જ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન , ભ ચ

પમરાટ
…ચાલો ફલાવીએ સ કાયની

આપણે હરકદમ અમૂત એવા ગિણતશા
ાનનો ઉપયોગ

ણે-અ ણે કરીએ છીએ. આ

સૈધાિ તક પાયો આપણા દેશના
ના યો હતો. આ

ાનીઓના

ાને સમ

જગતને

િવકસવામાં મહ વનો ફાળો આપેલ છે . આપણે

खलु

ानसाधनम ्

એટલે જ ........
ગ ણત થક

ણીએ

દરક

ડાણમહ

ય માનવ સદા,

ે ે ખેડાણ અથ ગ ણત કર

ૂ ય તણી શોધ થયે થી

સં યા દશાવવા યો યેલી દશકગણની પ િત ભારતીયોની

ુ ઇ અદા.

યા અનં તના આભ
,

ભૌિતકવાદની સફરમહ મે ળ યા અને ક લાભ.

આગવી શોધક બુ નાં ફળ છે . આ બ ને બાબતોએ
ની

ુ વાસ

સૂ આપણે વીકાય જ છુ ટકો છે.

છીએ કે સં યા લખવા માટેનાં િચ નો અથવા આંકડા તથા

ગિણતશા

ક 02
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ग णतमा

ાનનો
ીઓએ

વષ 01,

આજના યુગમાં

ના

ાચીન ગિણતશા

ુત

ાનગં ગામાં અિવરતપણે નાન કરનાર સૌ

ગિતમાં અ યંત મહ વનો ભાગ ભજવેલો

ણો,

ગ ણતને બનાવી માગદશક અન ય આનં દ માણો.

છે . અહ , આપણે આયભ , ભા કરાચાય, બ ગુ ત,

- ાચાય

મહાવીરાચાય કે ીિનવાસ રામાનુજનના દાનની વાત નહ
કરીએ, પણ આ મહાનુભાવોના ઉપરાંત પણ જે મણે આ
ે માં ન ધપા

યોગદાન આ યું છે તથા જે ની સરાહના

પ -

વૃિ

ઓળખ આપણી પહ ચની બહાર છે , એવા ભારતીય

મ -

મંથન

ગિણત ોની આછી માિહતી આપવાનો િવચાર રા ીય ગિણત

રા -

રા પો

ટ -

ટહેલ

િવ વફલક પર પણ થયેલ છે , છતાં હ

દવસે આ યો. તેના

તેમની આગવી

ય ન પે ‘પમરાટ...ચાલો ફેલાવીએ

સતકાયની સુવાસ’ના આ િવિશ અંકનો ઉ ભવ થયો.

यथा िशखा मयूराणां नागानां मणयो यथा ।
त

े दांगशा ाणां ग णतं मूध िन

મયૂરની િશખાઓ અને નાગના મિણઓ જે મ
ગિણતનું થાન સૌથી

ચું છે. - વેદાંગ યોિતષ, લોક ૪

थतम ् ।।

ચા થાને આવેલાં છે તેમ વેદાંગશા

ોમાં

નર

કરમાકર નર
[જ મઃકરમાકર
1957 - ]

જ મભૂિમ

:

વાિલયર, મ ય દેશ

કાય ે

:

ઇ

દાન

:

તેઓનું નામ polynomial algorithm for linear

ીકલ ઇજનેર, ગિણતશા

ી

programming માટેની મહ વની અ ગોરીધમની શોધ માટે

ણીતું છે,

જે interior point method તરીકે ઓળખાય છે . આ ઉપરાંત
અ ગોરીધમ ે માં પણ િવશેષ કામગીરી કરેલ છે.
સ માન:
 Paris Kanellakis Award
 નેશનલ સાય સ ટેલે ટ એવૉડ ઇન મેથેમેટી સ
 રોયલ સોસાયટી ફેલોસીપ
 તેમની અ ગોરીધમની શોધને તેમનું નામ કરમાકર અ ગોરીધમ

(Karmarkar’s algorithm) આપવામાં આવેલ છે.

“The whole of Science is nothing more than a refinement of everyday thinking.”
- Albert Einstein

કાં વરમ

ીરં ગાચાર શેષા ી

જ મભૂિમ

: ચે નાઇ, તિમલનાડુ

કાય ે

: ગિણતશા

દાન

ના

[ જ મઃ 1932 -

યાપક

: વતમાન સમયના યાતનામ ગિણતશા

ી. ભારતમાં ગિણત

િવષયમાં કાય કરતી અ ગ ય સં થા ‘ચે નાઇ મેથેમેટીકલ ઇ ટી યૂટ’ના
ણેતા અને હાલમાં િનયામક. ગિણતમાં બીજગિણતીક ભૂિમિત (algebraic
geometry)

ે માં તેમનું દાન છે , જે ને કારણે એક અચળાંક તેમના નામે

થયેલ છે - શેષા ી અચળાંક (Seshadri constant). આ ઉપરાંત, આજ
ે માં નરિસ હા-શેષા ી મેય ચિલત થયેલ છે.
સ માન:
 ભારત સરકાર તરફથી પ ભૂષણ
 શાંિત વ પ ભટનાગર એવૉડ
 રોયલ સોસાયટી ફેલોસીપ
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પમરાટ— ડસે બર

દ
દ ાા ેયેયરામચં
રામચં કાપરકર
કાપરકર [1905-1986]
જ મભૂિમ

:

નાિસક, મહારા

કાય ે

:

ગિણત િશ ક

દાન

:

એકલા હાથે તેમણે સં યાગણ ે માં સં યાઓને લગતી

લા િણ તાઓ વણવતા સં યાબંધ િસ ધાંતો શોધી, તારવી તેને લગતી
સૈધાંિતક સાિબતીઓ આપી હતી. જે માં ખૂબ જ ચિલત એવા, તેમના જ
નામથી ઓળખાતા, કા ેકર અચળાંક (6174 તથા 495), કા ેકર સં યા
(ઉદા. (45)2=2025, 20+25=45), વયં-સં યા (Self-number) કે
દેવલાલી સં યા, હષદ સં યા તથા ડેમલો સં યા (જે મ કે, (1)2=1, (11)2
= 121, (111)2 = 12321...)ની તારવણી કરી િવિવધ ઉદાહરણો
દશા યા હતા. આ ઉપરાંત, તેમણે કોપરિનકસના
તેમણે કેટલાક કારના
સ માન

:

દુઇ ચોરસને લગતા

દુઇ ચોરસનું પણ િનમાણ કયુ હતુ.ં

તેઓ વારા શોધવામાં આવેલ અચળાંક તેમજ સં યાને તેમનું નામ આપવામાં આ યું હતુ.ં
i.e. Kaprekar constant & Kaprekar number.

“The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art
and science.”
- Albert Einstein

શાં ત ચં

મહલનોબીસ [1893-1972]

જ મભૂિમ

: કોલ ા, પિ ચમ બંગાળ

કાય ે

: આંકડાશા

દાન

: ભારતના

ણીતા આંકડાશા

ી તેમજ વૈ ાિનક હતા.

તેઓ એ લાઇડ ટેટે ટીકમાં કરેલ શોધ D2-Statistics માટે

ણીતા છે,

જે Mahalanobis Distance Measure ના નામે ચિલત થયેલ છે.
તેમણે ઇ ડીયન ટેટે ટીકલ ઇ ટી યૂટની થાપના કરી હતી. આ ઉપરાંત
તેમણે National Sample Surveys Organization નો પણ પાયો
ના યો હતો, જે અંતગત તેઓએ large Scale Sample Surveys
માટે પણ ભારતમાં મહ વની કામગીરી કરી છે .
સ માન:
 ભારત સરકાર તરફથી પ િવભૂષણ
 રોયલ સોસાયટી ફેલોસીપ
વષ 01,

ક 02

Page 3

મગજ ચકરાવે...!!?
Nr. Manan Ashram,
At & Post. Zadeshwar,
Ta. & Dist. - Bharuch.
Gujarat. (India)
-:

િતભાવ આવકાય :-

Phone:
02642-231025
E-mail:
diet_bharuch@yahoo.co.in
Website:
www.dietbharuch.org

માગદશન

: ી યોગેશભાઇ કે. પટેલ, ાચાય, િજ.િશ.તા.ભ., ભ ચ.

સંપાદન તથા ડઝાઇન

: ી નીિતન જે . દલવાડી, િસ.લે., િજ.િશ.તા.ભ., ભ ચ.
: Di[.p\)(t BÍ િસ.લે., િજ.િશ.તા.ભ., ભ ચ.

Reference:
(1) http://www.icbse.com/indian-mathematicians
(2) Wikipedia, the free encyclopedia

સ યે

નાથ બોઝ

[1894 - 1974]

જ મભૂિમ

:

કોલ ા, પિ ચમ બંગાળ

કાય ે

:

ગિણત તેમજ ભૌિતકશા

દાન

:

જગત

ના

યાપક

ણીતા વૈ ાિનક અ બટ આઇ ટાઇન સાથે વૉ ટમ

ટેટે ટી સ્ (Bose–Einstein statistics તરીકે
ભારતીય ગિણતશા
વો ટમ ભૌિતકશા

ી તેમજ ભૌિતકશા

ણીતુ)ં પર સંશોધન કરનાર

ી (Mathematical Physics). તેમણે

માં ઉપયોગી એવી નવી ગણનશા

(Calculus)ની પ ધિતઓ

આપી જે પાછળથી Bose – Einstein Condensate ના નામે ચિલત થયી છે .
સ માન

:



ભારત સરકાર તરફથી પ િવભુષણ.



રૉયલ સોસાયટી ફેલોસીપ.



પદાથના મૂળભૂત કણોમાં ફોટો સ સાથેના બી

કણને તેમનું નામ બોઝોનસ્

(bosons) આપવામાં આ યુ.ં

હવે પછીનો યાસ, પમરાટ િવશેષાંક, ગુજરાતમાં ગિણત િવષયને રસાળ બનાવનાર ગિણતજોગીઓના સતકાયની સુવાસ ફેલાવવા...

