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              पर् कत्यार्चा ओळ्ख संकेतांक:    
 

हलेीस-सखेसारीया इिन्स्ट टू फॉर पिब्लक हल्थ  
आतंररा ीय तबंाख ूिनयतर्ण धोरण मल्यमापन सवक्षण  –   

टीसीपी इंिडया ववे 2  

िमशर् तबंाखू वापर करणा-यांच े सवक्षण (M)  
 
    
राज्य    गर्ामीण /शहरी    िजल्हा    उपिजल्हा / वॉडर्          खेडे / ईबी          घर        क्ती                             
 
सवक्षणाचा िदनांक: ________ ( िदनांक ) /_________(मिहना )/________(वष) 

सुरुवात करण्याची वेळ: ____________सकाळी / संध्याकाळी     

संपल्याची वेळ: ____________ सकाळी / संध्याकाळी   

व्दारा तपासले :____________________________________ ( पयर्वेक्षकाचे नाव) 

तपासल्याची तरीख :_______________________   

M 



2 
 

भारत W२ िमशर्  
Q# VarName IN2-M Blank Column 

001 BI61270 सवक्षणाला सरूवात करण्यापूव िनयमावली नुसार समंती व सही घ्या.

002 HG61010 पर् कत्यार्साठी सचूना: सवर् पर् ांसाठी पर्ितसाद पयार्य वाचा, अपवाद:
a) पर्ितसाद पयार्य वाच ूनका. 
b) होय/ नाही पर्ितसाद पयार्य 
c) चकू / बरोबर पर्ितसाद पयार्य 

धूमर्िवरिहत तंबाख ू–  भूतपवूर् आिण स  वारंवारता 

पर् कत्यार्साठी सचूना: तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा.
तुम्ही सध्या खालीलपैकी कोणतेही धुमर्िवरिहत तंबाखू उत्पादने मिहन्यातून िकमान एकदातरी वापरता का? 

 होय नाही R DK 

003a SL61431 िमशर्ी / मशेरी 1 2 88 99 

003b SL61432 सुपारी आिण तंबाखू असलेले पान 1 2 88 99 

003c SL61433 साधा चघळण्याचा तंबाखू 1 2 88 99 

003d SL61434 गुटका 1 2 88 99 

003e SL61435 खैनी 1 2 88 99 

003f SL61436 जदार् 1 2 88 99 

003g SL61437 तंबाखू दतंमंजन/ पेस्ट 1 2 88 99 

003h SL61438 नाका ारे ओढायची / त डावाटे वापरायची तंबाखू पावडर (तपकीर) 1 2 88 99 

003i SL61439 लाल दतंमजंन 1 2 88 99 

003j SL61440 दोकता 1 2 88 99 

003k SL61441 गुढाकु 1 2 88 99 

003l SL61442 गुल 1 2 88 99 

003m SL61449 इतर धूमर्िवरहीत तंबाखू उत्पादन ेखाली नमूद करा). 1 2 88 99 

003n SL614490 इतर धूमर्िवरहीत तंबाखू उत्पादन:े ______________________ 1 2 88 99 
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004 SL61420 पर् कत्यार्साठी सचूना: फक्त एकाचीच िनवड करा. 
वरील पैकी कोणते उत्पादन आपण जास्त वारंवार वापरता? 

(फक्त एक उत्पादन)__________________________________________________________________________________  
88   R 

      99   DK 

005 TF61729 पर् कत्यार्साठी सचूना: फक्त एकाचीच िनवड करा.  
तुम्ही ह ेउत्पादन सरासरी िकती वेळा वापरता (तुमचे जास्त वारंवारता असलेले धुमर्िवरिहत उत्पादन). 

1   आठव ातुन एकपेक्षा कमी वेळा 
2   आठव ातुन एकदा 
3   आठव ातुन दोनदा 
4   आठव ातुन 3-5 वेळा 
5   दररोज िकवा जवळपास दररोज 
6   िदवसातुन एकपेक्षा जास्तवेळा 
88   R 

      99   DK 

006 TF61721 िवचारा जर 005/TF729=5 आिण 6. 
तुम्ही पर्त्येक िदवशी सरासरी िकती वेळा ते वापरता? 

_____________ 
88   R 

      99   DK 
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धमर्िवरिहत तंबाख ू–  कधी आिण का 

पर् कत्यार्साठी सचूना: लाग ूअसणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
खालीलपैकी कोणत्या पिरिस्थत मध्य ेतुम्ही धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरता? 

 होय नाही R DK 

007a TU61603 जेव्हा धूमर्पानास परवानगी नसते. 1 2 88 99 

007b TU61604 जेव्हा मला धूमर्पानाचा तंबाखू परवडू शकत नाही. 1 2 88 99 

007c TU61605 सामािजक पर्संगी. 1 2 88 99 

007d TU61606 जेव्हा मला धूमर्पानाचा तंबाखू सापडू शकत नाही. 1 2 88 99 

007e TU61607 जेव्हा मला इतरलोकांमध्ये बसायचे असत.े 1 2 88 99 

007f TU61608 जेव्हा कोणीतरी मला तो दतेो. 1 2 88 99 

007g TU61622O इतर पिरिस्थती: _____________ 1 2 88 99 
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पर् कत्यार्साठी सचूना: लाग ूअसणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
तुम्ही धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरण्यास का सुरुवात केली?  

 होय नाही R DK 

008a TC61711 िमतर् िकवा कुटुंबातील सदस्य धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरत होते. 1 2 88 99 

008b TC61810 पर्सार माध्यमांमधील क्ती (पर्िस  क्ती/ कलाकार/ आदशर् क्ती) धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरत. 1 2 88 99 

008c TC61803 मला वाटले की कदािचत धूमर्िवरिहत तंबाखू मला वजन घटिवण्यास मदत करेल. 1 2 88 99 

008d TC61804 मला वाटले की कदािचत धूमर्िवरिहत तंबाखू मला ताण कमी करण्यास मदत करेल. 1 2 88 99 

008e TC61805 मला उत्सुकता होती की मी धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरण्याचा आनंद घेईन.  1 2 88 99 

008f TC61808 मला वाटले धूमर् िवरिहत तंबाखू वापरण्यामुळे मला काहीतरी करायला िमळेल, मला गुंतवुन ठेवेल. 1 2 88 99 

008g TC61845 धूमर्िवरिहत तंबाखू हा तंबाखूच्या इतर पर्कारांपेक्षा कमी घातक आह.े 1 2 88 99 

008h TC61846 मला वाटले कदािचत धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरणे मला तंबाखू पूणर्पण ेसोडण्यापासुन मदत करेल. 1 2 88 99 

008i TC61847 धूमर्िवरिहत तंबाखूची पािकटे आकषर्क असतात. 1 2 88 99 

008j TC61848 धूमर्िवरिहत तंबाखूची चव चांगली लागते. 1 2 88 99 

008k TC61849 धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरण्यास आनंददायी असतो. 1 2 88 99 

008l TC61719O इतर कारण __________ 1 2 88 99 

धूमर्िवरहीत तबंाख ू- अवलंिबत्व 

009 SB61922 झोपुन उठल्यानंतर साधारणपणे िकती वेळाने तुम्ही तुमचा पिहल्यादंा धूमर्िवरहीत तंबाखू वापरता?
1   5 िमनीटे िकवा कमी 
2   6-30 िमनीटे 
3   31-60 िमनीटे 
4   60 िमनीटांपेक्षा जास्त 
88   R 

      99   DK 
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010 SB61929 तुम्हाला धूमर्िवरहीत तंबाखू चे सन जडले आहे असे तम्हाला वाटते का?”‘ सन’ म्हणजे अत्यंत पर्बळ सवय तुम्ही म्हणाल.
1    मुळीच सन जडललेे नाही 
2   हो, थोडफेार सन जडले आह े
3   हो, खूपच सन जडले आह े 
88   R 

      99   DK 

011 SB61931 तुम्हाला िकतीवेळा धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरण्याची तीवर् इच्छा होते? 
1   कधीही नाही 
2   िदवसातून एकपेक्षा कमी वेळा  
3   दररोज  
4   िदवसातुन अनेकदा 
5   दर तासाने िकवा त्याही पेक्षा जास्त  
88   R 

      99   DK 

012 SB61933 गेल्या मिहन्यात जेव्हा तुम्हाला धूमर्िवरहीत तंबाखू वापरण्याची पर्बळ इच्छा झाली तेव्हा तुम्ही िकती वेळा स्वतःला धूमर्िवरहीत तंबाखू 
वापरण्यापासुन रोखले? 

1   कधीही नाही    
2   एकदा 
3   काही वेळा 
4   ब-याच वेळा 
88   R 

      99   DK 
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धूमर्िवरहीत तबंाख:ू सोडण्याचे पर्य  

013 TQ61661 तुम्ही कधीही सवर् धूमर्िवरहीत तंबाखूची  उत्पादने वापरणे थांबिवण्याचा गंभीर पर्य केला आहे का?
1   होय 
2   नाही => 019/TQ733 वर जा. 
88   R => 019/TQ733 वर जा. 

      99   DK => 019/TQ733 वर जा. 

014 TQ61665 तुमच्या धूमर्िवरहीत तंबाखू सोडण्याच्या शेवटच्या पर्य ािवषयी िवचार करता....तुम्ही पून्हा धमर्िवरहीत तंबाखू वापरण्यास कधी सुरुवात 
केली? 

1   १ मिहन्यापेक्षा कमी िदवसांपूव  
2   १-३ मिहन्यांपूव      
3   ३-६ मिहन्यांपूव  
4   ६ मिहने ते एक वषार्पूव  
5   १-३ वषार्ंपूव  
6   ३ वषार्ंपूव   
88   R 

      99   DK 

पर् कत्यार्साठी सचूना: वेळेची एकके वाचनु दाखव ूनका. उ र योग्य वेळेच्या कालावधीमध्य ेिलहा –  तास , िदवस, आठवडे िकवा मिहन.े 
या धूमर्िवरहीत तंबाखू सोडण्याच्या पर्य ामध्ये तुम्ही िकती वेळ धूमर्िवरहीत तंबाखू वापरल्यािशवाय रािहला होतात? 

 R DK 

015a TQ61669A _____  (तास) 88 99 

015b TQ61669B ______ (िदवस) 88 99 

015c TQ61669C ______ (आठवडे)  88 99 

015d TQ61669D ______ (मिहने) 88 99 

 
 

 
 

 
 
 



8 
 

016 TQ61674 तुमच्या सवार्त अलीकडच्या सोडण्याच्या पर्य ामध्ये तुम्ही धुमर्िवरिहत तंबाखूचा वापर करणे अचानक थांबिवले की तुम्ही हळूहळू धूमर्िवरिहत 
तंबाखूच्या वापराचे पर्माण कमी केले? 

1   एकदम सोडून िदल े 
2   हळूहळू कमी केले 
88   R 

      99   DK 

पर् कत्यार्साठी सचूना: वेळेची एकके वाचनु दाखव ूनका. उ र योग्य वेळेच्या कालावधीमध्य ेिलहा –  तास , िदवस, आठवडे िकवा मिहन.े  
तुम्ही कधीही धूमर्िवरिहत तंबाखूिशवाय रािहला होता असा सवार्त मोठा काळ कोणता आह?े 

 R DK 

017a AQ61678A _____  (तास) 88 99 

017b AQ61678B ______ (िदवस) 88 99 

017c AQ6167C ______ (आठवडे) 88 99 

017d AQ6167D ______ (मिहने) 88 99 

पर् कत्यार्साठी सचूना: लाग ूअसणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
तुम्ही धूमर्िवरिहत तंबाखू वापर करणे सोडून दण्याचा पर्य  यशस्वी का झाला नाही –  म्हणज ेतुम्ही पून्हा धूमर्िवरिहत तंबाखूचा वापर करण्यास का सुरुवात केला? 

 होय नाही R DK 

018a TC61851 मला धूमर्िवरिहत तंबाखू सोडताना शारीिरक लक्षणांचा अनुभव येत होता िकवा मला िचता वाटली की मला
तो अनुभव येईल.  

1 2 88 99 

018b TC61852 मला तणावयुक्त वाटत होते. 1 2 88 99 

018c TC61854 मला धूमर्िवरिहत तंबाखू कायमच ेसोडुन दण्यासाठी पुरेसे पर्ोत्सािहत करण्यात आले नाही. 1 2 88 99 

018d TC61855 धूमर्िवरिहत तंबाखू िमळण ेखूप सोपे होते. 1 2 88 99 

018e TC61856 मी धूमर्िवरिहत तंबाखूसाठीच्या माझ्या तीवर् इच्छांवर िनयंतर्ण िमळवू शकलो/ले नाही. 1 2 88 99 

018f TC61858 धूमर्िवरिहत तंबाखू अिधक परवडण्याजोगा झाला. 1 2 88 99 

018g TC61863 िमतर् िकवा कुटुंबातील सदस्य धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरत होते. 1 2 88 99 

018h TC61869O इतर कारण __________ 1 2 88 99 
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धूमर्िवरहीत तबंाख:ू सोडण्यािवषयी समज 

019 TQ61733 पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्ितसादकत्यार्ला पर्ितसाद दण्यासाठी त्याचा सोडण्याचा हते ूअसलाच पािहज ेअस ेनाही. शब्दरचनमेधील “ जर”  या 
शब्दावर जोर ा.  
आता आम्ही तुम्हाला धूमर्िवरहीत तंबाखू वापरणे सोडण्यािवषयी असू शकणा-या तुमच्या काही िवचारांसंबंधी पर्  िवचारायला आवडेल.    

जर तुम्ही पुढील ६ मिहन्यांमध्ये धूमर्िवरहीत तंबाखू वापरण्याचे पूणर्पणे सोडण्याचे ठरवले तर तुम्ही त्यात यशस्वी व्हाल याची िकती खातर्ी 
तुम्हाला वाटते? 

       
     1   मुळीच खातर्ी नाही  
      2   जराशी खातर्ी  
      3   ब-यापैकी खातर्ी  
      4   खूपच खातर्ी 
           5     अत्यंत खातर्ी 

88   R 
      99   DK 
 

020 TQ61735 जर तुम्हाला धूमर्िवरिहत तंबाखू सोडावयाचा आहे तर ते तुमच्यासाठी िकती सोपे िकवा कठीण असेल?
 
1   खूप सोपे 
2   काहीसे सोपे  
3   सोपेही नाही िकवा कठीणही नाही 
4   काहीसे कठीण 
5   खूप कठीण 
88   R 

      99   DK 
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021 TQ61741 स  पिरस्थीतीशी तुलना करता आतापासून एक वषार्नंतर तुम्ही िकती धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरत असाल अशी तुमची अपेक्षा आह,े आतापेक्षा 
जास्त, आताएवढाच, आतापेक्षा कमी का मळुीच वापरत नसाल? 
 

1   आतापेक्षा खूप जास्त 
2   आतापेक्षा थोडासा जास्त 
3   आता वापर करत आह ेतेवढेच 
4   आतापेक्षा थोडासा कमी 
5   आतापेक्षा खूप कमी िकवा 
6   मुळीच वापरत  नसू 
88   R 

      99   DK 

022 TQ61744 तुम्ही धूमर्िवरहीत तंबाखू वापरणे सोडण्याचे ठरिवल ेआह ेका ?......... 
 

1   पुढच्या एक मिहन्यात  
2   पुढील ६ मिहन्यांच्या आत  
3   भिवष्यात कधीतरी, ६ मिहन्यांच्यानंतर  

 4   सोडण्याचा िवचार नाही  => 026/TQ770 वर जा. 
 88   R              => 026/TQ770 वर जा. 

       99   DK              => 026/TQ770 वर जा. 

023 TQ61746 तुम्ही धूमर्िवरहीत तंबाखू वापरणे सोडण्यासाठी एक िनि त िदनांक ठरवलेला आहे का?
 

1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 
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024 TQ61750 धूमर्िवरिहत तंबाखू सोडावा असे तुम्हाला िकती वाटते?
1   थोडेसे 
2   थोडेफार 
3   खूप 
88   R 

      99   DK 

पर् कत्यार्साठी सचूना: लाग ूअसणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
पुढीलपैकी कोणत्याही कारणांनी तुम्हाला धूमर्िवरहीत तंबाखू वापरणे सोडण्याचा िवचार करण्यास पर्वृ  केलेले आह ेका? 

 होय नाही R DK 

025a TQ61610 तुमच्या वैयिक्तक आरोग्यािवषयी काळजी? 1 2 88 99 

025b TQ61616 भारतीय समाजाला धूमर्िवरहीत तंबाखू वापरने मान्य नाही? 1 2 88 99 

025c TQ61618 धूमर्िवरहीत तंबाखू उत्पादनांची िकमत? 1 2 88 99 

025d TQ61624 कामाच्या िठकाणी असणारी धूमर्िवरहीत तंबाखू वापरण्यािवषयक बंधने?  1 2 88 99 

025e TQ61640 धुमर्िवरहीत तंबाखू वापराचे आरोग्यिवषयक धोके दशर्िवणा-या जािहराती िकवा मािहती? 1 2 88 99 

025f TQ61642 धूमर्िवरहीत तंबाखूच्या पाकीटावर असणारी धोक्याच्या सुचनांची इशारे?  1 2 88 99 

025g TQ61646 मुलांसाठी उदाहरण िनमार्ण करण्यासाठी?  1 2 88 99 

025h TQ61630 जवळच्या िमतर्ांना आिण कुटूंबाला तुमचे धूमर्िवरहीत तंबाखू वापरने मान्य नाही? 1 2 88 99 

025i TQ61644 अ ापदाथर्, िशक्षण आिण इतर आवश्यक बाब च्या वाढत्या िकमती?  1 2 88 99 

025j TQ61650O इतर, तपशील ा  1 2 88 99 
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026 TQ61770 जर तुम्हाला पुढील ६ मिहन्यांत धूमर्िवरहीत तंबाखू वापरणे कायमच ेसोडायचे असेल तर त्यामुळे तुमचे आरोग्य सुधारेल असे तुम्हाला िकती 
पर्माणात वाटते? 

      1   काहीही सुधारणा नाही  
      2   जरासे सुधारेल  

3   ब-यापैकी सुधारेल 
4   खूप सुधारेल 
5   खूपच मो ा पर्माणात सुधारेल  
88   R 

      99   DK 

027 TQ61775 समजा, जर तुम्ही धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरणे तुम्ही कायमच ेसोडून िदले तर तुमची आयुष्याचा आनंद घेण्याची क्षमता सुधारेल, िबघडेल की 
आह ेतेवढीच राहील? 

1   खूपच सुधारेल  
2   थोडीशी सुधारेल 
3   आह ेतेवढीच राहील 
4   जराशी िबघडेल 
5   बरीचशी िबघडेल 
88   R 

      99   DK 

धूमर्िवरिहत तबंाख ू  - आरोग्य पिरणाम आिण तंबाखूच ेघटकपदाथर् याचंे ज्ञान 

028 SB61160 तुम्हाला काय वाटते, धूमर्िवरिहत तंबाखूचे सेवन तुमच्या आरोग्यासाठी कसे आह े? 
1   चांगले आह े
2   चांगलेही नाही क वा वाईटही नाही 
3   चांगले नाही 
88   R 

      99   DK 
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पर् कत्यार्साठी सचूना: लाग ूअसणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
गेल्या मिहन्यामध्य ेिकती वेळा, जर असेल तर….. 

 कधीही
नाही 

काही
वेळा ब-याचदा R DK 

029a SB61823 तुम्हाला धूमर्िवरहीत तंबाखूमुळे िकती आनंद िमळतो यािवषयी िवचार केला?  1 2 3 88 99 

029b SB61824 तुमच्या धूमर्िवरहीत तंबाखूच्या वापरामुळे तुम्हाला िकती हानी पोहचत असेल यािवषयी
िवचार केला?  

1 2 3 88 99 

029c SB61831 धूमर्िवरहीत तंबाखू वापरणे सोडण्याचा गाभंीयार्ने िवचार केला?  1 2 3 88 99 

029d SB61825 तुम्ही धूमर्िवरहीत तंबाखूवर खचर् करत असणा-या पैशाचंा िवचार केला?  1 2 3 88 99 

पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्त्यके पर् ापवू  "धमर्िवरिहत तबंाख ूवापरल्यामळुे" या िवधानाची पनुरावृ ी करा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर 
करा. 
मी तुम्हाला आरोग्य पिरणाम आिण आजारांची एक यादी वाचुन दाखिवणार आह ेज ेधूमर्िवरिहत तंबाखू वापरल्याने होऊ शकतात िकवा होऊ शकत नाहीत. तुम्हाला जे मािहत 
आह ेिकवा तुमचा जो िव ास आह ेत्याच्याआधारे, धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरल्यामुळे  … होऊ शकतो का? 

 होय नाही R DK 

030a KT61723 त डाचा ककर् रोग? 1 2 88 99 

030b KT61722 घशाचा ककर् रोग? 1 2 88 99 

030c KT61711 हृदयिवकार? 1 2 88 99 

030d KT61724 िहर ांचा आजार? 1 2 88 99 

030e KT61725 त ड उघडण्यास तर्ास? 1 2 88 99 
पर् कत्यार्साठी सचूना: तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा.
तुम्हाला जे मािहत आह ेिकवा तुम्हाला जे वाटते त्याच्या आधारे धूमर्िवरिहत तंबाखूमध्ये............ असते का?  

 होय नाही R DK 

031a KT61791 िनकोिटन? 1 2 88 99 

031b KT61781 िशसे? 1 2 88 99 
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पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्त्यके िवधान वाचा आिण नंतर पर्ितसाद दात्यास िवचारा की िवधान चकु आह ेअथवा बरोबर.तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील 
मोजप ीचा वापर करा. 
कृपया मला खालील िवधाने बरोबर आहते की चूक ते सागंा. 

 बरोबर चूक R DK 

032a KT61732 धूमर्िवरिहत तंबाखूमधील िनकोिटन ब-याचशा ककर् रोगांस कारणीभूत ठरतो.  1 2 88 99 

032b KT61733 िनकोटीन हा धूमर्िवरिहत तंबाखूमधील मख्य पदाथर् आह ेजो लोकांना त्याचा वापर करावयास लावतो. 1 2 88 99 

धूमर्िवरिहत तंबाख ू–  बर्ॅण्डची िनवड आिण खरेदी  

033 TB61703 आता मी तुम्हाला तुमच्या धूमर्िवरहीत तंबाखूचा बर्ण्डची िनवड आिण खरेदीिवषयी िवचारणार आह.े. 
तुमचा धूमर्िवरहीत तंबाखूचा उत्पादनाचा िनयिमत बर्ॅण्ड आह ेका, ज्याचा तुम्ही नेहमी वापर करता? 

1   होय 
2   नाही => 041a/LP666 वर जा. 
88   R => 041a/LP666 वर जा. 

      99   DK => 041a/LP666 वर जा. 

034 TB61706o पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्ितसाददात्या ारे िवकत घतेलेल्या बर्ॅण्डच ेनाव िलहा. मलुाखतीनतंर संकेतपिुस्तकेचा संदभर् घऊेन बर्ॅण्डचा कोड िलहा. 
 तुमच्या नेहमीच्या धूमर्िवरिहत उत्पादनाच ेबर्ण्डनेम काय आह?े 

_______________________________________________ 
88   R  

      99   DK     

035   
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036a TB61709 तुमच्या नेहमीच्या धूमर्िवरिहत तंबाखूच्या उत्पादनाचा स्वाद, जर असल्यास तो कोणता आह?े  
1   कापूर 
2   वेलची 
3   लवंग/ @laaovh  
4   चरखा 
5   चटपटा 
6   केसर 
7    
8   पुिदना 
9   मेन्थॉल 
10  संतर्े 
11  गुलाब 
12  इतर (खाली नमूद करा) 
88   R 

      99   DK 

036b TB61709o इतर स्वाद:______________ 
88   R 

      99   DK 

037 TB61715 पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्ितसाद पयार्य वाचू नका...
िकती काळापासून तुम्ही तुमचा नेहमीचा धुमर्िवरिहत तंबाखूचा बर्ड वापरत आहात?  

1   1 वषार्पेक्षा कमी 
2   1-5 वष 
3   5 वषार्ंपेक्षा जास्त 
88   R 

      99   DK 
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पर् कत्यार्साठी सचूना: लाग ूअसणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
धूमर्िवरिहत तंबाखूचा हा िनयमीत बर्ड / पर्कार िनवडताना तुम्ही पुढील बाब चा िवचार केला होता का?  
 

 होय नाही R DK 

038a TB61723 िकमत.  1 2 88 99 

038b TB61721 उच्च दजार्.  1 2 88 99 

038c TB61725 चव.  1 2 88 99 

038d TB61727 हा बर्न्ड माझ्या आरोग्यासाठी कमी हानीकारक आह.े  1 2 88 99 

038e TB61729 तो लोकिपर्य बर्ण्ड आह.े  1 2 88 99 

038f TB61733 माझे िमतर् हाच बर्ण्ड वापरतात.  1 2 88 99 

038g TB61735 पॅकची िडझाईन  1 2 88 99 

039 RH61611 तुम्हाला असे वाटते का, तुम्ही नेहमी वापरत असणारा धूमर्िवरिहत तंबाखूचा बर्ड इतर धूमर्िवरिहत तंबाखूचा बर्डशी तुलना करता कमी 
हानीकारक आह,े काहीच फरक नाही िकवा थोडासा जास्त हािनकारक आह?े  

1   थोडासा कमी हानीकारक 
2   काहीच फरक नाही 
3   थोडासा जास्त हानीकारक 
88   R 

      99   DK 

040 RH61612 मी नेहमी वापरत असलेला धूमर्िवरिहत तंबाखूचा बर्ड हा इतर धूमर्िवरिहत तंबाखूच्या बर्डपेक्षा माझ्या घशासाठी आिण छातीसाठी कमी 
वेदनाकारक आह.े 

1   पूणर्पण ेअसहमत 
2   असहमत 
3   सहमतही नाही िकवा असहमतही नाही 
4   सहमत 
5   पूणर्पण ेसहमत  
88   R 

      99   DK 
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041a LP61666 पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्ितसाद पयार्य वाचनु दाखवू नका. पर्ितसादकत्यार् ारा नमदू केला गलेलेा केवळ एकच पर्ितसाद पयार्य िनवडा.
 तुम्ही शेवटच्या वेळी स्वत:साठी कोणत्याही पर्कारचा धूमर्िवरिहत तंबाखू कोठे खरेदी केला होता? 

01   रस्त्यावरील िवकर्त्याकडून 
02   स्थािनक दकुानातून 
03   सुपरमाकट मधून 
04   चहाच्या टपरीतून 
05   बार/ मनोरंजनाच्या दकुानातून (कॅफेटेिरया) 
06   हॉटेल 
07   ुटी फर्ी शॉपमधून  
08   दशेाबाहरुन 
09   सावर्जिनक पिरवहनाच्या वाहनामध्ये (बस, टर्न िकवा फेरी)  
10   तंबाखूच्या दकुानातनू  
11   सैिनकी दकुानातुन 
12   िमतर्/ सहकारी/ नातेवाईक/ मालकाकडुन 
13   इंटरनेटवरुन 
14   इतर (खाली तपशील ा) 
15   विडग मिशनमधुन 
76   शेवटच्या खरेदीचे तपशील आठवत नाहीत => 049/PU732 वर जा. 
88   R 

      99   DK 

041b LP61666o इतर स्थळ: __________ 
88   R 

      99   DK 
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042 LP61610 िवचारा जर 033/TB703 = 1. 
हा शेवटी खरेदी केलेला तुमचा धूमर्िवरिहत तंबाखूचा नेहमीचा बर्ड होता का? 

1   होय => 046/LP635 वर जा. 
2   नाही 
88   R => 046/LP635 वर जा. 

      99   DK => 046/LP635 वर जा. 

043 LP61612o या शेवटच्या धूमर्िवरिहत तंबाखू खरेदीचे बर्ण्डनेम काय होता?  
________________________________________________________ 

88   R 
      99   DK 

044   

045a TB61617 तुम्ही शेवटी खरेदी केलेल्या बर्ण्डचा स्वाद, जर असल्यास कोणता आह े? 
1   कापूर 
2   वेलची 
3   लवंग/@laaovh 
4   चरखा 
5   चटपटा 
6   केसर 
7     
8   पुिदना 
9   मेन्थॉल 
10   संतर्े 
11   गुलाब 
12   इतर (खाली नमूद करा) 
88   R 

      99   DK 
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045b TB61617o इतर स्वाद: __________ 
88   R 

      99   DK 

046 LP61620 शेवटच्या वेळी तुम्ही जेव्हा धूमर्िवरिहत तंबाखू खरेदी केला तेव्हा ते वजनावर घेतले की पाऊच /पॅकेट मध्ये घतेला?
१  वजन 
२  पॅकेट 
88   R 
99   DK 

जर पर्ितसाद =1, 047a /LP632 वर जा. 
जर पर्ितसाद =2, 47b /LP635 वर जा. 
जर पर्ितसाद =88 िकवा 99, 048/LP641 वर जा. 

047a LP61632  
िवचारा जर 046/LP635=1. 
पर् कत्यार्साठी सचूना:िरकाम्या जागते उिचत कर्मांक िकवा आकडा िलहा आिण त्याला गोल करुन (गर्ाम िकवा िकलोगर्ाम) िलहा 
तुम्ही धूमर्िवरिहत तंबाखू िकती खरेदी केला ?  

वजन : ________ (गर्ाम /िकलोगर्ाम) 
888   R 
999   DK 

048/LP641 वर जा. 
 

047 b LP61635 धूमर्िवरिहत तंबाखूचे िकती पाऊच/पैकेट खरेदी केले? 

तपिशल आकडा िलहा _______ 
888   R 

           999   DK 

048 LP61641 वरील धूमर्िवरिहत तंबाखू िवकत घेण्यासाठी िकती खचर् केला?  
रक्कम: ________ रुपये 

8888   R 

      9999   DK 
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049 PU61732 सरासरी, तुम्ही धूमर्िवरिहत तंबाखूवर दरमिहन्यास िकती खचर् करता? 
रक्कम: _____________ रुपये 

8888   R 
      9999   DK 

050 LP61688 गेल्या 6 मिहन्यांत अशी वेळ आली आहे का की तुम्ही धमर्िवरहीत तंबाखूवर खचर् केलेल्या पैशांमळुे घरातील अ ासारख्या आवश्यक गरजेच्या 
वस्तू आणण्यासाठी पुरेसे पैसे उरले नाहीत?  

1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 
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धूमर्िवरिहत तंबाख ू  - मानिसक सामािजक समज 

पर् कत्यार्साठी सचूना: लाग ूअसणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
कृपया मला सांगा की तुम्ही कोणत्याही धूमर्िवरहीत तंबाखूच्या उत्पादनांिवषयक खालील पर्त्येक िवधानांशी पूणर्पणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही िकवा 
असहमतही नाही, असहमत आहात की पूणर्पणे असहमत आहात. 
 पूणर्पणे

सहमत सहमत
सहमतही नाही 

िकवा असहमतही
नाही 

असहमत पूणर्पण े
असहमत R DK 

051a OT61501 ि यांनी धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरणे स्वीकृत आह.े  1 2 3 4 5 88 99 

051b OT61510 धूमर्िवरिहत तंबाखू सनाधीन करणारा आह.े 1 2 3 4 5 88 99 

051c OT61521 जर तुम्हाला तुमच ेआयुष्य  परत जगण्याची संधी िमळाली तर तुम्ही
धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरण्यास सुरवात केली नसती. 

1 2 3 4 5 88 99 

051d OT61526 तुम्ही धूमर्िवरिहत तंबाखूवर खूपच पैसे खचर् करता. 1 2 3 4 5 88 99 

051e OT61531 ज्या क्ती तुमच्यासाठी महत्त्वाच्या आहते त्यांना वाटते की तुम्ही धमर्िवरिहत 
तंबाखू वापरू नये. 

1 2 3 4 5 88 99 

051f OT61536 तुम्हाला धूमर्िवरिहत तंबाखू  वापरण्यात इतका आनंद िमळतो की तुम्हाला तो 
सोडण्याची इच्छा होत नाही.  

1 2 3 4 5 88 99 

051g OT61541 जेव्हा तुम्ही तणावाखाली िकवा अस्वस्थ असता तेव्हा धूमर्िवरिहत तंबाखू  
वापरणे तुम्हाला शांत करत.े 

1 2 3 4 5 88 99 

051h OT61545 धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरणे तुमच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग आह.े 1 2 3 4 5 88 99 

051i OT61561 समाजात धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरण्यास मान्यता नाही. 1 2 3 4 5 88 99 

051j OT61566 धुमर्िवरिहत तंबाखू वापरणे धोकादायक असल्याचा वै िकय पुरावा
अितशयोक्ती केलेला आह.े  

1 2 3 4 5 88 99 

051k OT61570 पर्त्येकाला काहीना काही कारणान ेमरायचेच आह,े मग धुमर्िवरिहत तंबाखूचा 
आनंद का घेऊ नये? 

1 2 3 4 5 88 99 

051l OT61575 लोक ज्या इतर अनेक गो ी करतात त्यापेक्षा धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरणे 
जास्त धोकादायक नाही. 

1 2 3 4 5 88 99 

051m OT61586 तुम्हाला काळजी आह ेकी तुमचे धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरणे आजूबाजूच्या मुलांना 
धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरणे चालू करण्यास िकवा पुढे सूरु ठेवण्यास पर्भािवत करेल.  

1 2 3 4 5 88 99 

051n PS61403 तुमच्या त डात िकवा घश्यात तंबाखूची चव जेव ा जास्त तीवर्तेने जाणवते 1 2 3 4 5 88 99 
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तेवढेच ते उत्पादन जास्त धोकादायक असू शकते. 

धूमर्िवरहीत तबंाख:ू अवगत धोके 

052 PR61810 पर् कत्यार्साठी सचूना: तंबाख ून वापरणारी क्ती म्हणज ेअशी क्ती जी कोणत्याही तंबाख ूउत्पादनाचा वापर  करत नाही. 
आपण असे म्हणूया की तुम्ही आता करता िततकाच धूमर्िवरहीत तंबाखू वापरणे पुढे चालू ठेवले. तंबाखू न वापरणा-या क्तीला त डाचा 
ककर् रोग होण्याची शक्यता आिण भिवष्यात तुम्हाला त डाचा ककर् रोग होण्याची शक्यता यांची तुलना तुम्ही कशी कराल? तम्ही म्हणाल की 
तुम्हाला....... 

1   तंबाखू न वापरणा-या क्तीपेक्षा त डाचा ककर् रोग होण्याची शक्यता खूप जास्त आह े
2   जराशी जास्त आह े
3   थोडीशी जास्त आह े
4   सारखीच आह े
5   कमी आह े
88   R 

      99   DK 

053 PR61851 जर धूमर्िवरहीत तंबाखूने तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचवली असेल तर िकती?
      1   मुळीच नाही  
      2   जराशी 
      3   बरीचशी 

88   R 
      99   DK 

054 PR61853 धूमर्िवरहीत तंबाखू भिवष्यात तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचवेल यािवषयी तुम्हाला िकती िचता वाटते?  
1   मुळीच िचता नाही 
2   जराशी िचता आह े
3   ब-यापैकी िचता आह े
4   खुप िचता आह े  
88   R 

      99   DK 
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055 PR61861 जर धूमर्िवरहीत तंबाखू सेवनामुळे तुमच्या जीवनािवषयीचे समाधान िकवा आनंदाचा दजार् खालावला असेल तर तो िकती पर्माणात?
      1   मुळीच नाही   
      2   अगदी जरासा  
      3   ब-यापैकी 

4   खूप पर्माणात  
88   R 

      99   DK 

056 PR61863 धूमर्िवरहीत तंबाखू भिवष्यात तुमच्या जीवनािवषयीचे समाधान िकवा आनंदाचा दजार् खालावण्यास कारणीभूत ठरेल यािवषयी तुम्हाला िचता 
असल्यास, िकती? 

1   मुळीच  नाही  
2   जराशी काळजी  
3   ब-यापैकी काळजी  
4   खूप काळजी 
88   R 

      99   DK 

धूमर्िवरहीत तबंाख:ू इशा-या पट् ा 

057 WT61800 आता धूमर्िवरहीत तंबाखूच्या उत्पादनांच्या पाकीटांचा (पेस्ट, पािकटे, िपश ा, डबे, बाटल्या) िवचार करता....
िजतके तुम्हाला मािहत आह ेत्यानुसार भारतातील कोणत्याही धूमर्िवरहीत तंबाखूच्या पाकीटावर  आरोग्यिवषयक इशारे असतात का? 

1   होय 
2   नाही => 069/HG003 वर जा. 
88   R => 069/HG003 वर जा.  

      99   DK => 069/HG003 वर जा. 
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058 WT61802 गेल्या मिहन्यात, िकती वेळा, तुम्हाला धूमर्िवरहीत तंबाखूच्या पाकीटावर आरोग्यिवषयक इशारे आढळले? 
 

1   कधीही नाही  => 062/WT814 वर जा.  
2   एकदा कधीतरी 
3   ब-याचदा 
4   जेव्हा मी धूमर्िवरहीत तंबाखूचा वापर केला तेव्हा दरवेळी 
88   R    => 062/WT814 वर जा. 

      99   DK    => 062/WT814 वर जा. 

059 WT61804 गेल्या मिहन्यात िकती वेळा, जर असतील तर, तुम्ही धूमर्िवरिहत तंबाखूच्या पाकीटावर असणारे आरोग्य िवषयक इशारे तुम्ही बारकाईने वाचले 
िकवा पािहले?  
 

      1   कधीही नाही 
      2   क्विचत 
      3   एकदा कधीतरी  
      4   ब-याचदा 

5   िनयिमतपणे 
88   R 

      99   DK 

060 WT61806 गेल्या मिहन्यात, जेव्हा तुम्ही धूमर्िवरहीत तंबाखूचा वापर करणारच होतात परंतु इशारा पट् ांनी तुम्हाला tao करण्यापासुन थांबिवले असे झालेले 
आह ेका?  
 
      1   कधीही नाही  
      2   दोन वेळा 
      3   एकदा कधीतरी 

4   ब-याच वेळा 
88   R 

      99   DK 
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061 WT61812 गेल्या मिहन्यात, तुम्ही धूमर्िवरिहत तंबाखूच्या पाकीटावरील इशारा पट ांकडे पाहणे िकवा त्या िवषयी िवचार करणे टाळण्यासाठी काही 
पर्य  केले आहते का, जसे की, त्यांना झाकणे, नजरेपासून दरू ठेवणे, काही इशारे टाळणे िकवा इतर कोणत्याही पर्कारे? 

1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 

062 WT61814 धूमर्िवरिहत तंबाखूच्या पाकीटावरील आरोग्यिवषयक इशारे तुम्हाला त्याच्या वापरामुळे होणा-या आरोग्यिवषयक धोक्यांचा (आरोग्य संकट) 
िकती पर्माणात िवचार करायला लावतात? 

           1   मुळीच नाही     
2   काही पर्माणात 

3   बराचसा  
88   R 

      99   DK 

063 WT61816 धूमर्िवरिहत तंबाखूच्या पाकीटावरील इशारे सूचना तुम्हाला ते सोडण्यास िकती पर्माणात पर्वृ  करतात? 

 
1   मुळीच नाही    
2   थोडेसे  

 3   ब-याच पर्माणात 
 88   R 

       99   DK 

064 WT61832 तुम्हाला अस वाटते का,धूमर्िवरिहत तंबाखूच्या पाकीटावर आता दते असलेल्या आरोग्यिवषयक मािहतीपेक्षा जास्त मािहती असली पािहज,े 
कमी मािहती असली पािहजे िकवा जवळपास आता आह ेतेवढीच असली पािहजे? 

1   कमी मािहती असली पािहज े
2   जवळपास आह ेतेवढीच असली पािहजे 
3   जास्त मािहती असली पािहजे  
88   R 
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      99   DK 

065 WT61845 धूमर्िवरिहत तंबाखूच्या पाकीटावरील आरोग्यिवषयक इशा-यांमुळे तुम्हाला कसे वाटते?  
1   खूप सावध वाटते 
2   काहीसे सावध वाटते 
3   सावधही वाटत नाही िकवा शांतही वाटत नाही  
4   काहीसे शांत वाटते 
5   खूप शांत वाटते  
88   R 

      99   DK 

066 WT61844 धूमर्िवरिहत तंबाखूच्या पाकीटावरील आरोग्यिवषयक इशा-यांमुळे तुम्हाला कसे वाटते?  
1   खूपच उदािसन 
2   काहीसे उदािसन 
3   उदािसनही नाही िकवा आनंदीही नाही 
4   काहीसे आनंदी 
5   खूप आनंदी 
88   R 

      99   DK 

067 WT61846 धूमर्िवरहीत तंबाखूच्या पाकीटांवरील आरोग्यिवषयक इशारे िकतपत वास्तववादी आहते असे तुम्हाला  वाटते? 

 
1   अिजबात वास्तववादी नाहीत 
2   अगदी थोडेसे वास्तववादी 
3   थोडेसे वास्तववादी 
4   खूप वास्तववादी 
5   अत्यंत वास्तववादी 
88   R 

      99   DK 
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068 WT61847 धूमर्िवरिहत तंबाखूच्या आरोग्यिवषयक धोक्याच्या सूचनांमुळे तुम्हाला कसे वाटते? त्यांमुळे तुम्हाला.. 
1   अत्यंत काळजी वाटते 
2   खूप काळजी वाटते 
3   काहीशी काळजी वाटते 
4   जराशी काळजी वाटते  
5   अिजबात काळजी वाटत नाही 
88   R 

      99   DK 

069 HG61003 पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्ितसाद दणेा-या क्तीला ह ेसागंा "या पर् ाचंी उ रे दण्यासाठी तम्ही वेळ िदल्याब ल धन्यवाद, आम्ही तमुच्या 
सहकायार्ची पर्शसंा करतो.”  

िसगारेट – भूतपवूर् आिण स  वारंवारता 

070 FR61510 मला सांगा की तुम्ही सध्या िसगारेटचे धूमर्पान करता, भूतकाळात धूमर्पान केलेले आह ेिकवा कधीही धूमर्पान केलेले नाही? 
1   सध्या धूमर्पान करतो/ते मिहन्यातुन िकमान एकदा     => 075/SB051 वर जा. 
2   सध्या धूमर्पान करतो/ते मिहन्यातुन एकपेक्षा कमी वेळा  => 075/SB051 वर जा. 
3   भूतकाळामध्य ेधूमर्पान केले होते परंतु त्यानंतर थाबंिवले 
4   कधीही धूमर्पान केलेले नाही                      => 112/TF024 वर जा. 
88   R                                  => 112/TF024 वर जा. 

      99   DK                                  => 112/TF024 वर जा. 

071 QA61335 िवचारा जर 070/FR510=3. 
तुम्ही िसगारेटचे धूमर्पान करणे पूणर्पणे सोडुन िदलेल ेआह ेका? 

1   होय 
2   नाही => 075/SB051 वर जा. 
88   R => 075/SB051 वर जा. 

      99   DK => 075/SB051 वर जा. 
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पर् कत्यार्साठी सचूना: वेळेची एकके वाचनु दाखव ूनका. उ र योग्य वेळेच्या कालावधीमध्य ेिलहा - िदवस, आठवडे िकवा मिहन.े. 
तुमचा सवार्त अलीकडचा िसगारेट सोडण्याचा पर्य  िकती काळापूव  सुरु झाला? 

 R DK 

072a QA61441A ______ (िदवस) 88 99 

072b QA61441B ______ (आठवडे) 88 99 

072c QA61441C ______ (मिहने) 88 99 

073 QA61671 तुमच्या सवार्त अलीकडचा सोडण्याच्या पर्य ामध्ये तुम्ही िसगारेटचे धूमर्पान करणे अचानक थांबिवले की तुम्ही हळूहळू धूमर्पान करत
असणा-या िसगारेटचे पर्माण कमी केले? 

1   एकदम सोडून िदल े
2   हळूहळू कमी केले  
88   R 

      99   DK 
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पर् कत्यार्साठी सचूना: लाग ूअसणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
तुम्ही िसगारेटचे धूमर्पान करणे का थांबिवले? 

 होय नाही R DK 

074a TC61188 िसगारेटचे धूमर्पान करण्यामुळे माझ्या आरोग्याला याआधीच अपाय झालेला होता. 1 2 88 99 

074b TC61189 मला काळजी होती की िसगारेटचे धूमर्पान करण्यामुळे भिवष्यात माझ्या आरोग्याला कदािचत अपाय होऊ
शकेल. 

1 2 88 99 

074c TC61190 मला काळजी होती की माझ्या िसगारेटचा धूर कदािचत धूमर्पान न करना-यांना अपाय करेल. 1 2 88 99 

074d TC61191 िसगारेट खूप महाग आहते. 1 2 88 99 

074e TC61192 आता अशा खूप कमी जागा आहते जेथ ेधूमर्पानास परवानगी आह.े 1 2 88 99 

074f TC61193 िसगारेटचे धूमर्पान करण्याच्या आरोग्यिवषयक जोखम िवषयीच्या जािहराती िकवा मािहत नी मला
थांबिवण्यास लावले. 

1 2 88 99 

074g TC61194 िसगारेटच्या पािकटांवरील धोक्याच्या इशा-यानी मला थांबिवण्यास लावले. 1 2 88 99 

074h TC61195 िसगारेट सोडुन मला मुलांसाठी उदाहरण िनमार्ण करायचे होते. 1 2 88 99 

074i TC61196 जवळचे िमतर् आिण कुटुंबास माझे िसगारेटचे धूमर्पान करणे नामंजुर होते. 1 2 88 99 

074j TC61197 मला डॉक्टरां ारा िकवा इतर आरोग्य ावसाियका ारा िसगारेटचे धूमर्पान करणे सोडुन दण्याचा सल्ला
िदला गेला होता. 

1 2 88 99 

074k TC61198 अ  िकवा इंधन यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू अिधक महाग झालेल्या आहते. 1 2 88 99 

074l TC61199O इतर कारण - _______________ 1 2 88 99 

075 SB61051 तुम्हाला िकतीवेळा िसगारेटचे धूमर्पान करण्याची तीवर् इच्छा होते? 
           1   कधीही नाही 

2   िदवसातून एकपेक्षा कमी वेळा 
3   दररोज  
4   िदवसातून अनेकदा 
5   दर तासाने िकवा त्याही पेक्षा जास्त  
88   R 

      99   DK 
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076 FR61225 खालील ३ पर्  िवचारा जर 070/FR510=1 असेल. 
पर् कत्यार्साठी सूचना: फक्त एकाचीच िनवड करा 
आता मला तुम्हाला तुमच्या िसगारेटच्या वापरािवषयी िवचारायच ेआह.े 

तुम्ही सरासरी िकती वेळा िसगारेटसओढता? 

1   आठव ातून एकापेक्षा कमी => 079a/TU003 वर जा. 
2   आठव ातून एकदा 
3   आठव ातून दोनदा 
4   आठव ातून ३-५ वेळा 
5   दररोज िकवा जवळपास दररोज => 078/FR216 वर जा. 
6   िदवसातून एकापेक्षा जास्त वेळा => 078/FR216 वर जा. 
88   R                   => 079a/TU003 वर जा. 

      99   DK                   => 079a/TU003 वर जा. 

077 FR61226 तुम्ही पर्त्येक आठव ाला सरासरी िकती िसगारेटस ओढता 
_____________ 

88   R 
99   DK 

079a/TU003 वर जा. 

078 FR61216 सरासरी तुम्ही दरिदवशी िकती िसगारेटचे धूमर्पान करता? 
_____________ 

88   R 
      99   DK 
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िसगरेट –  कधी आिण का 

िवचारा जर 070/FR510=1 or 2. अन्यथा 112/TF024 वर जा. 
पर् कत्यार्साठी सचूना: लाग ूअसणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
पुढीलपैकी कोणत्या पिरिस्थत मध्य ेतुम्ही िसगारेटचे धूमर्पान करता? 

 होय नाही R DK 

079a TU61003 जेव्हा मला अत्याधुिनक/ catur असावेसे वाटते  1 2 88 99 

079b TU61004 जेव्हा मला त्या परवडू शकतात 1 2 88 99 

079c TU61005 सामािजक पर्संगी 1 2 88 99 

079d TU61006 जेव्हा मला स्वतःला खुश ठेवायचे असते.  1 2 88 99 

079e TU61007 जेव्हा मला इतर लोकांमध्ये िमळुनिमसळुन बसायचे असते. 1 2 88 99 

079f TU61008 जेव्हा कोणीतरी मला दतेो. 1 2 88 99 

079g TU61009 जेव्हा कोणीतरी त्यासाठीची रक्कम अदा करतो. 1 2 88 99 

079h FR61422O इतर कारण: __________________________ 1 2 88 99 
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पर् कत्यार्साठी सचूना: लाग ूअसणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
तुम्ही िसगारेटचे धूमर्पान करण्यास का सुरुवात केली? 

 होय नाही R DK 

080a TC61111 िमतर् िकवा कुटुंबातील सदस्य िसगारेटच ेधूमर्पान करत होते. 1 2 88 99 

080b TC61110 पर्सार माध्यमांमधील क्ती (पर्िस  क्ती/ कलाकार/ आदशर् क्ती) िसगारेटचे धूमर्पान करत होते. 1 2 88 99 

080c TC61103 मला वाटले की कदािचत िसगारेट मला वजन घटिवण्यास मदत करतील. 1 2 88 99 

080d TC61104 मला वाटले की कदािचत िसगारेट मला ताण कमी करण्यास मदत करतील. 1 2 88 99 

080e TC61105 मला उत्सुकता होती की मी िसगारेटचे धूमर्पान करण्याचा आनंद घेईन. 1 2 88 99 

080f TC61106 िसगारेटचे धूमर्पान करण्यामुळे मला अत्याधुिनक / catur असल्यासारखे वाटेल. 1 2 88 99 

080g TC61108 मला वाटले िसगारेटचे धूमर्पान करण्यामुळे मला काहीतरी करायला िमळेल, मला गुंतवुन ठेवता येईल. 1 2 88 99 

080h TC61113 िसगारेट तंबाखूच्या इतर पर्कारांपेक्षा कमी घातक आहते. 1 2 88 99 

080i TC61114 िसगारेटची पािकटे आकषर्क असतात. 1 2 88 99 

080j TC61115 िसगारेटची चव चांगली लागते. 1 2 88 99 

080k TC61116 िसगारेट तंबाखूचे उच्च दजार्चे रुप आह.े 1 2 88 99 

080l TC61117 िसगारेट hyaa धूमर्पान करण्यास  sauKd असतात. 1 2 88 99 

080m TC61118 िसगारेट तंबाखूचे पर्िति त रुप आह.े 1 2 88 99 

080n TC61119O इतर कारण: ___________________________________________________________ 1 2 88 99 

िसगारेट्स - बर्ॅण्डची िनवड आिण खरेदी 

081 BR61315 आता मी तुम्हाला तुमच्या िसगारेट बर्ण्डची िनवड आिण खरेदी यािवषयी िवचारणार आह.े 
तुम्ही साधारणतः िपर्िमयम िफल्टर असलेल्या, रेग्युलर िफल्टर असलेल्या की िफल्टर नसलेल्या िसगारेटचे धूमर्पान करता? 

1   िपर्िमयम िफल्टर 
2   िफल्टर 
3   िफल्टर नसलेल्या 
88   R 

      99   DK 
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082 BR61310 तुमचा िसगारेटचा एक िनयिमत बर्ण्ड आह ेका, जो नेहमी ओढता? 

1   होय 
2   नाही => 088a/SO221 वर जा. 
88   R => 088a/SO221 वर जा. 

      99   DK => 088a/SO221 वर जा. 

083 BR61311o  पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्ितसाददात्या ारे िवकत घेतलल्या बर्ॅण्डच ेनाव िलहा.  
तुमच्या नेहमीच्या िसगारेट बर्ण्डचे नाव काय?  
_______________________________________________ 

88   R 
      99   DK 

084   

085a BR61307 तुमचा नेहमीच्या िसगारेटच्या बर्ॅण्डचा स्वाद, जर असेल तर, कोणता आह?े 
1   चॉकलेट 
2   मध 
3   लेमन 
4   मेन्थॉल 
5   इतर  (खाली नमूद करा) 
88   R 

      99   DK 

085b BR61307o इतर स्वाद:______________ 
88   R 

      99   DK 
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086 BR61502 पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्ितसाद पयार्य वाच ूनका… 
िकती काळापासून तुम्ही तुमचा नेहमीचा िसगारेट बर्ण्ड ओढता? 

1   1 वषार्ंपेक्षा कमी 
2   1-5 वष 
3   5 वषार्ंपेक्षा जास्त 
88   R 

      99   DK 

पर् कत्यार्साठी सचूना: लाग ूअसणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा.  
िसगारेटचा हा िनयमीत बर्ॅण्ड िनवडताना तुम्ही पुढील बाब चा िवचार केला होता का?  

 होय नाही R DK 

087a BR61626 िकमत 1 2 88 99 

087b BR61618 उच्च दजार् 1 2 88 99 

087c BR61636 चव 1 2 88 99 

087d BR61616 हा बर्ण्ड माझ्या आरोग्यासाठी कमी हानीकारक आह.े 1 2 88 99 

087e BR61617 हा पर्िस  बर्ण्ड आह.े 1 2 88 99 

087f BR61623 माझे िमतर् हाच बर्ण्ड ओढतात. 1 2 88 99 

087g BR61622 पॅकची रचना. 1 2 88 99 
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088a SO61221 पर् कत्यार्साठी सूचना: पर्ितसाद पयार्य वाचून दाखवू नका. उ रे दणेा-या क्तीने सांिगतलेला फक्त एकच पर्ितसाद पयार्य िनवडा.
तुम्ही शेवटच्या वेळी तुमच्यासाठी िसगारेट्स कोठून खरेदी केल्या? 

      01   रस्त्यावरील िवकर्त्याकडून 
02   स्थािनक दकुानातून 
03   सुपरमाकट मधून 
04   चहाच्या टपरीवरुन  
05   बार/ मनोरंजनाच्या दकुानातून  
06   हॉटेल 
07   ुटी फर्ी शॉपमधून 
08   दशेाबाहरुन 
09   सावर्जिनक पिरवहनाच्या वाहनांमधील िवकर्त्याकडून (बस, रेल्वे िकवा बोट) 
10   तंबाखूच्या दकुानातनू 
11   सैिनकी दकुानातून 
12   िमतर्/ सहकारी/ नातेवाईक/ मालकाकडून 
13   इंटरनेटवरुन 
14   इतर (खाली नमूद करा) 
15   विडग मिशनमधून 
76   शेवटच्या खरेदीचा तपशील आठवत नाही => 107/PU735 वर जा. 
88   R 

      99   DK 

088b SO61221o इतर स्थळ: __________ 
88   R 

      99   DK 

089 BR61701 िवचारा जर 082/BR310 = 1 िकवा हो असले. अन्यथा 090/BR715 वर जा. 
हा शेवटी खरेदी केलेला तुमचा नेहमीचा िसगारेट बर्ण्ड होता का? 

1   होय => 094/PU201 वर जा. 
2   नाही 
88   R => 094/PU201 वर जा. 

      99   DK => 094/PU201 वर जा. 
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090 BR61715 िसगरेटसला िपर्िमयम िफल्टर होता, रेग्युलर िफल्टर होता की िफल्टर नव्हता? 
1   िपर्िमयम िफल्टर 
2   रेग्युलर िफल्टर 
3   िफल्टर नसलेल्या  
88   R 

      99   DK 

091 BR61711o पर् कत्यार्साठी सचूना पर्ितसाददात्या ारे िवकत घतेलल्या बर्ॅण्डचे नाव िलहा 
शेवटच्यावेळी िसगारेटचा कोणता िविश  बर्ण्ड आिण व्हरायटी तुम्ही खरेदी केली?  
_________________________________________________________ 

88   R 
      99   DK 

092   

093a BR61727 तुमचा शेवटी खरेदी केलेल्या बर्ण्डचा स्वाद, जर असेल तर, कोणता होता? 
1   चॉकलेट 
2   मध 
3   लेमन 
4   मेन्थॉल 
5   इतर (खाली नमूद करा) 
88   R 

      99   DK 

093b BR61727o इतर स्वाद:______________________ 
88   R 

      99   DK 
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094 PU61201 शेवटच्या वेळी जेव्हा तुम्ही स्वतःसाठी िसगारेट खरेदी केल्या, तेव्हा तुम्ही त्या सु ा खरेदी केल्या, पािकटामधुन खरेदी केल्या की काटर्नमधुन 
खरेदी केल्या? 

1   सु ा (एकेक) िसगारेट्स 
2   पॅक       => 098/PU311 वर जा. 
3   काटर्नमधुन  => 102/PU211 वर जा. 
88   R       => 107/PU735 वर जा. 

      99   DK       => 107/PU735 वर जा. 

095 PU61411 िकती सु ा (एकेक) िसगारेट्स तुम्ही खरेदी केल्या होत्या?
____________________________________ 

88   R 
      99   DK 

096 PU61441 तुम्ही सवर् सु ा िसगारेटसाठी िकती रक्कम खचर् केली? 
रक्कम: ________ रुपये 

8888   R 
9999   DK 

 107/PU735 वर जा. 

097   

098 PU61311 तुम्ही िसगारेटची िकती पािकटे खरेदी केली? 
____________________________________ 

88   R 
      99   DK 

099 PU61341 िसगारेटच्या सवर् पािकटांसाठी तुम्ही िकती रक्कम खचर् केली?  
    रक्कम: ________ रुपये 

100   
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101 PU61322 एका पॅकमध्ये िकती िसगारेट्स होत्या?
_____________________________________________________ 

88   R 
99   DK 

107/PU735 वर जा. 

102 PU61211 तुम्ही िकती काटर्न खरेदी केली होती? 
______ 

88   R 
      99   DK 

103 PU61241 तुम्ही सवर् काटर्नसाठी एकितर्तपण ेिकती रक्कम खचर् केली? 
रक्कम: ________ रुपये 

8888   R 
      9999   DK 

104   

105 PU61222 एका काटर्नमध्ये िकती पािकटे होती? 
_________________________ 

88   R 
      99   DK 

106 PU61227 एका पािकटामध्य ेिकती िसगारेट होत्या? 
______ 

88   R 
      99   DK 

107 PU61735 सरासरी तुम्ही िसगारेटवर दरमिहन्याला िकती खचर् करता? 
रक्कम: ________ रुपये 

8888   R 
      9999   DK 
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108 PU61622 गेल्या सहा मिहन्यांत,अशी कधी वेळ आली आहे का की तुम्ही िसगारेट्सवर पैसे खचर् केल्यामुळे घरातील अ ासारख्या गरजेच्या वस्तू
आणण्यासाठी पुरेसे पैसे उरले नाहीत? 

1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 

िसगारेट्स -- लाईट/ माईल्ड 

 
काही वषार्ंपासून तंबाखू कंपन्यांनी रेग्युलर िकवा फूल फ्लेवडर् िसगारेट हा पर्कार "लाईट" िकवा "माईल्ड" िसगारेटसपासून वेगळा काढला आह.े खालील पर् ांसाठी मी सवर् पर्कारच्या 
"लाईट" िकवा "माईल्ड" िसगारेटसना "लाईट िसगारेटस" म्हणून संबोिधत करेन. कृपया मला सांगा की लाईट िसगारेटस िवषयीच्या खालील िवधानापकैी पर्त्येक िवधानांशी तुम्ही 
पूणर्पणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही आिण असहमतही नाही, असहमत आहात िकवा पूणर्पण ेअसहमत आहात. 
 

 
पूणर्पणे
सहमत सहमत

सहमतही
नाही िकवा 
असहमतही 

नाही 

असहमत पूणर्पण े
असहमत R DK 

109a LM61321 लाईट िसगारेट्स रेग्युलर िसगारेट्सपेक्षा कमी हानीकारक असतात. 1 2 3 4 5 88 99 

109b LM61331 लाईट िसगारेट रेग्युलर िसगारेट्सपेक्षा तुमच्या घशासाठी आिण छातीसाठी 
सौम्य असतात 

1 2 3 4 5 88 99 

110 LM61109 पर् कत्यार्साठी सचूना: पढुील दोन पर्  िवचारा 082/BR310 = 1 िकवा हो असले. अन्यथा 112/TF024 (िब ा –  भतू आिण वतर्मान 
वारंवारता) वर जा. 

तुम्हाला असे वाटते का, इतर िसगारेट्सच्या बर्ण्डशी तुलना करता तुम्ही सवर्सामान्यपणे जो िसगारेटचा बर्ण्ड ओढता,  तो थोडासा कमी 
हानीकारक असू शकतो, त्यात काहीही फरक नसू शकतो िकवा थोडासा जास्त हानीकारक असू शकतो? 

1   थोडासा कमी हानीकारक 
2   काहीही फरक नाही 
3   थोडासा जास्त हानीकारक 
88   R 

      99   DK 



40 
 

111 LM61110 कृपया मला सांगा की खालील िवधानांशी तुम्ही पूणर्पण ेअसहमत आहात, असहमत आहात, असहमतही नाही िकवा सहमतही नाही, सहमत 
आहात िकवा पूणर्पणे सहमत आहात. 

िसगारेटचा जो बर्ण्ड मी नेहमी ओढतो तो िसगारेट्सच्या इतर बर्ण्डपेक्षा माझ्या घशाला आिण छातीला कमी वेदनाकारक आह.े 
1   पूणर्पणे असहमत 
2   असहमत 
3   असहमतही नाही िकवा सहमतही नाही 
4   सहमत 
5   पूणर्पण ेसहमत  
88   R 

      99   DK 
 

िबडी - भूतपवूर् आिण स  वारंवारता 

112 TF61024 मला सांगा की तुम्ही सध्या िबडीच ेधूमर्पान करता, भूतकाळात धूमर्पान केलेले आह ेिकवा कधीही धूमर्पान केलेले नाही? 
1   सध्या मिहन्यातुन एकदा तरी धूमर्पान करतो/ते       => 117/SB951 वर जा. 
2   सध्या मिहन्यातुन एकपेक्षा कमी वेळा धूमर्पान करतो/ते  => 117/SB951 वर जा. 
3   भूतकाळामध्य ेधूमर्पान केले होते परंतु त्यानंतर थाबंिवले 
4   कधीही धूमर्पान केलेले नाही                      => 145/SB902 वर जा. 
88   R                                  => 145/SB902 वर जा. 

      99   DK                                  => 145/SB902 वर जा. 

113 AQ61155 िवचारा जर 112/TF024=3 
तुम्ही िब ांच ेधूमर्पान करणे पूणर्पण ेसोडुन िदलेले आह ेका? 

1   होय 
2   नाही => 117/SB951 वर जा. 
88   R => 117/SB951 वर जा. 

      99   DK => 117/SB951 वर जा. 
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पर् कत्यार्साठी सचूना: वेळेची एकके वाचनु दाखव ूनका. उ र योग्य वेळेच्या कालावधीमध्य ेिलहा –  िदवस, आठवडे िकवा मिहन.े. 
तुमचा सवार्त अलीकडचा िबडी सोडण्याचा पर्य  िकती काळापूव  सुरु झाला?  

 R DK 

114a AQ61180A ______ (िदवस) 88 99 

114b AQ61180B ______ (आठवडे) 88 99 

114c AQ61180C ______ (मिहने) 88 99 

115 AQ61174 तुमच्या सवार्त अलीकडच्या सोडण्याच्या पर्य ामध्ये तुम्ही िब ांचे धूमर्पान करणे अचानक थांबिवले की तुम्ही हळूहळू धूमर्पान करत
असणा-या िब ांच ेपर्माण कमी केले? 

1   एकदम सोडून िदल े
2   हळूहळू कमी केले   
88   R 

      99   DK 
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पर् कत्यार्साठी सचूना: लाग ूअसणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
तुम्ही िब ांच ेधूमर्पान करणे का थांबिवले? 

 होय नाही R DK 

116a TC61388 िब ांचे धूमर्पान करण्यामुळे माझ्या आरोग्याला याआधीच अपाय झालेला आह.े 1 2 88 99 

116b TC61389 मला काळजी होती की िब ांचे धूमर्पान करण्यामुळे भिवष्यात माझ्या आरोग्याला कदािचत अपाय होऊ
शकेल. 

1 2 88 99 

116c TC61390 मला काळजी होती की माझ्या िब ांचा धूर कदािचत धूमर्पान न करना-यांना अपाय करेल. 1 2 88 99 

116d TC61392 आता अशा खूप कमी जागा आहते जेथे धूमर्पानास परवानगी आह.े 1 2 88 99 

116e TC61393 िब ांचे धूमर्पान करण्याच्या आरोग्यिवषयक जोखम िवषयीच्या जािहराती िकवा मािहत नी मला
थांबिवण्यास लावले. 

1 2 88 99 

116f TC61394 िब ांच्या पािकटांवरील धोक्याच्या इशा-यांनी मला थांबिवण्यास लावले. 1 2 88 99 

116g TC61395 िब ा सोडुन मला मुलांसाठी उदाहरण िनमार्ण करायच ेहोते. 1 2 88 99 

116h TC61396 जवळचे िमतर् आिण कुटुंबास माझे िब ांचे धूमर्पान करणे नामजंुर होते. 1 2 88 99 

116i TC61397 मला डॉक्टरां ारा िकवा इतर आरोग्य ावसाियका ारा िब ांचे धूमर्पान करणे सोडुन दण्याचा सल्ला
िदला गेला होता. 

1 2 88 99 

116j TC61398 अ  िकवा इंधन यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू अिधक महाग झालेल्या आहते. 1 2 88 99 

116k TC61399O इतर कारण - _______________ 1 2 88 99 

117 SB61951 तुम्हाला िकतीवेळा िब ांच ेधूमर्पान करण्याची तीवर् इच्छा होते? 
1   कधीही नाही 
2   िदवसातून एकपेक्षा कमी वेळा 
3   दररोज 
4   िदवसातून अनेकदा 
5   दर तासाने िकवा त्याही पेक्षा जास्त 
88   R 

      99   DK 
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118 TF61029 पढुील ३ पर्  िवचारा जर 112/TF024=1 असले. 
आता मला तुम्हाला िब ांच्या वापरा िवषयी िवचारायचे आह े

तुम्ही िब ा सरासरी िकती वेळा ओढता? 
1   आठव ातून एका पेक्षा कमी वेळा       => 121/TC082 वर जा. 
2   आठव ातून एक वेळा 
3   आठव ातून दोन वेळा 
4   आठव ातून ३ त े५ वेळा 
5   आठव ातून दररोज िकवा बहुतेक दररोज => 120/TF021 वर जा. 
6   िदवसातून एका पेक्षा जास्त वेळा       => 120/TF021 वर जा. 
88   R                         => 121/TC082 वर जा. 

      99   DK                         => 121/TC082 वर जा. 

119 TF61023 पर्त्येक आठव ात तुम्ही सरासरी िकती िब ा ओढता? 
______________________ 

88   R 
99   DK 

121/TC082 वर जा. 

120 TF61021 सरासरी तुम्ही दरिदवशी िकती िब ांचे धूमर्पान करता?   ______________________ 
88   R 

      99   DK 

121 TC61082 पर् कत्यार्साठी सचूना: पढुील पर्  िवचारा जर 070/FR510=1 आिण 112/TF024=1.  
जर तुम्हाला धुमर्पानासाठी िसगारेटस िकवा िब ा या पैकी एकाचीच िनवड करायची असेल, तर तुम्ही कशाला पर्ाधान्य ाल? 

1   िसगारेट्स 
2   िब ा 
88   R 

      99   DK 
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िब ा - कधी आिण का 

िवचारा जर 112/TF024=1 or 2. अन्यथा 145/SB902 वर जा. 
पर् कत्यार्साठी सूचना: लागू असणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ांची उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
पुढीलपैकी कोणत्या पिरिस्थत मध्य ेतुम्ही िब ांचे धूमर्पान करता? 

 होय नाही R DK 

122a TU61204 जेव्हा मला िसगारेट परवडू शकत नाही. 1 2 88 99 

122b TU61205 सामािजक पर्संगी. 1 2 88 99 

122c TU61206 जेव्हा मला िसगारेट सापडू शकत नाही. 1 2 88 99 

122d TU61207 जेव्हा मला इतर लोकांमध्ये िमळुनिमसळुन बसायचे असते. 1 2 88 99 

122e TU61208 जेव्हा कोणीतरी मला ती दतेो. 1 2 88 99 

122f TU61222O इतर कारण:__________________ 1 2 88 99 
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िवचारा जर 112/TF024=1 िकवा 2 अन्यथा 145/SB902 वर जा. 
पर् कत्यार्साठी सूचना: लागू असणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ांची उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
तुम्ही िब ांच ेधूमर्पान करण्यास का सुरुवात केली? 

 होय नाही R DK 

123a TC61311 िमतर् िकवा कुटुंबातील सदस्य िब ांच ेधूमर्पान करत होते. 1 2 88 99 

123b TC61310 पर्सार माध्यमांमधील क्ती (पर्िस  क्ती/ कलाकार/ आदशर् क्ती) िब ांचे धूमर्पान करत. 1 2 88 99 

123c TC61304 मला वाटले की कदािचत िब ा मला ताण कमी करण्यास मदत करतील. 1 2 88 99 

123d TC61305 मला उत्सुकता होती की मी िब ांचे धूमर्पान करण्याचा आनंद घेऊ शकेन. 1 2 88 99 

123e TC61308 मला वाटले िब ांचे धूमर्पान करण्यामुळे मला काहीतरी करायला िमळेल, मला गुंतवुन ठेवता येईल.  1 2 88 99 

123f TC61313 िब ा तंबाखूच्या इतर पर्कारांपेक्षा कमी घातक आहते. 1 2 88 99 

123g TC61347 िब ांची पािकटे आकषर्क असतात. 1 2 88 99 

123h TC61315 िब ांची चव चांगली लागते. 1 2 88 99 

123i TC61317 िब ा धूमर्पान करण्यास आनंददायी असतात. 1 2 88 99 

123j TC61319O इतर कारण: __________ 1 2 88 99 

िब ा : बर्डची िनवड आिण खरेदी 

124 TB61103 या िवभागात मी तुम्हाला िब ांच्या बर्डच्या िनवडीिवषयी आिण खरेदी िवषयी िवचारणार आह.े 
तुमचा िब ांचा एक िनयिमत बर्ण्ड आह ेका जो तुम्ही नेहमी ओढता? 

1   होय 
2   नाही => 131a/LP266 वर जा. 
88   R => 131a/LP266 वर जा. 

      99   DK => 131a/LP266 वर जा. 
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125 TB61106o पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्ितसाददात्या ारे िवकत घतेलेल्या बर्ॅण्डच ेनाव िलहा. 
तुम्ही नेहमी कोणत्या एखा ा िविश  िब ांच्या बर्ण्डचे धूमर्पान करता?  
िकवा 
तुमच्या नेहमीच्या िबडीच्या बर्ण्डचे नाव काय? 
_________________________________________________________ 

88   R 
      99   DK 

126  
 

127 TB61115 पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्ितसाद पयार्य वाच ूनका..  
  िकती काळापासून तुम्ही तुमच्या नेहमीच्या बर्डच्या िब ा ओढता? 
      1   1 वषार्ंपेक्षा कमी 
      2   1-5 वष 

3   5 वषार्ंपेक्षा जास्त 
88   R 

      99   DK 

पर् कत्यार्साठी सचूना: लाग ूअसणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
िब ांचा हा िनयमीत बर्ण्ड िनवडताना तम्ही पुढील बाबीचा िवचार केला होता  का? 

 होय नाही R DK 

128a TB61123 िकमत.  1 2 88 99 

128b TB61121 उच्च दजार् 1 2 88 99 

128c TB61125 चव 1 2 88 99 

128d TB61127 हा बर्न्ड माझ्या आरोग्यासाठी कमी हानीकारक आह.े 1 2 88 99 

128e TB61129 हा पर्िस  बर्ण्ड आह.े 1 2 88 99 

128f TB61133 माझे िमतर् हाच बर्ण्ड ओढतात. 1 2 88 99 
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129 RH61331 तुम्हाला असे वाटते का इतर िबडी बर्ण्डशी तुलना करता तुम्ही सवर् सामान्यपणे जो िबडीचा बर्ण्ड ओढता तो थोडासा कमी हािनकारक असु 
शकतो,त्यात काहीही फरक नसू शकतो िकवा थोडासा जास्त हािनकारक असू शकतो. 

1   थोडा कमी हानीकारक 
2   काहीही फरक नाही 
3   थोडासा जास्त हानीकारक 
88   R 

      99   DK 

130 RH61332 कृपया मला सांगा की तुम्ही खालील पर्त्यके िवधानांशी पूणर्पणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही आिण असहमतही नाही, असहमत 
आहात की पूणर्पणे असहमत आहात.  
 

मी नेहमी ज्या िब ांच्या बर्ण्डच ेधूमर्पान करतो/ते तो माझ्या घश्याला आिण छातीला इतर िब ांच्या बर्ण्डपेक्षा कमी वेदनादायक आह.े 
      1   पूणर्पणे असहमत  
      2   असहमत  
      3   सहमतही नाही आिण असहमतही नाही  
      4   सहमत  

5   पूणर्पणे सहमत  
88   R 

      99   DK 
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131a LP61266  पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्ितसाद पयार्य वाचनू दाखवू नका. उ रे दणेा-या क्तीने सािंगतललेा फक्त एकच पर्ितसाद पयार्य िनवडा.
तुम्ही शेवटच्या वेळी तुमच्यासाठी िब ा कोठून खरेदी केल्या होत्या? 

01   रस्त्यावरील िवकर्त्याकडून  
02   स्थािनक दकुानातून 
03   सुपरमाकट मधून 
04   चहाच्या टपरीवरुन  
05   उपहारगृहातून  
06   हॉटेल,  
07   ुटी फर्ी शॉपमधून  
08   दशेाबाहरून  
09   सावर्जिनक पिरवहनाच्या वाहनांमधील िवकर्त्याकडून (बस, रेल्वे िकवा बोट)  
10   तंबाखूच्या दकुानातनू  
11   सैिनकी दकुानातून  
12   िमतर्/सहकारी/ नातेवाईक/ मालकाकडून  
13   स्वतंतर् िवकर्ता, रस्तोरस्ती दारोदार जाऊन िवकणा-या िवकर्त्याकडून   
14   इतर (खाली तपशील ा) 
76  शेवटच्या खरेदीचा तपशील आठवत नाही => 143/PU738 वर जा. 
88   R 

       99   DK 
131b LP61266o इतर स्थळ: __________ 

88   R 
       99   DK 

132 LP61210 िवचारा जर 124/TB103 = 1 िकवा हो असले अन्यथा 133/LP212o वर जा. 
हा शेवटी खरेदी केलेला तुमचा नेहमीचा िबडी बर्ण्ड होता का? 

1   होय => 135/LP220 वर जा. 
2   नाही 
88   R => 135/LP220 वर जा. 

      99   DK => 135/LP220 वर जा. 
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133 LP61212o पर् कत्यार्साठी सूचना: पर् कत्यार्साठी सूचना: पर्ितसाददात्या ारे िवकत घेतलेल्या बर्ण्डच ेनाव िलहा.  
िब ांचा कोणता िविश  बर्ॅण्ड तुम्ही खरेदी केला? (उदा. पर्काश, बन्सी, संभाजी इ.) 

_________________________________________________________ 
88   R 

      99   DK 
134   

135 LP61220 गेल्या वेळी जव्हा तुम्ही स्वतःसाठी िब ा खरेदी केल्या तेव्हा तुम्ही त्या सु ा (एकेक) खरेदी केल्या की िब ाचंे बंडल खरेदी केले होते? 
1   सु ा (एकेक) िब ां 
2   बंडल => 139/LP235 वर जा. 

88   R => 143/PU738 वर जा. 
      99   DK => 143/PU738 वर जा. 

136 LP61225 िकती सु ा (एकेक)  िब ा तुम्ही खरेदी केल्या होत्या? 
_________________________________________________________ 

88   R 
      99   DK 

137 LP61226 तुम्ही सवर् सु ा िब ांसाठी िकती रक्कम अदा केली? 
रक्कम: ________ रुपये 

8888   R 
9999   DK 

143/PU738 वर जा. 

138   

139 LP61235 तुम्ही िब ांच ेिकती बंडल खरेदी केले होते? 

_________________________________________________________ 
88   R 

      99   DK 
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140 LP61236  िब ांच्या सवर् बंडlaaMसाठी तुम्ही िकती रक्कम अदा केली? 
रक्कम: ________ रुपये 

8888   R 
      9999   DK 

141   

142 LP61237 एका बंडलमध्ये िकती िब ा होत्या?
_________________________________________________________ 

88   R 
      99   DK 

143 PU61738 सरासरी, तुम्ही िब ांवर दरमिहन्यास िकती खचर् करता? 
रक्कम: ________ रुपये 

8888   R 
      9999   DK 

144 LP61288  
गेल्या सहा मिहन्यांत, अशी कधी वेळ आली आह ेका, तुम्ही िब ांवर पैसे खचर् केल्यामुळे घरातील अ ासारख्या गरजेच्या वस्तू आणण्यासाठी 
पैसे पुरले नाहीत? 

1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 
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धूमर्पान तबंाख ू:  अवलबंीत्व 

145 SB61902 आता मी तुम्हाला काही पर्  िवचारणार आह ेज ेिसगारेट आिण िबडी या दोघांनाही लाग ूहोतात. जेव्हा मी "धूमर्पान" िकवा "धूमर्पानाचा तंबाखू" 
असे म्हणेन, तेव्हा तुम्ही िसगारेट आिण िबडी या दोघाचंाही िवचार करावा. 

झोपून उठल्यावर साधारणतः िकती वेळान ेतुम्ही तुमचे पिहले धूमर्पान करता? 
1   5 िमनीटे िकवा कमी 
2   6-30 िमनीटे 
3   31-60 िमनीटे 
4   60 िमनीटांपेक्षा जास्त 
88   R 

      99   DK 

146 SB61909 तुम्ही स्वतःला धूमर्पानाच े–  िसगारेट िकवा िब ा िकवा दोन्हीच े सनाधीन असल्याचे मानता का? सनाधीन म्हणज ेएखादी अत्यंत पर्बळ 
सवय. तुम्ही म्हणाल की . . . 

1   मुळीच सन जडलेल ेनाही 
2   हो, थोडफेार सन जडले आह े
3   हो, खूपच सन जडले आह े
88   R 

      99   DK 

147 SB61911 िकती अंतराने धूमर्पान करण्याची पर्बळ इच्छा होते?
1   कधीही नाही 
2   िदवसातून एकपेक्षा कमी वेळा 
3   दररोज 
4   िदवसातून अनेकदा 
5   दर तासाने िकवा त्याही पेक्षा जास्त 
88   R 

      99   DK 
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148 SB61913 गेल्या मिहन्यात जेव्हा तुम्हाला धूमर्पान करण्याची पर्बळ इच्छा झाली तेव्हा तुम्ही िकती वेळा स्वतःला धूमर्पान करण्यापासून रोखले?
1   कधीही नाही 
2   एकदा 
3   काही वेळा 
4   ब-याच वेळा 
88   R 

      99   DK 

149 SB61915 गेल्या मिहन्यात, असे कधी झाले आहे का,’” तुम्ही धूमर्पानामुळे होणा-या हानीचा िवचार करता, िसगारेट िकवा िबडी ती संपायच्या आधीच 
फेकून िदली? 

1   कधीही नाही 
2   एकदा 
3   काही वेळा 
4   ब-याच वेळा 
88   R 

      99   DK 

150 SB61917 पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्ितसाद पयार्य वाच ूनका...  
   झुरक्याच्या मध्य ेसरासरी िकती वेळ तुम्ही तुमच्या िसगारेट िकवा िबडीला जळू दतेा? 

1   15 सेकंद िकवा कमी 
2   16 - 30 सेकंद  
3   31 - 60 सेकंद 
4   60 सेकंदांपेक्षा जास्त 
88   R 

      99   DK 
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धूमर्पानाचा तंबाख:ू सोडण्याच ेपर्य  

151 AQ61361 तुम्ही कधी तबंाखू धूमर्पानाची सवर् उत्पादने वापरणे थांबिवण्याचा गभंीर पर्य केला आहे का?
1   होय 
2   नाही => 158/TQ433 वर जा. 
88   R => 158/TQ433 वर जा. 

      99   DK => 158/TQ433 वर जा. 

152 AQ61365 धूमर्पान सोडण्याच्या तुमच्या शेवटच्या पर्य ाचा िवचार करता.... तुम्ही धूमर्पानास परत कधी सुरुवात केली? 
 
1   1 मिहन्यापेक्षा कमी िदवसांपूव  

2   1-3 मिहन्यांपूव  

3   3 मिहने ते 6 मिहन्यांपूव  
4   6 मिहने  ते एक वषार्पूव  
5   1-3 वषार्ंपूव  
6   3  पेक्षा जास्त वषार्ंपवू   
88   R 

      99   DK 
 

पर् कत्यार्साठी सचूना: वेळेची एकके वाचनु दाखव ूनका. उ र योग्य वेळेच्या कालावधीमध्य ेिलहा –  तास, िदवस, आठवड ेिकवा मिहन े
या धूमर्पान सोडण्याच्या शवेटच्या पर्य ात तुम्ही िकती वेळ धूमर्पान केल्यािशवाय रािहलात? 

 R DK 

153a AQ61369A _____( तास) 88 99 

153b AQ61369B ______ (िदवस) 88 99 

153c AQ61369C ______ (आठवडे) 88 99 

153d AQ61369D ______ (मिहने) 88 99 
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154 AQ61374 धूमर्पान सोडण्याच्या तुमच्या शेवटच्या पर्य ात तुम्ही धूमर्पान करणे एकदम सोडून िदले की हळूहळू कमी केले?
1   एकदम सोडून िदल े
2   हळूहळू कमी केले 
88   R 

      99   DK 

155 SL61295 धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरण्याने तुम्हाला धूमर्पान सोडण्यास मदत झाली का? 
1   होय 
2   नाही  
88   R 

      99   DK 

पर् कत्यार्साठी सचूना: वेळेची एकके वाचनु दाखव ूनका. उ र योग्य वेळेच्या कालावधीमध्य ेिलहा –  तास, िदवस, आठवड ेिकवा मिहन.े 
तुम्ही कधीही धूमर्पाना िशवाय रािहला होता असा सवार्त मोठा काळ कोणता आह?े 

 R DK 

156a QA61241A _____( तास) 88 99 

156b QA61241B ______ (िदवस) 88 99 

156c QA61241C ______ (आठवडे) 88 99 

156d QA61241D ______ (मिहने) 88 99 
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पर् कत्यार्साठी सचूना: लाग ूअसणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
तुमचा धूमर्पान करणे सोडुन दण्याचा पर्य  यशस्वी का झाला नाही –  म्हणजेच, तुम्ही पुन्हा धूमर्पान करण्यास का सुरुवात केली? 

 होय नाही R DK 

157a TC61651 मला धूमर्पान सोडताना शारीिरक लक्षणांचा अनुभव येत होता िकवा मला िचता वाटली की मला तो
अनुभव येईल. 

1 2 88 99 

157b TC61652 मला तणावयुक्त वाटत होते. 1 2 88 99 

157c TC61654 मला धूमर्पान कायमच ेसोडुन दण्यासाठी पुरेसे पर्ोत्सािहत करण्यात आले नाही. 1 2 88 99 

157d TC61655 धूमर्पानाचा तंबाखू िमळण ेखूप सोपे होते. 1 2 88 99 

157e TC61658 धूमर्पानाचा तंबाखू अिधक परवडण्याजोगा झाला. 1 2 88 99 

157f TC61656 मी धूमर्पानाच्या तंबाखूसाठीच्या माझ्या तीवर् इच्छांवर िनयंतर्ण िमळवू शकलो/ले नाही. 1 2 88 99 

157g TC61663 िमतर् िकवा कुटुंबातील सदस्य धूमर्पान करत होते. 1 2 88 99 

157h TC61669O इतर कारण __________ 1 2 88 99 

धूमर्पानाचा तंबाख:ू सोडण्यािवषयी समज 

158 TQ61433 पर् कत्यार्साठी सचूना: उ रे दण्यासाठी उ रे दणेा-या क्तीचा धमर्पान सोडण्याचा हतेू असलाच पािहजे असे नाही. पर् ामधील जर’ या शब्दावर 
जोर ा. 
आता आम्ही तुम्हाला, धूमर्पान सोडण्यािवषयी तुमच ेकाही िवचार असतील तर त्यावर पर्  िवचारणार आहोत. 

जर तुम्ही पुढच्या 6 मिहन्यांत धूमर्पान पूणर्पणे सोडून दण्याचे ठरवले तर त्यात यशस्वी होण्याची तुम्हाला िकती खातर्ी वाटते? 

1   मुळीच खातर्ी नाही 
2   जराशी खातर्ी 
3   ब-यापैकी खातर्ी 
4   खूप खातर्ी 
5   अत्यंत खातर्ी 
88   R 

      99   DK 
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159 TQ61435 जर तुम्हाला धूमर्पान सोडायचे असेल तर ते तुमच्यासाठी िकती सोपे िकवा कठीण असेल? 

1   खूप सोपे 
2   काहीसे सोपे 
3   सोपेही नाही, िकवा कठीणही नाही. 
4   काहीसे कठीण 
5   खूप कठीण 
88   R 

      99   DK 

160 TQ61441 स  पिरिस्थतीशी तुलना करता, आतापासून एक वषार्नंतर तुम्ही िकती धूमर्पान करत असाल अशी तुमची अपेक्षा आह,े आतापेक्षा जास्त, 
आताएवढेच, आतापेक्षा कमी का मुळीच धूमर्पान करत नसाल? 

1   आतापेक्षा खूप जास्त 
2   आतापेक्षा थोडेसे जास्त 
3   आता करत आह ेतेवढेच 
4   आतापेक्षा थोड ेकमी 
5   आतापेक्षा खूप कमी िकवा 
6   मुळीच धूमर्पान करत नसू 
88   R 

      99   DK 

161 TQ61444 तुम्ही धूमर्पान सोडण्याचे िनयोजन केले आहे का?......
1   पुढच्या 1 मिहन्यात  
2   पुढच्या 6 मिहन्यांत 
3   भिवष्यात कधीतरी, 6 मिहन्यांनी 
4   सोडण्याचा िवचार नाही => 165/TQ453 वर जा. 
88   R             => 165/TQ453 वर जा. 

      99   DK             => 165/TQ453 वर जा. 
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162 TQ61446 तुम्ही धूमर्पान सोडण्यासाठी िन ीत तारीख ठरवली आहे का?
1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 

163 TQ61450 धूमर्पान सोडावे असे तुम्हाला िकती वाटते?
1   जरासे 
2   काही पर्माणात 
3   बराचसा 
88   R 

      99   DK 

पर् कत्यार्साठी सचूना: लाग ूअसणारे सवर् िनवडा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
खालीलपैकी कोणत्याही कारणाने तुम्हाला धूमर्पान सोडण्याचा िवचार करण्यास पर्वृ  केले आह ेका....?  

 होय नाही R DK 

164a TQ61310 तुमच्या वैयिक्तक आरोग्याची काळजी? 1 2 88 99 

164b TQ61312 धूमर्पान न करणा-यांवर तुमच्या तंबाखू धूमर्पानामुळे होणा-या पिरणामांची काळजी? 1 2 88 99 

164c TQ61316 भारतीय समाजाला धूमर्पान मान्य नाही? 1 2 88 99 

164d TQ61318 धूमर्पान तंबाखू उत्पादनाची िकमत? 1 2 88 99 

164e TQ61324 कामाच्या िठकाणी धूमर्पानावर असणारे िनबर्ंध? 1 2 88 99 

164f TQ61326 सावर्जिनक िठकाणी धूमर्पानावर असणारे िनबर्ंध? 1 2 88 99 

164g TQ61340 धूमर्पानाच्या आरोग्यिवषयक धोक्यांच्या जािहराती िकवा मािहती? 1 2 88 99 

164h TQ61342 धुमर्पान तंबाखू उत्पादनाच्या पािकटावर असणारी धोक्याच्या सूचनांची इशारे  ? 1 2 88 99 

164i TQ61346 मुलांसाठी आदशर् िनमार्ण करण्यासाठी? 1 2 88 99 

164j TQ61330 जवळच्या िमतर्ांना आिण कुटुंबाला तुमचे धूमर्पान मान्य नाही? 1 2 88 99 

164k TQ61344 अ , िशक्षण आिण इतर जीवनावश्यक वस्तुंचे वाढणारे भाव.  1 2 88 99 

164l TQ61350O इतर कारण - _______________ 1 2 88 99 
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165 TQ61453 समजा जर पुढील 6 मिहन्यातं तुम्ही धूमर्पान करणे सोडले तर त्यामुळे तुमच ेआरोग्य िकती पर्माणात सुधारेल असे तुम्हाला वाटते? 
1   काहीही सुधारणार नाही 
2   जरासे सुधारेल 

3   ब-यापैकी सुधारेल 
4   खूपसे सुधारेल 
5   खूपच मो ा पर्माणात सुधारेल 
88   R 

      99   DK 

166 TQ61455 समजा जर पुढील सहा मिहन्यांत धूमर्पान करणे तुम्ही कायमचे सोडून िदले तर तमुची आयुष्याचा आनंद घेण्याची क्षमता सुधारेल, िबघडेल की 
आह ेतेवढीच राहील? 

1   खूपशी सुधारेल  
2   थोडीशी सुधारेल 
3   आह ेतेवढीच राहील 
4   जराशी िबघडेल 
5   बरीचशी िबघडेल 
88   R  

      99   DK 

धूमर्पान तबंाख ू– आरोग्य पिरणाम आिण तबंाखूच ेघटकपदाथर् यांच ेज्ञान 

167 SB61150 तुम्हाला काय वाटते, "धूमर्पान तुमच्या आरोग्यासाठी कसे आह?े" 
 

1   चांगले आह े
2   चांगलेही नाही की वाईटही नाही 
3   चांगले नाही 
88   R 

      99   DK 
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पर् कत्यार्साठी सचूना: तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा.
गेल्या मिहन्यामध्य ेिकती वेळा, जर असेल तर…..  

   कधीही
नाही 

काही
वेळा ब-याचदा R DK 

168a SB61803 तुम्हाला धूमर्पानामुळे िकती आनंद िमळतो यािवषयी िवचार केला. 1 2 3 88 99 

168b SB61804 तुमच्या धूमर्पानामुळे तुम्हाला िकती हानी पोहोचत असेल यािवषयी िवचार केला? 1 2 3 88 99 

168c SB61811 गंभीरपणे धूमर्पान सोडण्याचा िवचार केला ? 1 2 3 88 99 

168d SB61805 तुम्ही धूमर्पानावर करत असलेल्या खचार्चा िवचार केला ? 1 2 3 88 99 

पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्त्यके पर् ापवू  "धमर्पानामळुे…" याचा पनुरुच्चार करा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
मी आता तुम्हाला िसगारेट आिण िब ांच्या धूमर्पानामळुे होऊ शकणा-या अथवा न होऊ शकणा-या अशा आजार आिण आरोग्यावरील पिरणामांची यादी वाचून दाखवणार आह.े 
तुम्हाला जे मािहत आह ेिकवा तुम्हाला जे वाटते त्याच्या आधारे धूमर्पानामुळे............ होऊ शकतो का?  
 होय नाही R DK 

169a KT61412 पक्षाघात / sT/aok 1 2 88 99 

169b KT61451 पुरूष धूमर्पानकत्यार्ंमध्ये वंध्यत्व? 1 2 88 99 

169c KT61423 त डाचा ककर् रोग? 1 2 88 99 

169d KT61422 घशाचा ककर् रोग? 1 2 88 99 

169e KT61421 धूमर्पानकत्यार्ंमध्ये फुफ्फुसाचा ककर् रोग? 1 2 88 99 

169f KT61411 हृदयिवकार? 1 2 88 99 

169g KT61431 क्षयरोग? 1 2 88 99 

पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्त्यके पर् ापवू  “ अपर्त्यक्ष धमर्पानामळुे…”  याचा पनुरुच्चार करा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
मी तुम्हाला अपर्त्यक्ष  धूमर्पानामुळे (इतर लोकांच्या धूमर्पानामुळे जो धूर तुम्ही सनात घेता) होऊ शकणा-या िकवा न होऊ शकणा-या अशा आरोग्यावरील पिरणाम आिण 
आजारांची यादी वाचून दाखवणार आह.े तुम्हाला जे मािहत आह ेअथवा तुम्हाला ज ेवाटते त्याच्या आधारे अपर्त्यक्ष  धूमर्पानामुळे-------- होऊ शकतो का?  

 होय नाही R DK 

170a KT61460 धूमर्पान न करणा-यांमध्ये फुफ्फुसाचा ककर् रोग? 1 2 88 99 

170b KT61450 हृदयिवकार? 1 2 88 99 

170c KT61477 लहान मुलांमध्ये अस्थमा? 1 2 88 99 
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पर् कत्यार्साठी सचूना: तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
तुम्हाला जे मािहत आह ेअथवा तुम्हाला ज ेवाटते त्याच्या आधारे िसगारेट्च्या धूरामध्ये …… असते का? 

 होय नाही R DK 

171a KN61342 िनकोटीन? 1 2 88 99 

171b KN61341 काबर्न मोनॉक्साईड? 1 2 88 99 

पर् कत्यार्साठी सचूना: तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा.  
तुमच्या मािहतीपर्माण ेिकवा तुमच्या कल्पनेच्या आधारे िबडीच्या धूरामध्ये ……. असते का? 

 होय नाही R DK 

172a KT61291 िनकोटीन? 1 2 88 99 

172b KT61292 काबर्न मोनॉक्साईड? 1 2 88 99 

पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्त्यके िवधान वाचा आिण नंतर पर्ितसाद दात्यास िवचारा की िवधान चकु आह ेअथवा बरोबर. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील 
मोजप ीचा वापर करा. 
कृपया मला खालील िवधाने बरोबर आहते की चूक ते सागंा. 
 बरोबर चूक R DK 

173a KT61332 िसगारेट आिण िब ामधील िनकोटीनमुळे जास्त कॅन्सर होतात. 1 2 88 99 

173b KT61333 िसगारेट आिण िब ामधील िनकोटीन हा मुख्य घटक, जो लोकांना धूमर्पान करण्यास भाग पाडतो. 1 2 88 99 
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धूमर्पान तबंाख ू: मनोसामािजक समज 

पर् कत्यार्साठी सचूना: आवश्यक असल्यास पर्ितसाद पुन्हा सागंा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा.  
कृपया मला सांगा की खालील धूमर्पान तंबाखू उत्पादनांच्या िवषयक पर्त्येक िवधानांशी तुम्ही पूणर्पणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही आिण असहमतही नाही, 
असहमत आहात का पूणर्पण ेअसहमत आहात. 

 पूणर्पणे
सहमत सहमत

सहमतही नाही 
िकवा असहमतही

नाही 
असहमत पूणर्पण े

असहमत R DK 

174a PS61244 िसगारेट्स ओढणे ह ेअत्याधिुनक/ catur pNaacao laxaNa Aaho 1 2 3 4 5 88 99 

174b PS61325 ि यांनी िसगारेट्स ओढणे स्वीकृत आह.े 1 2 3 4 5 88 99 

174c OT61301 ि यांनी िब ा ओढणे स्वीकृत आह.े  1 2 3 4 5 88 99 

174d OT61310 धूमर्पान ह े सनाधीन करणारे आह.े 1 2 3 4 5 88 99 

174e OT61316 तुमचे धूमर्पान, धूमर्पान न करणा-यांना  हानीकारक आह.े 1 2 3 4 5 88 99 

174f OT61321 जर तुम्हाला तुमचे जीवन जगण्याची संधी पुन्हा िमळाली तर तुम्ही पुन्हा 
धूमर्पान सुरु केले नसते.

1 2 3 4 5 88 99 

174g OT61326 तुम्ही धूमर्पानाच्या तंबाखूवर खूपच पैसे खचर् करता. 1 2 3 4 5 88 99 

174h OT61331 ज्या क्ती तुमच्यासाठी महत्त्वाच्या आहते त्यांना वाटते की तुम्ही धूमर्पान करू नये. 1 2 3 4 5 88 99 

174i OT61336 तुम्हाला धूमर्पानात इतका आनंद िमळतो की तुम्हाला ते सोडायची इच्छा होत नाही. 1 2 3 4 5 88 99 

174j OT61341 जेव्हा तुम्ही तणावाखाली िकवा अस्वस्थ असता तेव्हा धूमर्पान तुम्हाला शांत करते. 1 2 3 4 5 88 99 

174k OT61345 धूमर्पान तुमच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग आह.े 1 2 3 4 5 88 99 

174l OT61350 अशा खूपच कमी जागा आहते जेथ ेतुम्हाला धूमर्पान करणे  सोयीस्कर वाटते. 1 2 3 4 5 88 99 

174m OT61361 धूमर्पानास समाजाची मान्यता नाही 1 2 3 4 5 88 99 

174n OT61366 धूमर्पान धोकादायक असते याचा वै कीय पुरावा ही अितशयोक्ती  आह.े 1 2 3 4 5 88 99 

174o OT61370 पर्त्येकाला काहीना काही कारणाने मरायचे आह,े maga धुमर्पानाचा आनंद का घेऊ नये? 1 2 3 4 5 88 99 

174p OT61375 लोक इतर अनेक गो ी करतात त्यापेक्षा धूमर्पान जास्त धोकादायक  नाही.  1 2 3 4 5 88 99 

174q OT61386 तुम्हाला काळजी आह ेकी, तुमचे धूमर्पान करणे आजूबाजूच्या मुलांना धूमर्पान 
चालू करण्यास िकवा पुढे सुरु ठेवण्यास पर्भािवत करेल. 

1 2 3 4 5 88 99 

174r PS61113 तंबाखूचा धूर तुमच्या घश्याला जेव ा जास्त तीवर्तेने जाणवतो, तेवढाच  तो 1 2 3 4 5 88 99 
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धूर जास्त धोकादायक असू शकतो.

धूमर्पान तबंाख ू: अवगत  धोके 

175 PR61710 पर् कत्यार्साठी सचूना: तबंाखू न वापरणारी क्ती म्हणजे अशी क्ती जी कोणत्याही तंबाखू उत्पादनाचा वापर करत नाही 
आपण असे म्हणुया की तुम्ही आता करता िततकेच धुमर्पान करण े पुढे चालू ठेवले तर तंबाखू न वापरणा-या क्तीला फुफ्फुसांचा ककर् रोग 
होण्याची शक्यता आिण भिवष्यात तुम्हाला फुफ्फुसाचंा ककर् रोग होण्याची शक्यता यांची तुलना तुम्ही कशी कराल? तुम्ही म्हणाल की तुम्हाला 

1   तंबाकू न वापरणा-या क्तीपेक्षा फुफ्फुसांचा ककर् रोग होण्याची शक्यता खूप जास्त आह.े 
2   जराशी जास्त आह.े  
3   थोडीशी जास्त आह.े 
4   सारखीच आह.े 
5   कमी आह.े 
88   R 

      99   DK 

176 PR61751 जर धूमर्पानान ेतुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचवली असेल,  तर ती िकती पर्माणात?
1   मुळीच नाही 
2   जराशी 
3   बरीचशी 
88   R 

      99   DK 

177 PR61753 धूमर्पानामुळे भिवष्यात तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचणार असेल, तर त्यािवषयी खरोखरच तुम्हाला िकती िचता आह?े
1   मुळीच िचता नाही  
2   जराशी िचता आह े 
3   ब-यापैकी िचता आह े 
4   खूप िचता आह े
88   R 

      99   DK 
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178 PR61761 जर धूमर्पानामुळे तुमच्या जीवनातील आनंद व समाधानाचा दजार् खालावला असेल, तर तो िकती पर्माणात? 
1   मुळीच नाही 
2   अगदी थोडासा 
3   ब-यापैकी  
4   खूपच 
88   R 

      99   DK  

179 PR61763 धूमर्पान भिवष्यात तुमच्या जीवनातील आनंद आिण समाधानाचा दजार् खालावण्यास कारणीभतू ठरणार असेल, तर त्या िवषयी तुम्हाला 
खरोखरच िकती िचता आह?े 

1   मुळीच िचता नाही 
2   जराशी िचता आह े 
3   ब-यापैकी िचता आह े 
4   खूप िचता आह े
88   R 

      99   DK 

धूमर्पानाचा तंबाख ू: इशा-या पट् ा 

180 WT61700 आता धूमर्पान तंबाखू उत्पादनांच्या पाकीटांचा िवचार करता---- 
तुमच्या मािहतीनुसार, भारतातील कोणत्याही धूमर्पानाच्या तंबाखूच्या पाकीटावर आरोग्यिवषयक इशारे असतात का? 

1   होय 
2   नाही => 192/TP310 वर जा. 
88   R => 192/TP310 वर जा. 

      99   DK => 192/TP310 वर जा. 
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181 WT61702 गेल्या मिहन्यात िकती वेळा, तुम्हाला धूमर्पानाच्या तंबाखूच्या पाकीटावर आरोग्यिवषयक इशारे आढळले? 
1   एकदाही नाही => 185/WT714 वर जा. 

      2   एकदा कधीतरी  
      3   ब-याचदा 

4   जेव्हा केव्हा मी तंबाखूचे धूमर्पान करतो तेव्हा  
88   R       => 185/WT714 वर जा. 

      99   DK       => 185/WT714 वर जा. 

182 WT61704 गेल्या मिहन्यात िकती वेळा, तुम्ही धूमर्पानाच्या तंबाखूच्या पाकीटांवर असणा-या इशारा पट् ा तुम्ही बारकाईने पािहल्या िकवा वाचल्या? 
1   एकदाही नाही 
2   क्विचतच  
3   एकदा कधीतरी 
4   ब-याचदा 
5   िनयिमतपणे 
88   R 

      99   DK 

183 WT61706 गेल्या मिहन्यात, जेव्हा तुम्ही धूमर्पान करणार होता, तेव्हा इशारा पट् ांनी तुम्हाला धूमर्पान करण्यापासून परावृ केले होते का?
1   एकदाही नाही 
2   दोन वेळा 
3   एकदा कधीतरी 
4   खूप वेळा 
88   R 

      99   DK 

184 WT61712 गेल्या मिहन्यात, तुम्ही धमर्पान तंबाखूच्या इशारा  पट् ांकडे पाहणे िकवा त्यािवषयी िवचार करणे टाळण्यासाठी काही पर्य केले आहते का, 
जसे की, त्यांना झाकणे, नजरेपासून दरू ठेवणे, िसगारेट केस वापरणे, काही इशारे टाळणे िकवा इतर  कोणत्याही पर्कारे? 

1   होय  
2   नाही 
88   R 

      99   DK 
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185 WT61714 धूमर्पान तंबाखूच्या पाकीटावंरील आरोग्यिवषयक इशारे, तुम्हाला धूमर्पानामुळे होणा-या आरोग्यिवषयक धोक्यांचा (आरोग्य संकट) िकती 
पर्माणात िवचार करायला लावतात? 

1   मुळीच नाही 
2   काही पर्माणात 
3   ब-याच पर्माणात 
88   R 

      99   DK 

186 WT61716   धूमर्पान तंबाखूच्या पाकीटावंरील आरोग्यिवषयक इशारे तुम्हाला धूमर्पान सोडण्यासाठी िकती पर्माणात पर्वृ  करतात? 
1   मुळीच नाही 
2   काही पर्माणात 
3   ब-याच पर्माणात 
88   R 

      99   DK 

187 WT61732 तुम्हाला असे वाटते का, धूमर्पान तंबाखूच्या पाकीटांवर आता दते असलेल्या आरोग्यिवषयक मािहतीपेक्षा जास्त मािहती असली पािहज,े कमी 
मािहती असली पािहज ेिकवा जवळपास जेवढी आता आह ेतेवढीच असली पािहजे? 

1   कमी मािहती असली पािहजे  
2   जवळपास आह ेतेवढीच असली पािहजे  
3   जास्त मािहती असली पािहज े
88   R 

      99   DK 

188 WT61745 धूमर्पान तंबाखूच्या पाकीटावरील आरोग्यिवषयक इशा-यांमुळे तुम्हाला कसे वाटते?
1   खूप सावध वाटते 
2   काहीसे सावध वाटते 
3   सावधही वाटत नाही; शांतही वाटत नाही 
4   काहीसे शांत वाटते 
5   खूप शांत वाटते 
88   R 

      99   DK  
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189 WT61744 धूमर्पान तंबाखूच्या पाकीटावरील आरोग्यिवषयक इशा-यांमुळे तुम्हाला कसे वाटते? तुमच्या भावना.....
1   खूपच उदािसन  
2   काहीसे उदािसन  
3   उदािसनही नाही िकवा आनंदीही नाहीत  
4   काहीसे आनंदी 
5   ब-याच से आनंदी 
88   R 

      99   DK 

190 WT61746 धूमर्पान तंबाखूच्या पाकीटावरील आरोग्यिवषयक इशारे िकतपत वास्तववादी आहते असे तुम्हाला वाटते? 
1   अिजबात वास्तववादी नाहीत 
2   अगदी थोडेसे वास्तववादी 
3   थोडेसे वास्तववादी 
4   खूप वास्तववादी 
5   अत्यंत वास्तववादी 
88   R 

      99   DK 

191 WT61747 धूमर्पानाच्या तंबाखूच्या आरोग्यिवषयक धोक्याच्या सुचनांमुळे तुम्हाला कसे वाटते?  
     1   अत्यंत काळजी वाटते 

     2   खूप काळजी वाटते 

     3   काहीशी काळजी वाटते 

     4   जराशी काळजी वाटते  

     5   अिजबात काळजी वाटत नाही 
     88   R 
     99   DK 
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पिरसरातील तबंाखूचा धरू 

192 TP61310 खालीलपैकी कोणते िवधान तुमच्या घरामधील धूमर्पानाचे सवार्त चांगल्या त-हनेे वणर्न करते? 

 
1   घराच्या आतील कोणत्याही खोलीत धूमर्पान करण्याची परवानगी नाही 
2   घराच्या आतील काही खोल्यांमध्येच धूमर्पान करण्याची परवानगी आह.े 
3   िनयम िकवा बंधने नाहीत 
88   R 

      99   DK 

193 TP61326 गेल्या वष च्या तुलनेत, तुम्ही आता तमुच्या घराच्या आत कमी धूमर्पान करता, घराच्या आत जास्त धूमर्पान करता का तेवढेच धूमर्पान करता? 
1   घराच्या आत कमी धूमर्पान 
2   तेवढेच धूमर्पान 
3   घराच्या आत जास्त धूमर्पान 
4   घराच्या आत धूमर्पान करण्यास परवानगी नव्हती / नाही 
88   R 

      99   DK  
 

194 TP61341 तुमच्या घरातील १४ वष आिण त्यापेक्षा कमी वयाच्या लहान मुलांच्या उपिस्थतीत धूमर्पान करणे हे त्यांना हानी पोहोचेल यािवषयी तुम्हाला 
िकती काळजी आह?े 

1   काळजी नाही 
2   थोडीशी काळजी 
3   ब-यापैकी काळजी  
4   खूप काळजी  
5   अत्यंत काळजी  
6   माझ्या घरात मुले नाहीत 
7   मी माझ्या मुलांच्या उपिस्थतीत धूमर्पान करत नाही 
88   R 

      99   DK 
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195 TP61510 तुम्ही ज्या उपहारगृहांमध्ये (हॉटेल) जाता, तेथे धूमर्पानािवषयी असणारे िनयम खालीलपैकी कोणत ेिवधान सवार्त चांगल्या त-हनेे वणर्न करते? 
1   कोणत्याही अंतभार्गात धूमर्पानास परवानगी नाही. 
2   अंतभार्गातील काही िठकाणीच धूमर्पानास परवानगी आह.े 
3   िनयम िकवा बंधने नाहीत. 
4   अशा िठकाणी कधी जात नाही. (वाचू नका) => 200/TP610 वर जा. 
88   R 

      99   DK 

196 ET61233 गेल्या सहा मिहन्यांत तुम्ही उपहारगृहात (हॉटेल) गेला होता का? 

1   होय 
2   नाही => 200/TP610 वर जा. 
88   R => 200/TP610 वर जा. 

      99   DK => 200/TP610 वर जा.  

197 TP61530 शेवटच्या वेळी जेव्हा तुम्ही गेला होता तेव्हा उपहारगृहाच्या आत लोक धूमर्पान करत होते का? 

1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 

198 TP61535 शेवटच्या वेळी तुम्ही उपहारगृहाला (हॉटेल) भेट िदली तेव्हा तुम्ही अंतभार्गात धमर्पान केले होते का? 

1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 
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199 ET61841 गेल्या वष च्या तुलनेत, तुम्ही आता उपहारगृहांना (हॉटेल) जास्त वेळा भेट दतेा, कमी वेळा भेट दतेा की तेव ाच वेळा भटे दतेा? 
1   जास्त वेळा 
2   कमी वेळा 
3   तेव ाच वेळा 
4   आता उपहारगृहांना भेट दते नाही आिण/ िकवा वषार्पूव  उपहारगृहांना भेट िदली नव्हती. 
88   R 

      99   DK 

200 TP61610 ज्या बारमध्ये तुम्ही जाता, तेथील धूमर्पानािवषयीचे िनयम खालीलपैकी कोणते िवधान सवार्त चांगल्या पर्कारे सूिचत करते?
1   कोणत्याही अंतभार्गात धूमर्पानास परवानगी नाही. 
2   अंतभार्गातील काही िठकाणीच धूमर्पानास परवानगी आह.े 
3   िनयम िकवा बंधने नाहीत. 
4   अशा िठकाणी कधीही जात नाही. => 205/TP710 वर जा. 
88   R 

      99   DK  

201 ET61431 गेल्या सहा मिहन्यांत, तुम्ही बारला भटे िदली आहे का?
1   होय 
2   नाही => 205/TP710 वर जा. 
88   R => 205/TP710 वर जा. 

      99   DK => 205/TP710 वर जा.  

202 TP61630 शेवटच्या वेळी तुम्ही बारला भेट िदली तव्हा बारमध्ये लोक धूमर्पान करत होते का?
1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 
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203 TP61635 शेवटच्या वेळी तुम्ही बारला भेट िदली तव्हा बारमध्ये तुम्ही धूमर्पान केले होते का? 
1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 

204 ET61812 गेल्या वष च्या तुलनेत तुम्ही आता बारना जास्त वेळा भेट दतेा, कमी वेळा भेट दतेा की तेव ाच वेळा भेट दतेा? 
1  जास्त वेळा 
2  कमी वेळा 
3  तेव ाच वेळा 
4  आता बारना भेट दते नाही आिण/ िकवा वषार्पूव  बारना भेट िदली नव्हती. 
88   R 

      99   DK 

205 TP61710 खालीलपैकी कोणते िवधान सावर्जिनक पिरवहन वाहनांच्या (उदा. बस, फेरी, ल च, रेल्वे) आतमध्ये धूमर्पान करण्यािवषयीचे िनयम सवार्त चांगल्या 
पर्कारे सूिचत करते? 

1  कोणत्याही सावर्जिनक पिरवहनाच्या वाहनात धूमर्पानास परवानगी नाही 
2  केवळ काही सावर्जिनक पिरवहनाच्या वाहनात धूमर्पानास परवानगी आह े
3  िनयम िकवा बंधने नाहीत 
4  सावर्जिनक पिरवहनाच्या वाहनांचा उपयोग करत नाही.  => 209/ET601 वर जा. 
88   R 

      99   DK 

206 ET61542 गेल्या सहा मिहन्यांत तुम्ही, बस, फेरी, ल च िकवा टर्न सारख्या सावर्जिनक वाहतुकीच्या वाहनातून पर्वास केला का? 
 

1   होय 
2   नाही => 209/ET601 वर जा. 
88   R => 209/ET601 वर जा. 

      99   DK => 209/ET601 वर जा.  
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207 TP61730 शेवटच्या वेळी तुम्ही सावर्जिनक पिरवहनाच्या वाहनात (बस, फेरी, ल च िकवा रेल्वे) पर्वास केला तेव्हा वाहनाच्या आतमध्ये लोक धूमर्पान करत होते 
का? 

1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 

208 TP61735 गेल्या वेळी जव्हा तुम्ही सावर्जिनक वाहतुकीने पर्वास केला तेव्हा तुम्ही बस, फेरी, लॉन्च िकवा टर्नच्या अंतभार्गामध्ये धूमर्पान केले होते का? 
1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK  

209 ET61601 तुम्ही सध्या घराबाहरे नोकरी करता का? 

1   होय 
2   नाही => 216/TP102 वर जा. 
88   R => 216/TP102 वर जा. 

      99   DK => 216/TP102 वर जा. 
 

210 ET61613 तुम्ही आठव ाचे िकती िदवस काम करता?
_________________________________________________________ 

88   R 
      99   DK 

211 ET61612 तुम्ही साधारण िदवसामध्ये िकती तास काम करता?
_________________________________________________________ 

88   R 
      99   DK 
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212 ET61603 तुम्ही साधारणतः इमारतीच्या बाहरे काम करता की आतमध्ये? 
      1   आतमध्ये 

2   बाहरे => 216/TP102 वर जा. 
3   इमारतीच्या आत आिण बाहरे, दोन्ही िठकाणी (वाचू नका) 
88   R => 216/TP102 वर जा. 

      99   DK => 216/TP102 वर जा. 

213 TP61810 जेथे तुम्ही काम करता तेथील धूमर्पानाचे धोरण खालीलपैकी कोणते िवधान सवार्त योग्य पर्कारे सूिचत करते?
1   कोणत्याही अंतभार्गात धूमर्पानास परवानगी नाही. 
2   अंतभार्गातील काही िठकाणीच धूमर्पानास परवानगी आह.े 
3   िनयम िकवा बंधने नाहीत. 
88   R 

      99   DK 

214 TP61830 गेल्या मिहन्यात, तुम्ही काम करता तेथील अंतभार्गात लोकांनी धूमर्पान केले होते का?
1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 

215 TP61835 गेल्या मिहन्यामध्य ेतुम्ही kama krta toqaIla अंतभार्गामध्ये धूमर्पान केलेले आह ेका? 
1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 

216 TP61102 तुम्हाला मािहती आह ेका की सरकारने 2008 मध्य ेधूमर्पान मक्त कायदा (स्मोक-फर्ी) अंमलात आणला आह?े 
1   होय 
2   नाही => 218a/TP901 वर जा. 
88   R => 218a/TP901 वर जा. 

      99   DK => 218a/TP901 वर जा. 
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पढुील दोन पर्  िवचारा जर 216/TP102=1. 
पर् कत्यार्साठी सचूना: तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 

 होय नाही R DK 

217a TP61144 या अंमलबजावणीने तुम्हाला धूमर्पान सोडून ायला जास्त उ ुक्त केले आह ेका? 1 2 88 99 

217b TP61146 या अंमलबजावणीने तुम्हाला तुमच ेधुमर्पानाचे पर्माण कमी करायला लावले आह ेका? 1 2 88 99 

पर् कत्यार्साठी सचूना: आवश्यक असल्यास पर्ितसाद पुन्हा सागंा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
कृपया मला तमुच्या मते, खालील पर्त्येक सावर्जिनक िठकाणांसाठी, कोणत्याही अंतभार्गात धमर्पानास परवानगी दतेा कामा नये, केवळ काही अंतभार्गांत परवानगी िदली पािहज े
िकवा कोणतेही िनयम िकवा बंधने असू नयेत ते सांगा.  

 कोणत्याही
अंतभार्गात 
धूमर्पानास 
परवानगी 
नसावी. 

अंतभार्गा
तील काही
िठकाणीच 
धूमर्पानास
परवानगी 
असावी. 

िनयम
िकवा 
बंधने 

नसावीत

R DK 

218a TP61901 इिस्पतळे / हॉिस्पटल 1 2 3 88 99 

218b TP61915 कामाची िठकाणे 1 2 3 88 99 

218c TP61902 उपहारगृह े(हॉटेल)  1 2 3 88 99 

218d TP61907 बार 1 2 3 88 99 

218e TP61911 सावर्जिनक पिरवहनाची वाहने. 1 2 3 88 99 

218f TP61921 शाळा, महािव ालये आिण िव ापीठे. 1 2 3 88 99 
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219 TP61905 आता उपहारगृह ेआिण चहाच्या टप-यांच्या बा भागातील खानपान क्षतर्ािवषयी:  
तुम्हाला असे वाटते का, सवर् बा भागातील खानपान क्षतर्ांमध्ये धूमर्पानास परवानगी असावी, काही बा भागातील खानपान क्षतर्ांमध्ये धूमर्पानास 
परवानगी असावी िकवा बा भागातील खानपान क्षतर्ामंध्ये धूमर्पानास मूळीच परवानगी नसावी? 

1   बा भागातील सवर् खानपान क्षतर्ांमध्ये परवानगी असावी  
2   बा भागातील काही खानपान क्षेतर्ामंध्ये परवानगी असावी  
3   बा भागातील कोणत्याही खानपान क्षेतर्ांमध्ये परवानगी नसावी 
88   R 

      99   DK 

धुमर्पान सोडण्यासाठी मदत 

220 CH61801 गेल्या सहा मिहन्यांत, तुम्ही कोणत्याही कारणासाठी डॉक्टर िकवा इतर वै िकय ावसाियकाला भेटला आहात का? 

1   होय 
2   नाही => 223a/AC911 (तंबाखू-िवरोधी पर्चारमोिहमा) वर जा. 
88   R => 223a/AC911 (तंबाखू-िवरोधी पर्चारमोिहमा) वर जा. 

      99   DK => 223a/AC911 (तंबाखू-िवरोधी पर्चारमोिहमा) वर जा. 

221a AQ61901 गेल्या सहा मिहन्यांत,डॉक्टर िकवा इतर वै िकय ावसाियकाशी झालेल्या भेटीदरम्यान तुम्हाला....
सवर् तंबाखू उत्पादने सोडण्याचा सल्ला िमळाला आह ेका? 

1   होय 
2   नाही => 222a/AQ908 वर जा. 
88   R => 222a/AQ908 वर जा. 

      99   DK => 222a/AQ908 वर जा. 

221b AQ61902 या सल्ल्याने तम्हाला सवर् तंबाखू उत्पादने सोडण्याचा िवचार करायला लावला का?
1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 
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222a AQ61908 गेल्या सहा मिहन्यांत,डॉक्टर िकवा इतर वै िकय ावसाियकाशी झालेल्या भेटीदरम्यान तुम्हाला....
सवर् तंबाखू उत्पादने सोडण्यास मदत करण्यासाठी अितिरक्त मदत िकवा दसु-या सेवेची िशफारस िमळाली का? 

1   होय 
2   नाही => 223a/AC911 वर जा. 
88   R => 223a/AC911 वर जा. 

      99   DK => 223a/AC911 वर जा. 

222b AQ61909 या सल्ल्याने तम्हाला सवर् तंबाखू उत्पादने सोडण्याचा िवचार करायला लावला का?
1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 

तंबाख-ूिवरोधी मोिहम 

पर् कत्यार्साठी सचूना: आवश्यक असल्यास पर्ितसाद पुन्हा सागंा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
गेल्या ६ मिहन्यांमध्ये तुम्ही खालील िठकाणी तंबाखूचे सॆवनाचे धोके सांगणारी िकवा तो सोडण्यास पर्ोत्साहन दणेारी मािहती िकवा जािहरात पािहलेली आह ेका? यामध्ये 
धूमर्पानाचा आिण धूमर्िवरहीत अशा दोन्ही पर्कारच्या तंबाखूचा समावेश आह.े 

 होय नाही R DK 

223a AC61911 टीव्ही 1 2 88 99 

223b AC61916 रेिडयो 1 2 88 99 

223c AC61921 िसनेमागृह े 1 2 88 99 

223d AC61931 वतर्मानपतर्े िकवा मािसके 1 2 88 99 

223e AC61914 कामाच्या िठकाणी 1 2 88 99 

223f AC61917 सावर्जिनक पिरवहनाची वाहने िकवा स्थानकांवर 1 2 88 99 

223g AC61918 उपहारगृह िकवा चहाच्या टप-यांवर 1 2 88 99 

223h AC61910 बार 1 2 88 99 

223i AC61920 तंबाखूच्या पािकटांवर 1 2 88 99 
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224 AC61973 पढुील २ पर्  िवचारा (224/AC973 & 225/AC972), जर to 223a/AC911 to 223i/AC920 पकैी कोणाचाही पर्ितसाद =1. अन्यथा, तबंाख ूपर्सार 
(226/TA901) ला जा. 

या जािहरातीमुळे सामािजक दृ या तंबाखू वापरण्याची मान्यता कमी झाली आह ेका? 
      1   नाही , अिजबात नाही   
      2   होय, थोडीशी 

3   होय, बरेच 
88   R 

      99   DK 

225 AC61972 एकितर्तिरत्या, तुम्ही पािहलल्या जािहरात नी तुम्हाला तंबाखूचा वापर सोडण्यास जास्त पर्माणात P`avaR%t केले आहे की P`avaR%t केले नाही की काहीच 
फरक पडला नाही? 

      1   तंबाखू वापरणे सोडण्यास P`avaR%t  केले आह े
      2   तंबाखू वापरणे सोडण्यास P`avaR%t केले नाही 
      3   काहीच फरक  pDlaa नाही 

88   R  
      99   DK 

तंबाख ूपर्सार 

226 TA61901 पर् कत्यार्साठी सचूना: पर् कत्यार्साठी सचूना: ती जािहरातच असायला हवी अस ेकाही नाही. तो तंबाखू सेवनाचा पर्सार करण्याचा कोणताही पर्कार अस ू
शकतो.  

गेल्या सहा मिहन्यांत, तुम्हाला िकती वेळा अशा गो ी आढळल्या आहते ज्या तंबाखूच्या वापरास पर्ोत्साहन दण्यासाठी बनिवल्या गेल्या आहते िकवा ज्या तुम्हाला 
तंबाखूच्या वापरािवषयी िवचार करावयास लावतात? (तंबाखू उत्पादनाच्या जाहीराती आिण त्यांच्या वापराची िचतर् अशा स्वरूपाच्या गो ी) 

1   एकदाही नाही  
2   एकदा 
3   एकदा कधीतरी 
4   ब-याचदा 
88   R 

      99   DK 
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पर् कत्यार्साठी सचूना: आवश्यक असल्यास पर्ितसाद पुन्हा सागंा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
गेल्या सहा मिहन्यांत तुम्हाला खालीलपकैी कोणत्याही िठकाणी तंबाखूच्या उत्पादनांची P`aao%saahna doNaa–yaa जािहरात होताना आढळली आह ेका?  

 होय नाही R DK 

227a TA61905 िटव्ही 1 2 88 99 

227b TA61907 रेिडयो  1 2 88 99 

227c TA61929 वतर्मानपतर्े आिण िनयतकािलके  1 2 88 99 

227d TA61920 िसनेमागृह े 1 2 88 99 

227e TA61924 दकुानामध्ये िकवा त्याच्या िखडक्यांवर 1 2 88 99 

227f TA61941 सावर्जिनक पिरवहनाच्या वाहनांवर िकवा स्थानकांवर: उदा. बस, ल च, रेल्वे िकवा
फेरी स्थानक.  

1 2 88 99 

227g TA61947 उपहारगृह े(हॉटेल)  1 2 88 99 

227h TA61953 बार 1 2 88 99 

227i TA61860 शाळा/महािव ालये/ िव ापीठे. 1 2 88 99 

पर् कत्यार्साठी सचूना: आवश्यक असल्यास पर्ितसाद पुन्हा सागंा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
गेल्या ६ मिहन्यांमध्ये तुम्ही यािवषयी पािहले िकवा ऐकले आह ेका की… 

 होय नाही R DK 

228a TA61965 तंबाखूच्या बर्डनी आयोिजत केलेला िकवा त्यांच्याशी संबंधीत असलेला कोणताही खेळ
िकवा खेळाचा कायर्कर्म पािहला िकवा ऐकला आहे का?

1 2 88 99 

228b TA61975 तंबाखूच्या बर्ण्डनी आयोिजत केलेला िकवा त्यांच्याशी संबंिधत असलेला कोणताही
गाण्याचा कायर्कर्म (उदा. बर्ड शो), रंगभमूी, कला, धािमक िकवा फॅशनसंबंधी कायर्कर्म 
पािहला िकवा ऎकला आहे का?

1 2 88 99 

पर् कत्यार्साठी सचूना: आवश्यक असल्यास पर्ितसाद पुन्हा सागंा. तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा. 
गेल्या सहा मिहन्यात तुम्हाला खालीलपैकी कोणत्याही पर्कारचा तंबाखू पर्सार आढळला का?  

 होय नाही R DK 

229a TA61985 तंबाखू जन्य उत्पादनांच ेमोफत वाटप 1 2 88 99 

229b TA61994 तंबाखूजन्य उत्पादने खरेदी करताना मोफत भेटवस्तु िकवा इतर उत्पादनांवर खास
सवलत योजना

1 2 88 99 

229c TA61935 तंबाखू जन्य उत्पादनाचा बर्ण्ड िकवा बोधिचन्ह (लोगो) असणारे कपड ेिकवा इतर
वस्तू. 

1 2 88 99 
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230 TA61982 आता मनोरंजनाची माध्यम ेजसे की िचतर्पट, िटव्हीवरील कायर्कर्म, िनयतकािलके यांचा िवचार करूया....
गेल्या सहा मिहन्यांत मनोरंजनाच्या माध्यमांमध्ये तुम्ही िकती वेळा लोकांना तंबाखू वापरताना पािहले? 

      1   एकदाही नाही 
      2   एकदा कधीतरी  

3   ब-याचदा 
88   R 

      99   DK 
पर् कत्यार्साठी सचूना: तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा.

 मुळीच
नाही 

काही
पर्माणात बराचसा R DK 

231a TA61915 दकुानातील आिण टपा-यांमधील तंबाखूच्या सवर् जािहरातीवरील संपूणर् बंदीला तुमचा 
पािठबा आह ेका? 

1 2 3 88 99 

231b TA61921 सवर् तंबाखू उत्पादनांच्या पर्दशर्नावरील संपूणर् बंदीला तुमचा पािठबा आह ेका?  1 2 3 88 99 

232 CH61879 जर सरकारने धूमर्पानकत्यार्ंना धुमर्पान सोडण्यास ’तंबाखु सनमुक्ती कदर्’ यासारखे सहाय्य पुरिवले तर तुम्ही 10 वषार्ंमध्ये तंबाखू उत्पादनांवर संपूणर् 
बंदी घालण्यास पािठबा ाल की िवरोध कराल?  

1   खूपच पािठबा दऊे 
2   पािठबा दऊे 
3   िवरोध करु 
4   खूपच िवरोध करु 
88   R 

      99   DK 

233 HG61004 पर् कत्यार्साठी सचूना:पर्ितसादकत्यार्ला हे वाचनु दाखवा. 
“आपल्याला अजनु थोडे िवभाग पणूर् करायच ेआहते. या सवक्षणामध्य ेराहण्यासाठी तमुच ेधन्यवाद. तम्ही दते असणारी मािहती खपूच मौल्यवान आिण 
महत्त्वाची आह.े” 
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तंबाख ूउ ोग 
पर् कत्यार्साठी सचूना: तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा.
कृपया मला सांगा की तुम्ही तंबाखू कंपन्या िवषयी असणा-या खालील पर्त्येक िवधानांशी पूणर्पणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही आिण असहमतही नाही, असहमत 
आहात िक पूणर्पणे असहमत आहात. 
 

पूणर्पणे
सहमत सहमत

सहमतही
नाही 
िकवा 

असहमत
ही नाही 

असहमत पूणर्पण े
असहमत R 

D
K 

234a TI61925 तंबाखू कंपन्या समाजासाठी चांगले काम करतात. 1 2 3 4 5 88 99 

234b TI61913 तंबाखू उत्पादनांवर अजून कडक िनबर्ंध घालायला हवेत. 1 2 3 4 5 88 99 

234c TI61920 तंबाखू कंपन्यांनी तंबाखूची  उत्पादने साध्या वे नात (पकॅेजमध्ये) परंतु इशा-या 
पट् ा ठेवून िवकायला हवीत म्हणजेच कोणत्याही बर्ण्ड नेम िकवा कलात्मक 
िडझाईन्सिशवाय. 

1 2 3 4 5 88 99 

234d TI61917 तंबाखू कंपन्यांनी तंबाखू वापरामुळे होणा-या हानीची जबाबदारी घेतली पािहज.े 1 2 3 4 5 88 99 

234e TI61912 तंबाखू वापरामुळे होणारी हानी रोखण्यासाठी सरकारने आिधक पर्य  केले पािहजते. 1 2 3 4 5 88 99 

235 PU61680 तुम्हाला असे वाटते का की सरकारने िसगारेटवरील कर वाढिवला पािहजे? 
1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 

236 PU61681 तुम्हाला असे वाटते का की सरकारने िब ांवरील कर वाढिवला पािहजे? 
1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 
 



80 
 

237 PU61682 तुम्हाला असे वाटते का की सरकारने धूमर्िवरिहत तंबाखूवरील कर वाढिवला पािहजे? 
1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 

मॉडरेटसर् 
पर् कत्यार्साठी सचूना: तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा.
कृपया मला सांगा की तुम्ही खालील पर्त्येक िवधानांशी पूणर्पणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही आिण असहमतही नाही, असहमत आहात की पूणर्पणे असहमत आहात. 
 

पूणर्पणे
सहमत सहमत

सहमतही
नाही िकवा
असहमतही

नाही 

असहमत पूणर्पण े
असहमत R DK 

238a DI61421 तुम्ही िनणर्य घेण्यापूव  तुम्हाला जवळच्या िमतर्ांशी बोलायला आिण त्यांचे िवचार 
घ्यायला आवडते. 

1 2 3 4 5 88 99 

238b DI61422 तुम्हाला मनापासून आवडणारी एखादी गो जर तुमच्या कुटुंबाची मान्यता नसेल, तर 
तम्ही सोडून ाल.  

1 2 3 4 5 88 99 

238c DI61424 जेव्हा इतरजण एखादी गो  तुमच्यापेक्षा चांगल्या पर्कारे करतात तेव्हा तुम्हाला 
अस्वस्थ वाटते.  

1 2 3 4 5 88 99 

238d DI61423 इतराहून वेगळे असणे तुम्हाला आवडते. 1 2 3 4 5 88 99 

238e DI61211 तुम्ही आज ज ेकराल त्याचा भिवष्यात तुमच्या आयुष्यावर पिरणाम होईल यािवषयी 
िवचार करण्यात तुम्ही खूप वेळ घालिवता.

1 2 3 4 5 88 99 

239 DI61311 गेल्या सहा मिहन्यांत, िकती वेळा तुम्हाला वाटले की तुमच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या गो ी िनयिंतर्त करण्यास तुम्ही असमथर् होता? 
1   एकदाही नाही 
2   बहुतेक एकदाही नाही  
3   काहीवेळा 
4   ब-याचदा 
5   खूप वेळा 
88   R 

      99   DK 
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240 DI61326 गेल्या सहा मिहन्यात िकती वेळा तुम्हाला असे वाटले आहे की, अडचणी इतक्या जास्त वाढल्या आहते की, त्यावर तुम्ही मात करू शकत नाही? 
1   एकदाही नाही 
2   बहुतेक एकदाही नाही 
3   काहीवेळा 
4   ब-याचदा 
5   खूप वेळा 
88   R 

      99   DK 

241 DI61503 गेल्या मिहन्यात  काही गो ी करण्यामधील तुमची रुची िकवा आनंद कमी झाल्यामळुे तुम्ही िचतीत होता का? 
1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 

242 DI61504 गेल्या मिहन्यात तुम्ही उदासीनता,नैराश्य िकवा हतबलता  यामुळे िचतीत होता का? 
1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 

243 DI61505 गेल्या वष , डॉक्टर िकवा इतर आरोग्य सेवा दणेा-या क् ीकडून तुम्हाला नैराश्य (िडपर्शेन) आहे असे सांगण्यात आले होते का?
1   होय 
2   नाही 
88   R 

      99   DK 
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244 PR61101 सामान्यपणे, तुम्ही तुमच्या आरोग्याचे वणर्न कसे कराल?
1   वाईट  
2   साधारण  
3   चांगले 

 4   उ म 
88   R 

      99   DK 

245 DI61280 पर् कत्यार्साठी सचूना: ० त े५ मधील कर्माकं न दवा.  
तुमचे पाच अगदी जवळचे िमतर् िकवा ओळखीच्या क्ती, ज्यांच्याबरोबर तुम्ही िनयिमत वेळ घालवता, त्याच्यापैकी िकतीजण धूमर्पान करतात? 
________ 

88   R => 247/DI290 वर जा. 
      99   DK => 247/DI290 वर जा. 

246 DI61281 पर् कत्यार्साठी सचूना: वरील उ राएवढा िकवा त्यापेक्षा कमी असललेा कर्माकं न दवा.
गेल्या वष , त्यांच्यापैकी िकतीजण धूमर्पान सोडण्याच्या इच्छेिवषयी बोलले होते?  

_________________________________________________________ 
88   R 

      99   DK 

247 DI61290 तुमचे पाच अगदी जवळचे िमतर् िकवा ओळखीच्या क्ती, ज्यांच्याबरोबर तुम्ही िनयमीत वेळ घालवता, त्यांच्या पैकी िकतीजण धूमर्िवरिहत तंबाखू 
वापरतात ________ 
 

88   R => 249a/DI264 वर जा. 
      99   DK => 249a/DI264 वर जा. 

248 DI61291 गेल्यावष  त्याच्यापैकी िकतीजण धूमर्िवरिहत तंबाखूचा वापर सोडण्याच्या इच्छेिवषयी बोलले होते? 

_________________________________________________________ 
88   R 

      99   DK  
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पर् कत्यार्साठी सूचना: तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा.
 होय नाही R DK 

249a DI61264 तुमचे वडील धूमर्िवरहीत तंबाखू वापरतात का िकवा त्यांनी कधी  वापर केला आह ेका? 1 2 88 99 

249b DI61266 तुमची आई धूमर्िवरिहत तंबाखूचा वापर करते का िकवा ितने कधी वापरकेला आह ेका? 1 2 88 99 

249c DI61265 तुमच ेआजोबा (विडलांच ेविडल िकवा आईचे विडल) धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरतात 
िकवा त्यांच्यापैकी कोणीही कधीही धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरला होता का? 

1 2 88 99 

249d DI61267 तुमची आजी (विडलांची आई िकवा आईची आई) धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरते िकवा 
त्यांच्यापैकी कोणीही कधीही धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरला होता का? 

1 2 88 99 

पर् कत्यार्साठी सचूना: तक्त्यातील पर् ाचंी उ रे न दवण्यासाठी खालील मोजप ीचा वापर करा.

 होय नाही R DK 

250a DI61260 तुमचे वडील धूमर्पान करतात का िकवा त्यांनी कधी केले आह ेका? 1 2 88 99 

250b DI61262 तुमची आई धूमर्पान करते का िकवा ितने कधी केले आह ेका? 1 2 88 99 

250c DI61261 तुमच ेआजोबा (विडलांच ेविडल िकवा आईचे विडल) धूमर्पान करतात िकवा 
त्यांच्यापैकी कोणीही कधीही धूमर्पान केले होते का? 

1 2 88 99 

250d DI61263 तुमची आजी (विडलांची आई िकवा आईची आई) धूमर्पान करते िकवा त्यांच्यापैकी 
कोणीही कधीही धूमर्पान केले होते का? 

1 2 88 99 

251 ST61752 िसगारेटशी तुलना करता, तुम्हाला असे वाटते का, िब ा ओढण ेआरोग्यासाठी कमी हािनकारक, जास्त हािनकारक िकवा काहीच फरक नाही? 
1   िसगारेटपेक्षा िब ा ओढने कमी हािनकारक आहते.  
2   िसगारेटपेक्षा िब ा ओढने जास्त हािनकारक आहते.  

 3   काहीच फरक नाही. 
 88   R 

       99   DK 
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252 SL61301 िसगारेटशी तुलना करता, तुम्हाला असे वाटते का, धूमर्िवरहीत तंबाखूचा वापर आरोग्यासाठी कमी हािनकारक, जास्त हािनकारक िकवा काहीच फरक 
नाही? 

1   िसगारेटपेक्षा धूमर्िवरहीत तंबाखूचा वापर कमी हािनकारक आह.े  
2   िसगारेटपेक्षा धूमर्िवरहीत तंबाखूचा वापर जास्त हािनकारक आह.े 

 3   काहीच फरक नाही 
 88   R 

       99   DK 

253 SL61303 िब ांशी तुलना करता, तुम्हाला असे वाटते का, धूमर्िवरहीत तंबाखूचा वापर आरोग्यासाठी कमी हािनकारक, जास्त हािनकारक िकवा काहीच फरक नाही. 

1   िब ांपेक्षा धूमर्िवरिहत तंबाखूचा वापर कमी हािनकारक आह.े  
2   िब ांपेक्षा धूमर्िवरिहत तंबाखूचा वापर जास्त हािनकारक आह.े  

 3   काहीच फरक नाही 
 88   R 

       99   DK 

254 DI61301 िसगारेटस ओढण्यािवषयी एकूणच तुमचे मत काय आह?े
1   खूप चांगले 
2   चांगले 
3   चांगलेही नाही िकवा वाईटही नाही 
4   वाईट 
5   खूप वाईट 
88   R 

      99   DK 

255 DI61307 िब ा ओढण्यािवषयी एकूणच तुमचे मत काय आह?े
1   खूप चांगले 
2   चांगले 
3   चांगलेही नाही िकवा वाईटही नाही 
4   वाईट 
5   खूप वाईट 
88   R 

      99   DK 
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256 DI61305 धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरण्यािवषयी एकूणच तुमचे मत काय आह?े
1   खूप चांगले 
2   चांगले 
3   चांगलेही नाही िकवा वाईटही नाही 
4   वाईट 
5   खूप वाईट 
88   R 

      99   DK 

डेमोगर्ािफक्स 

257 DE61111 पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्ितसाद पयार्य वाच ूनका... 
तुमची वैवािहक िस्थती काय? 

1   िववािहत 
2   घटस्फोिटत िकवा िवभक्त => 261/DE662 वर जा. 
3   िवधूर/ िवधवा        => 261/DE662 वर जा. 
4   अिववािहत        => 261/DE662 वर जा. 
88   R              => 261/DE662 वर जा. 

      99   DK              => 261/DE662 वर जा. 

258 DI61252 तुम्ही धूमर्पान सोडावे असे तुमच्या पतीला/ प ीला वाटते, असे तुम्हाला वाटते का?
1   होय, खूप 
2   होय, काहीसे 
3   नाही 
88   R 

      99   DK 
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259 DI61253 तुम्ही धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरणे सोडावे अशी तमुच्या साथीदाराची इच्छा आह ेअसे तुम्हाला वाटते का?
1   होय, खूप 
2   होय, काहीसे 
3   नाही 
88   R 

      99   DK 

260 DI61244 तुमचे पती/ प ी सध्या धूमर्पान करतो/ते िकवा धूमर्िवरिहत तंबाखूचा वापर करतो/ते का? 
1   तो / ती कोणताही तंबाखू मुळीच वापरत नाही.  
2   तो / ती फक्त धूमर्िवरिहत तंबाखू वापरते.  
3   तो / ती फक्त धूमर्पान करते.  

 4   तो / ती धूमर्पान करते आिण धूमर्िवरिहत तंबाखूचा वापर करते. 
 88   R 

       99   DK 

261 DE61662 पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्ितसाद पयार्य वाच ूनका... 
तुमचा धमर् कोणता? 

1   िहद ू 
2   मुिस्लम 
3   िखर् न 
4   शीख 
5   बौ  
6   जैन 
7   इतर 
88   R  

      99   DK  
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262 DE61311 पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्ितसाद पयार्य वाच ूनका... 
तुमच्या िशक्षणाची उच्चतम पातळी कोणती? 

01   अिशिक्षत 
02   िशिक्षत, औपचािरक िशक्षण नाही(शाळेत गेलो नाही) 
03   पर्ाथिमक शाळेपयर्ंत (वगर् चौथी पयर्ंत) 
04   माध्यिमक शाळेपयर्ंत  (वगर् पाचवी ते सातवीपयर्ंत) 
05   उच्च माध्यिमक (ITI , वगर् आठवी ते बारावी, िकवा इंटरिमिडएट) 
06   पदवी (BA/ BSc/ Diploma इ.) 
07   पदवीत्युर पदवी/ ावसाियक  पदवी 
08   पदवीत्युर पदवीपेक्षा वरील पदवी (म्हणजेच PhD) 
88   R 

      99   DK  
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263a DE61236 पर् कत्यार्साठी सचूना: पर्ितसाद पयार्य वाच ूनका...  
तुमचा पर्ाथिमक वसाय कोणता? 

01   ावसाियक, तांितर्क आिण संबंिधत कमर्चारी 
02   पर्शासिकय, कायर्कारी आिण वस्थापकीय कमर्चारी 
03   कारकून आिण संबंिधत कमर्चारी 
04   िवकर्ते कमर्चारी 
05   सेवा कमर्चारी  
06   शेतकरी, कोळी, िशकारी, लॉगसर् आिण संबंिधत कमर्चारी 
07   हस्तकला आिण संबंिधत कमर्चारी 
08   पर्कल्प आिण मिशन कमर्चारी  
09   पर्ाथिमक वसाय 
10   िव ाथ  
11   बेरोजगार 
12   गृिहणी 
13   इतर (तपशील सांगा) 
88   R 

      99   DK  
 

263b DE61236o इतर वसाय: __________ 
88   R 

      99   DK 
 
 
 
 
 



89 
 

सवक्षणाचा शेवट 

264 AI61101 पर् कत्यार्साठी सचूना: उ रे दणेा-या क्तीला वाचनू दाखवा.
तुम्ही िदलेल्या वेळेब ल आिण केलेल्या सहकायार्ब ल धन्यवाद.  
 

आम्हाला आशा आह ेकी एक ते दोन वषार्च्या कालावधीत होणा-या आमच्या पाठपुरावा सवक्षणात आपण परत एकदा बोलू शकू. 

265 AI61543 पर् कत्यार्साठी सचूना: हा पर् तमुच्यासाठी आह.े
 

मुलाखतीिवषयी पर् कत्यार्च ेएकूण मत: 
1   िव सनीय 
2   काहीसा िव सनीय  
3   काहीशा चुकांसह   

      4   ब-याचशा चकुांसह  

 


