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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 SL61500 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना : यामधे्य तपवकर, गुडाखु, गुल, गुटका, खैनी, मािा, मशेरी, पान, चघळण्याचा तंबाखू, तंबाखू टुथपेस्ट, जदाा आवण अशी इतर उत्पादने सामील आहेत. 

भूतकाळामधे्य तुम्ही कोणतीही धूम्रविरवहत  उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरली आहेत का? 

1   होय 

2   नाही   => 005/FR501 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   => 005/FR501 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 005/FR501 िर जा. 

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

__________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

005 FR61501 तुम्ही कधीही वसगारेट ओढली आहे का? 

1   होय 

2   नाही   => 008/HI111 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   => 008/HI111 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 008/HI111 िर जा. 

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

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

007 FR61118 तुम्ही ियाच्या वकतव्या िर्षी वसगारेट ओढण्यास सुरुिात केली 

__________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 



3 
 India W3 Non-user  Generated on 2018-06-12 

Q# VarName 

 

IN3-N  Marathi 

 

 

008 HI61111 तुम्ही कधीही वबड्या ओढल्या आहेत का? 

1   होय 

2   नाही   => 010/HG030 िर जा 

88   R (िाचू नका)   => 010/HG030 िर जा 

99   DK (िाचू नका)   => 010/HG030 िर जा 

009 HI61141 तुम्ही ियाच्या वकतव्या िर्षी वबड्या ओढायला सुरुिात केली? 

__________ 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

010 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 

011 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 वडस्पोजेबल उत्पादन म्हणून वकंिा काडतुस / टाकीसह पुन्हा उपयोग करण्यायोग्य वकट म्हणून खरेदी केले जाऊ शकतात. काही लोक स्वतः ची 

काडतुसे 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   => 018/TF724 िर जा. (धूम्रविरवहत उत्पादने - भूतपूिा आवण सद्ध्याची िारंिारता) 

88   R (िाचू नका)   => 018/TF724 िर जा. (धूम्रविरवहत उत्पादने - भूतपूिा आवण सद्ध्याची िारंिारता) 

99   DK (िाचू नका)   => 018/TF724 िर जा. (धूम्रविरवहत उत्पादने - भूतपूिा आवण सद्ध्याची िारंिारता) 

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

1   होय 

2   नाही   => 014/RE222 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   => 014/RE222 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 014/RE222 िर जा. 
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013 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) 

014 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 थोडी कमी हानीकारक असते. 

3   ई-वसगारेट, सामान्य वसगारेट एिढीच हानीकारक असते. 

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

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

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

015 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 थोडी कमी व्यसनाधीन आहे. 

3   ई-वसगारेट सामान्य वसगारेट एिढीच व्यसनाधीन आहे. 

4   ई-वसगारेट सामान्य वसगारेटपेक्षा थोडी जास्त व्यसनाधीन आहे  

5   ई-वसगारेट सामान्य वसगारेटपेक्षा फार जास्त व्यसनाधीन आहे. 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

016 ES61352 तुमच्या मते, ई-वसगारेट िापरणे सामावजकदृष्ट्या वकती स्वीकृत 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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017 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 
018 TF61724 मी धुम्रविरवहत उत्पादनांबद्दल (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) आपल्याला विचारू इच्छितो. 

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

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

2   सध्या मवहन्यातून एका पेक्षा कमी िेळा िापरतो/ते   => 023/SB160 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादनांचा िापर न करणारे - ज्ञान). 

3   भूतकाळात िापरले आहे पण नंतर थांबिले आहे 

4   कधीही िापरले नाही   => 023/SB160 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादनांचा िापर न करणारे - ज्ञान). 

88   R (िाचू नका)   => 023/SB160 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादनांचा िापर न करणारे - ज्ञान). 

99   DK (िाचू नका)   => 023/SB160 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादनांचा िापर न करणारे - ज्ञान). 

  धूम्रविरवहत उत्पादने - वमनी-च्छिट 

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

तुम्ही वकती काळापूिी धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर सोडला आहे? 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 

019a AQ61680a __________ (वदिस)  88 99 

019b AQ61680b __________ (आठिडे) 88 99 

019c AQ61680c __________ (मवहने) 88 99 

019d AQ61680d __________ (िर्षा) 88 99 
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020 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 सोडून वदले  

2   हळूहळू कमी केले 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

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

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

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

021a AQ61640 वनकोटीन गम 1 2 88 99 

021b AQ61641 वनकोटीन पॅच 1 2 88 99 

021c AQ61646 बॅप्रोवपयन 1 2 88 99 

021d 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 

021e AQ61647 समाप्ती सहाय्यक च्छिवनक 1 2 88 99 

021f AQ61691 फोन च्छिटलाईन 1 2 88 99 

021g AQ61639 समुपदेशन 1 2 88 99 

021h AQ61642 MCessation 1 2 88 99 

021i AQ61649o इतर समाप्ती मदत: ______________________________     

  धूम्रविरवहत उत्पादने - सोडल्याची कारणे  
प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

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

1   हो 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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022a TC61788 धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरल्यामुळे माझ्या आरोग्याला 

याआधीच अपाय झालेला होता.  

1 2 88 99 

022b TC61789 मला काळजी होती की धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरल्यामुळे 

भविष्यात माझ्या आरोग्याला कदावचत अपाय होऊ शकेल 

1 2 88 99 

022c TC61793 धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरण्याच्या आरोग्यविर्षयक 

जोखमीवंिर्षयीच्या जावहराती वकंिा मावहतीनंी मला थांबविण्यास लािले 

1 2 88 99 

022d TC61794 धूम्रविरवहत उत्पादनांिरच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) सुचना लेबल्सने मला 

थांबविण्यास लािले 

1 2 88 99 

022e TC61795 धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) सोडुन मला मुलांसाठी उदाहरण 

वनमााण करायचे होते 

1 2 88 99 

022f TC61796 जिळच्या वमत्रांना आवण कुटंुबाला माझे धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत 

तंबाखू) िापरणे नापसंत होते 

1 2 88 99 

022g TC61797 मला डॉक्ट्रांद्वारा वकंिा इतर आरोग्य व्यािसावयकाद्वारा धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी 

वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर थांबविण्याचासल्ला वदला गेला होता 

1 2 88 99 

022h TC61798 अन्न वकंिा इंधन यांसारख्या जीिनािश्यक िसू्त अवधक महाग झालेल्या आहेत 1 2 88 99 

022i TC61799o इतर कारण: ______________________________     

  धुम्रविरवहत उत्पादनांचा िापर न करणारे - ज्ञान 

023 SB61160 तुम्हाला काय िाटते, धूम्रविरवहत उत्पादनांचे (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) सेिन 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 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) 

024a KT61713 िापरकरर्त्ांमधे्य लकिा 1 2 88 99 
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024b KT61723 िापरकरर्त्ांमधे्य तोडंाचा कका रोग 1 2 88 99 

024c KT61722 िापरकरर्त्ांमधे्य घशाचा कका रोग 1 2 88 99 

024d KT61711 िापरकरर्त्ांमधे्य हृदयविकार 1 2 88 99 

024e KT61724 िापरकरर्त्ांमधे्य वहरड्यांचा आजार 1 2 88 99 

024f KT61725 िापरकरर्त्ांमधे्य तोडं उघडण्यास त्रास 1 2 88 99 

025 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) 

026 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) 

027a KT61782 धूम्रविरवहत उत्पादनांमधील (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) वनकोवटन ब-याचशा 

कका रोगांस कारणीभूत ठरतो 

1 2 88 99 

027b KT61783 वनकोटीन हा धूम्रविरवहत उत्पादनांमधील (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पदाथा आहे जो 

लोकांना र्त्ाचा िापर कराियास लाितो 

1 2 88 99 
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  धुम्रविरवहत उत्पादनांचा िापर न करणारे – सुचना लेबल्स 

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

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

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

1   होय 

2   नाही   => 036a/OT501 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादनांचा िापर न करणारे - मनोसामाजीक समजुती) 

88   R (िाचू नका)   => 036a/OT501 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादनांचा िापर न करणारे - मनोसामाजीक समजुती) 

99   DK (िाचू नका)   => 036a/OT501 िर जा (धुम्रविरवहत उत्पादनांचा िापर न करणारे - मनोसामाजीक समजुती) 

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

1   कधीही नाही 

2   एकदा कधीतरी 

3   ब-याचदा 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

030 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) 

031 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) 
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032 WT61846 धूम्रविरहीत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) पाकीटांिरील सुचना लेबल्स  आपल्याला वकती िास्तििादी िाटतात? 

1   वबलु्कल िास्तििादी नाहीत 

2   थोडे िास्तििादी 

3   काहीसे िास्तििादी 

4   खूप िास्तििादी 

5   अरं्त्त िास्तििादी 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

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

1   अरं्त्त काळजी िाटते 

2   खूप काळजी िाटते 

3   थोडीफार काळजी िाटते 

4   थोडीशी काळजी िाटते  

5   काळजी िाटत नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

034 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) 

035 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) 
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  धुम्रविरवहत उत्पादनांचा िापर न करणारे - 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) 

036a OT61501 च्छियांनी धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा 

धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरणे स्वीकृत आहे.  

1 2 3 4 5 88 99 

036b OT61502 पुरुर्षांनी धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा 

धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरणे स्वीकृत आहे 

1 2 3 4 5 88 99 

036c OT61510 धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत 

तंबाखू) व्यसनाधीन करणारे आहे 

1 2 3 4 5 88 99 

036d OT61561 भारतीय समाजाला धूम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी 

वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरणे नापसंत आहे 

1 2 3 4 5 88 99 

036e OT61566 धुम्रविरवहत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत 

तंबाखू) िापरणे हावनकारक असल्याचा िैद्यकीय पुरािा 

अवतशयोक्तीपूणा आहे 

1 2 3 4 5 88 99 

036f 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 
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  वसगारेट - भूतपूिा आवण सद्ध्याची िारंिारता 
037 FR61510 आता मी फक्त तुम्हाला वसगारेट विर्षयी विचारू इच्छितो. 

मला सांगा की तुम्ही सध्या मवहन्यातून एका पेक्षा कमी िेळा वसगारेटचे धूम्रपान करता, भूतकाळात वसगारेटचे धूम्रपान केले आहे वकंिा कधीही वसगारेटचे धूम्रपान केलेले नाही? 

2   सध्या मवहन्यातुन एका पेक्षा कमी िेळा वसगारेटचे धूम्रपान करतो/ते   => 043/SB200 िर जा (वसगारेट चा िापर न करणारे – ज्ञान). 

3   भूतकाळामधे्य वसगारेटचे धूम्रपान केले होते परंतु र्त्ानंतर थांबविले आहे 

4   कधीही वसगारेटचे धूम्रपान केलेले नाही   => 043/SB200 िर जा. (वसगारेट चा िापर न करणारे – ज्ञान)  

88   R (िाचू नका)   => 043/SB200 िर जा (वसगारेट चा िापर न करणारे – ज्ञान)  

99   DK (िाचू नका)   => 043/SB200 िर जा. (वसगारेट चा िापर न करणारे – ज्ञान) 

  वसगारेट्स - वमनी-च्छिट 

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

तुम्ही वकती काळापूिी वसगारेटचा िापर सोडला आहे? 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

038a QA61441a __________ (वदिस)  88 99 

038b QA61441b __________ (आठिडे) 88 99 

038c QA61441c __________ (मवहने) 88 99 

038d QA61441d __________ (िरे्ष) 88 99 

039 QA61671 तुम्ही वसगारेटचे धूम्रपान करणे अचानक थांबविले की तुम्ही हळूहळू धूम्रपान करत असणा-या वसगारेटचे प्रमाण कमी केले? 

1   एकदम सोडून वदले 

2   हळूहळू कमी केले  

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

040 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) 
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प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

तुम्ही वसगारेटचे धुम्रपान सोडण्याच्या आपल्या सिाात अलीकडील प्रयत्नाचा भाग म्हणून खालीलपैकी कोणर्त्ा समाप्ती प्रकाराची मदत घेतली? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

041a SM61921 वनकोटीन गम 1 2 88 99 

041b SM61922 वनकोटीन पॅच 1 2 88 99 

041c SM61940 बॅप्रोवपयन 1 2 88 99 

041d 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 

041e CH61969 समाप्ती सहाय्यक च्छिवनक 1 2 88 99 

041f CH61961 फोन च्छिटलाईन 1 2 88 99 

041g CH61939 समुपदेशन 1 2 88 99 

041h CH61962 MCessation 1 2 88 99 

041i CH61977o इतर समाप्ती मदत: ______________________________     

  वसगारेट - का सोडली 
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) 

042a TC61188 वसगारेटचे धूम्रपान केल्यामुळे माझ्या आरोग्याला याआधीच अपाय झालेला होता 1 2 88 99 

042b TC61189 मला काळजी होती की वसगारेटचे धूम्रपान केल्यामुळे भविष्यात माझ्या आरोग्याला कदावचत 

अपाय होऊ शकेल 

1 2 88 99 

042c TC61190 मला काळजी होती की माझ्या वसगारेटचा धूर कदावचत धूम्रपान न करना-यांना अपाय करेल 1 2 88 99 

042d TC61191 वसगारेट खूप महाग आहेत 1 2 88 99 

042e TC61192 आता अशा खूप कमी जागा आहेत जेथे धूम्रपानास परिानगी आहे 1 2 88 99 
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042f TC61193 वसगारेटचे धूम्रपान करण्याच्या आरोग्यविर्षयक जोखमीवंिर्षयीच्या जावहराती वकंिा मावहतीनंी मला 

थांबविण्यास लािले 

1 2 88 99 

042g TC61194 वसगारेटच्या पावकटांिरील सूचना लेबल्सने मला थांबविण्यास लािले 1 2 88 99 

042h TC61195 वसगारेट सोडुन मला मुलांसाठी उदाहरण वनमााण करायचे होते 1 2 88 99 

042i TC61196 जिळच्या वमत्रांना आवण कुटंुबाला माझे वसगारेटचे धूम्रपान करणे नापसंत आहे 1 2 88 99 

042j TC61197 मला डॉक्ट्रांद्वारा वकंिा इतर आरोग्य व्यािसावयकाद्वारा वसगारेटचे धूम्रपान थांबविण्याचा सल्ला 

वदला गेला होता 

1 2 88 99 

042k TC61198 अन्न वकंिा इंधन यांसारख्या जीिनािश्यक िसू्त अवधक महाग झालेल्या आहेत 1 2 88 99 

042l TC61199o इतर कारण: ______________________________     

  वसगारेट्स चा िापर न करणारे – ज्ञान 

043 SB61200 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) 

044a KN61221 िापरकरर्त्ांमधे्य लकिा 1 2 88 99 

044b KN61231 धूम्रपान करणायाा पुरुर्षांमधे्य नपंुसकत्व 1 2 88 99 

044c KN61259 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य तोडंाचा कका रोग 1 2 88 99 

044d KN61257 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य घशाचा कका रोग 1 2 88 99 

044e KN61241 धूम्रपान करणायाांमधे्य फुफूसांचा कका रोग 1 2 88 99 

044f KN61211 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य हृदयविकार 1 2 88 99 

044g KN61248 धूम्रपान करणायाांमधे्य क्षयरोग (टी. बी) 1 2 88 99 
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045 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) 

046a KN61251 धूम्रपान न करणाऱ्यांमधे्य फुफूसांचा कका रोग 1 2 88 99 

046b KN61227 धूम्रपान न करणाऱ्यांमधे्य हृदयविकार 1 2 88 99 

046c KN61255 मुलांमधे्य दमा 1 2 88 99 

047 KN61238 जर गभािती मवहलेकडून 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) 

048a KN61441 वसगारेटमधील वनकोवटन ब-याचशा कका रोगांस कारणीभूत ठरतो 1 2 88 99 

048b KN61445 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 

049 LM61321 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 

050 WL61101 आता वसगारेट्सच्या पाकीटांचा विचार करा . . . 

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

1   होय 

2   नाही   => 058a/PS325 िर जा (वसगारेट्स - मनोसामाजीक समजुती) 

88   R (िाचू नका)   => 058a/PS325 िर जा (वसगारेट्स - मनोसामाजीक समजुती) 

99   DK (िाचू नका)   => 058a/PS325 िर जा (वसगारेट्स - मनोसामाजीक समजुती) 

051 WL61201 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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052 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) 

053 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) 

054 WL61426 वसगारेटच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्स आपल्याला वकती िास्तििादी िाटतात?  

1   अजीबात िास्तििादी नाही 

2   थोडे िास्तििादी 

3   काहीसे िास्तििादी 

4   खूप िास्तििादी 

5   अरं्त्त िास्तििादी 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

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

1   अरं्त्त काळजी िाटते 

2   खूप काळजी िाटते 

3   थोडीफार काळजी िाटते 

4   थोडीशी काळजी िाटते 

5   काळजी िाटत नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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056 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) 

057 WL61454 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) 

058a PS61325 च्छियांनी वसगारेट्स ओढणे स्वीकृत आहे.  1 2 3 4 5 88 99 

058b PS61323 पुरूर्षांनी वसगारेट ओढणे स्वीकृत आहे 1 2 3 4 5 88 99 
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  वबडी - भूतपूिा आवण सद्ध्याची िारंिारता 
059 TF61024 आता मी तुम्हाला फक्त वबडी विर्षयी विचारू इच्छितो. 

मला सांगा की तुम्ही सध्या मवहन्यातून एका पेक्षा कमी िेळा वबडीचे धूम्रपान करता, भूतकाळात वबडीचे धूम्रपान केले आहे वकंिा कधीही वबडीचे धूम्रपान केलेले नाही? 

2   सध्या मवहन्यातुन एका पेक्षा कमी िेळा वबडीचे धूम्रपान करतो/ते   => 065/SB170 िर जा. (वबडी चा िापर न करणारे – ज्ञान) 

3   भूतकाळामधे्य वबडीचे धूम्रपान केले होते परंतु र्त्ानंतर थांबविले आहे 

4   कधीही वबडीचे धूम्रपान केलेले नाही   => 065/SB170 िर जा. (वबडी चा िापर न करणारे – ज्ञान) 

88   R (िाचू नका)   => 065/SB170 िर जा. (वबडी चा िापर न करणारे – ज्ञान) 

99   DK (िाचू नका)   => 065/SB170 िर जा. (वबडी चा िापर न करणारे – ज्ञान) 

  वबडी – वमनी-च्छिट 

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

तुम्ही वकती काळापूिी वबडीचा िापर सोडला आहे? 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

060a AQ61180a __________ (वदिस)  88 99 

060b AQ61180b __________ (आठिडे) 88 99 

060c AQ61180c __________ (मवहने) 88 99 

060d AQ61180d __________ (िरे्ष) 88 99 

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

1  एकदम सोडून वदले 

2  हळूहळू कमी केले 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 

062 SB61951 तुम्हाला वकती िेळा वबडीचे 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) 
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प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

तुम्ही वबडीचे धुम्रपान सोडण्याच्या आपल्या सिाात अलीकडील प्रयत्नाचा भाग म्हणून खालीलपैकी कोणर्त्ा समाप्ती प्रकारची मदत घेतली? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

063a AQ61140 वनकोटीन गम 1 2 88 99 

063b AQ61141 वनकोटीन पॅच 1 2 88 99 

063c AQ61146 बॅप्रोवपयन 1 2 88 99 

063d 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 

063e AQ61147 समाप्ती सहाय्यक च्छिवनक 1 2 88 99 

063f AQ61961 फोन च्छिटलाईन 1 2 88 99 

063g AQ61139 समुपदेशन 1 2 88 99 

063h AQ61142 MCessation 1 2 88 99 

063i AQ61149o इतर समाप्ती मदत: ______________________________     

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

खालीलपैकी कोणर्त्ा कारणांनी आपल्याला वबडीचे धूम्रपान बंद करण्यास प्रिृत्त केले? 

1  होय 

2  नाही 

88  R (िाचू नका) 

99  DK (िाचू नका) 

064a TC61388 वबडीचे धूम्रपान केल्यामुळे माझ्या आरोग्याला याआधीच अपाय झालेला होता 1 2 88 99 

064b TC61389 मला काळजी होती की वबड्यांचे धूम्रपान केल्यामुळे भविष्यात माझ्या आरोग्याला कदावचत अपाय 

होऊ शकेल 

1 2 88 99 

064c TC61390 मला काळजी होती की माझ्या वबड्यांचा धूर कदावचत धूम्रपान न करना-यांना अपाय करेल 1 2 88 99 

064d TC61392 आता अशा खूप कमी जागा आहेत जेथे धूम्रपानास परिानगी आहे 1 2 88 99 

064e TC61393 वबड्यांचे धूम्रपान करण्याच्या आरोग्यविर्षयक जोखमीवंिर्षयीच्या जावहराती वकंिा मावहतीनंी मला 

थांबविण्यास लािले 

1 2 88 99 
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064f TC61394 वबड्यांच्या पावकटांिरील सूचना लेबल्सने मला थांबविण्यास लािले 1 2 88 99 

064g TC61395 वबड्या सोडुन मला मुलांसाठी उदाहरण वनमााण करायचे होते 1 2 88 99 

064h TC61396 जिळच्या वमत्रांना आवण कुटंुबाला माझे वबड्यांचे धूम्रपान करणे नापसंत आहे 1 2 88 99 

064i TC61397 मला डॉक्ट्रांद्वारा वकंिा इतर आरोग्य व्यािसावयकाद्वारा वबड्यांचे धूम्रपान थांबविण्याचा सल्ला 

वदला गेला होता 

1 2 88 99 

064j TC61398 अन्न वकंिा इंधन यांसारख्या जीिनािश्यक िसू्त अवधक महाग झालेल्या आहेत 1 2 88 99 

064k TC61399o इतर कारण: ______________________________     

  वबडी चा िापर न करणारे – ज्ञान 

065 SB61170 तुम्हाला काय िाटते, वबडीचे 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 वबडीच्या धूम्रपानामुळे होऊ शकतात वकंिा होऊ शकत नाहीत. तुम्हाला जे मावहत आहे र्त्ानुसार, वबडीच्या धुम्रपानाने 

खालील गोष्टी होतात का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

066a KT61212 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य लकिा 1 2 88 99 

066b KT61251 धूम्रपान करणाऱ्या पुरुर्षांमधे्य नपंुसकत्व 1 2 88 99 

066c KT61223 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य तोडंाचा कका रोग 1 2 88 99 

066d KT61222 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य घशाचा कका रोग 1 2 88 99 

066e KT61221 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य फुफूसांचा कका रोग 1 2 88 99 

066f KT61211 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य हृदयविकार 1 2 88 99 

066g KT61231 धूम्रपान करणाऱ्यांमधे्य क्षयरोग (टी. बी) 1 2 88 99 
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067 KT61228 जर गभािती मवहला वबडीचे 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 वबडीच्या वनच्छिय धूम्रपानामुळे (इतर लोकांच्या बीडीचा धूर श्वासोश्वासाद्वारे ओढला गेल्यामुळे) होऊ शकतात वकंिा होऊ 

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

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

068a KT61260 धूम्रपान न करणाऱ्यांमधे्य फुफूसांचा कका रोग 1 2 88 99 

068b KT61250 धूम्रपान न करणाऱ्यांमधे्य हृदयविकार 1 2 88 99 

068c KT61277 मुलांमधे्य दमा 1 2 88 99 

069 KT61208 जर गभािती मवहलेकडून दुसयााचा वबडी 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 वबडीबद्दलची खालील विधाने खरे आहेत की खोटे ते सांगा 

1   खरे 

2   खोटे 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

070a KT61282 वबडीमधील वनकोवटन ब-याचशा कका रोगांस कारणीभूत ठरतो 1 2 88 99 

070b KT61283 वनकोटीन हा वबडीमधील पदाथा आहे जो लोकांना धूम्रपान कराियास लाितो 1 2 88 99 
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  वबडी चा िापर न करणारे – सुचना लेबल्स 

071 WT61300 आता वबडीच्या पाकीटांचा विचार करा . . . 

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

1   होय 

2   नाही   => 079a/OT101 िर जा. (वबडीचा िापर न करणारे – मनोसामाजीक समजुती) 

88   R (िाचू नका)   => 079a/OT101 िर जा. (वबडीचा िापर न करणारे – मनोसामाजीक समजुती) 

99   DK (िाचू नका)   => 079a/OT101 िर जा. (वबडीचा िापर न करणारे – मनोसामाजीक समजुती) 

072 WT61302 गेल्या 30 वदिसांत, आपल्याला वकती िेळा वबडीच्या पाकीटांिर सूचना लेबल्स आढळले? 

1   कधीही नाही 

2   एकदा कधीतरी 

3   ब-याचदा 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

073 WT61345 वबडीच्या 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) 

074 WT61344 वबडीच्या 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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075 WT61346 वबडीच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्स आपल्याला वकती िास्तििादी िाटतात? 

1   वबलु्कल िास्तििादी नाही 

2   थोडे िास्तििादी 

3   काहीसे िास्तििादी 

4   खूप िास्तििादी 

5   अरं्त्त िास्तििादी 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

076 WT61347 वबडीच्या पाकीटांिरील सुचना लेबल्समुळे आपल्याला काय िाटते? आपल्याला . . . 

1   अरं्त्त काळजी िाटते 

2   खूप काळजी िाटते 

3   थोडीफार काळजी िाटते 

4   थोडीशी काळजी िाटते 

5   काळजी िाटत नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

077 WT61332 तुम्हाला असे िाटते का की आता वबडीच्या 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) 

078 WT61320 तुमच्या मावहतीनुसार, वबडीच्या पावकटांिरील सुचना लेबल्सिर सध्या च्छिटलाईन नंबर आहे का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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  वबडी चा िापर न करणारे – मनोसामाजीक समजुती 
प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: आिश्यक असल्यास प्रश्न पुन्हा विचारा. तक्त्यातील प्रश्नांची उत्तरे नोदंिण्यासाठी खालील मोजपट्टीचा िापर करा. 

कृपया मला सांगा की खालील वबडी 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) 

079a OT61101 च्छियांनी वबडी ओढणे स्वीकृत आहे.  1 2 3 4 5 88 99 

079b OT61102 पुरूर्षांनी वबडी ओढणे स्वीकृत आहे 1 2 3 4 5 88 99 

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

वसगारेट आवण बीडी 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) 

080a OT61310 धूम्रपान हे व्यसनाधीन करणारे आहे 1 2 3 4 5 88 99 

080b OT61361 भारतीय समाजाला धूम्रपान करणे नापसंत आहे 1 2 3 4 5 88 99 

080c OT61366 धूम्रपान हावनकारक असल्याचा िैद्यकीय पुरािा 

अवतशयोक्तीपूणा आहे 

1 2 3 4 5 88 99 

080d OT61375 लोक ज्ा इतर अनेक गोष्टी करतात र्त्ापेक्षा धूम्रपान 

जास्त धोकादायक नाही 

1 2 3 4 5 88 99 
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  पयाािरणीय तंबाखूचा धूर 

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

082 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) 

083 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)   => 085/TP610 िर जा. 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

084 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) 

085 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   => 087/TP710 िर जा. 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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086 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) 

087 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   => 089/ET601 िर जा. 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

088 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) 

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

1   होय 

2   नाही   => 093a/TP915 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   => 093a/TP915 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 093a/TP915 िर जा. 

090 ET61603 तुम्ही साधारणतः  इमारतीच्या बाहेर काम करता की आतमधे्य? 

1   आतमधे्य 

2   बाहेर   => 093a/TP915 िर जा. 

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

88   R (िाचू नका)   => 093a/TP915 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 093a/TP915 िर जा 
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091 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) 

092 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) 

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) 

093a TP61915 कामाची वठकाणे 1 2 3 88 99 

093b TP61902 उपहारगृहे (हॉटेल) 1 2 3 88 99 

093c TP61907 बार 1 2 3 88 99 

094 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) 
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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 सोडण्यास 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) 

095a AC61930 इंटरनेट 1 2 88 99 

095b AC61932 SMS संदेश 1 2 88 99 

095c AC61911 टीव्ही 1 2 88 99 

095d AC61916 रेवडयो 1 2 88 99 

095e AC61921 वसनेमागृह 1 2 88 99 

095f AC61931 ितामानपते्र वकंिा मावसके 1 2 88 99 

095g AC61917 सािाजवनक पररिहनाच्या िाहनांिर वकंिा स्थानकांिर 1 2 88 99 

095h AC61918 उपहारगृह (हॉटेल) 1 2 88 99 

095i AC61910 बार 1 2 88 99 

095j AC61726 होवडांग्ज आवण िॉल पेंवटंग 1 2 88 99 

095k AC61914 कामाच्या वठकाणी 1 2 88 99 

095l AC61920 तंबाखूच्या पावकटांिर 1 2 88 99 

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

1    होय 

2    नाही    => 098/AC105 िर जा. 

88   R   (िाचू नका)   => 098/AC105 िर जा. 

99   DK  (िाचू नका)   => 098/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) 

097a AC61101 वचत्रपटाच्या आधी 30 सेकंदासाठी 1 2 88 99 

097b AC61102 मध्यांतर दरम्यान तंबाखू विरोधी संदेश 1 2 88 99 

097c AC61104 मजकूर आरोग्य चेतािणी कोणर्त्ाही दृश्यादरम्यान जेथे कलाकार तंबाखू िापरत आहेत 1 2 88 99 

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

1   होय 

2   नाही   => 100/AC111 िर जा. 

88   R (िाचू नका)   => 100/AC111 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 100/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) 

099a AC61106 वचत्रपटाच्या आधी 30 सेकंदासाठी 1 2 88 99 

099b AC61107 मध्यांतर दरम्यान तंबाखू विरोधी संदेश 1 2 88 99 

099c AC61108 मजकूर आरोग्य चेतािणी कोणर्त्ाही दृश्यादरम्यान जेथे कलाकार तंबाखू िापरत आहेत 1 2 88 99 

100 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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101 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 

102 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) 

103a TA61950 इंटरनेट 1 2 88 99 

103b TA61951 SMS संदेश 1 2 88 99 

103c TA61905 वटव्ही 1 2 88 99 

103d TA61907 रेवडयो 1 2 88 99 

103e TA61920 वसनेमागृहे 1 2 88 99 

103f TA61929 ितामानपते्र आवण मावसके 1 2 88 99 

103g TA61941 सािाजवनक पररिहनाच्या िाहनांिर वकंिा स्थानकांिर: उदा. बस, लॉंच, रेले्व वकंिा फेरी स्थानक 1 2 88 99 

103h TA61947 उपहारगृहे (हॉटेल) 1 2 88 99 
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103i TA61953 बार 1 2 88 99 

103j TA61924 दुकानांमधे्य वकंिा र्त्ांच्या च्छखडक्यांिर 1 2 88 99 

103k 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) 

104a TA61965 तंबाखूच्या बंॅ्डनी आयोवजत केलेला वकंिा र्त्ांच्याशी संबंधीत असलेला कोणताही खेळ वकंिा 

खेळाचा कायाक्रम  

1 2 88 99 

104b TA61975 तंबाखूच्या बॅ्ण्डनी आयोवजत केलेला वकंिा र्त्ांच्याशी संबंवधत असलेला कोणताही गाण्याचा 

कायाक्रम (उदा. बंॅ्ड 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) 

105a TA61985 तंबाखू उत्पादनांचे मोफत िाटप 1 2 88 99 

105b TA61935 तंबाखू उत्पादनाचा बॅ्ण्ड वकंिा बोधवचन्ह (लोगो) असणारे कपडे वकंिा इतर िसू्त 1 2 88 99 

106 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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107 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) 

108 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 

109 HG61004 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसादकर्त्ााला हे िाचुन दाखिा. 

“आपल्याला अजुन थोडे 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) 

110a TI61925 तंबाखू कंपन्या समाजासाठी चांगले काम करतात 1 2 3 4 5 88 99 

110b TI61913 तंबाखू उत्पादनांिर अजून कडक वनबांध घालायला हिेत 1 2 3 4 5 88 99 

110c TI61920 तंबाखू कंपन्यांनी तंबाखूची  उत्पादने साध्या पॅकेजमधे्य 

परंतु इशा-या पट्ट्या ठेिून विकायला हिीत म्हणजेच 

कोणर्त्ाही बॅ्ण्ड नेम वकंिा कलात्मक वडझाईन्सवशिाय 

1 2 3 4 5 88 99 

110d TI61917 तंबाखू कंपन्यांनी तंबाखू िापरामुळे होणा-या हानीची 

जबाबदारी घेतली पावहजे 

1 2 3 4 5 88 99 
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110e TI61912 तंबाखू िापरामुळे होणारी हानी रोखण्यासाठी सरकारने 

आवधक प्रयत्न केले पावहजेत 

1 2 3 4 5 88 99 

111 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) 

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

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

113 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) 

114 CH61879 जर सरकारने धूम्रपानकरर्त्ांना आवण धूम्रविरवहत उत्पादनांच्या (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरकर्त्ाांना सोडण्यासाठी 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) 
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115 TI61950 जर सरकारने िापरकर्त्ाांना सोडण्यासाठी साहाय्य प्रदान केले तर पुढील १० िर्षाांत, आपण धूम्रविरवहत उत्पादने 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) 

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

1   वसगारेटपेक्षा वबड्या ओढने कमी हावनकारक आहेत.  

2   वसगारेटपेक्षा वबड्या ओढने जास्त हावनकारक आहेत.  

3   काहीच फरक नाही. 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

117 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) 

118 RH61303 वबड्यांशी 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   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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119 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) 

120 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) 

121 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 

122 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) 

123 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) 

124 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) 

125 DI61505 गेल्या 12 मवहन्यांत, डॉक्ट्र वकंिा इतर आरोग्य सेिा देणा-या व्यक्त्त्तीकडून तुम्हाला नैराश्य (वडपे्रशन) आहे असे सांगण्यात आले होते का? 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

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

1   िाईट  

2   साधारण  

3   चांगले 

4   उत्तम 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

127 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 129/DI290 िर जा 

88   R (िाचू नका)   => 129/DI290 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 129/DI290 िर जा. 

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

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

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

129 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 131a/DI264 िर जा 

88   R (िाचू नका)   => 131a/DI264 िर जा. 

99   DK (िाचू नका)   => 131a/DI264 िर जा. 

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

गेल्या 12 मवहन्यांत, र्त्ांच्यापैकी वकतीजण धूम्रविरवहत उत्पादनांचा (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापर सोडण्याच्या 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-िडीलांच्या आवण आजी-आजोबांच्या धूम्रविरहीत उत्पादनांच्या िापराबद्दल काही प्रश्न. 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 
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131a DI61264 तुमचे िडील धूम्रविरहीत उत्पादने (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) िापरतात का वकंिा 

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

का?  

1 2 88 99 

131b DI61266 तुमची आई धूम्रविरवहत उत्पादने िापरते (जसे सुपारी वकंिा धूम्रविरवहत तंबाखू) का वकंिा वतने 

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

1 2 88 99 

131c DI61265 तुमचे आजोबा (िवडलांचे िवडल वकंिा आईचे िवडल) 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 

131d DI61267 तुमची आजी (िवडलांची आई वकंिा आईची आई) धूम्रविरवहत उत्पादने िापरते का वकंिा 

र्त्ांच्यापैकी कोणीही कधीही धूम्रविरवहत उत्पादनांचा िा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-िडीलांच्या आवण आजी-आजोबांच्या धूम्रपान करण्याबद्दल काही प्रश्न. 

1   होय 

2   नाही 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

132a DI61260 तुमचे िडील धूम्रपान करतात का वकंिा र्त्ांनी कधीही धूम्रपान केले आहे का?  1 2 88 99 

132b DI61262 तुमची आई धूम्रपान करते का वकंिा वतने कधीही धूम्रपान केले आहे का 1 2 88 99 

132c DI61261 तुमचे आजोबा (िवडलांचे िवडल वकंिा आईचे िवडल) धूम्रपान करतात का वकंिा र्त्ांच्यापैकी 

कोणीही कधीही धूम्रपान केले आहे का 

1 2 88 99 

132d DI61263 तुमची आजी (िवडलांची आई वकंिा आईची आई) धूम्रपान करते का वकंिा र्त्ांच्यापैकी कोणीही 

कधीही धूम्रपान केले आहे का 

1 2 88 99 

  डेमोग्रावफक्स 

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

तुमची िैिावहक च्छस्थती काय आहे? 

1  वििावहत 

2  घटस्फोवटत वकंिा विभक्त   => 135/DE662 िर जा. 

3  विधूर/ विधिा   => 135/DE662 िर जा. 

4  अवििावहत   => 135/DE662 िर जा. 

88  R (िाचू नका)   => 135/DE662 िर जा. 

99  DK (िाचू नका)   => 135/DE662 िर जा. 
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134 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) 

135 DE61662 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद पयााय िाचू नका. 

तुमचा धमा कोणता? 

1   वहंदू 

2   मुच्छिम 

3   विश्चन 

4   शीख 

5   बौद्ध 

6   जैन 

7   इतर 

88   R (िाचू नका) 

99   DK (िाचू नका) 

136 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 इंटरवमवडएट) 

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) 
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137a DE61236 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: प्रवतसाद पयााय िाचू नका . . .  

तुमचा प्राथवमक व्यिसाय कोणता आहे? 

01  व्यािसावयक, तांवत्रक आवण संबंवधत कमाचारी 

02  प्रशासवकय, कायाकारी आवण व्यिस्थापकीय 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) 

  सिेक्षण समाप्ती 
138 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 

139 AI61543 प्रश्नकर्त्ाासाठी सूचना: हा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे. 

मुलाखतीविर्षयी प्रश्नकर्त्ााचे एकूण मत: 

1  विश्वसनीय 

2  काहीशी विश्वसनीय 

3  काहीशा चुकांसह 

4  ब-याचशा चुकांसह 

 


