
�तसरा  �दवस 

कॉ��एू�सी व समानता  
साई कुलकण� यांनी भाषांत�रत केले  ||  अ�नी दासग�ुता यांनी �ल�हलेले 

आपण माग�या वेळेस केलेल� सं�यांची �वभागणी ल�ात आहे ना? 

● २ �या आधारावर सव� सं�यांची दोन गटात �वभागणी करता येईल:  

o सम – अशा स�ंया �यांना २ ने भाग�यावर बाक� उरत े०  

o �वषम - अशा स�ंया �यांना २ ने भाग�यावर बाक� उरत े१  

● ३ �या आधारावर सव� सं�यांची ३ गटात �वभागणी करता येईल:  

o गलुाम - अशा स�ंया �यांना ३ ने भाग�यावर बाक� उरत े० 

o राणी - अशा स�ंया �यांना ३ ने भाग�यावर बाक� उरत े१  

o राजा - अशा स�ंया �यांना ३ ने भाग�यावर बाक� उरत े२  

�याचे आपण दसु�या �दवशी बारकाईने �नर��ण केले होत.े  

जम�नीचे ग�णती गाउस �यांनी १८�या शतका�या स�ुवातीला �या �वषयावर खपू अ�यास क�न एक 
नवीन संक�पना मांडल�.  

ई�वल टू (=) �या �च�हात जशा दोन आड�या रेषा असतात, तसेच गाउस �यांनी एक नवीन �च�ह 
�नमा�ण केले, �यात �यांनी तीन रेषांचा वापर केला:  

≡ 

�या �च�हाला �हणतात congruency (कॉ��एू�सी). �याचा श�दशः अथ� आहे ‘सम’. �या स�ंया 
‘�दसायला’ एका सार�या असतात, �यांना गाउस �यांनी नाव �दले ‘कॉ��एंूट स�ंया’.  

जर दोन स�ंया एका गटात अस�या, तर �यांना �हणतात कॉ��एंूट स�ंया. पण �व�वध गटात 
�वभागणी करायची अस�यास आधी आप�याला एक माप ठरवायला हवे. उदा., जर २ आपले माप 
असेल, �हणजेच, जर २ ने भागाकार होणे ह� आपल� कसोट� असेल, तर ६ आ�ण ९ वेगवेग�या 
गटात जातील (कारण ६ सम सं�या आहे आ�ण ९ आहे �वषम). 

पण जर माप ३ असेल, तर ६ आ�ण ९ दो�ह� एकाच गटात येतील (दो�ह� स�ंयांना ३ ने भाग�यास 
बाक� उरत े०). 

३.१ ११ �या आधारावर स�ंयांचे �कती गट करता येतील? कुठ�याह� एका गटातील ५ स�ंया �लहून 
काढा.  

जर दोन स�ंया एकाच गटातील असतील (कुठ�यातर� एका मापानसुार), तर �यांना आपण कॉ��एंूट 
सं�या �हण.ू हे पढु�ल�माणे �ल�हले जात:े  



6 ≡ 9 mod 3 

Mod चा अथ� आहे ‘माप’. वर�ल कॉ��एू�सी अशा�कारे वाचल� जात:े  six congruent to nine 
modulo three.  

३.२  11 ≡ 21 mod 5 : ह� कॉ��एू�सी बरोबर आहे का चकू? चार वेगवेग�या मापांचा वापर क�न 
चार  चकु��या  कॉ��एू�सी �लहून काढा.  

कॉ��ूए�सी ची भ�ूमती  

असा �वचार करा क� मापाची स�ंया एक �लर (प�ट�) आहे. �हणजे जर माप असेल ४ (चार), तर 
त�ुह� अशी क�पना क� शकता क� ती एखाद� चार इंची प�ट� आहे.  

 

    

०           १            २              ३           ४  

दोन सं�या ४ �या आधारावर त�ेहाच कॉ��ूएंट असतील जर �यां�यातील अतंर ४ �या आधारावर 
मापता येत असेल.  

उदाहरणाथ�, ११ आ�ण १९. �या दोन सं�यांमधील अतंर आहे ८. �याचा अथ� ४ इंची प�ट� दोनदा 
वाप�न आप�याला हे अतंर मापता येईल.  

 

     ४ इंची प�ट�               ४ इंची प�ट� 

 

... ९    १०    ११    १२    १३    १४    १५    १६    १७    १८   १९   २०   २१   २२ ...  

 

जर हे मापता आले नाह�, तर �याचा अथ� असा होतो क� �या दोन सं�या (�या प�ट��या आधारावर) 
कॉ��ूएंट नाह�त. हे आपण अशा�कारे �लहू शकतो:  

11 ≢ 20 mod 4  

दोन उदाहरणे (दोन स�ंया कॉ��एंूट नस�याची) 

   ४ इंची प�ट�               ४ इंची प�ट�  

 

... ९    १०    ११    १२    १३    १४    १५    १६    १७    १८   १९   २०   २१   २२ ...  

 

 



(               ) 

 

  ४ इंची प�ट�               ४ इंची प�ट�  

 

... ९    १०    ११    १२    १३    १४    १५    १६    १७    १८   १९   २०   २१   २२ ...  

 

(                ) 

 

प�ट�चे तकुड ेबरोबर �या जागेत बसत आहेत �याकड ेल� �यावे. प�ट� स�ंयांमधील अतंरापे�ा मोठ� 
असनू चालणार नाह�.  

सो�या श�दात सांगायचे झाले तर, a व b कॉ��ूएंट मॉ�यलुो d �याचा अथ� असा क� |a-b| ला d ने 
भागता येत.े आपण |a-b| �ल�हले आहे �याचे कारण आप�यासाठ� केवळ �यां�यातील अतंर मह�वाचे 
आहे. ११ पासनू १९ पय�त िजतके अतंर आहे, १९ पासनू ११ पय�त ह� तवेढेच अतंर आहे.  

(|a-b| �हणजे (स�ुवातीला आ�ण शवेट� रेषा काढायचा अथ� असा), क� a-b चे उ�र शोधनू �याचे धन 
म�ूय आप�याला धरायचे आहे.  

उदाहरणाथ�: |५ – ७| = २ = |७ – ५| - फ�त दो�ह� सं�यांतील अतंराचा �हशोब करायचा आहे.) 

 

कॉ��ूए�सी चे �च�ह �दसायला इ�वॉ�लट� �या �च�हासारखे का आहे?  

कॉ��ूए�सी (≡) आ�ण इ�वॉ�लट� (=) म�ये खपूसे सा�य आहे. �हणनूच दो�ह� �च�हे �दसायला ह� 
थोडीफार एक सारखी आहेत.  

�यां�यातील सा�य आपण आता बघणार आहोत. कॉ��एू�सी साठ� आप�याला एका मापाची ह� 
आव�यकता आहे. असे समजा क� माप आहे ‘d’.  

आता सा�य बघयूा:  

सा�य  = ≡ mod d 

�र�लेि�स�ह  कुठल�ह� स�ंया �वतःशी 
समान असत े 

 

a = a  

कुठल�ह� स�ंया �वतःशी मॉ�यलुो d असत े 

 

a ≡ a mod d  

 

असे का?  



 

�याचे कारण थोड े�व�च� वाटू शकत.े  a पासनू 
a पय�त मापतांना  d चे ० तकुड ेबसवावे 
लागतात.  

 

बिैजक प�धतीने असे �हणता येईल क� d ने 
a-a ला भागता येत.े कारण a-a = ० आ�ण ० 
ला कुठ�याह� स�ंयेने भागता येत.े  

�समे��क  जर  a = b असेल, तर  b = 
a हे ह� खरे असत.े  

a ≡ b mod d �दलेले आहे. मग  b ≡ a 
mod d हे ह� खरे असत.े  

 

असे का?  

 

a पासनू  b पय�त िजतके अतंर आहे, �ततकेच 
b पासनू  a पय�त ह� आहे. �हणनूच,  a पासनू 
b पय�त जर  d ने मापता येत असेल, तर  b 
पासनू  a पय�त ह�  d ने मापता येईल.  

बिैजक प�धती: 

 

a ≡ b mod d  

�याचा अथ�  a-b ला  d ने भागता येत.े  

अथा�त,्  a-b = dQ (Q आहे भागाकार).  

 

�हणजे  b – a  = d (-Q) 

�हणजे  b – a ला ह�  d ने भागता येत,े 

�हणनूच,  

b ≡ a mod d  

�ाि�स�ट�ह  a=b, b=c जर असेल, तर 
a=c हे ह� खरे असत.े  

३.३ �स�ध करा क� कॉ��एू�सी ह� �ाि�स�ट�ह 
असत.े �हणजेच, जर आप�याला  a ≡ b 
mod d व  b ≡ c mod d मा�हती असेल, 
तर दाखवा क�  c ≡ a mod d. हे आधी 



भ�ूमती  ची प�धत वाप�न दाखवा, व �यानतंर 
बिैजक प�धतीने �स�ध करा.  

�या �य�त�र�त ह� इ�वॉ�लट� आ�ण कॉ��एू�सी म�ये भरपरू सा�य आहे. त ेआपण पढु�या 
भागांम�ये बघणार आहोत.  

३.४ �स�ध करा:  a ≡ b mod d जर असेल, आ�ण  c जर कुठल�ह� पणू� स�ंया असेल, तर, 

● a + c ≡ b + c mod d  

● a – c ≡ b – c mod d  

● ac ≡ bc mod d  

३.५ समजा  a ≡ b mod d व  m ≡ n mod d. तर �स�ध करा क�:  

● a + m ≡ b + n mod d  

● a – m ≡ b – n mod d  

● am ≡ bn mod d  

● ak ≡ bk mod d (k एक धन पणूा�क स�ंया (positive integer) आहे).  

  


