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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------प्रेस नोट

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे ५० लाख रुपयांची रोकड जप्त
आचारसंहिता भंगाच्या विविध प्रकरणी ४ दखलपात्र गुन्हे दाखल
मुंबई, दि. १९ एप्रिल, २०१९ :- :- लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ च्या पार्श्वभूमीवर मा. भारत निवडणूक
आयोगाने दिलेल्या सुचनांनुसार मुंबई उपनगर जिल्हयात आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी सुरु असून दि. ११
मार्च, २०१९ ते दि. १७ एप्रिल २०१९ या कालावधीत मुंबई उपनगर जिल्ह्यात भरारी पथकामार्फ त एकू ण ५० लाख १८
हजार ५०० रुपये इतकी रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ११ हजार ९४४ अनधिकृ त
फलक हटविण्यात आले असून ९ तक्रारी पोलिसात दाखल करण्यात आल्या आहेत. वाहनाचा दुरुपयोग व इतर प्रकरणी
२ अदखलपात्र गुन्हे तर इतर प्रकरणी ४ दखलपात्र गुन्हे पोलिसात दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुंबई
उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री. सचिन कु र्वे यांनी आज दिली.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यात दि. १० मार्च, २०१९ रोजी आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. या पार्श्वभूमीवर
आतापर्यंत भरारी पथकामार्फ़ त जप्त करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये दि. ०८ एप्रिल २०१९ रोजी मुलुंड येथे जप्त के लेले
७८ हजार ५०० रुपये, दि. १३ एप्रिल २०१९ रोजी बोरिवली येथे जप्त के लेले १० लाख रुपये, दि. १५ एप्रिल २०१९ रोजी
बोरिवली येथे जप्त के लेल्या २ लाख ९३ हजार ५०० रुपये इतक्या रोख रकमेचा समावेश आहे. दि. १६ एप्रिल २०१९
रोजी भरारी पथकाने के लेल्या कारवाईत एकाच दिवशी सर्वाधिक एकू ण १९ लाख रुपये रक्कम जप्त के ली. त्यामध्ये
जोगेश्वरी येथे जप्त के लेले १० लाख रुपये, बोरिवली येथे जप्त के लेल्या ९ लाख रुपयांचा समावेश आहे. दि. १७ एप्रिल
२०१९ रोजी भरारी पथकाने १७ लाख ४३ हजार ५०० रुपये रक्कम जप्त के ली आहे.
दि. ११ मार्च, २०१९ ते दि. १७ एप्रिल २०१९ या कालावधीत सार्वजनिक मालमत्तेवरील ९ हजार ५९५ तर
खाजगी मालमत्तेवरील २ हजार ३४९ असे एकू ण ११ हजार ९४४ फलक, पोस्टर्स,बॅनर व झेंडे काढून टाकण्यात आले
आहेत.

वाहनांच्या दुरुपयोगप्रकणी नोंद झालेल्या एका प्रकरणी पोलिसात अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली
आहे. आचारसंहिता भंगाच्या इतर प्रकरणी एकू ण नऊ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. निवडणूक सभेसाठी सार्वजनिक
मैदानाचा अनधिकृ त वापर, वर्तमानपत्रासोबत राजकीय जाहिरात पुरवणी जोडणे व लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१
मधील कलम १२७ (ए) चे उल्लंघन, खाजगी ट्रॅव्हल कं पनीच्या चारचाकी वाहनावर राजकीय पक्षाचे पोस्टर लावणे, देशी
मद्य बाळगणे अशा प्रकारचे गुन्हे के ल्यामुळे ४ प्रकरणी दखलपात्र गुन्हे पोलिसात दाखल करण्यात आले आहेत.
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फे सबुक - http://www.facebook.com/dydeomumbaisuburban

ट्विटर - https://twitter.com/ElectionMsd?s=08

