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બાયત ના યાષ્ટ્રતત ની ચટ
ૂં ૂ ણી કેલી યીતે કયલાભા આલે છે ?

બાયતના યાષ્ટ્રતતની ચટ
ૂં ૂ ણી ફહુ અટટી હોમ છે અહી સય ળબ્દ દ્વાયા તેની ભાહહતી
આલાનો પ્રમત્ન કયલાભાૂં આવ્મો છે


યાષ્ટ્રતતને રોકસબાના તથા યાજ્મસબાના અને દયે ક યાજ્મની તલધાનસબાના સભ્મો
ચટ
ૂં ૂ ી કાઢે છે .



સાભાન્મ નાગહયક નો પ્રત્મેક ભત પક્ત 1 ના મ ૂલ્મનો ગણામ છે .



યાષ્ટ્રતતની ચટ
ૂં ૂ ણી યુ તો દયે ક ધાયાસભ્મનો ભત લધ ુ મ ૂલ્મનો હોમ છે .



તલધાનસબાના સભ્મ ના ભતન ૂંુ મ ૂલ્મ કેલી યીતે ગણામ તે જોઈએ.



જે તે યાજ્મના તલધાનસબાના સભ્મ ના ભતન ૂંુ મ ૂલ્મ નક્કી કયલા ભાટે જે તે યાજ્મની
1971 ની લસતી ધ્માનભાૂં રેલાભાૂં આલે છે .



આ લસતી ના આંકડાને 1000 લડે બાગલાભાૂં આલે છે .



જે જલાફ આલે તેને જે તે યાજ્મની તલધાનસબાના સભ્મ સૂંખ્મા લડે બાગલાભાૂં આલે છે
.



ુ યાતની લસતી 1971 ભાૂં 26697475 હતી તેને 1000 લડે બાગતા
ઉદા તયીકે ગજ
ુ યાતની તલધાનસબાની સભ્મ સૂંખ્મા 182 લડે
26697.475 જલાફ આલે .આ જલાફ ને ગજ
બાગતા 146.689 જલાફ ભે છે



જેને યાઉન્ડ હપગયભાૂં પેયલતા 147 મ ૂલ્મ ગણામ



ુ તા જે તે
હલે જે તે યાજ્મન ૂંુ જે મ ૂલ્મ આલે તેને તેની ટોટર સભ્મ સૂંખ્મા લડે ગણ
ુ યાત ભાટે 182*147=26754 થામ છે .આભ
યાજ્મન ૂંુ કુ ર ભતદાનન ૂંુ મ ૂલ્મ ભે છે જે ગજ
ુ યાતન ૂંુ ભતન ૂંુ મ ૂલ્મ 26754 ગણામ .
યાષ્ટ્રતતની ચટ
ૂં ૂ ણીભાૂં ગજ



રોકસબા અને યાજ્મસબાના સભ્મોન ૂંુ ભત મ ૂલ્મ કેલી યીતે ગણામ તે જોઈએ .



દે ળની દયે ક તલધાનસબાના કુ ર ભતોને સૂંસદ સભ્મોની કુ ર સૂંખ્મા લડે બાગતા દયે ક
સૂંસદ સભ્મ ના ભત ન ૂંુ મ ૂલ્મ ભે છે .



દે ળની દયે ક તલધાનસબાના સભ્મો ન ૂંુ મ ૂલ્મ 549474 છે .ફૂંને સૂંસદ ગૃહોના કુ ર સભ્મો
776 છે .



તેથી દયે ક સૂંસદ સભ્મના ભત ન ૂંુ મ ૂલ્મ 549474/776=708 આલે .



સૂંસદ સભ્મોના ભતોન ૂંુ કુ ર મ ૂલ્મ 776*708=549408 આલે



યાષ્ટ્રતતની ચટ
ૂં ૂ ણીભાૂં આલી યીતે તલધાનસભ્મોના 549474 પ્રસ સૂંસદ સભ્મોના 549408
ભીને કુ ર 1098882 ભતો ડે છે .



ુ યાતના ભતોન ૂંુ મ ૂલ્મ 26754 છે જે ટકાલાયી મજ
ુ ફ 4.87% છે
યાષ્ટ્રતતની ચટ
ૂં ૂ ણીભાૂં ગજ



સૌથી લધ ુ મ ૂલ્મ ઉતય પ્રદે ળ યાજ્મ -15.25%



સૌથી ઓછૂં મ ૂલ્મ તસક્કક્કભ યાજ્મ -0.04%
સૂંકરન -ચૂંદન યાઠોડ

