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சு க்கம்  
எளிய வ ைம மதிப்ெபண் அட்ைடயான , குடித்தனக்கூெறான்றின் கர்  குறிப்பிட்டெதா  
வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ அைமவதற்கான சாத்தியத்ைத மதிப்  ெசய்வதற்காக, இலங்ைகயின் 
2012/13 குடித்தனக்கூ  வ மான மற் ம் ெசலவின மதிப்பாய்வின் ெசல  குைறந்த 10 
குறிகாட்டிகைளப் பயன்ப த் கின்ற . கள ஊழியர்களால் சுமார் பத்  நிமிடங்களில் பதில்கைளச் 
ேசகரிக்க டி ம். ஒ  ெதாைக வ ைமக் ேகா கள் ெதாடர்பில் இந்த மதிப்ெபண் அட்ைட 
ல்லியத்தன்ைமையக் ெகாண் ள்ள  என்  அறிக்ைககள் கூ கின்றன. இலங்ைகயில் ஏைழக க்குச் 

சார்பான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் வ ைம தங்கைள அளவி வதற்கும், கால ஓட்டத்தில் வ ைம 
தங்களில் ஏற்பட் ள்ள மாற்றங்கைளக் கண்டறிவதற்கும், ேவ ப த்தப்பட்ட நிவாரணங்க க்காக 

வாடிக்ைகயாளர்கைளப் ண்டங்களாகப் பிரிப்பதற்கும் பயன்ப த்த டி மான ஒ  நைட ைறச் 
சாத்தியமான வழி ைறயாக மதிப்ெபண் அட்ைட உள்ள . 
 
பதிப் க் குறிப்   
இப்பத்திரம், 2012/2013 தர கைளப் பயன்ப த் கின்ற . இ  2006/7 தர கைளப் பயன்ப த் கின்ற 
Schreiner (2010a) இற்குப் பதி டாக அைம ம். இப்ேபா  தல் இங்கு தரப்பட் ள்ள திய 2012/13 
மதிப்ெபண் அட்ைட பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம். பைழய 2006/7 மதிப்ெபண் அட்ைடக க்கு 
உதவியாக அைமந்த சில வ ைமக் ேகா கள், திய 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைடக்கும் உதவியாக 
அைம ம், அதனால், ஏற்கனேவ உள்ள பயனா◌்கள், பைழய மதிப்ெபண் அட்ைடயிலி ந்  
அடிப்பைடக் ேகாெடான்ைற ம் திய மதிப்ெபண் அட்ைடயிலி ந்  ெதாடர்ச்சிெயான்ைற ம் 
ெபற் , கால ஓட்டத்தில் அக்ேகா களில் ஏற்பட் ள்ள மாற்றங்கைள அள  ெசய்ய டி ம். 
 
நன்றிகள் 
தர கள் இலங்ைகயின் ெதாைகமதிப் , ள்ளிவிபரத் திைணக்களத்திடமி ந்  ெபறப்பட் ள்ளன. 
Muhammad Awais, Muaz Jalil, Yasitha M. Munasinghe, David Newhouse, D.R.M.C.M. Rathnayake, Dung Thi Thuy Doan, 
மற் ம் Hafiz Zainudeen ஆகிேயா க்கு நன்றிகள் உரித்தாகட் ம். இந்த மதிப்ெபண் அட்ைடைய 
இற்ைறப்ப த் வதற்கான க்கியமான வசதி ஏற்பா கைளச் ெசய்த (அ ஸ்திேரலிய அரசாங்கத்தின் 
உதவி டன் இயங்கும் ஒ  பல்ேதசிய தனியார் ைற அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டமான) Market 
Development Facility நி வனத்திற்கு விேசட நன்றிகைளத் ெதரிவித் க் ெகாள்கிேறன். “Simple Poverty 
Scorecard” is a Registered Trademark of Microfinance Risk Management, L.L.C. for its 
brand of poverty-assessment tools. Copyright © 2017 Microfinance Risk Management. 



வ ைம மதிப்ெபண் அட்ைட  
ேநர்காணல் அைடயாள இல:   ெபயர்  அைடயாளம்காட்டி

ேநர்காணல் திகதி:  பங்குபற் நர்:    
நா : LKA கள கவர்:    

மதிப்ெபண் அட்ைட: 002 ேசைவ நிைலயம்:    
மாதிரி அள :  குடித்தனக்கூ  அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்ைக:  
குறிகாட்டி பதில் Points Score

அ. ஆ  அல்ல  அதற்கு ேமல் 0  
ஆ. ஐந்  6  
இ. நான்கு 12  
ஈ. ன்  19  

1. குடித்தனக்கூறில் எத்தைன 
அங்கத்தவர்கள் 
உள்ளனர்?  

உ. ஒன்  அல்ல  இரண்  31  
அ. ஒன் மில்ைல 0  
ஆ. தரம் 1, 2, 3, அல்ல  2  
இ. தரம் 5 3  
ஈ. தரம் 6, 7, 8, 9, அல்ல  10 4  
உ. க.ெபா.த (சா/த) அல்ல  அதற்குச் சமனான, அல்ல  தரம் 12 6  
ஊ. குடித்தனக்கூ த் தைலவி/ெபண் வாழ்க்ைகத் ைண 

இல்ைல 7  

2. குடித்தனக்கூ த் 
தைலவி/வாழ்க்ைகத் 
ைண ர்த்தி 

ெசய் ள்ள அதிகூடிய 
கல்வி மட்டம் எ ? 

எ. க.ெபா.த (உ./த) அல்ல  அதற்குச் சமனான, ெபா க் கைலத் 
ேதர்  (GAQ)/ெபா  விஞ்ஞானத் ேதர்  (GSQ), 
இளமானிப் பட்டம், அல்ல  அதற்கு ேமல் 

10 
 

அ. ேச , பலைக, மணல், அல்ல  ேவ  0  
ஆ. சீெமந் , அல்ல , ெகாங்கி ட் 5  

3. உங்கள் ட் த் தைர 
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள 
பிரதான கட்டடப் ெபா ள் எ ? இ. ெடராேஸா/தைர ஓ  10  

அ. விறகு, மண்ெணண்ெணய், அல்ல  மரத் ள்/உமி 0  4. ங்கள் பயன்ப த் ம் பிரதான 
சைமயல் எரிெபா ள் வைக 
யா ? ஆ. வா , மின்சாரம், சைமப்பதில்ைல, அல்ல  ேவ  8  

அ. இல்ைல 0  5. குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமான (வா , 
மண்ெணண்ெணய், மின்) அ ப்  
உள்ளதா? 

ஆ. ஆம் 7  

அ. இல்ைல 0  6. குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமான குளிர் 
சாதனப் ெபட்டி உள்ளதா? ஆ. ஆம் 5  

அ. இல்ைல 0  
ஆ. ெதாைலக்காட்சி மாத்திரம் 1  

7. குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமாக 
ெதாைலக்காட்சி மற் ம் 
சீடீ/டீ டீ? இ. சீடி/டி டி  (ெதாைலக்காட்சி பற்றி கவனத்திற் 

ெகாள்ளத் ேதைவயில்ைல) 3  

அ. இல்ைல 0  8. குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமான மின் 
விசிறி உள்ளதா? ஆ. ஆம் 4  

அ. இல்ைல 0  
ஆ. ட்  அல்ல  ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி 

என்பவற்றில் ஒன்  7  
9. குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமாக ட் த் 

ெதாைலேபசி மற் ம் ைகயடக்கத் 
ெதாைலேபசி உள்ளதா? 

இ. இரண் ம் 12  
அ. ஒன் மில்ைல 0  
ஆ. ேமாட்டார் ைசக்கிள்/ஸ்கூட்டர் 6  

10. குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமாக 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்/ஸ்கூட்டர், 
அல்ல  ேமாட்டார் கார்/ேவன், பஸ் 
வண்டி/ெலாறி/ரிப்பர், 3 சக்கர வண்டி, 
2-சக்கர ட்ரக்டர், அல்ல  4-சக்கர 
ட்ரக்டர் எ ம் உள்ளதா? 

இ. ேமாட்டார் கார்/ேவன் மற் ம் ஏைனயைவ 
(ேமாட்டார் ைசக்கிள்/ஸ்கூட்டர் பற்றிக் 
கவனத்திற் ெகாள்ளத் ேதைவயில்ைல) 

10 
 

SimplePovertyScorecard.com                Score:



பின் பக்கச் ெசயலட்ைட: குடித்தனக்கூ  அங்கத் வம் 
 
 

மதிப்ெபண் அட்ைடத்தத் தைலப்பில், ேநர்காணலின் தனித் வமான இனங்காட்டி (அறிந்தி ப்பின்), 
ேநர்காணல் திகதி, பங்குபற் நரின் மாதிரி அள  (அறிந்தி ப்பின்) என்பவற்ைறக் குறிப்பிட ம். 
பின்னர் பங்குபற் நரின ம் (அவர் பதிலளிப்பவர் அல்லாத ஒ வராக இ க்க டி ம்), கள கவர் 
என்ற வைகயில் உங்கள ம், பங்குபற் நரால் பயன்ப த்தப்ப ம் ேசைவ நிைலயத்தின ம் 
ெபயர்கைள ம் தனித் வமான அைடயாள இலக்கங்கைள ம் பதி  ெசய்ய ம். 

பதிலளிப்பவ க்கு வாசித் க் காட்ட ம்: தய ெசய்  உங்கள் குடித்தனக்கூ  
அங்கத்தவர்களின் தற் ெபயர்கைள (அல்ல  ைனப் ெபயர்கைள) என்னிடம் கூ ங்கள். ஒ  
குடித்தனக்கூ  என்ப  ஆெளா வைர அல்ல  ேசர்ந்  வாழ்கின்ற, ஆகக் குைறந்த  சில உண  
ேவைளகைளேய ம் ஒ வ க்கு ஒ வர் பகிர்ந் ெகாள்கின்ற -இரத்த அல்ல  தி மண 
உற ைறையக் ெகாண்ட அல்ல  அத்தைகய உற ைறையக் ெகாண்டிராத-ஆட்களின் 
கு ெவான்ைறக் குறிக்கும். குடித்தனக்கூ  அங்கத்தவர்கள் என்ேபாரில் வழைமயாகக் 
குடித்தனக்கூ டன் வசிப்பவர்க ம் தற்காலிகமாக ேவ  இடங்களில் வசிப்பவர்க ம் (ஒ  மாதம் 
அல்ல  அதற்குக் குைறவான காலம் ெவளியில் இ ப்பவர்கள்) அடங்கும். உடன் தங்கியி ந்  
குடித்தனக்கூ  அங்கத்தவர்க டன் குைறந்தபட்சம் சில உண  ேவைளகைளயாவ  
பகிர்ந் ெகாள் ம் ட் ப் பணியாளர்க ம் தங்குநர்க ம் குடித்தனக்கூறின் ஒ  பகுதியாகக் 
க தப்ப வர். 

உங்கள் எதிர்காலப் பயன்பாட் க்காக, குடித்தனக்கூ த் தைலவி/ெபண் வாழ்க்ைகத் ைண 
(இ ப்பின்) யார் என்பைதக் குறித் க் ெகாள்ள ம். 

குடித்தனக்கூ  அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்ைகையக் கணக்கிட்  அதைன மதிப்ெபண் 
அட்ைடயில் “குடித்தனக்கூ  அங்கத்தவர் எண்ணிக்ைக:” என்பதற்குப் பக்கத்தில் எ த ம். பின்னர் 
தலாவ  மதிப்ெபண் அட்ைடக் குறிகாட்டிக்கான பதி க்கு அைடயாளமி ங்கள். 

 
மதிப்ெபண் அட்ைடயின் ெபா ட்ேகாட க்கான வழிகாட்டல்களில் உள்ள “குடித்தனக்கூ ” 
மற் ம் “குடித்தனக்கூ  அங்கத்தவர்” என்பவற் க்கான வைரவிலக்கணங்கைள எப்ேபா ம் 
மனதில் ைவத்தி க்க ம். 
 

தற் ெபயர் அல்ல  ைனப் ெபயர் 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
12. 
13. 
14. 
குடித்தனக்கூ  அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்ைக: 



scoreகைள வ ைமச் சாத்தியங்க க்கு மாற் வதற்கான  
ேதடல் அட்டவைண: 

ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் 

Score 100% 150% 200%

0–4 78.0 95.3 100.0

5–9 57.8 91.3 99.6

10–14 46.4 84.4 97.7

15–19 30.4 71.9 92.7

20–24 19.3 64.3 87.9

25–29 11.5 48.7 79.1

30–34 7.3 36.4 68.5

35–39 4.9 27.9 56.5

40–44 2.4 18.0 45.6

45–49 0.6 9.0 34.2

50–54 0.2 5.5 21.5

55–59 0.0 2.8 11.9

60–64 0.0 1.1 6.8

65–69 0.0 0.3 3.8

70–74 0.0 0.2 1.9

75–79 0.0 0.0 0.4

80–84 0.0 0.0 0.3

85–89 0.0 0.0 0.1

90–94 0.0 0.0 0.0

95–100 0.0 0.0 0.0

வ ைமச் சாத்தியம் (%)

ேதசிய ேகா கள்



scoreகைள வ ைமச் சாத்தியங்க க்கு மாற் வதற்கான  
ேதடல் அட்டவைண: 

2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPPவ ைமக் ேகா கள் 

Score $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

0–4 61.7 94.8 100.0 100.0 43.6 85.3

5–9 43.2 91.1 97.9 100.0 25.9 76.6

10–14 35.3 83.0 93.8 100.0 15.2 66.7

15–19 22.5 69.9 89.1 99.0 12.0 56.1

20–24 14.1 61.1 81.6 98.8 6.0 44.9

25–29 7.3 46.9 71.5 98.1 1.5 29.0

30–34 4.5 33.9 58.9 97.0 1.4 18.9

35–39 3.2 26.4 48.0 95.6 1.0 14.0

40–44 1.2 16.1 37.9 90.8 0.3 7.7

45–49 0.5 8.1 24.5 85.2 0.1 3.3

50–54 0.1 4.3 14.5 76.8 0.0 1.6

55–59 0.0 2.4 8.0 63.8 0.0 0.3

60–64 0.0 0.9 4.2 50.5 0.0 0.0

65–69 0.0 0.3 2.8 40.4 0.0 0.0

70–74 0.0 0.2 0.8 31.7 0.0 0.0

75–79 0.0 0.0 0.2 17.8 0.0 0.0

80–84 0.0 0.0 0.2 6.0 0.0 0.0

85–89 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0

90–94 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0

95–100 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்

வ ைமச் சாத்தியம் (%)



scoreகைள வ ைமச் சாத்தியங்க க்கு மாற் வதற்கான  
ேதடல் அட்டவைண: 

சார்  மற் ம் சதமான அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

Score ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

0–4 61.3 91.5 100.0 100.0 100.0 100.0

5–9 35.3 85.5 99.4 99.7 100.0 100.0

10–14 25.3 75.6 95.3 98.3 99.8 100.0

15–19 17.6 63.8 90.6 94.5 96.5 99.1

20–24 10.2 57.1 83.6 90.9 95.9 98.9

25–29 5.3 41.8 74.3 84.2 91.0 98.4

30–34 3.4 27.4 62.0 77.1 87.2 97.5

35–39 2.4 21.2 50.8 64.9 79.8 96.0

40–44 1.0 12.7 39.5 53.9 67.8 91.5

45–49 0.3 6.6 27.6 42.5 57.2 86.1

50–54 0.0 3.7 16.6 28.6 42.6 77.9

55–59 0.0 1.6 8.5 17.2 29.0 65.4

60–64 0.0 0.2 4.3 10.5 20.3 53.7

65–69 0.0 0.0 2.5 5.2 11.2 42.3

70–74 0.0 0.0 1.2 3.1 8.5 34.0

75–79 0.0 0.0 0.4 0.4 3.6 18.7

80–84 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 6.2

85–89 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 3.3

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்

வ ைமச் சாத்தியம் (%)
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மதிப்ெபண் அட்ைடக் குறிகாட்டிகைளப் ெபா ட்ேகாடல் ெசய்வதற்கான 
வழிகாட்டல்கள்  

 
 
கீேழ தரப்பட் ள்ள ேமற்ேகாள்கள் 2006/7HIES இற்கான கணக்ெக ப்பாளர் ைகேய , 2012/13 HIES 
இற்கான கணக்ெக ப்பாளர் ைகேய  என்பவற்றிலி ந்  எ க்கப்பட் ள்ளன. அைவ 
சிங்களத்திலி ந்  ஆங்கிலத்திற்கு நிம்மி அேபரத்ன, எஸ்.ஏ.ேக.சீ. சுதசிங்ஹ ஆகிேயாரினால் 
ெமாழிெபயர்க்கப்பட் ள்ளன. ேடவிட் பார்ேடாச்சா அவர்க க்கும் நன்றிகள்.  

 
 
ேநர்காணல் நைட ைறகள் 
“பின்பக்க ேவைலத் தாள்” இல் உள்ள வழிகாட்டல்கைளப் பின்பற்றி, மதிப்ெபண் அட்ைடத் 
தைலப்ைப ம் “பின்பக்க ேவைலத் தாள்” ஐ ம் தலில் நிரப் ங்கள்.  
 
“பின்பக்க ேவைலத் தாள்” இன் ஒ  பகுதியாக ங்கள் ெதாகுக்கும் பட்டியைல அடிப்பைடயாகக் 
ெகாண்  குடித்தனக்கூ  அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்ைகைய நிரப் ங்கள்.  
 
தலாவ  மதிப்ெபண் அட்ைடைய ேநரடியாகக் ேகட்க ேவண்டாம் (குடித்தனக்கூறில் எத்தைன 

அங்கத்தவர்கள் உள்ளனர்?). மாறாக, “பின்பக்க ேவைலத் தாள்” இல் ங்கள் பட்டியல்ப த் ம் 
குடித்தனக்கூறின் ெமாத்த அங்கத்தவர் எண்ணிக்ைகைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்  ெபா த்தமான 
பதிைல நிரப் ங்கள். 
 
மதிப்ெபண் அட்ைடயின் ஏைனய அைனத் க் ேகள்விகைள ம் பதிலளிப்பவரிடம் ேநரடியாகக் 
ேக ங்கள். 
 
 
ெபா வான ேநர்காணல் அறி ைரகள்  
இந்த “வழிகாட்டல்கள்” ஐக் கவனமாக வாசித்  அறிந்  ெகாள் ங்கள், ங்கள் ேவைல ெசய்கின்ற 
ேபா  அவற்ைற உங்க டன் எ த் ச் ெசல் ங்கள். 
 
பதிலளிப்பவர், உங்கள் நி வனத்தின் பங்குபற் நராக ள்ள அேத கு ம்ப அங்கத்தவராக இ க்க 
ேவண்டிய அவசியமில்ைல என்பைத நிைனவில் ைவத்தி க்க ம். 
 
மதிப்ெபண் அட்ைடயில் உள்ளவா  ேகள்விகைளச் ெசால் க்குச் ெசால்லாக வாசி ங்கள். 
 
இங்கு ர் கள் கூறப்பட்டிராத ஏேத ம் பிரச்சிைனகள் எ மாயின், அதற்கான ர் , 2012/13 HIES 
இல் இலங்ைகயின் ெதாைகமதிப் , ள்ளிவிபரத் திைணக்களத்தின் ெதளிவான வழக்கமாகக் 
காணப்பட்ட  ேபான் , கணக்ெக ப்பாளரின் உதவிவழங்கப்படாத ர்மானத்திற்கு வி வதாகும். 
அதாவ , எளிய வ ைம மதிப்ெபண் அட்ைடையப் பயன்ப த் ம் ஒ  நி வனம், தன  கள 
கவர்கள் அைனவரின ம் பயன்பாட் க்காக (இந்த “வழிகாட்டல்கள்” இல் உள்ளவற்ைறத் தவிர 

ேவற ) எந்தெவா  வைரவிலக்கணத்ைத ம் அல்ல  விதி ைறகைள ம் அறி கப்ப த்தக் 
கூடா . இவ் “வழிகாட்டல்கள்” இல் ெதளிவாகத் ர் கள் ன்ைவக்கப்படாத ஏேத ம் இ ப்பின், 
அைவ ஒவ்ெவா  தனிப்பட்ட கணக்ெக ப்பாளரின ம் உதவியற்ற ர்மானத்திற்கு விடப்பட 
ேவண் ம். 
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பதிலளிப்பதற்கான ெதரி கைள பதிலளிப்பவ க்கு வாசித் க் காட்ட ேவண்டாம். ெவ மேன 
ேகள்விைய மாத்திரம் வாசித்  விட் , பதிலளிக்கும் வைர காத்தி ங்கள். பதிலளிப்பவர் 
விளக்கங்கள் ேகட்பாராயின் அல்ல  தயங்குவாராயின் அல்ல  குழம்பிப் ேபாயி ப்பின், 
ேகள்விைய ண் ம் வாசி ங்கள் அல்ல  இவ் “வழிகாட்டல்கள்” இன் அடிப்பைடயில் அல்ல  
கணக்ெக ப்பாளர் என்ற வைகயில் ெபா த்தமான  என்  ங்கள் க ம் விதத்தில் ேமலதிக 
உதவிகைள வழங்குங்கள். 
 
ெபா வாக, பதிலளிப்பவர் கூ ம் பதில்கைள ங்கள் ஏற் க் ெகாள்ள ேவண் ம். என்றா ம், 
அளிக்கப்ப ம் பதில் ல்லியமானதாக இல்ைல, பதிலளிப்பவரால் உ தியாகக் கூற 
டியா ள்ள , அல்ல  எவ்வா  பதிலளிக்க ேவண் ம் என்பைதத் ர்மானிப்பதற்கு 

பதிலளிப்பவர் உதவிைய எதிர்பார்ப்பார்க்கிறார் என்பைத உணர்த் கின்ற ஏதாவ  ஒன்ைற 
பதிலளிப்பவர் கூ வாராயின்-அல்ல  ங்கள் காண் ர்களாயின் அல்ல  உணர் ர்களாயின், 
ேகள்விைய ண் ம் வாசித் , இந்த “வழிகாட்டல்கள்” இல் உள்ளவற்றின் அடிப்பைடயில் 
ெபா த்தமான  என்  உங்க க்குத் ேதான் ம் எந்தெவா  உதவிைய ம் ங்கள் ெசய்வ  
அவசியமாகும். 

எளிய வ ைம மதிப்ெபண் அட்ைடயி ள்ள ெப ம்பாலான குறிகாட்டிகள் 
உ திப்ப த்தக்கூடியைவயாக உள்ள டன், ெபா வாக ேநாக்குைகயில், பதில்கைள 
ங்கள்உ திப்ப த்த ேவண்டிய அவசியமில்ைல.®பதில் ல்லியமாக இல்ைல என்பைத ம் 

அவற்ைற உ திப்ப த் வ  தர களின் தரத்ைத ேமம்ப த் ம் என்பைத ம் உணர்த் கின்ற 
ஏேத ம் விடயங்கள் காணப்பட்டால் மாத்திரேம பதிைல ங்கள் உ திப்ப்ப த்த ேவண் ம். 
உதாரணமாக, பதிலளிப்பவர் தயங்குவாராயின், பதற்றத் டன் காணப்ப வாராயின், அல்ல  தான் 
ெபாய் ெசால்வதாக அல்ல  குழம்பிப் ேபாய் உள்ளதாக அறிகுறிகள் லம் உணர்த் வாராயின், 
உ திப்ப த் வைத ங்கள் ெதரி  ெசய்ய டி ம். அேதேபான் , குடித்தனக்கூறி ள்ள 
பிள்ைளெயா வர் அல்ல  அயலவெரா வர், பதிலளிப்பவரின் விைடயின் வட்டத்திற்குள் 
அடங்காத ஒன்ைற கூ வாராயின், உ திப்ப த் வ  சிலேவைளகளில் ெபா த்தமானதாக இ க்க 
டி ம். பதிலளிப்பவர் ல்லியமாக இல்லாதி க்க டி ம் என்பைத உணர்த் கின்ற - 

பதிலளிப்பவர் தனக்குச் ெசாந்தமாக இல்ைல என்  கூ கின்ற டித் ைழக்கும் ெபா ெளான் , 
அல்ல  குடித்தனக்கூறின் அங்கத்தவராகக் கணிக்கப்படாத பிள்ைளெயா வர் அைறயில் 
சாப்பிட் க்ெகாண்டி த்தல் என்பன ேபான்ற - ஏதாவ  ஒ  விடயத்ைத ங்கள் காண்கின்ற 
சந்தர்ப்பங்களி ம் உ திப்ப த் தல் ஒ  சிறந்த எண்ணக்க வாக அைம ம். 
 
ெபா வாகக் கூ வதாயின், எளிய வ ைம மதிப்ெபண் அட்ைடயின் பிரேயாகம், இலங்ைகயின் 
ெதாைகமதிப் , ள்ளிவிபரத் திைணக்களத்தினால் பயன்ப த்தப்பட்ட 2012/13 HIES இன் 
பிரேயாகத்திற்கு சாத்தியமான வைரயில் ெந க்கமானதாக அைமதல் ேவண் ம். உதாரணமாக, 
2012/13 HIES பதிலளிப்பவர்களின் பண்ைண களில் நடாத்தப்பட்டைமயினால், வ ைம- ள்ளி 
வழங்கல் ேநா◌்காணல்கள் பதிலளிப்பவர்களின் பண்ைண களில் நடாத்தப்ப தல் ேவண் ம். 
 
 
ெமாழிெபயர்ப்  
இந்த “வழிகாட்டல்கள்”-மற் ம் ெபா வாக ேநாக்குைகயில் இந்த ஆவணம்- ஆங்கிலத்தில் 
எ தப்பட்  சிங்களத்தி ம் தமிழி ம் ெமாழிெபயர்க்கப்பட் ள்ள . இந்த ெமாழிகளில் 
ஏேத ெமான்றில், ேகள்விகளின் ெசாற்களில் அல்ல  பதிலளிப்பதற்கான ெதரி களில் 
மாற்றங்கைளச் ெசய்ய ேவண்டாம். ெமாழிெபயர்ப்ெபான்ைற ேமம்ப த்த டி ம் என்  
நம் ர்களாயின், தய  ெசய்  எ தியவைரத் ெதாடர்  ெகாள்ள ம். ெபா வாக ேநாக்குைகயில், 
வினாக்களின ம் பதில் ெதரி களின ம் ெசாற்பிரேயாகங்க ம் DCS வினாக்ெகாத் க்களின் லப் 
பிரதிகைள சாத்தியமான வைரயில் பின்பற் கின்றன. 
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விேசட மதிப்ெபண் அட்ைடக் குறிகாட்டிக க்கான வழிகாட்டல்கள் 
 
 
1. குடித்தனக்கூறில்  எத்தைன அங்கத்தவர்கள் உள்ளனர்? 
  அ. ஆ   அல்ல  அதற்கு ேமல் 
 ஆ. ஐந்   
 இ. நான்கு  
 ஈ. ன்   
 உ. ஒன்   அல்ல  இரண்  
 
 
ைகேயட்டின் pp. 8–9 இற்கு இணங்க, குடித்தனக்கூறின் அங்கத்தவர்கள் என்ேபாரில் குடித்தனக்கூ  
அலெகான்றி ள் வழைமயாக வசிப்பவர்க ம் அேதேபான்  தற்காலிகமாக ட் க்கு ெவளிேய 
வசிப்பவர்க ம் அடங்குவர். குடித்தனக்கூ டன் ெபா வாக வசிக்கிறார்கள் எனின் ட் ப் 

பணியாளர்க ம் தங்கியி ப்பவர்க ம் இதில் அடங்குவர். . . . 
 “ஒ  குடித்தனக்கூ  என்ப  ஒ  தனிப்பட்ட ஆைள அல்ல  ஒன்றாக வாழ்கின்ற, ஆகக் 
குைறந்த  சில உண  ேவைளகைளேய ம் கூட்டாகச் சைமக்கின்ற/பகிர்ந்  ெகாள்கின்ற 
ஆட்களின் கு ெவான்ைறக் குறிக்கும். அவர் உறவினர்களாக இ க்க ேவண்டிய கட்டாயமில்ைல. 
உடன் தங்கியி ந்  குடித்தனக்கூ  அங்கத்தவர்க டன் குைறந்தபட்சம் சில உண  
ேவைளகைளயாவ  பகிர்ந் ெகாள் ம் ட்  உதவியாளர்க ம் தங்குநர்க ம் குடித்தனக்கூறின் 
ஒ  பகுதியாகக் க தப்ப வர்.” 
 ஒ  வழைமயான வதி நர் என்பவர் ஆ  மாதங்கள் அல்ல  அதற்கு ேமற்பட்ட காலம் 
வதிவிடத்தில் குடித்தனக்கூ டன் வசித் ள்ள அல்ல  குடித்தனக்கூ டன் தற்ேபா  ட்டில் 
வசிக்கின்ற, ேவ  ஏேத ம் வழைமயான வதிவிடெமான்ைறக் ெகாண்டிராத, 
அக்குடித்தனக்கூ டன் ெமாத்தமாக ஆ  மாதங்கள் அல்ல  அதற்கு ேமற்பட்ட காலம் வசிப்பார் 
என்  எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய ஒ வைரக் குறிக்கும். 
 குடித்தனக்கூ டன் வழைமயான வதி நர்களாக ள்ள, எனி ம் ஒ  மாதத் க்குக் குைறந்த 
காலப் பகுதிக்காக (வி ைறக்காக, யாத்திைரக்காக, வியாபாரத்திற்காக, ம த் வ சிகிச்ைசக்காக, 
மற் ம் அைவ ேபான்றவற் க்காக) தற்காலிகமாக ெவளியில் இ க்கும் ஆட்கள், குடித்தனக்கூறின் 
அங்கத்தவர்களாகக் கணிக்கப்பட ேவண் ம். 
 ஒன் க்கு ேமற்பட்ட வதிவிடங்கைளக் ெகாண்ட கு ம்ப அங்கத்தவர்க ம் வார நாட்களில் 
குடித்தனக்கூறின் வதிவிடமல்லாத ேவ  இடங்களில் தங்கியி ப்பவர்க ம் (உதாரணமாக, ேவைல 
அல்ல  கல்வி ேநாக்கங்க க்காக), குடித்தனக்கூ  அங்கத்தவர்களாகக் கணிக்கப்படமாட்டார்கள். 
 மற்ெறா  நாட்டில் வா ம் ஆட்கள் குடித்தனக் கூ  அங்கத்தவர்களாகக் 
கணிக்கப்படமாட்டார்கள். 
 தங்குநர்க ம் (ஒேர ட்டில்/வளவில் தங்கியி க்கின்ற, எனி ம் குடித்தனக்கூறிலி ந்  
தனித்  வாழ்கின்ற, அவர்க டன் உண  ேவைளகைள ம் குடித்தனக்கூ ச் ெசயற்பா கைள ம் 
பகிர்ந் ெகாள்ளாதவர்கள்) வி ந்தினர்க ம் (வழைமயாக பிறிெதா  இடத்தில் வசிக்கின்றவர்கள்) 
குடித்தனக்கூ  அங்கத்தவர்களாகக் கணிக்கப்படமாட்டார்கள். 
 ஆெளா வரின் வழைமயான வசிப்பிடம் அவ ைடய நிரந்தர வசிப்பிடமாக இ க்க 
ேவண்டிய அவசியமில்ைல. உதாரணமாக, தங்கியி க்கும் ஒ வரின் வழைமயான வசிப்பிடம் அவர் 
வாரநட்களில் தங்கியி ந்  ேவைல ெசய்கின்ற வி தி இல்லமாக இ க்க டி ம், எனி ம் 
அவ ைடய நிரந்தர வசிப்பிடம் அவர் சார்ந் ள்ள கு ம்பம் வாழ்கின்ற குக்கிராம டாக இ க்க 
டி ம். 
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2. குடித்தனக்கூ த்  தைலவி/வாழ்க்ைகத் ைண ர்த்தி ெசய் ள்ள அதிகூடிய கல்வி மட்டம் எ ?  
 அ. ஒன் மில்ைல  
 ஆ. தரம்  1, 2, 3, அல்ல  
 இ. தரம்  5 
 ஈ. தரம்  6, 7, 8, 9, அல்ல  10 
 உ. க.ெபா.த  (சா/த) அல்ல  அதற்குச் சமனான, அல்ல  தரம் 12 
 ஊ. குடித்தனக்கூ த்  தைலவி/ெபண் வாழ்க்ைகத் ைண இல்ைல 
 எ. க.ெபா.த  (உ./த) அல்ல  அதற்குச் சமனான, ெபா க் கைலத் ேதர்  (GAQ)/ெபா   
  விஞ்ஞானத் ேதர்  (GSQ), இளமானிப் பட்டம், அல்ல  அதற்கு ேமல் 
 
 
இக்ைகேயட்டின் p. 8 இற்கு இணங்க,, “குடித்தனக்கூ த் தைலவர் என்பவர் ெபா வாக வயதில் 
கூடிய அங்கத்தவராக அல்ல  மிகக்கூ தலான வ மானம் உைழக்கும் அங்கத்தவராக இ ப்பார். 
எவ்வாறாயி ம், குடித்தனக்கூறின் அங்கத்தவர்களில் யாைரக் (ஆண் அல்ல  ெபண்) 
குடித்தனக்கூ த் தைலவராகக் க த ேவண் ம் என்பைத [கணக்ெக ப்பாளர் என்ற வைகயில் 
ங்கள்] ர்மானி ங்கள்.” 

 
“பின்பக்க ேவைலத் தாள்” ஐத் ெதாகுக்கின்ற ேபா  உங்கள் ெசாந்தப் பாவைனக்காக ங்கள் எ த்த 
குறிப் க்கள் லம் தைலவியின்/வாழ்க்ைகத் ைணயின் ெபயர் (மற் ம் அவர் உயிர் வாழ்கிறாரா 
என்ப ) உங்க க்குத் ெதரி ம் என்பைத ஞாபகத்தில் ைவத்தி ங்கள். அதனால், தைலவி/ெபண் 
வாழ்க்ைகத் ைண இ ப்பாராயின், “ ெபண் தைலவி/வாழ்க்ைகத் ைண ர்த்தி ெசய் ள்ள 
அதிகூடிய கல்வி மட்டம் யா ?” என்  இயந்திரத்தனமாகக் ேகட்க ேவண்டாம். மாறாக, ெபண் 
தைலவியின்/வாழ்க்ைகத் ைணயின் உண்ைமயான ெபயைரப் பயன்ப த் ங்கள், உதாரணமாக: 
“ஜனனி ர்த்தி ெசய் ள்ள அதிகூடிய கல்வி மட்டம் எ ?” ெபண் தைலவி/வாழ்க்ைகத் ைண 
இல்ைல எனின், அக்ேகள்விைய ஒ ேபா ம் வாசிக்க ேவண்டாம்; “F. ெபண் தைலவி/வாழ்க்ைகத் 
ைண இல்ைல” என்  அைடயாளமிட்டதன் பின்னர் அ த்த குறிகாட்டிக்குச் ெசல் ங்கள். 

 
எளிய வ ைம மதிப்ெபண் அட்ைடயின் ேநாக்கங்க க்காக, தைலவி/வாழ்க்ைகத் ைண 
பின்வ மா  வைரவிலக்கணப்ப த்தப்ப கின்றார்: 

 
 கு ம்பத் தைலவர் ெபண்ணாக இ ப்பின், குடித்தனக்கூ த் தைலவர் 

 தைலவர் ஆணாக இ ப்பின், குடித்தனக்கூ த் தைலவரின் வாழ்க்ைகத் ைண/இல்லறப் 
பங்காளி. 

 காணப்படவில்ைல, தைலவர் ஆணாக ம் அவ க்கு ேநர்காண க்கு உட்ப த்தப்பட்ட 
குடித்தனக்கூறின் அங்கத்தராக ள்ள வாழ்க்ைகத் ைணெயா வர்/இல்லறப் பங்காளர் 
காணப்படவில்ைல எனின் 
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3. உங்கள் ட் த் தைர நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள பிரதான கட்டடப் ெபா ள் எ ? 
 அ. ேச  , பலைக, மணல், அல்ல  ேவ  
 ஆ. சீெமந்  , அல்ல , ெகாங்கி ட் 
 இ. ெடராேஸா/தைர  ஓ  
 
 
இக்குறிகாட்டி ெதாடர்பான ேமலதிக தகவல்கள் இக்ைகேயட்டில் தரப்படவில்ைல. 
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4. ங்கள்  பயன்ப த் ம் பிரதான சைமயல் எரிெபா ள் வைக யா ? 
 அ. விறகு , மண்ெணண்ெணய், அல்ல  மரத் ள்/உமி 
 ஆ. வா  , மின்சாரம், சைமப்பதில்ைல, அல்ல  ேவ  
 
 
இக்குறிகாட்டி ெதாடர்பான ேமலதிக தகவல்கள் இக்ைகேயட்டில் தரப்படவில்ைல. 
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5. குடித்தனக்கூ க்குச்  ெசாந்தமான (வா , மண்ெணண்ெணய், மின்) அ ப்  உள்ளதா? 
 அ. இல்ைல  
 ஆ. ஆம் 
 
 
குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமான , திய அல்ல  பயன்ப த்தப்பட்ட சைமயல் அ ப் க்கள் (வா , 
மண்ெணண்ெணய், மின்சார) மாத்திரம். 

 
2012/13 ைகேயட்டின் ப. 50 இற்கு இணங்க, சிறப்பாக இயங்கக்கூடிய நிைலயி ள்ள சைமயல் 
அ ப் க்கள் (வா , மண்ெணண்ெணய், மின்சார), குடித்தனக்கூ  அவ் அ ப் க்கைள (வா , 
மண்ெணண்ெணய், மின்சார) உண்ைமயிேலேய பயன்ப த் கின்றதா இல்ைலயா என்பைதப் 
ெபா ட்ப த்தா , குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமாக உள்ளனவா என்பைத கணக்ெக ப்பாளர் என்ற 
வைகயில் ங்கள் கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம்.  
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6. குடித்தனக்கூ க்குச்  ெசாந்தமான குளிர் சாதனப் ெபட்டி உள்ளதா?  
 அ. இல்ைல  
 ஆ. ஆம் 
 
 
குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமான , திய அல்ல  பயன்ப த்தப்பட்ட குளிர் சாதனப் ெபட்டிகள் 
மாத்திரம் கவனத்தில் எ க்கப்ப ம். 

 
2012/13 ைகேயட்டின் ப. 50 இற்கு இணங்க, சிறப்பாக இயங்கக்கூடிய நிைலயி ள்ள குளிர் சாதனப் 
ெபட்டிகள், குடித்தனக்கூ  அக்குளிர்சாதனப் ெபட்டிகைள உண்ைமயிேலேய பயன்ப த் கின்றதா 
இல்ைலயா என்பைதப் ெபா ட்ப த்தா , குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமாக உள்ளனவா என்பைத 
கணக்ெக ப்பாளர் என்ற வைகயில் ங்கள் கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம். 
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7. குடித்தனக்கூ க்குச்  ெசாந்தமாக ெதாைலக்காட்சி மற் ம் சீடீ/டீ டீ? 
அ. இல்ைல 
ஆ. ெதாைலக்காட்சி மாத்திரம் 
இ. சீடி/டி டி  (ெதாைலக்காட்சி பற்றி கவனத்திற் ெகாள்ளத் ேதைவயில்ைல) 

 
 
குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமான , திய அல்ல  பயன்ப த்தப்பட்ட ெதாைலக்காட்சிக ம் 
சீடிக ம்/டி டிக ம் மாத்திரம் கவனத்தில் எ க்கப்ப ம். 

 
2012/13 ைகேயட்டின் ப. 50 இற்கு இணங்க, சிறப்பாக இயங்கக்கூடிய நிைலயி ள்ள 
ெதாைலக்காட்சிக ம் சீடிக ம்/டி டிக ம், குடித்தனக்கூ  அந்த ெதாைலக்காட்சிகைள ம் 
சீடிகைள ம்/டி டிகைள ம் உண்ைமயிேலேய பயன்ப த் கின்றதா இல்ைலயா என்பைதப் 

ெபா ட்ப த்தா , குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமாக உள்ளனவா என்பைத கணக்ெக ப்பாளர் என்ற 
வைகயில் ங்கள் கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம். 
 
 
இரண்டில் ஒவ்ெவான்  ெதாடர்பி ம் ஒவ்ெவா  வினாைவக் ேக ங்கள்: 
 
 குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமாக சீடீெயான் /டீ டீெயான்  உள்ளதா? 

 குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமாக சீடீெயான் /டீ டீெயான்  உள்ளதா? 

 
பதில்கைளப் பின்வ மா  அைடயாளமிட ம்: 
 
குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமாக . . . உள்ளதா?
ெதாைலக்காட்சி சீடி/டி டி 

அைடயாளமிடப்பட ேவண்டிய பதில் 

இல்ைல இல்ைல அ. இல்ைல  
ஆம் இல்ைல ஆ. ெதாைலக்காட்சி மாத்திரம்  

இல்ைல ஆம் 
இ. சீடி/டி டி  (ெதாைலக்காட்சி பற்றி 

கவனத்திற் ெகாள்ளத் 
ேதைவயில்ைல) 

ஆம் ஆம் 
இ. சீடி/டி டி  (ெதாைலக்காட்சி பற்றி 

கவனத்திற் ெகாள்ளத் 
ேதைவயில்ைல) 
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8. குடித்தனக்கூ க்குச்  ெசாந்தமான மின் விசிறி உள்ளதா? 
 அ. இல்ைல  
 ஆ. ஆம் 
 
 
குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமான , திய அல்ல  பயன்ப த்தப்பட்ட மின் விசிறிகள் மாத்திரம் 
கவனத்தில் எ க்கப்ப ம். 
 
2012/13 ைகேயட்டின் ப. 50 இற்கு இணங்க, சிறப்பாக இயங்கக்கூடிய நிைலயி ள்ள மின் விசிறிகள், 
குடித்தனக்கூ  அந்த மின் விசிறிகைளப் உண்ைமயிேலேய பயன்ப த் கின்றதா இல்ைலயா 
என்பைதப் ெபா ட்ப த்தா , குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமாக உள்ளனவா என்பைத 
கணக்ெக ப்பாளர் என்ற வைகயில் ங்கள் கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம். 
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9. குடித்தனக்கூ க்குச்  ெசாந்தமாக ட் த் ெதாைலேபசி மற் ம் ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி 
உள்ளதா? 

 அ. இல்ைல  
 ஆ. ட்   அல்ல  ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி என்பவற்றில் ஒன்  
 இ. இரண் ம் 

 
 
குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமான, திய அல்ல  பயன்ப த்தப்பட்ட ட் த் ெதாைலேபசிக ம் 
ைகயடக்கத் ெதாைலேபசிக ம் மாத்திரம். 
 
2012/13 ைகேயட்டின் ப. 50 இற்கு இணங்க, சிறப்பாக இயங்கக்கூடிய நிைலயி ள்ள ட் த் 
ெதாைலேபசிகைள ம் ைகயடக்கத் ெதாைலேபசிகைள ம், குடித்தனக்கூ  அந்த ட் த் 
ெதாைலேபசிகைள ம் ைகயடக்கத் ெதாைலேபசிகைள ம் உண்ைமயிேலேய பயன்ப த் கின்றதா 
இல்ைலயா என்பைதப் ெபா ட்ப த்தா , குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமாக உள்ளனவா என்பைத 
கணக்ெக ப்பாளர் என்ற வைகயில் ங்கள் கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம். 

 
இரண்டில் ஒவ்ெவான்  ெதாடர்பி ம் ஒவ்ெவா  வினாைவக் ேக ங்கள்: 
 
 குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமான ட் த் ெதாைலேபசிெயான்  உள்ளதா? 

 குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமான ைகயடக்கத் ெதாைலேபசிெயான்  உள்ளதா? 

 
பதில்கைளப் பின்வ மா  அைடயாளமிட ம்: 

 
குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமான 

ட் த் ெதாைலேபசி ைகயடக்கத் ைலேபசி
அைடயாளமிடப்பட ேவண்டிய பதில் 

இல்ைல இல்ைல அ. இல்ைல 
ஆம் இல்ைல ஆ. ட்  அல்ல  ைகயடக்கத் 

ெதாைலேபசி என்பவற்றில் ஒன்   
இல்ைல ஆம் ஆ. ட்  அல்ல  ைகயடக்கத் 

ெதாைலேபசி என்பவற்றில் ஒன்  
ஆம் ஆம் இ. இரண் ம் 
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10. குடித்தனக்கூ க்குச்  ெசாந்தமாக ேமாட்டார் ைசக்கிள்/ஸ்கூட்டர், அல்ல  ேமாட்டார் கார்/ேவன், 
பஸ் வண்டி/ெலாறி/ரிப்பர், 3 சக்கர வண்டி, 2-சக்கர ட்ரக்டர், அல்ல  4-சக்கர ட்ரக்டர் எ ம் 
உள்ளதா? 

 அ. ஒன் மில்ைல  
 ஆ. ேமாட்டார்  ைசக்கிள்/ஸ்கூட்டர் 

இ. ேமாட்டார் கார் /ேவன் மற் ம் ஏைனயைவ (ேமாட்டார் ைசக்கிள்/ஸ்கூட்டர் பற்றிக் 
கவனத்திற் ெகாள்ளத் ேதைவயில்ைல) 

 
 
குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமான திய அல்ல  பயன்ப த்தப்பட்ட ேமாட்டார் ைசச்கிள்/ஸ்கூட்டர், 
அல்ல  ேமாட்டார் கார்கள்/ேவன்கள், பஸ் வண்டிகள்/ெலாறிகள்/ரிப்பர்கள், 3 சக்கர வண்டிகள், 2-
சக்கர ட்ரக்டர்கள், அலல  4-சக்கர ட்ரக்டர்கள் மாத்திரேம கவனத்திற் ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.  
 
2012/13 ைகேயட்டின் ப. 50 இற்கு இணங்க, சிறப்பாக இயங்கக்கூடிய நிைலயி ள்ள ேமாட்டார் 
ைசச்கிள்/ஸ்கூட்டர், அல்ல  ேமாட்டார் கார்கள்/ேவன்கள், பஸ் வண்டிகள்/ெலாறிகள்/ரிப்பர்கள், 3 
சக்கர வண்டிகள், 2-சக்கர ட்ரக்டர்கள், அலல  4-சக்கர ட்ரக்டர்கள் என்பவற்ைற, குடித்தனக்கூ  
அந்த ேமாட்டார் ைசச்கிள்/ஸ்கூட்டர், அல்ல  ேமாட்டார் கார்கள்/ேவன்கள், பஸ் 
வண்டிகள்/ெலாறிகள்/ரிப்பர்கள், 3 சக்கர வண்டிகள், 2-சக்கர ட்ரக்டர்கள், அலல  4-சக்கர ட்ரக்டர்கள் 
என்பவற்ைற உண்ைமயிேலேய பயன்ப த் கின்றதா இல்ைலயா என்பைதப் ெபா ட்ப த்தா , 
குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமாக உள்ளனவா என்பைத கணக்ெக ப்பாளர் என்ற வைகயில் ங்கள் 
கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம்.  

 
 
இரண்டில் ஒவ்ெவான்  ெதாடர்பி ம் ஒவ்ெவா  வினாைவக் ேக ங்கள்: 
 
 குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமான ேமாட்டார் ைசக்கிெளான் /ஸ்கூட்டெரான்  உள்ளதா? 

 குடித்தனக்கூறிடம் ேமாட்டார் ைசக்கிள்/ஸ்கூட்டர், அல்ல  ேமாட்டார் கார்/ ேவன், பஸ் 
வண்டி/ ெலாறி / ரிப்பர், 3 சக்கர வண்டி, 2-சக்கர ட்ரக்டர், அல்ல  4-சக்கர ட்ரக்டர் எ ம் 
உள்ளதா?  

 
பதில்கைளப் பின்வ மா  அைடயாளமிட ம்:  
 

குடித்தனக்கூ க்குச் ெசாந்தமாக . . . உள்ளதா? 

ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்/ஸ்கூட்டர் 

ேமாட்டார் கார்/ேவன், 
பஸ்/ெலாறி/ரிப்பர், 3 சக்கரவண்டி, 
2-சக்கர ட்ரக்டர், அல்ல  4-சக்கர 

ட்ரக்டர் 

அைடயாளமிடப்பட ேவண்டிய 
பதில் 

இல்ைல இல்ைல அ. இல்ைல 
ஆம் இல்ைல ஆ. ேமாட்டார் 

ைசக்கிள்/ஸ்கூட்டர் 

இல்ைல ஆம் 

இ. ேமாட்டார் கார்/ேவன் மற் ம் 
ஏைனயைவ (ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்/ஸ்கூட்டர் பற்றிக் 
கவனத்திற் ெகாள்ளத் 
ேதைவயில்ைல) 

ஆம் ஆம் 

இ. ேமாட்டார் கார்/ேவன் மற் ம் 
ஏைனயைவ (ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்/ஸ்கூட்டர் பற்றிக் 
கவனத்திற் ெகாள்ளத் 
ேதைவயில்ைல) 
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அட்டவைண 1: 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் மக்களின் அடிப்பைடயில், 
இலங்ைக வதற்குமான மற் ம் மாதிரிகைள உ வாக்குவதற்கும் ெசல் படியாக்கம் 
ெசய்வதற்குமான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள், வ ைம தங்கள் மற் ம் மாதிரி அள கள்  

ேகா குடித்தனக்கூ கள்

அல்ல அல்ல

வ டம் தம் மக்கள் n 100% 150% 200%

இலங்ைக வ ம்

ேகா மக்கள் 76 114 151

தம் குடித்தனக்கூ கள் 12.6 35.2 53.8

தம் மக்கள் 15.2 40.0 58.5

ேகா மக்கள் 118 178 237

தம் குடித்தனக்கூ கள் 5.3 20.8 39.6

தம் மக்கள் 6.7 24.6 44.6

நிர்மாணம் மற் ம் அள த்தி த்தம்:

    (குறிகாட்டிகைள ம் ள்ளிகைள ம் ெதரி ெசய்த ம் scoreகைள வ ைமச் சாத்தியங்க டன் ெதாடர் ப த் த ம்)

தம் குடித்தனக்கூ கள் 10,231 5.3 20.8 39.5

ெசல் படியாக்கம்:

    ( ல்லியத்தன்ைமைய அளவி தல்)

2006/7 தம் குடித்தனக்கூ கள் 18,544 12.6 35.2 53.8

2012/13 தம் குடித்தனக்கூ கள் 10,309 5.3 20.8 39.7

லம்: 2006/7 மற் ம் 2012/13 HIES

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்

2006/7

2012/13

18,544

வ ைமக் ேகா கள் HIES கள ேவைலக் காலத்தில் காணப்பட்ட இலங்ைக வதற்குமான சராசரி விைலகளில் இ. /நாள்/ஆள் ஆக 

உள்ளன.

20,540
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அட்டவைண 1: 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் மக்களின் அடிப்பைடயில், இலங்ைக 
வதற்கும் மற் ம் மாதிரிகைள உ வாக்குவதற்கும் ெசல் படியாக்கம் ெசய்வதற்குமான 2005 மற் ம் 

2011 சர்வேதச வ ைமக் ேகா கள், வ ைம தங்கள் மற் ம் மாதிரி அள கள்  
ேகா குடித்தனக்கூ கள்

அல்ல அல்ல

வ டம் தம் மக்கள் n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

இலங்ைக வ ம்

ேகா மக்கள் 61 98 123 246 52 85

தம் குடித்தனக்கூ கள் 5.6 25.8 40.5 78.3 2.6 17.9

தம் மக்கள் 7.2 29.9 45.3 81.4 3.4 21.2

ேகா மக்கள் 108 173 217 434 91 148

தம் குடித்தனக்கூ கள் 3.7 19.6 33.7 75.5 1.5 12.2

தம் மக்கள் 4.7 23.3 38.4 79.2 1.9 14.9

நிர்மாணம் மற் ம் அள த்தி த்தம்:

    (குறிகாட்டிகைள ம் ள்ளிகைள ம் ெதரி ெசய்த ம் scoreகைள வ ைமச் சாத்தியங்க டன் ெதாடர் ப த் த ம்)

தம் குடித்தனக்கூ கள் 10,231 3.7 19.5 33.6 75.5 1.5 12.1

ெசல் படியாக்கம்:

    ( ல்லியத்தன்ைமைய அளவி தல்)

2006/7 தம் குடித்தனக்கூ கள் 18,544 5.6 25.8 40.5 78.3 2.6 17.9

2012/13 தம் குடித்தனக்கூ கள் 10,309 3.8 19.7 33.8 75.5 1.5 12.3

லம்: 2006/7 மற் ம் 2012/13 HIES

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

2006/7

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்

2012/13

18,544

வ ைமக் ேகா கள் HIES கள ேவைலக் காலத்தில் காணப்பட்ட இலங்ைக வதற்குமான சராசரி விைலகளில் இ. /நாள்/ஆள் ஆக உள்ளன.

20,540
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அட்டவைண 1: 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் மக்களின் அடிப்பைடயில், இலங்ைக 
வதற்குமான மற் ம் மாதிரிகைள உ வாக்குவதற்கும் ெசல் படியாக்கம் ெசய்வதற்குமான ஒப் ட்  

மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள், வ ைம தங்கள் மற் ம் மாதிரி  அள கள் 

ேகா குடித்தனக்கூ கள்

அல்ல அல்ல மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

வ டம் தம் மக்கள் n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

இலங்ைக வ ம்

ேகா மக்கள் 62 83 117 135 161 247

தம் குடித்தனக்கூ கள் 6.1 17.0 35.8 45.4 55.6 76.8

தம் மக்கள் 7.6 20.0 40.0 50.0 60.0 80.0

ேகா மக்கள் 98 162 222 258 302 455

தம் குடித்தனக்கூ கள் 2.7 16.8 35.4 45.1 55.1 76.5

தம் மக்கள் 3.4 20.0 40.0 50.0 60.0 80.0

நிர்மாணம் மற் ம் அள த்தி த்தம்:

    (குறிகாட்டிகைள ம் ள்ளிகைள ம் ெதரி ெசய்த ம் scoreகைள வ ைமச் சாத்தியங்க டன் ெதாடர் ப த் த ம்)

தம் குடித்தனக்கூ கள் 10,231 2.7 16.8 35.3 45.1 55.2 76.5

ெசல் படியாக்கம்:

    ( ல்லியத்தன்ைமைய அளவி தல்)

2006/7 தம் குடித்தனக்கூ கள் 18,544 6.1 17.0 35.8 45.4 55.6 76.8

2012/13 தம் குடித்தனக்கூ கள் 10,309 2.7 16.9 35.4 45.1 55.1 76.4

லம்: 2006/7 மற் ம் 2012/13 HIES

18,544

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்

2006/7

2012/13

வ ைமக் ேகா கள் HIES கள ேவைலக் காலத்தில் காணப்பட்ட இலங்ைக வதற்குமான சராசரி விைலகளில் இ. /நாள்/ஆள் ஆக உள்ளன.

20,540
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அட்டவைண 2 (இலங்ைக வ ம்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் 
மற் ம் மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 76 114 151

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 12.6 35.2 53.8

தம் (மக்கள்) 15.2 40.0 58.5

2012/13 ேகா 118 186 248

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 5.3 6.4 16.3

தம் (மக்கள்) 6.7 8.3 20.2

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

18,544

அ
ை
ன
த்

ம்

20,540

ேதசிய ேகா கள்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்
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அட்டவைண 2 (இலங்ைக வ ம்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் 
மற் ம் மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் 
மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 61 98 123 246 52 85

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 5.6 25.8 40.5 78.3 2.6 17.9

தம் (மக்கள்) 7.2 29.9 45.3 81.4 3.4 21.2

2012/13 ேகா 108 173 217 434 91 91 148

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 0.9 5.6 12.7 55.6 1.5 12.2

தம் (மக்கள்) 1.2 7.2 16.0 61.9 1.9 14.9

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

18,544

அ
ை
ன
த்

ம்

20,540

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்
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அட்டவைண 2 (இலங்ைக வ ம்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் 
மக்க க்குமான ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 62 83 117 135 161 247

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 6.1 17.0 35.8 45.4 55.6 76.8

தம் (மக்கள்) 7.6 20.0 40.0 50.0 60.0 80.0

2012/13 ேகா 98 162 222 258 302 455

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 2.7 16.8 35.4 45.1 55.1 76.5

தம் (மக்கள்) 3.4 20.0 40.0 50.0 60.0 80.0

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

18,544

அ
ை
ன
த்

ம்

20,540

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்
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அட்டவைண 2 (ெகா ம் ): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 82 123 164

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.9 16.1 30.0

தம் (மக்கள்) 5.4 20.3 36.1

2012/13 ேகா 124 186 247

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 1.1 9.3 21.8

தம் (மக்கள்) 1.4 12.0 26.1

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

2,166

அ
ை
ன
த்

ம்

2,194

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (ெகா ம் ): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 66 106 133 266 56 92

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 1.7 9.7 19.9 59.7 0.8 5.7

தம் (மக்கள்) 2.2 12.4 24.9 65.2 1.1 7.7

2012/13 ேகா 113 181 227 453 95 155

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 1.1 8.8 17.8 60.1 0.4 3.0

தம் (மக்கள்) 1.6 11.4 21.5 65.7 0.5 3.8

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

2,166

அ
ை
ன
த்

ம்

2,194

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (ெகா ம் ): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 67 90 126 146 173 267

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 0.8 2.8 9.3 15.1 23.8 49.0

தம் (மக்கள்) 1.0 3.9 11.9 19.0 29.0 55.1

2012/13 ேகா 103 170 232 269 316 476

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 0.3 2.9 10.0 15.5 24.7 51.7

தம் (மக்கள்) 0.4 3.8 13.0 19.4 30.5 58.2

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

2,166

2,194

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (கம்பஹா): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 78 117 156

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 7.2 23.1 42.9

தம் (மக்கள்) 8.7 26.2 47.0

2012/13 ேகா 124 181 241

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 1.5 13.9 31.2

தம் (மக்கள்) 2.1 16.7 35.0

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

1,948

அ
ை
ன
த்

ம்

1,707

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (கம்பஹா): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 63 101 126 253 53 87

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 2.6 15.6 27.8 69.9 1.0 10.0

தம் (மக்கள்) 3.1 18.0 31.2 73.7 1.2 11.8

2012/13 ேகா 113 181 226 453 95 154

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 1.6 13.2 24.9 67.3 0.7 5.0

தம் (மக்கள்) 2.1 16.0 28.0 70.3 0.8 6.6

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

1,948

அ
ை
ன
த்

ம்

1,707

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (கம்பஹா): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 64 86 120 139 165 254

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 2.0 7.3 20.3 29.2 41.3 66.6

தம் (மக்கள்) 2.5 8.9 23.0 32.8 45.3 70.7

2012/13 ேகா 103 170 232 269 315 476

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 0.6 4.9 14.5 21.4 29.9 57.1

தம் (மக்கள்) 0.6 6.6 17.8 25.6 35.1 62.8

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
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ம்
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வ டம்
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ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (க த் ைற): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 80 120 160

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 10.3 33.1 49.7

தம் (மக்கள்) 13.0 39.4 55.5

2012/13 ேகா 121 178 238

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 2.5 21.9 42.8

தம் (மக்கள்) 3.1 25.7 47.3

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
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ம்
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வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (க த் ைற): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 65 104 130 259 55 89

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 5.2 23.0 37.8 75.0 2.5 14.6

தம் (மக்கள்) 6.9 27.9 44.2 80.1 3.3 18.4

2012/13 ேகா 110 177 221 442 92 150

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.4 21.1 37.5 75.7 0.5 8.0

தம் (மக்கள்) 4.5 24.9 41.8 79.6 0.7 10.0

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

1,244
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ம்

1,245

பி
ரா
ந்
தி
ய
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வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (க த் ைற): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 65 88 123 143 169 260

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 2.9 8.6 24.8 34.8 45.1 69.7

தம் (மக்கள்) 4.0 11.0 30.2 41.1 50.8 75.6

2012/13 ேகா 100 165 226 262 308 464

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 0.6 9.0 23.1 32.8 42.5 67.3

தம் (மக்கள்) 0.7 11.1 26.1 36.9 46.2 70.3

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
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ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (கண்டி): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 75 113 150

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 13.9 38.6 57.2

தம் (மக்கள்) 17.0 44.6 63.2

2012/13 ேகா 119 180 239

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 4.6 23.7 43.3

தம் (மக்கள்) 6.2 28.8 49.4

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
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வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (கண்டி): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 61 98 122 244 52 84

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 6.8 27.9 43.9 77.5 3.5 19.2

தம் (மக்கள்) 8.9 33.3 49.9 80.9 4.7 23.0

2012/13 ேகா 109 174 218 435 91 148

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.5 22.1 36.3 78.1 1.1 12.3

தம் (மக்கள்) 4.7 26.9 42.8 81.3 1.3 15.0

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்
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அ
ை
ன
த்

ம்

1,070

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (கண்டி): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான ஒப் ட்  
மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 62 83 116 135 160 246

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 6.8 17.7 39.5 48.5 59.0 77.0

தம் (மக்கள்) 8.9 21.3 45.7 54.8 64.7 80.5

2012/13 ேகா 99 163 223 259 303 457

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 1.6 15.3 37.6 47.2 56.5 77.1

தம் (மக்கள்) 2.0 18.3 41.9 52.1 60.9 81.1

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
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த்

ம்
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1,070
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வ டம்
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ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (மாத்தைள): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 73 109 145

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 15.7 39.9 56.7

தம் (மக்கள்) 18.9 45.7 62.0

2012/13 ேகா 120 180 240

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 6.0 27.4 56.4

தம் (மக்கள்) 7.8 31.9 63.2

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
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த்
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604
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த்

ம்

591

பி
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ந்
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ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்



 

  32

அட்டவைண 2 (மாத்தைள): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 59 94 118 236 50 81

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 7.3 30.8 44.0 82.3 2.9 21.0

தம் (மக்கள்) 10.0 36.3 49.6 84.3 3.9 25.0

2012/13 ேகா 110 175 219 438 92 149

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 2.9 25.7 46.8 88.6 0.7 12.6

தம் (மக்கள்) 3.4 29.9 53.2 91.1 0.9 16.3

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
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ம்
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ை
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ம்
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பி
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ந்
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ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (மாத்தைள): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 60 80 112 130 154 237

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 8.4 23.6 43.4 53.5 63.0 85.2

தம் (மக்கள்) 11.2 28.1 49.1 59.1 68.1 87.3

2012/13 ேகா 99 164 225 260 305 460

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 1.4 17.2 36.1 46.3 58.9 79.0

தம் (மக்கள்) 1.8 21.1 42.7 52.4 64.4 81.9

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்
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வ டம்
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ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 ( வெரலியா): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 79 118 157

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 27.5 60.8 79.8

தம் (மக்கள்) 33.8 68.3 85.5

2012/13 ேகா 120 173 230

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 5.6 24.2 43.2

தம் (மக்கள்) 6.6 29.5 49.7

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
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வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 ( வெரலியா): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 64 102 128 256 54 88

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 12.2 49.4 67.9 94.2 5.4 36.7

தம் (மக்கள்) 16.0 57.6 75.3 96.0 6.6 44.2

2012/13 ேகா 110 176 220 440 92 150

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 5.1 23.4 36.8 79.4 1.3 15.5

தம் (மக்கள்) 6.8 28.4 43.2 83.7 1.6 19.1

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
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த்

ம்
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அ
ை
ன
த்

ம்
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பி
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வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 ( வெரலியா): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 65 87 121 141 167 257

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 8.5 26.5 53.9 66.8 77.6 91.2

தம் (மக்கள்) 11.1 32.5 62.1 74.4 84.0 94.2

2012/13 ேகா 100 165 225 262 306 462

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 1.7 19.5 46.1 59.1 69.3 88.7

தம் (மக்கள்) 2.1 22.9 52.6 65.5 75.2 91.3

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

791

659

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (காலி): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 75 113 151

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 10.7 32.5 50.9

தம் (மக்கள்) 13.7 38.6 56.1

2012/13 ேகா 115 172 229

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 7.7 23.2 44.0

தம் (மக்கள்) 9.9 26.5 48.5

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

1,299

அ
ை
ன
த்

ம்

1,467

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (காலி): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 61 98 123 245 52 85

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 5.6 23.1 37.4 77.8 2.7 15.2

தம் (மக்கள்) 7.5 28.5 43.7 81.2 3.9 19.4

2012/13 ேகா 105 169 211 422 88 144

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 4.2 22.2 37.6 77.3 2.3 15.4

தம் (மக்கள்) 5.0 25.4 41.8 80.1 3.3 19.6

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

1,299

அ
ை
ன
த்

ம்

1,467

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (காலி): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான ஒப் ட்  
மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 62 83 116 135 160 246

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 5.5 14.1 32.6 43.0 52.8 76.9

தம் (மக்கள்) 7.4 17.9 38.9 48.9 57.7 80.3

2012/13 ேகா 96 158 216 251 294 443

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 4.2 22.3 41.6 52.8 63.8 83.2

தம் (மக்கள்) 5.6 27.3 48.1 59.3 69.8 87.1

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

1,299

1,467

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (மாத்தைற): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 72 108 144

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 11.7 36.3 54.5

தம் (மக்கள்) 14.6 41.1 59.4

2012/13 ேகா 114 165 220

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 6.2 16.2 36.2

தம் (மக்கள்) 7.1 18.9 40.8

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

1,148

அ
ை
ன
த்

ம்

1,303

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (மாத்தைற): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 58 93 117 234 49 81

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 4.4 27.9 40.6 79.1 1.3 18.0

தம் (மக்கள்) 5.4 32.0 45.4 81.8 2.0 21.6

2012/13 ேகா 105 168 210 419 88 143

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 2.7 15.3 29.7 75.3 2.1 14.7

தம் (மக்கள்) 3.3 18.2 34.0 79.4 2.5 17.1

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

1,148

அ
ை
ன
த்

ம்

1,303

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (மாத்தைற): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 59 79 111 129 153 235

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 6.9 21.3 41.5 52.6 60.7 82.3

தம் (மக்கள்) 8.7 25.5 46.3 57.7 65.6 84.8

2012/13 ேகா 95 157 215 249 292 440

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.4 21.9 43.3 52.8 63.3 81.2

தம் (மக்கள்) 4.0 25.1 47.8 56.8 66.8 83.7

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

1,148

1,303

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (அம்பாந்ேதாட்ைட): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் 
மற் ம் மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 71 106 142

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 10.5 31.8 55.5

தம் (மக்கள்) 12.7 33.9 57.9

2012/13 ேகா 110 176 235

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.8 28.3 48.3

தம் (மக்கள்) 4.9 33.9 54.9

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

735

அ
ை
ன
த்

ம்

841

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (அம்பாந்ேதாட்ைட): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் 
மற் ம் மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் 
மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 57 92 115 230 49 79

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 4.4 23.6 37.8 80.3 1.2 15.6

தம் (மக்கள்) 5.7 25.8 39.7 82.3 1.8 17.7

2012/13 ேகா 100 161 201 402 84 137

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 4.8 26.8 43.5 82.8 1.3 8.8

தம் (மக்கள்) 6.0 32.2 49.5 86.4 1.6 10.7

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

735

அ
ை
ன
த்

ம்

841

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (அம்பாந்ேதாட்ைட): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் 
மக்க க்குமான ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 58 78 109 127 150 231

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 7.7 20.0 41.4 55.1 64.2 84.9

தம் (மக்கள்) 9.5 22.3 43.8 57.4 66.5 87.5

2012/13 ேகா 91 150 206 239 280 422

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.1 19.7 41.6 52.5 63.5 82.6

தம் (மக்கள்) 3.9 23.3 46.4 57.0 68.2 86.0

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

735

841

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (யாழ்ப்பாணம்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — —

தம் (மக்கள்) — — —

2012/13 ேகா 117 185 246

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 6.6 46.4 69.9

தம் (மக்கள்) 8.3 54.3 76.0

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

643

அ
ை
ன
த்

ம்

—

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (யாழ்ப்பாணம்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா — — — — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — — — — —

தம் (மக்கள்) — — — — — —

2012/13 ேகா 107 172 215 430 90 147

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 11.7 44.8 64.3 93.4 2.1 15.4

தம் (மக்கள்) 15.8 52.8 70.7 94.9 2.6 19.2

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

643

அ
ை
ன
த்

ம்

—

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (யாழ்ப்பாணம்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா — — — — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — — — — —

தம் (மக்கள்) — — — — — —

2012/13 ேகா 98 161 220 256 300 452

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.8 21.8 45.6 55.9 66.2 85.4

தம் (மக்கள்) 4.7 26.6 52.0 63.6 73.0 89.0

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

643

—

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (மன்னார்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — —

தம் (மக்கள்) — — —

2012/13 ேகா 123 183 244

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 15.0 17.3 33.4

தம் (மக்கள்) 20.1 18.8 37.1

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

290

அ
ை
ன
த்

ம்

—

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (மன்னார்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா — — — — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — — — — —

தம் (மக்கள்) — — — — — —

2012/13 ேகா 113 180 225 451 94 154

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 1.6 16.3 27.6 76.3 7.2 30.8

தம் (மக்கள்) 2.2 18.0 31.6 80.2 10.5 38.1

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

290

அ
ை
ன
த்

ம்

—

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (மன்னார்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா — — — — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — — — — —

தம் (மக்கள்) — — — — — —

2012/13 ேகா 102 169 231 268 314 473

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 7.2 30.8 58.0 69.9 77.9 92.7

தம் (மக்கள்) 10.5 38.1 64.7 76.0 82.7 94.3

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

290

—

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (வ னியா): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — —

தம் (மக்கள்) — — —

2012/13 ேகா 122 177 236

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 2.4 59.7 80.3

தம் (மக்கள்) 3.4 67.2 85.9

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

282

அ
ை
ன
த்

ம்

—

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (வ னியா): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா — — — — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — — — — —

தம் (மக்கள்) — — — — — —

2012/13 ேகா 111 178 223 446 93 152

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 19.9 58.0 75.5 94.6 0.8 8.9

தம் (மக்கள்) 23.2 65.3 82.1 95.9 1.0 10.5

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

282

அ
ை
ன
த்

ம்

—

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (வ னியா): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா — — — — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — — — — —

தம் (மக்கள்) — — — — — —

2012/13 ேகா 101 167 228 265 310 468

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 0.8 9.3 24.8 34.6 46.5 75.9

தம் (மக்கள்) 1.0 10.7 28.9 38.6 51.3 80.0

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

282

—

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 ( ல்ைலத் ): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — —

தம் (மக்கள்) — — —

2012/13 ேகா 118 181 242

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 24.7 40.6 65.4

தம் (மக்கள்) 28.8 45.9 69.5

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்

அ
ை
ன
த்

ம்

—

அ
ை
ன
த்

ம்

263



 

  56

அட்டவைண 2 ( ல்ைலத் ): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா — — — — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — — — — —

தம் (மக்கள்) — — — — — —

2012/13 ேகா 108 173 216 431 90 147

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 8.0 39.1 61.0 90.4 10.3 44.2

தம் (மக்கள்) 9.8 44.4 66.2 91.7 11.9 50.3

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்

—

அ
ை
ன
த்

ம்
அ
ை
ன
த்

ம்

263
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அட்டவைண 2 ( ல்ைலத் ): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா — — — — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — — — — —

தம் (மக்கள்) — — — — — —

2012/13 ேகா 98 162 221 256 300 453

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 13.5 52.3 77.6 83.0 88.6 95.0

தம் (மக்கள்) 16.9 59.4 84.2 88.0 91.6 96.0

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

—

அ
ை
ன
த்

ம்

263
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அட்டவைண 2 (கிளிெநாச்சி): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — —

தம் (மக்கள்) — — —

2012/13 ேகா 121 181 241

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 10.7 36.9 63.0

தம் (மக்கள்) 12.7 44.1 68.8

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

325

அ
ை
ன
த்

ம்

—

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (கிளிெநாச்சி): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா — — — — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — — — — —

தம் (மக்கள்) — — — — — —

2012/13 ேகா 111 177 221 442 92 151

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 11.7 35.3 55.7 90.7 3.4 26.3

தம் (மக்கள்) 16.2 42.3 62.3 92.8 4.4 31.2

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

325

அ
ை
ன
த்

ம்

—

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (கிளிெநாச்சி): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா — — — — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — — — — —

தம் (மக்கள்) — — — — — —

2012/13 ேகா 100 166 227 263 308 464

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 4.0 30.6 59.2 70.5 79.9 90.4

தம் (மக்கள்) 5.3 36.4 63.8 73.7 81.8 91.7

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

325

—

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (மட்டக்களப் ): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 83 124 165

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 9.5 33.7 57.4

தம் (மக்கள்) 10.7 38.6 62.3

2012/13 ேகா 121 177 237

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 14.3 26.1 54.9

தம் (மக்கள்) 19.4 31.7 61.6

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்

அ
ை
ன
த்

ம்

681

அ
ை
ன
த்

ம்

698
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அட்டவைண 2 (மட்டக்களப் ): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 67 107 134 268 57 92

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.1 22.9 40.6 87.1 0.6 15.4

தம் (மக்கள்) 3.1 26.3 46.0 89.1 0.7 17.2

2012/13 ேகா 110 177 221 442 92 150

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 2.2 24.3 46.8 87.6 6.2 26.2

தம் (மக்கள்) 2.9 29.8 53.3 89.9 9.1 32.7

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்

681

அ
ை
ன
த்

ம்
அ
ை
ன
த்

ம்

698
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அட்டவைண 2 (மட்டக்களப் ): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 68 91 127 148 175 270

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 0.6 5.1 21.4 31.2 46.2 79.3

தம் (மக்கள்) 0.7 5.5 24.8 35.7 52.2 82.6

2012/13 ேகா 100 165 226 262 308 464

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 7.4 28.5 53.7 65.2 74.9 90.7

தம் (மக்கள்) 10.7 35.1 60.2 70.9 79.6 92.8

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

681

அ
ை
ன
த்

ம்

698
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அட்டவைண 2 (அம்பாைற): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 77 115 154

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 8.7 33.0 57.0

தம் (மக்கள்) 10.9 39.4 63.4

2012/13 ேகா 118 179 238

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 4.1 24.7 48.4

தம் (மக்கள்) 5.4 31.7 57.5

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

739

அ
ை
ன
த்

ம்

789

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (அம்பாைற): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 63 100 125 250 53 86

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 4.6 21.9 40.5 84.5 1.9 15.2

தம் (மக்கள்) 6.1 26.4 46.7 87.8 2.3 19.0

2012/13 ேகா 108 173 216 433 90 148

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.4 23.3 40.2 87.9 0.6 12.8

தம் (மக்கள்) 5.2 30.3 48.7 91.4 0.6 16.5

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

739

அ
ை
ன
த்

ம்

789

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (அம்பாைற): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 63 85 118 138 163 251

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.5 10.7 28.8 42.6 56.9 82.3

தம் (மக்கள்) 4.4 13.2 34.1 48.9 63.3 85.6

2012/13 ேகா 98 162 222 257 302 455

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 0.9 18.7 48.8 61.2 72.7 88.6

தம் (மக்கள்) 0.9 23.0 55.6 67.5 78.3 90.6

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

739

789

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (தி ேகாணமைல): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் 
மற் ம் மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — —

தம் (மக்கள்) — — —

2012/13 ேகா 119 173 230

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 6.2 21.7 40.1

தம் (மக்கள்) 9.0 25.3 45.2

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்

அ
ை
ன
த்

ம்

—

அ
ை
ன
த்

ம்

502
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அட்டவைண 2 (தி ேகாணமைல): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் 
மற் ம் மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் 
மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா — — — — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — — — — —

தம் (மக்கள்) — — — — — —

2012/13 ேகா 109 174 218 436 91 149

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.6 20.5 34.4 78.6 0.9 15.6

தம் (மக்கள்) 4.8 24.0 39.0 81.9 1.4 21.0

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்

—

அ
ை
ன
த்

ம்
அ
ை
ன
த்

ம்

502
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அட்டவைண 2 (தி ேகாணமைல): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா — — — — — —

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) — — — — — —

தம் (மக்கள்) — — — — — —

2012/13 ேகா 99 163 224 259 304 458

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 1.8 19.1 40.2 53.2 68.2 87.9

தம் (மக்கள்) 2.8 25.6 48.7 62.3 75.2 91.4

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

—

அ
ை
ன
த்

ம்

502
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அட்டவைண 2 (கு நாகல்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 72 108 143

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 12.9 36.9 56.8

தம் (மக்கள்) 15.4 41.3 61.1

2012/13 ேகா 115 179 238

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 5.0 15.7 32.9

தம் (மக்கள்) 6.5 19.7 38.9

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

1,157

அ
ை
ன
த்

ம்

1,095

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (கு நாகல்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 58 93 116 233 49 80

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 5.1 26.9 42.0 82.2 2.8 19.0

தம் (மக்கள்) 6.6 30.6 46.4 85.0 3.8 22.1

2012/13 ேகா 105 169 211 421 88 144

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 2.4 14.1 27.4 74.2 1.8 12.2

தம் (மக்கள்) 3.9 18.0 33.1 78.2 2.4 14.7

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

1,157

அ
ை
ன
த்

ம்

1,095

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (கு நாகல்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 59 79 110 128 152 234

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 7.6 22.8 43.8 54.8 65.5 84.1

தம் (மக்கள்) 9.4 26.4 47.9 59.1 69.5 86.8

2012/13 ேகா 96 158 216 250 294 443

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.1 19.6 38.8 51.5 59.9 81.5

தம் (மக்கள்) 4.3 23.0 43.7 56.5 64.9 84.4

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

1,157

1,095

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 ( த்தளம்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 74 111 148

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 10.6 33.6 54.4

தம் (மக்கள்) 13.1 38.1 58.7

2012/13 ேகா 119 169 225

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.3 23.2 45.7

தம் (மக்கள்) 5.1 27.4 51.0

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்

அ
ை
ன
த்

ம்

762

அ
ை
ன
த்

ம்

654
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அட்டவைண 2 ( த்தளம்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 60 96 120 240 51 83

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 4.5 23.6 40.0 80.5 1.4 15.4

தம் (மக்கள்) 5.4 27.7 44.6 83.2 2.1 19.3

2012/13 ேகா 109 174 218 436 91 149

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.6 21.9 39.0 82.2 0.9 7.6

தம் (மக்கள்) 4.4 26.0 44.5 85.3 1.5 10.5

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்

762

அ
ை
ன
த்

ம்
அ
ை
ன
த்

ம்

654
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அட்டவைண 2 ( த்தளம்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 61 81 114 132 157 241

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 4.8 15.4 37.8 47.6 58.4 81.8

தம் (மக்கள்) 5.9 19.3 42.5 52.4 62.8 84.3

2012/13 ேகா 99 163 223 259 304 458

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 1.3 10.7 27.8 39.0 51.8 76.0

தம் (மக்கள்) 1.8 14.1 33.6 45.3 57.2 80.2

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

762

அ
ை
ன
த்

ம்

654
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அட்டவைண 2 (அ ராத ரம்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 70 104 139

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 12.7 31.6 52.6

தம் (மக்கள்) 14.9 35.1 55.8

2012/13 ேகா 113 176 235

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 6.3 21.4 41.0

தம் (மக்கள்) 7.6 25.3 45.3

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

743

அ
ை
ன
த்

ம்

733

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (அ ராத ரம்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 57 90 113 226 48 78

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 5.4 22.1 37.5 76.9 2.3 17.5

தம் (மக்கள்) 6.7 24.5 41.0 79.6 3.0 19.9

2012/13 ேகா 103 165 206 413 86 141

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.3 19.0 35.6 76.5 1.6 15.1

தம் (மக்கள்) 4.2 22.3 39.7 80.4 1.8 18.4

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

743

அ
ை
ன
த்

ம்

733

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (அ ராத ரம்): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 57 77 107 124 148 227

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 10.1 21.1 45.5 53.9 62.4 81.4

தம் (மக்கள்) 11.9 23.5 48.5 57.2 65.7 83.7

2012/13 ேகா 94 155 212 245 287 433

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.3 23.2 47.9 56.0 66.5 86.8

தம் (மக்கள்) 4.1 27.4 53.2 61.7 71.6 89.4

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

743

733

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (ெபாலன ைவ): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 72 109 145

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 10.0 31.0 50.7

தம் (மக்கள்) 12.7 35.1 55.6

2012/13 ேகா 118 171 228

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 5.6 30.9 50.3

தம் (மக்கள்) 6.7 35.1 55.5

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்

அ
ை
ன
த்

ம்

503

அ
ை
ன
த்

ம்

526
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அட்டவைண 2 (ெபாலன ைவ): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 59 94 118 236 50 81

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 4.9 23.9 35.2 79.3 2.6 15.8

தம் (மக்கள்) 6.7 27.5 39.4 81.8 3.8 19.4

2012/13 ேகா 108 172 215 430 90 147

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 7.4 29.1 44.5 83.8 0.7 10.5

தம் (மக்கள்) 8.6 32.8 49.3 87.6 0.7 12.4

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்

503

அ
ை
ன
த்

ம்
அ
ை
ன
த்

ம்

526
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அட்டவைண 2 (ெபாலன ைவ): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 59 80 112 130 154 237

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 6.1 16.5 35.6 47.0 59.3 81.3

தம் (மக்கள்) 8.1 20.2 39.9 52.2 64.4 83.4

2012/13 ேகா 98 161 220 256 300 452

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 1.9 16.0 37.0 45.6 56.0 78.3

தம் (மக்கள்) 2.6 18.5 40.7 49.8 61.7 82.1

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

503

அ
ை
ன
த்

ம்

526
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அட்டவைண 2 (ப ைள): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 75 113 150

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 21.0 50.9 68.9

தம் (மக்கள்) 23.7 56.0 73.1

2012/13 ேகா 114 162 217

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 10.4 45.2 65.3

தம் (மக்கள்) 12.3 49.2 68.8

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

731

அ
ை
ன
த்

ம்

762

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (ப ைள): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 61 98 122 244 52 84

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 10.4 40.8 57.1 87.1 4.8 29.3

தம் (மக்கள்) 12.9 44.9 62.1 89.2 6.4 32.5

2012/13 ேகா 105 167 209 418 87 143

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 14.6 44.0 59.5 89.4 1.8 20.4

தம் (மக்கள்) 15.8 48.2 62.9 91.9 2.3 23.4

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

731

அ
ை
ன
த்

ம்

762

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (ப ைள): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான ஒப் ட்  
மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 62 83 116 134 159 245

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 10.1 27.8 51.3 62.3 70.2 86.9

தம் (மக்கள்) 12.7 31.1 56.4 66.9 74.6 89.0

2012/13 ேகா 95 157 214 249 291 439

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 5.9 28.7 50.3 59.0 67.4 86.7

தம் (மக்கள்) 6.7 32.2 55.5 64.6 73.0 90.2

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

731

762

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (ெமானராகைல): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 70 104 139

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 29.2 63.6 78.7

தம் (மக்கள்) 33.2 66.9 81.1

2012/13 ேகா 108 174 232

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 18.8 29.4 52.7

தம் (மக்கள்) 20.8 35.0 58.5

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்

அ
ை
ன
த்

ம்

524

அ
ை
ன
த்

ம்

576
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அட்டவைண 2 (ெமானராகைல): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 56 90 113 226 48 78

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 14.6 51.4 67.0 95.4 8.2 37.3

தம் (மக்கள்) 17.3 55.5 70.3 96.1 10.4 41.1

2012/13 ேகா 99 159 198 396 83 135

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 5.1 28.0 44.8 86.8 5.8 31.3

தம் (மக்கள்) 7.3 33.6 50.8 89.3 6.1 34.4

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்

524

அ
ை
ன
த்

ம்
அ
ை
ன
த்

ம்

576
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அட்டவைண 2 (ெமானராகைல): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 57 77 107 124 147 227

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 24.5 49.4 72.7 80.8 87.6 96.3

தம் (மக்கள்) 27.9 53.8 76.0 83.7 89.3 97.0

2012/13 ேகா 90 148 203 236 276 416

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 18.3 50.1 71.9 79.6 84.3 94.1

தம் (மக்கள்) 20.3 53.7 74.9 82.2 86.7 95.4

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

524

அ
ை
ன
த்

ம்

576
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அட்டவைண 2 (இரத்தின ரி): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 73 110 146

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 21.5 51.2 68.2

தம் (மக்கள்) 26.6 57.6 72.7

2012/13 ேகா 116 180 241

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 7.5 22.2 44.1

தம் (மக்கள்) 10.4 26.9 49.3

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

825

அ
ை
ன
த்

ம்

889

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (இரத்தின ரி): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 59 95 119 238 50 82

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 9.6 39.2 58.0 88.1 5.1 29.8

தம் (மக்கள்) 12.6 45.9 63.5 90.2 6.6 35.6

2012/13 ேகா 106 170 212 424 89 144

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.5 20.0 36.3 82.9 1.7 16.1

தம் (மக்கள்) 4.2 24.8 41.3 86.1 2.5 20.2

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

825

அ
ை
ன
த்

ம்

889

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (இரத்தின ரி): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 60 81 113 131 155 239

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 11.0 30.9 56.5 64.5 73.9 89.6

தம் (மக்கள்) 14.4 37.0 62.1 69.1 77.8 91.5

2012/13 ேகா 96 159 217 252 295 445

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 3.6 25.8 50.3 61.7 72.5 89.1

தம் (மக்கள்) 5.1 31.4 56.1 67.2 76.7 91.1

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

அ
ை
ன
த்

ம்

825

889

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 2 (ேககாைல): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான ேதசிய வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள் 

n 100% 150% 200%

2006/7 ேகா 75 113 150

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 18.4 49.3 68.9

தம் (மக்கள்) 21.0 54.8 73.3

2012/13 ேகா 120 110 146

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 5.4 51.2 68.2

தம் (மக்கள்) 6.7 57.6 72.7

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

ேதசிய ேகா கள்

அ
ை
ன
த்

ம்

729

அ
ை
ன
த்

ம்

668
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அட்டவைண 2 (ேககாைல): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் 
மக்க க்கான 2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் 
வ ைம விகிதங்கள் 

n $1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

2006/7 ேகா 61 98 122 244 52 84

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 8.2 37.5 55.5 90.5 3.7 27.5

தம் (மக்கள்) 10.1 42.4 60.8 91.8 4.8 31.2

2012/13 ேகா 110 176 220 440 92 150

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 9.6 39.2 58.0 88.1 1.3 12.5

தம் (மக்கள்) 12.6 45.9 63.5 90.2 1.5 15.3

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம் ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்

729

அ
ை
ன
த்

ம்
அ
ை
ன
த்

ம்

668
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அட்டவைண 2 (ேககாைல): 2006/7 மற் ம் 2012/13 இல் குடித்தனக்கூ க க்கும் மக்க க்குமான 
ஒப் ட்  மற் ம் விகிதாசார அடிப்பைடயிலான வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம விகிதங்கள் 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

n ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

2006/7 ேகா 62 83 116 134 159 245

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 7.9 25.2 50.4 61.7 72.6 90.3

தம் (மக்கள்) 9.7 29.2 55.9 67.6 76.5 91.7

2012/13 ேகா 100 165 226 262 307 463

தம் (குடித்தனக்கூ கள்) 2.1 15.4 35.6 48.5 62.9 83.0

தம் (மக்கள்) 2.5 19.0 40.6 53.6 68.0 86.2

லம் மற் ம் வைரவிலக்கணங்கள: அட்டவைண 1 ஐ ம் உைரைய ம் பார்க்க ம்

ேகா / தம்

வ ைமக் ேகா கள் மற் ம் வ ைம தங்கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்

பி
ரா
ந்
தி
ய
ம்

வ டம்

அ
ை
ன
த்

ம்

729

அ
ை
ன
த்

ம்

668
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ேதசிய வ ைமக் ேகாட்டின் 100% இற்கான அட்டவைணகள்  
   

(மற் ம் அைனத்  வ ைமக் ேகா க ட ம்  
ெதாடர் ைடய அட்டவைணகள்) 
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அட்டவைண 4 (ேதசிய வ ைமக் ேகாட்டின் 100%): Scoreக டன் 
ெதாடர் ைடயதாக மதிப்பிடப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்கள் 

குடித்தனக்கூெறான்றின் score . . . 

ஆக இ ப்பின்

. . . வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ 

இ ப்பதற்கான சாத்தியம் (%):

0–4 78.0

5–9 57.8

10–14 46.4

15–19 30.4

20–24 19.3

25–29 11.5

30–34 7.3

35–39 4.9

40–44 2.4

45–49 0.6

50–54 0.2

55–59 0.0

60–64 0.0

65–69 0.0

70–74 0.0

75–79 0.0

80–84 0.0

85–89 0.0

90–94 0.0

95–100 0.0
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அட்டவைண 5 (ேதசிய வ ைமக் ேகாட்டின் 100%): Scoreக டன் 
ெதாடர் ைடயதாக மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம சாத்தியங்கள் 
ெபறப்பட்ட லங்கள் 

Score

ச்சில் உள்ள 

குடித்தனக்கூ கள் மற் ம் < 

வ ைமக் ேகா

ச்சில் உள்ள 

குடித்தனக்கூ கள் 

அைனத் ம்

வ ைமச் 

சாத்தியம் (%)

0–4 114 ÷ 146 = 78.0

5–9 332 ÷ 574 = 57.8

10–14 594 ÷ 1,279 = 46.4

15–19 1,006 ÷ 3,309 = 30.4

20–24 1,033 ÷ 5,348 = 19.3

25–29 855 ÷ 7,440 = 11.5

30–34 620 ÷ 8,465 = 7.3

35–39 532 ÷ 10,784 = 4.9

40–44 263 ÷ 11,120 = 2.4

45–49 65 ÷ 10,279 = 0.6

50–54 24 ÷ 9,946 = 0.2

55–59 3 ÷ 8,405 = 0.0

60–64 0 ÷ 6,840 = 0.0

65–69 0 ÷ 5,370 = 0.0

70–74 0 ÷ 4,168 = 0.0

75–79 0 ÷ 2,973 = 0.0

80–84 0 ÷ 1,818 = 0.0

85–89 0 ÷ 915 = 0.0

90–94 0 ÷ 368 = 0.0

95–100 0 ÷ 455 = 0.0

கூட் த்ெதாைகைய 100,000 ஆக அைமப்பதற்காக இயல் நிைலப்ப த்தப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக
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அட்டவைண 6 (ேதசிய ேகாட்டின் 100%):2012/13 ெசல் படியாக்க 
மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட n இன் 1000 ட்ஸ்ரப்கள் = 16,384, 
2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற்றின் லமான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான score ச்சின் அடிப்பைடயிலான 
குடித்தனக்கூ க க்கான சராசரித் தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட 
மற் ம் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்க க்கு 
இைடயிலான ேவ பா கள்) 

Score ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

0–4 +17.8 18.2 21.6 29.9

5–9 +3.8 9.7 11.6 16.0

10–14 +2.8 6.1 7.3 9.1

15–19 –3.4 3.7 4.6 5.9

20–24 –0.3 2.2 2.7 3.9

25–29 +1.0 1.5 1.9 2.5

30–34 +0.5 1.2 1.4 1.8

35–39 +1.1 0.7 0.9 1.2

40–44 –0.6 0.7 0.8 1.1

45–49 +0.1 0.3 0.3 0.5

50–54 –0.5 0.4 0.4 0.5

55–59 0.0 0.0 0.0 0.0

60–64 –0.5 0.5 0.5 0.6

65–69 0.0 0.0 0.0 0.0

70–74 0.0 0.0 0.0 0.0

75–79 0.0 0.0 0.0 0.0

80–84 0.0 0.0 0.0 0.0

85–89 0.0 0.0 0.0 0.0

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 7 (ேதசிய ேகாட்டின் 100%): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் 
பிரேயாகிக்கப்பட்ட, பல்ேவ பட்ட மாதிரி அள களின் 1000 ட்ஸ்ரப்கள், 
2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் க்கான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான மாதிரி அளவின் அடிப்பைடயில் 
குறிப்பிட்டெதா  காலப் பகுதியில் கு க்க க்கான தவ கள் 
(மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மாதிரி

அள

n ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

1 –0.9 44.5 59.5 72.0

4 –0.4 17.8 22.0 33.4

8 –0.2 12.2 15.0 20.7

16 +0.1 8.2 10.2 13.5

32 +0.2 5.8 7.0 9.1

64 +0.1 4.2 4.9 6.5

128 +0.1 2.9 3.5 4.7

256 0.0 2.2 2.5 3.1

512 +0.1 1.5 1.8 2.5

1,024 +0.1 1.1 1.4 1.8

2,048 +0.1 0.8 1.0 1.3

4,096 +0.1 0.6 0.7 0.8

8,192 +0.1 0.4 0.5 0.6

16,384 +0.1 0.3 0.3 0.5

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா
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அட்டவைண 8 (ேதசிய வ ைமக் ேகா கள்):குறிப்பிட்டெதா  காலப்பகுதியில் குடித்தனக்கூ க் 
கு க்க க்கான தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைம 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) மற் ம் 2012/13 ெசல் படியாக்கல் மாதிரிகள் 

 பிரேயாகிக்கப்பட்ட சு க்கம் மற் ம் சு க்கத்திற்கான α காரணி, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட  

100% 150% 200%

தவ  (மதிப்  சய அவதானிக்கப்பட்ட ெப மானம்) +0.1 +0.2 +0.3

ேவ பாட் ச் சு க்கம் 0.3 0.5 0.5

சு க்கத்திற்கான அல்பா காரணி 0.95 0.89 0.88

2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரியின்  பிரேயாகிக்கப்பட்ட 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட டன் ெப ேப கள்.

மதிப் க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட ெப மானங்க க்கும் இைடயிலான ேவ பா கள் சத தப் ள்ளி அலகுகளில் காட்டப்பட் ள்ளன.

சு க்கமான  ± சத தப் ள்ளி அலகுகளில் 90-சத த நம்பிக்ைக இைடெவளிகளாக அளவிடப்ப ள்ள .
ேவ பா க ம் சு க்க ம் n = 16,384 என்ற அடிப்பைடயில் 1,000 ட்ஸ்ரப்களிலி ந்  மதிப்பிடப்பட் ள்ளன.

n = 256, 512, 1,024, 2,048, 4,096, 8,192, மற் ம் 16,384 என்ற அடிப்பைடயில் 1,000 ட்ஸ்ரப் மாதிரிகளிலி ந்  அல்பா மதிப்பிடப்பட் ள்ள .

வ ைமக் ேகா கள்

ேதசிய ேகா கள்
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அட்டவைண 8 (2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள்): குறிப்பிட்டெதா  
காலப்பகுதியில் குடித்தனக்கூ க் கு க்க க்கான தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம 
தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மற் ம் 2012/13 ெசல் படியாக்கல் மாதிரிகள்  பிரேயாகிக்கப்பட்ட சு க்கம் மற் ம் 
சு க்கத்திற்கான α காரணி, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 

$1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

தவ  (மதிப்  சய அவதானிக்கப்பட்ட ெப மானம்) 0.0 +0.1 +0.2 +0.1 0.0 –0.1

ேவ பாட் ச் சு க்கம் 0.2 0.5 0.5 0.5 0.2 0.4

சு க்கத்திற்கான அல்பா காரணி 0.99 0.90 0.88 0.86 1.03 0.93

2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரியின்  பிரேயாகிக்கப்பட்ட 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட டன் ெப ேப கள்.

மதிப் க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட ெப மானங்க க்கும் இைடயிலான ேவ பா கள் சத தப் ள்ளி அலகுகளில் காட்டப்பட் ள்ளன.

சு க்கமான  ± சத தப் ள்ளி அலகுகளில் 90-சத த நம்பிக்ைக இைடெவளிகளாக அளவிடப்ப ள்ள .
ேவ பா க ம் சு க்க ம் n = 16,384 என்ற அடிப்பைடயில் 1,000 ட்ஸ்ரப்களிலி ந்  மதிப்பிடப்பட் ள்ளன.

n = 256, 512, 1,024, 2,048, 4,096, 8,192, மற் ம் 16,384 என்ற அடிப்பைடயில் 1,000 ட்ஸ்ரப் மாதிரிகளிலி ந்  அல்பா மதிப்பிடப்பட் ள்ள .

வ ைமக் ேகா கள்

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்
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அட்டவைண 8: குறிப்பிட்டெதா  காலப்பகுதியில் குடித்தனக்கூ க் கு க்க க்கான தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட 
வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 
மற் ம் 2012/13 ெசல் படியாக்கல் மாதிரிகள்  பிரேயாகிக்கப்பட்ட சு க்கம் மற் ம் சு க்கத்திற்கான α 
காரணி, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 

மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதி

ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள 20ஆம் 40ஆம் 50ஆம் 60ஆம் 80ஆம்

தவ  (மதிப்  சய அவதானிக்கப்பட்ட ெப மானம்) +0.2 +0.1 +0.1 +0.2 +0.2 +0.1

ேவ பாட் ச் சு க்கம் 0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5

சு க்கத்திற்கான அல்பா காரணி 1.00 0.89 0.88 0.85 0.84 0.86

2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரியின்  பிரேயாகிக்கப்பட்ட 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட டன் ெப ேப கள்.

மதிப் க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட ெப மானங்க க்கும் இைடயிலான ேவ பா கள் சத தப் ள்ளி அலகுகளில் காட்டப்பட் ள்ளன.

சு க்கமான  ± சத தப் ள்ளி அலகுகளில் 90-சத த நம்பிக்ைக இைடெவளிகளாக அளவிடப்ப ள்ள .

ேவ பா க ம் சு க்க ம் n = 16,384 என்ற அடிப்பைடயில் 1,000 ட்ஸ்ரப்களிலி ந்  மதிப்பிடப்பட் ள்ளன.

n = 256, 512, 1,024, 2,048, 4,096, 8,192, மற் ம் 16,384 என்ற அடிப்பைடயில் 1,000 ட்ஸ்ரப் மாதிரிகளிலி ந்  அல்பா மதிப்பிடப்பட் ள்ள .

வ ைமக் ேகா கள்

சத த அடிப்பைடயிலான ேகா கள்
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அட்டவைண 9 (ேதசிய வ ைமக் ேகா கள்): குறிப்பிட்ட இரண்  ேநரங்களில், ல்லியமான குடித்தனக்கூ க் 
கு க்க க்கான தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைம 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்), ல்லியத்தன்ைம மற் ம் ல்லியத் தன்ைமக்கான α 

காரணி, 2006/7  பிரேயாகிகப்பட்ட 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட, 2012/13 ெசல் படியாக்கல் மாதிரிகள் 

100% 150% 200%

தவ  (மதிப்  சய அவதானிக்கப்பட்ட ெப மானம்) –0.7 –0.8 +0.7

ேவ பாட் ச் சு க்கம் 0.5 0.7 0.7

சு க்கத்திற்கான அல்பா காரணி 1.18 0.96 0.85

2012/12 ெசல் படியாக்க மாதிரிைய ம் (அடிப்பைட) 2006/7 ெசல் படியாக்க மாதிரிைய ம் (ெதாடர்ச்சி) ெகாண்ட திய 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட

மதிப் க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட ெப மானங்க க்கும் இைடயிலான ேவ பா கள் சத தப் ள்ளி அலகுகளில் காட்டப்பட் ள்ளன.

சு க்கமான  ± சத தப் ள்ளி அலகுகளில் 90-சத த நம்பிக்ைக இைடெவளிகளாக அளவிடப்ப ள்ள .

ேவ பா க ம் சு க்க ம் n = 16,384 என்ற அடிப்பைடயில் 1,000 ட்ஸ்ரப்களிலி ந்  மதிப்பிடப்பட் ள்ளன.

n = 256, 512, 1,024, 2,048, 4,096, 8,192, மற் ம் 16,384 என்ற அடிப்பைடயில் 1,000 ட்ஸ்ரப் மாதிரிகளிலி ந்  அல்பா மதிப்பிடப்பட் ள்ள .

வ ைமக் ேகா கள்

ேதசிய ேகா கள்



 

  103

அட்டவைண 9 (2005 சர்வேதச மற் ம் 2011 PPP வ ைமக் ேகா கள்): குறிப்பிட்ட இரண்  ேநரங்களில், 
ல்லியமான குடித்தனக்கூ க் கு க்க க்கான தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் 

அவதானிக்கப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்), ல்லியத்தன்ைம மற் ம் 
ல்லியத் தன்ைமக்கான α காரணி, 2006/7  பிரேயாகிகப்பட்ட 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட, 2012/13 

ெசல் படியாக்கல் மாதிரிகள் 

$1.25 $2.00 $2.50 $5.00 $1.90 $3.10

தவ  (மதிப்  சய அவதானிக்கப்பட்ட ெப மானம்) +3.0 +7.3 +8.4 +5.4 +1.4 +5.0

ேவ பாட் ச் சு க்கம் 0.4 0.7 0.7 0.7 0.3 0.6

சு க்கத்திற்கான அல்பா காரணி 1.08 0.94 0.90 0.84 1.16 1.02

2012/12 ெசல் படியாக்க மாதிரிைய ம் (அடிப்பைட) 2006/7 ெசல் படியாக்க மாதிரிைய ம் (ெதாடர்ச்சி) ெகாண்ட திய 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட

மதிப் க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட ெப மானங்க க்கும் இைடயிலான ேவ பா கள் சத தப் ள்ளி அலகுகளில் காட்டப்பட் ள்ளன.

சு க்கமான  ± சத தப் ள்ளி அலகுகளில் 90-சத த நம்பிக்ைக இைடெவளிகளாக அளவிடப்ப ள்ள .
ேவ பா க ம் சு க்க ம் n = 16,384 என்ற அடிப்பைடயில் 1,000 ட்ஸ்ரப்களிலி ந்  மதிப்பிடப்பட் ள்ளன.

n = 256, 512, 1,024, 2,048, 4,096, 8,192, மற் ம் 16,384 என்ற அடிப்பைடயில் 1,000 ட்ஸ்ரப் மாதிரிகளிலி ந்  அல்பா மதிப்பிடப்பட் ள்ள .

சர்வேதச 2005 PPP ேகா கள் சர்வேதச 2011 PPP ேகா கள்

வ ைமக் ேகா கள்
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அட்டவைண 10 (வ ைமக் ேகா கள் அைனத் ம்): இலக்காகக் 
ெகாள்ளக்கூடிய சாத்தியமான ெப ேப கள் 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத

உள்வாங்கப்ப தல் குைறவான உள்ளடக்கம்

கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ்

வ ைம சரியாக தவ தலாக

ேகா இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல

கசி தவிர்ப்

ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல்

வ ைம தவ தலாக சரியாக

ேகா இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல

உ
ண்

ை
ம

 வ
ை
ம

 நி
ை
ல
ை
ம

இலக்குத் ண்டம்
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அட்டவைண 11 (ேதசிய ேகாட்டின் 100%): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரியின்  பிரேயாகிக்கப்பட்ட உயர் தம் 
மற் ம் BPAC, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் டன் இைணந்த வைகயில், ெவட் ப் ள்ளி score 
மற ம் இலக்காகக் ெகாள்ளப்ப ம் வைகப்ப த்தல் என்பவற்றின் அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ களின் 
சராசரி 

உள்வாங்கப்ப தல்: குைறவான உள்ளடக்கம்: கசி : தவிர்ப் : உயர் தம்

வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் உள்வாங்கப்ப தல்

சரியாக தவ தலாக தவ தலாக சரியாக +

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்படவில்ைல தவிர்ப்

<=4 0.1 5.3 0.1 94.6 94.7 –96.0

<=9 0.4 5.0 0.4 94.3 94.7 –79.8

<=14 0.9 4.5 1.1 93.5 94.4 –46.5

<=19 2.0 3.4 3.3 91.3 93.3 +36.7

<=24 3.0 2.3 7.7 87.0 90.0 –43.6

<=29 3.8 1.5 14.3 80.4 84.2 –167.6

<=34 4.4 0.9 22.2 72.5 76.9 –316.1

<=39 4.8 0.5 32.5 62.2 67.0 –509.8

<=44 5.2 0.2 43.3 51.4 56.5 –712.5

<=49 5.2 0.1 53.5 41.1 46.4 –904.3

<=54 5.3 0.0 63.4 31.3 36.6 –1,089.4

<=59 5.3 0.0 71.8 22.9 28.2 –1,247.1

<=64 5.3 0.0 78.6 16.1 21.4 –1,374.9

<=69 5.3 0.0 84.0 10.7 16.0 –1,475.6

<=74 5.3 0.0 88.1 6.5 11.9 –1,553.8

<=79 5.3 0.0 91.1 3.6 8.9 –1,609.6

<=84 5.3 0.0 92.9 1.7 7.1 –1,643.7

<=89 5.3 0.0 93.8 0.8 6.2 –1,660.9

<=94 5.3 0.0 94.2 0.5 5.8 –1,667.8

<=100 5.3 0.0 94.7 0.0 5.3 –1,676.3

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

உள்வாங்கப்ப தல், குைறவான உள்ளடக்கம், கசி , மற் ம் தவிர்ப் க்கள் என்பன கூட் த்ெதாைக 100 ஆகும் விதத்தில் 

உைரையப் 

பார்க்க ம்

BPAC
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அட்டவைண 12 (ேதசிய ேகாட்டின் 100%): இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (ெவட் ப் 
ள்ளிெயான்றில் அல்ல  அதற்கு குைறந்த) அைனத்  குடித்தனக்கூ களின ம் 

பங்கு, ஏைழகளாக ள்ள இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட குடித்தனக்கூ களின் 
பங்கு, இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ களின் பங்கு மற் ம் 
தவ தலாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (கசி ) ஏைழ அல்லாத 
குடித்தனக்கூெறான்றில் ெவற்றிகரமாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட 
(உள்வாங்கப்பட்ட) ஏைழ குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக, 2012/13 
மதிப்ெபண் அட்ைட என்பன 2012/13 ெசல் படியாக்கல் மாதிரியின்  
பிரேயாகிகப்பட் ள்ளன 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

ஏைழகளான 

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

ஏைழக் 

குடித்தனக்கூ க

ளின் %

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ கள், 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத ஏைழல்லாத 

குடித்தனக்கூெறான் க்கான விகிதமாக

<=4 0.1 47.0 1.3 0.9:1

<=9 0.7 49.5 6.7 1.0:1

<=14 2.0 42.6 16.0 0.7:1

<=19 5.3 37.2 37.1 0.6:1

<=24 10.7 28.2 56.3 0.4:1

<=29 18.1 21.2 71.9 0.3:1

<=34 26.6 16.5 82.3 0.2:1

<=39 37.3 13.0 90.9 0.1:1

<=44 48.5 10.7 96.9 0.1:1

<=49 58.7 8.9 98.0 0.1:1

<=54 68.7 7.7 99.4 0.1:1

<=59 77.1 6.9 99.5 0.1:1

<=64 83.9 6.3 100.0 0.1:1

<=69 89.3 6.0 100.0 0.1:1

<=74 93.5 5.7 100.0 0.1:1

<=79 96.4 5.5 100.0 0.1:1

<=84 98.3 5.4 100.0 0.1:1

<=89 99.2 5.4 100.0 0.1:1

<=94 99.5 5.4 100.0 0.1:1

<=100 100.0 5.3 100.0 0.1:1
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ேதசிய வ ைமக் ேகாட்டின் 150% இற்கான அட்டவைணகள் 
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அட்டவைண 4 (ேதசிய வ ைமக் ேகாட்டின் 150%): Scoreக டன் 
ெதாடர் ைடயதாக மதிப்பிடப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்கள் 

குடித்தனக்கூெறான்றின் score . . . 

ஆக இ ப்பின்

. . . வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ 

இ ப்பதற்கான சாத்தியம் (%):

0–4 95.3

5–9 91.3

10–14 84.4

15–19 71.9

20–24 64.3

25–29 48.7

30–34 36.4

35–39 27.9

40–44 18.0

45–49 9.0

50–54 5.5

55–59 2.8

60–64 1.1

65–69 0.3

70–74 0.2

75–79 0.0

80–84 0.0

85–89 0.0

90–94 0.0

95–100 0.0
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அட்டவைண 6 (ேதசிய ேகாட்டின் 150%):2012/13 ெசல் படியாக்க 
மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட n இன் 1000 ட்ஸ்ரப்கள் = 16,384, 
2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற்றின் லமான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான score ச்சின் அடிப்பைடயிலான 
குடித்தனக்கூ க க்கான சராசரித் தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட 
மற் ம் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்க க்கு 
இைடயிலான ேவ பா கள்) 

Score ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

0–4 –4.7 2.4 2.4 2.4

5–9 +4.0 5.7 6.8 8.4

10–14 +2.5 4.5 5.4 6.9

15–19 –6.4 4.7 4.9 5.4

20–24 +0.3 3.0 3.4 4.2

25–29 +1.0 2.6 3.1 3.9

30–34 +2.8 2.2 2.5 3.4

35–39 +0.8 1.7 2.1 2.8

40–44 –0.5 1.7 1.9 2.3

45–49 +0.4 1.2 1.4 1.9

50–54 –0.3 1.0 1.2 1.6

55–59 +0.6 0.7 0.8 1.0

60–64 –0.8 0.7 0.8 1.1

65–69 +0.1 0.2 0.2 0.3

70–74 –0.4 0.5 0.6 0.7

75–79 0.0 0.0 0.0 0.0

80–84 0.0 0.0 0.0 0.0

85–89 0.0 0.0 0.0 0.0

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 7 (ேதசிய ேகாட்டின் 150%): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் 
பிரேயாகிக்கப்பட்ட, பல்ேவ பட்ட மாதிரி அள களின் 1000 ட்ஸ்ரப்கள், 
2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் க்கான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான மாதிரி அளவின் அடிப்பைடயில் 
குறிப்பிட்டெதா  காலப் பகுதியில் கு க்க க்கான தவ கள் 
(மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மாதிரி

அள

n ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

1 +0.5 60.4 73.1 83.9

4 +0.3 29.6 35.7 46.8

8 +0.4 20.5 25.1 33.1

16 +0.3 14.5 17.3 22.4

32 +0.2 10.4 12.2 16.5

64 +0.3 7.2 8.6 12.2

128 +0.2 5.4 6.5 8.2

256 +0.1 3.7 4.5 5.7

512 +0.2 2.6 3.1 4.4

1,024 +0.2 1.8 2.2 3.0

2,048 +0.2 1.3 1.5 2.0

4,096 +0.2 0.9 1.1 1.4

8,192 +0.2 0.7 0.8 1.0

16,384 +0.2 0.5 0.6 0.7

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 11 (ேதசிய ேகாட்டின் 150%): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரியின்  பிரேயாகிக்கப்பட்ட உயர் தம் 
மற் ம் BPAC, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் டன் இைணந்த வைகயில், ெவட் ப் ள்ளி score 
மற ம் இலக்காகக் ெகாள்ளப்ப ம் வைகப்ப த்தல் என்பவற்றின் அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ களின் 
சராசரி 

உள்வாங்கப்ப தல்: குைறவான உள்ளடக்கம்: கசி : தவிர்ப் : உயர் தம்

வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் உள்வாங்கப்ப தல்

சரியாக தவ தலாக தவ தலாக சரியாக +

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்படவில்ைல தவிர்ப்

<=4 0.1 20.7 0.0 79.2 79.3 –98.6

<=9 0.6 20.2 0.1 79.1 79.7 –93.5

<=14 1.7 19.2 0.3 78.8 80.5 –82.4

<=19 4.2 16.6 1.1 78.1 82.3 –54.3

<=24 7.6 13.3 3.1 76.1 83.7 –12.5

<=29 11.1 9.7 7.0 72.2 83.3 +40.3

<=34 14.0 6.8 12.6 66.6 80.6 +39.7

<=39 17.0 3.8 20.4 58.8 75.8 +2.2

<=44 19.0 1.8 29.5 49.7 68.7 –41.6

<=49 19.9 0.9 38.9 40.3 60.2 –86.8

<=54 20.4 0.4 48.2 30.9 51.4 –131.8

<=59 20.6 0.2 56.5 22.7 43.4 –171.2

<=64 20.8 0.0 63.2 16.0 36.8 –203.4

<=69 20.8 0.0 68.5 10.7 31.5 –229.1

<=74 20.8 0.0 72.7 6.5 27.3 –249.1

<=79 20.8 0.0 75.6 3.6 24.4 –263.3

<=84 20.8 0.0 77.4 1.7 22.6 –272.1

<=89 20.8 0.0 78.4 0.8 21.6 –276.5

<=94 20.8 0.0 78.7 0.5 21.3 –278.2

<=100 20.8 0.0 79.2 0.0 20.8 –280.4

உள்வாங்கப்ப தல், குைறவான உள்ளடக்கம், கசி , மற் ம் தவிர்ப் க்கள் என்பன கூட் த்ெதாைக 100 ஆகும் விதத்தில் 

BPAC

உைரையப் 

பார்க்க ம்

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி
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அட்டவைண 12 (ேதசிய ேகாட்டின் 150%): இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (ெவட் ப் 
ள்ளிெயான்றில் அல்ல  அதற்கு குைறந்த) அைனத்  குடித்தனக்கூ களின ம் 

பங்கு, ஏைழகளாக ள்ள இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட குடித்தனக்கூ களின் 
பங்கு, இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ களின் பங்கு மற் ம் 
தவ தலாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (கசி ) ஏைழ அல்லாத 
குடித்தனக்கூெறான்றில் ெவற்றிகரமாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட 
(உள்வாங்கப்பட்ட) ஏைழ குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக, 2012/13 
மதிப்ெபண் அட்ைட என்பன 2012/13 ெசல் படியாக்கல் மாதிரியின்  
பிரேயாகிகப்பட் ள்ளன 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

ஏைழகளான 

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

ஏைழக் 

குடித்தனக்கூ க

ளின் %

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ கள், 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத ஏைழல்லாத 

குடித்தனக்கூெறான் க்கான விகிதமாக

<=4 0.1 100.0 0.7 ஏைழகள் மாத்திரேம இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட் ள்ளனர்

<=9 0.7 88.0 3.0 7.3:1

<=14 2.0 83.2 8.0 4.9:1

<=19 5.3 79.0 20.2 3.8:1

<=24 10.7 71.0 36.3 2.4:1

<=29 18.1 61.4 53.3 1.6:1

<=34 26.6 52.7 67.3 1.1:1

<=39 37.3 45.5 81.6 0.8:1

<=44 48.5 39.2 91.3 0.6:1

<=49 58.7 33.8 95.4 0.5:1

<=54 68.7 29.8 98.2 0.4:1

<=59 77.1 26.8 99.2 0.4:1

<=64 83.9 24.8 99.8 0.3:1

<=69 89.3 23.3 99.9 0.3:1

<=74 93.5 22.3 100.0 0.3:1

<=79 96.4 21.6 100.0 0.3:1

<=84 98.3 21.2 100.0 0.3:1

<=89 99.2 21.0 100.0 0.3:1

<=94 99.5 20.9 100.0 0.3:1

<=100 100.0 20.8 100.0 0.3:1
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ேதசிய வ ைமக் ேகாட்டின் 200% இற்கான அட்டவைணகள்
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அட்டவைண 4 (ேதசிய வ ைமக் ேகாட்டின் 200%): Scoreக டன் 
ெதாடர் ைடயதாக மதிப்பிடப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்கள் 

குடித்தனக்கூெறான்றின் score . . . 

ஆக இ ப்பின்

. . . வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ 

இ ப்பதற்கான சாத்தியம் (%):

0–4 100.0

5–9 99.6

10–14 97.7

15–19 92.7

20–24 87.9

25–29 79.1

30–34 68.5

35–39 56.5

40–44 45.6

45–49 34.2

50–54 21.5

55–59 11.9

60–64 6.8

65–69 3.8

70–74 1.9

75–79 0.4

80–84 0.3

85–89 0.1

90–94 0.0

95–100 0.0
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அட்டவைண 6 (ேதசிய ேகாட்டின் 200%):2012/13 ெசல் படியாக்க 
மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட n இன் 1000 ட்ஸ்ரப்கள் = 16,384, 
2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற்றின் லமான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான score ச்சின் அடிப்பைடயிலான 
குடித்தனக்கூ க க்கான சராசரித் தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட 
மற் ம் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்க க்கு 
இைடயிலான ேவ பா கள்) 

Score ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

0–4 0.0 0.0 0.0 0.0

5–9 +1.1 1.7 2.0 2.4

10–14 +1.7 2.1 2.5 3.3

15–19 –1.1 2.0 2.4 3.0

20–24 +0.3 1.9 2.3 3.1

25–29 +0.2 2.1 2.5 3.4

30–34 +1.5 2.3 2.7 3.4

35–39 +0.3 2.1 2.5 3.2

40–44 +2.3 2.0 2.4 3.0

45–49 +2.0 2.0 2.3 3.2

50–54 –2.3 2.0 2.2 2.8

55–59 –0.1 1.5 1.9 2.4

60–64 –1.1 1.4 1.7 2.4

65–69 +0.7 1.0 1.2 1.5

70–74 –0.3 0.9 1.1 1.4

75–79 +0.1 0.4 0.4 0.5

80–84 +0.3 0.0 0.0 0.0

85–89 –1.2 1.4 1.7 2.2

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 7 (ேதசிய ேகாட்டின் 200%): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் 
பிரேயாகிக்கப்பட்ட, பல்ேவ பட்ட மாதிரி அள களின் 1000 ட்ஸ்ரப்கள், 
2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் க்கான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான மாதிரி அளவின் அடிப்பைடயில் 
குறிப்பிட்டெதா  காலப் பகுதியில் கு க்க க்கான தவ கள் 
(மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மாதிரி

அள

n ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

1 +0.4 61.2 78.8 91.3

4 0.0 34.3 39.7 47.9

8 0.0 23.9 28.8 36.0

16 +0.2 16.5 19.0 26.0

32 +0.1 12.4 14.7 19.7

64 +0.2 8.5 10.0 13.4

128 +0.2 6.1 7.4 10.4

256 +0.3 4.4 5.1 7.5

512 +0.3 3.2 4.0 5.2

1,024 +0.3 2.2 2.7 3.4

2,048 +0.3 1.5 1.8 2.3

4,096 +0.4 1.0 1.3 1.6

8,192 +0.3 0.8 0.9 1.3

16,384 +0.3 0.5 0.6 0.9

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 11 (ேதசிய ேகாட்டின் 200%): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரியின்  பிரேயாகிக்கப்பட்ட உயர் தம் 
மற் ம் BPAC, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் டன் இைணந்த வைகயில், ெவட் ப் ள்ளி score 
மற ம் இலக்காகக் ெகாள்ளப்ப ம் வைகப்ப த்தல் என்பவற்றின் அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ களின் 
சராசரி 

உள்வாங்கப்ப தல்: குைறவான உள்ளடக்கம்: கசி : தவிர்ப் : உயர் தம்

வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் உள்வாங்கப்ப தல்

சரியாக தவ தலாக தவ தலாக சரியாக +

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்படவில்ைல தவிர்ப்

<=4 0.1 39.5 0.0 60.3 60.5 –99.3

<=9 0.7 39.0 0.0 60.3 61.0 –96.4

<=14 1.9 37.8 0.1 60.2 62.2 –90.1

<=19 5.0 34.7 0.3 60.0 65.0 –74.0

<=24 9.6 30.0 1.0 59.3 69.0 –48.8

<=29 15.5 24.2 2.6 57.7 73.3 –15.3

<=34 21.2 18.5 5.4 55.0 76.2 +20.4

<=39 27.3 12.3 10.0 50.3 77.7 +63.0

<=44 32.1 7.5 16.3 44.0 76.2 +58.9

<=49 35.4 4.2 23.3 37.0 72.5 +41.2

<=54 37.8 1.9 30.9 29.4 67.2 +22.0

<=59 38.8 0.9 38.3 22.0 60.9 +3.5

<=64 39.4 0.3 44.6 15.8 55.1 –12.3

<=69 39.6 0.1 49.8 10.6 50.1 –25.4

<=74 39.6 0.0 53.8 6.5 46.2 –35.7

<=79 39.7 0.0 56.8 3.5 43.2 –43.1

<=84 39.7 0.0 58.6 1.7 41.4 –47.7

<=89 39.7 0.0 59.5 0.8 40.5 –50.0

<=94 39.7 0.0 59.9 0.5 40.1 –50.9

<=100 39.7 0.0 60.3 0.0 39.7 –52.1

உள்வாங்கப்ப தல், குைறவான உள்ளடக்கம், கசி , மற் ம் தவிர்ப் க்கள் என்பன கூட் த்ெதாைக 100 ஆகும் விதத்தில் 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

BPAC

உைரையப் 

பார்க்க ம்
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அட்டவைண 12 (ேதசிய ேகாட்டின் 200%): இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (ெவட் ப் 
ள்ளிெயான்றில் அல்ல  அதற்கு குைறந்த) அைனத்  குடித்தனக்கூ களின ம் 

பங்கு, ஏைழகளாக ள்ள இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட குடித்தனக்கூ களின் 
பங்கு, இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ களின் பங்கு மற் ம் 
தவ தலாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (கசி ) ஏைழ அல்லாத 
குடித்தனக்கூெறான்றில் ெவற்றிகரமாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட 
(உள்வாங்கப்பட்ட) ஏைழ குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக, 2012/13 
மதிப்ெபண் அட்ைட என்பன 2012/13 ெசல் படியாக்கல் மாதிரியின்  
பிரேயாகிகப்பட் ள்ளன 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

ஏைழகளான 

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

ஏைழக் 

குடித்தனக்கூ க

ளின் %

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ கள், 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத ஏைழல்லாத 

குடித்தனக்கூெறான் க்கான விகிதமாக

<=4 0.1 100.0 0.4 ஏைழகள் மாத்திரேம இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட் ள்ளனர்

<=9 0.7 97.7 1.8 41.8:1

<=14 2.0 95.9 4.8 23.6:1

<=19 5.3 94.3 12.6 16.6:1

<=24 10.7 90.5 24.3 9.6:1

<=29 18.1 85.8 39.1 6.0:1

<=34 26.6 79.8 53.4 4.0:1

<=39 37.3 73.2 68.9 2.7:1

<=44 48.5 66.3 81.0 2.0:1

<=49 58.7 60.3 89.3 1.5:1

<=54 68.7 55.0 95.2 1.2:1

<=59 77.1 50.3 97.8 1.0:1

<=64 83.9 46.9 99.2 0.9:1

<=69 89.3 44.3 99.7 0.8:1

<=74 93.5 42.4 99.9 0.7:1

<=79 96.4 41.1 100.0 0.7:1

<=84 98.3 40.4 100.0 0.7:1

<=89 99.2 40.0 100.0 0.7:1

<=94 99.5 39.9 100.0 0.7:1

<=100 100.0 39.7 100.0 0.7:1
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நாெளான் க்கு $1.25 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா  
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அட்டவைண 4 (நாெளான் க்கு $1.25 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 
Scoreக டன் ெதாடர் ைடயதாக மதிப்பிடப்பட்ட வ ைமச் 
சாத்தியங்கள் 

குடித்தனக்கூெறான்றின் score . . . 

ஆக இ ப்பின்

. . . வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ 

இ ப்பதற்கான சாத்தியம் (%):

0–4 61.7

5–9 43.2

10–14 35.3

15–19 22.5

20–24 14.1

25–29 7.3

30–34 4.5

35–39 3.2

40–44 1.2

45–49 0.5

50–54 0.1

55–59 0.0

60–64 0.0

65–69 0.0

70–74 0.0

75–79 0.0

80–84 0.0

85–89 0.0

90–94 0.0

95–100 0.0
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அட்டவைண 6 (நாெளான் க்கு $1.25 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் 
ேகா ):2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட n 
இன் 1000 ட்ஸ்ரப்கள் = 16,384, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற்றின் லமான நம்பிக்ைக இைடெவளிக டனான score 
ச்சின் அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ க க்கான சராசரித் 

தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட மற் ம் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைமச் 
சாத்தியங்க க்கு இைடயிலான ேவ பா கள்) 

Score ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

0–4 +10.9 20.0 23.8 34.5

5–9 +0.8 9.0 10.7 14.8

10–14 –3.1 6.1 7.2 8.8

15–19 –1.8 3.3 3.9 5.0

20–24 +1.3 1.9 2.4 3.0

25–29 0.0 1.4 1.6 2.1

30–34 +0.4 0.9 1.1 1.5

35–39 +0.7 0.6 0.7 1.0

40–44 –1.1 0.9 0.9 1.1

45–49 +0.1 0.3 0.3 0.4

50–54 –0.3 0.3 0.3 0.4

55–59 0.0 0.0 0.0 0.0

60–64 0.0 0.0 0.0 0.0

65–69 0.0 0.0 0.0 0.0

70–74 0.0 0.0 0.0 0.0

75–79 0.0 0.0 0.0 0.0

80–84 0.0 0.0 0.0 0.0

85–89 0.0 0.0 0.0 0.0

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 7 (நாெளான் க்கு $1.25 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 
2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட, பல்ேவ பட்ட 
மாதிரி அள களின் 1000 ட்ஸ்ரப்கள், 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற் க்கான நம்பிக்ைக இைடெவளிக டனான மாதிரி அளவின் 
அடிப்பைடயில் குறிப்பிட்டெதா  காலப் பகுதியில் கு க்க க்கான 
தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மாதிரி

அள

n ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

1 –0.4 7.1 50.0 65.7

4 –0.1 16.1 19.3 27.7

8 –0.1 10.7 12.9 18.7

16 +0.1 7.2 8.7 12.6

32 +0.1 5.1 6.3 8.1

64 0.0 3.6 4.5 6.1

128 0.0 2.6 3.1 4.4

256 0.0 1.9 2.2 3.1

512 0.0 1.3 1.6 2.0

1,024 0.0 1.0 1.2 1.4

2,048 0.0 0.7 0.8 1.1

4,096 0.0 0.5 0.6 0.7

8,192 0.0 0.3 0.4 0.6

16,384 0.0 0.2 0.3 0.4

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 11 (நாெளான் க்கு $1.25 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரியின் 
 பிரேயாகிக்கப்பட்ட உயர் தம் மற் ம் BPAC, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் டன் இைணந்த 

வைகயில், ெவட் ப் ள்ளி score மற ம் இலக்காகக் ெகாள்ளப்ப ம் வைகப்ப த்தல் என்பவற்றின் 
அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ களின் சராசரி 

உள்வாங்கப்ப தல்: குைறவான உள்ளடக்கம்: கசி : தவிர்ப் : உயர் தம்

வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் உள்வாங்கப்ப தல்

சரியாக தவ தலாக தவ தலாக சரியாக +

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்படவில்ைல தவிர்ப்

<=4 0.1 3.7 0.1 96.1 96.2 –94.7

<=9 0.3 3.5 0.4 95.8 96.1 –73.0

<=14 0.7 3.0 1.3 95.0 95.7 –27.8

<=19 1.6 2.2 3.8 92.5 94.0 +0.4

<=24 2.2 1.5 8.4 87.8 90.1 –123.1

<=29 2.8 1.0 15.3 80.9 83.7 –305.7

<=34 3.1 0.6 23.4 72.8 76.0 –521.2

<=39 3.4 0.3 33.9 62.3 65.7 –799.5

<=44 3.7 0.1 44.8 51.4 55.1 –1,088.0

<=49 3.7 0.1 55.0 41.2 44.9 –1,359.5

<=54 3.8 0.0 64.9 31.3 35.1 –1,622.0

<=59 3.8 0.0 73.3 22.9 26.7 –1,844.9

<=64 3.8 0.0 80.2 16.1 19.8 –2,026.3

<=69 3.8 0.0 85.5 10.7 14.5 –2,168.7

<=74 3.8 0.0 89.7 6.5 10.3 –2,279.3

<=79 3.8 0.0 92.7 3.6 7.3 –2,358.1

<=84 3.8 0.0 94.5 1.7 5.5 –2,406.3

<=89 3.8 0.0 95.4 0.8 4.6 –2,430.6

<=94 3.8 0.0 95.8 0.5 4.2 –2,440.4

<=100 3.8 0.0 96.2 0.0 3.8 –2,452.4

உள்வாங்கப்ப தல், குைறவான உள்ளடக்கம், கசி , மற் ம் தவிர்ப் க்கள் என்பன கூட் த்ெதாைக 100 ஆகும் விதத்தில் 

BPAC

உைரையப் 

பார்க்க ம்

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி
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அட்டவைண 12 (நாெளான் க்கு $1.25 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (ெவட் ப் ள்ளிெயான்றில் அல்ல  அதற்கு 
குைறந்த) அைனத்  குடித்தனக்கூ களின ம் பங்கு, ஏைழகளாக ள்ள 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட குடித்தனக்கூ களின் பங்கு, இலக்காகக் 
ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ களின் பங்கு மற் ம் தவ தலாக 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (கசி ) ஏைழ அல்லாத குடித்தனக்கூெறான்றில் 
ெவற்றிகரமாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (உள்வாங்கப்பட்ட) ஏைழ 
குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பன 2012/13 
ெசல் படியாக்கல் மாதிரியின்  பிரேயாகிகப்பட் ள்ளன 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

ஏைழகளான 

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

ஏைழக் 

குடித்தனக்கூ க

ளின் %

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ கள், 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத ஏைழல்லாத 

குடித்தனக்கூெறான் க்கான விகிதமாக

<=4 0.1 38.3 1.5 0.6:1

<=9 0.7 41.2 7.9 0.7:1

<=14 2.0 36.2 19.2 0.6:1

<=19 5.3 29.2 41.2 0.4:1

<=24 10.7 21.1 59.6 0.3:1

<=29 18.1 15.5 74.3 0.2:1

<=34 26.6 11.8 83.3 0.1:1

<=39 37.3 9.2 91.0 0.1:1

<=44 48.5 7.6 97.5 0.1:1

<=49 58.7 6.3 98.6 0.1:1

<=54 68.7 5.5 99.9 0.1:1

<=59 77.1 4.9 100.0 0.1:1

<=64 83.9 4.5 100.0 0.0:1

<=69 89.3 4.2 100.0 0.0:1

<=74 93.5 4.0 100.0 0.0:1

<=79 96.4 3.9 100.0 0.0:1

<=84 98.3 3.8 100.0 0.0:1

<=89 99.2 3.8 100.0 0.0:1

<=94 99.5 3.8 100.0 0.0:1

<=100 100.0 3.8 100.0 0.0:1
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நாெளான் க்கு $2.00 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா  
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அட்டவைண 4 (நாெளான் க்கு $2.00 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 
Scoreக டன் ெதாடர் ைடயதாக மதிப்பிடப்பட்ட வ ைமச் 
சாத்தியங்கள் 

குடித்தனக்கூெறான்றின் score . . . 

ஆக இ ப்பின்

. . . வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ 

இ ப்பதற்கான சாத்தியம் (%):

0–4 94.8

5–9 91.1

10–14 83.0

15–19 69.9

20–24 61.1

25–29 46.9

30–34 33.9

35–39 26.4

40–44 16.1

45–49 8.1

50–54 4.3

55–59 2.4

60–64 0.9

65–69 0.3

70–74 0.2

75–79 0.0

80–84 0.0

85–89 0.0

90–94 0.0

95–100 0.0
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அட்டவைண 6 (நாெளான் க்கு $2.00 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் 
ேகா ):2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட n 
இன் 1000 ட்ஸ்ரப்கள் = 16,384, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற்றின் லமான நம்பிக்ைக இைடெவளிக டனான score 
ச்சின் அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ க க்கான சராசரித் 

தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட மற் ம் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைமச் 
சாத்தியங்க க்கு இைடயிலான ேவ பா கள்) 

Score ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

0–4 +0.4 7.1 8.2 11.0

5–9 +4.4 5.7 6.8 8.8

10–14 +3.8 5.1 6.0 7.2

15–19 –7.0 5.0 5.3 5.8

20–24 –1.0 2.9 3.6 4.4

25–29 +1.9 2.6 3.1 3.9

30–34 +1.3 2.2 2.5 3.4

35–39 +1.3 1.8 2.1 2.7

40–44 –0.3 1.5 1.8 2.3

45–49 +0.5 1.2 1.4 1.8

50–54 –0.6 0.9 1.2 1.5

55–59 +0.2 0.7 0.8 1.0

60–64 –0.5 0.6 0.7 0.9

65–69 +0.1 0.2 0.2 0.3

70–74 –0.4 0.5 0.6 0.7

75–79 0.0 0.0 0.0 0.0

80–84 0.0 0.0 0.0 0.0

85–89 0.0 0.0 0.0 0.0

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 7 (நாெளான் க்கு $2.00 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 
2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட, பல்ேவ பட்ட 
மாதிரி அள களின் 1000 ட்ஸ்ரப்கள், 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற் க்கான நம்பிக்ைக இைடெவளிக டனான மாதிரி அளவின் 
அடிப்பைடயில் குறிப்பிட்டெதா  காலப் பகுதியில் கு க்க க்கான 
தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மாதிரி

அள

n ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

1 +0.6 60.3 72.5 82.8

4 +0.2 29.2 35.5 46.3

8 +0.2 20.0 24.0 31.1

16 +0.1 14.5 17.1 22.0

32 0.0 10.4 12.1 16.3

64 +0.2 7.1 8.7 11.7

128 +0.1 5.2 6.4 8.1

256 0.0 3.7 4.3 5.4

512 +0.1 2.5 3.1 4.2

1,024 +0.1 1.8 2.1 2.9

2,048 +0.1 1.2 1.5 2.0

4,096 +0.1 0.9 1.1 1.4

8,192 +0.1 0.6 0.8 1.0

16,384 +0.1 0.5 0.6 0.7

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 11 (நாெளான் க்கு $2.00 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரியின் 
 பிரேயாகிக்கப்பட்ட உயர் தம் மற் ம் BPAC, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் டன் இைணந்த 

வைகயில், ெவட் ப் ள்ளி score மற ம் இலக்காகக் ெகாள்ளப்ப ம் வைகப்ப த்தல் என்பவற்றின் 
அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ களின் சராசரி 

உள்வாங்கப்ப தல்: குைறவான உள்ளடக்கம்: கசி : தவிர்ப் : உயர் தம்

வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் உள்வாங்கப்ப தல்

சரியாக தவ தலாக தவ தலாக சரியாக +

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்படவில்ைல தவிர்ப்

<=4 0.1 19.5 0.0 80.3 80.5 –98.6

<=9 0.6 19.0 0.1 80.2 80.9 –93.2

<=14 1.6 18.0 0.4 80.0 81.6 –81.6

<=19 4.1 15.6 1.2 79.1 83.2 –52.2

<=24 7.4 12.3 3.3 77.0 84.4 –8.4

<=29 10.7 9.0 7.4 72.9 83.6 +46.4

<=34 13.5 6.2 13.1 67.3 80.8 +33.6

<=39 16.3 3.4 21.1 59.3 75.5 –7.2

<=44 18.1 1.6 30.4 49.9 68.0 –54.6

<=49 18.8 0.8 39.9 40.4 59.2 –103.0

<=54 19.3 0.3 49.4 31.0 50.3 –151.0

<=59 19.5 0.1 57.6 22.8 42.3 –192.7

<=64 19.6 0.0 64.3 16.0 35.7 –227.0

<=69 19.6 0.0 69.7 10.7 30.3 –254.2

<=74 19.7 0.0 73.8 6.5 26.2 –275.3

<=79 19.7 0.0 76.8 3.6 23.2 –290.4

<=84 19.7 0.0 78.6 1.7 21.4 –299.7

<=89 19.7 0.0 79.5 0.8 20.5 –304.3

<=94 19.7 0.0 79.9 0.5 20.1 –306.2

<=100 19.7 0.0 80.3 0.0 19.7 –308.5

உள்வாங்கப்ப தல், குைறவான உள்ளடக்கம், கசி , மற் ம் தவிர்ப் க்கள் என்பன கூட் த்ெதாைக 100 ஆகும் விதத்தில் 

BPAC

உைரையப் 

பார்க்க ம்

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி
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அட்டவைண 12 (நாெளான் க்கு $2.00 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (ெவட் ப் ள்ளிெயான்றில் அல்ல  அதற்கு 
குைறந்த) அைனத்  குடித்தனக்கூ களின ம் பங்கு, ஏைழகளாக ள்ள 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட குடித்தனக்கூ களின் பங்கு, இலக்காகக் 
ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ களின் பங்கு மற் ம் தவ தலாக 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (கசி ) ஏைழ அல்லாத குடித்தனக்கூெறான்றில் 
ெவற்றிகரமாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (உள்வாங்கப்பட்ட) ஏைழ 
குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பன 2012/13 
ெசல் படியாக்கல் மாதிரியின்  பிரேயாகிகப்பட் ள்ளன 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

ஏைழகளான 

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

ஏைழக் 

குடித்தனக்கூ க

ளின் %

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ கள், 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத ஏைழல்லாத 

குடித்தனக்கூெறான் க்கான விகிதமாக

<=4 0.1 93.5 0.7 14.4:1

<=9 0.7 85.8 3.1 6.0:1

<=14 2.0 81.0 8.2 4.3:1

<=19 5.3 77.1 20.8 3.4:1

<=24 10.7 69.0 37.4 2.2:1

<=29 18.1 59.1 54.4 1.4:1

<=34 26.6 50.8 68.6 1.0:1

<=39 37.3 43.6 82.7 0.8:1

<=44 48.5 37.3 91.9 0.6:1

<=49 58.7 32.1 95.7 0.5:1

<=54 68.7 28.1 98.3 0.4:1

<=59 77.1 25.3 99.3 0.3:1

<=64 83.9 23.4 99.8 0.3:1

<=69 89.3 22.0 99.9 0.3:1

<=74 93.5 21.0 100.0 0.3:1

<=79 96.4 20.4 100.0 0.3:1

<=84 98.3 20.0 100.0 0.3:1

<=89 99.2 19.8 100.0 0.2:1

<=94 99.5 19.8 100.0 0.2:1

<=100 100.0 19.7 100.0 0.2:1
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அட்டவைண 4 (நாெளான் க்கு $2.50 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 
Scoreக டன் ெதாடர் ைடயதாக மதிப்பிடப்பட்ட வ ைமச் 
சாத்தியங்கள் 

குடித்தனக்கூெறான்றின் score . . . 

ஆக இ ப்பின்

. . . வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ 

இ ப்பதற்கான சாத்தியம் (%):

0–4 100.0

5–9 97.9

10–14 93.8

15–19 89.1

20–24 81.6

25–29 71.5

30–34 58.9

35–39 48.0

40–44 37.9

45–49 24.5

50–54 14.5

55–59 8.0

60–64 4.2

65–69 2.8

70–74 0.8

75–79 0.2

80–84 0.2

85–89 0.0

90–94 0.0

95–100 0.0
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அட்டவைண 6 (நாெளான் க்கு $2.50 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் 
ேகா ):2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட n 
இன் 1000 ட்ஸ்ரப்கள் = 16,384, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற்றின் லமான நம்பிக்ைக இைடெவளிக டனான score 
ச்சின் அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ க க்கான சராசரித் 

தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட மற் ம் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைமச் 
சாத்தியங்க க்கு இைடயிலான ேவ பா கள்) 

Score ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

0–4 0.0 0.0 0.0 0.0

5–9 +4.3 4.2 5.0 6.3

10–14 –0.2 2.6 3.1 4.0

15–19 –1.2 2.4 2.7 3.6

20–24 –2.3 2.2 2.5 3.6

25–29 +0.4 2.4 2.8 3.8

30–34 +1.8 2.3 2.7 3.6

35–39 +1.6 2.1 2.5 3.3

40–44 +1.4 2.0 2.4 3.1

45–49 +0.5 1.8 2.2 2.8

50–54 –2.3 2.0 2.1 2.4

55–59 +0.4 1.2 1.5 2.0

60–64 –0.3 1.0 1.2 1.8

65–69 +0.9 0.8 1.0 1.3

70–74 –1.4 1.2 1.3 1.5

75–79 +0.2 0.1 0.1 0.1

80–84 +0.2 0.0 0.0 0.0

85–89 0.0 0.0 0.0 0.0

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 7 (நாெளான் க்கு $2.50 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 
2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட, பல்ேவ பட்ட 
மாதிரி அள களின் 1000 ட்ஸ்ரப்கள், 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற் க்கான நம்பிக்ைக இைடெவளிக டனான மாதிரி அளவின் 
அடிப்பைடயில் குறிப்பிட்டெதா  காலப் பகுதியில் கு க்க க்கான 
தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மாதிரி

அள

n ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

1 +0.4 60.5 78.5 89.1

4 +0.2 32.5 39.2 50.7

8 +0.3 24.2 28.2 37.2

16 +0.3 16.3 19.2 27.6

32 –0.1 11.9 15.0 18.3

64 0.0 8.3 10.0 13.2

128 0.0 6.1 7.4 9.9

256 +0.1 4.3 5.2 7.3

512 +0.2 3.2 3.7 5.2

1,024 +0.2 2.2 2.6 3.3

2,048 +0.2 1.5 1.8 2.3

4,096 +0.2 1.0 1.3 1.6

8,192 +0.2 0.8 0.9 1.2

16,384 +0.2 0.5 0.6 0.9

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா
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அட்டவைண 11 (நாெளான் க்கு $2.50 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரியின் 
 பிரேயாகிக்கப்பட்ட உயர் தம் மற் ம் BPAC, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் டன் இைணந்த 

வைகயில், ெவட் ப் ள்ளி score மற ம் இலக்காகக் ெகாள்ளப்ப ம் வைகப்ப த்தல் என்பவற்றின் 
அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ களின் சராசரி 

உள்வாங்கப்ப தல்: குைறவான உள்ளடக்கம்: கசி : தவிர்ப் : உயர் தம்

வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் உள்வாங்கப்ப தல்

சரியாக தவ தலாக தவ தலாக சரியாக +

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்படவில்ைல தவிர்ப்

<=4 0.1 33.6 0.0 66.2 66.4 –99.1

<=9 0.7 33.1 0.0 66.2 66.8 –95.9

<=14 1.9 31.9 0.1 66.1 67.9 –88.6

<=19 4.8 29.0 0.5 65.7 70.5 –70.1

<=24 9.2 24.6 1.4 64.8 74.0 –41.2

<=29 14.5 19.3 3.6 62.6 77.2 –3.4

<=34 19.4 14.4 7.2 59.1 78.5 +36.0

<=39 24.5 9.3 12.8 53.4 77.9 +62.1

<=44 28.5 5.3 19.9 46.3 74.8 +41.1

<=49 30.9 2.8 27.8 38.4 69.4 +17.7

<=54 32.6 1.2 36.1 30.1 62.7 –6.9

<=59 33.3 0.5 43.8 22.4 55.6 –29.7

<=64 33.6 0.2 50.4 15.9 49.4 –49.0

<=69 33.7 0.1 55.6 10.6 44.3 –64.5

<=74 33.8 0.0 59.7 6.5 40.3 –76.6

<=79 33.8 0.0 62.6 3.6 37.4 –85.4

<=84 33.8 0.0 64.5 1.7 35.5 –90.8

<=89 33.8 0.0 65.4 0.8 34.6 –93.5

<=94 33.8 0.0 65.8 0.5 34.2 –94.6

<=100 33.8 0.0 66.2 0.0 33.8 –95.9

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

உள்வாங்கப்ப தல், குைறவான உள்ளடக்கம், கசி , மற் ம் தவிர்ப் க்கள் என்பன கூட் த்ெதாைக 100 ஆகும் விதத்தில் 

BPAC

உைரையப் 

பார்க்க ம்
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அட்டவைண 12 (நாெளான் க்கு $2.50 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (ெவட் ப் ள்ளிெயான்றில் அல்ல  அதற்கு 
குைறந்த) அைனத்  குடித்தனக்கூ களின ம் பங்கு, ஏைழகளாக ள்ள 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட குடித்தனக்கூ களின் பங்கு, இலக்காகக் 
ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ களின் பங்கு மற் ம் தவ தலாக 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (கசி ) ஏைழ அல்லாத குடித்தனக்கூெறான்றில் 
ெவற்றிகரமாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (உள்வாங்கப்பட்ட) ஏைழ 
குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பன 2012/13 
ெசல் படியாக்கல் மாதிரியின்  பிரேயாகிகப்பட் ள்ளன 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

ஏைழகளான 

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

ஏைழக் 

குடித்தனக்கூ க

ளின் %

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ கள், 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத ஏைழல்லாத 

குடித்தனக்கூெறான் க்கான விகிதமாக

<=4 0.1 100.0 0.4 ஏைழகள் மாத்திரேம இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட் ள்ளனர்

<=9 0.7 94.2 2.0 16.3:1

<=14 2.0 92.8 5.5 12.9:1

<=19 5.3 90.4 14.2 9.4:1

<=24 10.7 86.4 27.3 6.4:1

<=29 18.1 80.4 43.0 4.1:1

<=34 26.6 73.1 57.4 2.7:1

<=39 37.3 65.7 72.6 1.9:1

<=44 48.5 58.9 84.5 1.4:1

<=49 58.7 52.7 91.6 1.1:1

<=54 68.7 47.4 96.4 0.9:1

<=59 77.1 43.1 98.4 0.8:1

<=64 83.9 40.0 99.4 0.7:1

<=69 89.3 37.7 99.7 0.6:1

<=74 93.5 36.2 100.0 0.6:1

<=79 96.4 35.0 100.0 0.5:1

<=84 98.3 34.4 100.0 0.5:1

<=89 99.2 34.1 100.0 0.5:1

<=94 99.5 33.9 100.0 0.5:1

<=100 100.0 33.8 100.0 0.5:1
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அட்டவைண 4 (நாெளான் க்கு $5.00 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 
Scoreக டன் ெதாடர் ைடயதாக மதிப்பிடப்பட்ட வ ைமச் 
சாத்தியங்கள் 

குடித்தனக்கூெறான்றின் score . . . 

ஆக இ ப்பின்

. . . வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ 

இ ப்பதற்கான சாத்தியம் (%):

0–4 100.0

5–9 100.0

10–14 100.0

15–19 99.0

20–24 98.8

25–29 98.1

30–34 97.0

35–39 95.6

40–44 90.8

45–49 85.2

50–54 76.8

55–59 63.8

60–64 50.5

65–69 40.4

70–74 31.7

75–79 17.8

80–84 6.0

85–89 3.7

90–94 3.7

95–100 1.2
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அட்டவைண 6 (நாெளான் க்கு $5.00 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் 
ேகா ):2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட n 
இன் 1000 ட்ஸ்ரப்கள் = 16,384, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற்றின் லமான நம்பிக்ைக இைடெவளிக டனான score 
ச்சின் அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ க க்கான சராசரித் 

தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட மற் ம் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைமச் 
சாத்தியங்க க்கு இைடயிலான ேவ பா கள்) 

Score ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

0–4 0.0 0.0 0.0 0.0

5–9 +0.2 0.4 0.5 0.7

10–14 +0.5 0.6 0.7 0.9

15–19 –0.7 0.5 0.5 0.5

20–24 –0.2 0.6 0.6 0.8

25–29 +0.3 0.7 0.8 1.0

30–34 +0.2 0.8 0.9 1.2

35–39 +2.0 1.0 1.2 1.6

40–44 +2.4 1.2 1.5 2.0

45–49 –0.5 1.5 1.8 2.4

50–54 +1.7 1.8 2.2 2.8

55–59 –1.1 2.2 2.6 3.4

60–64 –3.2 2.9 3.2 4.2

65–69 –3.2 3.1 3.5 4.6

70–74 –0.9 3.2 3.8 4.7

75–79 +2.7 3.0 3.5 4.5

80–84 –5.9 5.0 5.3 6.2

85–89 –2.4 3.3 3.9 4.9

90–94 +2.6 1.5 1.7 2.1

95–100 +1.2 0.0 0.0 0.0

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 7 (நாெளான் க்கு $5.00 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 
2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட, பல்ேவ பட்ட 
மாதிரி அள களின் 1000 ட்ஸ்ரப்கள், 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற் க்கான நம்பிக்ைக இைடெவளிக டனான மாதிரி அளவின் 
அடிப்பைடயில் குறிப்பிட்டெதா  காலப் பகுதியில் கு க்க க்கான 
தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மாதிரி

அள

n ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

1 –0.6 65.7 72.4 88.9

4 +0.1 28.1 35.5 48.0

8 –0.1 20.1 23.8 32.8

16 +0.1 14.9 17.5 21.3

32 +0.1 10.6 12.6 16.0

64 –0.1 7.2 8.6 12.3

128 –0.1 5.4 6.4 8.8

256 0.0 3.8 4.5 6.0

512 0.0 2.8 3.2 4.1

1,024 0.0 1.8 2.2 2.8

2,048 0.0 1.3 1.6 2.1

4,096 +0.1 0.9 1.2 1.6

8,192 0.0 0.7 0.8 1.1

16,384 +0.1 0.5 0.6 0.8

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா



 

  141

அட்டவைண 11 (நாெளான் க்கு $5.00 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரியின் 
 பிரேயாகிக்கப்பட்ட உயர் தம் மற் ம் BPAC, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் டன் இைணந்த 

வைகயில், ெவட் ப் ள்ளி score மற ம் இலக்காகக் ெகாள்ளப்ப ம் வைகப்ப த்தல் என்பவற்றின் 
அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ களின் சராசரி 

உள்வாங்கப்ப தல்: குைறவான உள்ளடக்கம்: கசி : தவிர்ப் : உயர் தம்

வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் உள்வாங்கப்ப தல்

சரியாக தவ தலாக தவ தலாக சரியாக +

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்படவில்ைல தவிர்ப்

<=4 0.1 75.4 0.0 24.5 24.6 –99.6

<=9 0.7 74.8 0.0 24.5 25.2 –98.1

<=14 2.0 73.5 0.0 24.5 26.4 –94.7

<=19 5.3 70.2 0.0 24.4 29.7 –86.0

<=24 10.6 65.0 0.1 24.4 35.0 –71.9

<=29 17.8 57.7 0.3 24.2 42.0 –52.4

<=34 26.0 49.5 0.6 23.9 49.9 –30.4

<=39 36.0 39.5 1.3 23.2 59.2 –2.8

<=44 45.8 29.7 2.6 21.8 67.7 +24.9

<=49 54.6 20.9 4.1 20.3 75.0 +50.1

<=54 61.9 13.6 6.7 17.7 79.7 +73.0

<=59 67.4 8.1 9.7 14.8 82.1 +87.1

<=64 71.1 4.4 12.8 11.7 82.8 +83.1

<=69 73.5 2.0 15.8 8.7 82.2 +79.1

<=74 74.8 0.7 18.6 5.8 80.7 +75.3

<=79 75.3 0.2 21.2 3.3 78.6 +72.0

<=84 75.5 0.1 22.8 1.7 77.1 +69.8

<=89 75.5 0.0 23.7 0.8 76.3 +68.7

<=94 75.5 0.0 24.0 0.5 76.0 +68.2

<=100 75.5 0.0 24.5 0.0 75.5 +67.6

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

உள்வாங்கப்ப தல், குைறவான உள்ளடக்கம், கசி , மற் ம் தவிர்ப் க்கள் என்பன கூட் த்ெதாைக 100 ஆகும் விதத்தில் 

BPAC

உைரையப் 

பார்க்க ம்
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அட்டவைண 12 (நாெளான் க்கு $5.00 ெகாண்ட 2005 PPP வ ைமக் ேகா ): 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (ெவட் ப் ள்ளிெயான்றில் அல்ல  அதற்கு 
குைறந்த) அைனத்  குடித்தனக்கூ களின ம் பங்கு, ஏைழகளாக ள்ள 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட குடித்தனக்கூ களின் பங்கு, இலக்காகக் 
ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ களின் பங்கு மற் ம் தவ தலாக 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (கசி ) ஏைழ அல்லாத குடித்தனக்கூெறான்றில் 
ெவற்றிகரமாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (உள்வாங்கப்பட்ட) ஏைழ 
குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பன 2012/13 
ெசல் படியாக்கல் மாதிரியின்  பிரேயாகிகப்பட் ள்ளன 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

ஏைழகளான 

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

ஏைழக் 

குடித்தனக்கூ க

ளின் %

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ கள், 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத ஏைழல்லாத 

குடித்தனக்கூெறான் க்கான விகிதமாக

<=4 0.1 100.0 0.2 ஏைழகள் மாத்திரேம இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட் ள்ளனர்

<=9 0.7 99.5 0.9 193.0:1

<=14 2.0 99.4 2.6 170.6:1

<=19 5.3 99.5 7.0 193.9:1

<=24 10.7 99.2 14.0 124.7:1

<=29 18.1 98.5 23.6 64.0:1

<=34 26.6 97.8 34.4 44.6:1

<=39 37.3 96.5 47.7 27.7:1

<=44 48.5 94.6 60.7 17.4:1

<=49 58.7 93.0 72.3 13.2:1

<=54 68.7 90.2 82.0 9.2:1

<=59 77.1 87.4 89.2 6.9:1

<=64 83.9 84.8 94.2 5.6:1

<=69 89.3 82.3 97.3 4.7:1

<=74 93.5 80.1 99.1 4.0:1

<=79 96.4 78.1 99.7 3.6:1

<=84 98.3 76.8 99.9 3.3:1

<=89 99.2 76.1 100.0 3.2:1

<=94 99.5 75.9 100.0 3.1:1

<=100 100.0 75.5 100.0 3.1:1
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அட்டவைண 4 (நாெளான் க்கு $1.90 ெகாண்ட 2011 PPP வ ைமக் ேகா ): 
Scoreக டன் ெதாடர் ைடயதாக மதிப்பிடப்பட்ட வ ைமச் 
சாத்தியங்கள் 

குடித்தனக்கூெறான்றின் score . . . 

ஆக இ ப்பின்

. . . வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ 

இ ப்பதற்கான சாத்தியம் (%):

0–4 43.6

5–9 25.9

10–14 15.2

15–19 12.0

20–24 6.0

25–29 1.5

30–34 1.4

35–39 1.0

40–44 0.3

45–49 0.1

50–54 0.0

55–59 0.0

60–64 0.0

65–69 0.0

70–74 0.0

75–79 0.0

80–84 0.0

85–89 0.0

90–94 0.0

95–100 0.0
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அட்டவைண 6 (நாெளான் க்கு $1.90 ெகாண்ட 2011 PPP வ ைமக் 
ேகா ):2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட n 
இன் 1000 ட்ஸ்ரப்கள் = 16,384, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற்றின் லமான நம்பிக்ைக இைடெவளிக டனான score 
ச்சின் அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ க க்கான சராசரித் 

தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட மற் ம் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைமச் 
சாத்தியங்க க்கு இைடயிலான ேவ பா கள்) 

Score ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

0–4 –2.4 20.4 25.6 35.2

5–9 +4.2 7.5 9.1 12.2

10–14 –1.4 5.2 6.0 7.4

15–19 +4.6 2.0 2.4 3.0

20–24 –0.5 1.4 1.7 2.3

25–29 –0.7 0.7 0.9 1.1

30–34 –0.2 0.6 0.7 0.9

35–39 –0.1 0.4 0.5 0.6

40–44 –0.7 0.5 0.6 0.7

45–49 0.0 0.1 0.1 0.1

50–54 –0.2 0.2 0.2 0.2

55–59 0.0 0.0 0.0 0.0

60–64 0.0 0.0 0.0 0.0

65–69 0.0 0.0 0.0 0.0

70–74 0.0 0.0 0.0 0.0

75–79 0.0 0.0 0.0 0.0

80–84 0.0 0.0 0.0 0.0

85–89 0.0 0.0 0.0 0.0

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 7 (நாெளான் க்கு $1.90 ெகாண்ட 2011 PPP வ ைமக் ேகா ): 
2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட, பல்ேவ பட்ட 
மாதிரி அள களின் 1000 ட்ஸ்ரப்கள், 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற் க்கான நம்பிக்ைக இைடெவளிக டனான மாதிரி அளவின் 
அடிப்பைடயில் குறிப்பிட்டெதா  காலப் பகுதியில் கு க்க க்கான 
தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மாதிரி

அள

n ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

1 0.0 3.0 6.0 62.2

4 +0.1 6.5 14.0 22.8

8 0.0 7.2 8.5 13.2

16 –0.1 4.7 5.9 8.6

32 –0.1 3.2 4.1 5.3

64 –0.1 2.3 2.8 4.0

128 –0.1 1.7 2.0 2.8

256 –0.1 1.3 1.5 1.9

512 0.0 0.9 1.1 1.3

1,024 0.0 0.6 0.7 1.0

2,048 0.0 0.4 0.5 0.7

4,096 0.0 0.3 0.4 0.5

8,192 0.0 0.2 0.3 0.4

16,384 0.0 0.2 0.2 0.2

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 11 (நாெளான் க்கு $1.90 ெகாண்ட 2011 PPP வ ைமக் ேகா ): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரியின் 
 பிரேயாகிக்கப்பட்ட உயர் தம் மற் ம் BPAC, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் டன் இைணந்த 

வைகயில், ெவட் ப் ள்ளி score மற ம் இலக்காகக் ெகாள்ளப்ப ம் வைகப்ப த்தல் என்பவற்றின் 
அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ களின் சராசரி 

உள்வாங்கப்ப தல்: குைறவான உள்ளடக்கம்: கசி : தவிர்ப் : உயர் தம்

வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் உள்வாங்கப்ப தல்

சரியாக தவ தலாக தவ தலாக சரியாக +

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்படவில்ைல தவிர்ப்

<=4 0.0 1.5 0.1 98.4 98.4 –87.8

<=9 0.2 1.4 0.5 97.9 98.1 –42.0

<=14 0.4 1.2 1.6 96.8 97.2 –6.1

<=19 0.6 0.9 4.7 93.8 94.4 –203.4

<=24 1.0 0.6 9.7 88.8 89.8 –525.1

<=29 1.2 0.4 16.9 81.5 82.7 –995.0

<=34 1.3 0.3 25.3 73.2 74.5 –1,534.7

<=39 1.4 0.1 35.9 62.5 63.9 –2,224.9

<=44 1.5 0.0 47.0 51.5 53.0 –2,937.3

<=49 1.5 0.0 57.2 41.2 42.8 –3,601.3

<=54 1.5 0.0 67.1 31.3 32.8 –4,243.3

<=59 1.5 0.0 75.5 22.9 24.5 –4,786.8

<=64 1.5 0.0 82.4 16.1 17.6 –5,229.2

<=69 1.5 0.0 87.8 10.7 12.2 –5,576.5

<=74 1.5 0.0 91.9 6.5 8.1 –5,846.1

<=79 1.5 0.0 94.9 3.6 5.1 –6,038.4

<=84 1.5 0.0 96.7 1.7 3.3 –6,156.0

<=89 1.5 0.0 97.6 0.8 2.4 –6,215.2

<=94 1.5 0.0 98.0 0.5 2.0 –6,239.0

<=100 1.5 0.0 98.5 0.0 1.5 –6,268.4

உள்வாங்கப்ப தல், குைறவான உள்ளடக்கம், கசி , மற் ம் தவிர்ப் க்கள் என்பன கூட் த்ெதாைக 100 ஆகும் விதத்தில் 

BPAC

உைரையப் 

பார்க்க ம்

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி
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அட்டவைண 12 (நாெளான் க்கு $1.90 ெகாண்ட 2011 PPP வ ைமக் ேகா ): 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (ெவட் ப் ள்ளிெயான்றில் அல்ல  அதற்கு 
குைறந்த) அைனத்  குடித்தனக்கூ களின ம் பங்கு, ஏைழகளாக ள்ள 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட குடித்தனக்கூ களின் பங்கு, இலக்காகக் 
ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ களின் பங்கு மற் ம் தவ தலாக 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (கசி ) ஏைழ அல்லாத குடித்தனக்கூெறான்றில் 
ெவற்றிகரமாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (உள்வாங்கப்பட்ட) ஏைழ 
குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பன 2012/13 
ெசல் படியாக்கல் மாதிரியின்  பிரேயாகிகப்பட் ள்ளன 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

ஏைழகளான 

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

ஏைழக் 

குடித்தனக்கூ க

ளின் %

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ கள், 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத ஏைழல்லாத 

குடித்தனக்கூெறான் க்கான விகிதமாக

<=4 0.1 29.6 2.8 0.4:1

<=9 0.7 24.6 11.4 0.3:1

<=14 2.0 17.9 23.2 0.2:1

<=19 5.3 11.6 40.0 0.1:1

<=24 10.7 9.3 64.2 0.1:1

<=29 18.1 6.5 75.5 0.1:1

<=34 26.6 4.9 83.4 0.1:1

<=39 37.3 3.8 90.7 0.0:1

<=44 48.5 3.1 97.5 0.0:1

<=49 58.7 2.6 98.4 0.0:1

<=54 68.7 2.2 99.8 0.0:1

<=59 77.1 2.0 100.0 0.0:1

<=64 83.9 1.8 100.0 0.0:1

<=69 89.3 1.7 100.0 0.0:1

<=74 93.5 1.7 100.0 0.0:1

<=79 96.4 1.6 100.0 0.0:1

<=84 98.3 1.6 100.0 0.0:1

<=89 99.2 1.6 100.0 0.0:1

<=94 99.5 1.6 100.0 0.0:1

<=100 100.0 1.5 100.0 0.0:1
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நாெளான் க்கு $3.10 ெகாண்ட 2011 PPP வ ைமக் ேகா  
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அட்டவைண 4 (நாெளான் க்கு $3.10 ெகாண்ட 2011 PPP வ ைமக் ேகா ): 
Scoreக டன் ெதாடர் ைடயதாக மதிப்பிடப்பட்ட வ ைமச் 
சாத்தியங்கள் 

குடித்தனக்கூெறான்றின் score . . . 

ஆக இ ப்பின்

. . . வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ 

இ ப்பதற்கான சாத்தியம் (%):

0–4 85.3

5–9 76.6

10–14 66.7

15–19 56.1

20–24 44.9

25–29 29.0

30–34 18.9

35–39 14.0

40–44 7.7

45–49 3.3

50–54 1.6

55–59 0.3

60–64 0.0

65–69 0.0

70–74 0.0

75–79 0.0

80–84 0.0

85–89 0.0

90–94 0.0

95–100 0.0
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அட்டவைண 6 (நாெளான் க்கு $3.10 ெகாண்ட 2011 PPP வ ைமக் 
ேகா ):2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட n 
இன் 1000 ட்ஸ்ரப்கள் = 16,384, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற்றின் லமான நம்பிக்ைக இைடெவளிக டனான score 
ச்சின் அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ க க்கான சராசரித் 

தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட மற் ம் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைமச் 
சாத்தியங்க க்கு இைடயிலான ேவ பா கள்) 

Score ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

0–4 –4.2 9.6 12.2 15.6

5–9 +5.3 8.7 10.2 13.7

10–14 +4.1 5.6 6.7 8.9

15–19 –2.5 3.7 4.2 6.1

20–24 +1.9 3.0 3.5 4.7

25–29 –1.0 2.3 2.8 3.6

30–34 –1.5 1.9 2.3 3.1

35–39 +0.6 1.4 1.6 2.3

40–44 –0.2 1.1 1.3 1.7

45–49 +0.8 0.6 0.8 1.0

50–54 +0.3 0.4 0.5 0.7

55–59 –0.5 0.5 0.5 0.7

60–64 –0.6 0.6 0.6 0.7

65–69 –0.2 0.2 0.2 0.3

70–74 –0.4 0.5 0.5 0.7

75–79 0.0 0.0 0.0 0.0

80–84 0.0 0.0 0.0 0.0

85–89 0.0 0.0 0.0 0.0

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 7 (நாெளான் க்கு $3.10 ெகாண்ட 2011 PPP வ ைமக் ேகா ): 
2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட, பல்ேவ பட்ட 
மாதிரி அள களின் 1000 ட்ஸ்ரப்கள், 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற் க்கான நம்பிக்ைக இைடெவளிக டனான மாதிரி அளவின் 
அடிப்பைடயில் குறிப்பிட்டெதா  காலப் பகுதியில் கு க்க க்கான 
தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மாதிரி

அள

n ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

1 –0.6 50.0 65.5 77.3

4 –0.3 25.5 31.4 41.8

8 –0.3 17.9 21.1 28.1

16 –0.1 12.2 14.0 18.0

32 0.0 8.2 9.5 13.3

64 –0.1 6.4 7.6 9.8

128 –0.1 4.5 5.5 6.9

256 –0.2 3.2 3.8 4.8

512 –0.1 2.2 2.6 3.3

1,024 –0.1 1.5 1.8 2.3

2,048 –0.1 1.0 1.3 1.6

4,096 –0.1 0.8 0.9 1.2

8,192 –0.1 0.6 0.7 0.9

16,384 –0.1 0.4 0.4 0.6

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா
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அட்டவைண 11 (நாெளான் க்கு $3.10 ெகாண்ட 2011 PPP வ ைமக் ேகா ): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரியின் 
 பிரேயாகிக்கப்பட்ட உயர் தம் மற் ம் BPAC, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் டன் இைணந்த 

வைகயில், ெவட் ப் ள்ளி score மற ம் இலக்காகக் ெகாள்ளப்ப ம் வைகப்ப த்தல் என்பவற்றின் 
அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ களின் சராசரி 

உள்வாங்கப்ப தல்: குைறவான உள்ளடக்கம்: கசி : தவிர்ப் : உயர் தம்

வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் உள்வாங்கப்ப தல்

சரியாக தவ தலாக தவ தலாக சரியாக +

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்படவில்ைல தவிர்ப்

<=4 0.1 12.1 0.0 87.7 87.9 –97.8

<=9 0.5 11.7 0.2 87.6 88.1 –89.8

<=14 1.3 10.9 0.7 87.1 88.4 –73.1

<=19 3.2 9.0 2.1 85.7 88.9 –30.4

<=24 5.5 6.8 5.2 82.6 88.1 +31.9

<=29 7.7 4.6 10.4 77.3 85.0 +15.0

<=34 9.4 2.9 17.2 70.6 80.0 –40.2

<=39 10.8 1.4 26.5 61.2 72.1 –116.3

<=44 11.7 0.6 36.8 51.0 62.7 –200.2

<=49 12.0 0.3 46.8 41.0 52.9 –282.0

<=54 12.1 0.1 56.6 31.2 43.3 –361.8

<=59 12.2 0.1 64.9 22.8 35.0 –429.9

<=64 12.2 0.0 71.7 16.0 28.3 –485.4

<=69 12.2 0.0 77.1 10.7 22.9 –529.1

<=74 12.3 0.0 81.2 6.5 18.8 –563.0

<=79 12.3 0.0 84.2 3.6 15.8 –587.3

<=84 12.3 0.0 86.0 1.7 14.0 –602.1

<=89 12.3 0.0 86.9 0.8 13.1 –609.6

<=94 12.3 0.0 87.3 0.5 12.7 –612.6

<=100 12.3 0.0 87.7 0.0 12.3 –616.3

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

உள்வாங்கப்ப தல், குைறவான உள்ளடக்கம், கசி , மற் ம் தவிர்ப் க்கள் என்பன கூட் த்ெதாைக 100 ஆகும் விதத்தில் 

BPAC

உைரையப் 

பார்க்க ம்
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அட்டவைண 12 (நாெளான் க்கு $3.10 ெகாண்ட 2011 PPP வ ைமக் ேகா ): 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (ெவட் ப் ள்ளிெயான்றில் அல்ல  அதற்கு 
குைறந்த) அைனத்  குடித்தனக்கூ களின ம் பங்கு, ஏைழகளாக ள்ள 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட குடித்தனக்கூ களின் பங்கு, இலக்காகக் 
ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ களின் பங்கு மற் ம் தவ தலாக 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (கசி ) ஏைழ அல்லாத குடித்தனக்கூெறான்றில் 
ெவற்றிகரமாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (உள்வாங்கப்பட்ட) ஏைழ 
குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பன 2012/13 
ெசல் படியாக்கல் மாதிரியின்  பிரேயாகிகப்பட் ள்ளன 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

ஏைழகளான 

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

ஏைழக் 

குடித்தனக்கூ க

ளின் %

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ கள், 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத ஏைழல்லாத 

குடித்தனக்கூெறான் க்கான விகிதமாக

<=4 0.1 85.6 1.0 6.0:1

<=9 0.7 73.4 4.3 2.8:1

<=14 2.0 65.1 10.6 1.9:1

<=19 5.3 60.7 26.3 1.5:1

<=24 10.7 51.6 44.9 1.1:1

<=29 18.1 42.5 62.7 0.7:1

<=34 26.6 35.3 76.6 0.5:1

<=39 37.3 29.0 88.5 0.4:1

<=44 48.5 24.1 95.4 0.3:1

<=49 58.7 20.3 97.6 0.3:1

<=54 68.7 17.6 98.9 0.2:1

<=59 77.1 15.8 99.4 0.2:1

<=64 83.9 14.6 99.8 0.2:1

<=69 89.3 13.7 99.9 0.2:1

<=74 93.5 13.1 100.0 0.2:1

<=79 96.4 12.7 100.0 0.1:1

<=84 98.3 12.5 100.0 0.1:1

<=89 99.2 12.4 100.0 0.1:1

<=94 99.5 12.3 100.0 0.1:1

<=100 100.0 12.3 100.0 0.1:1
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ேதசிய வ ைமக் ேகாட்டின்  
100% இற்கு கீழ் உள்ள மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதிையக் குறிக்கும் 

வ ைமக் ேகாட் க்கான அட்டவைணகள் 
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அட்டவைண 4 (ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள மக்களில் மிக 
வறிய அைரப் பகுதிையக் குறிக்கும் ேகா ): Scoreக டன் 
ெதாடர் ைடயதாக மதிப்பிடப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்கள் 

குடித்தனக்கூெறான்றின் score . . . 

ஆக இ ப்பின்

. . . வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ 

இ ப்பதற்கான சாத்தியம் (%):

0–4 61.3

5–9 35.3

10–14 25.3

15–19 17.6

20–24 10.2

25–29 5.3

30–34 3.4

35–39 2.4

40–44 1.0

45–49 0.3

50–54 0.0

55–59 0.0

60–64 0.0

65–69 0.0

70–74 0.0

75–79 0.0

80–84 0.0

85–89 0.0

90–94 0.0

95–100 0.0
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அட்டவைண 6 (ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள மக்களில் மிக 
வறிய அைரப் பகுதிையக் குறிக்கும் ேகா ):2012/13 ெசல் படியாக்க 
மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட n இன் 1000 ட்ஸ்ரப்கள் = 16,384, 
2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற்றின் லமான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான score ச்சின் அடிப்பைடயிலான 
குடித்தனக்கூ க க்கான சராசரித் தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட 
மற் ம் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்க க்கு 
இைடயிலான ேவ பா கள்) 

Score ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

0–4 +12.3 20.2 24.2 34.5

5–9 +2.6 8.8 10.6 13.7

10–14 –4.1 5.9 7.3 9.6

15–19 +2.3 2.7 3.1 4.5

20–24 +0.5 1.7 2.1 3.1

25–29 +1.3 0.9 1.1 1.5

30–34 –0.3 0.8 1.0 1.3

35–39 +1.1 0.4 0.5 0.7

40–44 –0.6 0.6 0.6 0.8

45–49 +0.2 0.1 0.1 0.2

50–54 –0.3 0.3 0.3 0.3

55–59 0.0 0.0 0.0 0.0

60–64 0.0 0.0 0.0 0.0

65–69 0.0 0.0 0.0 0.0

70–74 0.0 0.0 0.0 0.0

75–79 0.0 0.0 0.0 0.0

80–84 0.0 0.0 0.0 0.0

85–89 0.0 0.0 0.0 0.0

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 7 (ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள மக்களில் மிக வறிய 
அைரப் பகுதிையக் குறிக்கும் ேகா ): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் 
பிரேயாகிக்கப்பட்ட, பல்ேவ பட்ட மாதிரி அள களின் 1000 ட்ஸ்ரப்கள், 
2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் க்கான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான மாதிரி அளவின் அடிப்பைடயில் 
குறிப்பிட்டெதா  காலப் பகுதியில் கு க்க க்கான தவ கள் 
(மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மாதிரி

அள

n ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

1 +0.1 5.1 43.6 63.4

4 +0.2 13.6 17.7 24.0

8 +0.2 8.5 11.1 15.1

16 +0.3 5.5 7.0 9.8

32 +0.3 4.2 4.9 6.8

64 +0.2 2.9 3.7 5.1

128 +0.2 2.3 2.7 3.4

256 +0.2 1.6 2.0 2.4

512 +0.2 1.1 1.3 1.7

1,024 +0.2 0.8 0.9 1.3

2,048 +0.2 0.6 0.7 0.9

4,096 +0.2 0.4 0.5 0.6

8,192 +0.2 0.3 0.3 0.4

16,384 +0.2 0.2 0.2 0.3

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 11 (ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள மக்களில் மிக வறிய அைரப் பகுதிையக் குறிக்கும் ேகா ): 
2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரியின்  பிரேயாகிக்கப்பட்ட உயர் தம் மற் ம் BPAC, 2012/13 மதிப்ெபண் 
அட்ைட என்பவற் டன் இைணந்த வைகயில், ெவட் ப் ள்ளி score மற ம் இலக்காகக் ெகாள்ளப்ப ம் 
வைகப்ப த்தல் என்பவற்றின் அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ களின் சராசரி 

உள்வாங்கப்ப தல்: குைறவான உள்ளடக்கம்: கசி : தவிர்ப் : உயர் தம்

வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் உள்வாங்கப்ப தல்

சரியாக தவ தலாக தவ தலாக சரியாக +

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்படவில்ைல தவிர்ப்

<=4 0.1 2.6 0.1 97.2 97.3 –92.6

<=9 0.2 2.4 0.5 96.8 97.1 –64.0

<=14 0.6 2.1 1.4 95.9 96.4 –3.7

<=19 1.1 1.6 4.2 93.1 94.2 –58.4

<=24 1.6 1.0 9.0 88.3 89.9 –239.7

<=29 2.0 0.7 16.1 81.2 83.2 –507.4

<=34 2.3 0.4 24.3 73.0 75.3 –814.7

<=39 2.4 0.2 34.9 62.4 64.8 –1,214.3

<=44 2.6 0.1 45.9 51.5 54.1 –1,626.5

<=49 2.6 0.0 56.1 41.2 43.8 –2,012.6

<=54 2.7 0.0 66.0 31.3 34.0 –2,385.5

<=59 2.7 0.0 74.4 22.9 25.6 –2,701.8

<=64 2.7 0.0 81.3 16.1 18.7 –2,959.3

<=69 2.7 0.0 86.6 10.7 13.4 –3,161.5

<=74 2.7 0.0 90.8 6.5 9.2 –3,318.4

<=79 2.7 0.0 93.8 3.6 6.2 –3,430.3

<=84 2.7 0.0 95.6 1.7 4.4 –3,498.8

<=89 2.7 0.0 96.5 0.8 3.5 –3,533.2

<=94 2.7 0.0 96.9 0.5 3.1 –3,547.1

<=100 2.7 0.0 97.3 0.0 2.7 –3,564.2

உள்வாங்கப்ப தல், குைறவான உள்ளடக்கம், கசி , மற் ம் தவிர்ப் க்கள் என்பன கூட் த்ெதாைக 100 ஆகும் விதத்தில் 

BPAC

உைரையப் 

பார்க்க ம்

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி
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அட்டவைண 12 (ேதசிய ேகாட்டின் 100% இற்கு கீழ் உள்ள மக்களில் மிக வறிய அைரப் 
பகுதிையக் குறிக்கும் ேகா ): இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (ெவட் ப் 
ள்ளிெயான்றில் அல்ல  அதற்கு குைறந்த) அைனத்  குடித்தனக்கூ களின ம் 

பங்கு, ஏைழகளாக ள்ள இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட குடித்தனக்கூ களின் 
பங்கு, இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ களின் பங்கு மற் ம் 
தவ தலாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (கசி ) ஏைழ அல்லாத 
குடித்தனக்கூெறான்றில் ெவற்றிகரமாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட 
(உள்வாங்கப்பட்ட) ஏைழ குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக, 2012/13 
மதிப்ெபண் அட்ைட என்பன 2012/13 ெசல் படியாக்கல் மாதிரியின்  
பிரேயாகிகப்பட் ள்ளன 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

ஏைழகளான 

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

ஏைழக் 

குடித்தனக்கூ க

ளின் %

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ கள், 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத ஏைழல்லாத 

குடித்தனக்கூெறான் க்கான விகிதமாக

<=4 0.1 34.5 1.9 0.5:1

<=9 0.7 32.9 8.9 0.5:1

<=14 2.0 27.9 21.0 0.4:1

<=19 5.3 20.7 41.4 0.3:1

<=24 10.7 15.3 61.5 0.2:1

<=29 18.1 10.8 73.9 0.1:1

<=34 26.6 8.5 85.2 0.1:1

<=39 37.3 6.5 91.6 0.1:1

<=44 48.5 5.4 98.1 0.1:1

<=49 58.7 4.5 98.9 0.0:1

<=54 68.7 3.9 99.9 0.0:1

<=59 77.1 3.4 100.0 0.0:1

<=64 83.9 3.2 100.0 0.0:1

<=69 89.3 3.0 100.0 0.0:1

<=74 93.5 2.8 100.0 0.0:1

<=79 96.4 2.8 100.0 0.0:1

<=84 98.3 2.7 100.0 0.0:1

<=89 99.2 2.7 100.0 0.0:1

<=94 99.5 2.7 100.0 0.0:1

<=100 100.0 2.7 100.0 0.0:1
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வ ைமக் ேகாட்டின் 
தல் ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான (20ஆம் சத தத் க்கான) அட்டவைணகள் 
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அட்டவைண 4 (வ ைமக் ேகாட்டின் தல் ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான 
(20ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ): Scoreக டன் ெதாடர் ைடயதாக 
மதிப்பிடப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்கள் 

குடித்தனக்கூெறான்றின் score . . . 

ஆக இ ப்பின்

. . . வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ 

இ ப்பதற்கான சாத்தியம் (%):

0–4 91.5

5–9 85.5

10–14 75.6

15–19 63.8

20–24 57.1

25–29 41.8

30–34 27.4

35–39 21.2

40–44 12.7

45–49 6.6

50–54 3.7

55–59 1.6

60–64 0.2

65–69 0.0

70–74 0.0

75–79 0.0

80–84 0.0

85–89 0.0

90–94 0.0

95–100 0.0
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அட்டவைண 6 (வ ைமக் ேகாட்டின் தல் ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான 
(20ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ):2012/13 ெசல் படியாக்க 
மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட n இன் 1000 ட்ஸ்ரப்கள் = 16,384, 
2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற்றின் லமான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான score ச்சின் அடிப்பைடயிலான 
குடித்தனக்கூ க க்கான சராசரித் தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட 
மற் ம் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்க க்கு 
இைடயிலான ேவ பா கள்) 

Score ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

0–4 –2.9 7.1 8.2 11.0

5–9 +2.3 6.2 7.2 9.3

10–14 +4.3 5.4 6.4 8.1

15–19 –6.9 5.2 5.6 6.0

20–24 +5.1 3.1 3.6 4.6

25–29 +1.7 2.6 3.1 4.0

30–34 –1.2 2.1 2.5 3.3

35–39 +1.5 1.6 1.9 2.6

40–44 –1.6 1.6 1.8 2.3

45–49 +1.0 1.0 1.1 1.4

50–54 0.0 0.8 1.0 1.4

55–59 0.0 0.5 0.6 0.9

60–64 –0.9 0.8 0.8 1.0

65–69 –0.2 0.2 0.2 0.3

70–74 –0.5 0.5 0.6 0.7

75–79 0.0 0.0 0.0 0.0

80–84 0.0 0.0 0.0 0.0

85–89 0.0 0.0 0.0 0.0

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 7 (வ ைமக் ேகாட்டின் தல் ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான (20ஆம் 
சத தத் க்கான) ேகா ): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் 
பிரேயாகிக்கப்பட்ட, பல்ேவ பட்ட மாதிரி அள களின் 1000 ட்ஸ்ரப்கள், 
2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் க்கான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான மாதிரி அளவின் அடிப்பைடயில் 
குறிப்பிட்டெதா  காலப் பகுதியில் கு க்க க்கான தவ கள் 
(மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மாதிரி

அள

n ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

1 +0.3 57.2 72.2 80.1

4 0.0 29.6 35.5 46.2

8 +0.1 19.6 23.6 32.7

16 0.0 13.6 16.5 22.2

32 0.0 9.4 11.2 16.0

64 +0.2 6.8 8.4 11.5

128 +0.1 5.0 5.9 8.0

256 0.0 3.5 4.1 5.2

512 +0.1 2.4 2.9 3.9

1,024 +0.1 1.6 2.0 2.6

2,048 +0.1 1.2 1.4 1.8

4,096 +0.1 0.8 1.0 1.3

8,192 +0.1 0.6 0.7 0.9

16,384 +0.1 0.4 0.5 0.7

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா
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அட்டவைண 11 (வ ைமக் ேகாட்டின் தல் ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான (20ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ): 2012/13 
ெசல் படியாக்க மாதிரியின்  பிரேயாகிக்கப்பட்ட உயர் தம் மற் ம் BPAC, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற் டன் இைணந்த வைகயில், ெவட் ப் ள்ளி score மற ம் இலக்காகக் ெகாள்ளப்ப ம் 
வைகப்ப த்தல் என்பவற்றின் அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ களின் சராசரி 

உள்வாங்கப்ப தல்: குைறவான உள்ளடக்கம்: கசி : தவிர்ப் : உயர் தம்

வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் உள்வாங்கப்ப தல்

சரியாக தவ தலாக தவ தலாக சரியாக +

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்படவில்ைல தவிர்ப்

<=4 0.1 16.7 0.0 83.1 83.3 –98.3

<=9 0.6 16.3 0.1 83.0 83.6 –92.2

<=14 1.5 15.4 0.5 82.6 84.1 –79.4

<=19 3.7 13.1 1.6 81.6 85.3 –46.3

<=24 6.5 10.3 4.1 79.0 85.5 +1.9

<=29 9.5 7.4 8.6 74.5 84.0 +48.7

<=34 11.9 5.0 14.7 68.5 80.4 +13.0

<=39 14.1 2.8 23.3 59.9 74.0 –38.1

<=44 15.6 1.2 32.8 50.3 65.9 –94.8

<=49 16.2 0.6 42.5 40.6 56.8 –152.4

<=54 16.6 0.3 52.1 31.0 47.6 –209.2

<=59 16.7 0.1 60.4 22.8 39.5 –258.1

<=64 16.8 0.0 67.1 16.0 32.8 –298.3

<=69 16.8 0.0 72.5 10.7 27.5 –330.1

<=74 16.9 0.0 76.6 6.5 23.4 –354.7

<=79 16.9 0.0 79.6 3.6 20.4 –372.3

<=84 16.9 0.0 81.4 1.7 18.6 –383.1

<=89 16.9 0.0 82.3 0.8 17.7 –388.5

<=94 16.9 0.0 82.7 0.5 17.3 –390.7

<=100 16.9 0.0 83.1 0.0 16.9 –393.4

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

உள்வாங்கப்ப தல், குைறவான உள்ளடக்கம், கசி , மற் ம் தவிர்ப் க்கள் என்பன கூட் த்ெதாைக 100 ஆகும் விதத்தில் 

BPAC

உைரையப் 

பார்க்க ம்
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அட்டவைண 12 (வ ைமக் ேகாட்டின் தல் ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான (20ஆம் 
சத தத் க்கான) ேகா ): இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (ெவட் ப் 
ள்ளிெயான்றில் அல்ல  அதற்கு குைறந்த) அைனத்  குடித்தனக்கூ களின ம் 

பங்கு, ஏைழகளாக ள்ள இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட குடித்தனக்கூ களின் 
பங்கு, இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ களின் பங்கு மற் ம் 
தவ தலாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (கசி ) ஏைழ அல்லாத 
குடித்தனக்கூெறான்றில் ெவற்றிகரமாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட 
(உள்வாங்கப்பட்ட) ஏைழ குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக, 2012/13 
மதிப்ெபண் அட்ைட என்பன 2012/13 ெசல் படியாக்கல் மாதிரியின்  
பிரேயாகிகப்பட் ள்ளன 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

ஏைழகளான 

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

ஏைழக் 

குடித்தனக்கூ க

ளின் %

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ கள், 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத ஏைழல்லாத 

குடித்தனக்கூெறான் க்கான விகிதமாக

<=4 0.1 93.5 0.8 14.4:1

<=9 0.7 82.3 3.5 4.7:1

<=14 2.0 73.8 8.8 2.8:1

<=19 5.3 70.5 22.2 2.4:1

<=24 10.7 61.2 38.7 1.6:1

<=29 18.1 52.3 56.1 1.1:1

<=34 26.6 44.8 70.6 0.8:1

<=39 37.3 37.7 83.6 0.6:1

<=44 48.5 32.3 92.8 0.5:1

<=49 58.7 27.6 96.2 0.4:1

<=54 68.7 24.1 98.4 0.3:1

<=59 77.1 21.7 99.3 0.3:1

<=64 83.9 20.0 99.8 0.3:1

<=69 89.3 18.8 99.9 0.2:1

<=74 93.5 18.0 100.0 0.2:1

<=79 96.4 17.5 100.0 0.2:1

<=84 98.3 17.1 100.0 0.2:1

<=89 99.2 17.0 100.0 0.2:1

<=94 99.5 16.9 100.0 0.2:1

<=100 100.0 16.9 100.0 0.2:1
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வ ைமக் ேகாட்டின் 
இரண்டாவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான (40ஆம் சத தத் க்கான) 

அட்டவைணகள் 
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அட்டவைண 4 (வ ைமக் ேகாட்டின் இரண்டாவ  ஐந்தில் ஒ  
பகுதிக்கான (40ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ) ேகா ): Scoreக டன் 
ெதாடர் ைடயதாக மதிப்பிடப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்கள் 

குடித்தனக்கூெறான்றின் score . . . 

ஆக இ ப்பின்

. . . வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ 

இ ப்பதற்கான சாத்தியம் (%):

0–4 100.0

5–9 99.4

10–14 95.3

15–19 90.6

20–24 83.6

25–29 74.3

30–34 62.0

35–39 50.8

40–44 39.5

45–49 27.6

50–54 16.6

55–59 8.5

60–64 4.3

65–69 2.5

70–74 1.2

75–79 0.4

80–84 0.0

85–89 0.0

90–94 0.0

95–100 0.0
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அட்டவைண 6 (வ ைமக் ேகாட்டின் இரண்டாவ  ஐந்தில் ஒ  
பகுதிக்கான (40ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ) ேகா ):2012/13 
ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட n இன் 1000 
ட்ஸ்ரப்கள் = 16,384, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற்றின் 
லமான நம்பிக்ைக இைடெவளிக டனான score ச்சின் 

அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ க க்கான சராசரித் தவ கள் 
(மதிப்பிடப்பட்ட மற் ம் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைமச் 
சாத்தியங்க க்கு இைடயிலான ேவ பா கள்) 

Score ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

0–4 0.0 0.0 0.0 0.0

5–9 –0.3 0.5 0.6 0.7

10–14 +1.3 2.6 3.1 4.0

15–19 –1.8 2.1 2.5 3.3

20–24 –2.2 2.1 2.3 3.3

25–29 +1.7 2.3 2.8 3.8

30–34 +0.8 2.4 2.8 3.4

35–39 +1.3 2.1 2.5 3.5

40–44 +0.5 2.0 2.5 3.0

45–49 +1.8 1.8 2.3 3.0

50–54 –2.1 1.9 2.1 2.4

55–59 –0.1 1.3 1.6 2.0

60–64 –0.6 1.1 1.3 1.9

65–69 +0.3 0.9 1.1 1.5

70–74 –1.0 0.9 1.1 1.4

75–79 0.0 0.4 0.4 0.5

80–84 0.0 0.0 0.0 0.0

85–89 0.0 0.0 0.0 0.0

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 7 (வ ைமக் ேகாட்டின் இரண்டாவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான 
(40ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ) ேகா ): 2012/13 ெசல் படியாக்க 
மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட, பல்ேவ பட்ட மாதிரி அள களின் 1000 
ட்ஸ்ரப்கள், 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் க்கான நம்பிக்ைக 

இைடெவளிக டனான மாதிரி அளவின் அடிப்பைடயில் 
குறிப்பிட்டெதா  காலப் பகுதியில் கு க்க க்கான தவ கள் 
(மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மாதிரி

அள

n ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

1 +1.4 61.2 78.9 89.6

4 –0.2 33.7 40.2 49.6

8 –0.3 24.8 28.5 35.8

16 0.0 16.5 19.6 26.6

32 –0.3 12.4 14.9 19.3

64 –0.1 8.5 10.0 14.1

128 0.0 6.1 7.4 9.3

256 +0.1 4.4 5.0 6.7

512 +0.1 3.3 4.0 5.1

1,024 +0.1 2.2 2.5 3.3

2,048 +0.1 1.5 1.8 2.4

4,096 +0.1 1.0 1.2 1.7

8,192 +0.1 0.8 0.9 1.3

16,384 +0.1 0.5 0.6 0.8

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 11 (வ ைமக் ேகாட்டின் இரண்டாவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான (40ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ): 
2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரியின்  பிரேயாகிக்கப்பட்ட உயர் தம் மற் ம் BPAC, 2012/13 மதிப்ெபண் 
அட்ைட என்பவற் டன் இைணந்த வைகயில், ெவட் ப் ள்ளி score மற ம் இலக்காகக் ெகாள்ளப்ப ம் 
வைகப்ப த்தல் என்பவற்றின் அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ களின் சராசரி 

உள்வாங்கப்ப தல்: குைறவான உள்ளடக்கம்: கசி : தவிர்ப் : உயர் தம்

வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் உள்வாங்கப்ப தல்

சரியாக தவ தலாக தவ தலாக சரியாக +

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்படவில்ைல தவிர்ப்

<=4 0.1 35.3 0.0 64.6 64.7 –99.2

<=9 0.7 34.7 0.0 64.6 65.3 –96.0

<=14 1.9 33.5 0.1 64.4 66.3 –89.0

<=19 4.9 30.5 0.4 64.2 69.1 –71.2

<=24 9.4 26.0 1.2 63.3 72.7 –43.3

<=29 14.9 20.5 3.2 61.3 76.2 –6.9

<=34 20.0 15.4 6.5 58.0 78.1 +31.5

<=39 25.4 10.0 11.9 52.7 78.1 +66.4

<=44 29.7 5.7 18.7 45.8 75.5 +47.1

<=49 32.3 3.1 26.4 38.1 70.4 +25.4

<=54 34.1 1.3 34.6 30.0 64.1 +2.4

<=59 34.9 0.6 42.2 22.3 57.2 –19.2

<=64 35.2 0.2 48.7 15.8 51.0 –37.5

<=69 35.3 0.1 54.0 10.6 45.9 –52.3

<=74 35.4 0.0 58.0 6.5 41.9 –63.8

<=79 35.4 0.0 61.0 3.6 39.0 –72.2

<=84 35.4 0.0 62.8 1.7 37.2 –77.3

<=89 35.4 0.0 63.7 0.8 36.3 –79.9

<=94 35.4 0.0 64.1 0.5 35.9 –80.9

<=100 35.4 0.0 64.6 0.0 35.4 –82.2

உள்வாங்கப்ப தல், குைறவான உள்ளடக்கம், கசி , மற் ம் தவிர்ப் க்கள் என்பன கூட் த்ெதாைக 100 ஆகும் விதத்தில் 

BPAC

உைரையப் 

பார்க்க ம்

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி
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அட்டவைண 12 (வ ைமக் ேகாட்டின் இரண்டாவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான (40ஆம் 
சத தத் க்கான) ேகா ) ேகா ): இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (ெவட் ப் 
ள்ளிெயான்றில் அல்ல  அதற்கு குைறந்த) அைனத்  குடித்தனக்கூ களின ம் 

பங்கு, ஏைழகளாக ள்ள இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட குடித்தனக்கூ களின் 
பங்கு, இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ களின் பங்கு மற் ம் 
தவ தலாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (கசி ) ஏைழ அல்லாத 
குடித்தனக்கூெறான்றில் ெவற்றிகரமாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட 
(உள்வாங்கப்பட்ட) ஏைழ குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக, 2012/13 
மதிப்ெபண் அட்ைட என்பன 2012/13 ெசல் படியாக்கல் மாதிரியின்  
பிரேயாகிகப்பட் ள்ளன 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

ஏைழகளான 

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

ஏைழக் 

குடித்தனக்கூ க

ளின் %

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ கள், 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத ஏைழல்லாத 

குடித்தனக்கூெறான் க்கான விகிதமாக

<=4 0.1 100.0 0.4 ஏைழகள் மாத்திரேம இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட் ள்ளனர்

<=9 0.7 98.9 2.0 88.1:1

<=14 2.0 94.5 5.3 17.2:1

<=19 5.3 92.3 13.8 12.0:1

<=24 10.7 88.4 26.6 7.6:1

<=29 18.1 82.2 42.0 4.6:1

<=34 26.6 75.4 56.5 3.1:1

<=39 37.3 68.1 71.8 2.1:1

<=44 48.5 61.3 83.8 1.6:1

<=49 58.7 55.0 91.1 1.2:1

<=54 68.7 49.6 96.2 1.0:1

<=59 77.1 45.2 98.4 0.8:1

<=64 83.9 41.9 99.4 0.7:1

<=69 89.3 39.6 99.7 0.7:1

<=74 93.5 37.9 100.0 0.6:1

<=79 96.4 36.7 100.0 0.6:1

<=84 98.3 36.1 100.0 0.6:1

<=89 99.2 35.7 100.0 0.6:1

<=94 99.5 35.6 100.0 0.6:1

<=100 100.0 35.4 100.0 0.5:1
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வ ைமக் ேகாட்டின் 
இைடயப் பகுதிக்கான (50ஆம் சத தத் க்கான) அட்டவைணகள் 
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அட்டவைண 4 (வ ைமக் ேகாட்டின் இைடயப் பகுதிக்கான (50ஆம் 
சத தத் க்கான) ேகா ): Scoreக டன் ெதாடர் ைடயதாக 
மதிப்பிடப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்கள் 

குடித்தனக்கூெறான்றின் score . . . 

ஆக இ ப்பின்

. . . வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ 

இ ப்பதற்கான சாத்தியம் (%):

0–4 100.0

5–9 99.7

10–14 98.3

15–19 94.5

20–24 90.9

25–29 84.2

30–34 77.1

35–39 64.9

40–44 53.9

45–49 42.5

50–54 28.6

55–59 17.2

60–64 10.5

65–69 5.2

70–74 3.1

75–79 0.4

80–84 0.3

85–89 0.1

90–94 0.0

95–100 0.0
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அட்டவைண 6 (வ ைமக் ேகாட்டின் இைடயப் பகுதிக்கான (50ஆம் 
சத தத் க்கான) ேகா ):2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் 
பிரேயாகிக்கப்பட்ட n இன் 1000 ட்ஸ்ரப்கள் = 16,384, 2012/13 
மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற்றின் லமான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான score ச்சின் அடிப்பைடயிலான 
குடித்தனக்கூ க க்கான சராசரித் தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட 
மற் ம் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்க க்கு 
இைடயிலான ேவ பா கள்) 

Score ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

0–4 0.0 0.0 0.0 0.0

5–9 0.0 0.5 0.5 0.7

10–14 +2.2 2.1 2.5 3.3

15–19 –1.9 1.6 1.7 2.1

20–24 –1.2 1.6 1.9 2.4

25–29 +1.8 1.9 2.2 3.1

30–34 +3.0 2.1 2.5 3.3

35–39 –0.8 2.0 2.4 3.1

40–44 +2.0 1.9 2.3 3.1

45–49 +0.5 2.0 2.5 3.6

50–54 –0.8 2.0 2.3 3.0

55–59 +0.5 1.6 2.0 2.5

60–64 –2.4 2.1 2.3 3.1

65–69 –0.4 1.3 1.6 2.0

70–74 –0.2 1.2 1.4 1.8

75–79 –0.9 1.0 1.2 1.5

80–84 +0.3 0.0 0.0 0.0

85–89 –1.2 1.4 1.7 2.2

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 7 (வ ைமக் ேகாட்டின் இைடயப் பகுதிக்கான (50ஆம் 
சத தத் க்கான) ேகா ): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் 
பிரேயாகிக்கப்பட்ட, பல்ேவ பட்ட மாதிரி அள களின் 1000 ட்ஸ்ரப்கள், 
2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் க்கான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான மாதிரி அளவின் அடிப்பைடயில் 
குறிப்பிட்டெதா  காலப் பகுதியில் கு க்க க்கான தவ கள் 
(மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மாதிரி

அள

n ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

1 +0.9 68.2 74.3 92.9

4 0.0 34.0 40.1 52.5

8 –0.1 24.1 28.5 37.9

16 +0.4 17.2 19.6 27.4

32 0.0 12.3 14.8 19.3

64 +0.1 8.6 10.2 13.9

128 +0.2 5.9 7.4 9.8

256 +0.2 4.3 5.0 6.5

512 +0.2 3.2 3.9 5.2

1,024 +0.1 2.2 2.6 3.5

2,048 +0.2 1.5 1.8 2.3

4,096 +0.2 1.0 1.2 1.6

8,192 +0.2 0.8 1.0 1.3

16,384 +0.2 0.6 0.6 0.8

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா



 

  177

அட்டவைண 11 (வ ைமக் ேகாட்டின் இைடயப் பகுதிக்கான (50ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ): 2012/13 
ெசல் படியாக்க மாதிரியின்  பிரேயாகிக்கப்பட்ட உயர் தம் மற் ம் BPAC, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற் டன் இைணந்த வைகயில், ெவட் ப் ள்ளி score மற ம் இலக்காகக் ெகாள்ளப்ப ம் 
வைகப்ப த்தல் என்பவற்றின் அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ களின் சராசரி 

உள்வாங்கப்ப தல்: குைறவான உள்ளடக்கம்: கசி : தவிர்ப் : உயர் தம்

வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் உள்வாங்கப்ப தல்

சரியாக தவ தலாக தவ தலாக சரியாக +

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்படவில்ைல தவிர்ப்

<=4 0.1 45.0 0.0 54.9 55.0 –99.4

<=9 0.7 44.4 0.0 54.9 55.6 –96.8

<=14 1.9 43.2 0.1 54.8 56.7 –91.3

<=19 5.1 40.0 0.2 54.7 59.7 –77.0

<=24 10.0 35.1 0.7 54.2 64.2 –54.3

<=29 16.1 29.0 2.0 52.9 69.0 –24.2

<=34 22.3 22.8 4.2 50.6 73.0 +8.4

<=39 29.4 15.7 8.0 46.9 76.3 +47.9

<=44 35.1 10.0 13.3 41.6 76.7 +70.5

<=49 39.4 5.7 19.3 35.6 75.0 +57.2

<=54 42.3 2.8 26.4 28.5 70.8 +41.5

<=59 43.7 1.4 33.3 21.5 65.3 +26.1

<=64 44.6 0.5 39.3 15.5 60.1 +12.8

<=69 44.9 0.2 44.4 10.5 55.4 +1.6

<=74 45.1 0.0 48.4 6.5 51.5 –7.3

<=79 45.1 0.0 51.3 3.5 48.6 –13.8

<=84 45.1 0.0 53.1 1.7 46.8 –17.8

<=89 45.1 0.0 54.1 0.8 45.9 –19.8

<=94 45.1 0.0 54.4 0.5 45.6 –20.6

<=100 45.1 0.0 54.9 0.0 45.1 –21.6

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

உள்வாங்கப்ப தல், குைறவான உள்ளடக்கம், கசி , மற் ம் தவிர்ப் க்கள் என்பன கூட் த்ெதாைக 100 ஆகும் விதத்தில் 

BPAC

உைரையப் 

பார்க்க ம்
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அட்டவைண 12 (வ ைமக் ேகாட்டின் இைடயப் பகுதிக்கான (50ஆம் சத தத் க்கான) 
ேகா ): இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (ெவட் ப் ள்ளிெயான்றில் அல்ல  
அதற்கு குைறந்த) அைனத்  குடித்தனக்கூ களின ம் பங்கு, ஏைழகளாக ள்ள 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட குடித்தனக்கூ களின் பங்கு, இலக்காகக் 
ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ களின் பங்கு மற் ம் தவ தலாக 
இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (கசி ) ஏைழ அல்லாத குடித்தனக்கூெறான்றில் 
ெவற்றிகரமாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (உள்வாங்கப்பட்ட) ஏைழ 
குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பன 2012/13 
ெசல் படியாக்கல் மாதிரியின்  பிரேயாகிகப்பட் ள்ளன 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

ஏைழகளான 

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

ஏைழக் 

குடித்தனக்கூ க

ளின் %

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ கள், 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத ஏைழல்லாத 

குடித்தனக்கூெறான் க்கான விகிதமாக

<=4 0.1 100.0 0.3 ஏைழகள் மாத்திரேம இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட் ள்ளனர்

<=9 0.7 99.2 1.6 122.0:1

<=14 2.0 96.5 4.3 27.4:1

<=19 5.3 95.8 11.3 23.0:1

<=24 10.7 93.7 22.1 14.8:1

<=29 18.1 89.0 35.7 8.1:1

<=34 26.6 84.0 49.5 5.3:1

<=39 37.3 78.6 65.1 3.7:1

<=44 48.5 72.5 77.9 2.6:1

<=49 58.7 67.1 87.3 2.0:1

<=54 68.7 61.6 93.7 1.6:1

<=59 77.1 56.7 96.9 1.3:1

<=64 83.9 53.1 98.8 1.1:1

<=69 89.3 50.3 99.6 1.0:1

<=74 93.5 48.2 99.9 0.9:1

<=79 96.4 46.8 100.0 0.9:1

<=84 98.3 45.9 100.0 0.8:1

<=89 99.2 45.5 100.0 0.8:1

<=94 99.5 45.3 100.0 0.8:1

<=100 100.0 45.1 100.0 0.8:1
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வ ைமக் ேகாட்டின் 
ன்றாவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான (60ஆம் சத தத் க்கான) 

அட்டவைணகள் 
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அட்டவைண 4 (வ ைமக் ேகாட்டின் ன்றாவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான 
(60ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ): Scoreக டன் ெதாடர் ைடயதாக 
மதிப்பிடப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்கள் 

குடித்தனக்கூெறான்றின் score . . . 

ஆக இ ப்பின்

. . . வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ 

இ ப்பதற்கான சாத்தியம் (%):

0–4 100.0

5–9 100.0

10–14 99.8

15–19 96.5

20–24 95.9

25–29 91.0

30–34 87.2

35–39 79.8

40–44 67.8

45–49 57.2

50–54 42.6

55–59 29.0

60–64 20.3

65–69 11.2

70–74 8.5

75–79 3.6

80–84 1.1

85–89 0.1

90–94 0.0

95–100 0.0
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அட்டவைண 6 (வ ைமக் ேகாட்டின் ன்றாவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான 
(60ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ):2012/13 ெசல் படியாக்க 
மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட n இன் 1000 ட்ஸ்ரப்கள் = 16,384, 
2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற்றின் லமான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான score ச்சின் அடிப்பைடயிலான 
குடித்தனக்கூ க க்கான சராசரித் தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட 
மற் ம் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்க க்கு 
இைடயிலான ேவ பா கள்) 

Score ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

0–4 0.0 0.0 0.0 0.0

5–9 +0.3 0.5 0.5 0.7

10–14 +1.9 1.4 1.7 2.1

15–19 –1.1 1.1 1.4 1.8

20–24 –0.3 1.0 1.2 1.7

25–29 –1.0 1.3 1.6 2.1

30–34 +1.7 1.6 1.9 2.4

35–39 +0.7 1.7 2.1 2.7

40–44 +3.0 1.9 2.3 3.1

45–49 –0.6 2.0 2.6 3.4

50–54 –1.6 2.2 2.6 3.3

55–59 –1.1 2.1 2.4 3.3

60–64 –0.2 2.1 2.5 3.5

65–69 –0.8 1.9 2.3 3.1

70–74 +3.2 1.5 1.8 2.4

75–79 +1.4 1.3 1.5 1.9

80–84 +0.3 1.0 1.1 1.3

85–89 –1.1 1.4 1.7 2.2

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 7 (வ ைமக் ேகாட்டின் ன்றாவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான 
(60ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் 
பிரேயாகிக்கப்பட்ட, பல்ேவ பட்ட மாதிரி அள களின் 1000 ட்ஸ்ரப்கள், 
2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் க்கான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான மாதிரி அளவின் அடிப்பைடயில் 
குறிப்பிட்டெதா  காலப் பகுதியில் கு க்க க்கான தவ கள் 
(மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மாதிரி

அள

n ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

1 –0.3 62.6 75.4 89.9

4 –0.1 32.5 39.8 53.9

8 –0.1 23.0 27.2 38.8

16 +0.3 16.5 20.6 26.3

32 +0.1 11.9 14.7 19.3

64 +0.2 8.3 10.0 14.6

128 +0.3 5.9 7.1 9.4

256 +0.2 4.2 5.1 6.7

512 +0.2 3.0 3.6 4.9

1,024 +0.2 2.0 2.4 3.1

2,048 +0.2 1.5 1.7 2.1

4,096 +0.2 1.0 1.2 1.6

8,192 +0.2 0.8 0.9 1.2

16,384 +0.2 0.6 0.7 0.8

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 11 (வ ைமக் ேகாட்டின் ன்றாவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான (60ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ): 2012/13 
ெசல் படியாக்க மாதிரியின்  பிரேயாகிக்கப்பட்ட உயர் தம் மற் ம் BPAC, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற் டன் இைணந்த வைகயில், ெவட் ப் ள்ளி score மற ம் இலக்காகக் ெகாள்ளப்ப ம் 
வைகப்ப த்தல் என்பவற்றின் அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ களின் சராசரி 

உள்வாங்கப்ப தல்: குைறவான உள்ளடக்கம்: கசி : தவிர்ப் : உயர் தம்

வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் உள்வாங்கப்ப தல்

சரியாக தவ தலாக தவ தலாக சரியாக +

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்படவில்ைல தவிர்ப்

<=4 0.1 54.9 0.0 44.9 45.1 –99.5

<=9 0.7 54.4 0.0 44.9 45.6 –97.4

<=14 2.0 53.1 0.0 44.9 46.8 –92.8

<=19 5.2 49.9 0.1 44.8 49.9 –81.0

<=24 10.3 44.8 0.4 44.5 54.8 –62.0

<=29 17.1 38.0 1.0 43.9 61.0 –36.1

<=34 24.3 30.8 2.3 42.6 66.9 –7.7

<=39 32.7 22.4 4.6 40.3 73.0 +27.2

<=44 40.0 15.1 8.5 36.5 76.5 +60.6

<=49 45.9 9.2 12.8 32.1 78.0 +76.7

<=54 50.2 4.9 18.5 26.4 76.7 +66.5

<=59 52.7 2.4 24.4 20.6 73.3 +55.8

<=64 54.1 1.0 29.8 15.1 69.2 +45.8

<=69 54.8 0.3 34.6 10.4 65.1 +37.3

<=74 55.0 0.1 38.5 6.4 61.4 +30.2

<=79 55.1 0.0 41.4 3.5 58.6 +24.9

<=84 55.1 0.0 43.2 1.7 56.8 +21.6

<=89 55.1 0.0 44.1 0.8 55.9 +20.0

<=94 55.1 0.0 44.5 0.5 55.5 +19.3

<=100 55.1 0.0 44.9 0.0 55.1 +18.5

உள்வாங்கப்ப தல், குைறவான உள்ளடக்கம், கசி , மற் ம் தவிர்ப் க்கள் என்பன கூட் த்ெதாைக 100 ஆகும் விதத்தில் 

BPAC

உைரையப் 

பார்க்க ம்

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி
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அட்டவைண 12 (வ ைமக் ேகாட்டின் ன்றாவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான (60ஆம் 
சத தத் க்கான) ேகா ): இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (ெவட் ப் 
ள்ளிெயான்றில் அல்ல  அதற்கு குைறந்த) அைனத்  குடித்தனக்கூ களின ம் 

பங்கு, ஏைழகளாக ள்ள இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட குடித்தனக்கூ களின் 
பங்கு, இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ களின் பங்கு மற் ம் 
தவ தலாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (கசி ) ஏைழ அல்லாத 
குடித்தனக்கூெறான்றில் ெவற்றிகரமாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட 
(உள்வாங்கப்பட்ட) ஏைழ குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக, 2012/13 
மதிப்ெபண் அட்ைட என்பன 2012/13 ெசல் படியாக்கல் மாதிரியின்  
பிரேயாகிகப்பட் ள்ளன 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

ஏைழகளான 

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

ஏைழக் 

குடித்தனக்கூ க

ளின் %

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ கள், 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத ஏைழல்லாத 

குடித்தனக்கூெறான் க்கான விகிதமாக

<=4 0.1 100.0 0.3 ஏைழகள் மாத்திரேம இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட் ள்ளனர்

<=9 0.7 99.2 1.3 122.0:1

<=14 2.0 97.6 3.5 41.1:1

<=19 5.3 97.3 9.4 36.7:1

<=24 10.7 96.5 18.7 27.4:1

<=29 18.1 94.5 31.0 17.2:1

<=34 26.6 91.4 44.0 10.6:1

<=39 37.3 87.6 59.4 7.1:1

<=44 48.5 82.6 72.6 4.7:1

<=49 58.7 78.1 83.3 3.6:1

<=54 68.7 73.1 91.2 2.7:1

<=59 77.1 68.4 95.7 2.2:1

<=64 83.9 64.4 98.2 1.8:1

<=69 89.3 61.3 99.4 1.6:1

<=74 93.5 58.8 99.8 1.4:1

<=79 96.4 57.1 100.0 1.3:1

<=84 98.3 56.1 100.0 1.3:1

<=89 99.2 55.5 100.0 1.2:1

<=94 99.5 55.3 100.0 1.2:1

<=100 100.0 55.1 100.0 1.2:1
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வ ைமக் ேகாட்டின் 
நான்காவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான (80ஆம் சத தத் க்கான) 

அட்டவைணகள் 
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அட்டவைண 4 (வ ைமக் ேகாட்டின் நான்காவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான 
(80ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ): Scoreக டன் ெதாடர் ைடயதாக 
மதிப்பிடப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்கள் 

குடித்தனக்கூெறான்றின் score . . . 

ஆக இ ப்பின்

. . . வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ 

இ ப்பதற்கான சாத்தியம் (%):

0–4 100.0

5–9 100.0

10–14 100.0

15–19 99.1

20–24 98.9

25–29 98.4

30–34 97.5

35–39 96.0

40–44 91.5

45–49 86.1

50–54 77.9

55–59 65.4

60–64 53.7

65–69 42.3

70–74 34.0

75–79 18.7

80–84 6.2

85–89 3.3

90–94 0.9

95–100 0.4
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அட்டவைண 6 (வ ைமக் ேகாட்டின் நான்காவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான 
(80ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ):2012/13 ெசல் படியாக்க 
மாதிரிக்குப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட n இன் 1000 ட்ஸ்ரப்கள் = 16,384, 
2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற்றின் லமான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான score ச்சின் அடிப்பைடயிலான 
குடித்தனக்கூ க க்கான சராசரித் தவ கள் (மதிப்பிடப்பட்ட 
மற் ம் அவதானிக்கப்பட்ட வ ைமச் சாத்தியங்க க்கு 
இைடயிலான ேவ பா கள்) 

Score ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

0–4 0.0 0.0 0.0 0.0

5–9 +0.2 0.4 0.5 0.7

10–14 +0.5 0.6 0.7 0.9

15–19 –0.6 0.5 0.5 0.5

20–24 –0.1 0.6 0.6 0.8

25–29 +0.2 0.6 0.7 0.9

30–34 +0.5 0.7 0.9 1.2

35–39 +1.9 1.0 1.2 1.6

40–44 +1.7 1.2 1.4 1.9

45–49 –1.1 1.4 1.7 2.2

50–54 –0.9 1.7 2.0 2.6

55–59 –0.9 2.1 2.6 3.6

60–64 +0.6 2.7 3.2 4.4

65–69 –1.2 2.9 3.5 4.5

70–74 +0.9 3.1 3.8 4.9

75–79 +2.1 3.0 3.6 4.8

80–84 –7.1 5.6 6.1 6.7

85–89 –1.4 2.9 3.4 4.6

90–94 –0.2 1.5 1.7 2.1

95–100 +0.1 0.6 0.7 0.9

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)
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அட்டவைண 7 (வ ைமக் ேகாட்டின் நான்காவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான 
(80ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ): 2012/13 ெசல் படியாக்க மாதிரிக்குப் 
பிரேயாகிக்கப்பட்ட, பல்ேவ பட்ட மாதிரி அள களின் 1000 ட்ஸ்ரப்கள், 
2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட என்பவற் க்கான நம்பிக்ைக 
இைடெவளிக டனான மாதிரி அளவின் அடிப்பைடயில் 
குறிப்பிட்டெதா  காலப் பகுதியில் கு க்க க்கான தவ கள் 
(மதிப்பிடப்பட்ட வ ைம தங்க க்கும் அவதானிக்கப்பட்ட 
தங்க க்கும் இைடயிலான சராசரி ேவ பா கள்) 

மாதிரி

அள

n ேவ பா 90-சத தம் 95-சத தம் 99-சத தம்

1 +0.6 62.1 71.9 88.6

4 +0.5 28.3 35.2 46.1

8 +0.2 20.1 23.8 32.6

16 +0.3 15.1 17.6 22.8

32 +0.3 10.1 12.6 16.2

64 0.0 7.2 8.6 12.5

128 +0.1 5.3 6.1 8.3

256 +0.1 3.7 4.4 5.7

512 +0.1 2.6 3.1 4.1

1,024 +0.1 1.7 2.1 2.8

2,048 +0.1 1.3 1.6 1.9

4,096 +0.1 0.9 1.1 1.5

8,192 +0.1 0.6 0.8 1.0

16,384 +0.1 0.5 0.6 0.8

நம்பிக்ைக இைடெவளி (±சத தப் ள்ளிகள்)

மதிப் ட் க்கும் உண்ைமப் ெப மானத்திற்கும் இைடயிலான ேவ பா
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அட்டவைண 11 (வ ைமக் ேகாட்டின் நான்காவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான (80ஆம் சத தத் க்கான) ேகா ): 2012/13 
ெசல் படியாக்க மாதிரியின்  பிரேயாகிக்கப்பட்ட உயர் தம் மற் ம் BPAC, 2012/13 மதிப்ெபண் அட்ைட 
என்பவற் டன் இைணந்த வைகயில், ெவட் ப் ள்ளி score மற ம் இலக்காகக் ெகாள்ளப்ப ம் 
வைகப்ப த்தல் என்பவற்றின் அடிப்பைடயிலான குடித்தனக்கூ களின் சராசரி 

உள்வாங்கப்ப தல்: குைறவான உள்ளடக்கம்: கசி : தவிர்ப் : உயர் தம்

வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு கீழ் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் வ ைமக் ேகாட் க்கு ேமல் உள்வாங்கப்ப தல்

சரியாக தவ தலாக தவ தலாக சரியாக +

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட இலக்காகக் ெகாள்ளப்படவில்ைல இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்படவில்ைல தவிர்ப்

<=4 0.1 76.3 0.0 23.6 23.7 –99.6

<=9 0.7 75.7 0.0 23.5 24.3 –98.1

<=14 2.0 74.5 0.0 23.5 25.5 –94.8

<=19 5.3 71.2 0.0 23.5 28.8 –86.1

<=24 10.6 65.9 0.1 23.5 34.0 –72.2

<=29 17.8 58.6 0.2 23.3 41.2 –53.0

<=34 26.0 50.4 0.5 23.0 49.0 –31.2

<=39 36.2 40.3 1.2 22.4 58.5 –3.9

<=44 46.1 30.4 2.4 21.2 67.2 +23.7

<=49 55.0 21.4 3.7 19.8 74.8 +48.8

<=54 62.7 13.8 6.0 17.5 80.2 +71.8

<=59 68.2 8.2 8.9 14.7 82.9 +88.4

<=64 72.0 4.5 12.0 11.6 83.6 +84.4

<=69 74.3 2.1 15.0 8.6 82.9 +80.4

<=74 75.7 0.8 17.8 5.8 81.5 +76.7

<=79 76.2 0.3 20.3 3.3 79.5 +73.5

<=84 76.4 0.1 21.9 1.7 78.1 +71.4

<=89 76.4 0.0 22.7 0.8 77.2 +70.2

<=94 76.4 0.0 23.1 0.5 76.9 +69.8

<=100 76.4 0.0 23.6 0.0 76.4 +69.2

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

உள்வாங்கப்ப தல், குைறவான உள்ளடக்கம், கசி , மற் ம் தவிர்ப் க்கள் என்பன கூட் த்ெதாைக 100 ஆகும் விதத்தில் 

BPAC

உைரையப் 

பார்க்க ம்



 

  190

அட்டவைண 12 (வ ைமக் ேகாட்டின் நான்காவ  ஐந்தில் ஒ  பகுதிக்கான (80ஆம் 
சத தத் க்கான) ேகா ): இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (ெவட் ப் 
ள்ளிெயான்றில் அல்ல  அதற்கு குைறந்த) அைனத்  குடித்தனக்கூ களின ம் 

பங்கு, ஏைழகளாக ள்ள இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட குடித்தனக்கூ களின் 
பங்கு, இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ களின் பங்கு மற் ம் 
தவ தலாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட (கசி ) ஏைழ அல்லாத 
குடித்தனக்கூெறான்றில் ெவற்றிகரமாக இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட 
(உள்வாங்கப்பட்ட) ஏைழ குடித்தனக்கூ களின் எண்ணிக்ைக, 2012/13 
மதிப்ெபண் அட்ைட என்பன 2012/13 ெசல் படியாக்கல் மாதிரியின்  
பிரேயாகிகப்பட் ள்ளன 

இலக்கு 

ெவட் ப் 

ள்ளி

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

அைனத்  

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

ஏைழகளான 

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

குடித்தனக்கூ களி

ன் %

இலக்காகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட 

ஏைழக் 

குடித்தனக்கூ க

ளின் %

இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட்ட ஏைழக் குடித்தனக்கூ கள், 

இலக்காகக் ெகாள்ளப்படாத ஏைழல்லாத 

குடித்தனக்கூெறான் க்கான விகிதமாக

<=4 0.1 100.0 0.2 ஏைழகள் மாத்திரேம இலக்காகக் ெகாள்ளப்பட் ள்ளனர்

<=9 0.7 99.5 0.9 193.0:1

<=14 2.0 99.4 2.6 170.6:1

<=19 5.3 99.5 6.9 193.9:1

<=24 10.7 99.2 13.8 124.7:1

<=29 18.1 98.6 23.3 71.8:1

<=34 26.6 98.0 34.0 48.6:1

<=39 37.3 96.8 47.3 30.4:1

<=44 48.5 95.1 60.3 19.2:1

<=49 58.7 93.6 71.9 14.7:1

<=54 68.7 91.2 82.0 10.4:1

<=59 77.1 88.5 89.3 7.7:1

<=64 83.9 85.7 94.2 6.0:1

<=69 89.3 83.2 97.2 5.0:1

<=74 93.5 81.0 99.0 4.3:1

<=79 96.4 79.0 99.7 3.8:1

<=84 98.3 77.7 99.9 3.5:1

<=89 99.2 77.1 100.0 3.4:1

<=94 99.5 76.8 100.0 3.3:1

<=100 100.0 76.4 100.0 3.2:1

 


