
ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ, ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಯಚ್ಚ 
ಸಿಹಿ ಮಾರಾಟಗಾರನ ತಂ ತರ 
ಗಣಿತ್ದ ಮೂಲಕ ವಾೆಪಾರದ ವಿಶಯಲೇಷಣಯ 
 

ಎರಡು ಬಟ್ಟಲು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನಿನಲ್ಲ ಿಎಷ್ುಟ ಗಣಿತವಿರಬಹುದು? ಪೃಥ್ವಿಜಿತ್ ದ ೇ  ಅವರು 
ಮಾದರಿ ರೂಪಿ ಸುವುದು, ಅಂದಾಜಿಸುವುದು, ಮತ್ುು ಲೆಕ್ಕಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಎರಡು ಸಿಹಿ ಉತಪನನಗಳಲಿ್ಲ 
ಯಾವುದು ಮಾರಾಟ್ಗಾರನಿಗ ೆಹೆಚಿ್ಚನ ಲಾಭವನುನ ಕೂೆಡುತತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ದ ಮೇಲ  ಒಂದು 
ಒಪ್ುಪವಂತ್ಹ ವಾದವನುನ ಮಂಡಿಸುತ್ಾತರ.ೆ 
 

ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿಹಿಯಾಗಿದುು, ಅದನ್ುು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಒಂದು 
ಬಟ್ಟಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಜಾಮೂನುಗಳ ು ಇರ ುವಂ ತ  ಮಾರಲಾಗುತತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಗೆ ೆನಮಮ 
ಸಂಸೆೆಯ ಕಾಯಂಟೀನಿನ ಎದುರು ಬದಿಯ ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ಲನಲ್ಲ ಿಮೂರು 
ಜಾಮೂನುಗಳನುನ ಸಪರ್ಾಾತಮಕ್ ಬಲೆೆಯಲಿ್ಲ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಾಾರಂ ಭಿಸಿರುವುದು ಆಸಕ್ತತಕ್ರವೆನಿಸಿತು.  
ನನನ ಕ್ಚೀೆರಿಯ ಕ ಲವು ಸಿಹಿ ಪ್ರಯಿರು ತಕ್ಷಣವೆೀ ತ್ಮಮ ನಿಷ್ೆಯೆನುನ ಬದಲಾಯಿಸಿದರ ು ಮತ್ುು ಬಲೆೆಯ  
ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಿ ಎಚ್ಚರದಂದ ಇರ ುವವರು ಕಾಯಂಟೀನಿನ ೂಂದಗ ೇ ಉಳಿದರ ು.  
 

ರ ಸ್ ುಯ  ಆ ಬದಯ ಅಂ ಗಡಿಯ  ಈ ಸಪರ್ಾಾತ್ಮಕ ಕಾಯ ಾತ್ಂ ತ್ಾಯಕ ೆ  ಪ್ ಾೇರಣ  ಏನ್ು?  ಒಬಬ 
ಗಣಿತಜ್ಞನಾಗಿ,  ಸಹಜವಾಗಿಯ ೇ ನ್ನ್ಗ  ಈ ಸಮಸ್ ೆಯನ್ುು ಬಿಡಿಸಬ ೇಕ ನಿುಸಿತ್ು. ಮೊದಲು, ಗಣಿತ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ 
ಶ ೈಲ್ಲಯ ಲಿ್ಲ ಕಾಯಂಟೀನಿನವನ್ನ್ುು ‘Mr. X’ ಎಂ ದೂ , ಸಿಹಿತಂ ಡಿಯ ಮಾಲ್ಲೇಕನ್ನ್ುು  ‘Mr. Y’ ಎಂ ದೂ ಕರ ದ .  
ಈ ಸಂ ದರ್ಾದ ಗಣಿ ತೇಕರಿಸಿದ ನ್ನ್ು ನಿರ ೂಪಣ  ಹಿೇಗಿದ . 
 



Mr.  X, ಒಂ ದಕ ೆ ₹p1 ಅಂತ  ಎರ ಡು ಗುಲಾಬ್  ಜಾಮೂನ್ುಗಳನ್ುು , ಅಡಡಕ ೂಯ ು ದ ತಾಜೆ R 
ಇರ ುವ ಒಂ ದು ಕ ೂಳವ ಯಾಕಾರ ದ ಬಟ್ಟಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ, ಮಾರುತಾು ನ .  

  ಜಾಮೂನುಗಳು ಗೂೆೀಲಾಕಾರದಲ್ಲಿದುು , ಪ್ರಸಪರ  ಬಾಹಯವಾಗಿ ಮತುತ  ಬಟ್ಟಲನುನ ಆಂತರಿಕ್ವಾಗಿ 
ಸಪರ್ಶಾಸುತತವೆ. Mr. X ನ ಪ್ತಿ್ಸಪರ್ಧಾಯಾದ Mr. Y, Mr.  X ಬಳಸುವ ಅದೀೆ ಆಕಾರ ಮತುತ ಗಾತಿದ 
ಬಟ್ಟಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಾಮೂನುಗಳನುನ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡುತ್ಾತನ  ಮತುತ ಪ್ತಿ್ ಜಾಮೂನಿಗೆ ₹p2 ಬಲೆೆಯನುನ 
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುತ್ಾತನ .  ಇವರಿಬಬರೂ ಕ ೂಡುವ ಜಾಮೂನಿನ ಛಾಯಾಚ್ಚತಿಗಳನುನ  ಚ್ಚತಿ 1ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ 
ಮೀಲುಮಖ ಚ್ಚತಿಣವನ್ುು ಚ್ಚತ ಿ2ರಲಿ್ಲ ತ್ೊೀರಿಸಿದ.ೆ  ಎರ ಡೂ ಕಡ ಯ ಲಿ್ಲ ಜಾಮೂನ್ನ್ುು ತ್ಯ ಾರಿಸಲು ಒಂ ದ ೇ 
ವಸುು ಗಳ ನ್ುು ಉಪಯ ೇಗಿಸಿದಾುರ  ಅಂ ದುಕ ೂಂ ಡರ , ಜಾಮೂನಿನ್ ಬಲೆೆಯು ಅದರ  ಗಾತಿಕೆಕ ನೆೀರ 
ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, p2 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ p1 ಗಿಂತ ಕ್ಡಿಮಯಿರಬೀೆಕ್ು. Mr.  X ನಿಂದ 
ಖರಿೀದಿಸುವ ವಯಕ್ತತಯು ₹2p1 ಮತುತ Mr.  Y ನಿಂದ  ಖರಿೀದಿಸುವ ವಯಕ್ತತಯು ₹3p2 ಕ ೂಡುತ್ಾತನ.ೆ  
 

 



ವಿಕಲ ಜಾಯಮಿತ್ಯಲ್ಲಿ (differential geometry) ಸವಲಪ ಹ ಚ ಚೇ ಕ್ಷ್ಟಕ್ರವಾದ 
ಸಮಸೆಯಯ ಂ ದನ್ುು ಬಿಡಿಸಲು ಪಾಯತುಸುತುರ ುವಾಗ ನ್ನ್ು ಕಿವಿಗ  ಬಿದು ಕೆಲವು ಸಂಭಾಷ್ಣೆಗಳನುನ ಕ ೇಳಿ: 
“Mr.  X  ಒಂದು ಜಾಮೂನಿಗ ೆ ₹6 ವಿರ್ಧಸುತ್ಾತನ ! ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಾಮೂನ್ು 
ಗಳಿರುವ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ಲಗ  ಕೆೀವಲ ₹12! “Mr.  Y ನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ಲನ ಬಲೆೆ ₹15; ಆದರ ೆ
ಮೂರು ಜಾಮೂನುಗಳು ಸಿಗುತತದೆ. ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಒಂದೀೆ ಗಾತಿದಲ್ಲವಿಯೆಾದುರಿಂ ದ,  ಒಂದು ಜಾಮೂನಿಗ ೆ 
ಕೆೀವಲ ₹5 ಆದಂ ತ  ಆಯಿತ್ು”.  “ಹೌದು… ಆದರ ೆಅದೆೀ ಬಟ್ಟಲ್ಲನಲಿ್ಲರುವ  ಮೂರು ಜಾಮೂನುಗಳು 
ಚ್ಚಕ್ಕದಾಗಿವೆ! ಕ್ಡಿಮ ಬಲೆೆಯಲಿ್ಲ ನಾನು 2 ದೊಡಡ ಜಾಮೂನುಗಳನುನ ಪ್ಡೆಯುತ್ೆತೀನ”ೆ.  ಹೌದು!  ನನನ 
ಕ್ಚೀೆರಿಯಲಿ್ಲ ನಾವು ಗಂಭೀರ ಮತುತ ತ್ೂಕದ ಚಚೆಾಗಳನುನ ನಡಸೆುತ ು ೇವ .  
 

ಇದರ ಬಗೆೆ ಆಳವಾಗಿ ಯೀಚ್ಚಸಿ,  ಅಂತ್ಮವಾಗಿ ಸಮಸೆಯಯನುನ 2 ಮುಖಯ ಪ್ಶಿ್ೆನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ.ೆ  
1. ಎರಡು ಬಟ್ಟಲುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ಿಮಾಣದ ಜಾಮೂನಿದ?ೆ 
2. ಜಾಮೂನಿನ ಒಂದು ಘನ ಅಳತ್ಯೆನುನ ಉತ್ಾಪದಿಸುವ ವೆಚಿವು ಒಂದೆೀ ಆಗಿದುರ ೆಯಾವ 

ಮಾರಾಟ್ಗಾರ ಹೆಚಿ್ಚನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ಾತನ ? 
 

ಅಡಡ ಕ ೂಯ ು ದ ತಾಜೆ R ಇರುವ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಬಟ್ಟಲ್ಲನಲ್ಲ ಿಜಾಮೂನುಗಳನುನ 
ಮಾರಲಾಗುತತದ.ೆ ಜಾಮೂನುಗಳು ಗೂೆೀಲಾಕಾರದಲ್ಲಿದುು ಪ್ರಸಪರ ಬಾಹಯವಾಗಿ ಮತುತ ಬಟ್ಟಲನುನ 
ಆಂತರಿಕ್ವಾಗಿ ಸಪರ್ಶಾಸುತತವ.ೆ  
 

ಚ್ಚತಿ 2(I)ರಲ್ಲಿ,  ಪಿ್ತ್ ಜಾಮೂನಿನ ತ್ಿಜಯ r1 ವು  1

2
𝑅  ಆಗಿದ.ೆ  ಆದುರಿಂದ, ಬಟ್ಟಲ್ಲನಲ್ಲಿನ ಜಾಮೂನಿನ 

ಒಟ್ುಟ  ಗಾತ್ಾ   

V1 = 2 (
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ಆಗಿದ .   



ಚ್ಚತಿ 2(II)ರಲಿ್ಲ ಇರ ುವ ಜಾಮೂನಿನ ಘನ ಅಳತ್ಯೆನುನ ಕ್ಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಪಿ್ತ್ ಗ ೂೇಲದ 
ತ್ಿಜಯವನುನ ಕ್ಂಡುಹಿಡಿಯಬೀೆಕ್ು.  
 
ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ಾಣದಲ್ಲಿ ಗ ೂೇಲಗಳು ವೃತತಗಳಾಗುತತವೆ ಮತುತ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಅಡಡಕ ೂಯ ುವು 
ಮೂರು ವೃತತಗಳನುನ ಸುತುತವರಿಯುವ ವೃತತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಂತರಿಕ್ ವೃತತಗಳ ಸಾಮಾನಯ 
ತ್ಿಜಯವನುನ ಕ್ಂಡುಹಿಡಿದರ  ಗ ೂೇಲದ ತ್ಿಜಯವನುನ ಕ್ಂಡುಹಿಡಿದಂತಾಗುತ್ುದ . ಆಂತರಿಕ್ ವೃತತಗಳ ಕೆೀಂದಗಿಳನುನ 
ಸೆೀರಿಸಿ ರ ಚಿಸಲಪಟ್ಟ  ತ್ಿಕೂೆೀನವು (ಚ್ಚತಿ (3)) ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ಿಕೊೀನವಾಗಿದುು ಅದರ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವು 
ದೊಡಡ ವೃತತದ ಕೆೀಂದವಿಾಗಿದೆ.  r2 ಆಂತರಿಕ್ ವೃತತದ  ತ್ಿಜಯವಾಗಿದುರೆ, ತ್ಿಕೊೀನದ ಬದಿಯ ಉದುವು 2r2 
ಆಗಿರ ುತ್ುದ ,   ಮತುತ 

𝑅 = 𝑟2 + (
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√3
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) (2𝑟2) = 𝑟2 + (
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ಆಗುತ್ು ದ . 
 

 



  

 ಹಾಗಾಗಿ, ಒಂದು ಗ ೂೇಲದ ಗಾತ್ಾವು 4𝜋

3
(

𝑅√3

2+√3
)

2

ಆಗಿದುು, ಬಟ್ಟಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿರ ುವ ಜಾಮೂನಿನ ಒಟ್ುಟ ಗಾತ್ಾ  

V2 = 4𝜋 (
𝑅√3

2+√3
)

2

  
ಆಗಿದೆ. 
 
ಈಗ ಯಾರು ಹೆಚು ಿಪ್ಿಮಾಣದ ಜಾಮೂನನುನ ನಿೀಡುತ್ಾತರೆ ಮತುತ ಎಷ್ುಟ ಹೆಚು ಿನಿೀಡುತ್ಾತರೆ ಎಂದು 
ಕೆೀಳಬಹುದು.  ಗಮನಿಸಿ, 

(1)  𝑉1

𝑉2
=

(2+√3)
3

36√3
≃ 0.83,

𝑉2

𝑉1
≃ 1.2  

 
ಅಂದರ,ೆ Mr.  X ಗಿಂತ Mr.  Y ಸುಮಾರು 20% ಹೆಚು ಿಪ್ಿಮಾಣದ ಜಾಮೂನು ನಿೀಡುತ್ತದಾುರೆ.  

ಖರಿೀದಿದಾರರ ದೃಷ್ಟಟಕೂೆೀನದಿಂದ ಇದು ಉತತಮ ವಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪಿ್ತ್ ಬಟ್ಟಲ್ಲಗ ೆಹೆಚು ಿ
ಪಾವತ್ಸಬಹುದು; ಆದರ ೆp2<p1 ಆಗಿರ ುವುದರಿಂ ದ, ಪಿ್ತ್ ಜಾಮೂನಿನ ಬಲೆೆ ಕ್ಡಿಮ ಇದೆ.  
 

Mr.  X, ₹6 ನಿಗದ ಮಾಡಿದರೆ,  ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ಲಗ ೆ₹12  ಆಗುತತದೆ. Mr.  Y ₹5 ನಿಗದ 
ಮಾಡಿದರೆ,  ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ಲಗೆ  ₹15 ಆಗುತತದ.ೆ ಆದರ ೆಇದು Mr.  X ರ ಜಾಮೂನಿಗಿಂತ 20.48% ಅರ್ಧಕ್ 
ಜಾಮೂನು ಹೊಂದಿರುತತದ ೆಮತುತ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ್ತ್ ಜಾಮೂನಿನ ಬಲೆೆ ಕ್ಡಿಮಯೂ ಇರುತತದೆ.  
 

ಆದರ,ೆ ಮಾರಾಟ್ಗಾರರ ದೃಷ್ಟಟಕೂೆೀನದಿಂದ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಾಭಕ್ರವಾಗಿದಯೆೀ?  ಎರ ಡೂ 
ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ , ಒಂದು ಏಕಮಾನ್ ಗಾತ್ಾದ ಜಾಮೂನಿನ ಉತ್ಾಪದನಾ ವೆಚಿವು c ಆಗಿರುತತದ ೆ
ಎಂದುಕ ೂಳ ್ ಳೇಣ;  ಹಿೇಗಿದಾುಗ Mr.  Y, Mr.  X ಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕ ೂಳ ುಳವಂತ  ಒಂದು 
ಜಾಮೂನಿನ ಬಲೆೆಯನುನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೀೆ?  



 
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಜಾಮೂನಿನ್ ಬಲೆೆಯನುನ, ಬಟ್ಟಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿರ ುವ ಜಾಮೂನಿನ ಗಾತ್ಾದಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಒಂ ದು 
ಘನ ಅಳತ್ಯೆ ಮಾರಾಟ್ ಬಲೆೆ ದ ೂರ ಯ ುತ್ುದ .  ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ್ತ್ ಅಂಗಡಿಯ ಲಾಭವು 

ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನ ಬೆಲೆ
 ಜಾಮೂನಿನ  ಘನ ಅಳತೆ  -  ಒಂದು ಘನ ಅಳತ್ಯೆ ವೆಚಿ 

ಆಗಿರುತ್ು ದ .    
 
 ಯಾರು ಹೆಚು ಿಲಾಭವನುನ ಗಳಿಸುತ್ಾತರ ೆಎಂದು ಕ್ಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಸಮಾನತ್ಯೆನುನ 
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ೆತೀವ:ೆ 
 

(2)  3𝑝2

𝑉2
− 𝑐 >  

2𝑝1

𝑉1
− 𝑐,  ಇದು  

𝑝2
𝑝1

> 2
3

(
𝑉2
𝑉1

) ಗ ೆ
ಸಮಾನವಾಗಿರುತತದೆ.  

 
 (1) ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದು  𝑝2 > 0.8𝑝1   ಗ ೆಸಮನಾಗಿರುತತದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ,  Mr. Y, 0.8𝑝1 <

𝑝2 < 𝑝1   ನಿಜವಾಗುವಂ ತ  p2 ಅನುನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದರೆ,  ಜಾಮೂನಿನ ಗಾತ ಿಮತುತ ಬಲೆೆ ಕ್ಡಿಮ 
ಮಾಡಿದರೂ Mr. X  ಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಲಾಭವನುನ ಗಳಿಸುತ್ಾತನ .  
 

ಉದಾಹರಣೆಗ,ೆ  ಪ್ತಿ್  ಜಾಮೂನಿಗ ೆ₹6 ನಿಗದ ಮಾಡಿದರೆ,  ಲಾಭದ ಆಟ್ದಲಿ್ಲ ತನನ 
ಪ್ಿತ್ಸಪರ್ಧಾಯನುನ ಸೊೀಲ್ಲಸಲು Mr.  Y  ಪಿ್ತ್  ಜಾಮೂನಿಗೆ ₹4.8 0 ಮತುತ ₹6ರ  ನಡುವ ೆಬಲೆೆಯನುನ 
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದು (ಪ್ಟಟ 1 ನೊೀಡಿ).   ಹೆಚು ಿಪ್ಡದೆಷ್ುಟ ಹೆಚು ಿಸಂತ್ೊೀಷ್ ಇದು ಗಾಾಹಕರ 
ರ್ೆಯೀಯವಾಕ್ಯವಾಗಿರುತತದಯೆಾದುರಿಂದ,  ಅವರು ಸಂತ ೂೇಷ್ದಂ ದ ಪಿ್ತ್ ಜಾಮೂನಿಗ ೆಕ್ಡಿಮ ಖಚ್ುಾ 
ಮಾಡಿ ಎರಡರ ಬದಲ್ಲಗೆ ಮೂರು ಜಾಮೂನು ಪ್ಡಯೆುವ ಸ್ಾಧ್ೆತ  ಹ ಚ್ುಚ.   



 
p1 ಒಂ ದು ಬಟ್ಟಲ ು 

ಜಾಮ ೂ ನಿನ್ ಬ ಲ  
p2 ಒಂ ದು ಬಟ್ಟಲ ು ಜಾ ಮೂ ನಿನ್ 

ಬ ಲ  
6 1 2 4.80 14.40 
  5 .00 15 .00 
  5 .5 0 16.50 

 
ಎರಡೂ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ  ಬಟ್ಟಲ್ಲನ ಗಾತ್ಾ ಒಂದೆೀ ಆಗಿರುತತದ ೆಎಂದು ನೆನಪ್ರಡಿ: ಆದುರಿಂದ ಗಾಾಹಕರು ಸವಲಪ 
ಬಲೆೆ ಹೆಚಾದಿರೂ  ಮೂರು ಜಾಮೂನುಗಳನುನ ಪ್ಡಯೆಲು ಬಹುಶಃ Mr.  Y ಬಳಿ  ಹೊೀಗುತ್ಾತರೆ. Mr.  
Y ಹೆಚಿ್ಚನ ಗಾಿಹಕ್ರನುನ ಪ್ಡಯೆುತ್ಾತನ  ಮತುತ ಪಿ್ತ್ ಬಟ್ಟಲ್ಲಗ ೆಹೆಚಿ್ಚನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ಾತನ . 
 
ಕೃತ್ಜ್ಞತಯ: ಈ ಲೆೀಖನದ ವಿಷ್ಯದ ಪ್ಿಸುತತ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹಾ ಸುರ್ಾರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ ುೇಹ ಟ ೈಟ್ಸ್  
ಮತುತ ಶ ೈಲ ೇಶ್  ಶಿರಾಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆುೀನೆ. 
 
ಲ ೇಖಕರ ಪರಿಚ್ಯ: ಪೃಥ್ವಜಿಿತ್ ದ ೇರವರು ಹ ೂೇಮಿ ಭಾರ್ ಸ್ ಂ ಟ್ರ್ ಫಾರ್ ಸ್ ೈನ್ಸ ್ ಎಜುಕ ೇಶನ್ಸ (HBCSE), 
TIFR ನಲ್ಲಿನ ಗಣಿತ್ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್ ಘಟ್ಕದ ಸದಸಯರು. ಅವರ ು ಗಣಿತ್ದ ಸಮಸ್ ೆಗಳನ್ುು ಬಿಡಿಸುವುದು, 
ಗಣಿತ್ದ ಬಗ ೆ  ಜನ್ಪಿಾಯ ಲ ೇಖನ್ಗಳನ್ುು ಓದುವುದು ಮತ್ುು ಬರ ಯ ುವುದರಲಿ್ಲ  ಸಂ ತ ೂೇಷ್ ವನ್ುು ಕಾಣುತಾುರ . 
ಅವರ  ಇತ್ರ  ಆಸಕಿು ಗಳು ಒಗಟ್ುಗಳನ್ುು ಬಿಡಿಸುವುದು, ಕಿಾಕ ಟ್ , ಓದುವುದು ಮತ್ುು ಸಂ ಗಿೇತ್. ಅವರ 
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: de.prithwijit@gmail.com 
ಅನುವ ಾದ:  ಶಿಾೇಕಾಂತ್ ತ್ಲಕಾಡು  
ಪರಿಶೇಲ ನ : ಮಧ್ುಕರ  ಪುಟ್ಟಟ 
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