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ભજુ શહરેમાાં પોલીસ વિભાગમાાં મહહલાઓની ભાગીદારી 
ભાવિકા અરજણભાઈ ગજુહરયા 

વિદ્યાર્થીની એમ.હિલ. અર્થથશાસ્ત્ર,અર્થથશાસ્ત્ર વિભાગ, કે.એસ.કે.િી.કચ્છ યવુનિવસિટી,ભજૂ. 
સારાાંશ  

ભજુ વિસ્તારમાાં પોલીસ હિપાટથ મેન્ટમાાં  મહહલાઓની ભાગીદારી જાણિા માટે આ અભ્યાસ હાર્થ ધરિામાાં આવ્યો 
છે.િતથમાન સમયમાાં તમામ કે્ષત્રોમાાં મહહલાઓને પરુૂષોને સમોિિી માનિામાાં આિે છે.તેમાાં ભજુ વિસ્તારમાાં પોલીસ હિપાટથ મેન્ટમાાં  
મહહલાઓ પરુૂષોને સમોિિી છે કે નહીં તે જાણી શકાય છે તર્થા મહહલાઓ પોલીસ હિપાટથ મેન્ટનો ક્ાાં વિભાગનુાં સાંચાલન કરે છે તે 
જાણી શકાય છે.અહી સ્ત્રી કમથચારી તર્થા પરુુષ કમથચારીનો તલુનાત્મક અભ્યાસ કરિામાાં આવ્યો છે. 

 
પ્રસ્તાિના  

પ્રર્થમ જીિર્થી લઈને માનિ સધુી જીિ વિકાસનો લાાંબો ઇવતહાસ રહ્યો છે.જેમાાં જીિોના િાંશવકૃ્ષમાાં માનિી સૌર્થી ઉપર 
લાગતુાં સિથશે્રષ્ઠ િળ છે.તેમાાં ભતૂકાળમાાં માનિી ભટકતુાં જીિન જીિતો હતો.ભતૂકાળમાાં આહદમાનિ ભટકતુાં તર્થા કુદરત પર 
વનભથર જીિન જીિતો હતો ત્યારબાદ ધીરે ધીરે માનિીનો વિકાસ ર્થતો ગયો અને આ જિપી વિકાસના કારણે ગનુાઓ તર્થા 
અગિિતામાાં િધારો ર્થતો ગયો. વિકાસના કારણે માનિીના િધતા જતાાં ગનુાઓને વનયાંત્રણ કરિા માટે ભતૂકાલમાાં રાજા-

મહારાજા,મગુલો િગેરે દ્વારા પ્રજાનુાં કાયદા દ્વ્રારા વનયાંત્રણ કરિામાાં આવ્યુાં ત્યારબાદ અંગે્રજોના આગમન બાદ 1861 માાં બ્રિહટશ 
સરકારે ભારતીય અવધવનયમ પેશ કયુું. આ અવધવનયમે ભારતમાાં એક આધવુનક અને વ્યાિસાવયક નોકરશાહીની નીિ રાખી. 1948માાં 
ભારતને સ્િતાંત્રતા પ્રાપ્ત ર્થિાને એક િષથ બાદ શાહી પોલીસને આઈ.પી.એસ દ્વ્રારા બદલિામાાં આવ્યો ત્યારબાદ 1972માાં પહલેા 
પોલીસ ઓહિસર તરીકે હકરણ બેદીની વનમણકૂ કરિામાાં આિી.તમામ દેશોમાાં કાયદા જરૂરી છે.દેશમાાં સતત અસમાનતા અને 
સ્ત્રીઓના બધા કે્ષત્રોની આવર્થિક,સામાજજક, રાજકીય,વશક્ષણ,આરોગ્ય,પોષણ અને કાનનૂી તરીકે સ્ત્રીઓ જીિનના તમામ કે્ષત્રોમાાં તર્થા 
તેના જીિનના તમામ સ્તરે શસક્ત કરિાની જરૂર જણાતી આિે છે.પોલીસને કાયદાનો ભાંગ કરનારાઓને અટકાિિા અને વનયાંત્રણ 
કરિાની િરજ સોપિામાાં આિી છે.  

 
પિૂથ સાંશોધનની સાહહજત્યક સવમક્ષા 

 "કાયદો,અક્ષર પ્રકાશન,અમદાિાદ,િો.બી.સી.રાઠોિ તર્થા પોપટવસિંહ િાઘેલા" દ્વારા જણાિિામાાં આવ્યુાં કે િોજદારી 
કાયથિાહીનો કાયદો 1974ની કલમ -238 ર્થી 250માાં કરિામાાં આિી છે.િોરાંટ કેસના બે પ્રકાર હોય છે:1.પોલીસ હરપોટથ  પરર્થી 
કરિામાાં આિેલ કેસો અને 2.પોલીસ હરપોટથ  વસિાય કરિામાાં આિેલા કેસો."reserch paper on police brautality sample in 8 

january 2009 lauen bradshow"તેના સાંશોધનમાાં જણાવ્ય ુકે યનુાઈટેિ સ્ટેટ્સમાાં કાયદાનુાં અમલીકરણ કરનારાઓ દ્વારા હહિંસા માટે 
લાઘમુતી સમદુાય લોકોએ ઘણા દાયકાઓ સધુી આધીન છે .આજે પોલીસ અવધકારીઓ ઘાતક ,અવતશય બળનો ઉપયોગ કરે છે જે 
બ્રબનઅનભુિી હમુલાઓ,મરણ અને ગોળીબાળની તરિ દોરી જાય છે."police officers ane mental health : the efficacy of cit 

training,m.s.w clinical reserch paper st.catherine university Ian g, morris"દ્વ્રારા જણાિિામાાં આવ્યુાં કે પોલીસ અવધકારીઓનાાં 
કોશલ્યઅને શક્ક્તને વશબ્રક્ષત કરિામાાં સી.આઈ.િી.વશક્ષણ ઉપયોગી વનિિ્ુાં છે.સી.આઈ .િી.પ્રવશક્ષણે પોલીસના જૂની રીતે કામ 
કરિાની રીતને ચનૂોતી આપી છે  "group threat police officer diversity and the deadly use of police forcei in 21 may,2016 
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joscha legewise and jeffery faganજણાવ્ય ુકે વિવિધ પોલીસ દળ કે જે પ્રમાણમા િસ્તીનુાં પ્રવતવનવધત્િ કરે છે જે તે જૂર્થના ધમકીને 
પહોચી િળે છે અને તેર્થી અવધકારી સામેલ હત્યાઓની સાંખ્યા ઘટાળે છે,વિવિધ પોલીસ દળ આહિકન અમેહરકનોની સાંખ્યા અને 
ઓહિસર સામેલ હત્યાનો દર ઘટાિિા જુર્થ ધમકીના પ્રભાિને ઘટાિે છે."A study on role stress among women professional in 

chennai city,Mother teresa womens university,17 july 2015માાં  Muzhumuth R.એ જણાવ્યુાં કે હાઇ ટેક્નોલૉજી સ્પીિ ગ્લોબલ 

સ્પધાથના યગુમાાં િધારો ર્થયો છે.છેલ્લે કેટલાક કાયદાઓમાાં સાંસ્ર્થાઓમાાં િધતી જતી સમસ્યા તરીકે તણાિ િધી રહ્યો છે.કામના સ્ર્થળે 

તણાિ મખુ્ય મદુ્દો બની રહ્યો છે અને કમથચારીઓ અને સાંસ્ર્થાઓ માટે બ્રચિંતાનો વિષય છે.સાંશોધક વ્યક્ક્તગત િસ્તી વિષયક ચલ 

પહરક્સ્ર્થવતઓમાાં પહરણમે છે જેમકે કામ,કુટુાંબ ,સાંઘષથ અને પરીિતથન અબ્રભગમ અને પહરણામ જેિા ચલો જેિા કે હિપે્રશન ,લાઈિ 

સાંતોષ,કાયથકારી જીિનની ગણુિત્તા .""ગજુરાત પોલીસ ,નાગરીક અવધકાર પત્ર,જજલ્લા પોલીસ અવધક્ષકની કચેરી ,કચ્છ 

ભજુ,2000(એ.કે.વસિંહા )જણાિે છે કે રાજયના આદેશો અને સચૂનાઓ મજુબ પોલીસ ખાતામાાં કચ્છ જજલ્લાની સરહદી વિસ્તાર તરીકેની 
અગત્યતા સમજી લોકો પણ પોલીસની સેિાની અપેક્ષા સારે્થ પોલીસને કઈ રીતે મદદરૂપ અગર ઉપયોગી ર્થઈ શકે કે જેર્થી નાગરીક 

અવધકાર માટે સાંલગ્ન કાયથિાહી એકબીજાની પરૂક બની શકે અને હાલના સમય અને સાંજોગોમાાં દરેક નાગહરક પોલીસ ખાતાને નાગરીક 

અવધકારર્થી રાષ્રભાિના સમજે તેવુાં દશાથવ્યુાં છે॰ "" police practice and reserch,Vol-9,no-4,september 2008,routledge taylor & 

francis group,issn-1561-4263 માાં  Geoff Dean એ તેમના સાંશોધનમાાં પોલીસ દ્વ્રારા તપાસ સમયે બૌદ્ધિકતા તર્થા સ્પષ્ટતા દશાથિિામાાં 
આિી છે.પોલીસ પોતાની તપાસ માટે સામાન્ય લોકોને ગનુાઓ ઉકેલિા માટે પછૂપરછ કરી વિચારે છે.િધ ુજહટલ ગનુાની તપાસ માટે 

ઉચ્ચ વિચારસરણીની આિશ્યકતા જોિા મળે છે.""stress problems faced by police constables in north chennai,4 april 

2013,globel reserch analysis(vol-2),ISSN- 2277-8160માાં S.Srinivasan અને  Dr.p.ilango કહ ે છે ઉત્તર ચેન્નઈમાાં પોલીસ કોન્સટેબલ 

દ્વારા તણાિ પર િધ ુ ભાર મકૂિામાાં આિે છે.સાંશોધક ચેન્નઈ અને ઉપનગરીયના ભોગોબ્રલક વિસ્તારને આિરી લે છે.જયાાં સાંશોધક છ 

પોલીસ સ્ટેશન ગનુાખોરી અને કાયદો અને વ્યિસ્ર્થા સારે્થ વ્યિહાર કરે છે.આ સાંશોધનમાાં ઉત્તરદાતાને પસાંદ કરિામાાં નમનૂા પધ્ધવત 

િપરાય છે.જેમાાં 82% લોકોએ સ્િીકાયુું કે તેમની મનોક્સ્ર્થવત કર્થળી છે.""Assess the quality of life of police constable working in 

selected setting,chennai,intarnational jouranal of science and reserch(IJSR),vol-4,issue-9,15 sep 2015(www.ijsr.com)માાં  
Andra Donitta,DR.S.aruna અને Dr.p.mangala gowri જણાવ્ય ુ કે તેમણે પોલીસ કોન્સટેબલના જીિનની ગણુિત્તાની આકારણી માટે 

એક િણાથત્મક અભ્યાસ કરિામાાં આવ્યો છે.તેમણે નમનૂા પસાંદગી માટે લોટરી પધ્ધવતનો ઉપયોગ કયો છે.તેમના સાંશોધન પરર્થી જાણિા 
મળયુાં કે તેઓની જીિનની ગણુિત્તા અને વશક્ષણનુાં સ્તર ઊંચુાં જોિા મળયુાં છે"  

 
સમસ્યા કર્થન  

દરેક સાંશોધન અભ્યાસમાાં સમસ્યા કર્થનનુાં ખબુજ મહત્િ હોય છે.દરેક સાંશોધન અભાયાસનુાં પ્રર્થમ સોપાન સમસ્યા કર્થન હોય 
છે.જેના દ્વ્રારા સાંશોધનની િાસ્તવિક પહરક્સ્ર્થતીની જાણ ર્થાય છે. િતથમાન સમયમાાં પરુુષો તર્થા મહહલાઓ િચ્ચે કોઈ ભેદભાિ 
કરિામાાં આિતો નર્થી.આજે વિશ્વમાાં તમામ કે્ષત્રોમાાં મહહલાઓ પરુુષોની સારે્થ તર્થા તર્થા પરુુષો સરખુાં જ કાયથ કરે છે ત્યારે આ 
ક્સ્ર્થવતમાાં ભજુ વિસ્તારમાાં પોલીસ હિપાટથ મેન્ટમાાં  મહહલાઓની ભાગીદારી જાણિા માટે અભ્યાસ હાર્થ ધરિામાાં આવ્યો છે. 

 
અભ્યાસના હતેઓુ  

1. ભજુ વિસ્તારમાાં પોલીસ હિપાટથ મેન્ટમાાં પરુુષો તર્થા મહહલાઓનુાં પ્રમાણ જાણિા. 
2. પોલીસ હિપાટથ મેન્ટમાાં કારણે મહહલાઓને મળતી રોજગારીનુાં પ્રમાણ જાણિા. 
 
અભ્યાસનુાં મહત્િ  

દરેક સાંશોધન અભ્યાસમાાં તેનુાં પોતાનુાં આગવુાં મહત્િ રહલે ુાં છે.દરેક સાંશોધન અભ્યાસનુાં ચોથુાં સોપાન   અભ્યાસનુાં મહત્િ છે.જેને 
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દ્વ્રારા અભ્યાસનુાં મહત્િ જાણી શકાય છે. િતથમાન સમયમાાં દેશ વિકાસ તરિ ગવત કરી રહ્યો છે.ત્યારે દેશમાાં સામાજજક અને આવર્થિક 
કે્ષત્ર પરુુષો તર્થા મહહલાઓ સરખુાં યોગદાન આપે છે.પોલીસને કાયદાનો ભાંગ કરનારાઓને અટકાિિા અને વનયાંવત્રત કરિાની 
િરજ સોપિામાાં આિી છે.કોઈપણ સમાજમાાં પોલીસ વિભાગોની મખુ્ય ભવૂમકાઓમાાં કાયદાની જાળિણી અને અમલ,ઓિથર તર્થા સેિાની 
જાળિણીનો સમાિેશ ર્થાય છે.નાગહરકોના જીિન,વમલકત અને સાંકલનનુાં રક્ષણ કરવુાં તે પોલીસ વિભાગનુાં કાયથ છે.પોલીસ વિભાગો પાસે 

જાહરે જનતાના માનિ અવધકારો અને સ્િાતાંત્રયના રક્ષણનુાં કાયથ છે. પોલીસ આપના જીિન અને વમલકતની સલામતી માટે 
જિાબદાર છે તેર્થી પોલીસ અવધકારીની ભવૂમકા નોંધપાત્ર છે.આ ક્સ્ર્થવતમાાં ભજુ વિસ્તારમાાં પણ પોલીસ હિપાટથ મેન્ટ દ્વ્રારા વિવિધ 
તર્થા અગત્યની કામગીરી હાર્થ ધરિામાાં આિે છે ત્યારે ભજુ વિસ્તારમાાં પોલીસ હિપાટથ મેન્ટમા મહહલાઓની કામગીરી જાણિા માટે 
આ અભ્યાસ હાર્થ ધરિામાાં આવ્યો છે॰  

 
સાંશોધન પધ્ધવત 

ભજુ વિસ્તારમાાં પોલીસ હિપાટથ મેન્ટમાાં  મહહલાઓ કેિી ભાગીદારી આપે છે તે જાણિા આ સાંશોધન  અભ્યાસ હાર્થ ધરિામાાં આવ્યો 
છે.જે માટે જરૂરી માહહતી મેળિિા માટે પોલીસ હિપાટથ મેન્ટમાાંર્થી મહહલાઓની સાંખ્યા,પરુુષોની સાંખ્યા તર્થા વિવિધ પોલીસ 
હિપાટથ મેન્ટમાાં  સ્ત્રી-પરુુષોની સાંખ્યાનો ગોણ માહહતી પ્રાપ્ત કરિામાાં આિી છે.અહી સ્ત્રી કમથચારી તર્થા પરુુષ કમથચારીનો તલુનાત્મક 
અભ્યાસ કરિામાાં આવ્યો છે. 

 
માહહતીનુાં વિશ્લેષ્ણ 

ટેબલ નાં-1  (પોલીસના વિવિધ હિપાટથ મેન્ટમાાં સ્ત્રી-પરુુષોની સાંખ્યા) 
ક્રમ પોલીસના વિવિધ િીપાટથ મેન્ટ પરુૂષો સાંખ્યા ટકાિારી સ્ત્રીઓની સાંખ્યા ટકાિારી કુલ 

1 A-િીિીઝન 77 89% 10 11% 87 

2 B-િીિીઝન 54 90% 6 10% 60 

3 પોલીસ હિેક્િાટસથ 567 82% 117 18% 684 

4 LCB/SOG 32 100% - 0% 32 

5 રાિીક 15 100% - 0% 15 

6 કુલ 745 85% 133 15% 878 

 પ્રસ્તતુ કોષ્ટક્મા પોલીસના વિવિધ  હિપાટથ મેન્ટમાાં  સ્ત્રી તર્થા પરુુષની સાંખ્યા કેટલી છે તે દશાથિિામાાં આવ્યુાં છે જેમાાં ભજુ 
વિસ્તારમાાં પોલીસ વિભાગમાાં કાયથ કરતી કુલ િસ્તી 878 છે જેમાાં કુલ પરુુષોનુાં પ્રમાણ 745 હતુાં જેનુાં ટકાિારી પ્રમાણ 85% છે અને 
તેમાાં કુલ સ્ત્રીઓન ુ પ્રમાણ 133 જેટલુાં હત ુાં જેનુાં ટકાિારી પ્રમાણ 15% જેટલુાં છે પોલીસ હિપાટથ મેન્ટમાાં  રાહિક વિભાગ તર્થા 
એલ.સી.બી/એસ.ઑ.જી  વિભાગમાાં મહહલાઓનો િાળો શનૂ્ય છે.મહહલાઓનુાં સૌર્થી િધ ુપ્રમાણ પોલીસ હિેક્િાટ્ર્સમાાં જોિા મળે 
છે॰ એલ.સી.બી.માાં પોલીસમાાં મહહલાઓના શનૂ્ય િાળો છે કારણકે મહહલાઓને સામાજજક તર્થા કોટુાં બ્રબક ઘણી મશુ્કેલીઓના કારણે 
તેઓ ગનેુગારોને શોધિા વિવિધ સ્ર્થળે િરિામાાં ઘણી મશુ્કેલીઓ નિે  છે તેર્થી તેઓનુાં હિેક્િાટસથમાાં માહહલાઓનુાં પ્રમાણ સૌર્થી 
િધારે છે. 

ટેબલ નાં -2 (ભજુ વિસ્તારમાાં પોલીસ હિપાટથ મેન્ટમાાં  વિવિધ સત્તાઓમાાં સ્ત્રી તર્થા પરુુષોનુાં પ્રમાણ ) 

ક્રમ વિવિધ સત્તાઓ પરુુષોની સાંખ્યા ટકાિારી સ્ત્રીઓની સાંખ્યા ટકાિારી કુલ 

1 DIG 1 100% 0 0% 1 

2 SP 1 100% 0 0% 1 

3 ASP 1 100% 0 0% 1 

4 DYSP 2 100% 0 0% 2 
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5 PI 4 100% 0 0% 4 

6 PSI 14 82% 3 18% 17 

7 કુલ 23 88% 3 12% 26 

 ઉપરોક્ત કોષ્ટક્મા ભજુ વિસ્તારમાાં પોલીસ હિપાટથ મેન્ટમાાં  વિવિધ સત્તાઓમાાં સ્ત્રી તર્થા પરુુષોનુાં કેટલુાં પ્રમાણ છે તે 
દશાથિિામાાં આવ્યુાં છે જેમાાં પોલીસ હિપાટથ મેન્ટમાાં  ઉચ્ચ સત્તાઓમા સૌર્થી િધ ુપ્રમાણ પરુુષોનુાં જોિા મળે છે.પોલીસ હિપાટથ મેન્ટમાાં  
વિવિધ વિભાગમાાં ઉચ્ચ સત્તાઓમાાં સ્ત્રીઓ કરતાાં પરુુષોનુાં પ્રમાણ િધ ુજોિા મળે છે.જેમાાં આ પ્રકારની સત્તાઓમાાં કાયથ કરિાની 
પરિાનગી સરકાર દ્વારા આપિામાાં આિી છે.સરકાર વિવિધ કસોટીઓ દ્વારા ઉચ્ચ સત્તા માટે વિવિધ કમથચારીઓને પસાંદ કરે છે.આ 
વિવિધ સત્તાઓ માટે મહહલાઓ અનામત રાખિા છતાાં સ્ત્રીઓ કરતાાં પરુુષોનુાં પ્રમાણ િધ ુજોિા મળયુાં છે કારણકે હજુ પણ ઘણા 
લોકોની વિચારસરણી એિી છે કે પોલીસમાાં કમથચારી તરીકે કાયથ કરવુાં એ િક્ત પરુુષોનુાં જ કાયથ છે.આમ,ભજુ વિસ્તારમાાં પોલીસ વિભાગમાાં 
ઉચ્ચ સત્તામાાં સ્ત્રીઓ કરતાાં પરુુષોનુાં પ્રમાણ િધ ુજોિા મળે છે.s 

 
તારણો 
1. ભજુ પોલીસ હિપાટથ મેન્ટમાાં ઉચ્ચ સત્તા માટે સ્ત્રીઓ કરતાાં પરુુષોનુાં પ્રમાણ િધ ુજોિા મળયુાં છે. 

2. કુલ પોલીસ િસ્તીમાર્થી પોલીસ હિેક્િાટસથમાાં સૌર્થી િધ ુિસ્તી જોિા મળે છે જેમાાં કુલ પરુુષોનુાં    પ્રમાણ 76% તર્થા સ્ત્રીઓને 
પ્રમાણ 87% જોિા મળયુાં છે. 

3. પોલીસની કુલ િસ્તીમાાં પણ સ્ત્રીઓ કરતાાં પરુુષોનુાં પ્રમાણ િધ ુજોિા મળયુાં છે. 

સચૂનો  

1. મહહલાઓ તમામ હિપાટથ મેન્ટમા ભાગ લે તેિો પ્રયાસ કરિો જોઈએ. 

2. મહહલાઓના વિકાસ માટે વિવિધ સેવમનાર તર્થા િકથશોપનુાં આયોજન કરવુાં જોઈએ 

3. ઊચ્ચ સત્તામાાં મહીલાઓનો િાળો િધે તેિો પ્રયાસ કરિો જોઈએ. 
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