
 

 

 

म ुंबई सत्र न्यायालयात प्रलुंबबत खटल्ाुंचा बिकाल लागण्यासाठी 

३० वरे्ष लागतील ! 

 
 म ुंबईतील कायदा आणि स व्यवस्था याुंची णवदारक स्स्थती ‘प्रजा फाऊुं डेशन’कडून पत्रकार 

पररषदेत उघड ! 

 वषष २०२० मधील सवाषणधक ५८ टके्क बलात्कार बालकाुंवर ! 

 

 

म ुंबई – म ुंबईमधे्य मागील ५ वषाांत गुंभीर खटल्ाुंच्या २ सहस्र ५५० ग न्ह्ाुंचे णनकाल णकुं वा माघार 

घेण्याची सरासरी पहाता वषष २०२० पयांतच्या खटल्ाुंचा णनकाल लागायला प ढील ३० वषे 

लागतील. याप ढेही आिखी खटले स नाविीसाठी आले, तर हा कालावधी आिखी वाढेल, अशी 

माणहती ‘प्रजा फाऊुं डेशन’च्या वतीने ८ णडसेंबर या णदवशी ‘ऑनलाईन’ घेण्यात आलेल्ा पत्रकार 

पररषदेतून देण्यात आली. वषष २०२० पयांत म ुंबई सत्र न्यायालयात गुंभीर ग न्ह्ातील ८५ टके्क 

आरोपी णनदाषष म क्त झाले आहेत. म ुंबईमधे्य वषष २०२० मधे्य झालेल्ा एकूि बलात्काराच्या 

ग न्ह्ातील ५८ टके्क बलात्कार बालकाुंवर झाले असून ही सुंख्या ४४५ असल्ाची धक्कादायक 

माणहतीही ‘प्रजा फाऊुं डेशन’कडून देण्यात आली. या वेळी ‘प्रजा फाऊुं डेशन’चा ‘म ुंबईतील 

कायदा आणि स व्यवस्थेची सद्यस्स्थती २०२१’ या णवषयावरील अहवाल प्रकाणशत करण्यात आला. 
 

या अहवालान सार वषष २०२० मधे्य म ुंबई सत्र न्यायालयातील एकूि १ लाख २६ सहस्र ९२१ 

खटल्ाुंपैकी ९६ सहस्र ५७ खटल्ाुंचे अने्वषि प्रलुंणबत आहेत. प्रलुंणबत ग न्ह्ाुंमधे्य म लाुंवरील 

ग न्ह्ाुंचे प्रमाि ८० टके्क, तर मणहलाुंवरील ग न्ह्ाुंचे प्रमाि ७७ टके्क आहे. ‘फॉरेस्िक’ 

पडताळिीचे प्रमाि वषष २०१९ मधे्य प्रमाि ५५ टके्क होते, वषष २०२० मधे्य हे प्रमाि ५० 

टके्कपयांत खाली आले आहे. वषष २०२० पयांत १६ सहस्र ६०८ प्रकरिाुंतील ‘फॉरेस्िक’ अहवाल 

प्रलुंणबत आहेत. वषष २०२० पयांत एकूि २ लाख ५५ सहस्र ३५५ पैकी २ लाख ४९ सहस्र २७ 

खटल्ाुंची स नाविी प्रलुंणबत आहे. हे प्रमाि ९८ टके्क आहे. 

म ुंबईतील पोलीस आबि न्याय या महत्त्वाच्या के्षत्राुंतील पदे रिक्त ! 

म ुंबईतील पोलीस उपणनरीक्षक पदाुंमधील १८ टके्क, तर साहाय्यक पोलीस उपणनरीक्षक पदामधे्य 

२० टके्क पदे भरलेली नाहीत. ‘फॉरेस्िक’ प्रयोगशाळाुंमधील ४५ टके्क कमषचार्याुंची नू्यनता 

आहेत. म ुंबई सत्र न्यायालयातील सरकारी अणधवक्त्ाुंमधे्य माचष २०२१ पयांत अणधवक्त्ाुंची ५० 

पदे सुंमत असताुंना ३५ जि कायषरत आहेत, तर न्यायाणधशाुंच्या ९८ पदाुंपैकी ६९ न्यायाधीश 

कायषरत आहेत. ३१ ज लै २०२१ पयांत पोणलसाुंच्या एकूि ५१ सहस्र २५५ पदाुंपैकी ४१ सहस्र ३९६ 

पोलीस कायषरत आहेत. यान सार १९ टके्क पोलीस नू्यन आहेत, असे ‘प्रजा फाऊुं डेशन’ने 

अहवालात नमूद केले आहे. 
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