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म ुंबई, दि. 18 (एमएमसी नू्यज नेटवर्क ): म ुंबई शहरामधे्य गेल्या िहा वर्ाांत ग ने्हगारीत र्मालीची वाढ झाली आहे . 

2012 ते 2021 या र्ालावधीत गुंभीर ग न्ह्यामधे्य 112 टक्याने वाढ झाली आहे .अपहरणाच्या ग न्ह्याुंमधे्य 650 टके्क तर 

बलात्काराच्या ग न्ह्यामधे्य 235 टक्याुंनी वाढ झाल्याचा िावा प्रजा फाऊुं डेशन या सुंस्थेने पे्रस क्लब मधे्य आयोदजत 

पत्रर्ार पररर्िेत रे्ला. 

म ुंबईतील पोदलस युंत्रना आदण र्ायिा व स व्यवस्थेची सधास्स्थती 2022 ‘ या दवर्य प्रजा फाऊुं डेशन तफे आज पे्रस 

क्लब मधे्य हा अहवाल प्रर्ादशत र्रण्यात आला. यावेळी प्रजा फाऊुं डेशनचे सुंस्थापर् आदण व्यवस्थापर्ीय दवश्वस्त 

दनताई मेहता, सीईओ दमदलुंि मसे्क,डायलॉग प्रोग्रामचे प्रम ख योगेश दमश्रा व ररनी चेरीयन उपस्स्थत होते. 

शहरातील ग न्ह्याुंची वाढती सुंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी आदण त्ाुंचे तपासर्ायक योग्य ररतीने होण्यासाठी र्ायिा व 

स व्यवस्था युंत्रणा सज्ज आदण सक्षम असायला पादहजे . तपासामधे्य पोदलस दनरीक्षर् आदण उपदनरीक्षर् महत्त्वाची 

भूदमर्ा दनभावतात , परुंत  2022 पयांतची आर्डेवारी पाहता त्ाुंची 18 टके्क मुंजूर पिे ररक्त आहेत . ग न्ह्याुंची सुंख्या 

वाढती असल्याने ही पिे तातडीने भरणे आवश्यर् आहे . तरच तपासाचे र्ाम वेळेत होईल आदण त्ाचा िजाकही चाुंगला 

राहील. 



खून , बलात्कार , गुंभीर ि खापत इत्ािी वगक ॥ च्या गुंभीर ग न्ह्याुंचे दवशे्लर्ण रे्ले असता मदहला व म लाुंवरील ग न्ह्याुंचे 

तपासर्ायक 2017 मधे्य 72 टके्क प्रलुंदबत होते जे 2022 मधे्य वाढून 77 टके्क झाले आहे . ” असे प्रजा फाऊुं डेशनचे 

सीईओ दमदलुंि म्हसे्क याुंनी साुंदगतले . ” र्ोदवडर्ाळ वगळता अन्य वर्ाांमधे्य न्यायालयीन र्ारवाईसाठी वेळ लागत 

असून प्रलुंदबत स नावणीच्या खटल्याुंचे प्रमाण वाढत चालले आहे . 2017 ते 2021 या िरम्यान वगक 2 च्या गुंभीर ग न्ह्याुंच्या 

प्रलुंदबत खटल्याुंचे प्रमाण 95 वरून 98 टक्कक्याुंपयांत गेले आहे.Between 2017 and 2021, the proportion of 

Class 2 felony pending cases increased from 95 to 98 percent. 

या व्यदतररक्त मदहला व म लाुंवरील ग न्ह्याचे खटले अन क्रमे 97 आदण 95 टके्क सन 2021 पयांत प्रलुंदबत असल्याचे 

दिसते . गेल्या सहा वर्ाकत ( 2016 ते 2021 ) िाखल वगक 2 ने गुंभीर ग ने्ह ( 2,401 ग ने्ह ) दनर्ाली आदण मागे घेण्याचा 

र्ालावधी पाहता 2021 च्यापयांत स नावणीसाठी प्रलुंदबत खटाुंचे दनर्ाल लागायला 34 वरे् लागतील , तेही यार्ाळात 

जर नदवन भर पडली नाही तर तुंत्रज्ञान आदण व्हच अल फॉमकस याुंचा वापर र्रून प्रलुंदबत खटल्याचे र्ामर्ाज वेगाने 

पूणक र्रता येईल असे मसे्क म्हणाले. 

सन 2021 मधे्य म ुंबईत िाखल झालेल्या 888 बलात्काराच्या ग न्ह्याुंपैर्ी 59 टके्क ग ने्ह पोस्को ( POCSO) ( लैंदगर् 

ग न्ह्यापासून म लाुंचे सुंरक्षण र्ायद्याखाली िाखल झाले आहेत . या सवक 100 टके्क ग न्हयाुंमधे्य आरोपी व्यक्ती पीदडत 

व्यक्तीच्या मादहतीची असल्याचे दिसून आले . म्हणूनच या ग न्ह्याुंच्या प्रदतबुंधासाठी शालेय दवद्यार्थ्ाांमधे्य तसेच अन्य 

सुंबुंदधत से्टर्होल्डसकमधे्य जाऊन जणजागृती र्रण्याची आवश्यर्ता आहे . ” असे प्रजा फाऊुं डेशनच्या डायलॉग 

प्रोग्रामचे प्रम ख योगेश दमश्रा याुंनी साुंदगतले . 

” POCSO खाली िाखल ग न्ह्याची स नावणी ग न्ह्याची िखल घेतल्यापासून एर् वर्ाकच्या आत पूणक व्हायला पादहजे असे 

हा र्ायिा साुंगतो , पण पोदलसाुंचे तपासर्ायक आदण न्यायालयीन र्ामर्ाज या िोन्ही ुंमधे्य बराच वेळ जातो . उिाहरणाथक 

, 2021 मधे्य पोस्को खाली िाखल 72 टके्क ग न्ह्याचे तपासर्ाम प्रलुंदबत होते आदण ज्ाुंचे पूणक झाले त्ातील 42 टके्क 

ग न्ह्यामधे्य एर् वर्ाांहून अदधर् र्ालावधी लागला . 2021 मधे्य याच ग न्ह्याुंच्या 60 टके्क खटल्याुंमधे्य स नावणी होऊन 

दनर्ाल लागण्यासाठी 1 ते 5 वर्ाांचा र्ालावधी लागला . 2021 मधे्य 97 टके्क पोस्को घटले या र्ायद्याखाली स्थादपत 

दवशेर् न्यायालयाुंमधे्य चालले हेही नोुंि घेण्यासारखे आहे . 2020 च्या त लनेत ( 72 टके्क) हे प्रमाण वाढले आहे . ” असे 

दमश्रा म्हणाले .112 percent increase in various crimes in Mumbai in last ten years 
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