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35-78 %   

(الف)

Seats
سیٹ

Muslims
مسلم آبادی فیصد 



  ان تمام انتخابی حلقوں میں
بغیر مسلم ووٹ ملے ہوے

 کسی امیدوار کو
 جیتنا ہی نہیں چاہۓ

اللہ میاں مجھ سے کہہ رہے ہیں:



Out of these, 
8 seats 

are
Reserved 

for 
Scheduled 

Castes

%
Nagina 64
Nehtaur 42
Rampur 
Maniharan

38

Balha 35
Milak 32
Balrampur 32
Hastinapur 31
Dhanaura یں31
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لیکن ان کے عالوہ

انتخابی حلقوں میں
مسلم ایم ایل اے نہیں ہے

32



% % %
Kerana 63 Gainsari 39 Shamli 33

Thakurdwara 52 Bareilly City 38 Sardhana 33
Sahibabad 49 Asmoli 39 Garh Mukteshwar 32

Behat 50 Etwa 38 Muzaffarnagar 32
Deoband 48 Tilhar 36 Niktaur 31

Qaisarganj 45 Bhinga 36 Harchandpur 31
Saharanpur 

Dehat
44 Nanpara 35 Bithari Chainpur 31

Dhampur 43 Bijnaur 35 Bilaspur 30
Meerut 43 Nawabganj 33 Gangoh 30

Noorpur 41 Meerut Cantt 33 Shohratpur 30
Bareilly Cantt 39 Meerut South 33

Muslims  63-30 %
MLA not Muslim

ان بھاری مسلم آبادی والی  سیٹوں سے موجودہ ایم ایل اے مسلمان نہیں ہیں



 زبردست مسلم موجودگی والی سیٹوں میں سے   

60%

68

   کی نمائندگی غیر مسلم کر رہے ہیں

رزرویشن کی وجہ سے

 ہم مسلمانوں کے ذریعہ
دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے

12%
48%



89
انتخابی حلقوں میں

مسلم آبادی
20-28 %

مسلمان اگر متحد ہو جائیں تو انھی کے امیدوار جیتیں گے

(ب)



             لیکن وہاں صرف

سیٹوں کی نمائندگی مسلمان کر رہے ہیں
18%



سیٹیں تو رزرو ہیں 11

باقی
سیٹوں میں سےبھی

 
کی نمائندگی غیر مسلم کر رہے ہیں

78

63





  یعنی کہ تقرینب ایک چوتھائ
مسلم آبادی کے باوجود

 سیٹوں کی نمائندگی
غیر مسلم کر رہے ہیں

83%



رزرویشن کی وجہ سے

 اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے پاس
 ملت کے بارے میں سوچنے اور

 الئحہ عمل تیار کرنے کے لۓ
وقت نہیں ہے

12%

71%



In 2012
Muslim Candidate 
did not win.
Second position 
holder was also not 
Muslim.

 جیتنے واال اور
 دوسرے نمبر واال
 دونوں غیر مسلم

تھے

مسلمان
       56 %
 Muslims

 ٹھاکردوارا
اسمبلی سیٹ

Thakurdwara Assembly 
Constituency 



اسمولی
Asmoli (Muslims 40% مسلمان)

 مسلم امیدوار کل ووٹوں کے
 بیس فیصد سے ہار گیا

In 2012, Muslim candidate lost
(by 20% of total votes)



بالری
Bilari (Muslims  43%  مسلمان)

 مسلم امیدوار
 کل ووٹوں کے

 صرف ایک فیصد ووٹوں
سے جیتا تھا

In 2012, Muslim candidate 
won only by 1,000 votes

(less than 1% of total votes)



In 2012
Muslim Candidate did 
not win.
Second position 
holder 
was also not Muslim.

 دھامپور
اسمبلی سیٹ

Dhampur Assembly 
Constituency 

مسلمان
       34 %
 Muslims

 جیتنے واال اور
 دوسرے نمبر

 واال دونوں غیر
مسلم تھے



بجنور
Bijnor (Muslims 30% مسلمان)

 مسلم امیدوار کل ووٹوں کے
 دس فیصد سے ہار گیا

In 2012, Muslim candidate lost
(by 10% of total votes)



نورپور
Noorpur (Muslims 30% مسلمان)

 مسلم امیدوار کل ووٹوں کے
 سات فیصد سے ہار گیا

In 2012, Muslim candidate lost
(by 7% of total votes)



چمرووا
Chamraua (Muslims 60%  مسلمان)

 جیتنے واال اور دوسرے نمبر واال
دونوں مسلمان تھے

 لیکن ہار جیت کل ووٹوں کے
صرف ڈیڑھ فیصد سے ہوی

Winner & second position holder both 
Muslims

But narrow margin of only 1.5% of total votes



(ج)



اس لۓ



1 مسلم حق نمبر



2 مسلم حق نمبر



3 مسلم حق نمبر



4 مسلم حق نمبر

نے













5 مسلم حق نمبر









6 مسلم حق نمبر



7 مسلم حق نمبر













8 مسلم حق نمبر



 مسلم حق نمبر

اصرار ہے

9



10 مسلم حق نمبر





11 مسلم حق نمبر



12 مسلم حق نمبر



13 مسلم حق نمبر



14 مسلم حق نمبر



15 مسلم حق نمبر



16 مسلم حق نمبر



17 مسلم حق نمبر



18 مسلم حق نمبر



19 مسلم حق نمبر



20 مسلم حق نمبر





58

In the  tulip's heart   brighten up   the   lamp   of   aspirations 
Let every particle of the garden be a martyr to perseverance

Zameer-e-laala mein raushan charaagh-e-arzoo kar de 
Chaman ke zarre zarre ko shaheed-e-justujoo kar de 

ضمیر اللہ میں  روشن  چراغ آرزو  کر دے
چمن کے زرے زرے کو شہیدجستجو کر دے



59



چلۓ اب کام پر لگ جائیں


