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  पुनरक्षण विभाग 

001 BI61270 सिेक्षणाला सुरूिात करण्यापूिी वनयमािली नुसार संमती ि सही घ्या. 

002 HG61010 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: सिा प्रश्नांसाठी प्रवतसाद पयााय िाचा, अपिाद:   

 a) प्रवतसाद पयााय िाचू नका.  

 b) होय/ नाही प्रवतसाद पयााय.  

 c) खरे / खोटे प्रवतसाद पयााय. 

003 TF61787 तुम्ही ियाच्या वकतव्या िर्षी धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरण्यास सुरुिात केली? 

__________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

004 FR61501 तुम्ही कधीही वसगारेट ओढली आहे का? 

1  होय 

2  नाही   => 007/HI111 िर जा. 

88  R (िाचू नका)   => 007/HI111 िर जा. 

99  DK (िाचू नका)   => 007/HI111 िर जा. 

005 FR61224 तुम्ही तुमच्या आयुष्यात 100 वकंिा जास्त वसगारेटस ओढल्या आहेत का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

006 FR61118 तुम्ही ियाच्या वकतव्या िर्षी वसगारेट ओढण्यास सुरुिात केली 

__________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

007 HI61111 तुम्ही कधीही वबड्या ओढल्या आहेत का? 

1   होय 

2   नाही   => 009/HG030 िर जा 

88   R (िाचू नका)   => 009/HG030 िर जा 

99   DK (िाचू नका)   => 009/HG030 िर जा 
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008 HI61141 तुम्ही ियाच्या वकतव्या िर्षी वबड्या ओढायला सुरुिात केली? 

__________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

009 HG61030 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना : प्रवतसाद देणा-या व्यक्तीला हे सांगा “या प्रश्नाची उत्तरे देण्यासाठी तुम्ही िेळ वदल्याबद्दल धन्यिाद.  आपण वदलेल्या उत्तरािरुन आम्ही आता योग्य असे 

सिेक्षण करु इच्छितो. आम्ही तुमच्या सहकायााची प्रशंसा करतो." 

  मुख्य प्रश्नािली 

  इलेक्ट्र ॉवनक वसगारेट 

010 NC61301 पुढील प्रश्न इलेक्ट्र ॉवनक वसगारेट िापराविर्षयी आहेत, ज्ांना ई-वसगारेट असे म्हणतात. ही उत्पादने जसे की वशशा पेन, हुक्का पेन, वे्हप पेन, ई-वशशा आवण ई-हुक्का असे 

आहेत वजथे आपण धुराऐिजी िाफ ओढता.  

ई-वसगारेट्स एका िेळेचे विस्पोजेबल उत्पादन म्हणून वकंिा काितुस / टाकीसह पुन्हा उपयोग करण्यायोग्य वकट म्हणून खरेदी केले जाऊ शकतात. काही लोक स्वतः ची 

काितुसे वकंिा टाक्या वनकोवटन द्रिाने, ज्ाला "ई-रस" वकंिा "ई-द्रि" असेही म्हटले जाते, पुन्हा भरतात. ई-वसगारेट्समधे्य मधे्य वनकोटीनची मात्रा बदलू शकते आवण 

काहीमंधे्य वनकोवटन नसण्याचीही शक्यता असते. 

आपण कधीही इलेक्ट्र ॉवनक वसगारेट्स, ज्ांना ई-वसगारेट देखील म्हणतात, याबद्दल ऐकले आहे का? 

1   होय 

2   नाही   => 017/TF724 िर जा. (धूम्रविरवहत उत्पादने - भूतपूिा आवण सद्ध्याची िारंिारता) 

88   R (िाचू नका)   => 017/TF724 िर जा. (धूम्रविरवहत उत्पादने - भूतपूिा आवण सद्ध्याची िारंिारता) 

99   DK (िाचू नका)   => 017/TF724 िर जा. (धूम्रविरवहत उत्पादने - भूतपूिा आवण सद्ध्याची िारंिारता) 

011 NC61302 आपण ई-वसगारेट िापरण्याचा कधी प्रयत्न केला आहे का? 

1   होय 

2   नाही   => 013/RE222 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   => 013/RE222 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 013/RE222 िर जा. 
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012 NC61304 सरासरी, आपण सध्या ई-वसगारेट वकती िेळा िापरता? 

1   दररोज 

2   दररोजपेक्षा कमी, परंतु आठिड्यातून एकदा तरी 

3   आठिड्यातून एकापेक्षा कमी, पण वकमान मवहन्यातून एकदा तरी 

4   मवहन्यातून एकापेक्षा कमी 

5   मुळीच नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

013 RE61222 तुमच्या मते, वनकोटीन असलेली ई-वसगारेट, सामान्य वसगरेटपेक्षा आरोग्यासाठी कमी हावनकारक असते का अवधक हावनकारक असते? 

1   ई-वसगारेट, सामान्य वसगारेटपेक्षा आरोग्यासाठी फार कमी हानीकारक असते. 

2   ई-वसगारेट, सामान्य वसगारेटपेक्षा आरोग्यासाठी थोिी कमी हानीकारक असते. 

3   ई-वसगारेट, सामान्य वसगारेट एिढीच हानीकारक असते. 

4   ई-वसगारेट, सामान्य वसगारेटपेक्षा आरोग्यासाठी थोिी जास्त हानीकारक असते. 

5   ई-वसगारेट, सामान्य वसगारेटपेक्षा आरोग्यासाठी फार जास्त हानीकारक असते. 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

014 ED61515 तुमच्या मते, वनकोटीन असलेल्या ई-वसगारेटचे व्यसन सामान्य वसगारेटपेक्षा कमी व्यसनाधीन आहे का अवधक व्यसनाधीन आहे? 

1   ई-वसगारेट सामान्य वसगारेटपेक्षा फार कमी व्यसनाधीन आहे.  

2   ई-वसगारेट सामान्य वसगारेटपेक्षा थोिी कमी व्यसनाधीन आहे. 

3   ई-वसगारेट सामान्य वसगारेट एिढीच व्यसनाधीन आहे. 

4   ई-वसगारेट सामान्य वसगारेटपेक्षा थोिी जास्त व्यसनाधीन आहे  

5   ई-वसगारेट सामान्य वसगारेटपेक्षा फार जास्त व्यसनाधीन आहे. 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

015 ES61352 तुमच्या मते, ई-वसगारेट िापरणे सामावजकदृष्ट्या स्वीकृत वकती आहे वकंिा नाही? 

1   खूप स्वीकृत आहे 

2   स्वीकृत आहे 

3   स्वीकृत नाही आवण अस्वीकृत ही नाही 

4   स्वीकृत नाही 

5   वबलकूल स्वीकृत नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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016 EI61501 ई-वसगारेटिर बंदी घालणाऱ्या कायद्याचे आपण विरोध वकंिा समथान करता का? 

1   पूणापणे समथान करतो 

2   समथान करतो 

3   विरोध करतो 

4   पूणापणे विरोध करतो 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  धूम्रविरवहत उत्पादने - भूतपूिा आवण सद्ध्याची िारंिारता 
017 TF61724 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: उत्तरदार्त्ाला हा प्रश्नविचारू नका . 

पयााय 1 वनििा. वह मावहती आपल्याल्या स्क्रीनर मधून आवधच वमळाली आहे  

मी धुम्रविरवहत उत्पादनांबद्दल (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) आपल्याला विचारू इच्छितो/ते. 

मला सांगा की आपण सध्या मवहन्यातून एका पेक्षा कमी िेळा धुम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरता, पूिी धुम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी 

वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरली आहेत का कधीही धुम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरली नाहीत? 

1   सध्या मवहन्यातून एकदा तरी िापरत आहे 

2   सध्या मवहन्यातून एका पेक्षा कमी िेळा िापरत आहे 

3   भूतकाळात धुम्रविरवहत उत्पादने िापरली आहे पण नंतर थांबिले आहे 

4   कधीही िापरले नाही  

88   R (िाचू नका)  

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना- आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

आता मी फक्त तुम्हाला धूम्रविरवहत उत्पादनांविर्षयी (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) विचारतो/ते. आपण खालील उत्पादने वकती िारंिार िापरता? 

1   मवहन्यातून वकमान एकदा तरी िापरता 

2   सध्या मवहन्यातून एकापेक्षा कमी िेळा िापरता 

3   भूतकाळात धूम्रविरवहत उत्पादने िापरले होते  , पण नंतर िापर थांबिला आहे 

4   कधीही िापर केला नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

018a TF61624 िर ाय स्नफ, ओरल स्नफ, तपकीर वकंिा नेसल स्नफ.  1 2 3 4 88 99 

018b TF61615 गुढाकु 1 2 3 4 88 99 

018c TF61602 गुल 1 2 3 4 88 99 

018d TF61609 गुटका 1 2 3 4 88 99 
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018e TF61610 खैनी 1 2 3 4 88 99 

018f TF61616 मािा 1 2 3 4 88 99 

018g TF61606 वमश्री / मशेरी 1 2 3 4 88 99 

018h TF61617 तंबाखूसह पान मसाला 1 2 3 4 88 99 

018i TF61618 तंबाखूविरवहत पान मसाला 1 2 3 4 88 99 

018j TF61607 सुपारी ि तंबाखू असलेले पान 1 2 3 4 88 99 

018k TF61619 सुपारी ि तंबाखूविरवहत पान 1 2 3 4 88 99 

018l TF61622 साधा चघळण्याचा तंबाखू 1 2 3 4 88 99 

018m TF61611 तंबाखू टूथपेस्ट 1 2 3 4 88 99 

018n TF61405 जदाा 1 2 3 4 88 99 

018o TF61613 लाल दंतमंजन / लाल दात पाििर 1 2 3 4 88 99 

018p TF61608 सुपारी 1 2 3 4 88 99 

018q TF61505o अन्य धुम्रविरवहत उत्पादने: ______________________________ 1 2 3 4 88 99 

019 TF61722 सरासरी तुम्ही वकती िेळा धुम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरता?  

1   आठिड्यातून एका पेक्षा कमी िेळा   => 021a/TU603 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादने - कधी आवण का) 

2   आठिड्यातून एक िेळा   => 021a/TU603 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादने - कधी आवण का) 

3   आठिड्यातून दोन िेळा   => 021a/TU603 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादने - कधी आवण का) 

4   आठिड्यातून ३ ते ५ िेळा   => 021a/TU603 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादने - कधी आवण का) 

5   दररोज वकंिा बहुतेक दररोज 

6   वदिसातून एका पेक्षा जास्त िेळा 

88   R (िाचू नका)   => 021a/TU603 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादने - कधी आवण का) 

99   DK (िाचू नका)   => 021a/TU603 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादने - कधी आवण का) 

020 TF61721 सरासरी तुम्ही दरवदिशी वकती िेळा धुम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरता? 

__________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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  धूम्रविरवहत उत्पादने - कधी आवण का 
प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

पुढीलपैकी कोणर्त्ा पररच्छथथतीमंधे्य तुम्ही धुम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरता? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

021a TU61603 जेव्हा धूम्रपानास परिानगी नसते 1 2 88 99 

021b TU61604 जेव्हा मला धूम्रपानाचा तंबाखू परििू शकत नाही 1 2 88 99 

021c TU61605 सामावजक प्रसंगी 1 2 88 99 

021d TU61606 जेव्हा मला धूम्रपानाचा तंबाखू सापिू शकत नाही 1 2 88 99 

021e TU61607 जेव्हा मला इतर लोकांमधे्य वमसळायचे असते 1 2 88 99 

021f TU61608 जेव्हा कोणीतरी मला ती देतो 1 2 88 99 

021g TU61622o इतर पररच्छथथती: ______________________________     

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

खालीलपैकी कोणर्त्ा कारणांनी आपल्याला धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर सुरू करण्यास प्रिृत्त केले? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

022a TC61811 वमत्र वकंिा कुटंुबातील सदस्य धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरत 

होते 

1 2 88 99 

022b TC61810 प्रसार माध्यमांमधील व्यक्ती (प्रवसद्ध व्यक्ती/ कलाकार/ आदशा व्यक्ती) धूम्रविरवहत उत्पादने 

(जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरता होते 

1 2 88 99 

022c TC61803 मला िाटले की कदावचत धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) मला िजन 

घटविण्यास मदत करतील 

1 2 88 99 

022d TC61804 मला िाटले की कदावचत धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) माझा ताण 

कमी करण्यात मदत करतील 

1 2 88 99 

022e TC61805 मला उतु्सकता होती की मी धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) 

िापरण्याचा आनंद घेऊ शकेन का 

1 2 88 99 
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022f TC61808 मला िाटले धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरल्यामुळे मला 

काहीतरी करायला वमळेल, स्वतः ला गंुतिुन ठेिण्यासाठी 

1 2 88 99 

022g TC61845 धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) हे तंबाखूच्या इतर प्रकारांपेक्षा कमी 

घातक आहेत 

1 2 88 99 

022h TC61846 मला िाटले कदावचत धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापराने 

मला तंबाखू पूणापणे सोिण्यात मदत होइल 

1 2 88 99 

022i TC61847 धूम्रविरवहत उत्पादनांची (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पावकटे आकर्षाक असतात 1 2 88 99 

022j TC61848 धूम्रविरवहत उत्पादनांची (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) चि चांगली लागते 1 2 88 99 

022k TC61849 धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरण्यास आनंददायी िाटतात 1 2 88 99 

022l TC61819o इतर कारण: ______________________________     
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  धूम्रविरवहत उत्पादने -- उत्पादन वनिि 

023a SL61420 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: फक्त एकाचीच वनिि करा. 

आपले नेहमीचे धूम्रविरवहत उत्पादन कोणते आहे- जे आपण सिाावधक िारंिार िापरता? 

01  िर ाय स्नफ, ओरल स्नफ, तपकीर वकंिा नेसल स्नफ. 

02  गुढाकु 

03  गुल 

04  गुटका 

05  खैनी 

06  मािा 

07  वमश्री / मशेरी 

08  तंबाखूसह पान मसाला   => 025a/TB766 िर जा 

09  तंबाखूविरवहत पान मसाला   => 025a/TB766 िर जा 

10  सुपारी ि तंबाखू असलेले पान   => 025a/TB766 िर जा 

11  सुपारी ि तंबाखूविरवहत पान   => 025a/TB766 िर जा 

12  साधा चघळण्याचा तंबाखू   => 025a/TB766 िर जा 

13  तंबाखू टूथपेस्ट   => 025a/TB766 िर जा 

14  जदाा 

15  लाल दंतमंजन / लाल दात पाििर 

16  सुपारी 

17  अन्य धुम्रविरवहत उत्पादने (नमूद करा): ______________________________ 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 

024 TB61751 आपल्या नेहमीच्या धुम्रविरवहत उत्पादनात तंबाखू असतो का? 

1   हो 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

उत्तरदार्त्ाला आपल्या उत्पादनात तंबाखू असतो का हे  मावहत नसल्यास " DK" वनििा. 
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025a TB61766 आपण आपल्या नेहमीच्या धुम्रविरवहत उत्पादनाचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर कसा करता? 

1   र्त्ाला चािता 

2   र्त्ाला चघळता  

3   र्त्ाला हंुगता 

4   आपल्या वहरड्या वकंिा दातांिर लािता 

5   इतर (नमूद करा): ______________________________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

026 TB61768 काही धुम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) खरेदी करताच िापरण्यासाठी तयार असतात. इतर उत्पादनांत सावहर्त् असतात ज्ाला िापरण्यापूिी एकत्र 

करणे आिश्यक असते. 

आपल्या नेहमीच्या धुम्रविरवहत उत्पादनासाठी, (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) ते िापरण्यासाठी, आपल्याला सावहर्त् एकत्र करायला लागतं का? 

1   हो 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

027a TB61776 आपल्या नेहमीचे धुम्रविरवहत उत्पादन (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) कोणर्त्ा प्रकारच्या कंटेनरमधे्य येते? 

1   पाउच 

2   वसलेंिर वकंिा बाटली  

3   फॅ्लट गोलाकार कंटेनर  

4   यूब 

5   सुट्टा, कंटेनर नाही 

6   इतर (नमूद करा): ______________________________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

028a LP61668 आपण सामान्यपणे कोठून आपले नेहमीचे धुम्रविरवहत उत्पादन (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) वमळिता? 

1   ररटेल आउटलेट वकंिा विके्रर्त्ाकिून 

2   थथावनक कॉटेजमधून 

3   थथावनक उत्पादकाकिून 

4   घरी स्वत: बनिता 

5   इतर (नमूद करा) 

______________________________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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029 TF61729 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: फक्त एकाचीच वनिि करा. 

सरासरी आपण वकती िेळा आपले नेहमीचे धुम्रविरवहत उत्पादन (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरता? 

1   आठिड्यातुन एका पेक्षा कमी िेळा 

2   आठिड्यातुन एक िेळा 

3   आठिड्यातुन दोन िेळा 

4   आठिड्यातुन 3-5 िेळा 

5   दररोज वकंिा बहुतेक दररोज 

6   वदिसातुन एका पेक्षा जास्त िेळा 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

030a TB61709 तुमच्या नेहमीच्या धूम्रविरवहत उत्पादनाचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) स्वाद, असल्यास, कोणता आहे? 

00   स्वाद नाही 

01   कापूर 

02   िेलची 

03   लिंग  

04   चरखा 

05   चटपटा 

06   केसर 

07   ---- 

08   पुवदना 

09   मेन्थॉल 

10   संते्र 

11   गुलाब 

12   इतर (नमूद करा): ______________________________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

031 TB61715 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद पयााय िाचू नका. 

तुम्ही वकती काळापासून तुमचा नेहमीचा धुम्रविरवहत उत्पादनाचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) बंॅ्ि िापरत आहात? 

1   1 िर्षाापेक्षा कमी 

2   1-5 िरे्ष 

3   5 िर्षाांपेक्षा जास्त 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

धूम्रविरवहत उत्पादनाचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) हा वनयमीत बंॅ्ि, अन्य बॅ्ण््डस िर वनििताना तुम्ही पुढील बाबीचंा विचार केला होता का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

032a TB61723 वकंमत 1 2 88 99 

032b TB61721 उच्च दजाा 1 2 88 99 

032c TB61725 चि 1 2 88 99 

032d TB61727 हा बॅ्ण्ड माझ्या आरोग्यासाठी कमी हानीकारक आहे 1 2 88 99 

032e TB61729 हा लोकवप्रय बॅ्ण्ड आहे 1 2 88 99 

032f TB61733 माझे वमत्र हाच बॅ्ण्ड िापरतात 1 2 88 99 

032g TB61735 पॅकची रचना 1 2 88 99 

033 RH61611 तुम्हाला असे िाटते का, इतर धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) बंॅ्िशी तुलना करता, तुम्ही सिासामान्यपणे जो धूम्रविरवहत उत्पादनाचा (जसे 

सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) बंॅ्ि िापरता  तो थोिासा कमी हानीकारक असू शकतो, र्त्ात काहीही फरक नसू शकतो वकंिा थोिासा जास्त हावनकारक असू शकतो? 

1   थोिासा कमी हानीकारक 

2   काहीही फरक नाही 

3   थोिासा जास्त हानीकारक 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

034 RH61612 कृपया मला सांगा की खालील विधानाशी आपण पूणापणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही, असहमत आहात की पूणापणे असहमत 

आहात. 

मी नेहमी जो धूम्रविरवहत उत्पादनाचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) बॅ्ण्ड िापरतो/ते तो माझ्या घशाला आवण छातीला धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा 

धूम्रविरवहत तंबाखू) इतर बॅ्ण्डपेक्षा कमी िेदनाकारक आहे. 

1   पूणापणे सहमत 

2   सहमत 

3   सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही 

4   असहमत 

5   पूणापणे असहमत  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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  धूम्रविरवहत उत्पादने – शेिटची खरेदी 
035a LP61667 आपले शेिटचे धुम्रविरवहत उत्पादन (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) आपण कोठून विकत घेतले? 

1   ररटेल आउटलेट वकंिा विके्रर्त्ाकिून 

2   थथावनक कॉटेजमधून  =>  037/LP610 िर जा 

3   थथावनक उत्पादकाकिून  =>  037/LP610 िर जा 

4   इतर (नमूद करा):  ______________________________ 

88   R (िाचू नका) =>  037/LP610 िर जा 

99   DK (िाचू नका) =>  037/LP610 िर जा 

036a LP61666 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद पयााय िाचुन दाखिू नका. उत्तरदार्त्ाद्वारा नमूद केला गेलेला केिळ  एकच  प्रवतसाद पयााय वनििा. 

तुम्ही कोणर्त्ा ररटेल आउटलेट वकंिा विके्रर्त्ाकिून शेिटच्या िेळी तुमच्या साठी धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) खरेदी केली होती?  

01   रस्त्यािरील विके्रर्त्ाकिून 

02   थथावनक दुकानातून 

03   सुपरमाकेट मधून 

04   चहाच्या टपरीिरुन  

05   बार/ मनोरंजनाच्या दुकानातून (कॅफेटेररया) 

06   हॉटेलमधून,  

07   डु्यटी फ्री शॉपमधून 

08   देशाबाहेरुन 

09   सािाजवनक पररिहनाच्या िाहनांमधील विके्रर्त्ाकिून (बस, रेले्व वकंिा बोट) 

10   तंबाखूच्या दुकानातून 

11   सैवनकी दुकानातून 

12   वमत्र/ सहकारी/ नातेिाईक/ मालकाकिून 

13   इंटरनेटिरुन 

14   पान/वबिी टपरी िरुन 

15   तंबाखू विशेर्ष दुकानातून 

16    वकराणा दुकानातून 

17    वफरर्त्ा तंबाखू विके्रर्त्ाकिून 

18    इतर (नमूद करा): ______________________________ 

76    शेिटच्या खरेदीचा तपशील आठित नाही (िाचू नका)     => 048/PU732 िर जा. 

88    R (िाचू नका)   

99    DK (िाचू नका) 
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037 LP61610 हे शेिटी खरेदी केलेले धूम्रविरवहत उत्पादन (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) आपल्या नेहमीच्या बंॅ्िचे होते का? 

1  होय 

2  नाही 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना- आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

कोणर्त्ा प्रकारचे धूम्रविरवहत उत्पादन आपण स्वतः च्या िापरासाठी शेिटचे खरेदी केले? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

038a LP61590 िर ाय स्नफ, ओरल स्नफ, तपकीर वकंिा नेसल स्नफ.  1 2 88 99 

038b LP61591 गुढाकु 1 2 88 99 

038c LP61592 गुल 1 2 88 99 

038d LP61593 गुटका 1 2 88 99 

038e LP61594 खैनी 1 2 88 99 

038f LP61595 मािा 1 2 88 99 

038g LP61596 वमश्री / मशेरी 1 2 88 99 

038h LP61597 तंबाखूसह पान मसाला 1 2 88 99 

038i LP61598 तंबाखूविरवहत पान मसाला 1 2 88 99 

038j LP61583 सुपारी ि तंबाखू असलेले पान 1 2 88 99 

038k LP61589 सुपारी ि तंबाखूविरवहत पान 1 2 88 99 

038l LP61588 साधा चघळण्याचा तंबाखू 1 2 88 99 

038m LP61587 तंबाखू टूथपेस्ट 1 2 88 99 

038n LP61586 ज़दाा 1 2 88 99 

038o LP61585 लाल दंत मंजन/ लाल टूथ पाउिर 1 2 88 99 

038p LP61584 सुपारी 1 2 88 99 

038q LP61599 अन्य धुम्रविरवहत उत्पादने: ______________________________ 1 2 88 99 
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039 LP61624 आपल्या स्वतः च्या िापरासाठी आपण वकती धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) खरेदी केले होते?___________ 

1   एक 

2   एकापेक्षा जास्त    => 046/LP641 िर जा. 

88   R (िाचू नका)    => 044/LP625 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 044/LP625 िर जा. 

040 LP61620 तुम्ही शेिटच्या िेळी जेव्हा धूम्रविरवहत उत्पादन (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) खरेदी केले, तेव्हा ते िजनािर खरेदी केले की कंटेनरमधे्य खरेदी केले होते? 

1   िजनािर 

2   कंटेनरमधे्य   => 042a/LP629 िर जा 

88   R (िाचू नका)   => 044/LP625 िर जा 

99   DK (िाचू नका)   => 044/LP625 िर जा 

041 LP61632 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना:ररकाम्या जागेत उवचत क्रमांक वकंिा आकिा वलहा  

तुम्ही धूम्रविरवहत उत्पादन (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) वकती खरेदी केले ?  

िजन : __________ (ग्राम) 

8888   R (िाचू नका)  

9999   DK (िाचू नका) 

044/LP625 िर जा 

042a LP61629 ते धुम्रविरवहत उत्पादन (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) कोणर्त्ा प्रकारचे कंटेनरमधे्य होते? 

1   पाउच 

2   वसलेंिर वकंिा बाटली  

3   फॅ्लट गोलाकार कंटेनर  

4   यूब 

5   इतर (नमूद करा): ______________________________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

043 LP61635 धूम्रविरवहत उत्पादनाचे (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) वकती कंटेनर तुम्ही खरेदी केले? 

कंटेनरचा आकिा __________ 

88   R (िाचू नका)  

99   DK (िाचू नका) 

044 LP61625 आपण शेिटी खरेदी केलेल्या धुम्रविरवहत उत्पादनासाठी (जसे सुपारी आवण धूम्रविरवहत तंबाखू), ते िापरण्यासाठी, आपल्याला सावहर्त् एकत्र करायला लागले का? 

1   हो 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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045a LP61621 आपण शेिटी खरेदी केलेल्या धुम्रविरवहत उत्पादनाचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर आपण कसा केला? 

1   र्त्ाला चािलं 

2   र्त्ाला चघळं  

3   र्त्ाला हंुगलं 

4   आपल्या वहरड्या वकंिा दातांिर लािला 

5   इतर (नमूद करा): ______________________________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

046 LP61641 आपण धूम्रविरवहत उत्पादनाच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पूणा खरेदीसाठी वकती खचा केला?  

__________ रु 

8888   R (िाचू नका)  

9999   DK (िाचू नका) 

047 LP61623 खरेदी केलेल्या सिा धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरण्यासाठी आपल्याला वकती वदिस लागले? 

__________वदिस 

88    R (िाचू नका)   

99    DK (िाचू नका) 

048 PU61732 सरासरी, तुम्ही धूम्रविरवहत उत्पादनांिर (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) दर मवहन्याला वकती खचा करता? 

रक्कम: __________ रुपये 

8888   R (िाचू नका) 

9999   DK (िाचू नका) 

049 LP61688 गेल्या 6 मवहन्यांत अशी िेळ आली आहे का की तुम्ही धूम्रविरहीत उत्पादनांिर (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पैसे खचा केल्यामुळे घरातील अन्नासारख्या गरजेच्या िसू्त 

आणण्यासाठी पुरेसे पैसे उरले नाहीत? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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  धूम्रविरवहत उत्पादने – अिलंवबत्व 

050 SB61922 साधारणपणे उठल्यानंतर आपण आपले पवहले धूम्रविरहीत उत्पादन (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) कधी िापरता? 

1   5 वमवनटांत वकंिा कमी 

2   6-30 वमवनटांत 

3   31-60 वमवनटांत 

4   60 वमनीटांपेक्षा अवधक काळानंतर 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

051 SB61929 तुम्हाला धूम्रविरहीत उत्पादनांचे (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) व्यसन जिले आहे असे तुम्हाला िाटते का? व्यसन म्हणजे अरं्त्त प्रबळ सिय. 

1    मुळीच व्यसन जिलेले नाही 

2   हो, थोिेफार व्यसन जिले आहे 

3   हो, खूपच व्यसन जिले आहे  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  धूम्रविरवहत उत्पादने – सोिण्याचे प्रयत्न 

052 AQ61661 तुम्ही कधीही सिा धूम्रविरहीत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर थांबविण्याचा गंभीर प्रयत्न केला आहे का? 

1   होय 

2   नाही   => 059/TQ733 िर जा.(धूम्रविरवहत उत्पादने- सोिण्याचे योजन) 

88   R (िाचू नका)   => 059/TQ733 िर जा (धूम्रविरवहत उत्पादने- सोिण्याचे योजन) 

99   DK (िाचू नका)   => 059/TQ733 िर जा (धूम्रविरवहत उत्पादने- सोिण्याचे योजन) 

053 AQ61665 धूम्रविरहीत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) सोिण्याच्या आपल्या शेिटच्या प्रयत्नाविर्षयी विचार करा . . . आपण पून्हा धूम्रविरहीत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा 

धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरण्यास कधी सुरुिात केली? 

1   १ मवहन्यापेक्षा कमी वदिसांपूिी 

2   १-३ मवहन्यांपूिी 

3   ३-६ मवहन्यांपूिी 

4   ६ मवहने ते एक िर्षाापूिी 

5   १-३ िर्षाांपूिी 

6   ३ िर्षाांपूिी  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: िेळेचे एकके िाचुन दाखिू नका. उत्तर योग्य िेळेच्या कालािधीमधे्य वलहा – तास , वदिस, आठििे, मवहने वकंिा िरे्ष 

या धूम्रविरहीत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) सोिण्याच्या शेिटी केलेल्या प्रयत्नामधे्य, तुम्ही वकती काळ धूम्रविरहीत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरल्यावशिाय 

रावहला होतात? 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

054a AQ61669a __________ (तास)  88 99 

054b AQ61669b __________ (वदिस) 88 99 

054c AQ61669c __________ (आठििे) 88 99 

054d AQ61669d __________ (मवहने) 88 99 

054e AQ61669e __________ (िरे्ष) 88 99 

055 AQ61674 तुम्ही धुम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर करणे अचानक थांबविले की तुम्ही हळूहळू धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत 

तंबाखू) िापराचे प्रमाण कमी केले? 

1   एकदम सोिून वदले  

2   हळूहळू कमी केले 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: िेळेचे एकके िाचुन दाखिू नका. उत्तर योग्य िेळेच्या कालािधीमधे्य वलहा – तास , वदिस, आठििे, मवहने वकंिा िरे्ष 

धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) न िापरता तुम्ही सिाात जास्त वकती काळ राहीले आहात? 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

056a AQ61678a __________ (तास)  88 99 

056b AQ61678b __________ (वदिस) 88 99 

056c AQ61678c __________ (आठििे) 88 99 

056d AQ61678d __________ (मवहने) 88 99 

056e AQ61678e __________ (िरे्ष) 88 99 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

तुम्ही धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर सोिण्याच्या आपल्या सिाात अलीकिील प्रयत्नाचा भाग म्हणून खालीलपैकी कोणर्त्ा प्रकारची समाप्ती मदत घेतली? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

057a AQ61640 वनकोटीन गम 1 2 88 99 
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057b AQ61641 वनकोटीन पॅच 1 2 88 99 

057c AQ61646 बॅप्रोवपयन 1 2 88 99 

057d AQ61650 इ-वसगरेट्स 

सूचना: वह उत्पादने जसे की वशशा पेन, हुक्का पेन, वे्हप पेन, ई-वशशा आवण ई-हुक्का असे आहेत 

वजथे आपण धुराऐिजी िाफ ओढता 

1 2 88 99 

057e AQ61647 समाप्ती सहाय्यक च्छिवनक 1 2 88 99 

057f AQ61691 फोन च्छिटलाईन 1 2 88 99 

057g AQ61639 समुपदेशन 1 2 88 99 

057h AQ61642 MCessation 1 2 88 99 

057i AQ61649o इतर समाप्ती मदत: ______________________________     

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर सोिण्याचा आपला  सिाात अलीकिचा प्रयत्न यशस्वी का झाला नाही? म्हणजेच - खालीलपैकी कोणर्त्ा कारणांनी आपल्याला 

धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर पुन्हा सुरू करण्यास प्रिृत्त केले? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

058a TC61851 मला धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) सोिताना शारीररक माघार 

लक्षणांचा अनुभि येत होता वकंिा मला वचंता िाटली की मला तो अनुभि येईल 

1 2 88 99 

058b TC61852 मला तणाियुक्त िाटत होते 1 2 88 99 

058c TC61854 मला धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) कायमचे सोिुन देण्यासाठी 

पुरेसे प्रोत्सावहत करण्यात आले नाही 

1 2 88 99 

058d TC61855 धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) वमळिणे खूप सोपे होते 1 2 88 99 

058e TC61858 धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) अवधक परििण्याजोगी झाली 1 2 88 99 

058f TC61856 मी धूम्रविरवहत उत्पादनांसाठीच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) माझ्या तीव्र इिांिर 

वनयंत्रण वमळिू शकलो/ले नाही 

1 2 88 99 

058g TC61863 वमत्र वकंिा कुटंुबातील सदस्य धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरत 

होते 

1 2 88 99 

058h TC61869o इतर कारण: ______________________________     
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  धूम्रविरवहत उत्पादने - सोिण्याचे योजन 

059 TQ61733 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद देण्यासाठी उत्तरदार्त्ांना सोिण्याच्या प्रयत्नात असण्याची आिश्यकता नाही. प्रशनात "जर" िर जोर द्या. 

आता आम्ही तुम्हाला भविष्यात धूम्रविरहीत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर सोिण्याविर्षयी काही प्रश्न विचाराणार आहे. 

जर तुम्ही पुढच्या 6 मवहन्यांत धूम्रविरहीत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) सोिण्याचा वनणाय घेतला, तर तुम्ही यशस्वी व्हाल याची तुम्हाला खात्री आहे का? 

1   मुळीच खात्री नाही 

2   अगदी थोिी खात्री आहे 

3   थोिीफार खात्री आहे 

4   बरीच खात्री आहे 

5   अरं्त्त/खूप खात्री आहे 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

060 TQ61735 जर तुम्हाला धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर सोिायाचा आसेल तर ते तुमच्यासाठी वकती सोपे वकंिा कठीण असेल? 

1   खूप सोपे 

2   काहीसे सोपे  

3   सोपेही नाही वकंिा कठीणही नाही 

4   काहीसे कठीण 

5   खूप कठीण 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

061 TQ61744 तुम्ही धूम्रविरहीत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर सोिणाचे वनयोजन 

करत आहात का . . . 

1   पुढच्या एक मवहन्यात  

2   पुढील ६ मवहन्यांच्या आत  

3   भविष्यात कधीतरी, ६ मवहन्यांच्यानंतर  

4   सोिण्याचा विचार नाही   => 063/TQ750 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   => 063/TQ750 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 063/TQ750 िर जा. 
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062 TQ61746 तुम्ही धूम्रविरहीत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरणे सोिण्यासाठी एक वनवित वदनांक ठरिलेला आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

063 TQ61750 धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर सोिािा असे तुम्हाला वकती िाटते? 

1   अजीबात नाही 

2   थोिेसे 

3   थोिेफार 

4   खूप 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

064 TQ61753 जर तुम्हाला पुढील ६ मवहन्यांत धूम्रविरहीत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरणे कायमचे सोिायचे असेल तर र्त्ामुळे तुमचे आरोग्य सुधारेल असे तुम्हाला 

वकती प्रमाणात िाटते? 

1   काहीही सुधारणा नाही  

2   जरासे सुधारेल  

3   ब-यापैकी सुधारेल 

4   खूप सुधारेल 

5   खूपच मोठ्या प्रमाणात सुधारेल  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  धूम्रविरवहत उत्पादने - सोिण्याची कारणे 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

खालीलपैकी कोणर्त्ाही कारणांनी तुम्हाला धूम्रविरहीत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर सोिण्याचा विचार करण्यास प्रिृत्त केले आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

065a TQ61610 तुमच्या िैयच्छक्तक आरोग्याविर्षयी काळजी?  1 2 88 99 

065b TQ61616 भारतीय समाजाला धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरणे नापसंत 

आहे 

1 2 88 99 
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065c TQ61618 धूम्रविरहीत उत्पादनांची (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) वकंमत 1 2 88 99 

065d TQ61624 कामाच्या वठकाणी धूम्रविरहीत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरण्यािर 

वनबांध 

1 2 88 99 

065e TQ61640 धुम्रविरहीत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापराचे आरोग्यविर्षयक 

जोखमीवंिर्षयीच्या जावहराती वकंिा मावहती 

1 2 88 99 

065f TQ61642 धूम्रविरहीत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पाकीटािर असणारी सूचना 

लेबल्स 

1 2 88 99 

065g TQ61646 मुलांसाठी उदाहरण वनमााण करण्यासाठी 1 2 88 99 

065h TQ61630 जिळच्या वमत्रांना आवण कुटंूबाला धूम्रविरहीत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) 

िापरणे नापसंत आहे 

1 2 88 99 

065i TQ61644 अन्न, वशक्षण आवण इतर जीिनािश्यक िसंु्तचे िाढणारे भाि 1 2 88 99 

065j TQ61650o इतर कारण: ______________________________     

  धूम्रविरवहत उत्पादने - ज्ञान 

066 SB61160 तुम्हाला काय िाटते, धूम्रविरवहत उत्पादनांचे (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) सेिन हे . . .? 

1   तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे 

2   तुमच्या आरोग्यासाठी चांगलेही नाही वकंिा िाईटही नाही 

3   तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

मी तुम्हाला आरोग्यािरील प्रभाि आवण रोगांची यादी िाचून दाखिणार आहे जे धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरामुळे होऊ शकतात वकंिा होऊ शकत नाहीत. तुम्हाला 

जे माहीत आहे र्त्ानुसार, धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरल्याने खालील गोष्टी होतात का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

067a KT61713 िापरकरर्त्ांमधे्य लकिा 1 2 88 99 

067b KT61723 िापरकरर्त्ांमधे्य तोिंाचा कका रोग 1 2 88 99 

067c KT61722 िापरकरर्त्ांमधे्य घशाचा कका रोग 1 2 88 99 

067d KT61711 िापरकरर्त्ांमधे्य हृदयविकार 1 2 88 99 

067e KT61724 िापरकरर्त्ांमधे्य वहरड्यांचा आजार 1 2 88 99 
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067f KT61725 िापरकरर्त्ांमधे्य तोिं उघिण्यास त्रास 1 2 88 99 

068 KT61728 जर गभािती मवहला धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरत असेल, तर वतच्या गभाातील बाळाला हानी पोहोचू शकते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

069 KT61791 तुम्हाला जे मावहत आहे वकंिा तुम्हाला जे िाटते र्त्ाच्या आधारे धूम्रविरवहत उत्पादनांमधे्य (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) वनकोवटन असते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

कृपया मला धूम्रविरवहत उत्पादनांबद्दलची (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) खालील विधाने खरे आहेत की खोटे ते सांगा 

1   खरे 

2   खोटे 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

070a KT61782 धूम्रविरवहत उत्पादनांमधील (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) वनकोवटन ब-याचशा 

कका रोगांस कारणीभूत ठरतो 

1 2 88 99 

070b KT61783 वनकोटीन हा धूम्रविरवहत उत्पादनांमधील (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पदाथा आहे जो 

लोकांना र्त्ाचा िापर कराियास लाितो 

1 2 88 99 

  धूम्रविरवहत उत्पादने - सुचना लेबल्स 

071 WT61800 आता धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पाकीटांचा विचार करा 

(पाउच, वसलेंिर वकंिा बाटली, फॅ्लट गोलाकार कंटेनर, वकंिा यूब) . . . 

 तुमच्या मावहतीनुसार, भारतातील कोणर्त्ाही धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पाकीटािर सुचना लेबल्स आहेत का? 

1   होय 

2   नाही   => 086/WT824 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादने - मनोसामाजीक समजुती) 

88   R (िाचू नका)   => 086/WT824 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादने - मनोसामाजीक समजुती) 

99   DK (िाचू नका)   => 086/WT824 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादने - मनोसामाजीक समजुती) 
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072 LP61630 तुमच्या नेहमीच्या धूम्रविरवहत उत्पादनाच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पाकीटािर आरोग्य विर्षयक इशारा आहेत का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

073 WT61802 गेल्या 30 वदिसांत, आपल्याला वकती िेळा, धूम्रविरहीत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) कुठल्याही पाकीटांिर सूचना लेबल्स आढळले? 

1   कधीही नाही   => 075/WT806 िर जा.  

2   एकदा कधीतरी 

3   ब-याचदा 

4   जेव्हा मी धूम्रविरहीत तंबाखूचा िापर केला तेव्हा दरिेळी 

88   R (िाचू नका)   => 075/WT806 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 075/WT806 िर जा. 

074 WT61804 गेल्या 30 वदिसांत, आपण वकती िेळा, धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पाकीटािर असणारे सूचना लेबल्स िाचले वकंिा लक्षपूिाक पावहले?  

1   कधीही नाही 

2   िवचत 

3   एकदा कधीतरी  

4   ब-याचदा 

5   वनयवमतपणे 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

075 WT61806 गेल्या 30 वदिसांत, सुचना लेबल्सने तुम्हाला धूम्रविरहीत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर करण्यापासुन थांबविले आहे का जेव्हा तुम्ही र्त्ांचा िापर 

करणारच होतात? 

1   कधीही नाही 

2   दोन िेळा 

3   एकदा कधीतरी 

4   ब-याच िेळा 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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076 WT61812 गेल्या 30 वदिसांत, तुम्ही धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पाकीटािरील सूचना इशारे पाहणे वकंिा र्त्ाबद्दल विचार करणे टाळण्याचाप्रयत्न 

केला आहे का- जसे की, र्त्ांिर पांघरूण घालणे, दृष्टीके्षपात न ठेिणे, काही इशारे टाळणे वकंिा अन्य कोणर्त्ाही प्रकारे? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

077 WT61814 धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पाकीटािरील सुचना लेबल्स तुम्हाला र्त्ांच्या िापरामुळे होणा-या आरोग्य जोखीमीबंद्दल (आरोग्य धोक्याबद्दल) 

आपल्याला वकती प्रमाणात विचार करायला लाितात? 

1   मुळीच नाही 

2   काही प्रमाणात 

3   ब-याच प्रमाणात  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

078 WT61816 धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पाकीटािरील सूचना लेबल्स आपल्याला वकतपत र्त्ांचा िापर सोिायला लािू शकतात? 

1   मुळीच नाही 

2   काही प्रमाणात 

3   ब-याच प्रमाणात 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

079 WT61845 धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पाकीटािरील सुचना लेबल्समुळे आपल्याला कसे िाटते? 

1  खूप जागृत िाटते 

2  काहीसे जागृत िाटते 

3  जागृतही िाटत नाही वकंिा शांतही िाटत नाही 

4  काहीसे शांत िाटते 

5  खूप शांत िाटते 

88   R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 
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080 WT61844 धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पाकीटािरील सुचना लेबल्समुळे आपल्याला कसे िाटते? कशा भािना असतात . . . 

1   अवतशय अवप्रय 

2   काहीसे अवप्रय 

3   अवप्रय ही नाही वकंिा आनंददायी ही नाही 

4   काहीसे आनंददायी 

5   खूप आनंददायी 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

081 WT61846 धूम्रविरहीत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पाकीटांिरील सुचना लेबल्स  आपल्याला वकती िास्तििादी िाटतात? 

1   वबलु्कल िास्तििादी नाहीत 

2   थोिे िास्तििादी 

3   काहीसे िास्तििादी 

4   खूप िास्तििादी 

5   अरं्त्त िास्तििादी 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

082 WT61847 धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) सुचना लेबल्समुळे आपल्याला काय िाटते? आपल्याला . . . 

1   अरं्त्त काळजी िाटते 

2   खूप काळजी िाटते 

3   थोिीफार काळजी िाटते 

4   थोिीशी काळजी िाटते  

5   काळजी िाटत नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

083 WT61832 तुम्हाला असें िाटते का,धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पाकीटांिर जी आरोग्य मावहती आहे र्त्ापेक्षा पाकीटांिर अवधक आरोग्य मावहती, कमी 

मावहती वकंिा र्त्ाएिढीच मावहती असली पावहजे? 

1   कमी आरोग्य मावहती  

2   र्त्ाएिढीच मावहती  

3   अवधक आरोग्य मावहती 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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084 WT61820 तुमच्या मावहतीनुसार, धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) सुचना लेबल्सिर सध्या च्छिटलाईन नंबर आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

085 WT61821 तुम्ही या च्छिटलाईन नंबर िर कॉल केला आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

086 WT61824 जर तुम्हाला च्छिट करायचे असेल, तर तुम्हाला च्छिटलाईन िापरायला वकती आििेल, जी धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर कसा सोिायचा 

याबद्दल सल्ला देइल? 

1    खुप आििेल 

2    काहीसे आििेल 

3    थोिे आििेल 

4    अजीबात आििणार नाही 

88   R   (िाचू नका) 

99   DK  (िाचू नका) 

  धुम्रविरवहत उत्पादने – मनोसामाजीक समजुती 
प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

कृपया मला सांगा की तुम्ही धूम्रविरहीत उत्पादनांविर्षयीच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) खालील प्ररे्त्क विधानांशी पूणापणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही वकंिा असहमतही 

नाही, असहमत आहात की पूणापणे असहमत आहात. 

1   पूणापणे सहमत 

2   सहमत 

3   सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही 

4   असहमत 

5   पूणापणे असहमत 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

087a OT61501 च्छियांनी धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा 

धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरणे स्वीकृत आहे.  

1 2 3 4 5 88 99 
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087b OT61502 पुरुर्षांनी धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा 

धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरणे स्वीकृत आहे 

1 2 3 4 5 88 99 

087c OT61526 तुम्ही धूम्रविरवहत उत्पादनांिर (जसे सुपारी वकंिा 

धूम्रविरवहत तंबाखू) खूपच पैसे खचा करता 

1 2 3 4 5 88 99 

087d PS61403 धूम्रविरवहत उत्पादनाची (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत 

तंबाखू) चि तुमच्या तोिंात वकंिा घश्यात जेिढ्या जास्त 

तीव्रतेने जाणिते तेिढेच ते उत्पादन जास्त धोकादायक 

असू शकते 

1 2 3 4 5 88 99 

087e OT61510 धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत 

तंबाखू) व्यसनाधीन करणारे आहे 

1 2 3 4 5 88 99 

087f OT61521 जर तुम्हाला तुमचे आयुष्य  परत जगण्याची संधी 

वमळाली असती तर तुम्ही धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे 

सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरण्यास सुरिात 

केली नसती 

1 2 3 4 5 88 99 

087g OT61531 ज्ा व्यक्ती तुमच्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत र्त्ांना िाटते 

की तुम्ही धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा 

धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरू नये 

1 2 3 4 5 88 99 

087h OT61536 तुम्हाला धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा 

धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरण्यात आनंद वमळतो 

1 2 3 4 5 88 99 

087i OT61541 जेव्हा तुम्ही तणािाखाली वकंिा अस्वथथ असता तेव्हा 

धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत 

तंबाखू) िापर तुम्हाला शांत करते 

1 2 3 4 5 88 99 

087j OT61545 धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत 

तंबाखू) िापरणे तुमच्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग 

आहे 

1 2 3 4 5 88 99 

087k OT61561 भारतीय समाजाला धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी 

वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरणे नापसंत आहे 

1 2 3 4 5 88 99 

087l OT61566 धुम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत 

तंबाखू) िापरणे हावनकारक असल्याचा िैद्यकीय पुरािा 

अवतशयोक्तीपूणा आहे 

1 2 3 4 5 88 99 

087m OT61570 प्ररे्त्काला काहीना काही कारणाने मरायचेच आहे, मग 

धुम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत 

तंबाखू) आनंद का घेऊ नये 

1 2 3 4 5 88 99 
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087n OT61575 लोक ज्ा इतर अनेक गोष्टी करतात र्त्ापेक्षा 

धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत 

तंबाखू) िापरणे जास्त धोकादायक नाही 

1 2 3 4 5 88 99 

087o OT61586 तुम्हाला काळजी आहे की तुमचे धूम्रविरवहत उत्पादने 

(जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरणे 

आजूबाजूच्या मुलांना धूम्रविरवहत उत्पादनांचा िापर 

चालू करण्यास वकंिा पुढे सूरु ठेिण्यास प्रभावित करेल 

1 2 3 4 5 88 99 

  धूम्रविरहीत उत्पादने – समजलेले धोके 

088 PR61810 आपण असे म्हणूया की तुम्ही आता करता वततकेच धूम्रविरहीत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरणे पुढे चालू ठेिले. तंबाखू न िापरणा-या व्यक्तीला 

तोिंाचा कका रोग होण्याची शक्यता आवण भविष्यात तुम्हाला तोिंाचा कका रोग होण्याची शक्यता यांची तुलना तुम्ही कशी कराल? तुम्ही म्हणाल की तुम्हाला . . . 

1   तंबाखू न िापरणा-या व्यक्तीपेक्षा तोिंाचा कका रोग होण्याची शक्यता खूप जास्त आहे 

2   जराशी जास्त आहे 

3   थोिीशी जास्त आहे 

4   सारखीच आहे 

5   कमी आहे 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

089 PR61851 धूम्रविरहीत उत्पादन (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरण्यामुळे आपल्या आरोग्याला वकती नुकसान झाले आहे? 

1   मुळीच नुकसान झाले नाही  

2   थोिे नुकसान झाले  

3   बरेच नुकसान झाले  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

090 PR61853 धूम्रविरहीत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर भविष्यात तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचिेल याविर्षयी तुम्हाला वकती वचंता िाटते? 

1   मुळीच वचंता नाही 

2   जराशी वचंता आहे 

3   ब-यापैकी वचंता आहे 

4   खुप वचंता आहे  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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  वसगारेट - भूतपूिा आवण सद्ध्याची िारंिारता 
091 HG61006 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: उत्तरे देणा-या व्यक्तीला िाचून दाखिा. या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी िेळ वदल्याबद्दल धन्यिाद. आम्ही आपल्या सहकायााची प्रशंसा करतो 

092 FR61510 आता मी फक्त तुम्हाला वसगारेटच्या धूम्रपाना विर्षयी विचारणार आहे. 

मला सांगा की तुम्ही सध्या वसगारेटचे धूम्रपान करता, भूतकाळात वसगारेटचे धूम्रपान केले आहे वकंिा कधीही वसगारेटचे धूम्रपान केलेले नाही? 

1  सध्या मवहन्यातुन एकदा तरी वसगारेटचे धूम्रपान करतो/ते   

2  सध्या मवहन्यातुन एकपेक्षा कमी िेळा वसगारेटचे धूम्रपान करतो/ते   => 184/SB200r िर जा (वसगारेटचा िापर न करणारे - ज्ञान). 

3  भूतकाळामधे्य वसगारेटचे धूम्रपान केले होते परंतु र्त्ानंतर थांबविले आहे   => 178a/QA441a िर जा (वसगारेट वमनी - च्छिट). 

4  कधीही वसगारेटचे धूम्रपान केलेले नाही   => 184/SB200r िर जा (वसगारेटचा िापर न करणारे - ज्ञान). 

88  R (िाचू नका)   => 184/SB200r िर जा (वसगारेटचा िापर न करणारे - ज्ञान). 

99  DK (िाचू नका)   => 184/SB200r िर जा (वसगारेटचा िापर न करणारे - ज्ञान). 

093 FR61225 सरासरी तुम्ही वकती िेळा वसगारेट्स ओढता? 

1 आठिड्यातून एका पेक्षा कमी िेळा   => 096a/TU003 िर जा (वसगारेट्स - कधी आवण का) 

2 आठिड्यातून एक िेळा 

3 आठिड्यातून दोन िेळा 

4 आठिड्यातून ३-५ िेळा 

5 दररोज वकंिा बहुतेक दररोज   => 095/FR216 िर जा. 

6 वदिसातून एका पेक्षा जास्त िेळा   => 095/FR216 िर जा. 

88 R (िाचू नका)   => 096a/TU003 िर जा (वसगारेट्स - कधी आवण का) 

99 DK (िाचू नका)   => 096a/TU003 िर जा (वसगारेट्स - कधी आवण का) 

094 FR61226 सरासरी तुम्ही प्ररे्त्क आठिड्याला वकती वसगारेटस ओढता? 

__________ 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 

096a/TU003 िर जा (वसगारेट – कधी आवण का) 

095 FR61216 सरासरी तुम्ही दरवदिशी वकती वसगारेट्सचे धूम्रपान करता? 

__________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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  वसगारेट्स - कधी आवण का 
प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

पुढीलपैकी कोणर्त्ा पररच्छथथतीमंधे्य तुम्ही वसगारेटचे धूम्रपान करता? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

096a TU61003 जेव्हा मला स्माटा व्हािेसे िाटते 1 2 88 99 

096b TU61004 जेव्हा मला र्त्ा परििू शकतात 1 2 88 99 

096c TU61005 सामावजक प्रसंगी 1 2 88 99 

096d TU61006 जेव्हा मला स्वतः ला खुश ठेिायचे असते 1 2 88 99 

096e TU61007 जेव्हा मला इतर लोकांमधे्य वमसळायचे असते 1 2 88 99 

096f TU61008 जेव्हा कोणीतरी मला ती देतो 1 2 88 99 

096g TU61009 जेव्हा कोणीतरी र्त्ासाठीची रक्कम अदा करतो 1 2 88 99 

096h FR61422o इतर कारण: ______________________________     

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

खालीलपैकी कोणर्त्ा कारणांनी आपल्याला वसगारेटचे धूम्रपान सुरू करण्यास प्रिृत्त केले? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

097a TC61111 वमत्र वकंिा कुटंुबातील सदस्य वसगारेटचे धूम्रपान करत होते 1 2 88 99 

097b TC61110 प्रसार माध्यमांमधील व्यक्ती (प्रवसद्ध व्यक्ती/ कलाकार/ आदशा व्यक्ती) वसगारेटचे धूम्रपान करत 

होते 

1 2 88 99 

097c TC61103 मला िाटले की कदावचत वसगारेट मला िजन घटविण्यास मदत करतील 1 2 88 99 

097d TC61104 मला िाटले की कदावचत वसगारेट माझा ताण कमी करण्यात मदत करतील 1 2 88 99 

097e TC61105 मला उतु्सकता होती की मी वसगारेटचे धूम्रपान करण्याचा आनंद घेऊ शकेन का 1 2 88 99 

097f TC61106 वसगारेटचे धूम्रपान करण्यामुळे मला अर्त्ाधुवनक / स्माटा असल्यासारखे िाटेल 1 2 88 99 

097g TC61108 मला िाटले वसगारेटचे धूम्रपान केल्यामुळे मला काहीतरी करायला वमळेल, स्वतः ला गंुतिुन 

ठेिण्यासाठी 

1 2 88 99 

097h TC61113 वसगारेट तंबाखूच्या इतर प्रकारांपेक्षा कमी घातक आहेत 1 2 88 99 
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097i TC61114 वसगारेटची पावकटे आकर्षाक असतात 1 2 88 99 

097j TC61115 वसगारेटची चि चांगली लागते 1 2 88 99 

097k TC61116 वसगारेट तंबाखूचे उच्च दजााचे रुप आहे 1 2 88 99 

097l TC61117 वसगारेट धूम्रपान करण्यास आनंददायी िाटतात 1 2 88 99 

097m TC61118 वसगारेट तंबाखूचे प्रवतवित रुप आहे 1 2 88 99 

097n TC61119o इतर कारण: ______________________________     

  वसगारेट्स – बॅ्ण्डची वनिि 

098 BR61310 आता मी तुम्हाला तुमचा बँ्ि आवण वसगारेट्सच्या शेिटच्या खरेदीबद्दल विचारणार आहे. 

तुमचा वसगारेटचा एक वनयवमत बॅ्ण्ड आहे का, जो तुम्ही नेहमी ओढता? 

1   होय 

2   नाही   => 107a/SO221 िर जा (वसगारेट्स - शेिटची खरेदी) 

88   R (िाचू नका)   => 107a/SO221 िर जा (वसगारेट्स - शेिटची खरेदी) 

99   DK (िाचू नका)   => 107a/SO221 िर जा (वसगारेट्स - शेिटची खरेदी) 

099 BR61353 आपल्या नेहमीच्या वसगारेट्सच्या बॅ्ण्ड फॅवमलीचे नाि काय आहे? 

बॅ्ण्ड फॅवमलीचे नाि: ______________________________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

100 BR61354 आपल्या नेहमीच्या वसगारेट्सच्या बॅ्ण्डचा प्रकार काय आहे? 

बॅ्ण्डचा प्रकार: ______________________________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

101 BR61315 तुम्ही साधारणतः  वप्रवमयम वफल्टर असलेल्या, रेगु्यलर वफल्टर असलेल्या की वफल्टर नसलेल्या वसगारेटचे धूम्रपान करता? 

1   वप्रवमयम वफल्टर 

2   रेगु्यलर वफल्टर 

3   वफल्टर नसलेल्या 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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102a BR61306 तुमचा नेहमीच्या वसगारेट बॅ्ण्डचा स्वाद, असल्यास, कोणता आहे? 

01   स्वाद नाही 

02   चॉकलेट 

03   मध 

04   लेमन 

05   मेन्थॉल 

06   पुवदना 

07   स्टर ॉबेरी 

08   वॅ्हवनला 

09   सफरचंद 

10   इतर (नमूद करा): ______________________________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

103 BR61502 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद पयााय िाचू नका. 

तुम्ही वकती काळापासून तुमचा नेहमीच्या बंॅ्िच्या वसगारेट ओढता? 

1   1 िर्षाांपेक्षा कमी 

2   1-5 िरे्ष 

3   5 िर्षाांपेक्षा जास्त 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

वसगारेटचा हा वनयमीत बॅ्ण्ड, अन्य बॅ्ण््डस िर वनििताना तुम्ही पुढील बाबीचंा विचार केला होता का?  

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

104a BR61626 वकंमत 1 2 88 99 

104b BR61618 उच्च दजाा 1 2 88 99 

104c BR61636 चि 1 2 88 99 

104d BR61616 हा बॅ्ण्ड माझ्या आरोग्यासाठी कमी हानीकारक आहे 1 2 88 99 

104e BR61617 हा लोकवप्रय बॅ्ण्ड आहे 1 2 88 99 

104f BR61623 माझे वमत्र हाच बॅ्ण्ड ओढतात 1 2 88 99 

104g BR61622 पॅकची रचना 1 2 88 99 
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105 LM61109 तुम्हाला असे िाटते का, इतर वसगारेट्सच्या बॅ्ण्डशी तुलना करता तुम्ही सिासामान्यपणे जो वसगारेटचा बॅ्ण्ड ओढता,  तो थोिासा कमी हानीकारक असू शकतो, र्त्ात काहीही 

फरक नसू शकतो वकंिा थोिासा जास्त हानीकारक असू शकतो? 

1   थोिासा कमी हानीकारक 

2   काहीही फरक नाही 

3   थोिासा जास्त हानीकारक 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

106 LM61110 कृपया मला सांगा की खालील विधानांशी तुम्ही पूणापणे असहमत आहात, असहमत आहात, असहमतही नाही वकंिा सहमतही नाही, सहमत आहात वकंिा पूणापणे सहमत 

आहात. 

मी नेहमी ज्ा वसगारेट बॅ्ण्डचे धूम्रपान करतो/ते तो माझ्या घशाला आवण छातीला वसगारेट्सच्या इतर बॅ्ण्डपेक्षा कमी िेदनाकारक आहे. 

1   पूणापणे असहमत 

2   असहमत 

3   असहमतही नाही वकंिा सहमतही नाही 

4   सहमत 

5   पूणापणे सहमत  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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  वसगारेट्स - शेिटची खरेदी 
107a SO61221 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद पयााय िाचून दाखिू नका. उत्तरदार्त्ाने सांवगतलेला फक्त एकच प्रवतसाद पयााय वनििा. 

तुम्ही कुठल्या ररटेल आउटलेट वकंिा विके्रर्त्ाकिून शेिटच्या िेळी तुमच्यासाठी  वसगारेट खरेदी केली होती?  

01    रस्त्यािरील विके्रर्त्ाकिून 

02    थथावनक दुकानातून 

03    सुपरमाकेट मधून 

04    चहाच्या टपरीिरुन  

05    बार/ मनोरंजनाच्या दुकानातून (कॅफेटेररया) 

06    हॉटेलमधून,  

07    डु्यटी फ्री शॉपमधून 

08    देशाबाहेरुन 

09    सािाजवनक पररिहनाच्या िाहनांमधील विके्रर्त्ाकिून (बस, रेले्व वकंिा बोट) 

10    तंबाखूच्या दुकानातून 

11    सैवनकी दुकानातून 

12    वमत्र/ सहकारी/ नातेिाईक/ मालकाकिून 

13    इंटरनेटिरुन 

14   पान/वबिी टपरी िरुन 

15    तंबाखू विशेर्ष दुकानातून 

16    वकराणा दुकानातून 

17    वफरर्त्ा तंबाखू विके्रर्त्ाकिून 

18    इतर (खाली नमूद करा) 

___________________________ 

76    शेिटच्या खरेदीचा तपशील आठित नाही (िाचू नका)     => 130/PU735 िर जा. 

88    R (िाचू नका)   

99    DK (िाचू नका)  
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108 BR61701 हा शेिटी खरेदी केलेला तुमचा नेहमीचा वसगारेट बॅ्ण्ड होता का? 

1  होय   => 114/PU201 िर जा. 

2  नाही 

3  नेहमीचा असा बॅ्ण्ड नाही 

88  R (िाचू नका)   => 114/PU201 िर जा. 

99  DK (िाचू नका)   => 114/PU201 िर जा 

109 BR61753 आपण शेिटी खरेदी केलेल्या वसगारेट बॅ्ण्डच्या फॅवमलीचे नाि काय आहे? 

बॅ्ण्डच्या फॅवमलीचे नाि: ______________________________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

110 BR61754 आपण शेिटी खरेदी केलेल्या वसगारेट बॅ्ण्डचा प्रकार काय आहे? 

बॅ्ण्डचा प्रकार: ______________________________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

111 BR61715 वसगरेटसला वप्रवमयम वफल्टर होता, रेगु्यलर वफल्टर होता की वफल्टर नव्हता? 

1   वप्रवमयम वफल्टर 

2   रेगु्यलर वफल्टर 

3   वफल्टर नव्हता 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

112a BR61727 आपण शेिटी खरेदी केलेल्या वसगारेट बॅ्ण्डचा स्वाद, असल्यास, कोणता होता? 

01   स्वाद नाही 

02   चॉकलेट 

03   मध 

04   लेमन 

05   मेन्थॉल 

06   पुवदना 

07   स्टर ाबेरी 

08   वॅ्हवनला 

09   सफरचंद 

10   इतर (नमूद करा): ______________________________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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113 BR61357 आपल्या नेहमीच्या बँ्ि वफल्टरमधे्य एक कॅपू्सल आहे जो दाब वदल्या नंतर चि सोितो? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

114 PU61201 शेिटच्या िेळी जेव्हा तुम्ही स्वतः साठी वसगारेट खरेदी केल्या, तेव्हा तुम्ही र्त्ा सुया खरेदी केल्या, पॅक मधुन खरेदी केल्या की काटानमधुन खरेदी केल्या? 

1   सुया (एकेक) वसगारेट्स 

2   पॅक   => 119/PU311 िर जा. 

3   काटानमधुन   => 124/PU211 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   => 130/PU735 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 130/PU735 िर जा. 

115 PU61411 वकती सुया वसगारेट्स तुम्ही खरेदी केल्या होर्त्ा? 

__________ 

जर वसगारेट चा आकिा 1 असेल तर 117/PU431 िर जा. 

जर वसगारेट चा आकिा 1 पेक्षा अधीक असेल तर 116/PU429 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   => 130/PU735 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 130/PU735 िर जा. 

116 PU61429 आम्हाला आपण वकती पैसे वदले हे जाणुन घ्यायला आििेल. आपल्यासाठी काय सांगणे सोपे आहे, आपण एका सुया वसगारेटसाठी वकती पैसे वदले वकंिा पूणा खरेदीसाठी 

वकती पैसे वदले? 

1   एका वसगारेटसाठी  

2   पूणा खरेदीसाठी   => 118/PU441 िर जा 

88   R (िाचू नका)   => 130/PU735 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 130/PU735 िर जा. 

117 PU61431 आपण एका सुया वसगारेटसाठी वकती पैसे वदले? 

रक्कम: __________ रुपये 

8888   R (िाचू नका) 

9999   DK (िाचू नका) 

130/PU735 िर जा 

118 PU61441 तुम्ही सिा सुया वसगारेटसाठी वकती रक्कम खचा केली? 

रक्कम: __________ रुपये 

8888   R (िाचू नका) 

9999   DK (िाचू नका) 

130/PU735 िर जा. 
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119 PU61311 तुम्ही वसगारेटची वकती पॅक खरेदी केली? 

__________ 

जर वसगारेटच्या पॅकचा आकिा 1 असेल तर  121/PU331 िर जा. 

जर वसगारेटच्या पॅकचा आकिा 1 पेक्षा अधीक असेल तर  120/PU329 िर जा. 

88  R (िाचू नका)   => 130/PU735 िर जा. 

99  DK (िाचू नका)   => 130/PU735 िर जा. 

120 PU61329 आम्हाला आपण वकती पैसे वदले हे जाणुन घ्यायला आििेल. आपल्यासाठी काय सांगणे सोपे आहे, आपण एका पावकटासाठी वकती पैसे वदले का पूणा खरेदीसाठी वकती पैसे 

वदले? 

1   एका पावकटासाठी  

2   पूणा खरेदीसाठी   => 122/PU341 िर जा 

88   R (िाचू नका)   => 130/PU735 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 130/PU735 िर जा. 

121 PU61331 आपण एका पावकटासाठी वकती पैसे वदले? 

रक्कम: __________ रुपये 

8888   R (िाचू नका) 

9999   DK (िाचू नका) 

123/PU322 िर जा 

122 PU61341 तुम्ही सिा वसगारेटच्या पावकटांसाठी वकती रक्कम खचा केली?  

रक्कम: __________ रुपये 

8888   R (िाचू नका) 

9999   DK (िाचू नका) 

123 PU61322 एका पॅकमधे्य वकती वसगारेट्स होर्त्ा? 

__________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

130/PU735 िर जा. 

124 PU61211 तुम्ही वकती काटान खरेदी केली होती? 

__________ 

जर काटान्सचा आकिा 1 असेल तर 126/PU231 िर जा. 

जर काटान्सचा आकिा 1 पेक्षा अधीक असेल तर 125/PU229 िर जा. 

88  R (िाचू नका)   => 130/PU735 िर जा. 

99  DK (िाचू नका)   => 130/PU735 िर जा. 
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125 PU61229 आम्हाला आपण काटान्ससाठी वकती पैसे वदले हे जाणुन घ्यायला आििेल. आपल्यासाठी काय सांगणे सोपे आहे, आपण एका काटानसाठी वकती पैसे वदले वकंिा पूणा 

खरेदीसाठी वकती पैसे वदले? 

1   एका काटानसाठी  

2   पूणा खरेदीसाठी   => 127/PU241 िर जा 

88   R (िाचू नका)   => 130/PU735 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 130/PU735 िर जा. 

126 PU61231 आपण एका काटानसाठी वकती पैसे वदले? 

रक्कम: __________ रुपये 

8888   R (िाचू नका) 

9999   DK (िाचू नका) 

128/PU222 िर जा. 

127 PU61241 तुम्ही सिा काटानसाठी एकवत्रतपणे वकती रक्कम खचा केली? 

रक्कम: __________ रुपये 

8888   R (िाचू नका) 

9999   DK (िाचू नका) 

128 PU61222 एका काटानमधे्य वकती पावकटे होती? 

__________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

129 PU61227 एका पावकटामधे्य वकती वसगारेट होर्त्ा? 

__________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

130 PU61735 सरासरी तुम्ही वसगारेट्सिर दरमवहन्याला वकती खचा करता? 

रक्कम: __________ रुपये 

8888   R (िाचू नका) 

9999   DK (िाचू नका) 

131 PU61622 गेल्या सहा मवहन्यांत,अशी कधी िेळ आली आहे का की तुम्ही वसगारेट्सिर पैसे खचा केल्यामुळे घरातील अन्नासारख्या गरजेच्या िसू्त आणण्यासाठी पुरेसे पैसे उरले नाहीत? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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  वसगारेट्स - अिलंवबत्व 

132 SB61012 साधारणपणे उठल्यानंतर आपण आपली पवहली वसगारेट कधी ओढता? 

1   5 वमवनटांत वकंिा कमी 

2   6-30 वमवनटांत 

3   31-60 वमवनटांत 

4   60 वमवनटांपेक्षा अवधक काळानंतर 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

133 SB61031 तुम्हाला वसगारेट्सचे व्यसन जिले आहे असे तुम्हाला िाटते का? व्यसन म्हणजे अरं्त्त प्रबळ सिय. 

1   मुळीच व्यसन जिलेले नाही 

2   हो, थोिेफार व्यसन जिले आहे 

3   हो, खूपच व्यसन जिले आहे  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

134 SB61051 तुम्हाला वकती िेळा वसगारेटचे धूम्रपान करण्याची तीव्र इिा होते? 

1   कधीही नाही 

2   वदिसातून एकपेक्षा कमी िेळा 

3   दररोज  

4   वदिसातून अनेकदा 

5   दर तासाने वकंिा र्त्ाही पेक्षा जास्त  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

135 SB61234 गेल्या 30 वदिसांमधे्य, आपण धूम्रपान करण्यास इिुक असूनही, वकती िेळा तुम्ही स्वतः ला वसगारेट ओढण्यापासून थांबविले आहे? 

1   कधीच नाही 

2   एकदा 

3   काही िेळा 

4   बऱ्याच िेळा 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 



 

41 
 India W3 Mixed  Generated on 2018-06-12 

Q# VarName 

 

IN3-M  Marathi 

 

 

136 SB61226 गेल्या 30 वदिसांमधे्य, आपण वकती िेळा वसगारेट पूणा संपण्यापूिी विझिली आहे कारण आपण धूम्रपानाच्या हानीचा विचार केला? 

1   कधीच नाही 

2   एकदा 

3   काही िेळा 

4   बऱ्याच िेळा 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  वसगारेट्स - सोिण्याचे प्रयत्न 

137 QA61101 आपण कधीही वसगारेटचे धूम्रपान थांबविण्याचा गंभीर प्रयत्न केला आहे का? 

1   हो 

2   नाही   => 145/BQ111 िर जा (वसगारेट्स - सोिण्याच्या योजना) 

88   R (िाचू नका)   => 145/BQ111 िर जा (वसगारेट्स - सोिण्याच्या योजना) 

99   DK (िाचू नका)   => 145/BQ111 िर जा (वसगारेट्स - सोिण्याच्या योजना) 

138 QA61231 वसगारेट सोिण्याच्या आपल्या शेिटच्या गंभीर प्रयत्नाबद्दल विचार करा . . . आपण पुन्हा वसगारेट ओढण्यास कधी सुरुिात केली? 

1   1 मवहन्यापेक्षा कमी  

2   1-3 मवहन्यांपूिी 

3   4-6 मवहन्यांपूिी 

4   7 ते 12 मवहन्यांपूिी 

5   13 मवहने ते 3 िर्षाांपूिी 

6   3 पेक्षा अवधक िर्षाांपूिी 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना:  िेळेचे एकके िाचुन दाखिू नका. उत्तर योग्य िेळेच्या कालािधीमधे्य वलहा – तास , वदिस, आठििे, मवहने वकंिा िरे्ष 

या वसगारेट सोिण्याच्या शेिटी केलेल्या प्रयत्नामधे्य, तुम्ही वकती काळ वसगारेट िापरल्यावशिाय रावहला होतात? 

88   R (िाचू नका)  

99   DK (िाचू नका) 

139a QA61235a __________ (तास)  88 99 

139b QA61235b __________ (वदिस) 88 99 

139c QA61235c __________ (आठििे) 88 99 

139d QA61235d __________ (मवहने) 88 99 

139e QA61235e __________ (िरे्ष) 88 99 
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140 QA61671 तुम्ही वसगारेटचे धूम्रपान करणे अचानक थांबविले की तुम्ही हळूहळू धूम्रपान करत असणा-या वसगारेटचे प्रमाण कमी केले? 

1   एकदम सोिून वदले 

2   हळूहळू कमी केले  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

141 SL61295 वसगारेटचे धूम्रपान सोिण्यासाठी तुम्ही धूम्रविरवहत उत्पादनांची (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) मदत घेतली का? 

1   होय 

2   नाही  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: िेळेचे एकके िाचुन दाखिू नका. उत्तर योग्य िेळेच्या कालािधीमधे्य वलहा – तास , वदिस, आठििे, मवहने वकंिा िरे्ष 

वसगारेट न िापरता तुम्ही सिाात जास्त वकती काळ राहीले आहात? 

88   R (िाचू नका)  

99   DK (िाचू नका) 

142a QA61241a __________ (तास)  88 99 

142b QA61241b __________ (वदिस) 88 99 

142c QA61241c __________ (आठििे) 88 99 

142d QA61241d __________ (मवहने) 88 99 

142e QA61241e __________ (िरे्ष) 88 99 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

तुम्ही वसगारेटचे धुम्रपान सोिण्याच्या आपल्या सिाात अलीकिील प्रयत्नाचा भाग म्हणून खालीलपैकी कोणर्त्ा प्रकारची समाप्ती मदत घेतली? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

143a SM61921 वनकोटीन गम 1 2 88 99 

143b SM61922 वनकोटीन पॅच 1 2 88 99 

143c SM61940 बॅप्रोवपयन 1 2 88 99 

143d EQ61101 इ-वसगरेट्स 

सूचना: वह उत्पादने जसे की वशशा पेन, हुक्का पेन, वे्हप पेन, ई-वशशा आवण ई-हुक्का असे आहेत 

वजथे आपण धुराऐिजी िाफ ओढता 

1 2 88 99 

143e CH61969 समाप्ती सहाय्यक च्छिवनक 1 2 88 99 

143f CH61961 फोन च्छिटलाईन 1 2 88 99 
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143g CH61939 समुपदेशन 1 2 88 99 

143h CH61962 MCessation 1 2 88 99 

143i CH61977o इतर समाप्ती मदत: ______________________________     

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

वसगारेटचे धूम्रपान सोिण्याचा आपला सिाात अवलकिचा प्रयत्न यशस्वी का झाला नाही? म्हणजेच - खालीलपैकी कोणर्त्ा कारणांनी आपल्याला वसगारेटचे धूम्रपान पुन्हा सुरू करण्यास प्रिृत्त केले? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

144a TC61251 मला वसगारेट सोिताना शारीररक माघार लक्षणांचा अनुभि येत होता वकंिा मला वचंता िाटली की 

मला तो अनुभि येईल 

1 2 88 99 

144b TC61252 मला तणाियुक्त िाटत होते 1 2 88 99 

144c TC61254 मला वसगारेट कायमचे सोिुन देण्यासाठी पुरेसे प्रोत्सावहत करण्यात आले नाही 1 2 88 99 

144d TC61255 वसगारेट वमळिणे खूप सोपे होते 1 2 88 99 

144e TC61258 वसगारेट अवधक परििण्याजोगी झाली 1 2 88 99 

144f TC61256 मी वसगारेटसाठीच्या माझ्या तीव्र इिांिर वनयंत्रण वमळिू शकलो/ले नाही 1 2 88 99 

144g TC61263 वमत्र वकंिा कुटंुबातील सदस्य वसगारेटचे धूम्रपान करत होते 1 2 88 99 

144h TC61269o इतर कारण: ______________________________     

  वसगारेट्स - सोिण्याच्या योजना 
145 BQ61111 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद देण्यासाठी उत्तरदार्त्ांना सोिण्याच्या प्रयत्नात असण्याची आिश्यकता नाही. प्रशनात "जर" िर जोर द्या. 

आता मी आपल्याला भविष्यात वसगारेट धूम्रपान सोिण्याच्या बाबतीत काही प्रश्न विचारू इच्छित आहे. 

जर तुम्ही पुढच्या 6 मवहन्यांत वसगारेट सोिण्याचा वनणाय घेतला, तर तुम्ही यशस्वी व्हाल याची तुम्हाला खात्री आहे का? 

1   मुळीच खात्री नाही 

2   अगदी थोिी खात्री आहे 

3   थोिीफार खात्री आहे 

4   बरीच खात्री आहे 

5   अरं्त्त खात्री आहे 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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146 BQ61121 जर तुम्हाला वसगारेटचे धुम्रपान सोिायाचे आसेल तर ते तुमच्यासाठी वकती सोपे वकंिा कठीण असेल? 

1   खूप सोपे 

2   काहीसे सोपे  

3   सोपेही नाही वकंिा कठीणही नाही 

4   काहीसे कठीण 

5   खूप कठीण 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

147 BQ61141 तुम्ही वसगारेटचे धुम्रपान सोिणाचे वनयोजन करत आहात का . . . 

1   पुढच्या एक मवहन्यात  

2   पुढील ६ मवहन्यांच्या आत  

3   भविष्यात कधीतरी, ६ मवहन्यांच्यानंतर  

4   सोिण्याचा विचार नाही   => 149/BQ148 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   => 149/BQ148 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 149/BQ148 िर जा. 

148 BQ61146 तुम्ही वसगारेट सोिण्यासाठी एक वनवित वदनांक ठरिलेला आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

149 BQ61148 वसगारेटचे धुम्रपान सोिािे असे तुम्हाला वकती िाटते? 

1   अजीबात नाही 

2   थोिेसे 

3   थोिेफार 

4   खूप 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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150 BQ61302 जर तुम्हाला पुढील ६ मवहन्यांत वसगारेटचे धुम्रपान कायमचे सोिायचे असेल तर र्त्ामुळे तुमचे आरोग्य सुधारेल असे तुम्हाला वकती प्रमाणात िाटते? 

1   काहीही सुधारणा नाही  

2   जरासे सुधारेल  

3   ब-यापैकी सुधारेल 

4   खूप सुधारेल 

5   खूपच मोठ्या प्रमाणात सुधारेल  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  वसगारेट्स – सोिण्याची कारणे 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

खालीलपैकी कोणर्त्ाही कारणांनी तुम्हाला वसगारेटचे धुम्रपान सोिण्याचा विचार करण्यास प्रिृत्त केले आहे का? 

1  हो 

2  नाही 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 

151a BQ61203 धूम्रपान न करणा-यांिर तुमच्या वसगारेटच्या धुराने होणा-या प्रभािाबद्दल वचंता म्हणून 1 2 88 99 

151b BQ61209 वसगारेटची वकंमत 1 2 88 99 

151c BQ61227 वसगारेटच्या पाकीटांिर असणारी सूचना लेबल्स 1 2 88 99 

  वसगारेट्स – ज्ञान 

152 SB61200 तुम्हाला काय िाटते, वसगारेटचे धूम्रपान हे . . .? 

1   तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे 

2   तुमच्या आरोग्यासाठी चांगलेही नाही वकंिा िाईटही नाही 

3   तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

मी तुम्हाला आरोग्यािरील प्रभाि आवण रोगांची यादी िाचून दाखिणार आहे जे वसगारेटच्या धूम्रपानामुळे होऊ शकतात वकंिा होऊ शकत नाहीत. तुम्हाला जे मावहत आहे र्त्ानुसार, वसगारेटचे धुम्रपानाने 

खालील गोष्टी होतात का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

153a KN61221 िापरकरर्त्ांमधे्य लकिा 1 2 88 99 

153b KN61231 धूम्रपान करणाऱ्या पुरुर्षांमधे्य नपंुसकत्व 1 2 88 99 

153c KN61259 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य तोिंाचा कका रोग 1 2 88 99 

153d KN61257 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य घशाचा कका रोग 1 2 88 99 

153e KN61241 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य फुफूसांचा कका रोग 1 2 88 99 

153f KN61211 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य हृदयविकार 1 2 88 99 

153g KN61248 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य क्षयरोग (टी. बी) 1 2 88 99 

154 KN61109 जर गभािती मवहला वसगारेटचे धूम्रपान करत असेल, तर वतच्या गभाातील बाळाला हानी पोहोचू शकते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

मी तुम्हाला आरोग्यािरील प्रभाि आवण रोगांची यादी िाचून दाखिणार आहे जे वसगारेटच्या वनच्छिय धूम्रपानामुळे (इतर लोकांच्या वसगारेटचा धूर श्वासोश्वासाद्वारे ओढला गेल्यामुळे) होऊ शकतात वकंिा 

होऊ शकत नाहीत. तुमच्या मावहतीनुसार वसगारेटच्या वनच्छिय धूम्रपानामुळे खालील गोष्टी होतात का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

155a KN61251 धूम्रपान न करणाऱ्यांमधे्य फुफूसांचा कका रोग 1 2 88 99 

155b KN61227 धूम्रपान न करणाऱ्यांमधे्य हृदयविकार 1 2 88 99 

155c KN61255 मुलांमधे्य दमा 1 2 88 99 
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156 KN61238 जर गभािती मवहलेकिून दुसयााच्या वसगारेट धूम्रपानाचा धूर श्वासोश्वासाद्वारे ओढला गेला, तर वतच्या गभाातील बाळाला हानी पोहोचू शकते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

कृपया मला वसगारेटबद्दलची खालील विधाने खरे आहेत की खोटे ते सांगा 

1   खरे 

2   खोटे 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

157a KN61441 वसगारेटमधील वनकोवटन ब-याचशा कका रोगांस कारणीभूत ठरतो 1 2 88 99 

157b KN61445 वनकोटीन हा वसगारेटमधील पदाथा आहे जो लोकांना धूम्रपान कराियास लाितो 1 2 88 99 

  वसगारेट – लाईट/माईल्ड 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

तंबाखू कंपन्यां 'लाइट' वसगारेटची विक्री करतात, ज्ांची जावहरात ते वनयवमत (रेगु्यलर) वसगारेटपेक्षा िेगळे आहेत अशी करतात.  

कृपया मला सांगा की लाइट वसगारेट विर्षयीच्या पुढील प्ररे्त्क विधानाशी तुम्ही पूणापणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही, असहमत आहात वकंिा पूणापणे असहमत 

आहात.  

1   पूणापणे सहमत 

2   सहमत 

3   सहमतही नाही वकंिा  असहमतही नाही 

4   असहमत 

5   पूणापणे असहमत 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

158a LM61321 लाइट वसगारेट्स रेगु्यलर वसगारेट्सपेक्षा कमी 

हानीकारक  असतात.  

1 2 3 4 5 88 99 

158b LM61331 लाईट वसगारेट रेगु्यलर वसगारेट्सपेक्षा तुमच्या 

घशासाठी आवण छातीसाठी सौम्य असतात 

1 2 3 4 5 88 99 
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  वसगारेट्स – सुचना लेबल्स 

159 WL61101 आता वसगारेट्सच्या पाकीटांचा विचार करा . . . 

तुमच्या मावहतीनुसार, भारतातील कोणर्त्ाही वसगारेट्सच्या पाकीटांिर सुचना लेबल्स आहेत का? 

1   होय 

2   नाही   => 173/CH755 िर जा (वसगारेट्स - मनोसामाजीक समजुती) 

88   R (िाचू नका)   => 173/CH755 िर जा (वसगारेट्स - मनोसामाजीक समजुती) 

99   DK (िाचू नका)   => 173/CH755 िर जा (वसगारेट्स - मनोसामाजीक समजुती) 

160 WL61201 गेल्या 30 वदिसांत, आपल्याला वकती िेळा, वसगारेट्सच्या पाकीटांिर सूचना लेबल्स आढळले? 

1   कधीच नाही   => 162/WL221 िर जा 

2   एकदा काधीतरी  

3   अनेकदा 

4   जेव्हा मी वसगारेट ओढतो तेव्हा 

88   R (िाचू नका)   => 162/WL221 िर जा 

99   DK (िाचू नका)   => 162/WL221 िर जा 

161 WL61211 गेल्या 30 वदिसात, आपण वकती िेळा वसगारेट पाकीटांिरील सूचना लेबल्स िाचले वकंिा लक्षपूिाक पावहले आहे? 

1   कधीच नाही 

2   िवचत 

3   एकदा काधीतरी 

4   अनेकदा 

5   वनयवमतपणे 

88   R (िाचू नका)  

99   DK (िाचू नका) 

162 WL61221 गेल्या 30 वदिसात, सुचना लेबल्सने तुम्हाला वसगारेट ओढण्यापासून थांबविले आहे का जेव्हा तुम्ही वसगारेट ओढणारच होतात? 

1   कधीच नाही 

2   एक दोन िेळा 

3   एकदा काधीतरी 

4   बऱ्याच िेळा 

88   R (िाचू नका)  

99   DK (िाचू नका) 
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163 WL61313 गेल्या 30 वदिसांमधे्य, तुम्ही वसगारेटच्या सूचना इशारे  पहाणे वकंिा र्त्ाबद्दल विचार करणे टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे का- जसे की र्त्ांिर पांघरूण घालणे, दृष्टीके्षपात न 

ठेिणे, वसगारेट केस िापरणे, काही इशारे टाळणे वकंिा अन्य कोणर्त्ाही प्रकारे? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

164 WL61411 वसगारेटच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्स, वसगारेटच्या धूम्रपानामुळे होणाऱ्या आरोग्य जोखीमीबंद्दल (आरोग्य धोक्याबद्दल) आपल्याला वकतपत विचार करायला लाितात? 

1   मुळीच नाही 

2   काही प्रमाणात 

3   ब-याच प्रमाणात 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

165 WL61421 वसगारेटच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्स आपल्याला वकतपत वसगारेटचे धूम्रपान सोिायला लािू शकतात? 

1   मुळीच नाही 

2   काही प्रमाणात 

3   ब-याच प्रमाणात 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

166 WL61425 वसगारेटच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्समुळे आपल्याला कसे िाटते? 

1   खूप जागृत 

2   काहीसे जागृत 

3   जागृत ही नाही  वकंिा शांत ही नाही 

4   काहीसे शांत 

5   खूप शांत 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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167 WL61424 वसगारेटच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्समुळे आपल्याला कसे िाटते? कशा भािना असतात . . . 

1   अवतशय अवप्रय 

2   काहीसे अवप्रय 

3   अवप्रय ही नाही वकंिा आनंददायी ही नाही 

4   काहीसे आनंददायी 

5   खूप आनंददायी 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

168 WL61426 वसगारेटच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्स आपल्याला वकती िास्तििादी िाटतात?  

1   वबलु्कल िास्तििादी नाही 

2   थोिे िास्तििादी 

3   काहीसे िास्तििादी 

4   खूप िास्तििादी 

5   अरं्त्त िास्तििादी 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

169 WL61427 वसगारेटच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्समुळे आपल्याला काय िाटते? आपल्याला . . .  

1   अरं्त्त काळजी िाटते 

2   खूप काळजी िाटते 

3   थोिीफार काळजी िाटते 

4   थोिीशी काळजी िाटते 

5   काळजी िाटत नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

170 WL61507 तुम्हाला असे िाटते का की आता वसगारेटच्या पाकीटांिर जी आरोग्य मावहती आहे र्त्ापेक्षा पाकीटांिर अवधक आरोग्य मावहती, कमी मावहती, वकंिा र्त्ाएिढीच मावहती असली 

पावहजे? 

1   कमी आरोग्य मावहती 

2   र्त्ाएिढीच मावहती 

3   अवधक आरोग्य मावहती 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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171 WL61454 तुमच्या मावहतीनुसार, वसगारेटच्या पावकटांिरील सुचना लेबल्सिर सध्या च्छिटलाईन नंबर आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 

172 WL61640 तुम्ही या च्छिटलाईन नंबर िर कॉल केला आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

173 CH61755 जर तुम्हाला च्छिट करायचे असेल, तर तुम्हाला च्छिटलाईन िापरायला वकती आििेल, जी यशस्वीररर्त्ा वसगारेटचे धूम्रपान कसे सोिायचे याबद्दल सल्ला देइल? 

1  खुप आििेल 

2  काहीसे आििेल 

3  थोिे आििेल 

4  अजीबात आििणार नाही 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 

  वसगारेट – मनोसामाजीक समजुती 
प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

कृपया मला सांगा की खालील वसगारेट विर्षयीच्या प्ररे्त्क विधानाशी तुम्ही पूणापणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही, असहमत आहात वकंिा पूणापणे असहमत 

आहात. 

1   पूणापणे सहमत 

2   सहमत 

3   सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही 

4   असहमत 

5   पूणापणे असहमत 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

174a PS61325 च्छियांनी वसगारेट्स ओढणे स्वीकृत आहे.  1 2 3 4 5 88 99 

174b PS61323 पुरूर्षांनी वसगारेट ओढणे स्वीकृत आहे 1 2 3 4 5 88 99 

174c PS61219 आपण वसगारेट्सिर खूप पैसे खचा करता 1 2 3 4 5 88 99 
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174d PS61243 वसगारेटचा धूर तुमच्या घश्याला जेिढ्या जास्त तीव्रतेने 

जाणितो, तेिढाच  तो धूर जास्त धोकादायक असू 

शकतो 

1 2 3 4 5 88 99 

  वसगारेट्स – समजलेले धोके 

175 PR61710 आपण असे म्हणुया की तुम्ही आता करता वततकेच वसगारेटचे धुम्रपान करणे पुढे चालू ठेिले तर भविष्यात तुम्हाला फुफु्फसांचा कका रोग होण्याची शक्यता आवण एखाद्या 

तंबाखू न िापरणा-या व्यक्तीला फुफु्फसांचा कका रोग होण्याची शक्यता यांची तुलना तुम्ही कशी कराल? तुम्ही म्हणाल की तुम्हाला . . . 

1   तंबाकू न िापरणा-या व्यक्तीपेक्षा फुफु्फसांचा कका रोग होण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. 

2   जरा जास्त आहे. 

3   थोिी जास्त आहे 

4   सारखीच आहे 

5   कमी आहे 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

176 PR61311 वसगारेटच्या धूम्रपानामुळे आपल्या आरोग्याला वकती नुकसान झाले आहे? 

1   मुळीच नुकसान झाले नाही 

2   थोिेसे नुकसान झाले 

3   बरेच नुकसान झाले 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

177 PR61313 वसगारेटचे धूम्रपान भविष्यात तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचिेल याविर्षयी तुम्हाला वकती वचंता िाटते? 

1   मुळीच वचंता िाटत नाही 

2   जराशी वचंता िाटते  

3   ब-यापैकी वचंता िाटते 

4   खुप वचंता िाटते  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

200/TF024 िर जा (वबिी - भूतपूिा आवण सद्ध्याची िारंिारता) 
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  वसगारेट्स - वमनी-च्छिट 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना – िेळेची एकके िाचु नका. उत्तर योग्य िेळेच्या कालािधीमधे्य वलहा – वदिस, आठििे, मवहने वकंिा िर्षा.  

तुम्ही वकती काळापूिी वसगारेटचा िापर सोिला आहे? 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

178a QA61441a __________ (वदिस)  88 99 

178b QA61441b __________ (आठििे) 88 99 

178c QA61441c __________ (मवहने) 88 99 

178d QA61441d __________ (िरे्ष) 88 99 

179 QA61671r तुम्ही वसगारेटचे धूम्रपान करणे अचानक थांबविले की तुम्ही हळूहळू धूम्रपान करत असणा-या वसगारेटचे प्रमाण कमी केले? 

1   एकदम सोिून वदले 

2   हळूहळू कमी केले  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

180 SL61295r वसगारेटचे धूम्रपान सोिण्यासाठी तुम्ही धूम्रविरवहत उत्पादनांची (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) मदत घेतली का? 

1   होय 

2   नाही  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

181 SB61051r तुम्हाला वकती िेळा वसगारेटचे धूम्रपान करण्याची तीव्र इिा होते? 

1   कधीही नाही 

2   वदिसातून एकपेक्षा कमी िेळा 

3   दररोज  

4   वदिसातून अनेकदा 

5   दर तासाने वकंिा र्त्ाही पेक्षा जास्त  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 



 

54 
 India W3 Mixed  Generated on 2018-06-12 

Q# VarName 

 

IN3-M  Marathi 

 

 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

तुम्ही वसगारेटचे धुम्रपान सोिण्याच्या आपल्या सिाात अलीकिील प्रयत्नाचा भाग म्हणून खालीलपैकी कोणर्त्ा प्रकारची समाप्ती मदत घेतली? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

182a SM61921r वनकोटीन गम 1 2 88 99 

182b SM61922r वनकोटीन पॅच 1 2 88 99 

182c SM61940r बॅप्रोवपयन 1 2 88 99 

182d EQ61101r इ-वसगरेट्स 

सूचना: वह उत्पादने जसे की वशशा पेन, हुक्का पेन, वे्हप पेन, ई-वशशा आवण ई-हुक्का असे आहेत 

वजथे आपण धुराऐिजी िाफ ओढता 

1 2 88 99 

182e CH61969r समाप्ती सहाय्यक च्छिवनक 1 2 88 99 

182f CH61961r फोन च्छिटलाईन 1 2 88 99 

182g CH61939r समुपदेशन 1 2 88 99 

182h CH61962r MCessation 1 2 88 99 

182i CH61977ro इतर समाप्ती मदत: ______________________________     

  वसगारेट - का सोिली 
प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

खालीलपैकी कोणर्त्ा कारणांनी आपल्याला वसगारेटचे धूम्रपान बंद करण्यास प्रिृत्त केले? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

183a TC61188 वसगारेटचे धूम्रपान केल्यामुळे माझ्या आरोग्याला याआधीच अपाय झालेला होता 1 2 88 99 

183b TC61189 मला काळजी होती की वसगारेटचे धूम्रपान केल्यामुळे भविष्यात माझ्या आरोग्याला कदावचत 

अपाय होऊ शकेल 

1 2 88 99 

183c TC61190 मला काळजी होती की माझ्या वसगारेटचा धूर कदावचत धूम्रपान न करना-यांना अपाय करेल 1 2 88 99 

183d TC61191 वसगारेट खूप महाग आहेत 1 2 88 99 

183e TC61192 आता अशा खूप कमी जागा आहेत जेथे धूम्रपानास परिानगी आहे 1 2 88 99 
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183f TC61193 वसगारेटचे धूम्रपान करण्याच्या आरोग्यविर्षयक जोखमीवंिर्षयीच्या जावहराती वकंिा मावहतीनंी मला 

थांबविण्यास लािले 

1 2 88 99 

183g TC61194 वसगारेटच्या पावकटांिरील सूचना लेबल्सने मला थांबविण्यास लािले 1 2 88 99 

183h TC61195 वसगारेट सोिुन मला मुलांसाठी उदाहरण वनमााण करायचे होते 1 2 88 99 

183i TC61196 जिळच्या वमत्रांना आवण कुटंुबाला माझे वसगारेटचे धूम्रपान करणे नापसंत आहे 1 2 88 99 

183j TC61197 मला िॉक्ट्रांद्वारा वकंिा इतर आरोग्य व्यािसावयकाद्वारा वसगारेटचे धूम्रपान थांबविण्याचासल्ला 

वदला गेला होता 

1 2 88 99 

183k TC61198 अन्न वकंिा इंधन यांसारख्या जीिनािश्यक िसू्त अवधक महाग झालेल्या आहेत 1 2 88 99 

183l TC61199o इतर कारण: ______________________________     

  वसगारेट्स चा िापर न करणारे – ज्ञान 

184 SB61200r तुम्हाला काय िाटते, वसगारेटचे धूम्रपान हे . . .? 

1   आरोग्यासाठी चांगले आहे 

2   आरोग्यासाठी चांगलेही नाही वकंिा िाईटही नाही 

3   आरोग्यासाठी चांगले नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

मी तुम्हाला आरोग्यािरील प्रभाि आवण रोगांची यादी िाचून दाखिणार आहे जे वसगारेटच्या धूम्रपानामुळे होऊ शकतात वकंिा होऊ शकत नाहीत. तुम्हाला जे मावहत आहे र्त्ानुसार, वसगारेटचे धुम्रपानाने 

खालील गोष्टी होतात का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

185a KN61221r िापरकरर्त्ांमधे्य लकिा 1 2 88 99 

185b KN61231r धूम्रपान करणाऱ्या पुरुर्षांमधे्य नपंुसकत्व 1 2 88 99 

185c KN61259r धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य तोिंाचा कका रोग 1 2 88 99 

185d KN61257r धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य घशाचा कका रोग 1 2 88 99 

185e KN61241r धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य फुफूसांचा कका रोग 1 2 88 99 

185f KN61211r धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य हृदयविकार 1 2 88 99 

185g KN61248r धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य क्षयरोग (टी. बी) 1 2 88 99 
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186 KN61109r जर गभािती मवहला वसगारेटचे धूम्रपान करत असेल, तर वतच्या गभाातील बाळाला हानी पोहोचू शकते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

मी तुम्हाला आरोग्यािरील प्रभाि आवण रोगांची यादी िाचून दाखिणार आहे जे वसगारेटच्या वनच्छिय धूम्रपानामुळे (इतर लोकांच्या वसगारेटचा धूर श्वासोश्वासाद्वारे ओढला गेल्यामुळे) होऊ शकतात वकंिा 

होऊ शकत नाहीत. तुमच्या मावहतीनुसार वसगारेटच्या वनच्छिय धूम्रपानामुळे खालील गोष्टी होतात का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

187a KN61251r धूम्रपान न करणाऱ्यांमधे्य फुफूसांचा कका रोग 1 2 88 99 

187b KN61227r धूम्रपान न करणाऱ्यांमधे्य हृदयविकार 1 2 88 99 

187c KN61255r मुलांमधे्य दमा 1 2 88 99 

188 KN61238r जर गभािती मवहलेकिून दुसयााच्या वसगारेट धूम्रपानाचा धूर श्वासोश्वासाद्वारे ओढला गेला, तर वतच्या गभाातील बाळाला हानी पोहोचू शकते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

कृपया मला वसगारेटबद्दलची खालील विधाने खरे आहेत की खोटे ते सांगा 

1   खरे 

2   खोटे 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

189a KN61441r वसगारेटमधील वनकोवटन ब-याचशा कका रोगांस कारणीभूत ठरतो 1 2 88 99 

189b KN61445r वनकोटीन हा वसगारेटमधील पदाथा आहे जो लोकांना धूम्रपान कराियास लाितो 1 2 88 99 
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  वसगारेट्स चा िापर न करणारे – लाईट/माईल्ड 

190 LM61321r तंबाखू कंपन्यां 'लाइट' वसगारेटची विक्री करतात, ज्ांची जावहरात ते वनयवमत (रेगु्यलर) वसगारेटपेक्षा िेगळे आहेत अशी करतात.  

कृपया मला सांगा की लाइट वसगारेट विर्षयीच्या पुढील प्ररे्त्क विधानाशी तुम्ही पूणापणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही, असहमत 

आहात वकंिा पूणापणे असहमत आहात.  

लाइट वसगारेट्स रेगु्यलर वसगारेट्सपेक्षा कमी हानीकारक  असतात. 

1   पूणापणे सहमत 

2   सहमत 

3   सहमतही नाही वकंिा  असहमतही नाही 

4   असहमत 

5   पूणापणे असहमत 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  वसगारेट्स चा िापर न करणारे – सुचना लेबल्स 

191 WL61101r आता वसगारेट्सच्या पाकीटांचा विचार करा . . . 

तुमच्या मावहतीनुसार, भारतातील कोणर्त्ाही वसगारेट्सच्या पाकीटांिर सुचना लेबल्स आहेत का? 

1   होय 

2   नाही   => 199a/PS325r िर जा (वसगारेट चा िापर न करणारे – मनोसामाजीक समजुती) 

88   R (िाचू नका)   => 199a/PS325r िर जा (वसगारेट चा िापर न करणारे – मनोसामाजीक समजुती) 

99   DK (िाचू नका)   => 199a/PS325r िर जा (वसगारेट चा िापर न करणारे – मनोसामाजीक समजुती) 

192 WL61201r गेल्या 30 वदिसांत, आपल्याला वकती िेळा, वसगारेट्सच्या पाकीटांिर सूचना लेबल्स आढळले? 

1   कधीही नाही 

2   एकदा कधीतरी 

3   ब-याचदा  

88   R (िाचू नका)  

99   DK (िाचू नका) 
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193 WL61425r वसगारेटच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्समुळे आपल्याला कसे िाटते? 

1   खूप जागृत िाटते 

2   काहीसे जागृत िाटते 

3   जागृत ही िाटत नाही वकंिा शांतही िाटत नाही  

4   काहीसे शांत िाटते 

5   खूप शांत िाटते 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

194 WL61424r वसगारेटच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्समुळे आपल्याला कसे िाटते? कशा भािना असतात . . . 

1   अवतशय अवप्रय 

2   काहीसे अवप्रय 

3   अवप्रय ही नाही वकंिा आनंददायी ही नाही 

4   काहीसे आनंददायी 

5   खूप आनंददायी 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

195 WL61426r वसगारेटच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्स आपल्याला वकती िास्तििादी िाटतात? 

1   वबलु्कल िास्तििादी नाही 

2   थोिे िास्तििादी 

3   काहीसे िास्तििादी 

4   खूप िास्तििादी 

5   अरं्त्त िास्तििादी 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

196 WL61427r वसगारेटच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्समुळे आपल्याला काय िाटते? आपल्याला . . . 

1   अरं्त्त काळजी िाटते 

2   खूप काळजी िाटते 

3   थोिीफार काळजी िाटते 

4   थोिीशी काळजी िाटते 

5   काळजी िाटत नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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197 WL61507r तुम्हाला असे िाटते का की आता वसगारेटच्या पाकीटांिर जी आरोग्य मावहती आहे र्त्ापेक्षा पाकीटांिर अवधक आरोग्य मावहती, कमी मावहती, वकंिा र्त्ाएिढीच मावहती असली 

पावहजे? 

1   कमी आरोग्य मावहती 

2   र्त्ाएिढीच मावहती 

3   अवधक आरोग्य मावहती 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

198 WL61454r तुमच्या मावहतीनुसार, वसगारेटच्या पावकटांिरील सुचना लेबल्सिर सध्या च्छिटलाईन नंबर आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  वसगारेट्स चा िापर न करणारे – मनोसामावजक समजुती 
प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

कृपया मला सांगा की खालील वसगारेट विर्षयीच्या प्ररे्त्क विधानाशी तुम्ही पूणापणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही, असहमत आहात वकंिा पूणापणे असहमत 

आहात. 

1   पूणापणे सहमत 

2   सहमत 

3   सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही 

4   असहमत 

5   पूणापणे असहमत 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

199a PS61325r च्छियांनी वसगारेट्स ओढणे स्वीकृत आहे.  1 2 3 4 5 88 99 

199b PS61323r पुरूर्षांनी वसगारेट ओढणे स्वीकृत आहे 1 2 3 4 5 88 99 
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  वबिी - भूतपूिा आवण सद्ध्याची िारंिारता 
200 TF61024 आता मी तुम्हाला फक्त वबड्यांविर्षयी विचारू इच्छितो.  

मला सांगा की तुम्ही सध्या वबिीचे धूम्रपान करता, भूतकाळात वबिीचे धूम्रपान केलेले आहे वकंिा कधीही वबिीचे धूम्रपान केलेले नाही? 

1   सध्या मवहन्यातुन एकदा तरी वबिीचे धूम्रपान करतो/ते   

2   सध्या मवहन्यातुन एकपेक्षा कमी िेळा वबिीचे धूम्रपान करतो/ते   => 281/SB170r िर जा (वबिीचा िापर न करणारे - ज्ञान). 

3   भूतकाळामधे्य वबिीचे धूम्रपान केले होते परंतु र्त्ानंतर थांबविले   => 275a/AQ180a िर जा (वबिी वमनी - च्छिट). 

4   कधीही वबिीचे धूम्रपान केलेले नाही   => 281/SB170r िर जा (वबिीचा िापर न करणारे - ज्ञान). 

88   R (िाचू नका)   => 281/SB170r िर जा (वबिीचा िापर न करणारे - ज्ञान). 

99   DK (िाचू नका)   => 281/SB170r िर जा (वबिीचा िापर न करणारे - ज्ञान). 

201 TF61029 सरासरी तुम्ही वकती िेळा वबड्या ओढता? 

1   आठिड्यातून एका पेक्षा कमी िेळा   => 204/TC082 िर जा. 

2   आठिड्यातून एक िेळा 

3   आठिड्यातून दोन िेळा 

4   आठिड्यातून ३ ते ५ िेळा 

5   दररोज वकंिा बहुतेक दररोज   => 203/TF021 िर जा. 

6   वदिसातून एका पेक्षा जास्त िेळा   => 203/TF021 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   => 204/TC082 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 204/TC082 िर जा. 

202 TF61023 सरासरी तुम्ही प्ररे्त्क आठिड्यात वकती वबड्या ओढता? 

__________ 

88   R (िाचू नका)  

99   DK (िाचू नका) 

204/TC082 िर जा. 

203 TF61021 सरासरी तुम्ही दरवदिशी वकती वबड्यांचे धूम्रपान करता? 

__________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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204 TC61082 जर तुम्हाला धुम्रपानासाठी वसगारेटस वकंिा वबड्या या पैकी एकाचीच वनिि करायची असेल, तर तुम्ही कशाला प्राधान्य द्याल? 

1   वसगारेट्स 

2   वबड्या 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  वबिी – कधी आवण का 
प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

पुढीलपैकी कोणर्त्ा पररच्छथथतीमंधे्य तुम्ही वबिीचे धूम्रपान करता? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

205a TU61205 सामावजक प्रसंगी 1 2 88 99 

205b TU61207 जेव्हा मला इतर लोकांमधे्य वमसळायचे असते 1 2 88 99 

205c TU61208 जेव्हा कोणीतरी मला ती देतो 1 2 88 99 

205d TU61204 जेव्हा मला वसगारेट परििू शकत नाही 1 2 88 99 

205e TU61206 जेव्हा मला वसगारेट सापिू शकत नाही 1 2 88 99 

205f TU61222o इतर कारण: ______________________________     

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

खालीलपैकी कोणर्त्ा कारणांनी आपल्याला वबिीचे धूम्रपान सुरू करण्यास प्रिृत्त केले? 

1  होय 

2  नाही 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 

206a TC61311 वमत्र वकंिा कुटंुबातील सदस्य वबिीचे धूम्रपान करत होते 1 2 88 99 

206b TC61314 वबिी परििण्याजोगी आहेत 1 2 88 99 

206c TC61310 प्रसार माध्यमांमधील व्यक्ती (प्रवसद्ध व्यक्ती/ कलाकार/ आदशा व्यक्ती) वबड्यांचे धूम्रपान करत 

होते 

1 2 88 99 

206d TC61303 मला िाटले की कदावचत वबड्या मला िजन कमी घटविण्यास मदत करतील 1 2 88 99 

206e TC61304 मला िाटले की कदावचत वबड्या माझा ताण कमी करण्यात मदत करतील 1 2 88 99 

206f TC61305 मला उतु्सकता होती की मी वबड्यांचे धूम्रपान करण्याचा आनंद घेऊ शकेन का 1 2 88 99 
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206g TC61308 मला िाटले वबड्यांचे धूम्रपान केल्यामुळे मला काहीतरी करायला वमळेल, स्वतः ला गंुतिुन 

ठेिण्यासाठी 

1 2 88 99 

206h TC61313 वबड्या तंबाखूच्या इतर प्रकारांपेक्षा कमी घातक आहेत 1 2 88 99 

206i TC61347 वबड्यांची पावकटे आकर्षाक असतात 1 2 88 99 

206j TC61315 वबड्यांची चि चांगली लागते 1 2 88 99 

206k TC61317 वबड्या धूम्रपान करण्यास आनंददायी िाटतात 1 2 88 99 

206l TC61319o इतर कारण: ______________________________     

  वबिी – बॅ्ण्डची वनिि 

207 TB61103 आता मी तुम्हाला तुमचा बँ्ि आवण वबिीच्या शेिटच्या खरेदीबद्दल विचारणार आहे. 

तुमचा वबड्यांचा एक वनयवमत बॅ्ण्ड आहे का जो तुम्ही नेहमी ओढता? 

1   होय 

2   नाही   => 215a/LP266 िर जा (वबिी - शेिटची खरेदी) 

88   R (िाचू नका)   => 215a/LP266 िर जा (वबिी - शेिटची खरेदी) 

99   DK (िाचू नका)   => 215a/LP266 िर जा (वबिी - शेिटची खरेदी) 

208 TB61106o प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: उत्तरदार्त्ाच्या नेहमीच्या बॅ्ण्डचे नाि वलहा 

आपल्या नेहमीच्या वबिी बॅ्ण्डचे नाि काय आहे? 

वबिी बॅ्ण्डचे नाि: ______________________________ 

87   माझ्या नेहमीच्या वबड्यांना बॅ्ण्ड नाि नाही आहे (िाचू नका) 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

209a TB61351 आपल्या नेहमीच्या वबड्या कागद वकंिा पॅ्लच्छस्टकमधे्य पॅक केलेले असतात का ते केिळ दोरीने बांधलेल्या असतात? 

1   कागदामधे्य पॅक असतात 

2   प्लाच्छस्टकमधे्य पॅक असतात 

3   पॅक नसतात, केिळ दोरीने बांधलेल्या असतात 

4   इतर (नमूद करा): ______________________________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

210 TB61355 आपल्या नेहमीच्या वबिी बँ्िच्या पूणा पॅक वकंिा बंिलमधे्य वकती वबड्या असतात? 

__________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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211 TB61115 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद पयााय िाचू नका. 

तुम्ही वकती काळापासून तुमच्या नेहमीच्या बंॅ्िच्या वबड्या ओढता? 

1   1 िर्षाांपेक्षा कमी 

2   1-5 िरे्ष 

3   5 िर्षाांपेक्षा जास्त 

88   R (िाचू नका)  

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

वबड्यांचा हा वनयमीत बॅ्ण्ड, अन्य बॅ्ण््डस िर वनििताना तुम्ही पुढील बाबीचंा विचार केला होता का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

212a TB61123 वकंमत 1 2 88 99 

212b TB61121 उच्च दजाा 1 2 88 99 

212c TB61125 चि 1 2 88 99 

212d TB61127 हा बॅ्ण्ड माझ्या आरोग्यासाठी कमी हानीकारक आहे 1 2 88 99 

212e TB61133 माझे वमत्र हाच बॅ्ण्ड ओढतात 1 2 88 99 

213 RH61331 तुम्हाला असे िाटते का इतर वबिी बॅ्ण्डशी तुलना करता तुम्ही सिा सामान्यपणे जो वबिीचा बॅ्ण्ड ओढता तो थोिासा कमी हावनकारक असु शकतो,र्त्ात काहीही फरक नसू 

शकतो वकंिा थोिासा जास्त हावनकारक असू शकतो. 

1   थोिा कमी हानीकारक 

2   काहीही फरक नाही 

3   थोिासा जास्त हानीकारक 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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214 RH61332 कृपया मला सांगा की तुम्ही खालील प्ररे्त्क विधानांशी पूणापणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही आवण असहमतही नाही, असहमत आहात की पूणापणे 

असहमत आहात.  

मी नेहमी ज्ा वबड्यांच्या बॅ्ण्डचे धूम्रपान करतो/ते तो माझ्या घश्याला आवण छातीला वबड्यांच्या इतर बॅ्ण्डपेक्षा कमी िेदनादायक आहे. 

1   पूणापणे असहमत 

2   असहमत 

3   सहमतही नाही आवण असहमतही नाही 

4   सहमत 

5   पूणापणे सहमत 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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  वबिी – शेिटची खरेदी 
215a LP61266 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद पयााय िाचून दाखिू नका. उत्तरे देणा-या व्यक्तीने सांवगतलेला फक्त एकच प्रवतसाद पयााय वनििा. 

तुम्ही कुठल्या ररटेल आउटलेट वकंिा विके्रर्त्ाकिून शेिटच्या िेळी तुमच्यासाठी वबिी खरेदी केली होती? 

01    रस्त्यािरील विके्रर्त्ाकिून 

02   थथावनक दुकानातून 

03   सुपरमाकेट मधून 

04   चहाच्या टपरीिरुन  

05   बार/ मनोरंजनाच्या दुकानातून( कॅफेटेररया) 

06   हॉटेलमधून,  

07   डु्यटी फ्री शॉपमधून 

08   देशाबाहेरुन 

09   सािाजवनक पररिहनाच्या िाहनांमधील विके्रर्त्ाकिून (बस, रेले्व वकंिा बोट) 

10   तंबाखूच्या दुकानातून 

11   सैवनकी दुकानातून 

12   वमत्र/ सहकारी/ नातेिाईक/ मालकाकिून 

13   इंटरनेटिरुन 

14   पान/वबिी टपरी िरुन 

15   तंबाखू विशेर्ष दुकानातून 

16   वकराणा दुकानातून 

17   वफरर्त्ा तंबाखू विके्रर्त्ाकिून 

18   इतर (नमूद करा): ______________________________ 

76   शेिटच्या खरेदीचा तपशील आठित नाही (िाचू नका)   => 228/PU738 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   

99   DK (िाचू नका) 

216 LP61210 हा शेिटी खरेदी केलेला तुमचा नेहमीचा वबिी बॅ्ण्ड होता का? 

1   होय   => 218/LP220 िर जा. 

2   नाही 

3   नेहमीचा बॅ्ण्ड असा नाही आहे 

88   R (िाचू नका)   => 218/LP220 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 218/LP220 िर जा. 
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217 LP61212o प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाददार्त्ाद्वारे विकत घेतलेल्या बॅ्ण्डचे नाि वलहा. 

वबड्यांचा कोणता विवशष्ट बॅ्ण्ड तुम्ही शेिटचा खरेदी केला? (उदा. प्रकाश, बन्सी, संभाजी इ.) 

वबिी बॅ्ण्डचे नाि: ______________________________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

218 LP61220 शेिटच्या िेळी जेव्हा तुम्ही स्वतः साठी वबड्या खरेदी केल्या तेव्हा तुम्ही र्त्ा सुया खरेदी केल्या की वबड्यांचे बंिल खरेदी केले होते? 

1    सुया वबड्यां 

2    बंिल  => 221/LP235 िर जा. 

88    R   (िाचू नका) => 228/PU738 िर जा. 

99    DK (िाचू नका) => 228/PU738 िर जा. 

219 LP61225 वकती सुया वबड्या तुम्ही खरेदी केल्या होर्त्ा? 

__________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

220 LP61226 तुम्ही सिा सुया वबड्यांसाठी वकती रक्कम खचा केली? 

रक्कम: __________ रुपये 

8888   R (िाचू नका) 

9999   DK (िाचू नका) 

228/PU738 िर जा. 

221 LP61235 वबड्यांचे वकती बंिल तुम्ही खरेदी केले होते? 

__________ 

जर बंिलचा आकिा 1 असेल तर => 223/LP239 िर जा. 

जर बंिलचा आकिा 1 पेक्षा जास्त असेल तर => 222/LP233 िर जा. 

88   R (िाचू नका) => 226a/LP218 िर जा. 

99   DK (िाचू नका) => 226a/LP218 िर जा. 

222 LP61233 आम्हाला आपण वकती पैसे वदले हे जाणुन घ्यायला आििेल. आपल्यासाठी काय सांगणे सोपे आहे, आपण एका बंिलसाठी वकती पैसे वदले का पूणा खरेदीसाठी वकती पैसे 

वदले?   

1   एका बंिलसाठीचा खचा 

2   पूणा खरेदीसाठी  =>  224/LP236 िर जा 

88   R (िाचू नका)  => 226a/LP218 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)  => 226a/LP218 िर जा. 
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223 LP61239 आपण एका बंिलसाठी वकती पैसे वदले? 

रक्कम: __________रुपये 

8888   R (िाचू नका) 

9999   DK (िाचू नका) 

225/LP237 िर जा 

224 LP61236 तुम्ही सिा वबड्यांच्या बंिलसाठी वकती रक्कम अदा केली? 

रक्कम: __________रुपये 

8888   R (िाचू नका) 

9999   DK (िाचू नका) 

225 LP61237 एका बंिलमधे्य  वकती वबड्या होर्त्ा? 

__________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

226a LP61218 आपण विकत घेतलेल्या वबड्या  कागद वकंिा प्लाच्छस्टकमधे्य  पॅक केलेल्या होर्त्ा का केिळ दोरीने बांधलेल्या होर्त्ा?  

1   कागदामधे्य पॅक होर्त्ा  

2   प्लाच्छस्टकमधे्य पॅक होर्त्ा  

3   पॅक नव्हर्त्ा, केिळ दोरीने बांधलेल्या होर्त्ा   => 228/PU738 िर जा. 

4   इतर (नमूद करा)  => 228/PU738 िर जा. 

88   R (िाचू नका)  => 228/PU738 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)  => 228/PU738 िर जा. 

227 LP61219 आपण खरेदी केलेल्या वबिी बंिलचे स्वरूप काय आहे? 

1   आयताकृती वकंिा चौरस आकार  

2   शंकूच्या आकाराचे 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

228 PU61738 सरासरी, तुम्ही वबड्यांिर दरमवहन्याला वकती खचा करता? 

रक्कम: __________ रुपये 

8888   R (िाचू नका) 

9999   DK (िाचू नका) 
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229 LP61288 गेल्या सहा मवहन्यांत, अशी कधी िेळ आली आहे का, की तुम्ही वबड्यांिर पैसे खचा केल्यामुळे घरातील अन्नासारख्या गरजेच्या िसू्त आणण्यासाठी पुरेसे पैसे उरले नाहीत? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  वबिी – अिलंवबत्व 

230 SB61942 साधारणपणे उठल्यानंतर आपण आपली पवहली वबिी कधी ओढता? 

1   5 वमवनटांत वकंिा कमी 

2   6-30 वमवनटांत 

3   31-60 वमवनटांत 

4   60 वमवनटांपेक्षा अवधक काळानंतर 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

231 SB61949 तुम्हाला वबिीचे व्यसन जिले आहे असे तुम्हाला िाटते का? व्यसन म्हणजे अरं्त्त प्रबळ सिय. 

1   मुळीच व्यसन जिलेले नाही 

2   हो, थोिेफार व्यसन जिले आहे 

3   हो, खूपच व्यसन जिले आहे  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

232 SB61951 तुम्हाला वकती िेळा वबिीचे धूम्रपान करण्याची तीव्र इिा होते? 

1   कधीही नाही 

2   वदिसातून एकपेक्षा कमी िेळा 

3   दररोज 

4   वदिसातून अनेकदा 

5   दर तासाने वकंिा र्त्ाही पेक्षा जास्त 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 



 

69 
 India W3 Mixed  Generated on 2018-06-12 

Q# VarName 

 

IN3-M  Marathi 

 

 

233 SB61953 गेल्या 30 वदिसांमधे्य, आपण धूम्रपान करण्यास इिुक असूनही, वकती िेळा तुम्ही स्वतः ला वबिी ओढण्यापासून थांबविले आहे? 

1   कधीच नाही 

2   एकदा 

3   काही िेळा 

4   बऱ्याच िेळा 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

234 SB61955 गेल्या 30 वदिसांमधे्य, आपण वकती िेळा वबिी पूणा संपण्यापूिी विझिली आहे कारण आपण धूम्रपानाच्या हानीचा विचार केला? 

1   कधीच नाही 

2   एकदा 

3   काही िेळा 

4   बऱ्याच िेळा 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  वबिी - सोिण्याचे प्रयत्न 

235 AQ61161 आपण कधीही वबिीचे धूम्रपान थांबविण्याचा गंभीर प्रयत्न केला आहे का? 

1   हो 

2   नाही   => 243/TQ233 िर जा (वबिी - सोिण्याच्या योजना) 

88 R (िाचू नका)   => 243/TQ233 िर जा (वबिी - सोिण्याच्या योजना) 

99 DK (िाचू नका)   => 243/TQ233 िर जा (वबिी - सोिण्याच्या योजना) 

236 AQ61165 वबिी सोिण्याच्या आपल्या शेिटच्या गंभीर प्रयत्नाबद्दल विचार करा . . आपण पुन्हा वबिी ओढण्यास कधी सुरुिात केली? 

1  1 मवहन्यापेक्षा कमी  

2  1-3 मवहन्यांपूिी 

3  4-6 मवहन्यांपूिी 

4  7 ते 12 मवहन्यांपूिी 

5  13 मवहने ते 3 िर्षाांपूिी 

6  3 पेक्षा अवधक िर्षाांपूिी 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 
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प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: िेळेचे एकके िाचुन दाखिू नका. उत्तर योग्य िेळेच्या कालािधीमधे्य वलहा – तास , वदिस, आठििे, मवहने वकंिा िरे्ष 

या वबिी सोिण्याच्या शेिटी केलेल्या प्रयत्नामधे्य, तुम्ही वकती काळ वबिी िापरल्यावशिाय रावहला होतात? 

88   R (िाचू नका)  

99   DK (िाचू नका) 

237a AQ61169a __________ (तास)  88 99 

237b AQ61169b __________ (वदिस) 88 99 

237c AQ61169c __________ (आठििे) 88 99 

237d AQ61169d __________ (मवहने) 88 99 

237e AQ61169e __________ (िरे्ष) 88 99 

238 AQ61174 तुम्ही वबिीचे धूम्रपान करणे अचानक थांबविले की तुम्ही हळूहळू धूम्रपान करत असणा-या वबड्यांचे प्रमाण कमी केले? 

1  एकदम सोिून वदले 

2  हळूहळू कमी केले 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 

239 AQ61127 वबिीचे धूम्रपान सोिण्यासाठी तुम्ही धूम्रविरवहत उत्पादनांची (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) मदत घेतली का? 

1   होय 

2   नाही  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: िेळेचे एकके िाचुन दाखिू नका. उत्तर योग्य िेळेच्या कालािधीमधे्य वलहा – तास , वदिस, आठििे, मवहने वकंिा िरे्ष 

वबिी न िापरता तुम्ही सिाात जास्त वकती काळ राहीले आहात? 

88   R (िाचू नका)  

99   DK (िाचू नका) 

240a AQ61178a __________ (तास)  88 99 

240b AQ61178b __________ (वदिस) 88 99 

240c AQ61178c __________ (आठििे) 88 99 

240d AQ61178d __________ (मवहने) 88 99 

240e AQ61178e __________ (िरे्ष) 88 99 
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प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

तुम्ही वबिीचे धुम्रपान सोिण्याच्या आपल्या सिाात अलीकिील प्रयत्नाचा भाग म्हणून खालीलपैकी कोणर्त्ा प्रकारच्या समाप्ती मदतीचा उपयोग केला? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

241a AQ61140 वनकोटीन गम 1 2 88 99 

241b AQ61141 वनकोटीन पॅच 1 2 88 99 

241c AQ61146 बॅप्रोवपयन 1 2 88 99 

241d AQ61150 इ-वसगरेट्स 

सूचना: वह उत्पादने जसे की वशशा पेन, हुक्का पेन, वे्हप पेन, ई-वशशा आवण ई-हुक्का असे आहेत 

वजथे आपण धुराऐिजी िाफ ओढता 

1 2 88 99 

241e AQ61147 समाप्ती सहाय्यक च्छिवनक 1 2 88 99 

241f AQ61961 फोन च्छिटलाईन 1 2 88 99 

241g AQ61139 समुपदेशन 1 2 88 99 

241h AQ61142 MCessation 1 2 88 99 

241i AQ61149o इतर समाप्ती मदत: ______________________________     

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

वबिीचे धूम्रपान सोिण्याचा आपला  सिाात अलीकिचा प्रयत्न यशस्वी का झाला नाही? म्हणजेच - खालीलपैकी कोणर्त्ा कारणांनी आपल्याला वबिीचे धूम्रपान पुन्हा सुरू करण्यास प्रिृत्त केले? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

242a TC61451 मला वबिी सोिताना शारीररक माघार लक्षणांचा अनुभि येत होता वकंिा मला वचंता िाटली की 

मला तो अनुभि येईल 

1 2 88 99 

242b TC61452 मला तणाियुक्त िाटत होते 1 2 88 99 

242c TC61454 मला वबिी कायमचे सोिुन देण्यासाठी पुरेसे प्रोत्सावहत करण्यात आले नाही 1 2 88 99 

242d TC61455 वबिी वमळिणे खूप सोपे होते 1 2 88 99 

242e TC61458 वबिी अवधक परििण्याजोगी झाली 1 2 88 99 

242f TC61456 मी वबिीसाठीच्या माझ्या तीव्र इिांिर वनयंत्रण वमळिू शकलो/ले नाही 1 2 88 99 

242g TC61463 वमत्र वकंिा कुटंुबातील सदस्य वबिीचे धूम्रपान करत होते 1 2 88 99 

242h TC61469o इतर कारण: ______________________________     
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  वबिी - सोिण्याच्या योजना 
243 TQ61233 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद देण्यासाठी उत्तरदार्त्ांना सोिण्याच्या प्रयत्नात असण्याची आिश्यकता नाही. प्रश्नात "जर" िर जोर द्या. 

आता मी आपल्याला भविष्यात वबिीचे धूम्रपान सोिण्याच्या बाबतीत काही प्रश्न विचारू इच्छित आहे. 

जर तुम्ही पुढच्या 6 मवहन्यांत वबिी सोिण्याचा वनणाय घेतला, तर तुम्ही यशस्वी व्हाल याची तुम्हाला खात्री आहे का? 

1   मुळीच खात्री नाही 

2   अगदी थोिी खात्री आहे 

3   थोिीफार खात्री आहे 

4   बरीच खात्री आहे 

5   अरं्त्त खात्री आहे 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

244 TQ61235 जर तुम्हाला वबिीचे धुम्रपान सोिायाचे आसेल तर ते तुमच्यासाठी वकती सोपे वकंिा कठीण असेल? 

1   खूप सोपे 

2   काहीसे सोपे  

3   सोपेही नाही वकंिा कठीणही नाही 

4   काहीसे कठीण 

5   खूप कठीण 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

245 TQ61244 तुम्ही वबिीचे धुम्रपान सोिणाचे वनयोजन करत आहात का . . . 

1   पुढच्या एक मवहन्यात  

2   पुढील ६ मवहन्यांच्या आत  

3   भविष्यात कधीतरी, ६ मवहन्यांच्यानंतर  

4   सोिण्याचा विचार नाही   => 247/TQ250 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   => 247/TQ250 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 247/TQ250 िर जा. 

246 TQ61246 तुम्ही वबिी सोिण्यासाठी एक वनवित वदनांक ठरिलेला आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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247 TQ61250 वबिीचे धुम्रपान सोिािे असे तुम्हाला वकती िाटते? 

1   अजीबात नाही 

2   थोिेसे 

3   थोिेफार 

4   खूप 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

248 TQ61253 जर तुम्हाला पुढील ६ मवहन्यांत वबिीचे धुम्रपान कायमचे सोिायचे असेल तर र्त्ामुळे तुमचे आरोग्य सुधारेल असे तुम्हाला वकती प्रमाणात िाटते? 

1   काहीही सुधारणा नाही  

2   जरासे सुधारेल  

3   ब-यापैकी सुधारेल 

4   खूप सुधारेल 

5   खूपच मोठ्या प्रमाणात सुधारेल  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  वबिी - सोिण्याची कारणे 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

खालीलपैकी कोणर्त्ाही कारणांनी तुम्हाला वबिीचे धूम्रपान सोिण्याचा विचार करण्यास प्रिृत्त केलेले आहे का? 

1   हो 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

249a TQ61112 धूम्रपान न करणा-यांिर तुमच्या वबिीच्या धुराने होणा-या प्रभािाबद्दल वचंता म्हणून 1 2 88 99 

249b TQ61118 वबिीची वकंमत 1 2 88 99 

249c TQ61142 वबिीच्या पाकीटांिर असणारी सूचना लेबल्स 1 2 88 99 
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  वबिी – ज्ञान 

250 SB61170 तुम्हाला काय िाटते, वबिीचे धूम्रपान हे . . .? 

1   तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे 

2   तुमच्या आरोग्यासाठी चांगलेही नाही वकंिा िाईटही नाही 

3   तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

मी तुम्हाला आरोग्यािरील प्रभाि आवण रोगांची यादी िाचून दाखिणार आहे जे वबिीच्या धूम्रपानामुळे होऊ शकतात वकंिा होऊ शकत नाहीत. तुम्हाला जे मावहत आहे र्त्ानुसार , वबिीच्या धुम्रपानाने 

खालील गोष्टी होतात का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

251a KT61212 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य लकिा 1 2 88 99 

251b KT61251 धूम्रपान करणाऱ्या पुरुर्षांमधे्य नपंुसकत्व 1 2 88 99 

251c KT61223 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य तोिंाचा कका रोग 1 2 88 99 

251d KT61222 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य घशाचा कका रोग 1 2 88 99 

251e KT61221 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य फुफूसांचा कका रोग 1 2 88 99 

251f KT61211 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य हृदयविकार 1 2 88 99 

251g KT61231 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य क्षयरोग (टी. बी) 1 2 88 99 

252 KT61228 जर गभािती मवहला वबिीचे धूम्रपान करत असेल, तर वतच्या गभाातील बाळाला हानी पोहोचू शकते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

मी तुम्हाला आरोग्यािरील प्रभाि आवण रोगांची यादी िाचून दाखिणार आहे जे वबिीच्या वनच्छिय धूम्रपानामुळे (इतर लोकांच्या बीिीचा धूर श्वासोश्वासाद्वारे ओढला गेल्यामुळे) होऊ शकतात वकंिा होऊ 

शकत नाहीत. तुमच्या मावहतीनुसार बीिीच्या वनच्छिय धूम्रपानामुळे खालील गोष्टी होतात का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

253a KT61260 धूम्रपान न करणाऱ्यांमधे्य फुफूसांचा कका रोग 1 2 88 99 

253b KT61250 धूम्रपान न करणाऱ्यांमधे्य हृदयविकार 1 2 88 99 

253c KT61277 मुलांमधे्य दमा 1 2 88 99 

254 KT61208 जर गभािती मवहलेकिून दुसयााचा वबिी धूम्रपानाचा धूर श्वासोश्वासाद्वारे ओढला गेला, तर वतच्या गभाातील बाळाला हानी पोहोचू शकते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

कृपया मला वबिीबद्दलची खालील विधाने खरे आहेत की खोटे ते सांगा 

1   खरे 

2   खोटे 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

255a KT61282 वबिीमधील वनकोवटन ब-याचशा कका रोगांस कारणीभूत ठरतो 1 2 88 99 

255b KT61283 वनकोटीन हा वबिीमधील पदाथा आहे जो लोकांना धूम्रपान कराियास लाितो 1 2 88 99 

  वबिी – सुचना लेबल्स 

256 WT61300 आता वबिीच्या पाकीटांचा विचार करा . . . 

तुमच्या मावहतीनुसार, भारतातील कोणर्त्ाही वबिीच्या पाकीटांिर सुचना लेबल्स आहेत का? 

1   होय 

2   नाही   => 270/WT324 िर जा (वबिी - मनोसामाजीक समजुती) 

88   R (िाचू नका)   => 270/WT324 िर जा (वबिी - मनोसामाजीक समजुती) 

99   DK (िाचू नका)   => 270/WT324 िर जा (वबिी - मनोसामाजीक समजुती) 
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257 WT61302 गेल्या 30 वदिसात, आपल्याला वकती िेळा वबिीच्या पाकीटांिर सूचना लेबल्स आढळले? 

1   कधीच नाही   => 259/WT306 िर जा 

2   एकदा काधीतरी  

3   अनेकदा 

4   जेव्हा मी वबिी ओढतो तेव्हा 

88   R (िाचू नका)   => 259/WT306 िर जा 

99   DK (िाचू नका)   => 259/WT306 िर जा 

258 WT61304 गेल्या 30 वदिसात, आपण वकती िेळा वबिीच्या पाकीटांिरील सूचना लेबल्स िाचले वकंिा लक्षपूिाक पावहले आहे? 

1   कधीच नाही 

2   िवचत 

3   एकदा काधीतरी 

4   अनेकदा 

5   वनयवमतपणे 

88   R (िाचू नका)  

99   DK (िाचू नका) 

259 WT61306 आपण गेल्या 30 वदिसात, सुचना लेबल्सने तुम्हाला वबिी ओढण्यापासून थांबविले आहे का जेव्हा तुम्ही वबिी ओढणारच होतात? 

1   कधीच नाही 

2   एक दोन िेळा 

3   एकदा काधीतरी 

4   बऱ्याच िेळा 

88   R (िाचू नका)  

99   DK (िाचू नका) 

260 WT61312 गेल्या 30 वदिसांमधे्य, तुम्ही वबिीच्या सूचना इशारे पहाणे वकंिा र्त्ाबद्दल विचार करणे टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे का - जसे की र्त्ांिर पांघरूण घालणे, दृष्टीके्षपात न ठेिणे, 

काही इशारे टाळणे वकंिा अन्य कोणर्त्ाही प्रकारे? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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261 WT61314 वबिीच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्स, वबिीच्या धूम्रपानामुळे होणाऱ्या  आरोग्य जोखीमीबंद्दल (आरोग्य धोक्यांबद्दल) आपल्याला वकतपत विचार करायला लाितात? 

1   मुळीच नाही 

2   काही प्रमाणात 

3   ब-याच प्रमाणात 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

262 WT61316 वबिीच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्स आपल्याला वकतपत वबिीचे धूम्रपान सोिायला लािू शकतात? 

1   मुळीच नाही 

2   काही प्रमाणात 

3   ब-याच प्रमाणात 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

263 WT61345 वबिीच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्समुळे आपल्याला कसे िाटते? 

1   खूप जागृत 

2   काहीसे जागृत 

3   जागृत ही नाही वकंिा शांत ही नाही 

4   काहीसे शांत 

5   खूप शांत 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

264 WT61344 वबिीच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्समुळे आपल्याला कसे िाटते? कशा भािना असतात . . .  

1   अवतशय अवप्रय 

2   काहीसे अवप्रय 

3   अवप्रय ही नाही वकंिा आनंददायी ही नाही 

4   काहीसे आनंददायी 

5   खूप आनंददायी 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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265 WT61346 वबिीच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्स आपल्याला वकती िास्तििादी िाटतात? 

1   वबलु्कल िास्तििादी नाही 

2   थोिे िास्तििादी 

3   काहीसे िास्तििादी 

4   खूप िास्तििादी 

5   अरं्त्त िास्तििादी 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

266 WT61347 वबिीच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्समुळे आपल्याला काय िाटते? आपल्याला . . . 

1   अरं्त्त काळजी िाटते 

2   खूप काळजी िाटते 

3   थोिीफार काळजी िाटते 

4   थोिीशी काळजी िाटते 

5   काळजी िाटत नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

267 WT61332 तुम्हाला असे िाटते का की आता वबिीच्या पाकीटांिर जी आरोग्य मावहती आहे र्त्ापेक्षा पाकीटांिर अवधक आरोग्य मावहती, कमी मावहती, वकंिा र्त्ाएिढीच मावहती असली 

पावहजे? 

1   कमी आरोग्य मावहती 

2   र्त्ाएिढीच मावहती 

3   अवधक आरोग्य मावहती 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

268 WT61320 तुमच्या मावहतीनुसार, वबिीच्या पावकटांिरील सुचना लेबल्सिर सध्या च्छिटलाईन नंबर आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

269 WT61321 तुम्ही या च्छिटलाईन नंबर िर कॉल केला आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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270 WT61324 जर तुम्हाला च्छिट करायचे असेल, तर तुम्हाला च्छिटलाईन िापरायला वकती आििेल, जी यशस्वीररर्त्ा वबिीचे धूम्रपान कसे सोिायचे याबद्दल सल्ला देइल? 

1   खुप आििेल 

2   काहीसे आििेल 

3   थोिे आििेल 

4   अजीबात आििणार नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  वबिी – मनोसामावजक समजुती 
प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

कृपया मला सांगा की खालील वबिी विर्षयीच्या प्ररे्त्क विधानाशी तुम्ही पूणापणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही, असहमत आहात वकंिा पूणापणे असहमत आहात. 

1  पूणापणे सहमत 

2  सहमत 

3  सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही 

4  असहमत 

5  पूणापणे असहमत 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 

271a OT61101 च्छियांनी वबिी ओढणे स्वीकृत आहे.  1 2 3 4 5 88 99 

271b OT61102 पुरूर्षांनी वबिी ओढणे स्वीकृत आहे 1 2 3 4 5 88 99 

271c OT61126 आपण वबिी िर खूप पैसे खचा करता 1 2 3 4 5 88 99 

271d PS61108 वबिीचा धूर तुमच्या घश्याला जेिढ्या जास्त तीव्रतेने 

जाणितो, तेिढाच तो धूर जास्त धोकादायक असू 

शकतो 

1 2 3 4 5 88 99 
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  वबिी – समजलेले धोके 

272 PR61614 आपण असे म्हणुया की तुम्ही आता करता वततकेच वबिीचे धुम्रपान करणे पुढे चालू ठेिले.  तर भविष्यात तुम्हाला फुफु्फसांचा कका रोग होण्याची शक्यता आवण एखाद्या तंबाखू 

न िापरणा-या व्यक्तीला फुफु्फसांचा कका रोग होण्याची शक्यता यांची तुलना तुम्ही कशी कराल? तुम्ही म्हणाल की तुम्हाला . . . 

1   तंबाखू न िापरणा-या व्यक्तीपेक्षा फुफु्फसांचा कका रोग होण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. 

2   जरा जास्त आहे. 

3   थोिी जास्त आहे 

4   सारखीच आहे 

5   कमी आहे 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

273 PR61651 वबिीच्या धूम्रपानामुळे आपल्या आरोग्याला वकती नुकसान झाले आहे? 

1   मुळीच नुकसान झाले नाही 

2   थोिेसे नुकसान झाले 

3   बरेच नुकसान झाले 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

274 PR61653 वबिीचे धूम्रपान भविष्यात तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचिेल याविर्षयी तुम्हाला वकती वचंता िाटते? 

1   मुळीच वचंता िाटत नाही 

2   थोिी वचंता िाटते 

3   ब-यापैकी वचंता िाटते 

4   खुप वचंता िाटते  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

296/HG003 िर जा (धुम्रपानाचा तंबाखू – सोिण्याची कारणे) 

  वबिी – वमनी-च्छिट 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना – िेळेची एकके िाचु नका. उत्तर योग्य िेळेच्या कालािधीमधे्य वलहा – वदिस, आठििे, मवहने वकंिा िर्षा. 

तुम्ही वकती काळापूिी वबिीचा िापर सोिला आहे? 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

275a AQ61180a __________ (वदिस)  88 99 
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275b AQ61180b __________ (आठििे) 88 99 

275c AQ61180c __________ (मवहने) 88 99 

275d AQ61180d __________ (िरे्ष) 88 99 

276 AQ61174r तुम्ही वबिीचे धूम्रपान करणे अचानक थांबविले की तुम्ही हळूहळू धूम्रपान करत असणा-या वबड्यांचे प्रमाण कमी केले? 

1   एकदम सोिून वदले 

2   हळूहळू कमी केले  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

277 AQ61127r वबिीचे धूम्रपान सोिण्यासाठी तुम्ही धूम्रविरवहत उत्पादनांची (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) मदत घेतली का? 

1   होय 

2   नाही  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

278 SB61951r तुम्हाला वकती िेळा वबिीचे धूम्रपान करण्याची तीव्र इिा होते? 

1   कधीही नाही 

2   वदिसातून एकपेक्षा कमी िेळा 

3   दररोज  

4   वदिसातून अनेकदा 

5   दर तासाने वकंिा र्त्ाही पेक्षा जास्त  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

तुम्ही वबिीचे धुम्रपान सोिण्याच्या आपल्या सिाात अलीकिील प्रयत्नाचा भाग म्हणून खालीलपैकी कोणर्त्ा प्रकारच्या समाप्ती मदतीचा उपयोग केला? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

279a AQ61140r वनकोटीन गम 1 2 88 99 

279b AQ61141r वनकोटीन पॅच 1 2 88 99 

279c AQ61146r बॅप्रोवपयन 1 2 88 99 

279d AQ61150r इ-वसगरेट्स 

सूचना: वह उत्पादने जसे की वशशा पेन, हुक्का पेन, वे्हप पेन, ई-वशशा आवण ई-हुक्का असे आहेत 

वजथे आपण धुराऐिजी िाफ ओढता 

1 2 88 99 
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279e AQ61147r समाप्ती सहाय्यक च्छिवनक 1 2 88 99 

279f AQ61961r फोन च्छिटलाईन 1 2 88 99 

279g AQ61139r समुपदेशन 1 2 88 99 

279h AQ61142r MCessation 1 2 88 99 

279i AQ61149ro इतर समाप्ती मदत: ______________________________     

  वबिी – का सोिली 
प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

खालीलपैकी कोणर्त्ा कारणांनी आपल्याला वबिीचे धूम्रपान बंद करण्यास प्रिृत्त केले? 

1  होय 

2  नाही 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 

280a TC61388 वबिीचे धूम्रपान केल्यामुळे माझ्या आरोग्याला याआधीच अपाय झालेला होता 1 2 88 99 

280b TC61389 मला काळजी होती की वबड्यांचे धूम्रपान केल्यामुळे भविष्यात माझ्या आरोग्याला कदावचत अपाय 

होऊ शकेल 

1 2 88 99 

280c TC61390 मला काळजी होती की माझ्या वबड्यांचा धूर कदावचत धूम्रपान न करना-यांना अपाय करेल 1 2 88 99 

280d TC61392 आता अशा खूप कमी जागा आहेत जेथे धूम्रपानास परिानगी आहे 1 2 88 99 

280e TC61393 वबड्यांचे धूम्रपान करण्याच्या आरोग्यविर्षयक जोखमीवंिर्षयीच्या जावहराती वकंिा मावहतीनंी मला 

थांबविण्यास लािले 

1 2 88 99 

280f TC61394 वबड्यांच्या पावकटांिरील सूचना लेबल्सने मला थांबविण्यास लािले 1 2 88 99 

280g TC61395 वबड्या सोिुन मला मुलांसाठी उदाहरण वनमााण करायचे होते 1 2 88 99 

280h TC61396 जिळच्या वमत्रांना आवण कुटंुबाला माझे वबड्यांचे धूम्रपान करणे नापसंत आहे 1 2 88 99 

280i TC61397 मला िॉक्ट्रांद्वारा वकंिा इतर आरोग्य व्यािसावयकाद्वारा वबड्यांचे धूम्रपान थांबविण्याचा सल्ला 

वदला गेला होता 

1 2 88 99 

280j TC61398 अन्न वकंिा इंधन यांसारख्या जीिनािश्यक िसू्त अवधक महाग झालेल्या आहेत 1 2 88 99 

280k TC61399o इतर कारण: ______________________________     
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  वबिी चा िापर न करणारे – ज्ञान 

281 SB61170r तुम्हाला काय िाटते, वबिीचे धूम्रपान हे . . . ? 

1   आरोग्यासाठी चांगले आहे 

2   आरोग्यासाठी चांगलेही नाही वकंिा िाईटही नाही 

3   आरोग्यासाठी चांगले नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

मी तुम्हाला आरोग्यािरील प्रभाि आवण रोगांची यादी िाचून दाखिणार आहे जे वबिीच्या धूम्रपानामुळे होऊ शकतात वकंिा होऊ शकत नाहीत. तुम्हाला जे मावहत आहे र्त्ानुसार, वबिीच्या धुम्रपानाने 

खालील गोष्टी होतात का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

282a KT61212r धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य लकिा 1 2 88 99 

282b KT61251r धूम्रपान करणाऱ्या पुरुर्षांमधे्य नपंुसकत्व 1 2 88 99 

282c KT61223r धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य तोिंाचा कका रोग 1 2 88 99 

282d KT61222r धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य घशाचा कका रोग 1 2 88 99 

282e KT61221r धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य फुफूसांचा कका रोग 1 2 88 99 

282f KT61211r धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य हृदयविकार 1 2 88 99 

282g KT61231r धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य क्षयरोग (टी. बी) 1 2 88 99 

283 KT61228r जर गभािती मवहला वबिीचे धूम्रपान करत असेल, तर वतच्या गभाातील बाळाला हानी पोहोचू शकते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

मी तुम्हाला आरोग्यािरील प्रभाि आवण रोगांची यादी िाचून दाखिणार आहे जे वबिीच्या वनच्छिय धूम्रपानामुळे (इतर लोकांच्या बीिीचा धूर श्वासोश्वासाद्वारे ओढला गेल्यामुळे) होऊ शकतात वकंिा होऊ 

शकत नाहीत. तुमच्या मावहतीनुसार बीिीच्या वनच्छिय धूम्रपानामुळे खालील गोष्टी होतात का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

284a KT61260r धूम्रपान न करणाऱ्यांमधे्य फुफूसांचा कका रोग 1 2 88 99 

284b KT61250r धूम्रपान न करणाऱ्यांमधे्य हृदयविकार 1 2 88 99 

284c KT61277r मुलांमधे्य दमा 1 2 88 99 

285 KT61208r जर गभािती मवहलेकिून दुसऱ्याच्या वबिी धूम्रपानाचा धूर श्वासोश्वासाद्वारे ओढला गेला, तर वतच्या गभाातील बाळाला हानी पोहोचू शकते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

कृपया मला वबिीबद्दलची खालील विधाने खरे आहेत की खोटे ते सांगा 

1   खरे 

2   खोटे 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

286a KT61282r वबिीमधील वनकोवटन ब-याचशा कका रोगांस कारणीभूत ठरतो 1 2 88 99 

286b KT61283r वनकोटीन हा वबिीमधील पदाथा आहे जो लोकांना धूम्रपान कराियास लाितो 1 2 88 99 

  वबिी चा िापर न करणारे – सुचना लेबल्स 

287 WT61300r आता वबिीच्या पाकीटांचा विचार करा . . . 

तुमच्या मावहतीनुसार, भारतातील कोणर्त्ाही वबिीच्या पाकीटांिर सुचना लेबल्स आहेत का? 

1   होय 

2   नाही   => 295a/OT101r िर जा (वबिीचा िापर न करणारे - मनोसामाजीक समजुती) 

88   R (िाचू नका)   => 295a/OT101r िर जा (वबिीचा िापर न करणारे - मनोसामाजीक समजुती) 

99   DK (िाचू नका)   => 295a/OT101r िर जा (वबिीचा िापर न करणारे - मनोसामाजीक समजुती) 
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288 WT61302r गेल्या 30 वदिसात, आपल्याला वकती िेळा वबिीच्या पाकीटांिर सूचना लेबल्स आढळले? 

1   कधीच नाही  

2   एकदा काधीतरी  

3   अनेकदा 

88   R (िाचू नका)  

99   DK (िाचू नका) 

289 WT61345r वबिीच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्समुळे आपल्याला कसे िाटते? 

1   खूप जागृत िाटते 

2   काहीसे जागृत िाटते 

3   जागृत ही िाटत नाही वकंिा शांतही िाटत नाही  

4   काहीसे शांत िाटते 

5   खूप शांत िाटते 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

290 WT61344r वबिीच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्समुळे आपल्याला कसे िाटते? कशा भािना असतात . . . 

1   अवतशय अवप्रय 

2   काहीसे अवप्रय 

3   अवप्रय ही नाही वकंिा आनंददायी ही नाही 

4   काहीसे आनंददायी 

5   खूप आनंददायी 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

291 WT61346r वबिीच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्स आपल्याला वकती िास्तििादी िाटतात? 

1   वबलु्कल िास्तििादी नाही 

2   थोिे िास्तििादी 

3   काहीसे िास्तििादी 

4   खूप िास्तििादी 

5   अरं्त्त िास्तििादी 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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292 WT61347r वबिीच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्समुळे आपल्याला काय िाटते? आपल्याला . . . 

1   अरं्त्त काळजी िाटते 

2   खूप काळजी िाटते 

3   थोिीफार काळजी िाटते 

4   थोिीशी काळजी िाटते 

5   काळजी िाटत नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

293 WT61332r तुम्हाला असे िाटते का की आता वबिीच्या पाकीटांिर जी आरोग्य मावहती आहे र्त्ापेक्षा पाकीटांिर अवधक आरोग्य मावहती, कमी मावहती, वकंिा र्त्ाएिढीच मावहती असली 

पावहजे?  

1   कमी आरोग्य मावहती 

2   र्त्ाएिढीच मावहती 

3   अवधक आरोग्य मावहती 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

294 WT61320r तुमच्या मावहतीनुसार, वबिीच्या पावकटांिरील सुचना लेबल्सिर सध्या च्छिटलाईन नंबर आहे का? 

1    होय 

2    नाही 

88   R   (िाचू नका) 

99   DK  (िाचू नका) 

  वबिी चा िापर न करणारे – मनोसामाजीक समजुती 
प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

कृपया मला सांगा की खालील वबिी विर्षयीच्या प्ररे्त्क विधानाशी तुम्ही पूणापणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही, असहमत आहात वकंिा पूणापणे असहमत आहात. 

1   पूणापणे सहमत 

2   सहमत 

3   सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही 

4   असहमत 

5   पूणापणे असहमत 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

295a OT61101r च्छियांनी वबिी ओढणे स्वीकृत आहे.  1 2 3 4 5 88 99 
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295b OT61102r पुरूर्षांनी वबिी ओढणे स्वीकृत आहे 1 2 3 4 5 88 99 

  धुम्रपानाचा तंबाखू – सोिण्याची कारणे 

296 HG61003 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद देणा-या व्यक्तीला हे सांगा - "या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी तुम्ही िेळ वदल्याबद्दल धन्यिाद, आम्ही तुमच्या सहकायााची प्रशंसा करतो.” 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

आता मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारणार आहे जे वसगारेट आवण वबिी दोन्हीिर लागू होतात. जेव्हा मी "धूम्रपान" वकंिा "धूम्रपानाचा तंबाखू" म्हणेन तेव्हा तुम्ही दोन्ही वसगारेट आवण वबिीबद्दल विचार करा. 

खालीलपैकी कोणर्त्ाही कारणाने तुम्हाला धूम्रपान सोिण्याचा विचार करण्यास प्रिृत्त केले आहे का?  

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

297a TQ61310 तुमच्या िैयच्छक्तक आरोग्याविर्षयी काळजी?  1 2 88 99 

297b TQ61316 भारतीय समाजाला धूम्रपान िापरणे नापसंत आहे? 1 2 88 99 

297c TQ61324 कामाच्या वठकाणी धूम्रपानािर असणारे वनबांध? 1 2 88 99 

297d TQ61326 सािाजवनक वठकाणी धूम्रपानािर असणारे वनबांध? 1 2 88 99 

297e TQ61340 धूम्रपानाच्या आरोग्यविर्षयक जोखमीवंिर्षयीच्या जावहराती वकंिा मावहती? 1 2 88 99 

297f TQ61346 मुलांसाठी उदाहरण वनमााण करण्यासाठी? 1 2 88 99 

297g TQ61330 जिळच्या वमत्रांना आवण कुटंुबाला धूम्रपान करणे नापसंत आहे? 1 2 88 99 

297h TQ61344 अन्न, वशक्षण आवण इतर जीिनािश्यक िसंु्तचे िाढणारे भाि? 1 2 88 99 

297i TQ61350o इतर कारण: ______________________________     
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  धुम्रपानाचा तंबाखू – मनोसामाजीक समजुती 
प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

वसगारेट आवण बीिी या दोन्ही गोष्टीबंद्दल आता विचार करा . . . 

कृपया मला सांगा की धूम्रपाना विर्षयीच्या खालील विधानापैकी प्ररे्त्क विधानांशी तुम्ही पूणापणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही आवण असहमतही नाही, असहमत आहात वकंिा पूणापणे 

असहमत आहात. 

1   पूणापणे सहमत 

2   सहमत 

3   सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही 

4   असहमत 

5   पूणापणे असहमत 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

298a OT61310 धूम्रपान हे व्यसनाधीन करणारे आहे 1 2 3 4 5 88 99 

298b OT61316 तुमचे धूम्रपान, धूम्रपान न करणा-यांसाठी,  हानीकारक 

आहे 

1 2 3 4 5 88 99 

298c OT61321 जर तुम्हाला तुमचे आयुष्य परत जगण्याची संधी 

वमळाली असती तर तुम्ही धूम्रपान सुरु केले नसते 

1 2 3 4 5 88 99 

298d OT61331 ज्ा व्यक्ती तुमच्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत र्त्ांना िाटते 

की तुम्ही धूम्रपान करू नये 

1 2 3 4 5 88 99 

298e OT61337 तुम्हाला धूम्रपान करण्यात आनंद वमळतो 1 2 3 4 5 88 99 

298f OT61341 जेव्हा तुम्ही तणािाखाली वकंिा अस्वथथ असता तेव्हा 

धूम्रपान तुम्हाला शांत करते 

1 2 3 4 5 88 99 

298g OT61345 धूम्रपान तुमच्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे 1 2 3 4 5 88 99 

298h OT61350 अशा खूपच कमी जागा आहेत जेथे तुम्हाला धूम्रपान 

करणे  सोयीस्कर िाटते 

1 2 3 4 5 88 99 

298i OT61361 भारतीय समाजाला धूम्रपान िापरणे नापसंत आहे 1 2 3 4 5 88 99 

298j OT61366 धूम्रपान हावनकारक असल्याचा िैद्यकीय पुरािा 

अवतशयोक्तीपूणा आहे 

1 2 3 4 5 88 99 

298k OT61370 प्ररे्त्काला काहीना काही कारणाने मरायचे आहे, मग 

धुम्रपानाचा आनंद का घेऊ नये 

1 2 3 4 5 88 99 
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298l OT61375 लोक ज्ा इतर अनेक गोष्टी करतात र्त्ापेक्षा धूम्रपान 

जास्त धोकादायक नाही 

1 2 3 4 5 88 99 

298m OT61386 तुम्हाला काळजी आहे की, तुमचे धूम्रपान करणे 

आजूबाजूच्या मुलांना धूम्रपान चालू करण्यास वकंिा पुढे 

सुरु ठेिण्यास प्रभावित करेल 

1 2 3 4 5 88 99 

  पयाािरणीय तंबाखूचा धूर 

299 TP61310 खालीलपैकी कोणते विधान तुमच्या घरामधील धूम्रपानाचे िणान सिाात चांगल्या प्रकारे सूवचत करते? 

1   घराच्या आतील कोणर्त्ाही खोलीत धूम्रपान करण्याची परिानगी नाही 

2   घराच्या आतील काही खोल्यांमधे्यच धूम्रपान करण्याची परिानगी आहे 

3   कोणतेही वनयम वकंिा बंधने नाहीत 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

300 TP61510 तुम्ही ज्ा उपहारगृहांमधे्य (हॉटेल) जाता, तेथे धूम्रपानाविर्षयी असणारे वनयम खालीलपैकी कोणते विधान सिाात चांगल्या प्रकारे सूवचत करते? 

1   कोणर्त्ाही अंतभाागात धूम्रपानास परिानगी नाही. 

2   अंतभाागातील काही वठकाणीच धूम्रपानास परिानगी आहे. 

3   कोणतेही वनयम वकंिा बंधने नाहीत. 

4   अशा वठकाणी कधी जात नाही. (िाचू नका)   => 303/TP610 िर जा. 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

301 TP61530 शेिटच्या िेळी जेव्हा तुम्ही उपहारगृहाला (हॉटेल) भेट वदली तेव्हा उपहारगृहाच्या आत लोक धूम्रपान करत होते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

302 TP61535 शेिटच्या िेळी तुम्ही उपहारगृहाला (हॉटेल) भेट वदली तेव्हा तुम्ही अंतभाागात धूम्रपान केले होते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 



 

90 
 India W3 Mixed  Generated on 2018-06-12 

Q# VarName 

 

IN3-M  Marathi 

 

 

303 TP61610 ज्ा बारमधे्य तुम्ही जाता, तेथील धूम्रपानाविर्षयीचे वनयम खालीलपैकी कोणते विधान सिाात चांगल्या प्रकारे सूवचत करते? 

1   कोणर्त्ाही अंतभाागात धूम्रपानास परिानगी नाही 

2   अंतभाागातील काही वठकाणीच धूम्रपानास परिानगी आहे 

3   कोणतेही वनयम वकंिा बंधने नाहीत 

4   अशा वठकाणी कधीही जात नाही   => 306/TP710 िर जा. 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

304 TP61630 शेिटच्या िेळी तुम्ही बारला भेट वदली तेव्हा बारमधे्य लोक धूम्रपान करत होते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

305 TP61635 शेिटच्या िेळी तुम्ही बारला भेट वदली तेव्हा बारमधे्य तुम्ही धूम्रपान केले होते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

306 TP61710 खालीलपैकी कोणते विधान सािाजवनक पररिहन िाहनांच्या (उदा. बस, फेरी, लॉंच, रेले्व) आतमधे्य धूम्रपान करण्याविर्षयीचे वनयम सिाात चांगल्या प्रकारे सूवचत करते? 

1   कोणर्त्ाही सािाजवनक पररिहनाच्या िाहनात धूम्रपानास परिानगी नाही 

2   केिळ काही सािाजवनक पररिहनाच्या िाहनात धूम्रपानास परिानगी आहे 

3   कोणतेही वनयम वकंिा बंधने नाहीत 

4   सािाजवनक पररिहनाच्या िाहनांचा उपयोग करत नाही   => 309/ET601 िर जा. 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

307 TP61730 शेिटच्या िेळी तुम्ही सािाजवनक िाहतुकीने (बस, फेरी, लॉंच वकंिा रेले्व) प्रिास केला तेव्हा बस, फेरी, लॉन्च वकंिा टर ेनच्या आतमधे्य लोक धूम्रपान करत होते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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308 TP61735 गेल्या िेळी जेव्हा तुम्ही सािाजवनक िाहतुकीने प्रिास केला तेव्हा तुम्ही बस, फेरी, लॉन्च वकंिा टर ेनच्या आतमधे्य धूम्रपान केले होते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

309 ET61601 तुम्ही सध्या तुमच्या घरापासून दूर िेतन वमळणारे काम करत आहात का, ज्ात स्वयंरोजगाराचा सुध्दा समािेश आहे? 

1   होय 

2   नाही   => 314a/TP915 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   => 314a/TP915 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 314a/TP915 िर जा. 

310 ET61603 तुम्ही साधारणतः  इमारतीच्या बाहेर काम करता की आतमधे्य? 

1   आतमधे्य 

2   बाहेर   => 314a/TP915 िर जा. 

3   इमारतीच्या आत आवण बाहेर, दोन्ही वठकाणी (िाचू नका) 

88   R (िाचू नका)   => 314a/TP915 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 314a/TP915 िर जा 

311 TP61810 जेथे तुम्ही काम करता तेथील धूम्रपानाचे धोरण खालीलपैकी कोणते विधान सिाात योग्य प्रकारे सूवचत करते? 

1   कोणर्त्ाही अंतभाागात धूम्रपानास परिानगी नाही. 

2   अंतभाागातील काही वठकाणीच धूम्रपानास परिानगी आहे. 

3  कोणतेही वनयम वकंिा बंधने नाहीत. 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

312 TP61830 गेल्या 30 वदिसांत, तुमच्या कामाच्या वठकाणी तेथील अंतभाागात लोकांनी धूम्रपान केले आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

313 TP61835 गेल्या 30 वदिसांत, तुम्ही कामाच्या वठकाणी तेथील अंतभाागामधे्य धूम्रपान केले आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

तुमच्या मते, खालील प्ररे्त्क सािाजवनक वठकाणांसाठी, कोणर्त्ाही अंतभाागात धूम्रपानास परिानगी देता कामा नये, केिळ काही अंतभाागांत परिानगी वदली पावहजे वकंिा कोणतेही वनयम वकंिा बंधने असू 

नयेत ते कृपया मला सांगा.  

1   कोणर्त्ाही अंतभाागात धूम्रपानास परिानगी नसािी 

2   अंतभाागातील काही वठकाणीच धूम्रपानास परिानगी असािी 

3   कोणतेही वनयम वकंिा बंधने नसािीत 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

314a TP61915 कामाची वठकाणे 1 2 3 88 99 

314b TP61902 उपहारगृहे (हॉटेल) 1 2 3 88 99 

314c TP61907 बार 1 2 3 88 99 

315 TP61905 आता उपहारगृहे (हॉटेल) आवण चहाच्या टप-यांच्या बाह्यभागातील खानपान के्षत्राविर्षयी:  

तुम्हाला असे िाटते का, सिा बाह्यभागातील खानपान के्षत्रांमधे्य धूम्रपानास परिानगी असािी, काही बाह्यभागातील खानपान के्षत्रांमधे्य धूम्रपानास परिानगी असािी वकंिा 

बाह्यभागातील खानपान के्षत्रांमधे्य धूम्रपानास मूळीच परिानगी नसािी? 

1   बाह्यभागातील सिा खानपान के्षत्रांमधे्य परिानगी असािी  

2   बाह्यभागातील काही खानपान के्षत्रांमधे्य परिानगी असािी  

3   बाह्यभागातील कोणर्त्ाही खानपान के्षत्रांमधे्य परिानगी नसािी 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  सामान्य समाप्ती सहाय्य 

316 CH61801 गेल्या सहा मवहन्यांत, तुम्ही कोणर्त्ाही कारणासाठी िॉक्ट्र वकंिा इतर िैद्यवकय व्यािसावयकाला भेटला आहात का? 

1  होय 

2  नाही   => 319/AC941 िर जा. 

88  R (िाचू नका)   => 319/AC941 िर जा. 

99  DK (िाचू नका)   => 319/AC941 िर जा. 

317 AQ61901 गेल्या सहा मवहन्यांत,िॉक्ट्र वकंिा इतर िैद्यवकय व्यािसावयकाशी झालेल्या भेटीदरम्यान तुम्हाला . . . 

सिा तंबाखू उत्पादने सोिण्याचा सल्ला वमळाला आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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318 AQ61908 गेल्या सहा मवहन्यांत,िॉक्ट्र वकंिा इतर िैद्यवकय व्यािसावयकाशी झालेल्या भेटीदरम्यान तुम्हाला . . . 

सिा तंबाखू उत्पादने सोिण्यास मदत करण्यासाठी अवतररक्त मदत वकंिा दुस-या सेिेची वशफारस वमळाली आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

319 AC61941 भारत सरकारचा एक कायाक्रम आहे ज्ामधे्य तुम्हाला एक एसएमएस पाठिला जातो जो तुम्हाला तंबाखू सेिन सोिण्यास प्रोत्सावहत करतो. या कायाक्रमाची तुम्हाला मावहती 

आहे का? 

1   होय 

2   नाही   => 321/CH768 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   => 321/CH768 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 321/CH768 िर जा. 

320 AC61944 या एसएमएस ची तुम्ही सदस्यता घेतली आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

321 CH61768 तुम्ही ससेशन (समाप्ती) च्छिवनकला वकती िेळा भेट वदली आहे? 

1   कधीच नाही 

2   एकदा 

3   दोन ते पाच िेळा 

4   पाचपेक्षा जास्त िेळा 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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  अँवट-टोबॅको मोवहम 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना- आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

गेल्या ६ मवहन्यांमधे्य तुम्ही खालील वठकाणी तंबाखूचे सॆिनाचे धोके सांगणारी वकंिा तो सोिण्यास प्रोत्साहन देणारी मावहती वकंिा जावहरात पावहली आहे का? यामधे्य धूम्रपानाचा आवण धूम्रविरहीत अशा 

दोन्ही प्रकारच्या तंबाखूचा समािेश आहे. 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

322a AC61930 इंटरनेट 1 2 88 99 

322b AC61932 SMS संदेश 1 2 88 99 

322c AC61911 टीव्ही 1 2 88 99 

322d AC61916 रेवियो 1 2 88 99 

322e AC61921 वसनेमागृह 1 2 88 99 

322f AC61931 ितामानपते्र वकंिा मावसके 1 2 88 99 

322g AC61917 सािाजवनक पररिहनाच्या िाहनांिर वकंिा थथानकांिर 1 2 88 99 

322h AC61918 उपहारगृह (हॉटेल) 1 2 88 99 

322i AC61910 बार 1 2 88 99 

322j AC61726 होविांग्ज आवण िॉल पेंवटंग 1 2 88 99 

322k AC61914 कामाच्या वठकाणी 1 2 88 99 

322l AC61920 तंबाखूच्या पावकटांिर 1 2 88 99 

323 AC61972 एकवत्रतररर्त्ा, तुम्ही पावहलेल्या जावहरातीनंी तुम्हाला तंबाखूचा िापर सोिण्यास उतु्सक केले आहे, उतु्सक केले नाही की काहीच फरक पिला नाही? 

1   तंबाखू िापरणे सोिण्यास उतु्सक केले आहे 

2   तंबाखू िापरणे सोिण्यास उतु्सक केले नाही 

3   काहीच फरक केलेला नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

324 AC61103 गेल्या सहा मवहन्यांत आपण वसनेमाहॉलमधे्य वसनेमा पावहला आहे का? 

1    होय 

2    नाही    => 326/AC105 िर जा. 

88   R   (िाचू नका)   => 326/AC105 िर जा. 

99   DK  (िाचू नका)   => 326/AC105 िर जा. 
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प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना- आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा.  

2012 पासून, वसनेमागृहांमधे्य तंबाखूच्या िापर दाखिणाऱ्या  वचत्रपटांना  तंबाखू विरोधी संदेश दशाविणे आिश्यक आहे. 

तुम्ही  खालीलपैकी कोणर्त्ाही प्रकारचे तंबाखू विरोधी संदेश पावहले आहेत का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

325a AC61101 वचत्रपटाच्या आधी 30 सेकंदासाठी 1 2 88 99 

325b AC61102 मध्यांतर दरम्यान तंबाखू विरोधी संदेश 1 2 88 99 

325c AC61104 मजकूर आरोग्य चेतािणी कोणर्त्ाही दृश्यादरम्यान जेथे कलाकार तंबाखू िापरत आहेत 1 2 88 99 

326 AC61105 गेल्या सहा मवहन्यांत, तुम्ही वट. व्ही िर एक वचत्रपट पावहली आहे का? 

1   होय 

2   नाही   => 328/AC111 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   => 328/AC111 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 328/AC111 िर जा. 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना- आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा.  

2012 पासून, टी. व्ही. िर तंबाखूच्या िापर दाखिणाऱ्या  वचत्रपटांना  तंबाखू विरोधी संदेश दशाविणे आिश्यक आहे. 

तुम्ही  खालीलपैकी कोणर्त्ाही प्रकारचे तंबाखू विरोधी संदेश पावहले आहेत का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

327a AC61106 वचत्रपटाच्या आधी 30 सेकंदासाठी 1 2 88 99 

327b AC61107 मध्यांतर दरम्यान तंबाखू विरोधी संदेश 1 2 88 99 

327c AC61108 मजकूर आरोग्य चेतािणी कोणर्त्ाही दृश्यादरम्यान जेथे कलाकार तंबाखू िापरत आहेत 1 2 88 99 

328 AC61111 वसनेमा हॉल मधे्य आवण दूरदशान िर, वचत्रपट सुरू होण्यापुिी आवण दरम्यानच्या काळात दाखिलेल्या कोणर्त्ाही तंबाखू विरोधी संदेशाने तुम्हाला तंबाखूच्या िापराबाबतच्या 

धोक्यांबद्दल विचार करायला लािला होता का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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329 AC61121 वसनेमा हॉल मधे्य आवण दूरदशान िर, वचत्रपटापूिी आवण दरम्यानच्या काळात दाखिल्या जाणाऱ्या तंबाखू विरोधी संदेशांचे तुम्ही समथान वकंिा विरोध करता का? 

1   पूणापणे समथान करतो 

2   समथान करतो 

3   विरोध करतो 

4   पूणापणे विरोध करतो 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  तंबाखूचा प्रसार 

330 TA61901 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: ती जावहरातच असायला हिी असे काही नाही. तो तंबाखू सेिनाचा प्रसार करण्याचा कोणताही प्रकार असू शकतो.  

गेल्या सहा मवहन्यांत, तुम्हाला वकती िेळा अशा गोष्टी आढळल्या आहेत ज्ा तंबाखूच्या िापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी बनविल्या गेल्या आहेत वकंिा ज्ा तुम्हाला तंबाखूच्या 

िापराविर्षयी विचार कराियास लाितात? (तंबाखू उत्पादनाच्या जाहीराती आवण र्त्ांच्या िापराची वचते्र अशा स्वरूपाच्या गोष्टी) 

1   एकदाही नाही 

2   एकदा 

3   एकदा कधीतरी 

4   ब-याचदा 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा करा.तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा.  

गेल्या सहा मवहन्यांत तुम्हाला खालीलपैकी कोणर्त्ाही वठकाणी तंबाखूच्या उत्पादनांच्या जावहराती आढळल्या आहेत का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

331a TA61950 इंटरनेट 1 2 88 99 

331b TA61951 SMS संदेश 1 2 88 99 

331c TA61905 वटव्ही 1 2 88 99 

331d TA61907 रेवियो 1 2 88 99 

331e TA61920 वसनेमागृहे 1 2 88 99 

331f TA61929 ितामानपते्र आवण मावसके 1 2 88 99 

331g TA61941 सािाजवनक पररिहनाच्या िाहनांिर वकंिा थथानकांिर: उदा. बस, लॉंच, रेले्व वकंिा फेरी थथानक 1 2 88 99 

331h TA61947 उपहारगृहे (हॉटेल) 1 2 88 99 



 

97 
 India W3 Mixed  Generated on 2018-06-12 

Q# VarName 

 

IN3-M  Marathi 

 

 

331i TA61953 बार 1 2 88 99 

331j TA61924 दुकानांमधे्य वकंिा र्त्ांच्या च्छखिक्यांिर 1 2 88 99 

331k TA61960 विद्यालये / महाविद्यालये/ विद्यापीठे 1 2 88 99 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा करा.तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा.  

गेल्या ६ मवहन्यांमधे्य तुम्ही याविर्षयी पावहले वकंिा ऐकले आहे का की . . . 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

332a TA61965 तंबाखूच्या बंॅ्िनी आयोवजत केलेला वकंिा र्त्ांच्याशी संबंधीत असलेला कोणताही खेळ वकंिा 

खेळाचा कायाक्रम  

1 2 88 99 

332b TA61975 तंबाखूच्या बॅ्ण्डनी आयोवजत केलेला वकंिा र्त्ांच्याशी संबंवधत असलेला कोणताही गाण्याचा 

कायाक्रम (उदा. बंॅ्ि शो), रंगभूमी, कला, धावमाक वकंिा फॅशनसंबंधी कायाक्रम 

1 2 88 99 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा करा.तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा.  

गेल्या सहा मवहन्यात तुम्हाला खालीलपैकी कोणर्त्ाही प्रकारचा तंबाखू प्रसार आढळला का?  

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

333a TA61985 तंबाखू उत्पादनांचे मोफत िाटप 1 2 88 99 

333b TA61935 तंबाखू उत्पादनाचा बॅ्ण्ड वकंिा बोधवचन्ह (लोगो) असणारे कपिे वकंिा इतर िसू्त 1 2 88 99 

334 TA61982 आता मनोरंजनाची माध्यमे जसे की वचत्रपट, वटव्हीिरील कायाक्रम, मावसके यांचा विचार करूया . . . 

गेल्या सहा मवहन्यांत मनोरंजनाच्या माध्यमांमधे्य तुम्ही वकती िेळा लोकांना तंबाखू िापरताना पावहले? 

1   एकदाही नाही 

2   एकदा कधीतरी  

3   ब-याचदा 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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335 TA61915 दुकानातील आवण टपा-यांमधील तंबाखूच्या सिा तंबाखू जावहरातीिंरील संपूणा बंदीला तुमचा पावठंबा आहे का? 

1   मुळीच नाही 

2   काही प्रमाणात 

3   बराचसा 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 

336 TA61921 सिा तंबाखू उत्पादनांच्या प्रदशानािरील संपूणा बंदीला तुमचा पावठंबा आहे का? 

1   मुळीच नाही 

2   काही प्रमाणात 

3   बराचसा 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  तंबाखू उद्योग 

337 HG61004 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना:प्रवतसादकर्त्ााला हे िाचुन दाखिा. 

“आपल्याला अजुन थोिे विभाग पूणा करायचे आहेत. या सिेक्षणामधे्य राहण्यासाठी तुमचे धन्यिाद. तुम्ही देत असणारी मावहती खूपच मौल्यिान आवण महत्त्वाची आहे.” 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा करा.तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा.  

कृपया मला सांगा की खालील प्ररे्त्क विधानांशी तुम्ही पूणापणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही आवण असहमतही नाही, असहमत आहात वक पूणापणे असहमत आहात. 

1   पूणापणे सहमत 

2   सहमत 

3   सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही 

4   असहमत 

5   पूणापणे असहमत 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

338a TI61925 तंबाखू कंपन्या समाजासाठी चांगले काम करतात 1 2 3 4 5 88 99 

338b TI61913 तंबाखू उत्पादनांिर अजून किक वनबांध घालायला हिेत 1 2 3 4 5 88 99 

338c TI61920 तंबाखू कंपन्यांनी तंबाखूची  उत्पादने साध्या पॅकेजमधे्य 

परंतु इशा-या पट्ट्या ठेिून विकायला हिीत म्हणजेच 

कोणर्त्ाही बॅ्ण्ड नेम वकंिा कलात्मक विझाईन्सवशिाय 

1 2 3 4 5 88 99 

338d TI61917 तंबाखू कंपन्यांनी तंबाखू िापरामुळे होणा-या हानीची 

जबाबदारी घेतली पावहजे 

1 2 3 4 5 88 99 
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338e TI61912 तंबाखू िापरामुळे होणारी हानी रोखण्यासाठी सरकारने 

आवधक प्रयत्न केले पावहजेत 

1 2 3 4 5 88 99 

339 PU61680 आता तंबाखू उत्पादनांिरील कराबद्दल काही प्रश्न 

तुम्हाला असे िाटते का की सरकारने वसगारेटिरील कर िाढविला पावहजे? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

340 PU61681 तुम्हाला असे िाटते का की सरकारने वबड्यांिरील कर िाढविला पावहजे? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

341 PU61682 तुम्हाला असे िाटते का की सरकारने धूम्रविरवहत उत्पादनांिरील (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) कर िाढविला पावहजे? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

342 TI61950 जर सरकारने िापरकर्त्ाांना सोिण्यासाठी साहाय्य प्रदान केले तर पुढील १० िर्षाांत, आपण धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) ज्ामधे्य सुपारी आहे 

पण तंबाकू नाही, यांच्या पूणा बंदीचे समथान कराल का विरोध? 

1   पूणापणे समथान करु 

2   समथान करु 

3   विरोध करु 

4   पूणापणे विरोध करु 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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343 CH61879 जर सरकारने धूम्रपानकरर्त्ांना आवण धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरकर्त्ाांना सोिण्यासाठी साहाय्य प्रदान केले तर पुढील १० िर्षाांत, 

आपण तंबाकू उत्पादनांच्या  पूणा बंदीचे समथान कराल का विरोध? 

1   पूणापणे समथान करु 

2   समथान करु 

3   विरोध करु 

4   पूणापणे विरोध करु 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

  संबंवधत हानी 
344 ST61752 वसगारेटशी तुलना करता, तुम्हाला असे िाटते का, वबड्या ओढणे आरोग्यासाठी कमी हावनकारक आहे, जास्त हावनकारक आहे वकंिा काहीच फरक नाही? 

1   वसगारेटपेक्षा वबड्या ओढणे कमी हावनकारक आहेत.  

2   वसगारेटपेक्षा वबड्या ओढणे जास्त हावनकारक आहेत.  

3   काहीच फरक नाही. 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

345 RH61301 वसगारेटशी तुलना करता, तुम्हाला असे िाटते का, धूम्रविरहीत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर आरोग्यासाठी कमी हावनकारक आहे, जास्त 

हावनकारक आहे वकंिा काहीच फरक नाही? 

1   वसगारेटपेक्षा धूम्रविरहीत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर कमी हावनकारक आहे.  

2   वसगारेटपेक्षा धूम्रविरहीत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर जास्त हावनकारक आहे. 

3   काहीच फरक नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

346 RH61303 वबड्यांशी तुलना करता, तुम्हाला असे िाटते का, धूम्रविरहीत उत्पादनांचा िापर आरोग्यासाठी कमी हावनकारक आहे, जास्त हावनकारक आहे वकंिा काहीच फरक नाही. 

1   वबड्यांपेक्षा धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर कमी हावनकारक आहे.  

2   वबड्यांपेक्षा धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर जास्त हावनकारक आहे.  

3   काहीच फरक नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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347 DI61301 वसगारेटस ओढण्याविर्षयी एकूणच तुमचे मत काय आहे? 

1   खूप चांगले 

2   चांगले 

3   चांगलेही नाही वकंिा िाईटही नाही 

4   िाईट 

5   खूप िाईट 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

348 DI61307 वबड्या ओढण्याविर्षयी एकूणच तुमचे मत काय आहे? 

1   खूप चांगले 

2   चांगले 

3   चांगलेही नाही वकंिा िाईटही नाही 

4   िाईट 

5   खूप िाईट 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

349 DI61305 धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरण्याविर्षयी एकूणच तुमचे मत काय आहे? 

1   खूप चांगले 

2   चांगले 

3   चांगलेही नाही वकंिा िाईटही नाही 

4   िाईट 

5   खूप िाईट 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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  वनयंत्रक 

350 DI61211 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा.  

कृपया मला सांगा की तुम्ही खालील प्ररे्त्क विधानांशी पूणापणे सहमत आहात, सहमत आहात, सहमतही नाही आवण असहमतही नाही, असहमत आहात की पूणापणे 

असहमत आहात. 

तुम्ही आज जे कराल र्त्ाचा भविष्यात तुमच्या आयुष्यािर पररणाम होईल याविर्षयी विचार करण्यात तुम्ही खूप िेळ घालिता 

1   पूणापणे सहमत 

2   सहमत 

3   सहमतही नाही वकंिा असहमतही नाही 

4   असहमत 

5   पूणापणे असहमत 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

351 DI61503 गेल्या 30 वदिसांत,  काही गोष्टी करण्यामधील तुमची रुची वकंिा आनंद कमी झाल्यामुळे तुम्ही वचंतीत होता का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

352 DI61504 गेल्या 30 वदिसांत, तुम्ही उदासीनता,नैराश्य वकंिा हतबलता  यामुळे वचंतीत होता का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

353 DI61505 गेल्या 12 मवहन्यांत, िॉक्ट्र वकंिा इतर आरोग्य सेिा देणा-या व्यक्त्त्तीकिून तुम्हाला नैराश्य (विपे्रशन) आहे असे सांगण्यात आले होते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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354 PR61101 सामान्यपणे, तुम्ही तुमच्या आरोग्याचे िणान कसे कराल? 

1   िाईट  

2   साधारण  

3   चांगले 

4   उत्तम 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

355 DI61280 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: ० ते ५ मधील क्रमांक नोदंिा.  

तुमचे पाच अगदी जिळचे वमत्र वकंिा ओळखीच्या व्यक्ती ज्ांच्याबरोबर तुम्ही वनयवमत िेळ घालिता, र्त्ांच्यापैकी वकतीजण धूम्रपान करतात? __________ 

जर वमत्रांचा क्रमांक 0 असेल तर  357/DI290 िर जा 

88 R (िाचू नका)   => 357/DI290 िर जा. 

99 DK (िाचू नका)   => 357/DI290 िर जा. 

356 DI61281 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: िरील उत्तराएिढा वकंिा र्त्ापेक्षा कमी असलेला क्रमांक नोदंिा. 

गेल्या 12 मवहन्यांत, र्त्ांच्यापैकी वकतीजण धूम्रपान सोिण्याच्या इिेविर्षयी बोलले होते? __________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

357 DI61290 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: ० ते ५ मधील क्रमांक नोदंिा 

तुमचे पाच अगदी जिळचे वमत्र वकंिा ओळखीच्या व्यक्ती ज्ांच्याबरोबर तुम्ही वनयमीत िेळ घालिता, र्त्ांच्या पैकी वकतीजण धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा 

धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरतात? __________ 

जर वमत्रांचा क्रमांक 0 असेल तर  359a/DI264 िर जा 

88 R (िाचू नका)   => 359a/DI264 िर जा. 

99 DK (िाचू नका)   => 359a/DI264 िर जा. 

358 DI61291 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: िरील उत्तराएिढा वकंिा र्त्ापेक्षा कमी असलेला क्रमांक नोदंिा. 

गेल्या 12 मवहन्यांत, र्त्ांच्यापैकी वकतीजण धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर सोिण्याच्या इिेविर्षयी बोलले होते? __________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना- आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

आता तुमच्या आई-ििीलांच्या आवण आजी-आजोबांच्या धूम्रविरहीत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापराबद्दल काही प्रश्न. 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 



 

104 
 India W3 Mixed  Generated on 2018-06-12 

Q# VarName 

 

IN3-M  Marathi 

 

 

359a DI61264 तुमचे ििील धूम्रविरहीत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरतात का वकंिा 

र्त्ांनी कधीही धूम्रविरहीत उत्पादनांचा िापर केला आहे का?  

1 2 88 99 

359b DI61266 तुमची आई धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरते का वकंिा वतने 

कधीही धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर केला आहे का 

1 2 88 99 

359c DI61265 तुमचे आजोबा (िविलांचे िविल वकंिा आईचे िविल) धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा 

धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरतात का वकंिा र्त्ांच्यापैकी कोणीही कधीही धूम्रविरहीत उत्पादनांचा 

(जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर केला आहे का 

1 2 88 99 

359d DI61267 तुमची आजी (िविलांची आई वकंिा आईची आई) धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा 

धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरते का वकंिा र्त्ांच्यापैकी कोणीही कधीही धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे 

सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर केला आहे का 

1 2 88 99 

प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना- आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

आता तुमच्या आई-ििीलांच्या आवण आजी-आजोबांच्या धूम्रपान करण्याबद्दल काही प्रश्न. 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

360a DI61260 तुमचे ििील धूम्रपान करतात का वकंिा र्त्ांनी कधीही धूम्रपान केले आहे का?  1 2 88 99 

360b DI61262 तुमची आई धूम्रपान करते का वकंिा वतने कधीही धूम्रपान केले आहे का 1 2 88 99 

360c DI61261 तुमचे आजोबा (िविलांचे िविल वकंिा आईचे िविल) धूम्रपान करतात का वकंिा र्त्ांच्यापैकी 

कोणीही कधीही धूम्रपान केले आहे का 

1 2 88 99 

360d DI61263 तुमची आजी (िविलांची आई वकंिा आईची आई) धूम्रपान करते का वकंिा र्त्ांच्यापैकी कोणीही 

कधीही धूम्रपान केले आहे का 

1 2 88 99 

  िेमोग्रावफक्स 

361 DE61111 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद पयााय िाचू नका . . . 

तुमची िैिावहक च्छथथती काय आहे? 

1  वििावहत 

2  घटस्फोवटत वकंिा विभक्त   => 365/DE662 िर जा. 

3  विधूर/ विधिा   => 365/DE662 िर जा. 

4  अवििावहत   => 365/DE662 िर जा. 

88  R (िाचू नका)   => 365/DE662 िर जा. 

99  DK (िाचू नका)   => 365/DE662 िर जा. 
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362 DI61252 तुम्ही धूम्रपान सोिािे असे तुमच्या पतीला/ पत्नीला िाटते, असे तुम्हाला िाटते का? 

1   होय, खूप 

2   होय, काहीसे 

3   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

363 DI61253 तुम्ही धूम्रविरवहत उत्पादनांचा िापर सोिािा असे तुमच्या पतीला/ पत्नीला िाटते, असे तुम्हाला िाटते का? 

1   होय, खूप 

2   होय, काहीसे 

3   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

364 DI61244 तुमचे/ची पती/ पत्नी सध्या धूम्रपान करतो/ते वकंिा धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर करतो/ते का? 

1   तो / ती कोणताही तंबाखू मुळीच िापरत नाही.  

2   तो / ती फक्त धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरतो/ते.  

3   तो / ती फक्त धूम्रपान करतो/ते.  

4   तो / ती धूम्रपान करतो/ते आवण धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर करतो/ते. 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

365 DE61662 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद पयााय िाचू नका. 

तुमचा धमा कोणता? 

1   वहंदू 

2   मुच्छिम 

3   वििन 

4   शीख 

5   बौद्ध 

6   जैन 

7   इतर 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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366 DE61311 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद पयााय िाचू नका. 

तुमच्या वशक्षणाची उच्चतम पातळी कोणती? 

01  अवशवक्षत 

02  वशवक्षत, औपचाररक वशक्षण नाही(शाळेत गेलो नाही) 

03  प्राथवमक शाळेपयांत (िगा चौथी पयांत) 

04  माध्यवमक शाळेपयांत  (िगा पाचिी ते सातिीपयांत) 

05  उच्च माध्यवमक (ITI , िगा आठिी ते बारािी, वकंिा इंटरवमविएट) 

06  पदिी (BA/ BSc/ Diploma इ) 

07  पदिीरु्त्र पदिी/ व्यािसावयक  पदिी 

08  पदिीरु्त्र पदिीपेक्षा िरील पदिी (म्हणजेच PhD) 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 

367a DE61236 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद पयााय िाचू नका . . .  

तुमचा प्राथवमक व्यिसाय कोणता आहे? 

01  व्यािसावयक, तांवत्रक आवण संबंवधत कमाचारी 

02  प्रशासवकय, कायाकारी आवण व्यिथथापकीय कमाचारी 

03  कारकून आवण संबंवधत कमाचारी 

04  विके्रते कमाचारी 

05  सेिा कमाचारी 

06  शेतकरी, कोळी, वशकारी, लॉगसा आवण संबंवधत कमाचारी 

07  हस्तकला आवण संबंवधत कमाचारी 

08  प्रकल्प आवण मवशन कमाचारी 

09  प्राथवमक व्यिसाय 

10  विद्याथी 

11  बेरोजगार 

12  गृवहणी 

13  इतर (तपशील सांगा): ______________________________ 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 
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  सिेक्षण समाप्ती 
368 AI61101 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: उत्तरे देणा-या व्यक्तीला िाचून दाखिा. 

तुम्ही वदलेल्या िेळेबद्दल आवण केलेल्या सहकायााबद्दल धन्यिाद. 

आम्हाला आशा आहे की एक ते दोन िर्षााच्या कालािधीत होणा-या आमच्या पाठपुरािा सिेक्षणात आपण परत एकदा बोलू शकू 

369 AI61543 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: हा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे. 

मुलाखतीविर्षयी प्रश्नकर्त्ााचे एकूण मत: 

1  विश्वसनीय 

2  काहीशी विश्वसनीय 

3  काहीशा चुकांसह 

4  ब-याचशा चुकांसह 

 


