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અમેરરકાના પ્રમખુ ની ચ ૂૂંટણી કેળી  રીતે કરળામા આળે છે ? 
 

 
 

દુનનયાની શૌથી નળકનશત ોકાષી અમેરરકાની ગણાય છે છતાૂં તયાૂં પ્રમખુને ચ ૂૂંટી કાઢળાનો ોકતાૂંનિક ષક 
શીધો મતદારોને નથી .અમેરરકાના પ્રમખુની ચ ૂૂંટણી પ્રરિયા બહુ અટટી છે અષી શરલ રીતે તેને 

શમજાળળાનો પ્રયતન કરે છે  

 

1-પ્રથમ રાઉન્ડ -ચ ૂૂંટણી ષેાની પ્રાયમરી ચ ૂૂંટણી  
 

 અમેરરકામાૂં ડેમોિેરટક અને રીબ્ીકન એમ બે જ ક્ષો છે .પ્રમખુ દ માટે બૂંને ક્ષ ોતાના 
ઉમેદળારોને જુદા જુદા રાજ્યો માૂં ઉતારે છે . 

 બૂંને ક્ષના કરોડો મતદારો તેમાૂં ભાગ ે છે જેમનુૂં કામ ક્ષના રાષ્ટ્રીય અનધળેન માટે 
પ્રનતનીધીઓની શૂંદગી કરળાનુૂં છે . 

 ઉમેદળારને તેઓ બારોબાર  શૂંદ કરી કતા નથી  
 ઉમેદળારને ટેકો આળા માૂંગતા પ્રનતનનનધ કોણ એ મતદારોને ખબર ષોય એટે તેઓ ોતાના શૂંદ 

ઉમેદળારના તરફ્દારને જ મત આે છે  

 આમ તેઓ રોક્ષ રીતે રો ભજળે છે  

 

2-બીજો રાઉન્ડ -ક્ષના ઉમેદળારની શૂંદગી  
 

 પ્રાયમરી ચ ૂૂંટણી ાૂંચ મરષના ચાે છે.બૂંને ક્ષો તયાર બાદ ોતોતાના ચ ૂૂંટાયેા પ્રનતનીધીઓનુૂં 
રાષ્ટ્રીય અનધળેન યોજી પ્રમખુ દ માટે ક્ષના ઉમેદળાર ની શતાળાર શૂંદગી કરે છે  

 અનધળેન ળખતે બેનર અને પ્રચાર જોળા મલે છે  

3-િીજો રાઉન્ડ -પ્રમખુના શૂંદગીકારોની શૂંદગી  
 

 દર ચાર ળવે યોજાતી ચ ૂૂંટણી માટે નળેમ્બરના ષેા શોમળાર છીનો મૂંગલળાર નક્કી થયો છે  

 આ ળખતે ોકો મતદાન પ્રમખુ માટે કરતા નથી.ઈેક્ટર કોેજ તરીકે ઓલખાતા ખાશ બૂંધારણીય 
શૂંગઠન ના રાજ્યળાર શભ્યોને તેઓ ચ ૂૂંટે  છે  
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 દરેક રાજ્ય શૂંશદના બૂંને ગષૃોમાૂં ોતાના જેટા ધારાશભ્યો ષોય એટી શૂંખ્યાના ઇેક્ટર ને ચ ૂૂંટી 
કાઢે છે  

 ઈેક્ટર કોેજના આળા શભ્યો કુ 538 ષોય છે  

 ોતે ચ ૂૂંટાયા બાદ તેઓ પ્રમખુને ચ ૂૂંટે છે  

 નળજય માટે ઉમેદળારને મીનીમમ 270 મત મલળા જરૂરી છે  

 

 

 

કેટાય પ્રમખુો આ ચ ૂૂંટણી પ્રરકયા ને અનશુયાા ળગર વ્ષાઈટ ષાઉશ માૂં પ્રળેશ્યા  છે  

 

 ઈેક્ટર કોેજમાૂં એકેય ઉમેદળારને સ્ષ્ટ્ટ બહુમતી ન મલે તો શૂંશદના House Of Representative 

કષળેાતા ગષૃના ધારાશભ્યો મોખરાના િણ ૈકી એક ઉમેદળારને પ્રમખુ તરીકે ચ ૂૂંટે છે  

 ઉપ્રમખુની ચ ૂૂંટણી આળા કેશમાૂં Senate નામનુૂં બીજુ ૂં ગષૃ કરે છે  

 ઈેક્ટર કોેજના શભ્યોને એટે કે પ્રમખુના શૂંદીકારોને ચ ૂૂંટળા માટે નાગરરકો જે મત આે તેને 
ોપ્યુર મત કષ ેછે  

 પ્રમખુની ચ ૂૂંટણી આળા મતોને આધારે થતી નથી છતાૂં ણ 2000માૂં અમેરરકાની શળોચ્ચ અદાતે તે 
મતોને ધ્યાનમાૂં ીધા અને જ્યોર્જ ડબલ્ય ુબુ ને વ્ષાઈટ ષાઉશમાૂં પ્રળે આપ્યો  

                                                               શૂંકન-ચૂંદન રાઠોડ   
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