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चक्रवाढव्याज 

चक्रवाढ व्याज सूत्र/Compound Interest Formula 

चक्रवाढ व्याजाचे सूत्र आहे, 

 
हे एकूण चक्रवाढ व्याज आहे जे मूळ रक्कम वजा व्याज आहे. एकूण जमा झालेल्या रक्कमसाठी ), सूत्र खालीलप्रमाणे दिले 

आहे: 

 

येथे, 

• A = रक्कम (amount) 

• P = मूळ रक्कम (principal) 

• r = व्याज िर (rate of interest) 

• n =प्रदि वर्ष व्याज दकिी वेळा चक्रवाढ होिे 

• t = वेळ (time) वर्ाांमधे्य 

वैकल्पिकररत्या, आपण खालीलप्रमाणे सूत्र दलहू शकिो: 

• CI = A – P 

वेगवेगळ्या वर्ाांसाठी चक्रवाढ व्याज 

वेगवेगळ्या वर्ाांसाठी चक्रवाढ व्याजाच्या बाबिीि रक्कम आदण व्याजाची मूले्य खाली दिली आहेि:  
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वरील सूते्र चक्रवाढ व्याजाच्या बाबिीि व्याज आदण रक्कम पटकन दनर्ाषररि करण्याि मिि करिाि. 

चक्रवाढ व्याज उदाहरणे 

वर नमूि केल्याप्रमाणे, चक्रवाढ व्याजाचे वास्तदवक जीवनाि बरेच अनुप्रयोग आहेि. संकिना अदर्क चांगल्या पद्धिीने 

समजून घेण्यासाठी या अनुप्रयोगवर आर्ाररि दवदवर् उिाहरणे सोडवू. 

उदाहरणे 1: 2000 मधे्य एका शहरामधे्य 10,000 रदहवासी होिे. त्याची लोकसंख्या िरवर्ी 10% च्या िराने घटिे. 2005 

मधे्य त्याची एकूण लोकसंख्या दकिी असेल? 

शहराची लोकसंख्या िरवर्ी 10% कमी होि आहे. त्यामुळे िरवर्ी नवीन लोकसंख्या वाढिे. त्यामुळे पुढील वर्ाषची लोकसंख्या 

चालू वर्ाषच्या लोकसंखे्यवर मोजली जािे. 

 A = P(1 – R/100)n 

त्यामुळे 5 वर्ाांच्या शेवटी लोकसंख्या = 10000(1 – 10/100)5 

= 10000(1 – 0.1)5  

= 10000 x 0.95  

= 5904 

उदाहरणे 2: दवदशष्ट जािीच्या जीवाणंूची संख्या प्रदि िास 2% या वेगाने वाढल्याचे आढळून आले. सुरुवािीला 600000 

संख्या असल्यास 2 िासांनंिर बॅके्टररया शोर्ा. 

जीवाणंूची लोकसंख्या प्रदि िास 2% या वेगाने वाढि असल्याने,  सूत्र  

A = P(1 + R/100)n 

अशा प्रकारे, 2 िासांच्या शेवटी लोकसंख्या = 600000(1 + 2/100)2 

= 600000(1 + 0.02)2  

= 600000(1.02)2  

= 624240 

उदाहरणे 3: रेदडओची दकंमि रु. 1400 आदण िे िरमहा 8% ने घसरिे. 3 मदहन्ांनंिर त्याचे मूल्य शोर्ा. 

घसारा साठी, सूत्र आहे A = P(1 – R/100)n. 

अशा प्रकारे, 3 मदहन्ांनंिर रेदडओची दकंमि = 1400(1 – 8/100)3 

= 1400(1 – 0.08)3  

= 1400(0.92)3  

= 1090 रुपये  
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सरावासाठी उदाहरणे 

बँक सहामाही आधारावर 5% चक्रवाढ व्याज देते. एक ग्राहक वर्ााच्या 1 जानेवारी आणण 1 जुलै रोजी प्रते्यकी 1600 

रुपये जमा करतो. वर्ााच्या शेवटी, त्याला व्याजाच्या मागााने णमळालेली रक्कम णकती? 

A. रु. 120 

B. रु. 121 

C. रु. 122 

D. रु. 123 

 

3 वर्ाांसाठी 2500 रुपये कजा घेतले होते. पणहल्या वर्ााचा व्याज दर 3% प्रणतवर्ा, दुसर् या वर्ी 4% प्रणतवर्ा आणण 

णतसर् या वर्ाासाठी 5% प्रणतवर्ा असल्यास चक्रवाढ व्याज णकती असेल? 

(a) 311.90 

(b)440 

(c) 450 

(d) 410.80 
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