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Crime Rate Statistics in Maharashtra 

Some 2012 numbers at a glance: 
• Crimes against women in India is 10.2% of total crimes. (244270 incidences of crime 

against women reported). 

• Maharashtra has the highest number (77 cases, 19.6%) of incest rape cases in India. 

• National Crime Rate (Crimes against women): 41.74 

• Megacity crime rate (Crimes against women): 47.76  –  higher than the national rate 

(Source: Crime in India 2012‐National Crime Records Bureau‐Ministry of Home Affairs) 

 

Total Number of reported Crimes against women during 2012 
  Total Number of Crimes 

against Women 
Crime Rate against 
Women 

Maharashtra  16353  29.87 
All India  244270  41.74 
 

India: Incidents of rape in during 2008 ‐ 2012 and percentage variation in 2012 
over 2011 
2008  2009  2010  2011  2012  Percentage 

variation 
21467  21397  22172  24206  24923  3% 
Source: Crime in India 2012‐National Crime Records Bureau‐Ministry of Home Affairs 

Maharashtra ‐ Megacity Total Crime rate 
Aurangabad  307.7 
Mumbai  165.7 
Nagpur  331.3 
Nashik  280.9 
Pune  243.7 
Maharashtra  176.7 
Source: Crime in India 2012‐National Crime Records Bureau‐Ministry of Home Affairs 
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Other States – Crimes against Women Rate 
State  Crimes against Women Rate 
Maharashtra  29.87 
Karnataka  34.92 
Gujarat  33.58 
Tamil Nadu  21.23 
Kerala  61.21 
Andhra Pradesh  66.05 
Delhi  69.75 
 

Maharashtra: Top‐5 districts of Highest crime against women rate 
Mumbai  10.4% 
Ahmadnagar  5.2% 
Thane  4.6% 
Jalgaon  4.1% 
Yavatmal  3.8 
Source: Crime in Maharashtra 2012‐CID‐Maharashtra State Police 

Maharashtra: Rape and related offences against women from 2010‐2012 
  2010  2011  2012  Percentage 

variation 
during 2012 
over 2011 

Percentage of 
total crimes 
against 
women 

Rape  1599  1701  1839  Increased by 
8.11% 

10% 
 

Molestation  3661  3794  3935  Increased by 
3.72% 

22% 

Sexual 
Harrasment 

1180  1071  1294  Increased by 
20.82%  

7% 

 Source: Crime in Maharashtra 2012‐CID‐Maharashtra State Police 
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Laws related to women 
(compiled by GreennEarth Social Development Consulting Pvt. Ltd.) 

 कायदे 
• भारतीय दंडिवधान (                 ) 

िवनयभगं- कोणत्याही व्यक्तीने एखाद्या मिहलेचा मयार्दाभगं / िवनयभगं केल्यास त्याला दंड 
आिण २ वषार्पयर्ंतची कारावासाची िशक्षा होऊ शकते. (कलम ३५४) 

अज्ञान स्तर्ी- अज्ञान स्तर्ीस (१८ वषार्पेक्षा कमी वय) बेकायदेशीरपणे शरीरसबंंधासाठी एखाद्या 
िठकाणी जाण्यास ूवतृ्त केले तर कलम ३६६ (ब) नुसार दंड व १० वषार्ंपयर्ंतची कारावासाची िशक्षा 
होऊ शकते.  

बलात्कार- एखाद्या स्तर्ीच्या इच्छेिवरुद्ध िकंवा ितला धमकावून िकंवा ितला गुगंीचे औषध देऊन/ 
फसवून/ दारू पाजनू ितच्याशी केलेला शरीरसबंंध म्हणजे Ôबलात्कारÕ होय. (कलम ३७५-३७६) 
बलात्काराच्या गनु्ह्यासाठी ७ वषेर् कारावास ते जन्मठेप अशी िशक्षा होऊ शकते. 
१६ पेक्षा कमी वय असलेल्या स्तर्ीची शरीरसबंंधासाठी परवानगी ही ÔपरवानगीÕ मानली जात नाही. 
कोणत्याही पिरिःथतीत तो गनु्हाच ठरतो. 
िनसगर्िनयमांच्या िवरोधात जाऊन एखाद्या पुरुषाने स्तर्ी बरोबर शरीर सबंधं केल्यास त्याला १० वषर् 
कारावासाची िशक्षा होऊ शकते.  

एखाद्या िववािहत स्तर्ीचा पती िकंवा नातेवाईक ितला बूर वागणकू देत असतील तर कलम ४९८-अ 
नुसार सबंंिधतास ३ वषार्पयर्ंतचा कारावास आिण दंड अशी िशक्षा होऊ शकते.  

एखाद्या स्तर्ीने आत्महत्या केल्यास ितला आत्महत्या करण्यास ूवतृ्त करणाढया व्यक्तीस, तशी 
पिरिःथती िनमार्ण करणाढया व्यक्तीस १० वषार्ंपयर्ंत कारावास आिण दंड अशी िशक्षा होऊ शकते.  

एखादी व्यक्ती एखाद्या स्तर्ीच्या गभर्पातास कारणीभतू ठरली तर त्या व्यक्तीस ७ वषार्पयर्ंत 
कारावासाची िशक्षा होते. सबंंिधत स्तर्ीच्या समंतीिशवाय गभर्पात करण्यात आला तर माऽ दोषी 
व्यक्तीस १० वषार्ंपयर्ंत कारावासाची िशक्षा होते. (कलम ३१२). स्तर्ीच्या समंतीिशवाय गभर्पात 
करताना स्तर्ीचा मतृ्यू झाला तर दोषी व्यक्तीस जन्मठेप होऊ शकते.  
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एक पत्नी िजवंत असताना उघडपणे दसुरा िववाह करणाढया व्यक्तीस ७ वषेर् कारावास व दंड होऊ 
शकतो. तसेच एक पत्नी िजवंत असताना ते लपवून दसुरा िववाह करणाढया व्यक्तीस १० वषेर् 
कारावासाची िशक्षा होऊ शकते.  

 

• ूसूतीपूवर् गभर्िलंग िनदान िचिकत्सा बंदी कायदा (१९९४) 
या कायद्याच्या कलम ६ नुसार गभर्िलगं िनदान करणे, म्हणजेच गभर् मुलगी आहे की मलुगा आहे 
याची तपासणी करणे यास कायद्याने बंदी आहे. तसे करणाढया व्यक्तीस कलम २२ नुसार ३ 
वषार्ंपयर्ंत कारावास आिण दंड अशी िशक्षा होऊ शकते. यामध्ये डॉक्टर सहभागी असल्यास त्याला 
वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास बंदी घातली जाते.  

 

• हंुडाूितबंधक कायदा (१९६१) 
या कायद्यानुसार हंुडा देण्यास व घेण्यास बंदी आहे. एखाद्या िववािहत स्तर्ी चा मतृ्यू झाला आिण 
नजीकच्या काळात ितचा छळ होत असल्याचे िनदशर्नास आले िकंवा ितच्याकडे हंुड्याची मागणी 
केलेली असल्याचे िनदशर्नास आले तर त्या स्तर्ीचा मतृ्यू हा ÔहंुडाबळीÕ मानण्यात येतो.  

 

• कामाच्या िठकाणची सुरिक्षतता आिण सोयी- कायद्यांतील तरतूदी. 
१) फैक्टरीज ्ऐक्ट (१९४८) या कायद्यात कामाच्या िठकाणी मिहलांना कोणत्या सोयी सवलती 

द्याव्यात यािवषयी सांिगतले आहे.  
या कायद्यानुसार कायार्लयांमध्ये मिहलांसाठी ःवतंऽ ःवच्छतागहेृ असणे बंधनकारक आहे. 
(कलम १९) 
िविशष्ट यंऽे चाल ूअसताना देखभालीचे काम, तेलपाणी करणे, ःवच्छ करणे हे कलम २२ 
नुसार मिहलांना बंधनकारक नाही.  
कलम २७ नुसार कापूस/कपडाशी सबंंिधत फैक्टरी मध्ये धोकादायक कामे मिहलांनी 
करण्याची गरज नाही.  
या कायद्याचे कलम ४८ असे सांगते की जर एखाद्या िठकाणी ३० पेक्षा जाःत मिहला काम 
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करत असतील तर मिहलांच्या ६ वषार्ंखालील मलुांसाठी ःवतंऽ खोलीची (पाळणाघराची) 
चांगली व्यवःथा असणे बंधनकारक आहे.  

२) समान वेतन कायदा (१९७६) असे सांगतो वेतन देताना स्तर्ी-पुरुष असा भेद करता येणार 
नाही. एकाच पातळीवरचे काम स्तर्ी- पुरुष करत असतील तर त्यांचे वेतनही समानच 
असले पािहजे. याचे पालन झालेले नाही असे िनदशर्नाला आल्यास दोषी व्यक्तीस तीन 
मिहने ते १ वषार्पयर्ंतचा कारावास आिण दंड अशी िशक्षा होऊ शकते. (कलम ४ व ५) 

३) माततृ्विवषयक कायदा (१९६१) यानसुार मिहलेस ूसतूीपूवीर् ६ आठवडे व ूसतूी नंतरचे ६ 
आठवडे पूणर्पगारी रजा िमळाली पािहजे. अशी रजा िमळणे हा गभर्वती मिहलेचा हक्क 
आहे. (कलम ५) 
सबंंिधत मिहलेला त्या वषार्त िकमान ८० िदवस काम केले असेल आिण ददुैर्वाने ितचा 
गभर्पात झाला तरीही अशी रजा िमळणे हा त्या मिहलेचा हक्क आहे.  
तसेच या कायद्यानुसार गभर्वती मिहलेस शारीिरक ौमांची कामे व शरीरावर ताण येईल 
अशी कठीण/अवघड कामे देण्यात येऊ नयेत.  

४) अनैितक वाहतूक ूितबंध कायदा (१९५६) नुसार कोणत्याही मिहलेस शरीरिवबय 
करण्यास भाग पाडणे हा गनु्हा असून त्यास ३ वषेर् कारावासाची िशक्षा होऊ शकते.  
तसेच १८ वषार्ंवरील कोणतीही व्यक्ती देहिवबय करणाढया मिहलेच्या उत्पन्नावर जगत 
असेल तर त्यास २ वषार्ंपयर्ंत कारावासाची िशक्षा होऊ शकते. (कलम ४) 

५) एखाद्या सावर्जिनक अिधकारी िकंवा कमर्चाढयाने आपल्या िवभागातील िकंवा त्या 
िवभागाअतंगर्त काम करणाढया मिहलेबरोबर शरीरसबंंध करण्याचा ूयत्न केल्यास तो 
गनु्हा ठरतो.  
तसेच एखाद्या तुरंुग अिधक्षकाने आपल्या हाताखालच्या मिहलेबरोबर िकंवा इिःपतळातील 
व्यवःथापकाने इिःपतळातील मिहलेबरोबर शरीसबंधं ठेवल्यास तो गनु्हा ठरतो. यासाठी ५ 
वषार्ंचा कारावास व दंड अशी तरतूद आहे. 

६) ूत्येक कायार्लयात एक तबार सिमती असावी व त्यात ५०% पेक्षा जाःत मिहला 
असाव्यात. तसेच सिमतीचे अध्यक्षपदसदु्ध मिहलेकडेच असावे असा िनणर्य सवोर्च्च 
न्यायालयाने १९९२ मध्ये एका खटल्याच्या िनकालात िदला. ही सिमती कामाच्या िठकाणी 
मिहलांच्या लैंिगक छळाबाबत चौकशी करू शकते. लांिगक छळाची व्याख्या पुढीलूमाणे-  
अ) शारीिरक लगट करणे. 
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ब) शरीरसबंंधाची मागणी करणे/ िवनंती करणे. 
क) अश्लील िवनोद करणे. लैंिगक शेरेबाजी करणे. 
ड) अश्लील सािहत्य दाखवणे. 
इ) लैंिगकतािवषयक (तोंडी िकंवा अन्य ूकारची) चुकीची वागणकू.  

७) कामाच्या िठकाणी होणाढया लैंिगक छळापासनू सरुक्षा देण्यासाठी कें ि सरकारने नुकतेच 
एक िवधेयक (                                                                    , 2010.) लोकसभेत मांडून पािरत केले आहे. अद्याप (जानेवारी 
२०१२) त्याचे कायद्यात रुपांतर झालेले नाही. 

 

• इतर काही महत्वपूणर् कायदेशीर तरतूदी 
१) िववाहाच्या वेळी मलुीचे वय िकमान १८ असणे बंधनकारक आहे तर मलुाचे वय िकमान 

२१ असावे.  
२) िववािहत मिहलेस सदु्धा लैंिगक छळ, बलात्कार, अनैसिगर्क शरीरसबंंध, पाशवी वागणकू 

याबाबत िवशेष अिधकार देण्यात आले आहेत. व अशा वेळी पतीिवरोधात पोिलसात तबार 
करण्याचे अिधकार मिहलेस आहेत.  

३) पोलीस आिण मिहला याबाबत काही ःपष्ट आिण कडक कायदे करण्यात आलेले आहेत.  
अ) १५ वषार्ंखालील मिहलांना पोलीस कोणत्याही कारणाःतव पोलीस ठाण्यात बोलावून 
घेऊ शकत नाही. 
ब) सयूार्ःतानंतर व सयूोर्दयापूवीर् मिहलांना पोलीस ठाण्यात बोलावता येऊ शकत नाही.  
क) अगदीच अपिरहायर् असल्यािशवाय कोणत्याही मिहलेस राऽी पोलीस कोठडीत ठेवता 
येणार नाही. 
ड) मिहलेस अटक करताना अटकेची कारणे, अटक केलेल्या मिहलेस जेथे ठेवले जाणार 
आहे त्या जागेची मािहती, न्यायालयासमोर त्या मिहलेस कधी सादर केले जाणार आहे 
इत्यादी सवर् मािहती असलेला मेमो ितच्या नातेवाईकांना िकंवा शेजाढयांना देणे 
बंधनकारक आहे.  
इ) स्तर्ी ची झडती घ्यायची असल्यास सयुोग्य ससुभ्य पद्धतीने दसुरी स्तर्ीच झडती घेऊ 
शकते.  
फ) उप िनरीक्षक िकंवा त्यावरील पदावरची व्यक्तीच मिहलेस अटक करू शकते. तसेच 
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मिहलेस अटक करायची असल्यास सबंंिधत अिधकाढयाने त्याची मािहती अधीक्षकास देणे 
बंधनकारक असते. 
ग) अटक झालेल्या मिहलेस मोफत न्याय्सेवा िमळवण्याचा हक्क आहे. (न्याय्सेवा 
ूािधकरण कायदा १९८७- कलम १२). ही न्याय्सेवा मोफत िमळण्याची जबाबदारी सबंंिधत 
न्यायालयाचीही आहे. 
 

 

 राष्टर्ीय मिहला आयोग  
१९९० मध्ये राष्टर्ीय मिहला आयोगाची कायदेशीरिरत्या ःथापना करण्यात आली. हा आयोग देशातील 
मिहलांवर होणाढया अत्याचारांच्या घटनांकडे लक्ष ठेवतो. तसेच कें ि व राज्य सरकारांकडे िशफारशी करू 
शकतो. तसेच सध्याच्या ूचिलत कायद्यांमध्ये काही कमतरता असेल िकंवा काही तरतूदी मिहलािवरोधी 
असतील तर त्यािवषयी सुधारणांची िशफारस हा आयोग करतो.    

 


