
 

Rape in Mumbai : आता म ुंबईही अस रक्षित? 

गेल्या 10 वर्ाांत बलात्काराच्या घटनाुंमधे्य 235 

टक्क्ाुंनी वाढ  
 

Rape in Mumbai : म ुंबई हे शहर मक्षहलाुंसाठी सवाात स रक्षित शहर म्हटले जाते. 

परुंत  गेल्या काही वर्ाांत म ुंबईत बलात्काराची प्रकरणुं मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. 

त्याम ळे आता राजधानी क्षिल्ली प्रमाणे आक्षथाक राजधानीस द्धा मक्षहलाुंसाठी अस रक्षित 

होत आहे का असा प्रश्न समोर येत आहे. 2012 ते 2021 या िहा वर्ाांच्या काळात म ुंबई 

शहरात बलात्काराुंच्या घटनाुंमधे्य 235 टक्क्ाुंनी वाढ झाली आहे.  

 

थोडुं  पण कामाचुं 

 म ुंबई हे शहर महहलाुंसाठी सर्ाात स रहित शहर म्हटले जाते. 

 परुंत  गेल्या काही र्र्ाांत म ुंबईत बलात्काराची प्रकरणुं मोठ्या प्रमाणात र्ाढली आहे. 



 त्याम ळे आता राजधानी हिल्ली प्रमाणे आहथाक राजधानीस द्धा महहलाुंसाठी अस रहित होत आहे 

का असा प्रश्न समोर येत आहे. 

 

Rape in Mumbai : म ुंबई  : म ुंबई हे शहर महहलाुंसाठी सर्ाात स रहित शहर म्हटले जाते. परुंत  गेल्या 

काही र्र्ाांत म ुंबईत बलात्काराची प्रकरणुं मोठ्या प्रमाणात र्ाढली आहे. त्याम ळे आता राजधानी हिल्ली 

प्रमाणे आहथाक राजधानीस द्धा महहलाुंसाठी अस रहित होत आहे का असा प्रश्न समोर येत आहे. 2012 ते 

2021 या िहा र्र्ाांच्या काळात म ुंबई शहरात बलात्काराुंच्या घटनाुंमधे्य 235 टक्क्ाुंनी र्ाढ झाली 

आहे. प्रजा फाऊुं डेशन या स्वयुंसेर्ी सुंस्थेने म ुंबईतील ग ने्हगारीर्र शे्वतपहिका काढली आहे. फक्त 

बलात्कारच नवे्ह तर म ुंबईत हर्नयभुंगाच्या केसेसही र्ाढले आहेत. (235 percent increased in rape 

cases in mumbai city praja foundation report) 

 

 

प्रजा फाऊुं डेशनने हिलेल्या माहहतीन सार म ुंबईत 2012 ते 2021 या काळात बलात्काराुंच्या प्रकरणात 235 

टक्क्ाुंनी र्ाढ झाली आहे. 2012 साली म ुंबईत 232 बलात्काराची प्रकरणाुंची नोुंि झाली होती. त्यात र्ाढ 

होऊन 2021 साली म ुंबईत 777 बलात्काराुंची प्रकरणे र्ाढली आहेत.  म ुंबईत हर्नयभुंगाच्या प्रकरणातही 

172 टक्क्ाुंनी र्ाढ झाली आहे. तर गेल्या 10 र्र्ाांत अपहरणाुंच्या प्रकरणात 650 टक्क्ाुंनी र्ाढ झाली 

आहे. यातील 98 टके्क पीहडत हे लहान म ले असून ते 16 ते 18 र्र्ा र्योगटातील आहेत. असे असले तरी 

म ुंबईत हत्या आहण चोरीचे प्रमाण घटले आहे. गेल्या 10 र्र्ाांत हते्यच्या प्रकरणात 27 टक्क्ाुंनी तर चोरीच्या 

प्रमाणात 16 टक्क्ाुंनी घट झाली आहे.  

 

Link: https://www.timesnowmarathi.com/maharashtra-news/mumbai-news/article/235-percent-

increased-in-rape-cases-in-mumbai-city-praja-foundation-report/445661 
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