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5.3.1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ವಗರ್ಮೂಲಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್ ಇರಬಹುದಾದ ಅಂಕಿಗಳಾವುವು? 
 
ಲೆಕಕ್ ವರಣೆ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್ ಇರಬಹುದಾದ ಅಂಕಿ 

(i) 9801 1*1=1 ಮತುತ್ 9*9=81 1 ಅಥವಾ 9 

(ii) 99856 4*4=16 ಮತುತ್ 6*6=36 4 ಅಥವಾ 6 

(iii) 998001 1*1=1 ಮತುತ್ 9*9=81 1 ಅಥವಾ 9 

(iv) 657666025 5*5=25 5 
 
5.3.2. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ ಮಾಡದೇ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಲ್ ಯಾವುವು ಪೂಣರ್ವಗರ್ಗಳಲಲ್ ಎಂದು ತಿ . 
 
ಲೆಕಕ್ ವರಣೆ 

(i) 153  ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್  0,1,4,5,6,9 ಅಂಕಿಗಳು ಮಾತರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಗರ್ಸಂಖೆಯ್ ಅಲಲ್ 

(ii) 257 ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್  0,1,4,5,6,9 ಅಂಕಿಗಳು ಮಾತರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಗರ್ಸಂಖೆಯ್ ಅಲಲ್ 

(iii) 408 ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್  0,1,4,5,6,9 ಅಂಕಿಗಳು ಮಾತರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಗರ್ಸಂಖೆಯ್ ಅಲಲ್ 

(iv) 441 ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್  1 ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಆಗಿರಲು ಸಾಧಯ್ 
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5.3.3. ಪುನರಾವತಿರ್ತ ವಯ್ವಕಲನ ಧಾನದ ಮೂಲಕ 100 ಮತುತ್ 169ರ ವಗರ್ಮೂಲಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
ಹಂತ 100 ರ ವಗರ್ಮೂಲ 169 ರ ವಗರ್ಮೂಲ 

1 100-1=99 169-1=168 
2 99-3=96 168-3=165 
3 96-5=91 165-5=160 
4 91-7=84 160-7=153 
5 84-9=75 153-9=144 
6 75-11=64 144-11=133 
7 64-13=51 133-13=120 
8 51-15=36 120-15=105 
9 36-17=19 105-17=88 
10 19-19=0 88-19=69 
11  69-21=48 
12  48-23=25 
13  25-25=0 
 100 ರಿಂದ (1 ರಿಂದ ಆರಂಭಿ  ಕರ್ಮೇಣ ಹಂತ 

ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ಕಳೆಯುತಾತ್ 

ಬಂದಾಗ)   10 ನೇ ಹಂತದ ಲ್  0  ಯು 

ದೊರಕಿರುವುದರಿಂದ 100 =10 

169 ರಿಂದ (1 ರಿಂದ ಆರಂಭಿ  ಕರ್ಮೇಣ ಹಂತ 

ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ 

ಕಳೆಯುತಾತ್ ಬಂದಾಗ)   13 ನೇ ಹಂತದ ಲ್  0  

ಯು ದೊರಕಿರುವುದರಿಂದ 169 =13 
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5.3.4. ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನ ಧಾನದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ವಗರ್ಮೂಲಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
ಸಂಖೆಯ್ಗಳು ಸಂಖೆಯ್= ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ ವಗರ್ಮೂಲ 

(i) 729 729 =3*3*3*3*3*3 3*3*3=27 
(ii) 400 400=2*2*2*2*5*5 2*2*5=20 
 (iii) 1764 1764=2*2*3*3*7*7 2*3*7=42 
(iv) 4096 4096=2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2 2*2*2*2*2*2=64 
(v) 7744 7744=2*2*2*2*2*2*11*11 2*2*2*11=88 
(vi) 9604 9604=2*2*7*7*7*7 2*7*7=98 
(vii) 5929 5929=7*7*11*11 7*11=77 
(viii) 9216 9216=2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*3*3 2*2*2*2*2*3=96 
(ix) 529 529=23*23 23 
(x) 8100 8100=2*2*3*3*3*3*5*5 2*3*3*5=90 
 
5.3.5. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ಪೂಣರ್ ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷಠ್ ಯಾವ ಪೂಣರ್ ಸಂಖೆಯ್ಯಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆ ಪಡೆದ ವಗರ್ 

ಸಂಖೆಯ್ಯ ವಗರ್ಮೂಲವನುನ್ ಸಹ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
ಸಂಖೆಯ್ಗಳು ಸಂಖೆಯ್=  

ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ 

ಗುಣಲಬಧ್ದ ಲ್ ಜೋಡಿ  

ಇಲಲ್ದ ಸಂಖೆಯ್ 

ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ 

ಸಂಖೆಯ್ 

ಗುಣಿ ದಾಗ ಗುವ 

ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ 

ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ 

ವಗರ್ಮೂಲ 

(i)252 252=2*2*3*3*7 7 7 252*7=1764 2*3*7=42 
(ii)180 180=2*2*3*3*5 5 5 180*5=900 2*3*5=30 
(iii)1008 1008=2*2*2*2*3*3*7 7 7 1008*7=7056 2*2*3*7=84 
(iv)2028 2028=2*2*3*13*13 3 3 2028*3=6084 2*3*13=78 
(v)1458 1458=2*3*3*3*3*3*3 2 2 1458*2=2916 2*3*3*3=54 
(vi)768 768=2*2*2*2*2*2*2*2*3 3 3 768*3=2304 2*2*2*2*3=48 
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5.3.6. ಕೆಳಗಿನ ಪರ್ತಿ ಂದು ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಪೂಣರ್ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ಯನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷಠ್ ಯಾವ ಪೂಣರ್ಸಂಖೆಯ್ಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ ಮತುತ್ 

ನಂತರ ಪಡೆದ ವಗರ್ಸಂಖೆಯ್ಯ ವಗರ್ಮೂಲವನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

ಸಂಖೆಯ್ಗಳು ಸಂಖೆಯ್=  

ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ 

ಗುಣಲಬಧ್ದ ಲ್ ಜೋಡಿ  

ಇಲಲ್ದ ಸಂಖೆಯ್ 

ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ 

ಸಂಖೆಯ್ 

ಭಾಗಿ ದಾಗ ಗುವ 

ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ 

ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ 

ವಗರ್ಮೂಲ 

(i)252 252=2*2*3*3*7 7 7 252÷7=36 2*3=6 
(ii)2925 2925=3*3*5*5*13 13 13 2925÷13=225 3*5=15 
(iii)396 396=2*2**3*3*11 11 11 396÷11=36 2*3=6 
(iv)2645 2645=5*23*23 5 5 2645÷5=529 23 
(v)2800 2800=2*2*2*2*5*5*7 7 7 2800÷7=400 2*2*5=20 
(vi)1620 1620=2*2*3*3*3*3*5 5 5 1620÷5=324 2*3*3=18 
 
5.3.7. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಯವರ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಒಟುಟ್ ರೂ. 2401 ದಾನ ನೀಡಿದರು. ಆ 

ತರಗತಿಯ ಲ್ರುವ ಒಟುಟ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯಷುಟ್ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ಬಬ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಯೂ ದಾನ ಮಾಡಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ತರಗತಿಯ ಲ್ರುವ 

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

ತರಗತಿಯ ಲ್ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ x ಆಗಿರ . ಆಗ ಪರ್ತಿ ಬಬ್ನೂ ನೀಡಿದ ದಾನ=x ರೂ. 

ಎಲಲ್ರೂ ಸೇರಿ ಒಟುಟ್ ನೀಡಿದ ದಾನ=x*x ರೂ. ಇದು ರೂ 2401 ಕೆಕ್ ಸಮ. ನಾವು 2401 ರ ವಗರ್ಮೂಲ ಕಂಡು ಡಿಯಬೇಕು.  

2401 ನುನ್ ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ವಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ ದರೆ  

2401=7*7*7*7     ∴  2401 ರ ವಗರ್ಮೂಲ=7*7 =49. ತರಗತಿಯ ಲ್ 49 ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಇದಾದ್ರೆ 

 
5.3.8. ಒಂದು ಉದಾಯ್ನವನದ ಲ್ 2025 ಸ ಗಳನುನ್, ಅಡಡ್ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಎ ಟ್ವೆ ೕ ಅಷೂಟ್ ಸ ಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ಂದು ಅಡಡ್ಸಾ ನ ಲ್ ಇರುವಂತೆ ನೆಡಬೇಕು. 

ಹಾಗಾದರೆ ಅಡಡ್ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಮತುತ್ ಪರ್ತಿ ಂದು ಅಡಡ್ಸಾ ನ ಲ್ರುವ ಸ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

ಅಡಡ್ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖೆಯ್ x ಆಗಿರ . ಪರ್ತೀ ಸಾ ನಲೂಲ್ ಇರುವ ಸ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್=x. 

ಒಟುಟ್ ಸ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ =x*x. ಇದು  2025 ಕೆಕ್ ಸಮ. ನಾವು 2025 ರ ವಗರ್ಮೂಲ ಕಂಡು ಡಿಯಬೇಕು.  

2025 ನುನ್ ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ವಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ ದರೆ  

2025=3*3*3*3*5*5   ∴  2025 ರ ವಗರ್ಮೂಲ=3*3*5 =45.  

ಅಡಡ್ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖೆಯ್=45 ಮತುತ್ ಪರ್ತಿ ಂದು ಅಡಡ್ಸಾ ನ ಲ್ರುವ ಸ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್=45 
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5.3.9.  4, 9, ಮತುತ್ 10 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷಠ್ ವಗರ್ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
4, 9, ಮತುತ್ 10 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷಠ್ ಸಂಖೆಯ್ ಅದರ ಲ.ಸಾ.ಅ. ಆಗಿರುತತ್ದೆ. 
4=2*2 
9=3*3 
10=2*5 
4, 9, ಮತುತ್ 10 ರ ಲ.ಸಾ.ಅ.=2*2*3*3*5=180. ಇ ಲ್  5 ಕೆಕ್ ಜೋಡಿ ಇಲಲ್ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ  180 ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್  ಅಲಲ್.  

ಅದಕೆಕ್ 5 ರಿಂದ ಗುಣಿ ದರೆ 180*5=900 ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಆಗುತತ್ದೆ 

 
5.3.10. 8, 15 ಮತುತ್ 20 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷಠ್ ವಗರ್ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
8, 15 ಮತುತ್ 20 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷಠ್ ಸಂಖೆಯ್ ಅದರ ಲ.ಸಾ.ಅ. ಆಗಿರುತತ್ದೆ. 
8=2*2*2 
15=3*5 
20=2*2*5 
4, 9, ಮತುತ್ 10 ರ ಲ.ಸಾ.ಅ.=2*2*2*3*5=120. ಇ ಲ್  2,3,5 ಗ ಗೆ  ಜೋಡಿ ಇಲಲ್ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ  120 ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್  ಅಲಲ್.  

ಅದಕೆಕ್ 2,3,5 ಗ ಂದ  ಗುಣಿ ದರೆ 120*2*3*5 =3600 ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಆಗುತತ್ದೆ 

 
 




