે. ઘરના સભ્ર્યો તેની પાસેથી ગરૃહણી, 
પત્ની, આદશય માતા અને મદદનીશ તરીકેનુાં પાત્ર ઈચ્છે છે. આ ઈચ્છવા પાછળ તે મરહલા પોલીસમાાં સ્ત્રીની 
ભાવનાને ઢાંઢોળી શકવામાાં કુટુાંબના સભ્ર્યોનેને શનષ્ફળતા મળે છે અને જોર્યા- જાણ્ર્યા શવના વગર શવચારે્ય જુદા-
જુદા પ્રકારની સમસ્ર્યાઓનો સામનો પડે છે. જર્યારે મરહલા પોલીસ ખાતાની નોકરી સ્વીકારે છે, ત્ર્યારથી જ 
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સાંઘષયના માંડાણ થઇ છે. આ મરહલાના માતા-શપતા આવી નોકરી સ્વીકારવા પાછળ શવરોધ વ્ર્યકત કરે છે. 
સમાજમાાં પણ અપરક્ષણત મરહલા કોન્સ્ટેબલ સાથે પરણવા ઈચ્ુક યવુાનો હોતા નથી. 

  તેથી જ આવી શવશવધ સમસ્ર્યાઓ જેવી કે ફરજ દરમ્ર્યાન પરુત ુમાન સન્માન અને સ્વમાન ન 
જળવાવ,ુ કૌટુાંક્ષબક સમસ્ર્યાઓ, સામાજજક સમસ્ર્યાઓ, માનશસક સમસ્ર્યાઓ, મરહલા પોલીસની મનોદશા 
વગરેનો સામનો કરવા છતાાં પણ સમાજની સખુાકારી અને વાવ્ર્યસ્થા જળવાર્ય તે માટે લડતી આ ભારતીર્ય 
નારીએ શવશવધ પરરક્સ્થશતઓમાાં સમાર્યોજન સાધવામાાં કઈ-કઈ તકલીફોનો સામનો કરવો પડ ેછે તે જાણવાનો, 
શવચારવાનો, અને ભદ્ર સમાજને તેનાથી વાકેફ કરવાનો મળૂભતૂ હતે ુઅહી સમારે્યલો છે. 

  મરહલા કોન્સ્ટેબલની સમસ્ર્યાઓની હવે વાત કરીએ તો આ િેત્રમાાં પરુુષ પોલીસ 
અશધકારીઓની સાંખ્ર્યા વધારે છે એટલેકે પરુુષ પોલીસ કમયચારી બહુમતી ધરાવે છે. તેઓ મરહલા પોલીસને 
સામાન્ર્ય મરહલા સાથે સરખાવે છે અને અન્ર્ય પોલીસની સમકિ હોવા છતાાં એક સરખી ફરજો સોપવામાાં 
આવતી નથી અન ેહોદા કરતા નીચલી કિાની કામગીરી પણ સોપવામાાં આવે છે. વહીવટી કામગીરી કરવામાાં 
ભેદ રાખવામાાં આવ ે છે. સાથ-ેસાથે સમર્યપાલન શનશિત ન હોવાને કરને પરુુષ અશધકારીઓ સાથે વાદ-
વીવાદમાાં ઉતરવુાં પડે છે. તદ ઉપરાાંત મરહલા પોલીસ કમયચારરઓને તેમને મળતા લાભો શવષે પરુતી 
જાણકારી અપાતી નથી. પરરણામે મરહલા પોલીસ કમયચારી જેઓ ખરેખર કામગીરી કરવા માટે છે તેને 
કામગીરી કરવામાાં સમસ્ર્યા નડે છે.  

  મરહલા પોલીસ કમયચારી કુટુાંબ પણ ધરાવતી હોર્ય છે અને વ્ર્યવસાર્યની સાથે-સાથે કૌટુાંક્ષબક 
જવાબદારી પણ વહન કરતી હોર્ય છે. મરહલા પોલીસના કુટુાંબીજનોને તેનો પગાર આવકારદાર્યક લાગે છે 
પરાંત ુશસક્કાની બીી બાજુ જોઈએ તો મરહલા પોલીસ ગહૃીણીની ફરજો પણ બજાવે તેવી અપેિા રાખે છે અન ે
આ અપેિામાાં કર્યારેક ઉણી ઉતરે તો તેને મેંણા-ટોણા, ટીપણીનો ભોગ બનવુાં પડે છે. પોતાની ઈચ્છા હોવા 
છતાાં પણ કડક અનશુાશસત નોકરી હોવાને કારણે કૌટુાંક્ષબક કર્યો, ધાશમિક કાર્યોમાાં અને વ્ર્યવહારરક કાર્યોમાાં ભાગ 
લઇ શકતી નથી અને તેને કારણે કુટુાંબમાાં મશુ્કેલી વહોરવી પડે છે. તેથી કૌટુાંક્ષબક સમસ્ર્યાઓ મરહલા પોલીસને 
ઘેરી વળે છે જે તેના પર શવપરીત માનશસક અસર જન્માવે છે. 

  કુટુાંબમાાં પણ ખાસ કરીને પશતએ તો પત્નીના શવકાસમાાં સાથ-સહકાર આપવો જ જોઈએ. તેને 
બદલે પશત દ્વારા ક્યારેક કટાિ થતા હોર્ય છે અને કેટલાક પ્રસાંગોમાાં પશત સહકાર આપે છે, તો તેની પાછળ 
પણ મજબરૂી હોર્ય છે અને પોતાની પત્ની કમાર્ય છે, તેવી લઘતુાગ્રાંથીથી પે્રરાઈને માનશસક ત્રાસ આપવાનો 
પ્રર્યત્ન કરતા હોર્ય છે અને ભારતીર્ય મરહલાઓ પશતને પરમેશ્વર માનતી હોઈ આ સમસ્ર્યા અંગ ેમૌન સેવે છે. 
કેટલીક મરહલા પોલીસ કૌટુાંક્ષબક ઝઘડાનો પણ ભોગ બને છે. ખાસ કરીને પશત- પત્નીના ઝઘડાઓ છૂટાછેડામાાં 
પરરણમે છે. અપરક્ષણત મરહલા પોલીસોને ીવન સાથીની પસાંદગીમાાં આ વ્ર્યવસાર્ય આવરોધ બને છે અન ે
મરહલા પોલીસના ચરરત્ર અંગે તકય-શવતકો કરવામાાં આવે છે. 
  
  મરહલા પોલીસની નોકરી સરકારી હોર્ય તે સારો એવો પગાર અને ભથ્થા મેળવતી હોર્ય છે. 
પરાંત,ુ આ તમામ આવક પોતાની પાસે રાખવા દેવામાાં કુટુાંબ કચવાટ અનભુવે છે. તેથી પણ પોતાન ુસ્વતાંત્ર 
અક્સ્તત્વ જોખમાર્ય છે તેવી લાગણીથી પીડાર્ય છે અને કુટુાંબમાાં સભ્ર્યો તેની આવકમાાંથી અમર્યાયરદત ખચય 
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કરતા હોર્ય છે અને ઘણીવાર મરહલા પોલીસને તેમના કુટુાંબીજનો નોટ છાપવાનુાં મશીન માને છે અને તેને 
કારણે પણ મરહલા પોલીસ આશથિક બોજ નીચે સતત ઘેરારે્યલી રહ ેછે.  

  અહી આ વ્ર્યવસાર્ય સાથ ેજોડારે્યલી જામનગર શહરેની લગભગ ૨૧ થી ૫૦ વષયની વર્યજૂથ 
ધરાવતી ૫૦ મરહલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ બહનેોની મનોસમાીક પરરક્સ્થશતનો સમાજ્કાર્યયની દ્રષ્ટીએ અભ્ર્યાસ 
કરતા નીચે પ્રમાણે શવગતો જાણવા મળેલી છે જેવી કે અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાંથી પરરણીત ૩૩ 
બહનેો પૈકી ૨૦ એટલે કે  ૬૧% ઉત્તરદાતાઓને લગ્ન પછી સાસરીર્યા પિ તરફથી નોકરી છોડવાનુાં દબાણ 
થત ુ હત.ુ અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૫૦% ઉત્તરદાતાઓન ે ઘરની જવાબદારી ઉપાડવામાાં 
આશાંકાને લીધે સાસરરર્યા પિ તરફથી નોકરી છોડવાનુાં દબાણ હત.ુ  અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાંથી 
૫૦% ઉત્તરદાતાઓને રોજ બરોજના ગહૃકાર્યયના કરણે કુટુાંબના સભ્ર્યો સાથે મન દુુઃખ થાર્ય છે. અભ્ર્યાસ હઠેળના 
કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૫૮% ઉત્તરદાતા નોકરીને લીધે બાળકોની ર્યોગ્ર્ય સાર સાંભાળ લઇ શકતા નથી, તેવ ુ
જાણવા મળેલ છે. અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૪૦ % ઉત્તરદાતા વારાંવાર બદલી થવા અંગે પશત 
અશનચ્છા વ્ર્યકત કરે છે તેવા ઉત્તરદાતા વધ ુ છે. અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ મરહલા ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૩૬.૩૭% 
ઉત્તરદાતાના બાળકો વધ ુપડતો ગસુ્સો કરે છે. તેવા ઉત્તરદાતા વધારે જોવા મળેલ છે. અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ 
મરહલા ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૮૧% મરહલા ઉત્તરદાતા એવુાં મને છે કે પોતાની કારરકદી બાળકોના શશિણ માટે 
જોખમકારક છે તેવા ઉત્તરદાતા વધારે છે. અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ ઉત્તરદાતાઓ માાંથી ૭૪% પોતાના બાળકોના 
અભ્ર્યાસમાાં પરુત ુાં ધ્ર્યાન આપી શકતા નથી. અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ મરહલા ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૫૭% મરહલા 
ઉત્તરદાતાઓ નોકરીને લીધે સાંતાનોના ભાશવમાાં રસ લઇ શકતા નથી તેવા ઉત્તરદાતા વધ ુ છે. અભ્ર્યાસ 
હઠેળના કુલ મરહલા ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૩૦.૩૦% મરહલા ઉત્તરદાતાને વહીવટની સમસ્ર્યાને લીધે ઘરમાાં 
સભ્ર્યોને નોકરી ગમતી નથી અને પશતના શતરસ્કૃત વતયનનો ભોગ પણ બને છે.  

  અભ્ર્યાસ હઠેળ ના કુલ મરહલા ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૫૦% ઉત્તરદાતા જણાવે છે કે જ્ઞાશતના લોકો 
તેઓની પ્રગશત સહન કરી શકતા નથી. અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૮૬% મરહલા પોલીસ 
પોતાની ફરજમાાંથી સમર્ય ફાળવી શકતા નથી એટલે ધાશમિક તહવેારોના કર્યોમાાં ભાગ લઇ શકતા નથી. 
અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૩૭.૨૦% ઉત્તરદાતાઓ ધાશમિક તહવેારોમાાં ભાગ લઇ શકતા નથી 
કારણકે પોલીસની નોકરીમાાંથી રાજા મળતી નથી. અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાંથી કુલ ૮૪% મરહલા 
ઉત્તરદાતાઓ સામાજજક પ્રસાંગોમાાં હાજરી આપી શકતા નથી. અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાંથી સૌથી 
વધ ુએટલે કે ૭૦% ઉત્તરદાતાઓને પોતાની ફરજ દરમ્ર્યાન પરુુષ કમયચારી સાથે રહવેાનુાં થાર્ય છે.  

  અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૨૬% મરહલા પોલીસ પોતાની નોકરી દરમ્ર્યાન કાંટાળો 
અનભુવે છે. અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૮૨% ઉત્તરદાતાઓ નોકરીના કારણે થાક અનભુવે છે. 
અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાં સૌથી વધ ુએટલે કે ૮૪% ઉત્તરદાતાઓને નોકરી સતત ૪૮ કલાક 
ઉપરની થતા ઉપરી અશધકારીઓ તરફ અનાદર ઉભો થાર્ય છે. અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાં સૌથી 
વધ ુ એટલે કે ૮૨% ઉત્તરદાતાઓને નોકરીના કારણે સ્વાસ્થ્ર્ય પર અસર પડે છે. અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ 
ઉત્તરદાતાઓમાાં સૌથી વધ ુએટલેકે ૬૬% ઉત્તરદાતાઓ બદલીને કારણે માનશસક તાણ અનભુવે છે. અભ્ર્યાસ 
હઠેળના કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાંથી સૌથી વધ ુએટલે કે ૫૫% ઉત્તરદાતાઓ પોતાના સાંતાનોને પોલીસની નોકરી 
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કરાવવા માાંગે છે. અભ્ર્યાસ હઠેળના કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાંથી સૌથી વધ ુએટલે કે ૭૪% મરહલા ઉત્તરદાતાઓ 
નોકરી દરમ્ર્યાન માનશસક હતાશ થાર્ય છે. 

  ઉપરોતત દરેક બાબત જોતા જણાર્ય છે કે ભારતમાાં સ્ત્રીઓની સ્થીતી હજુ કથળેલી જ છે પછી 
ભલેને એ મરહલા પોલીસ પણ કેમ ના હોર્ય . સ્વતાંત્ર ભારતમાાં ખરેખર તો સ્ત્રીઓની ક્સ્થશત સારી થવી હોઇએ 
પરાંત ુ હજુ પણ આ બાબતમાાં જોઇએ તેટલા પરીવતયનો આવ્ર્યા નથી. જેના મળૂ કારણમાાં ભારતીર્ય સમાજ 
વ્ર્યસ્થા અને રૂઢીચસુ્ત પરાંપરા છે. જ્ર્યાાં વેદો આધારરત સમાજ વ્ર્યસ્થા હોર્ય અને આટલો મોટો સાંસ્કૃશતક વરસો 
હોર્ય ત્ર્યાાં પણ સ્ત્રીઓનુાં આવ ુનીચ ુ સ્થાન હોર્ય તો બીજા સમાજોમા શુાં હાલત હશે અને તેમાાં પણ મરહલા 
પોલીસ કે જે મરહલા સાંબાંશધત ગનેુગારો ને પકડવા માટે તથા જ્ર્યાાં મરહલા જ ગનેુગાર છે ત્ર્યાાં તેની હાજરી 
ખબુજ જરૂરી છે છતાાં પણ આ વાત આપના સમાજને માન્ર્ય નથી. એક સ્ત્રી જ્ર્યારે ઘર તથા નોકરી એમ બાંને 
જવાબદારી શનભાવવા તરૈ્યાર થાર્ય છે તો સમાજ તેને અડચણ રૂપ સાક્ષબત થાર્ય છે. 

  આપણા સમાજમાાં શવકાસ ત્ર્યારે જ થશે જર્યારે સ્ત્રી અને પરુુષન ુસમાન સ્થાન હશે અને સ્ત્રીઓન ે
પણ પરુુષ સમાન બધાજ અશધકારો હશે. પરાંત ુતેના માટે ઘણુાં ક્ષચિંતન કરવાની જરૂર છે સમાજના દરેક વગોએ 
તેના માટે તૈર્યાર થવાની જરૂર છે. અરે થોડો શવચાર તો કરીએ કે જર્યારે એક સ્ત્રી પોતાના કુટુાંબ અને બાળકોને 
છોડીને સમાજની અને રાષ્રની સેવા કરવા તૈર્યાર થાર્ય છે તો તેના માથે કેટલી જવાબદારી છે અને કેટકેટલા 
કાર્યો તેને સાંભાળવાના થાર્ય છે. આવા સમરે્ય તેના પરરવારે તેની મદદ કરવી જોઈએ પરાંત ુઆપને જોયુાં તેમ 
આવી બહનેોનો પરરવાર અને સમાજ જ તેની શવરુદ્ધ જાર્ય છે અને તેને મક્કમતા પવૂયક નોકરી કરવા દેતો 
નથી. 

  તેથી આવા સમર્યમાાં દરેક સમાજ કાર્યયકરો તથા સાંસ્થાઓએ જાગતૃતા લાવવાની જરૂરત છે 
તથા સમાજમાાં એ શવચાર ફેલાવવાની જરૂરત છે કે મરહલા પોલીસ આપના સમાજ તથા કાર્યદાની વ્ર્યસ્થા 
માટે ખબુજ જરૂરી છે. એક સમાજ કાર્યયકર સામાજજક જાગશૃત દ્વારા આવા મરહલા પોલીસ બહનેોને સામાજજક 
સ્વીકૃશત તથા એ સાાંત્વના અપાવી શકે કે તે બહને જે કાર્યય કરે છે તે સમાજ માટે ખબુજ જરૂરી છે અને આ કાર્યય 
માટે જે બહનેો તૈર્યાર થઇ છે તેને ખરેખર અક્ષભનાંદન આપવા જોઈએ તથા વધ ુમા વધ ુબહનેો આવા કાર્યય મા 
જોડાર્ય તેના માટે પ્રોત્સાહન પરુૂાં પડવ ુજોઇએ.  
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સદંર્ય : 
 

I. અરુણા ભારદ્વાજ (૨૦૦૨ ,) વમેુન ઇન યશુનફોમય  :ઈમરજન્સ ઓફ વમેુન પોલીસ ઇન રદલ્હી , રીજન્સી 
પબ્લીકેશન્સ  ,રદલ્હી  

II. ઓમ રાજશસિંહ બસ્નોઈ (૨૦૦૨ ,) વમેુન પોલીસ ઇન ઇન્ન્ડર્યા ,એરાઈવલ બતુસ ઇન્ટરનેશનલ ,રદલ્હી 
III. તપૃ્તત મેહતા (૨૦૦૭ ,) વમેુન પોલીસ  :એ સોસીઓ- ઇકોનોશમકસ એનાલીસીસ ઈન અબયન બેકગ્રાઉન્ડ ,

કોમનવેલ્થ પબ્લીકેશન્સ, રદલ્હી 
IV. આલીમ એસ . ( ૧૯૯૧ ,)  વમેુન પોલીસ એન્ડ સોશ્ર્યલ ચેન્જ  ,આશશષ પબ્લીસબ્ગ હાઉસ ,ન્ય ુરદલ્હી.  

 

 

************************************************************************* 

 

ડો. જીગ્નેશ બી. િાળા  

આશસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર 

સમાજકાર્યય શવભાગ 

કે.એસ.કે.વી. કચ્છ યનુીવસીટી 
ભજુ-કચ્છ  
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