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S.No. Question Options Data Team Instructions 

 Enter Surveyor ID __________________  

a. Please select the district 1 = Chennai 

2 = Tiruvallur 

3 = Kanchipuram 

4 = Dharmapuri 

5 = Kanyakumari 

6 = Thiruvannamalai 

7 = Trichy 

 

b. Please select area type 1 = Rural 

2 = Urban 

For 1 jump to d. 

c. Please select PSU ID Dropdown list Jump to e. 

d. Please select the village name Dropdown list  

e. Please select the HHID Dropdown list The list will be based on 

the district selected. 

f. Please select the Elder ID  

 

 

g. Please re-enter the Elder ID  This has to exactly equal 

to the option selected in 

option f. 

h. What is the status of the call? 1 = Survey started 

2 = Number does not exist / 

wrong number 

3 = Rings, but no answer 

4 = Not in network coverage 

5 = Asked to call back later 

6 = Consent refused 

7 = Died 

8 = Elderly available but not in 

same compound 

999 = Other: Specify 

 

9 = Unable to survey due to 

hearing problem / cognitive 

difficulty 

For 1  Move to 1 
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Informed Consent 

 

Introduction 

அறிமுகம் 

Hello, my name is __________________ and I am calling on behalf of JPAL/IFMR. We had 

conducted a survey in partnership with the Government of Tamil Nadu around 1 year ago. As 

part of that, government officials had visited your house to conduct a survey, and had also 

conducted a health camp in your area. We are calling to check on how you are doing and ask 

you a few questions about the current situation. 

வணக்கம், எனது பெயர ்__________________ நான் ஜேொல்/ ஐஎஃெ்எம்ஆர ்சாரெ்ாக 

அழைக்கிஜேன். நாங்கள் ஏேக்குழேய 1 வருடத்திே்கு முன்னால் தமிை்நாடு அரசுடன் 

இழணந்து ஒரு சரஜ்வழய நடத்தியிருந்ஜதாம். அதன் ெகுதியாக, அரசு அதிகாரிகள் 

ஒரு சரஜ்வழய நடத்துவதே்கு உங்களது வீட்டிே்கு வந்திருந்தாரக்ள், மே்றும் உங்களது 

ெகுதியில் ஒரு சுகாதார முகாழமயும் நடத்தியிருந்தாரக்ள். நீங்கள் எவ்வாறு நலமாக 

இருக்கிறீரக்ள் என்ெழதத் பதரிந்து பகாள்வதே்கு மே்றும் தே்ஜொழதய சூை்நிழல 

ெே்றிய சில ஜகள்விகழள உங்களிடம் ஜகட்ெதே்கு நாங்கள் அழைக்கிஜோம் 

 

Voluntary Participation and Confidentiality 

தன்னாரவ்த்துடன் பங்ககற்பு மற்றும் இரகசியத்தன்மம 

The interview is voluntary and will take around 10-15 minutes. All your personal information 

will be kept confidential. Only those involved in conducting this study will have access to the 

information you provided. Your personal details will be separated from the answers to the 

questions, and all data will be stored securely.  

இந்த ஜெட்டி தன்னாரவ்முள்ளது மே்றும் இதே்கு ஏேக்குழேய 10-15 நிமிடங்கள் 

எடுத்துக் பகாள்ளும். உங்களது தனிெ்ெட்ட தகவல் அழனத்தும் இரகசியமாக 

ழவக்கெ்ெடும். இந்த ஆய்ழவ நடத்துவதில் ஈடுெடட்ுள்ளவரக்ளால் மடட்ுஜம நீங்கள் 

வைங்குகிே தகவழலெ் ொரக்்க முடியும். உங்களது தனிெ்ெட்ட விவரங்கள் 

ஜகள்விகளுக்கான ெதில்களிலிருந்து தனிஜய பிரிக்கெ்ெடும், மே்றும் அழனத்து 

ஜடட்டாவும் ெத்திரமாக ஜசகரித்து ழவக்கெ்ெடும். 
 

Potential Benefits 

There are no direct benefits from you being part of this survey, but with the information you 

provide we hope to inform improvements in welfare service delivery, health care and social 

support services provided to the elderly within the state of Tamil Nadu.  

சாத்தியமுள்ள பலன்கள் 

நீங்கள் இந்த சரஜ்வயில் ெங்கு பெறுவதே்காக ஜநரடி ெலன்கள் எதுவுமிருக்காது, 

ஆனால் நீங்கள் வைங்குகிே தகவழலக் பகாண்டு தமிை் நாடு மாநிலத்திே்குள் 

முதிஜயாரக்ளுக்கு வைங்கெ்ெடுகிே நலவாை்வு ஜசழவ வைங்குவது, ஆஜராக்கியெ் 

ெராமரிெ்பு மே்றும் சமூக உதவி ஜசழவகளில் ஜமம்ொடுகழளெ் ெே்றித் பதரிவிக்க 

முடியும் என நாங்கள் நம்புகிஜோம். 

 

 

 

Risks 
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இடரக்ள் 
 

There are no risks of participating to the survey and you can choose to stop answering 

questions at any point of time.  

 

This call may be recorded for quality purposes, and may also be listened to by supervisory 

staff. Can I proceed with the survey? 

 

Please ask questions about anything you don’t understand before you decide to participate.   

 

இந்த சரஜ்வயில் ெங்ஜகே்ெதில் எந்த ஆெத்துகளும் இல்ழல மே்றும் நீங்கள் எந்த 

ஜநரத்திலும் ஜகள்விகளுக்குெ் ெதிலளிெ்ெழத நிறுத்திக் பகாள்ள முடியும். 

இந்த அழைெ்பு தர ஜநாக்கங்களுக்காகெ் ெதிவு பசய்யெ்ெடலாம், மே்றும் 

ஜமே்ொரழ்வ அதிகாரியால் ஜகடக்ெ்ெடலாம். நான் சரஜ்வழயத் பதாடங்கலாமா? 

 

1. Are you aware that we are currently in a lockdown period 

announced by the government?  

நாம் தே்சமயம் அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கெ்ெடட்ுள்ள 

ஊரடங்கு காலத்தில் இருக்கிஜோம் என்ெது உங்களுக்குத் 

பதரியுமா? 

1 – Yes 

ஆம் 
2 - No → Skip to 2.1A 

இல்ழல → 2.1A க்குச ்பசல்லவும் 

ெதிலளிெ்ெவர ்

மத்திய, மாநில 

அரசின் ஊரடங்கு 

உத்தரவு எழத  

ெே்றி 

குறிெ்பிட்டாலும் 

எடுத்துக்பகாள்ள்வு

ம் 

1.1 How long is the lockdown period?  

இந்த ஊரடங்கு காலம் எவ்வளவு காலத்திே்கு உள்ளது? 

1 =  21 days / Until Apr 14 or 15 

21 நாடக்ள் 

2 = Other number 1: Specify [Digitization team: allow 

numbers only] 

மற்ற எண் 1: 

3 = Other number 2: Specify [Digitization team: allow 

numbers only] 

மற்ற எண் 2: 

4 = Other number 3: Specify [Digitization team: allow 

numbers only] 

மற்ற எண் 3: 

5 = Other text answer: Specify [ Digitization team: allow text 

entry] 

மே்ே ெதில் குறிெ்பிடவும் 

6 = Until Apr 30  

7 = Until May 3  

7 = May 3 வழர 

888 = Don’t know  

பதரியாது 
 

[Mark ALL that 

apply.] 
ெதிலளிெ்ெவர ்ஒரு 

ஜவழள ெதிழல  

சரியாக 21 நாட்கள் 

என்று கூறினால் 

விருெ்ெம் 1 ல் 

ஜதரவ்ு பசய்யவும், 

அதன் கூடஜவ ஒரு 

சிலர ்ஜவறு 

எண்கழளயும் 

ஜசரத்்து கூறினால்  

அவரக்ள் கூறும் 

அழனத்து 

எண்கழளயம் 

ெதிவு பசய்யவும்,  

 

ஒரு சிலர ்ஒரு 

வாரம், இரண்டு 

வாரம் என 

கூறினால் அவரக்ள் 

கூறுவழத 

நாடக்ளில் 
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கணக்கிடட்ு ெதிவு 

பசய்யவும். 

2. What do you think is the reason for this lockdown?  

(Surveyor Instruction. Do NOT read options) 
இந்த ஊரடங்கிே்கான காரணம் எது என நீங்கள் 

நிழனக்கிறீரக்ள்?  

(கபட்டி எடுப்பவருக்கான குறிப்பு. விருப்பத் 

கதரவ்ுமளப் படிக்க கவண்டாம்) 

1 - Coronavirus  

பகாஜரானா ழவரஸ  

2 - Some health related issue.  

எனக்கு அது ெே்றி அதிகம் பதரியாத ஆஜராக்கியம் 

பதாடரெ்ான ஒரு பிரசச்ிழன 

888 - Don’t know →  

பதரியாது→  க்குச ்பசல்லவும்  

999 - Others, Specify ________ மே்ேழவ, குறிெ்பிடவும்  

Select ONE 

 
ெதிலளிெ்ெவர ்

என்ன காரணம் 

என கூறுகிோஜோ 

அழத மடட்ும் 

ெதிவு பசய்யவும். 

அவரக்ளுக்கு 

ெதிழல எடுத்து தர 

ஜவண்டாம் 

 

 

 

2.1 There is a new disease called Coronavirus that is spreading 

across the world and across the country This is the reason for 

the lockdown. 

ககொரரொனொ வைரஸ் என்ற புதிய ர ொய் உலகம் 

முழுைதும் மற்றும்  ொடு முழுைதும் பரவி ைருகிறது 

இதுரை ஊரடங்கு உத்தரவுக்கு கொரணம் ஆகும். 

 

இதில் உள்ளழத 

அெ்ெடிஜய 

ெதிலளிெ்ெவருக்கு 

புரியும்ெடி 

பொறுழமயாக 

ெடித்துக் காட்டவும் 

2.2 Can you tell me how does this coronavirus spreads? 

(Surveyor Instruction. Do NOT read options) 
இந்த பகாஜரானா ழவரஸ் எவ்வாறு ெரவுகிேது என்று 

க ொல்ல முடியுமொ? 

(கபட்டி எடுப்பவருக்கான குறிப்பு. விருப்பத் 

கதரவ்ுமளப் படிக்க கவண்டாம்) 

1 = It spreads through coughing and being in contact with 

people who already have the disease 

இது இருமுவதன் மூலமாகெ் ெரவுகிேது மே்றும் 

ஏே்கனஜவ இந்த ஜநாயுடன் உள்ள நெழரத் பதாடரப்ில் 

இருெ்ெதால் ெரவுகிேது 

2 = It spreads from contact with contaminated surfaces or 

objects. 

இது அசுத்தமான ஜமே்ெரெ்புகள் அல்லது பொருடக்ழளத் 

பதாடுவதன் மூலம் ெரவுகிேது 

3 = It spreads from certain types of foods, e.g. eating certain 

non vegetarian food. 

இது குறிெ்பிட்ட உணவு வழககளிலிருந்து ெரவுகிேது 

உதாரணம் குறிெ்பிட்ட அழசவ உணழவச ்சாெ்பிடுவது 

777- Refused 

மறுக்கெ்ெட்டது 

888 - Don’t know 

பதரியாது 

Mark ALL that apply. 
பொருந்துகிே 

அழனத்ழதயும் 

குறிக்கவும் 

 

ெதிலளிெ்ெவர ்

எவ்வாபேல்லாம் 

ெரவுகிேது என  

கூறுகிோஜோ 

அழவயழனத்ழத

யும் ெதிவு 

பசய்யவும்.  

 

ெதிலளிெ்ெவருக்கு 

ெதிழல ஜயாசித்து 

பசால்ல ஜொதிய 

அவகாசம் 

பகாடுக்கஜவண்டு

ம். 

 

அவரக்ளுக்கு 

நீங்கள் ெதிழல 

எடுத்து தர 

ஜவண்டாம், 
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999 - Others, Specify 
மே்ேழவ, குறிெ்பிடவும்  

2.3 What are precautions to be taken against Coronavirus? 

(Surveyor Instruction. Do NOT read options) 
பகாஜரானா ழவரஸிே்கு எதிராக எடுக்கெ்ெட ஜவண்டிய 

முன்பனசச்ரிக்ழக நடவடிக்ழககள் எழவ? 

(கபட்டி எடுப்பவருக்கான குறிப்பு. விருப்பத் 

கதரவ்ுமளப் படிக்க கவண்டாம்) 

1 = Washing hands 

ழககழளக் கழுவுவது 

2 = Not touching your face 

உங்களது முகத்ழதத் பதாடாமலிருெ்ெது 

3 = Trying to avoid touching hard surfaces 

கடினமான ஜமே்ெரெ்புகழளத் பதாடுவழதத் தவிரக்்க 

முயே்சிெ்ெது 

4 = Staying at home 

வீட்டிஜலஜய இருெ்ெது 

5 = Avoiding contact with other people/staying several feet 

away from other people 

மே்ே நெரக்ழளத் பதாடுவழதத் தவிரெ்்ெது/ மே்ே 

நெரக்ளிடமிருந்து ெல அடி தூரம் தள்ளி இருெ்ெது 

6 = Wear mask  

6 = முகமூடி அணியஜவண்டும்    

777-Refused 

மறுக்கெ்ெட்டது 

888-Don’t know 

பதரியாது 

999-Others, specify 

மே்ேழவ, குறிெ்பிடவும் 

Mark ALL that apply. 
பொருந்துகிே 

அழனத்ழதயும் 

குறிக்கவும் 

 

ெதிலளிெ்ெவர ்

எந்த விதமான 

தடுெ்பு 

நடவடிக்ழககழள

பயல்லாம்  

கூறுகிோஜோ 

அழவயழனத்ழத

யும் ெதிவு 

பசய்யவும்.  

 

ெதிலளிெ்ெவருக்கு 

ெதிழல ஜயாசித்து 

பசால்ல ஜொதிய 

அவகாசம் 

பகாடுக்கஜவண்டு

ம். 

 

அவரக்ளுக்கு 

நீங்கள் ெதிழல 

எடுத்து தர 

ஜவண்டாம்,, 

2.4 Can you tell me what are the symptoms of Coronavirus? 

(Surveyor Instruction. Do NOT read options) 
ககொரரொனொ வைரஸின் அறிகுறிகள் என்னகைன்று 

க ொல்ல முடியுமொ? 

(கபட்டி எடுப்பவருக்கான குறிப்பு. விருப்பத் 

கதரவ்ுமளப் படிக்க கவண்டாம்) 

1 = Fever  

காய்சச்ல் 

2 = Dry Cough 

வேடட்ு இருமல் 

3 = Tiredness 

கழளெ்பு 

4 = Shortness of breath 

மூசச்ுத் திணேல் 

5 = Cold 

ேலஜதாஷம் 

6 = Headache 

தழலவலி 

Mark ALL that apply. 

பொருந்துகிே 

அழனத்ழதயும் 

குறிக்கவும் 
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888 - Don’t know  Skip to 2.6 

பதரியாது 
999 = Others. Specify ____________ 

மே்ேழவ, குறிெ்பிடவும் 

2.5 How confident are you about your knowledge of information 

regarding the coronavirus? 

நீங்கள் பகாஜரானா ழவரஸ் பதாடரெ்ான தகவல்கழள 

பதரிந்துபகாண்டழதெ் ெே்றி எவ்வளவு நம்பிக்ழகயுடன் 

இருக்கிறீரக்ள்? 

1 = Very confident 

மிகவும்  ம்பிக்வகயுடன் 

2 = Somewhat confident 

ஓரளவு  ம்பிக்வகயுடன் 

3 = Not confident 

 ம்பிக்வகயுடன் இல்வல 

4 = Not confident at all 

எ ்த  ம்பிக்வகயுடனும் இல்வல 

ெதிலளிெ்ெவர ்

நம்பிக்ழகயுடன் 

என்று கூறினால் 

எந்த அளவுக்கு என 

தூண்டி ஜகட்கவும், 

நம்பிக்ழகயுடன் 

இல்ழல என்ோல் 

எந்த அளவுக்கு 

நம்பிக்ழகயுடன் 

இல்ழல என 

தூண்டி ஜகடட்ு 

ெதிவு பசய்யவும். 

2.6 What are your main sources of information about Coronavirus? 

(Surveyor Instruction. Do NOT read options) 
பகாஜரானா ழவரஸ் ெே்றி நீங்கள் தகவல் பதரிந்து 

பகாள்வதே்கான முதன்ழமயான தகவல் ஆதாரங்கள் 

எழவ? 

(கபட்டி எடுப்பவருக்கான குறிப்பு. விருப்பத் 

கதரவ்ுமளப் படிக்க கவண்டாம்) 

1 = TV announcement by PM  

1 = பிரதமரின் கதொவலக்கொட்சி அறிவிப்பு 

2 = TV announcement by CM 

2 = முதலவம  ்ரின் கதொவலக்கொட்சி அறிவிப்பு 

3 = WhatsApp 

வாட்ஸ்ஆெ் 

4 = Family member, neighbor, or friend 

குடும்ெ உறுெ்பினர,் ெக்கத்து வீடட்ுக்காரர,் அல்லது 

நண்ெர ்

5 = Information given by local officials VAO/Village 

Assistant/Panchayat President/Member/Panchayat clerk etc 

கிராம நிரவ்ாக அலுவலர/் கிராம உதவியாளர/் 

ெஞ்சாயாத்து தழலவர/்உறுெ்பினர/் ஊராட்சி பசயலர ்

ஜொன்ே உள்ளூர ்அதிகாரிகளால் தரெ்ெடுகிே தகவல் 

6 = Radio 

வாபனாலி 

7 = Newspapers 

பசய்தித்தாள்கள் 

8 = News on TV 

8=பதாழலக்காட்சியில் பசய்திகள் 

9 = Public service announcement on phone 

9 = பதாழலஜெசியில் பொது ஜசழவ அறிவிெ்பு 

999 = Others, Specify_____________ 

Mark ALL that 

apply. 

 
ெதிலளிெ்ெவர ்

பசால்லும் 

ஆதரங்கள் 

அழனத்ழதயும் 

அெ்ெடிஜய 

குறிக்கவும் 



TN Elderly Panel Study | Covid-19 Phone Survey  
Version: April 1, 2020 

மே்ேழவ, குறிெ்பிடவும் 

3.  Have you had to cut the size of your meals or skip meals 

because there aren’t enough resources for food, ever since the 

announcement of the lockdown _______ days ago? 

ஊரடங்கு அறிவிக்கெ்ெட்டதிலிருந்து, உணவுெ் 

பொருடக்ள் ஜொதிய அளவு கிழடக்காததன் காரணமாக 

உங்களது சாெ்ொட்டின் அளழவக் குழேத்துக் பகாள்ள 

அல்லது சாெ்ொடட்ு ஜவழளகளில் சாெ்பிடாமலிருக்க 

ஜவண்டியிருக்கிேதா? 

1 = Yes → Skip to 5 

ஆம் 

2 = No  
இல்ழல  

ஊரடங்கு உத்தரவு 

காரணமாக 

தினமும் 

வைக்காமாக 

சாெ்பிடும் 

உணவின் அளழவ 

குழேத்துக் 

பகாண்டாரா 

அல்லது ஒரு 

ஜவழள உணவு 

சாெ்பிடாமல் 

இருந்திருக்கிோரக்

ளா என்ெழத 

விளக்கமாக 

தூண்டி ஜகட்கவும், 

அவர ்உடல்நிழல 

காரணமாக 

சாெ்ொட்டின் 

அளழவ 

குழேத்ஜதா 

அல்லது தவிரத்்ஜதா 

இருந்தால் இதில் 

ஜசரக்்கக் கூடாது. 

4. From where are you getting the food? 

நீங்கள் உணவுெ் பொருடக்ழள எங்கிருந்து பெறுகிறீரக்ள்? 

1 = Previous stock of rations 

முன்னதாக இருெ்பு ழவத்திருந்த ஜரஷன் 

பொருடக்ளிலிருந்து 

2 = Got a fresh stock of rations from the government, from the 

ration shop 

ஜரஷன் கழடயிலிருந்து, அரசாங்கத்திலிருந்து புதிதாக 

ஜரஷன் பொருட்கழளெ் பெே்ஜேன் 

3 = Previous stock of supplies from a private shop 

ஒரு தனியார ்கழடயிலிருந்து வாங்கி முன்னதாக இருெ்பு 

ழவத்திருந்த பொருட்கள்  

4 = Bought new supplies from a private shop 

ஒரு தனியார ்கழடயிலிருந்து புதிதாகெ் பொருடக்ழள 

வாங்கிஜனன் 

5 = From a neighbour / family member / friend. 

ஒரு ெக்கத்து வீடட்ுக் காரர/் குடும்ெ உறுெ்பினர/் 

நண்ெரிடமிருந்து 

6 = I have my own plot of land  
 பசாந்த நிலத்திலிருந்து கிழடக்கிேது 

7 = Other elder member in HH already answered in other survey 

7 = ஜவறு குடும்ெ உறுெ்பினர ்ஜவறு அறிக்ழகயில் 

ஏே்கனஜவ ெதில் அளித்தார ்

 

888 = Don’t know  

Allow multiple 

options 

பொருந்துகிே 

அழனத்ழதயும் 

குறிக்கவும் 

 

பசாந்த/குத்தழக 

நிலத்திலிருந்து 

விழளவித்த 

பொருடக்ள் 

எெ்ஜொது 

விழளவித்ததாக 

இருந்தாலும் 

விருெ்ெம் 6 ழன  

ஜதரவ்ு பசய்யவும், 

மே்ே குடும்ெ 

உறுெ்பினரக்ஜளா/ 

ெக்கத்து 

வீடட்ுகாரஜரா/ 

நண்ெஜரா 

அவரக்ள்  நிலத்தில் 

விழளவித்த 

பொருடக்ழள 

பகாடுத்திருந்தால் 
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888 பதரியாது 

 

HINT: If other family member(s) are responsible for rations/supplies 

and respondent does not know the details, choose Don’t Know. 

 

[HINT: மே்ே குடும்ெ உறுெ்பினர ்தான் மளிழக/ஜரஷன் 

பொருடக்ளுக்கு பொறுெ்பென்ோல், Don’t Know ஜதரவ்ு 

பசய்யவும்] 

 

 

[For ALL answers Skip to 5.1 after this question] 

[இந்த ஜகள்விக்குெ் பிேகு அழனத்து ெதில்களுக்காக5.1 

க்குச ்பசல்லவும்] 

விருெ்ெம் 5 ழன 

பதரவ்ு பசய்யவும் 

 

5. Why are you not getting enough food to eat? 

(Surveyor Instruction. Do NOT read options) 
ஏன் உங்களுக்குச ்சாெ்பிடுவதே்குெ் ஜொதிய அளவு 

உணவுெ் பொருட்கள் கிழடக்கவில்ழல? 

(கபட்டி எடுப்பவருக்கான குறிப்பு. விருப்பத் 

கதரவ்ுமளப் படிக்க கவண்டாம்) 

1 = Lack of money to buy food 

உணவுெ் பொருட்கழள வாங்குவதே்குெ் ெணம் 

இல்லாழம 

2 = I am unable to prepare / cook food myself. 

என்னால் உணவுெ் பொருழளத் தயாரிக்க/ சழமக்க 

முடியவில்ழல 

3 = I am unable to physically go to a grocer / provision store / 

ration shop 

என்னால் மளிழகக் கழடக்கு/ புரவிஷன் ஸ்ஜடாருக்கு/ 

ஜரஷன் கழடக்குச ்பசல்ல முடியவில்ழல 

4 = My usual grocer / provision store / ration shop is closed 

எனது வைக்கமான மளிழகக் கழட/ புரவிஷன் ஸ்ஜடார/் 

ஜரஷன் கழட மூடியுள்ளது 

5 - Food is brought to me by neighbour/family member but 

they are not allowed out of their house 

எனக்கு உணவுெ் பொருள் ெக்கத்து வீடட்ுக் காரரால்/ 

குடும்ெ உறுெ்பினரால் பகாண்டு வரெ்ெடுகிேது ஆனால் 

அவரக்ள் தங்களது வீட்டிலிருந்து பவளிஜய வருவதே்கு 

அனுமதிக்கெ்ெடவில்ழல 

6 = Other elder member in HH already answered in other survey 

6 = ஜவறு குடும்ெ உறுெ்பினர ்ஜவறு அறிக்ழகயில் 

ஏே்கனஜவ ெதில் அளித்தார ்

 

 

999 = Other, Specify_______ 

மே்ேழவ, குறிெ்பிடவும்_______ 

Mark ALL that apply. 

 

ெதிலளிெ்ெவருக்கு 

ெதிழல ஜயாசித்து 

பசால்ல ஜொதிய 

அவகாசம் 

பகாடுக்கஜவண்டு

ம். 

 

அவரக்ளுக்கு 

நீங்கள் ெதிழல 

எடுத்து தர 

ஜவண்டாம் 

5.1 Are you physically able to walk to the grocery shop/ration shop 

to get the supplies for your food? 

ெதிலளிெ்ெவர ்

அவருழடய 

வீட்டிலிருந்து அந்த 
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உங்கள் உணவுக்கொன கபொருடக்வளப் கபறுைதற்கு 

மளிவக கவட / ரரஷன் கவடக்கு உங்களொல்  ட ்து 

க ல்ல  முடியுமொ? 

1 = Yes 

ஆம் 

2 = No 

இல்ழல 

3 = Not applicable: Other HH members go to get supplies/rations 

3 = Not applicable: என் கூட வசிக்கும் மே்ே உறுெ்பினர ்

(மகன்/மகள்) வாங்கிவருவாரக்ள் 

 

 

ஊரில் உள்ள 

கழடக்ஜகா 

அல்லது ஜரசன் 

கழடக்ஜகா 

பசல்வழத 

குறிக்கும், 

5.2 Do you / will you have enough money/resources to purchase 

rations/provisions for the next week? 

அடுத்த வாரத்திே்கு ஜரஷன் அல்லது 

மளிழக  பொருட்கழள வாங்க உங்களிடம் ஜொதுமான 

ெணம் இருக்கிேதா அல்லது இருக்குமா ? 

1 = Yes 

ஆம் 

2 = No 

இல்ழல 

3 = I buy rations on credit 

 ொன் கடனில் ரரஷன் கபொருடக்வள ைொங்குகிரறன் 

4 =  I am financially dependent on my son/daughter 

4 = நான் ெணத்திே்கு என் மகன்/மகள் மீது நம்பி 

இருக்கிஜேன் 

999 = Other, Specify 

மே்ேழவ, Specify 

 

HINT:  If elder is dependent on spouse, choose 1 or 2 as 

appropriate. 

 

 

HINT: கணவர ்ஜமல் நம்பி இருந்தால் 1 அல்லழத 2 

ழவ ஜதரவ்ு பசய்யவும் 

 

ெதிலளிெ்ெவர ்

புரிந்து பகாள்ளும் 

வழகயில் 

பொறுழமயாக 

ஜகடக்வும் 

6.  Have you received any cooked food from the government 

delivered straight to your house? 

நீங்கள் அரசாங்கத்திடமிருந்து ஜநரடியாக உங்களது 

வீட்டிே்கு ஏஜதனும் சழமக்கெ்ெட்ட உணவு படலிவரி 

பசய்யெ்ெடட்ு பெே்றீரக்ளா? 

1 = Yes 

ஆம் 

2 = No → Jump to 7 

இல்ழல → 7 க்குச ்பசல்லவும் 

ெதிலளிெ்ெவருக்கு 

அரசாங்கத்திடமிரு

ந்து ஜநரிழடயாக 

அதாவது 

அங்கன்வாடி 

ழமயத்திலிருந்ஜதா

, அம்மா 

உணவகத்திலிருந்

ஜதா அல்லது 

அரசாங்கத்தால் 

அழமக்கெ்ெடட்ுள்

ள நிவாரண 
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ழமயத்திலிருந்

பதா சழமக்கெட்ட 

உணழவ 

ெதிலளிெ்ெவர ்

அங்கு பசன்று 

வாங்காமல் 

ெதிலளிெ்ெவரின் 

இருெ்பிடத்திே்ஜக 

அரசு ஊழியஜரா 

அல்லது அரசால் 

நியமிக்கெ்ெட்ட 

தன்னாரவ்லஜரா  

ஜநரிழடயாக 

பசன்று 

பகாடுத்தால் 

மடட்ுஜம விருெ்ெம் 

1 ஜதரவ்ு பசய்யவும். 

6.1 How often have you been receiving the food? 

நீங்கள் எவ்வளவு அடிக்கடி உணவுெ் பொருழளெ் பெே்றுக் 

பகாண்டிருக்கிறீரக்ள்? 

1 = Once a day, everyday 

ஒரு நாளுக்கு ஒரு தடழவ, ஒவ்பவாரு நாளும் 

2 = Twice a day, everyday 

ஒரு நாளுக்கு இரண்டு தடழவகள், ஒவ்பவாரு நாளும் 

3 = Thrice a day, everyday 
ஒரு நாளுக்கு மூன்று தடழவகள், ஒவ்பவாரு நாளும் 
4 = Alternate days 

ஒரு  ொள் விடட்ு ஒரு  ொள்  

5 = Irregular 
வைக்கமாக இல்ழல 

ஒரு நாள்விடட்ு ஒரு 

நாள் பொருடக்ழள 

பெே்றுபகாண்டால் 

விருெ்ெம் 4 ம், 

முழேயாக 

இல்லாமல் 

எெ்பொழுது 

பொருடக்ள் ஜதழவ 

ெடுகிேஜதா 

அெ்பொழுபதல்லா

ம் 

பெே்றுக்பகாண்டா

ல் விருெ்ெம்ன் 5 

ஜதரவ்ு பசய்யவும்  

7. Are you aware that all ration card holders are eligible to receive 

Rs 1000 and free rice, pulses, cooking oil and sugar? 

ஜரஷன் காரட்ு ழவத்திருக்கிே அழனவரும் ரூ 1000 

மே்றும் இலவச அரிசி, ெருெ்பு வழககள், சழமயல் 

எண்பணய் மே்றும் சரக்்கழரழயெ் பெறுவதே்கு தகுதி 

பெே்றிருக்கிோரக்ள் என்ெது உங்களுக்குத் பதரியுமா? 

1 = Yes, but only about the 1000 Rs 

1 = ஆம், ரூ. 1000 ெே்றி  மடட்ும் பதரியும் 

2 = Yes but only about free provisions 

2 = ஆம், இலவச  ஜரஷன் பொருட்கழள ெே்றி மடட்ும் 

பதரியும் 

3 = Yes I know about both 

3 = ஆம், இரண்ழட ெே்றியும் பதரியும்  

4 = No → Skip to 9 

இல்ழல → 9 க்குச ்பசல்லவும் 

இந்த அறிவிெ்பு 

பகாஜரானா 

தடுெ்பு 

நடவடிக்ழகயால் 

அன்ோட 

வாை்க்ழக 

ொதிக்கெ்ெடட்ுள்ள

தால் 

அரசாங்கத்தால் 

தே்சமயம்  

வைங்கெடுவது 

என்ெழத 

ெதிலளிெ்ெவருக்கு 

பதளிவாக கூேவும், 

(பொங்கல் 

ெண்டிழகக்கானது 

கிழடயாது 
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என்ெழத 

பதளிவாக கூேவும்) 

7.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

 

 

7.3 

 

Do you have a ration card? 

உங்களுக்கு ஜரஷன் அட்ழட உண்டதா   

1 = Yes 

1 = ஆம்  

2 = No  Skip to 8 

2=  இல்ழல  Skip to 8 

 

3 = Other elder member in HH already answered in other survey  

Skip to 9 

3 = ஜவறு குடும்ெ உறுெ்பினர ்ஜவறு அறிக்ழகயில் 

ஏே்கனஜவ ெதில் அளித்தார ் Skip to 9 

 

 

888 = Don’t Know 

888 = பதரியவில்ழல 

 

 

 

 

If YES, how many elders do you share it with? 

[ENTER NUMBER] (allow 0 to 9) 

 

If YES, do you also share it with other non-elderly family 

members? 

1 = Yes 

1 = ஆம்  

 

2 = No 

2 = இல்ழல 

 

8. Have you availed of this benefit from the government? 

(Surveyor Instruction. Do NOT read options) 
நீங்கள் அரசாங்கத்திடமிருந்து இந்த ெலழனெ் 

பெே்றீரக்ளா? 

(கபட்டி எடுப்பவருக்கான குறிப்பு. விருப்பத் 

கதரவ்ுமளப் படிக்க கவண்டாம்) 

1 = Yes but only the money 

1 = ஆம், ஆனால் ரூ 1000  மடட்ும் 

2 = Yes but only the rations 

2 = ஆம், ஆனால் ஜரஷன் பொருட்கள் மடட்ும் 

3 = Yes, I received both 

3 = ஆம், இரன்ழடயும் பெே்றுக்பகாண்ஜடன் 

4 - No, but they have given me a token to go receive it 

இல்ழல, ஆனால் அழதெ் பெறுவதே்கு அவரக்ள் எனக்கு 

ஒரு ஜடாக்கழனத் தந்திருக்கிோரக்ள் 

5 - No. I have no idea when I can receive it 

Select ONE 

ஒன்ழேத் 

ஜதரந்்பதடுக்கவும் 

 

 

ஒரு ஜவழள 

ெதிலளிெ்ெவர ்ஆம் 

என்று கூறினால் 

இது பகாஜரானா 

தடுெ்பு 

நடவடிக்ழகக்காக 

வைங்கெ்ெட்டதா 

(அதாவது ஏெ்ரல் 2 

க்கு பிேகு 

வைங்கெ்ெட்டதா 

என மீண்டும் 
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இல்ழல. நான் அழத எெ்பொழுது பெே முடியும் என 

எனக்கு எந்த ஜயாசழனயும் இல்ழல 

6 - No, I do not have a ration card 

இல்ழல, என்னிடம் ஒரு ஜரஷன் காரட்ு இல்ழல 

7 – I don’t know how to receive it 

7 - அழத எெ்ெடி பெறுவது என எனக்கு 

பதரியவில்ழல 

 

8 = Don’t Know / My son/daughter deals with it 

8 = பதரியவில்ழல /  என் மகன்/மகள் தான் 

அதே்க்கு பொறுெ்பு   
 

ஒருமுழே ஜகடட்ு 

உறுதி 

பசய்துபகாள்ளவும். 

9. Do you usually receive the Old Age Pension/Widow Pension/ 

Disability Pension (Rs. 1000 per month)?  

நீங்கள் வைக்கமாக முதிஜயார ்பென்ஷன்/ கணவழர 

இைந்தவருக்கான பென்ஷன்/ மாே்றுத் திேனாளிக்கான 

பென்ஷழன (ஒரு மாதத்திே்கு ரூ. 1000) பெறுகிறீரக்ளா? 

1 = Yes 

ஆம் 

2 = No → Skip to 11.1 

இல்ழல → 11 க்குச ்பசல்லவும் 

 

9.1 How do you usually receive the money from this pension? 

நீங்கள் வைக்கமாக எவ்வாறு இந்த பென்ஷனலிருந்து 

ெணத்ழதெ் பெறுகிறீரக்ள்? 

1= Through banking correspondent 

ஜெங்கிங் கரஸ்ொண்படன்ட் மூலமாக / வங்கியால் 

நியமிக்கெட்ட நெர ்மூலமாக 

2 = Straight into the bank account 

ஜநடியாக வங்கிக் கணக்கில் 

3 = Physically get it from a government office 

அழத ஒரு அரசு அலுவலகத்திே்கு ஜநரடியாகச ்பசன்று 

பெறுகிஜேன் 

4 = Through some intermediaries 

சில இழடத் தரகரக்ள் மூலமாக 

999 = Other, specify 

மே்ேழவ, குறிெ்பிடவும் 

வங்கியினால் 

நியமிக்கெ்ெட்ட 

ஒரு நெர ்

ெதிலளிெவரக்ள் 

வசிக்கும் 

ெகுதிகளில் உள்ள 

ஜொது இடத்திஜலா 

அல்லது 

ெதிலளிெ்ெவரின் 

இருெ்பிடங்களுக்

ஜகா ஜநரில் பசன்று 

வைங்கினால் 

விருெ்ெம் 1ழன 

ஜதரவ்ு பசய்யவும். 

 

ெதிலளிெ்ெவர ்

ஜநரிழடயாக 

வங்கிக்ஜக பசன்று 

ெணத்ழத 

பெே்ோல் விருெ்ெம் 

2 ஜதரவ்ு பசய்யவும் 

 

கிராம நிரவ்ாக 

அலுவலகம், 

ெஞ்சாயாத்து 

அலுவலகம் 

ஜொன்ே இடத்திே்கு 
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ெதிலளிெ்ெவர ்

ஜநரில் பசன்று 

பெே்றுக்பகாண்டா

ல் விருெ்ெம் 3  

ஜதரவ்ு பசய்யவும் 

10. When did you last receive the pension? 

 

1 March 1st week 

2 March 2nd week 

3 March 3rd week 

4 March 4th week 

5 April 1st week 

6 April 2nd week 

7 April 3rd week 

8 April 4th week 

9 May 1st week 

10 May 2 week 
888 Other: specify 

Skip pattern 

change 

 
ெதிலளிெ்ெவர ்

மாரச் ்

மாதத்திே்கான 

பதாழகழய 

பெே்றிருந்தால் 

மடட்ுஜம ஆம் என 

ஜதரவ்ு பசய்ய 

ஜவண்டும், அதே்கு 

ெதிலாக சனவரி  

அல்லது பிெ்ரவரி 

மாதத்திே்கான 

பதாழகழய மாரச் ்

மாதம் தாமதமாக 

பெே்றிருந்தால் 

இல்மல என ஜதரவ்ு 

பசய்ய ஜவண்டும். 

11.1 In the last 10 days have you experienced, or are you currently 

experiencing any of the following symptoms?  

கட ்த10  ொட்களிரலொ அல்லது தற்ரபொரதொ  ீங்கள்  

பின்ைரும் அறிகுறிகவள அனுபவிக்கிறீரக்ளொ? 

(Surveyor Instruction. Please read options) 

(கபட்டி எடுப்பவருக்கான குறிப்பு. கீழ்ககாண்ட 

விருப்பத் கதரவ்ுமளப் படித்து காண்பித்து ககட்கவும்) 
 

- Sore throat 

            கதொண்வட ைலி 

- Fever 

           காய்சச்ல் 

- Difficulty breathing 

- சுவாசிெ்ெதில் சிரமம் 

- Extreme tiredness 

           மிகுந்த ஜசாரவ்ு 

- None of the above  Skip to 11.6 

           ஜமஜல குறிெ்பிட்ட எதுவுமில்ழல 

Select ALL that 

apply. 

 
ெதிலளிெ்ெவரிடம் 

ஊரடங்கு 

அறிவிக்கெ்ெட்ட  

நாளிலிருந்ஜதா 

அல்லது 

தே்ஜொஜதா இந்த 

அறிகுறிகள் 

ஏதாவது இருந்ததா 

அல்லது தே்சமயம் 

இருக்கிரதா என 

ஒவ்ஜவாரு 

அறிகுறிகழளயும் 

ெடித்து காண்பித்து 

ஜகடக்வும் 

11.2 What did you do when you had these symptoms? 

இ ்த அறிகுறிகள் இரு ்தரபொது  ீங்கள் என்ன 

க ய்தீரக்ள்? 

1= Self-medicate  12 
சுயமொக மரு ்து எடுத்துக்ககொண்ரடன் 

அரசாங்க உதவி 

ழமயம்/ பெல்ெ் 

ழலன் என்ெது 

பகாஜரானா 

பதாே்றுக்காக 
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2 = Do nothing  12 
எதுவும் க ய்யவில்வல 

3 = Called the Gov’t helpline  11.3 
அரசாங்க உதவி ழமயத்ழத/ பெல்ெ்ழலழன 

அழைத்ழதன் 

4 = Went to the Gov’t Health Service Provider  11.4 
அரசு மருத்துவமழனக்கு/ ஆரம்ெ சுகாதார 

நிழலயத்திே்கு பசன்ஜேன் 

5 = Went to the Private doctor  11.5 
தனியார ்மருத்துவரிடம் பசன்ஜேன் 

999 = Others, Specify________ 
மே்ேழவ, குறிெ்பிடுக_______ 

  

ஏே்ெடுத்தியது என 

பசால்லவும் 

11.3 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3

2. 

Did you get through to the government helpline? 

 ீங்கள் அர ொங்க அரசாங்க உதவி ழமயத்ழத / 

கெல்ப்வலவன பதாடரப்ு பகாண்டீரக்ளா? 

1= Yes  11.3.1 

ஆம் 

2 = No  12 

இல்ழல 

 

What were you advised on the government helpline? 

அர ொங்க உதவி ழமயத்தில் / கெல்ப்வலனில் 

உங்களுக்கு என்ன அறிவுறுத்தப்பட்டது? 

1 = They asked me about my travel history and then told me 

not to worry  12 

என்னுவடய பயண ைரலொறு பற்றி அைரக்ள் என்னிடம் 

ரகட்டொரக்ள், பின்னர ்கைவலப்பட ரைண்டொம் என்று 

க ொன்னொரக்ள் 

2 = They told me my symptoms are not likely to be 

Coronavirus-related.  12 

எனக்கு உள்ள அறிகுறிகள் ககொரரொனொ வைரஸ் 

கதொடரப்ொனதொக இருக்க ைொய்ப்பில்வல என்று அைரக்ள் 

என்னிடம் க ொன்னொரக்ள். 

3 = They asked me to go to the government health service 

provider   11.3.2 

அைரக்ள் என்வன அரசு மருத்துைமவனக்கு /ஆரம்ப 

சுகொதொர  ிவலயத்திற்கு க ல்ல  ்க ொன்னொரக்ள் 

Did you then visit the government hospital? 

 ீங்கள் அரசு மருத்துைமவனக்கு/ ஆரம்ப சுகொதொர 

 ிவலயத்திற்கு க ன்றீரக்ளொ? 

1 = Yes  11.4 

ஆம் 

2 = No  12 

இல்ழல 

ெதிலளிெ்ெவர ்

பசால்லும் ெதிழல 

அெ்ெடிஜய 

குறிக்கவும் 

11.4 What happened when you went to the government health 

service provider? Did they do a blood test? 

For all options 

move to Q12. 
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 ீங்கள் அர ொங்க மருத்துைமவன / ஆரம்ப சுகொதொர 

 ிவலயத்திற்க்கு க ன்றரபொது என்ன  ட ்தது? அைரக்ள் 

இரத்த பரிர ொதவன க ய்தொரக்ளொ? 
1 = Performed a blood test, informed my symptoms are not 

related to Coronavirus 

இரத்த பரிர ொதவன க ய்யப்பட்டது, எனது அறிகுறிகள் 

ககொரரொனொ வைரஸுடன் கதொடரப்ுவடயவை அல்ல 

2 = Did not do a test, informed my symptoms are not related 

to Coronavirus 

ர ொதவன க ய்யவில்வல, எனது அறிகுறிகள் 

ககொரரொனொ வைரஸுடன் கதொடரப்ுவடயவை அல்ல 

Other: please specify 

மே்ேழவ, குறிெ்பிடுக_____ 

 

11.5 What happened when you went to the private health service 

provider? 

 ீங்கள் தனியொர ்மருத்துைர ்/ மருத்துைமவனக்கு 

க ன்றரபொது என்ன  ட ்தது? 

1 = Performed a blood test, informed my symptoms are not 

related to Coronavirus 

இரத்த பரிர ொதவன க ய்யப்பட்டது, எனது அறிகுறிகள் 

ககொரரொனொ வைரஸுடன் கதொடரப்ுவடயவை அல்ல 

2 = Did not do a test, informed my symptoms are not related 

to Coronavirus 

ர ொதவன க ய்யவில்வல, எனது அறிகுறிகள் 

ககொரரொனொ வைரஸுடன் கதொடரப்ுவடயவை அல்ல 

3 = Asked to visit government facility 

 ர ொதவன அர ொங்க மருத்துைமவனயில் க ன்று பொரக்்க 

க ொன்னொரக்ள் 

Other: please specify 

மே்ேழவ, குறிெ்பிடுக_____ 

For all options 

move to Q12. 

 

11.6 What would you do if you developed a fever or cough or 

difficulty breathing or extreme tiredness? 

உங்களுக்கு கொய்  ்ல் அல்லது இருமல் அல்லது 

சுைொசிப்பதில் சிரமம் அல்லது தீவிர ர ொரவ்ு ஏற்பட்டொல் 

 ீங்கள் என்ன க ய்வீரக்ள்? 

1= Self-medicate 
சுயமொக மரு ்து எடுத்துக்ககொண்ரடன் 

2 = Do nothing 
எதுவும் க ய்யவில்வல 

3 = Call the Gov’t helpline 
அரசாங்க உதவி ழமயத்ழத/ பெல்ெ்ழலழன 

அழைெ்ஜென் 

4 = Go to the Gov’t Health Service Provider 
அரசு மருத்துவமழனக்கு/ ஆரம்ப சுகொதொர 

 ிவலயத்திற்க்கு பசல்ஜவன் 

5 = Go to the Private doctor 
தனியார ்மருத்துவரிடம் பசல்ஜவன் 

ெதிலளிெ்ெவர ்

பசால்லும் ெதிழல 

அெ்ெடிஜய 

குறிக்கவும் 
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999 = Others, Specify________ 
மே்ேழவ, குறிெ்பிடுக 

12.  Did you have the need to visit a medical provider in the past 10 
days but did not visit a health provider?  

கடந்த 10 நாட்களில்  ீங்கள் ஒரு மருத்துைவர பொரக்்க 

ரைண்டிய அைசியம் இரு ்தும் பொரக்்கமுடியவில்வலயொ? 

 

1 = Yes 

  ஆம் 

2 = I had the need to visit a medical provider and managed to 

go  Go to 12.1 

 ொன் ஒரு மருத்துைவரப் பொரக்்க ரைண்டிய அைசியம் 

இரு ்தது, க ல்லவும் முடி ்தது 

3 = No, I had no such need need  Skip to 13.1 

இல்வல, எனக்கு அத்தவகய ரதவை இல்வல 
 

கடந்த 10 

நாடக்ளில் ஏஜதா 

ஒரு 

காரணத்திே்காக 

மருத்துவழர 

ொரக்்கஜவண்டிய 

அவசியம் இருந்தது 

ஆனால் 

மருத்துவழர 

ொரக்்க 

முடியவில்ழல 

என்ோல் விருெ்ெம் 

1 ஜதரவ்ு பசய்யவும். 

ஒரு மருத்துைவரப் 

பொரக்்க ரைண்டிய 

அைசியம் 

இரு ்தது, 

மருத்துவழர 

பசன்று ொரக்்கவும் 

முடி ்தது என்றொல் 

விருப்பம் 2 ரதரவ்ு 

க ய்யவும், 

மருத்துைவர 

க ன்று 

பொரக்்கரைண்டிய 

ரதவை 

ஏற்படவில்வல 

என்றொல் விருப்பம் 

3 ரதரவ்ு க ய்யவும் 

 

 

 

12.1 Why did you need to visit a medical provider? 

(Surveyor Instruction. Do NOT read options) 
நீங்கள் ஏன் ஒரு மருத்துவழர பசன்று ொரக்்க  

ஜவண்டியிருந்தது? 

(கபட்டி எடுப்பவருக்கான குறிப்பு. விருப்பத் 

கதரவ்ுமளப் படிக்க கவண்டாம்) 

1 = Cold/runny nose/cough/sore throat/  

ேலஜதாஷம்/ மூக்கு ஒழுகுவது/ இருமல்/ பதாண்ழடக் 

கரகரெ்பு 

(Mark all that 

apply) 

விருெ்ெங்கழள 

ெடித்து காண்பிக்க 

ஜவண்ட்டாம், 

ெதிலளிெ்ெவர ்

ஒவ்பவான்ோக 

பசால்லும்ஜொது 

ஜவறு ஏதாவது 
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2 = Fever 

காய்சச்ல் 

3 = Regular check-up for diabetes / hypertension. 

நீரிழிவு/ உயர ்இரத்த அழுத்தத்திே்காக வைக்கமான 

ெரிஜசாதழனகள் 

4 = Excessive or prolonged fatigue/weakness 

அதிகெ்ெடியான அல்லது பதாடரந்்து நீடிக்கிே கழளெ்பு/ 

ெலவீனம் 

5 = Dizziness 

தழலச ்சுே்ேல் 

7 = Earache 

காது வலி 

6 = Chills/shivering 

குளிர ்காய்சச்ல்/ நடுக்கம் 

8 = Diarrhea, constipation, stomach ache 

ஜெதி, மலச ்சிக்கல், வயிே்று வலி 

9 = Vomiting 

வாந்தி 

10 = Bloody stool or urine 

மலத்தில் அல்லது சிறு நீரில் இரத்தம் 

11 = Body/ Joint Pain 

உடம்பு/ மூடட்ு வலி 

12 = Fall/ Injury 

கீஜை விழுந்தது/ காயம் 

13 = Acute Emergency (heart problem/stroke/jaundice/malaria 

etc.) 

தீவிர அவசர நிழல (இதயெ் பிரசச்ிழன/ ெக்கவாதம்/ 

மஞ்சள் காமாழல/ மஜலரியா இதரன) 

உள்ளதா என 

ஜகடக்வும் 

If Option 2 is 

selected in Q.12 

then for all options 

selected skip to 

Q13.1 



TN Elderly Panel Study | Covid-19 Phone Survey  
Version: April 1, 2020 

 

14 = Breathlessness 

14 = மூ ச்ுத் திணறல் 

 

15 = Vision/Hearing/Skin Problems 

15 = பொரவ்ை / ரகட்டல் / ரதொல் பிர ச்ிவனகள் 

 

999 = Other, Specify__________ 

மே்ேழவ, குறிெ்பிடவும்__________ 

12.2  Why could you not visit a medical provider? 

உங்களொல் ஏன் ஒரு மருத்துைவர பொரக்்க முடியவில்வல? 

1 - Medical facilities are closed 

மருத்துவ வசதி அழமெ்புகள் மூடெ்ெடட்ுள்ளன 

2 - No one to accompany me to the provider (this refers to 

physical/moral assistance other than transportation) 

ஜசழவ வைங்குெவரிடம் பசல்வதே்கு உங்களுடன் 

வருவதே்கு எவருமில்ழல (இது பசன்று வருவழதத் தவிர 

உடல்தீதியான/ தாரம்ீகரீதியான உதவிழயக் குறிக்கிேது) 

3 - Lack of transport  

ஜொக்குவரத்து வசதி இல்லாழம 

4 - Lack of time 

ஜநரம் இல்லாழம 

5 - Lack of money 

ெணம் இல்லாழம 

6 - I thought I am not allowed outside my house to go to the 

hospital because of the lockdown situation 

ஊரடங்கு சூை்நிழலயின் காரணமாக மருத்துவ 

மழனக்குச ்பசல்வதே்கு எனது வீட்டிே்கு பவளிஜய நான் 

அனுமதிக்கெ்ெட மாட்ஜடன் என நான் நிழனத்ஜதன் 

- Other: specify 

மே்ேழவ: குறிெ்பிடவும் 
 

Multiple choice 

 
ெதிலளிெ்ெவர ்

பசால்லும் 

ெதில்கழள 

அெ்ெடிஜய 

குறிக்கவும் 

13.1 Do you have to take any medications regularly for conditions 

like diabetes, hypertension etc.? 
நீங்கள் நீரிழிவு, உயர ்இரத்த அழுத்தம் இதரன ஜொன்ே 

உடல் நலக் குழேொடுகளுக்காக வைக்கமாக ஏஜதனும் 

மருந்து எடுத்துக் பகாள்ள ஜவண்டியிருக்கிேதா? 

1 = Yes 

ஆம் 

2 = No → skip to 14.1 
இல்ழல → 14.1 க்குச ்பசல்லவும் 

ெதிலளிெ்ெவர ் 

ஆம் என்று  

பசான்னால், 

ஏே்பகனஜவ இது 

ஜொன்ே  

ஜநாய்களுக்கு 

மருந்து/ 

மாத்திழரகள் 

எடுத்துக்பகாண்டி

ருக்கிோர என 

உறுதிெடுத்திக்

பகாள்ளவும் 

13.2 Were you able to buy these medications over the past few 

days? 
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உங்களொல் கட ்த சில  ொடக்ளொக இ ்த மரு ்துகவள 

ைொங்கி முடி ்ததொ? 

 1= Yes  skip to 14.1 

1 = ஆம்  skip to 14.1 

2 = No 

இல்ழல 

3 = I didn’t need to buy medicines over the past few days.  

skip to 14.1 

கடந்த சில நாட்களில் எனக்கு மருந்துெ் பொருடக்ள் 

வாங்க ஜவண்டியிருக்கவில்ழல  skip to 14.1 
 

13.3 Why were you unable to buy medicines? 
உங்களால் ஏன் மருந்துெ் பொருட்கழள வாங்க 

முடியவில்ழல? 

1 - Medical facilities are closed 

மருத்துவ அழமெ்புகள் மூடெ்ெடட்ுள்ளன  

2 - There are no supplies of medicines 

மருந்துெ் பொருட்களின் விநிஜயாகம் இல்ழல 

3 - Lack of transport  

ஜொக்குவரத்து வசதி இல்லாழம 

4 - Lack of time 

ஜநரம் இல்லாழம 

5 - Lack of money 

ெணம் இல்லாழம 

6 - I thought I am not allowed outside the house due to the 

lockdown situation 

ஊரடங்கு சூை்நிழலயின் காரணமாக வீட்டிே்கு பவளிஜய 

நான் அனுமதிக்கெ்ெட மாட்ஜடன் என நான் நிழனத்ஜதன் 

7 – I have no one to go and buy to for me 

7 -  எனக்காக பசன்று வாங்கி வர யாரும் இல்ழல 

- Other: specify 

மே்ேழவ: குறிெ்பிடவும் 

Multiple choice 

 

ெதிலளிெ்ெவர ்

பசால்லும் 

ெதில்கழள 

அெ்ெடிஜய 

குறிக்கவும் 

14. 1 Ever since the lockdown has been announced, have you been 

more worried than usual about your health? 

ஊரடங்கு உத்தரவு அறிவிக்கெ்ெட்ட நாளிலிருந்து 

வைக்கத்துக்கு மாோக உங்களது உடல் நலழனெ் ெே்றி 

அதிகம் கவழலெ்ெடுகிறீரக்ளா? 

1 = Yes 

1 = ஆம் 

2 = No  

2 = இல்ழல 

 

14.2 Ever since the lockdown has been announced, have you been 

more worried than usual about having enough food to eat? 

ஊரடங்கு உத்தரவு அறிவிக்கெ்ெட்ட நாளிலிருந்து 

வைக்கதத்ுக்கு மாோக  சாெ்பிட ஜொதுமான அளவு 

உணவில்ழல என அதிகம் கவழலெ்ெடுகிறீரக்ளா? 

ெதிலளிெ்ெவர ்

பசால்லும் 

ெதில்கழள 

அெ்ெடிஜய 

குறிக்கவும் 
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1 = Yes 

1 = ஆம் 

2 = No  

2 = இல்ழல 

14.3 Over the past week did anyone come to visit you at home/ did 

you go outside to visit anybody? 

கடந்த வாரத்திலிருந்து யாஜரனும் உங்கழள வீட்டிே்கு 

வந்து சந்தித்தாரக்ளா அல்லது நீங்கள் யாழரஜயனும் 

சந்திக்க பவளிஜய பசன்றீரக்ளா? 

1 = Yes, at least once a day 

1 = ஆம், ஒரு நாழளக்கு குழேந்த ெடச்ம் ஒரு வாட்டி 

2 = Yes, at least once in 2-3 days 

2 = ஆம், குழேந்த ெட்சம் 2-3 நாட்களில் ஒரு வாட்டி 

3 = Yes, but irregularly 

3 = ஆம், ஆனால் முழேயின்றி 

4= No I have not met anyone 

4 = இல்ழல, நான் யாழரயும் சந்திக்கவில்ழல  

Mark ALL that 

apply. 

 
ெதிலளிெ்ெவரின் 

மகன்/மகள் 

உே்வினரக்ள், 

நண்ெரக்ள் அல்லது 

அக்கம்ெக்கத்தில் 

வசிெ்ெவரக்ள் 

யாஜரனும் 

ெதிலளிெ்ெவழர 

வந்து  

சந்திருந்தாலும், 

அல்லது 

ெதிலளிெ்ெவர ்

அவரக்ழள பசன்று 

சந்தித்திருந்தாலும், 

எந்த விருெ்ெம் 

பொருந்துஜமா 

அந்த 

விருெ்ெத்திழன 

ஜதரவ்ு 

பசய்யஜவண்டும் 

14.4 Over the past week, did you speak to anyone like family 

members or friends over the phone? 

நீங்கள் கடந்த வாரதத்ில் உங்களது குடும்ெ 

உறுெ்பினரக்ளுடஜனா அல்லது நண்ெரக்ளுடஜனா 

பதாழலஜெசியில் உழரயாடினீரக்ளா? 
1 = Yes, at least once a day 

1 = ஆம், ஒரு நாழளக்கு குழேந்த ெடச்ம் ஒரு வாட்டி 

2 = Yes, at least once in 2-3 days 

2 = ஆம், குழேந்த ெட்சம் 2-3 நாட்களில் ஒரு வாட்டி 

3 = Yes, but irregularly 

3 = ஆம், ஆனால் முழேயின்றி  

4= No I have not spoken on the phone to anyone 

4 = இல்ழல, நான் யாருழடயும் 

ழகஜெசியில்/பதாழலஜெசியில் ஜெசவில்ழல  

ெதிலளிெ்ெவரத்ான் 

ஜொன் பசய்து 

ஜெசஜவண்டும் என 

அவசியமில்ழல, 

ெதிலாக மகஜனா, 

மகஜளா, 

உேவினரக்ஜளா 

அல்லது 

நண்ெரக்ஜளா 

ஜொன் பசய்திருந்து 

அவரக்ளிடம் 

ஜெசியிருந்தாலும் 

உழரயாடியாதாக 

எடுத்துக்பகாள்ள 

ஜவண்டும்.  

15.1 Over the past week, did you often feel lonely? 

கடந்த ஒரு வாரமாக, நீங்கள் அடிக்கடி தனிழமயாக 

உணரக்ிறீரக்ளா? 

1 = Yes 

ஆம் 

ெதிலளிெ்ெவர ்

பசால்லும் 

ெதில்கழள 

அெ்ெடிஜய 

குறிக்கவும் 



TN Elderly Panel Study | Covid-19 Phone Survey  
Version: April 1, 2020 

2 = No 

இல்ழல 

15.2 Over the past week, were you afraid that something bad is 

going to happen to you? 

கடந்த ஒரு வாரமாக, நீங்கள் உங்களுக்கு ஜமாசமாக 

ஏஜதா ஒன்று நிகைெ் ஜொகிேது எனெ் ெயெ்ெடுகிறீரக்ளா? 

1 = Yes 
ஆம் 

2 = No 

இல்ழல 

ெதிலளிெ்ெவர ்

பசால்லும் 

ெதில்கழள 

அெ்ெடிஜய 

குறிக்கவும் 

15.3 Over the past week, did you feel that your situation is 

hopeless? 

கடந்த ஒரு வாரமாக, நீங்கள் உங்களது சூை்நிழல 

நம்பிக்ழகயே்ேதாக உள்ளது என உணரக்ிறீரக்ளா? 

1 = Yes 
ஆம் 

2 = No 

இல்ழல 

ெதிலளிெ்ெவர ்

பசால்லும் 

ெதில்கழள 

அெ்ெடிஜய 

குறிக்கவும் 

 Comments if any, _________________________  

 

 

 

Insert Message: 

Thank you for speaking to us. Please remember that the current lockdown situation 

announced by the government is for the safety of you and your community. 

எங்களுடன் ஜெசியழமக்கு நன்றி. உங்கழளயும் உங்கள் சமூகத்ழதயும் 

ொதுகாெ்ெதே்ஜக அரசு ஊரடங்ழக அமல் ெடுத்தியுள்ளது என்ெழத 

நிழனவில் பகாள்ளவும். 

 In this period, the government requests you to stay home unless essential. 

இந்த ஜநரத்தில்  அத்தியாவசிய ஜதழவகழள தவிரத்்து வீடழ்ட விடட்ு 

பவளிஜய வரஜவண்டாம் என அரசு தங்கழள ஜகடட்ுக்பகாள்கிேது 

 Your local grocery stores will be open from 6 AM to 1 PM every day, ration shops 

from 9 AM to 1 PM, hospitals and pharmacies are open throughout the day. You can 

go to these places if needed. 

 உங்கள் ெகுதியில் உள்ள மளிழக கழடகள் காழல 6 மணி முதல் பிே்ெகல் 1 

மணி வழரயிலும் , ஜரஷன் கழட காழல 9 மணி முதல் பிே்ெகல் 1 மணி 

வழரயிலும், மருத்துவமழனகள் மே்றும் மருந்தகங்கள் நாள் முழுவதும் 

திேந்திருக்கும். ஜதழவெ்ெட்டால் நீங்கள் இந்த இடங்களுக்கு பசல்லலாம் 

 It is illegal to go out of your house in more than groups of four.  
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உங்கள் வீட்டிலிருந்து 4 ஜெருக்கு ஜமல் பகாண்ட குழுவாக பவளிஜய வருவது 

தண்டழனக்குரிய குே்ேமாகும் 

 As a precautionary measure against Coronavirus, please wash your hands with soap 

frequently, and avoid touching your eyes, nose, or mouth without washing. 

பகாஜரானா ழவரஸ் ொதிெ்பிலிருந்து   தே்காத்துக்பகாள்ள உங்களது 

ழககழள அடிக்கடி ஜசாெ்பு ஜொடட்ு கழுவவும் மே்றும் ழககழள கழுவாமல் 

உங்களது கண், மூக்கு அல்லது வாயிழன பதாடுவழத தவிரக்வும். 

 Avoid crowded places and maintain 1-meter distance between you and the next 

person. 

கூட்டமான ெகுதிக்களுக்கு பசல்வழத தவிரக்்கவும் மே்றும் உங்களிடமிருந்து 

பிே நெருடன் 1 மீட்டர ்தூரம் இழடபவளிழய பின்ெே்ேவும். 

Further, if you have fever, cough, or difficulty breathing, please call the Tamil Nadu 

government helpline. The helpline number is 104 on your landline OR 044 2538 4520 OR 

1800 425 0111 (toll free number).  

ரமலும், உங்களுக்கு கொய்  ்ல், இருமல் அல்லது சுைொசிப்பதில் சிரமம் இரு ்தொல், 

தயவுக ய்து தமிழக அரசின் உதவி வமய்ய / கெல்ப்வலன் எண் 104 அவழக்கவும் 

(கட்டணமில்லொ எண்). உங்கள் ரலண்டவ்லனிலிரு ்து அவழக்க கெல்ப்வலன் எண் 

044 2538 4520 அல் லது 1800 425 0111. 

 

Thank you. 

நன்றி 

 


