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ভারতে নির্ বানিে প্রার্থীতের ৪৭৫ জি ম াটিপনে, পনিের্তে ৩১ 

   

 

ভারতের সপ্তেশ ম া সভার ৫৪২ আসতির জয়ী প্রার্থীতের েতে এর্ার ম াটিপনের সংখ্যা ৪৭৫। অ্যাতসানসতয়শি অ্র্ মেতোতেটি  

নরফরেস (এনেআর) নির্ বািতির সেয় েতিািয়িপতের সতে প্রার্থীতের উতেখ  রা সম্পনির েথ্য নর্তেষণ  তর এ  র্থা জানিতয়তে। 

আজ মসাের্ার সংর্ােোেতে প্র ানশে হতয়তে এই েথ্য। 

পনিের্ে ইত  শি ওয়াি এ ইভাতর্ শুধু পনিের্তের প্রার্থীতের েথ্য নর্তেষণ  তর গে া  মরার্র্ার জািায়, রাতজযর 

ম া সভার ৪২ আসতি জয়ী প্রার্থীতের েতে ৩১ জিই ম াটিপনে। ২০১৪ সাত র তু িায় এ সংখ্যা পাঁিজি মর্তেতে। ২০১৪ সাত  

নে  ২৬ জি।  

 

ভারতের ম া সভার আসিসংখ্যা ৫৪৫ হত ও এর েতে দুজি েতিািীে হি। র্ান  ৫৪৩ আসতির েতে এর্ার নির্ বািি হয় ৫৪২ 

আসতি। োনে িাড়ুর এ টি আসতি এর্ার নির্ বািি হয়নি। 

পনিের্ে ইত  শি ওয়াতির রাজয সেন্বয়  উজ্জনয়িী হান ে র্ত তেি, এর্ার পনিের্তের ৪২টি ম া সভা আসতি  তেতেি ৪৬৬ 

জি প্রার্থী। এই ৪৬৬ জতির েতে ম াটিপনে প্রার্থী সংখ্যা নে  ১০৯। এর েতে সর্তিতয় ধিী প্রার্থী নেত ি    াো েনিতণর 

 ংতেস প্রার্থী নেো িের্েী। এরপর রতয়তেি মুনশ বোর্াতের জনেপুতরর তৃণমূ  সাংসে খন লুর রহোি এর্ং তৃেীয় স্থাতি ঘাটাত র 

তৃণমূ  প্রার্থী অ্নভতিো মের্। এই নেিজতির েতে নেো িের্েী োো র্ান  দুজি নজতেতেি। 

পনিের্তে এখি সর্তিতয় উপাজবি ারী সাংসে হত ি তৃণমূত র  ল্যাণ র্ত্যাপাোয়। োঁর র্ানষ ব  আয় ১৭ ম াটি রুনপর মর্নশ। 

এরপর রতয়তেি োনজবন ংতয়র নর্তজনপ সাংসে রাজু নসং নর্স্ত, োয়েন্ড হারর্াতরর তৃণমূ  সাংসে মুখ্যেন্ত্রী েেোর ভাইতয়র মেত  

অ্নভতষ  র্ত্যাপাোয়। 

 

ইত  শি ওয়াতির প্রনেতর্েতি র্ া হয়, পনিের্তে এর্ার জয়ী ২২ জি তৃণমূ  প্রার্থীর েতে ২০ জিই ম াটিপনে, গে সম্পনির 

পনরোণ েয় ম াটি। নর্তজনপর ১৮ জি জয়ী প্রার্থীর েতে ৯ জি ম াটিপনে, গে সম্পনির পনরোণ দুই ম াটি রুনপ।  ংতেতসর জয়ী 

দুজিই ম াটিপনে। েতর্ এর্ার র্াে েত র ম াতিা প্রার্থী জয়ী িা হওয়ায় ম াটিপনে জয়ী প্রার্থীর োন  ায় উতে আতসনি োঁতের িাে। 

প্রনেতর্েতি র্ া হতয়তে, নর্জয়ী ৪২ প্রার্থীর েতে ২৩ জতির নর্রুতে িািা মফৌজোনর অ্পরাতধর োে া রতয়তে। 



ম া সভা নির্ বািতি জয়ী ৪৭৫ জি ম াটিপনে প্রার্থীর েতে সর্তিতয় ধিী প্রার্থী নেত ি েেপ্রতেতশর নেত্ায়াোর  ংতেসে ীয় 

মুখ্যেন্ত্রী  ে  িাতর্থর পুে িকু  িার্থ। োঁর সম্পনির পনরোণ ৬৬০ ম াটি রুনপ। নিেীয় স্থাতি োনে িাড়ুর  ন্যাকুোরী আসতির 

 ংতেস প্রার্থী র্সন্ত কুোর এইি। োঁর সম্পনির পনরোণ ৪১৭ ম াটি রুনপ। আর তৃেীয় স্থাতিও  ংতেতসর মর্োলুরু রুরা  ম তের 

প্রার্থী নে ম  সুতরশ। 

এনেআতরর প্রনেতর্েতি র্ া হতয়তে, জয়ী ৪৭৫ জি ম াটিপনে প্রার্থীর েতে নর্তজনপর ২৬৫ জি, নশর্তসিার ১৮ জি ও  ংতেতসর 

৪৩ জি। ২০১৪ সাত  ম া সভায় জয়ী ম াটিপনে প্রার্থীর সংখ্যা নে  ৪৪৩ এর্ং ২০০৯ সাত  এ সংখ্যা নে  ৩১৫। 

 


