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PSU  
 

Question ID Question Answer 
1 તમે હાલમાાં કયા રાજયમાાં છો? આંધ્રપ્રદેશ 

બિહાર 
ગજુરાત 
કર્ાાટકા 
મહારાષ્ટ્ર 

એનસીટી ઓફ દદલ્લી 
પાંજાિ 

ઉત્તર પ્રદેશ 
પશ્ચિમ િાંગાળ 

2 તમે હાલમાાં રાજ્યના કયા પીએસય ુ{0} 
માાં છો? 

શ્ચનજામાિાદ 
શ્ચિશાખાપટ્ટનમ 

પ્રકાસમ 
અનાંતપરુ 

મહબિૂનગર 
શ્ચિજયિાડા 

શીઓહર 
િેગસૂરાઈ 
શ્ચસતમરી 

ગયા 
મઝુફરપરુ 

પટના 
નિસારી 

અમદાિાદ 
રાજકોટ 
આર્ાંદ 

રામનગરા 
હાિેરી 
િેલારી 

ઓસ્માનાિાદ 
અમરાિતી 
ઔરાંગાિાદ 
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નાાંદેડ 
જલગાાંિ 

એહમદનગર 
ન્ય ુદદલ્હી 
રુપનગર 
ઈટિાહ 
સોનભદ્ર 
ચાંદૌલી 
આગ્રા 

બલુ ાંદશર 
પ્રતાપગઢ 

ઘઝીપરુ 
સીતાપરુ 
હાઓરા 

ઉત્તર દીનજપરુ 
માલદાહ 

પશ્ચિમ મેદીનીપરુ 
 
Kish Template  
 

Question ID Question Answer 
3 Kish Grid 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

2,1,2,1,2,1,2,1,2,2 
1,2,3,1,2,3,1,2,3,1 
1,2,3,4,1,2,3,4,1,2 
4,5,1,2,3,4,5,1,2,3 
4,5,6,1,2,3,4,5,3,1 
3,4,5,6,7,1,2,3,4,5 
3,4,5,6,7,8,1,2,3,4 
2,3,4,5,6,7,8,9,1,2 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 

 
Main Survey  
 

Question ID Question Answer 
4 અદહયાાં હાલમાાં 15 અથિા િધારે ઉમરના 

કેટલા લોકો રહ ેછે? 
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5 પહલેા, મારે એ નક્કી કરિાની જરૂર છે કે 
મારે આ ઘરમાથી કોનો ઇન્ટરવ્ય ુકરિો? 
શુાં તમે મને આ ઘરમાાં 15 અથિા િધારે 
ઉમરના લોકોના નામ અને જાતી કહશેો? 

કૃપાકરીને સૌથી નાના વ્યક્તતથી શરૂ કરીને 
સૌથી મોટા વ્યક્તત શ્ચિષે કહો. 

 

 
Adults Details Iteration 1 
 

Question ID Question Answer 
6 1 વ્યક્તતનુાં નામ  
7 {0} ઉમર  
8 {0}'s Gender સ્ત્રી 

પરુુષ 
 
Adults Details Iteration 2 
 

Question ID Question Answer 
6 2 વ્યક્તતનુાં નામ  
7 {0} ઉમર  
8 {0}'s Gender સ્ત્રી 

પરુુષ 
 
Adults Details Iteration 3 
 

Question ID Question Answer 
6 3 વ્યક્તતનુાં નામ  
7 {0} ઉમર  
8 {0}'s Gender સ્ત્રી 

પરુુષ 
 
Adults Details Iteration 4 
 

Question ID Question Answer 
6 4 વ્યક્તતનુાં નામ  
7 {0} ઉમર  
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8 {0}'s Gender સ્ત્રી 
પરુુષ 

 
Adults Details Iteration 5 
 

Question ID Question Answer 
6 5 વ્યક્તતનુાં નામ  
7 {0} ઉમર  
8 {0}'s Gender સ્ત્રી 

પરુુષ 
 
Adults Details Iteration 6 
 

Question ID Question Answer 
6 6 વ્યક્તતનુાં નામ  
7 {0} ઉમર  
8 {0}'s Gender સ્ત્રી 

પરુુષ 
 
Adults Details Iteration 7 
 

Question ID Question Answer 
6 7 વ્યક્તતનુાં નામ  
7 {0} ઉમર  
8 {0}'s Gender સ્ત્રી 

પરુુષ 
 
Adults Details Iteration 8 
 

Question ID Question Answer 
6 8 વ્યક્તતનુાં નામ  
7 {0} ઉમર  
8 {0}'s Gender સ્ત્રી 

પરુુષ 
 
Adults Details Iteration 9 
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Question ID Question Answer 

6 9 વ્યક્તતનુાં નામ  
7 {0} ઉમર  
8 {0}'s Gender સ્ત્રી 

પરુુષ 
 
Adults Details Iteration 10 
 

Question ID Question Answer 
6 10 વ્યક્તતનુાં નામ  
7 {0} ઉમર  
8 {0}'s Gender સ્ત્રી 

પરુુષ 
 
Kish Calculation  
 

Question ID Question Answer 
9 Dummy: Selected adult Index based on 

Kish Grid 
 

 
Continue  
 

Question ID Question Answer 
10 પસાંદ થયેલ વ્યક્તત એ {0}  

 
Admin  
 

Question ID Question Answer 
11 પસાંદ થયેલ વ્યક્તતનુાં બલિંગ સ્ત્રી 

પરુુષ 
12 પસાંદ થયેલ વ્યક્તતની ઉમર  
13 તારીખ  
14 શરૂ થિાનો સમય  
15 િાંધ થિાનો સમય  
16 પસાંદ થયેલ વ્યક્તતનુાં નામ  
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Part 1: Admin  
 

Question ID Question Answer 
17 {0} શુાં ઘરે છે? હા 

ના 
18 ‘નમસ્તે,’ મારૂ નામ ----- છે. હુાં ------ 

કાંપની માટે કામ કરુાં છાં કે જે [દેશ] માાં 
અદહયાાં દરસચા કરે છે.  અમે મોિાઈલ ફોન 

પર લોકોના શ્ચિચારો અને િપરાશ પર 
કેટલાક દરસચા કરી રહ્યા છીએ. આ દરસચા 

સશ્ચિિસ પ્રોિાઇડસા ને  [દેશ]માાં ઓફર 
કરિામાાં આિતી મોિાઈલ ફોન 

સશ્ચિિશ્ચસસને કેિી રીતે સધુારિી તે િધારે 
સારી રીતે સમજિામાાં મદદ કરશે. આ 

અભ્યાસમાાં ભાગ લેિા માટે તમારા ઘરને 
પસાંદ કરિામાાં આિેલુાં છે.  શુાં તમે કેટલાક 

પ્રશ્નોનાાં જિાિ આપિાનુાં પસાંદ કરશો?  
ઇન્ટરવ્યમૂાાં 30 શ્ચમશ્ચનટ જેટલો સમય 

લાગશે.  તમારા દ્વારા આપિામાાં આિેલી 
દરેક માદહતીને સાંપરૂ્ાપર્ે ગપુ્ત રાખિામા 

આિશે અને દરસચા દટમ શ્ચસિાય 
તમારુનાાં/કોંટેતટ નાંિર તમારી પરિાનગી 

િગર કોઈને આપિામાાં આિશે નહીં.   
આપની ચચાા દરશ્ચમયાન, હુાં તમને તમારા 
રોજિરોજના જીિન અને મોિાઈલ ફોન 
શ્ચિષે કેટલાક પ્રશ્નો પછૂીશ.જો તમને કોઈ 

પ્રશ્નમાાં મશુ્કેલી હોય તો, તે મને પછુિામાાં 
ખચકાશો નહીં. શુાં તમે મને ભાગ લેિાનુાં 
નક્કી કરો તે પહલેા  આ સિે શ્ચિષે કઈ 

પછૂિા માાંગો છો? 

 

19 શુાં તમે હિે ભાગ લેિાની ઈચ્છા રાખશો? હા 
ના 

 
Part 2: Basic Socio Dem  
 

Question ID Question Answer 
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20 તમારી ઉમર શુાં છે ?  
21 બલિંગ સ્ત્રી 

પરુુષ 
22 તમારા ઘરમાાં (તમારો સમાિેશ કરતાાં) 

કેટલા લોકો રહ ેછે ? ઘર એટલેકે એ લોકો 
કે જેઓ એકજ જગ્યાએ રહ ેછે અને એકજ 

રસોડે જમે છે. 

 

 કુલ  
 18 િષાથી ઉપરના પરુૂષોની સાંખ્યા  
 18 િષાથી ઉપરના સ્ત્રીઓની સાંખ્યા  
 18 િષાથી નીચેના પરુૂષોની સાંખ્યા  
 18 િષાથી નીચેની સ્ત્રીઓની સાંખ્યા  

23 તમારો િૈિાદહક દરજ્જો શુાં છે ? એકલા 
પરબર્ત 

અપરબર્ત પરાંત ુસાથીની સાથે રહ ેછે 
શ્ચિધિા 

છૂટાછેડા લીધેલ 
 
Part 3: Access  
 

Question ID Question Answer 
24 શુાં તમે ક્યારેય મોિાઈલ ફોન િાપરેલો 

છે? 
હા 
ના 

25 શુાં તમે છેલ્લા 3 મદહનામાાં મોિાઈલ ફોન 
િાપરેલો છે ? 

હા 
ના 

26 શુાં તમે પોતે ઓછામાાં ઓછાં એક એક્તટિ 
શ્ચસમ કાડા ધરાિો છો?  (એવુાં શ્ચસમ કે જે 
તમે તમારી સાથે મોટાભાગના દદિસોએ 

રાખો છો)? 

હા 
ના 

27 શુાં તમે પોતે ઓછામાાં ઓછો એક ચાલ ુ
હને્ડસેટ ધરાિો છો?  (એિો હને્ડસેટ કે જે 
તમે તમારી સાથે મોટાભાગના દદિસોએ 

રાખો છો)? 

હા 
ના 

28 છેલ્લી િાર જ્યારે તમે મોિાઈલ ફોન 
િાપયો હતો, તમને હને્ડસેટ કોર્ે આપ્યો 

હતો અને/અથિા શ્ચસમ કોનુાં હતુાં? 

મે એ હને્ડસેટ અને/શ્ચસમ િાપરયુાં હતુાં કે 
જે મારા ઘરમાાં ઉપલબ્ધ છે અને 

સાંયતુત પર્ે િપરાય છે 
મે મારા શ્ચમત્ર અથિા મારા 
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પદરિારમાથી કોઇની પાસેથી હને્ડસેટ 
અને/અથિા શ્ચસમ ઉછીનુાં લીધુાં હતુાં 
મે મારા સમાજમાાં ઉપલબ્ધ છે તે 

હને્ડસેટ અને/અથિા શ્ચસમ િાપરયુાં હતુાં 
મે કાયાન ુાં હને્ડસેટ અને/અથિા શ્ચસમ 

િાપયુા હતુાં 
મે ડીલર તરફથી હને્ડસેટ અને/અથિા 

શ્ચસમ િાપયુા હતુાં 
અન્ય 

29 આ હને્ડસેટ અને/અથિા શ્ચસમ તમે કોની 
પાસેથી લીધુાં હતુાં? 

મારા સાથી પાસેથી (પશ્ચત અથિા 
પત્ની) 

મારા પતુ્ર પાસેથી 
મારૂ પતુ્રી પાસેથી 

મારા શ્ચપતા /સસરા પાસેથી 
મારા માતા /સાસ ુપાસેથી 

અન્ય પરુૂષ સાંિાંધી પાસેથી (ભાઈ, કાકા 
િગેરે) 

અન્ય કોઈ સ્ત્રી સાંિાંધી પાસેથી (િહને, 
કાકી િગેરે) 

પરુૂષ શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો 
સમાિેશ કરતાાં) 

સ્ત્રી શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો સમાિેશ 
કરતાાં) 
અન્ય 

30 આ હને્ડસેટ અને/અથિા શ્ચસમ થી તમે 
કેટલા જલ્દી પદરબચત થઈ ગયા હતા? 

મે તેને તરત જ એતસેસ કયુું હતુાં 
મારે રાહ જોિી પડી હતી પરાંત ુતેને તે 

જ દદિસે િાપરી શક્યા હતા 
મારે એક દદિસ કરતાાં િધારે રાહ 

જોિી પડી હતી 
અન્ય 

31 શુાં તમારે કોઈને આ હને્ડસેટ અને/અથિા 
શ્ચસમ િાપરિા માટે કહવે ુ ાં પડ્ુાં હતુાં અને 

જો હ તો શામાટે? 

હા , મારે મલીકને કહવે ુ ાં પડ્ુાં હતુાં 
કારર્કે આ મારો હને્ડસેટ અને/અથિા 

શ્ચસમ ન હતો 
હા, મારે કોઈકને કહવે ુ ાં પડ્ુાં હતુાં 

કારર્કે મારે હને્ડસેટ અને/અથિા 
શ્ચસમને િાપરિા માટે સમશ્ચતની જરૂર 

હતી 
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હા, મારે કોઈકને કહવે ુ ાં પડ્ુાં હતુાં 
કારર્કે મારે હને્ડસેટ અને/અથિા 

શ્ચસમને િાપરિા માટે તેમની મદદની 
જરૂર હતી 

ના, મારે કોઈને કહવે ુ ાં પડ્ુાં ન હતુાં 
અન્ય 

32 શુાં તમારે આ હને્ડસેટ અને/અથિા શ્ચસમને 
િાપરિા માટે ચકુિર્ી કરિાની જરૂર 

હતી? 

હા, મે ચકુિર્ી કરી હતી અથિા એક 
પોસ્ટ પેડ કનેતશન તરીકે તે મારા 

એકાંદરે સબ્સ્કબ્સ્િપ્શનના ભાગ રૂપે હતો 
ના, મે તે િીજા ઉત્પાદન અને/અથિા 

સશ્ચિિસની સામે એતસચેન્જ કયુું હતુાં 
ના 

33 નાર્ાાં ક્યાથી આવ્યા હતા? મારા પોતાના નાર્ાાં 
ઘરનુાં સામાન્ય િજેટ 

મારા સાથી પાસેથી (પશ્ચત અથિા 
પત્ની) 

મારા શ્ચપતા/સસરા 
મારા માતા/સાસુ 

અન્ય પરુૂષ સાંિાંધી પાસેથી (ભાઈ, કાકા 
િગેરે) 

અન્ય સ્ત્રી સાંિાંધી (િહને,કાકી) 
પરુૂષ શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો 

સમાિેશ કરતાાં) 
સ્ત્રી શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો સમાિેશ 

કરતાાં) 
અન્ય 

34 ફી આપીને તમે હને્ડસેટ અને/અથિા શ્ચસમ 
કેટલીિાર લો છો? 

દરરોજ 
સપ્તાહમાાં ઘર્ીિાર 

દર સપ્તાહે 
િે સપ્તાહમાાં એકિાર 

ત્રર્ સપ્તાહમાાં એકિાર 
દર મદહને 

દર િે થી ત્રર્ મદહને એકિાર 
દર ત્રર્ મદહને એકિાર અકતાા પર્ 

ઓછાં 
ક્યારેય નહીં 

35 દરેક િાર જ્યારે તમે ફી ચકૂિીને મેળિો  
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છો ત્યારે તમે સામાન્ય રીતે કેટલો સમય 
પસાર કરો છો? (INR માાં) 

 
Part 4: Handset ownership  
 

Question ID Question Answer 
36 તમે કેટલા ચાલ ુહને્ડસેટ ધરાિો છો? 

(એિી હને્ડસેટ કે જે તમે મોટાભાગના 
દદિસોએ પોતાની પાસે રાખો છો) 

 

37 શુાં તમારા હેંડસેટમાાં નીચેની િસ્તઓુ છે?  
 તિેટી/અઝેટી કીિોડા હા 

ના 
જાર્તા નથી 

 ટચસ્િીન હા 
ના 

જાર્તા નથી 
 ઇન્ટરનેટને એતસેસ કરી શકવુાં હા 

ના 
જાર્તા નથી 

 એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરી શકિી હા 
ના 

જાર્તા નથી 
38 શુાં આ હને્ડસેટ એ સેકન્ડ હને્ડ ફોન છે? હા 

ના 
જાર્તા નથી 

39 આ હને્ડસેટ તમે કેિી રીતે મેળવ્યો હતો? હુાં દુકાન પર ગયો હતો અને તેને 
ખરીધ્યો હતો 

શ્ચમત્ર અથિા સાંિાંધી દુકાન પર ગયા 
હતા અને તેને મારા િતી ખરીધ્યો હતો 

તે મારા શ્ચમત્ર અથિા સાંિાંધી તરફથી 
બગફ્ટ હતી 

શ્ચમત્ર અથિા સાંિાંધી મને તે આપ્યો 
હતો કારર્કે હિે તેમને તેની જરૂર ન 

હતી 
તે મને મારા નોકરીદાતા દ્વારા 

આપિામાાં આવ્યો હતો 
તે મને સ્થાશ્ચનક આગેિાન અથિા 
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કૉમ્યશુ્ચનટી સાંસ્થા દ્વારા આપિામાાં 
આવ્યો હતો 

મે તેને સબ્સ્કબ્સ્િપ્શન અથિા સશ્ચિિસ 
કોન્રાતટ ના ભાગરૂપે મેળવ્યો હતો 

અનય્ 
40 આ હને્ડસેટ તમને કોર્ે આપ્યો હતો 

અથિા તમારા િતી કોર્ દુકાન પર ગયુાં 
હતુાં? 

મારા સાથી પાસેથી (પશ્ચત અથિા 
પત્ની) 

મારા પતુ્ર 
મારૂ પતુ્રી 

મારા શ્ચપતા/સસરા 
મારા માતા/સાસુ 

અન્ય પરુૂષ સાંિાંધી (ભાઈ, કાકા િગેરે) 
અન્ય કોઈ સ્ત્રી સાંિાંધી (િહને, કાકી 

િગેરે) 
પરુૂષ શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો 

સમાિેશ કરતાાં) 
સ્ત્રી શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો સમાિેશ 

કરતાાં) 
અન્ય 

41 શુાં તમારે આ હને્ડસેટ માટે ચકુિર્ી કરિી 
પડી હતી? 

હા, મે ચકુિર્ી કરી હતી અથિા એક 
પોસ્ટ પેડ કનેતશન તરીકે તે મારા 

એકાંદરે સબ્સ્કબ્સ્િપ્શનના ભાગ રૂપે હતો 
ના, મે તે િીજા ઉત્પાદન અને/અથિા 

સશ્ચિિસની સામે એતસચેન્જ કયુું હતુાં 
ના 

42 આ હને્ડસેટ માટે કોર્ે ચકુિર્ી કરી હતી ? મારા પોતાના નાર્ાાં 
ઘરનુાં સામાન્ય િજેટ 

મારા સાથી પાસેથી (પશ્ચત અથિા 
પત્ની) 

મારા પતુ્ર 
મારૂ પતુ્રી 

મારા શ્ચપતા/સસરા 
મારા માતા/સાસુ 

અન્ય પરુૂષ સાંિાંધી (ભાઈ, કાકા િગેરે) 
અન્ય કોઈ સ્ત્રી સાંિાંધી (િહને, કાકી 

િગેરે) 
પરુૂષ શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો 
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સમાિેશ કરતાાં) 
સ્ત્રી શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો સમાિેશ 

કરતાાં) 
અન્ય 

43 શુાં તમારે આ નાર્ાાંને ખચા કરિા માટે 
અનમુશ્ચત માટે પછૂ્ુાં હતુાં? 

હા 
ના 

44 તમારો હેંડસેટને પસાંદ કરિામા શુાં તમે 
કોઈ ભાગ ભજવ્યો હતો? 

શ્ચનર્ાય અન્ય વ્યક્તત દ્વારા કરિામાાં 
આવ્યો હતો (મારી પાસેથી કોઈપર્ 

શ્ચિચાર મેળવ્યા િગર) 
મે મારા શ્ચિચારો આપ્યા હતા પરાંત ુ
અન્ય વ્યક્તતએ અંશ્ચતમ શ્ચનર્ાય કયો 

હતો 
મે શ્ચનર્ાય લીધો હતો 

45 તમારા હને્ડસેટ પર શ્ચનર્ાય કરિા માટે 
કયા વ્યક્તતએ સાથી િધારે પ્રભાિ પડયો 

હતો ? 

ડીલર/દુકાનદાર 
સ્થાશ્ચનક આગેિાન અથિા કૉમ્યશુ્ચનટી 

સાંસ્થા/ગ્રપૂ 
મારા સાથી પાસેથી (પશ્ચત અથિા 

પત્ની) 
મારા પતુ્ર 
મારૂ પતુ્રી 

મારા શ્ચપતા/સસરા 
મારા માતા/સાસુ 

અન્ય પરુૂષ સાંિાંધી (ભાઈ, કાકા િગેરે) 
અન્ય કોઈ સ્ત્રી સાંિાંધી (િહને, કાકી 

િગેરે) 
પરુૂષ શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો 

સમાિેશ કરતાાં) 
સ્ત્રી શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો સમાિેશ 

કરતાાં) 
હેંડસેટની મારી પસાંદગીમાાં કોઈએ 

પ્રભાિ પડયો ન હતો 
અન્ય 

46 તમારી હેંડસેટની પસાંદગીમાાં નીચેનામાથી 
કયા પ્રકારની જાહરેાતે સૌથી િધારે પ્રભાિ 

પડયો હતો ? 

દડલરની સેલ્સ શ્ચપચ 
ટીિી પર જાહરેાત 

રેદડયો પર જાહરેાત 
બિલિોડા પર જાહરેાત 
ઇન્ટરનેટ પર જાહરેાત 
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બ્રોશર અથિા બલફલેટ પર જાહરેાત 
હને્ડસેટની મારી પસાંદગીમાાં જાહરેાતે 

કોઈ પ્રભાિ પડયો ન હતો 
અન્ય 

47 તમારા હેંડસેટને પસાંદ કરિા માટે સૌથી 
િધારે મહત્િના િાઇટેદરયા શુાં હતા? 

હુાં જાર્તો નથી, મ્મે આ હેંડસેટની 
પસાંદગી કરી ન હતી 

દકમત 
દડઝાઇન 

બ્રાન્ડ 
િેટરીનુાં ટકાઉપણુાં 

મજબતૂાઈ 
હેંડસેટનુાં કદ 
સ્િીનનુાં કદ 

તેમાાં ઇન્ટરનેટ એતસેસ કરી શકાય છે 
તેમાાં અન્ય ખાસ પાસાઓ છે (કેમેરા , 

ફ્લેશલાઇટ) 
અન્ય 

જાર્તા નથી 
48 આ હેંડસેટને િાપરિા માટે પહલેીિાર 

તમને કોર્ે શખુવ્યુાં હતુાં? 
હુાં મારી જાતે જ શીખ્યો હતો 

મારા સાથી પાસેથી (પશ્ચત અથિા 
પત્ની) 

મારા પતુ્ર 
મારૂ પતુ્રી 

મારા શ્ચપતા/સસરા 
મારા માતા/સાસુ 

અન્ય પરુૂષ સાંિાંધી (ભાઈ, કાકા િગેરે) 
અન્ય કોઈ સ્ત્રી સાંિાંધી (િહને, કાકી 

િગેરે) 
પરુૂષ શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો 

સમાિેશ કરતાાં) 
સ્ત્રી શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો સમાિેશ 

કરતાાં) 
ડીલર/દુકાનદાર 

મારા મોિાઈલ ઓપરેટરના કોલ સેન્ટર 
સ્થાશ્ચનક આગેિાન અથિા કૉમ્યશુ્ચનટી 

સાંસ્થા/ગ્રપૂ 
અન્ય 
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Part 5: SIM ownership and recharge  
 

Question ID Question Answer 
49 કૃપાકરીને પહલેા શ્ચસમ કાડા શ્ચિષે શ્ચિચારો કે 

જે તમે સૌથી પહલેા ખરીધ્યુાં હતુાં  ( એ 
કેજે તમે મોટાભાગના દદિસોએ તમારી 
પાસે રાખો છો) તમે આ શ્ચસમ કાડા ક્યારે 

ખરીધ્યુાં હતુાં/ આ સીમકાડા તમને 
આપિામાાં આવ્યુાં હતુાં? 

3 મદહના કરતાાં ઓછા પહલેા 
3 થી 6 મદહના 

7 મદહના થી એક િષા પહલેા 
એક િષા થી 2 િષા પહલેા 
2 િષા કરતાાં િધારે પહલેા 

જાર્તા નથી 
50 નીચેના દરેક ઓપરેટરના , હાલમાાં તમે 

કેટલા શ્ચસમ ધરાિો છો (એ શ્ચસમ કે જે તમે 
મોટાભાગના દદિસોએ તમારી પાસે રાખો 

છો ) કેજે તમે છેલ્લા 3 મદહનામાાં ઓછામાાં 
ઓછો એકિાર ઉપયોગ કરેલો છે? 

 

 VODAFONE 0 
1 
2 
3 
4 
5 

6 અને િધારે 
 CONNECT 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 અને િધારે 
 MTS India 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 અને િધારે 
 RELIANCE 0 
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1 
2 
3 
4 
5 

6 અને િધારે 
 TATA DOCOMO 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 અને િધારે 
 VIDEOCON 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 અને િધારે 
 UNINOR 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 અને િધારે 
 AIRTEL 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 અને િધારે 
 AIRCEL 0 

1 
2 
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3 
4 
5 

6 અને િધારે 
 IDEA 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 અને િધારે 
 LOOP MOBILE 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 અને િધારે 
 MTNL 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 અને િધારે 
 BSNL 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 અને િધારે 
51 કૃપાકરીને શ્ચસમ VODAFONE ના 

ઓપરેટરનો નાંિર જર્ાિો કે જે તમે 
ધરાિો છો. 

 

52 કૃપાકરીને શ્ચસમ CONNECT ના 
ઓપરેટરનો નાંિર જર્ાિો કે જે તમે 
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ધરાિો છો. 
53 કૃપાકરીને શ્ચસમ MTN INDIA ના 

ઓપરેટરનો નાંિર જર્ાિો કે જે તમે 
ધરાિો છો. 

 

54 કૃપાકરીને શ્ચસમ RELIANCE ના 
ઓપરેટરનો નાંિર જર્ાિો કે જે તમે 

ધરાિો છો. 

 

55 કૃપાકરીને શ્ચસમ TATA DOCOMO ના 
ઓપરેટરનો નાંિર જર્ાિો કે જે તમે 

ધરાિો છો. 

 

56 કૃપાકરીને શ્ચસમ VIDEOCON ના 
ઓપરેટરનો નાંિર જર્ાિો કે જે તમે 

ધરાિો છો. 

 

57 કૃપાકરીને શ્ચસમ UNINOR ના ઓપરેટરનો 
નાંિર જર્ાિો કે જે તમે ધરાિો છો. 

 

58 કૃપાકરીને શ્ચસમ AIRTEL ના ઓપરેટરનો 
નાંિર જર્ાિો કે જે તમે ધરાિો છો. 

 

59 કૃપાકરીને શ્ચસમ AIRCEL ના ઓપરેટરનો 
નાંિર જર્ાિો કે જે તમે ધરાિો છો. 

 

60 કૃપાકરીને શ્ચસમ IDEA ના ઓપરેટરનો 
નાંિર જર્ાિો કે જે તમે ધરાિો છો. 

 

61 કૃપાકરીને શ્ચસમ LOOP MOBILE ના 
ઓપરેટરનો નાંિર જર્ાિો કે જે તમે 

ધરાિો છો. 

 

62 કૃપાકરીને શ્ચસમ MTNL ના ઓપરેટરનો 
નાંિર જર્ાિો કે જે તમે ધરાિો છો. 

 

63 કૃપાકરીને શ્ચસમ BSNL ના ઓપરેટરનો 
નાંિર જર્ાિો કે જે તમે ધરાિો છો. 

 

64 "હિે આપર્ે એ શ્ચસમ કાડા પર ચચાા કરિા 
જઈ રહ્યા છીએ કે જે તમે સૌથી િધારે 

િાપરો છો.   આપર્ે આને તમારુાં મખુ્ય 
શ્ચસમ કાડા કહીશુાં" 

 

65 તમારુાં મખુ્ય શ્ચસમ કાડા કયા ઓપરેટરનુાં છે 
? 

VODAFONE 
CONNECT 
MTS India 
RELIANCE 

TATA DOCOMO 
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VIDEOCON 
UNINOR 
AIRTEL 
AIRCEL 

IDEA 
LOOP MOBILE 

MTNL 
BSNL 

જાર્તા નથી 
66 આ શ્ચસમ કાડા તમે ક્યારે ખરીધ્યુાં હતુાં/ 

તમને આપિામાાં આવ્યુાં હતુાં? 
3 મદહના કરતાાં ઓછા પહલેા 

3 થી 6 મદહના 
7 મદહના થી એક િષા પહલેા 

એક િષા થી 2 િષા પહલેા 
2 િષા કરતાાં િધારે પહલેા 

જાર્તા નથી 
67 શુાં તમારુાં મખુ્ય શ્ચસમ કાડા તમારા નામમાાં 

નોંધાયેલુાં છે? 
હા 
ના 

જાર્તા નથી 
68 તમાર મખુ્ય હેંડસેટને પસાંદ કરિામા શુાં 

તમે કોઈ ભાગ ભજવ્યો હતો? 
શ્ચનર્ાય અન્ય વ્યક્તત દ્વારા કરિામાાં 
આવ્યો હતો (મારી પાસેથી કોઈપર્ 

શ્ચિચાર મેળવ્યા િગર) 
મે મારા શ્ચિચારો આપ્યા હતા પરાંત ુ
અન્ય વ્યક્તતએ અંશ્ચતમ શ્ચનર્ાય કયો 

હતો 
મે શ્ચનર્ાય લીધો હતો 

69 તમારા મખુ્ય હને્ડસેટ પર શ્ચનર્ાય કરિા 
માટે કયા વ્યક્તતએ સાથી િધારે પ્રભાિ 

પડયો હતો ? 

ડીલર/દુકાનદાર 
સ્થાશ્ચનક આગેિાન અથિા કૉમ્યશુ્ચનટી 

સાંસ્થા/ગ્રપૂ 
મારા સાથી પાસેથી (પશ્ચત અથિા 

પત્ની) 
મારા પતુ્ર 
મારૂ પતુ્રી 

મારા શ્ચપતા/સસરા 
મારા માતા/સાસુ 

અન્ય પરુૂષ સાંિાંધી (ભાઈ, કાકા િગેરે) 
અન્ય કોઈ સ્ત્રી સાંિાંધી (િહને, કાકી 

િગેરે) 
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પરુૂષ શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો 
સમાિેશ કરતાાં) 

સ્ત્રી શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો સમાિેશ 
કરતાાં) 

હેંડસેટની મારી પસાંદગીમાાં કોઈએ 
પ્રભાિ પડયો ન હતો 

અન્ય 
70 તમાર મખુ્ય હેંડસેટની પસાંદગીમાાં 

નીચેનામાથી કયા પ્રકારની જાહરેાતે સૌથી 
િધારે પ્રભાિ પડયો હતો ? 

દડલરની સેલ્સ શ્ચપચ 
ટીિી પર જાહરેાત 

રેદડયો પર જાહરેાત 
બિલિોડા પર જાહરેાત 
ઇન્ટરનેટ પર જાહરેાત 

બ્રોશર અથિા બલફલેટ પર જાહરેાત 
હને્ડસેટની મારી પસાંદગીમાાં જાહરેાતે 

કોઈ પ્રભાિ પડયો ન હતો 
અન્ય 

71 છેલ્લા ચાર સપ્તાહમાાં તમે ધરાિો છો તે 
દરેક શ્ચસમના દરચાર્જ/મદહનાનુાં બિલ તમે 

કેિી રીતે ચકૂવ્યુાં હતુાં? 

 

 મે છેલ્લા ચાર સપ્તાહમાાં દરચાર્જ કરાવ્ય ુન 
હત ુાં 

હા 
ના 

 સ્િેચ કાડા હા 
ના 

 ઇ-ટોપ-અપ હા 
ના 

 મોિાઈલ મની દ્વારા દરચાર્જ કરાવ્ય ુહત ુાં હા 
ના 

 પોસ્ટપેડ શ્ચસમ માટે માશ્ચસક બિલ હા 
ના 

 શ્ચમત્ર અથિા સાંિાંધી દ્વારા મારા સીમમાાં 
ઇલેતરોશ્ચનકળી દરચાર્જ મોકલિામાાં આવ્યુાં 

હત ુાં 

હા 
ના 

 અન્ય હા 
ના 

 જાર્તા નથી હા 
ના 

72 અન્ય જર્ાિો  
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73 છેલ્લા ચાર સપથમાાં તમે જે શ્ચસમ ધરાિો 
છો તેમાાં કોર્ે દરકજર્જ કરિેલુાં છે ? 

 

 મે દડલરને ત્યાાં મારી જાતે દરચાર્જ કરાિેલુાં 
છે (કોઈપર્ પાસેથી કોઈપર્ જાતની 

મદદ િગર) 

હા 
ના 

 શ્ચમત્ર અથિા સાંિાંધી મારી સાથે દડલરને 
ત્યાાં આવ્યા હતા અને દરચાર્જ કરાિિામાાં 

મને મદદ કરી હતી 

હા 
ના 

 ડીલર તરફથી થોડીક સહાય લઈને 
દડલરને ત્યથી દરચાર્જ કરાવ્ય ુહત ુાં 

હા 
ના 

 શ્ચમત્ર અથિા સાંિાંધી મારા િતી દરચાર્જ 
કરાિિા માટે દડલરને ત્યાાં ગયા હતા 

હા 
ના 

 મે મારી જાતે જ મોિાઈલ મની દ્વારા 
દરચાર્જ કરાવ્ય ુહત ુાં (કોઈપર્ ની મદદ 

િગર) 

હા 
ના 

 મે મારી જાતે જ મોિાઈલ મની દ્વારા શ્ચમત્ર 
અથિા સાંિાંધી તરફથી સહાય લઈને 

દરચાર્જ કરાવ્ય ુહત ુાં 

હા 
ના 

 મે મારી જાતે જ મોિાઈલ મની દ્વારા 
ડીલસા તરફથી સહાય લઈને દરચાર્જ 

કરાવ્ય ુહત ુાં 

હા 
ના 

 અન્ય હા 
ના 

74 અન્ય જર્ાિો  
75 તમારે શામાટે દરચાર્જ કરાિિા માટે શ્ચમત્ર 

અથિા સાંિાંધી અથિા દડલરની મદદની 
જરૂર હતી? 

 

 દરચાર્જ કરતાાં ડીલસા એ હુ ાં જ્યાાં રહુાં છાં 
ત્યથી દરચાર્જ કરતાાં ડીલસા િહુ દૂર છે 

હા 
ના 

 મને દડલરની દુકાન પર િહાર જિામાાં 
અસરુબિત અને બિનઅનકુળૂ લાગે છે 

હા 
ના 

 મને દડલરની સાથે િાતચીત કરિામાાં 
બિનઅનકુળૂ લાગે છે 

હા 
ના 

 મને મારી જાતે જ દુકાન પર જવુાં તે મારા 
માટે યોગ્ય નથી 

હા 
ના 

 દુકાન પર જવુાં મારા માટે અનકુળૂ નથી 
(બિનઅનકુળૂ ખઈુલિાના કલાકો, સમય 

હા 
ના 
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નથી િગેરે) 
 મારા દરચાર્જ માટે જે વ્યક્તત ચકુિર્ી કરે 

છે તેની/તેર્ી ની જાતે જ દડલરને ત્યાાં 
જાય છે 

હા 
ના 

 મને મારી જાતે જ દડલરને મારો ફોન 
નાંિર આપિામાાં અનકુળૂ લાગતુાં નથી 

હા 
ના 

 મારૂ પદરિાર મારી જાતે જ મને દરચાર્જ 
ખરીદિા દેત ુાં નથી 

હા 
ના 

 મને ક્યારેય સમજાિિામાાં આવ્યુાં નથી કે 
કેિી રીતે દરચાર્જ કરાિવુાં અને હુ ાં જાર્તો 

નથી કે તે કેિીરીતે કરવુાં 

હા 
ના 

 મને બચિંતા છે કે જો હુ ાં મારી જાતે જ 
દરચાર્જ કરીશ તો હુ ાં ભલૂ કરી દઇશ અને 

આકસ્માતે મારે નાર્ાાંન ુાં નકુસાન થશે 

હા 
ના 

 અન્ય હા 
ના 

76 અન્ય જર્ાિો  
77 તમે શામાટે છેલ્લા ચાર સપ્તાહમાાં ઇ-

ટોપ-અપ કરાિેલુાં નથી? 
 

 હુ ાં જે દડલરને ત્યાાં જાઉં છાં ત્યાાં ઇ-ટોપ-અપ 
ઉપલબ્ધ નથી 

હા 
ના 

 મને મારો ફોન નાંિર દડલરને આપિો 
અનકુળૂ લાગતુાં નથી 

હા 
ના 

 મને ખિર નથી કે ઇ-ટોપ-અપ શુાં છે હા 
ના 

 ઉ જાર્તો નથી કે ઇ-ટોપ-અપ કેિી રીતે 
િાપરવુાં 

હા 
ના 

 મને ઇ-ટોપ-અપ પર શ્ચિશ્વાસ નથી હા 
ના 

 અન્ય હા 
ના 

78 અન્ય જર્ાિો  
79 સામાન્યરીતે દરચાર્જ કરિાના અથિા 

તમારુાં માદહનાનુાં બિલ ચકુિિાના નાર્ાાં 
ક્યાથી આિે છે ? 

મારા પોતાના નાર્ાાં 
ઘરનુાં સામાન્ય િજેટ 

મારા સાથી પાસેથી (પશ્ચત અથિા 
પત્ની) 

મારા પતુ્ર 
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મારૂ પતુ્રી 
મારા શ્ચપતા/સસરા 
મારા માતા/સાસુ 

અન્ય પરુૂષ સાંિાંધી (ભાઈ, કાકા િગેરે) 
અન્ય કોઈ સ્ત્રી સાંિાંધી (િહને, કાકી 

િગેરે) 
પરુૂષ શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો 

સમાિેશ કરતાાં) 
સ્ત્રી શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો સમાિેશ 

કરતાાં) 
અન્ય 

80 શુાં તમારે સામાન્યરીતે નાર્ાાં ખચા કરિા 
માટે અનમુશ્ચત લેિી પડે છે ? 

હા, હમેશા 
હા, મોટાભાગના સમયે 

ક્યારેક 
ના 

81 તમે દરચાર્જ કેટલા સમયે કરો છો (એ દરેક 
શ્ચસમ કાર્્ાસ માાં કે જે તમે ધરાિો છો)? 

દરરોજ 
સપ્તાહમાાં ઘર્ીિાર 

દર સપ્તાહે 
િે સપ્તાહમાાં એકિાર 

ત્રર્ સપ્તાહમાાં એકિાર 
દર મદહને 

દર િે થી ત્રર્ મદહને એકિાર 
દર ત્રર્ મદહને એકિાર અકતાા પર્ 

ઓછાં 
82 દર િખતે જ્યારે તમે દરચ્જર્જ કરો છો 

ત્યારે તમે સામાન્યરીતે તમે કેટલો ખચા 
કરો છો? (INR માાં) 

 

 
Part 6: Non-users & borrowers barriers  
 

Question ID Question Answer 
83 હિે આપર્ે કેટલાક શક્ય કારર્ો શ્ચિષે 

િાત કરિા જય રહ્યા છીએ કે જે તમે 
મોિાઈલ ફોન િાપરતા રોકતા હોય શકે 

છે.  કૃપાકરીને મને કહશેો કે નીચેના 
િકયોની સાથે તમે કેટલી હદે સહમત કે 

અસહમત છો? 
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 હુ ાં તેને પોષી શકતો નથી સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 મારી પાસે ક્યારેય મોિાઈલ ફોન 

િાપરિાની તક ન હતી 
સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 મારા શ્ચમત્ર અને સાંિાંધી એ મને કહ ેછે મારે 
તેની જરૂર નથી 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 મોિાઈલ ફોન િાપરિો તે મારા માટે 

અયોગ્ય છે 
સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

84 આપર્ે િધારાના અિરોધકો પછીથી ચચાા 
કરીશુાં 

 

85 શુાં આિતી કાલે તમને કોઈ મોિાઈલ ફોન 
મફતમાાં આપે તો તો (મોિાઈલ ફોન અને 

શ્ચસમ કાડાની સાથે) તો શુાં તમે તેને 
િાપરશો અને શ્ચનયશ્ચમતપર્ે દરચાર્જ 

કરાિશો? 

હા, ચોક્કસપર્ે 
હા, મોટાભાગે 

ના, કદાચ નહીં 
ના, ચોક્કસપર્ે નહીં 

જાર્તા નથી 
86 અમે કેટલી િાર દરચાર્જ કરાિશો તેમ તમે 

શ્ચિચારો છો? 
દરરોજ 

સપ્તાહમાાં ઘર્ીિાર 
દર સપ્તાહે 

િે સપ્તાહમાાં એકિાર 
ત્રર્ સપ્તાહમાાં એકિાર 

દર મદહને 
દર િે થી ત્રર્ મદહને એકિાર 

દર ત્રર્ મદહને એકિાર અકતાા પર્ 
ઓછાં 

ક્યારેય નહીં 
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87 અને દરેક સમયે તમે દરચાર્જ કરાિિા 
માટે કેટલો ખચા કરશો? (INR માાં) 

 

88 હિે આપર્ે એિી અસરોની િાત કરિા 
જય રહ્યા છીએ કે જે આ મોિાઈલ ફોનને 
િાપરિાથી મળે છે. કૃપાકરીને મને કહશેો 

કે નીચેના િકયોની સાથે તમે કેટલા 
સહમત કે  અસહમત છો? 

 

 મારા પદરિાર અને/અથિા શ્ચમત્રોની સાથે 
સાંપકા માાં રહવે ુાં િધારે સરળ રહ ેછે 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 તે મારા બિઝનેસ અથિા મારા રોજગારની 

તકો િધારિામાાં મદદ કરશે 
સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 મને સરુબિતતાનો એહસાસ થાય છે સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં મારા સમયનો િચાિ કરી શકીશ સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 તે મારા નાર્ાાં િચાિશે સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં મારા નાર્ાાં/રૂદટન કામો િધારે અનકુળૂ 

રીતે અને /અથિા સસ્તી રીતે કરી શકીશ 
સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 
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 હુ ાં મોિાઈલ ફાયનાક્ન્સયલ સશ્ચિિશ્ચસસ દ્વારા 
મારા નાર્ાને િધારે સારી રીતે મેનેજ કરી 

શકીશ 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં સ્િસ્્યને લગતી માદહતી અને 

સેિાઓને િધારે સારી રીતે એતસેસ કરી 
શકીશ 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં એજયકેુશનની સશ્ચિિશ્ચસસને િધારે સારી 

રીતે એતસેસ કરી શકીશ 
સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 હુ ાં ખેતીને લગતી માદહતીને િધારે મેળિી 
શકીશ 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં સરકારી સેિાની માદહતીને િધારે 

એતસેસ કરી શકીશ 
સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 હુ ાં લેટેસ્ટ ન્યઝૂથી માદહતગાર થઈ શકીશ સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં મનોરાંજન કરી શકીશ/ મનોરાંજન 

િધારે સરળતાથી એતસેસ કરી શકીશ 
(ગેમ્સ,મ્યબુઝક, રેદડયો િગેરે) 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં મારો સામાજજક દરજ્જો િધારી શકીશ સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
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અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં ઇન્ટરનેટને એતસેસ કરી 

શકીશ/ઇન્ટરનેટને િધારે સરળતાથી 
એતસેસ કરી શકીશ 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં િધારે સ્િતાંત્ર મેહસસૂ કરી શકીશ સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 હુ ાં અન્યો દ્વારા િધારે શ્ચનયાંત્રર્માાં મેહસસૂ 
કરીશ 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં િધારે તર્ાિમાાં મેહસસૂ કરીશ સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 મને એસએમએસ અને કોલ્સ જાહરેતોની 
બચિંતા હશે 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 મને અજાણ્યા લોકોની બચિંતા હશે સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 
Part 7: Awareness & Barriers for all iterviewees  
 

Question ID Question Answer 
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89 શુાં તમે ક્યારેય નીચેની મોિાઈલ સશ્ચિિશ્ચસસ 
શ્ચિષે સાાંભળેલુાં છે ? 

 

 એસએમએસ હા 
ના 

 મોિાઈલ ફોન પર ઇન્ટરનેટ હા 
ના 

 ઓિાઈલ ફોન પર ઈમેઈલ હા 
ના 

 મોિાઈલ ફોન પર ફેસબકુ હા 
ના 

 મોિાઈલ ફોન પર ટ્શ્ચિટર હા 
ના 

 મોિાઈલ ફોન પર મોિાઈલ મની હા 
ના 

 મોિાઈલ ફોન પર મોિાઈલ એપ્સ હા 
ના 

 મોિાઈલ ફોન પર રેદડયો હા 
ના 

 મોિાઈલ ફોન પર મ્યબુઝક હા 
ના 

 મોિાઈલ ફોન પર ગેમ્સ હા 
ના 

90 હુાં તમને તમારા સમાજમાાં મોિાઈલ ફોન્સ 
િાપરતા પરુુષો અને સ્ત્રીઓ ના તમારા 
અબભપ્રાયને પછૂિા માાંગ ુછાં. કૃપાકરીને 

મને કહશેો કે નીચેના િકયોની સાથે તમે 
કેટલી હદે સહમત કે અસહમત છો? 

 

 પરુુષો જ્યારે મોિાઈલ ફોન િાપરતા હોય 
ત્યારે તેમનુાં સપુરશ્ચિઝન કરવુાં જોઈએ 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
જિાિ આપિાનુાં પસાંદ નથી 

 સ્ત્રીઓ જ્યારે મોિાઈલ ફોન િાપરતી હોય 
ત્યારે તેમનુાં સપુરશ્ચિઝન કરવુાં જોઈએ 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 
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જાર્તા નથી 
જિાિ આપિાનુાં પસાંદ નથી 

 પશ્ચત માટે તેની પત્નીના મોિાઈલ ફોનના 
નમ્િસાને ચેક  કરવુાં સ્િીકાયા છે 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
જિાિ આપિાનુાં પસાંદ નથી 

 પત્ની માટે તેના પશ્ચતના મોિાઈલ ફોનના 
નમ્િસાને ચેક  કરવુાં સ્િીકાયા છે 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
જિાિ આપિાનુાં પસાંદ નથી 

91 હિે હુાં તમારી સાથે કેટલાક શક્ય કારર્ોની 
િાત કરિા જઈ રહ્યો છાં કે જે મોિાઈલ 
ફોનને િાપરતા અથિા િધારે િાપરતા 

અથિા આજે તમે જે િપરાશ કરો છો 
તેનાથી િધારે શ્ચિશ્ચિધતા થી િાપરતા રોકે 

છે. કૃપાકરીને મને કહશેો કે નીચેના 
િકયોની સાથે તમે કેટલા સહમત કે 

અસહમત છો? 

 

 હુ ાં જ્યાાં રહુાં છાં ત્યાાં કિેરેજ નથી અથિા 
ખરાિ કિરેજ છે 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 મારી પાસે યોગ્ય રજીસ્રેશનના ડોઈક્યમેુન્ટ 

કે આઇડી નથી 
સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 હને્ડસેટની દકમતો મોંઘી છે સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
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 શ્ચસમ કાર્્ાસ મોંઘા છે સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 દરચાર્જ /માશ્ચસક બિલ મોંઘા છે સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 મારા હેંડસેટની િેટરી ચજજ િંગ મોંઘુાં છે/હશે સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 મને હને્ડસેટને િાાંચિા અને/અથિા 

સમજિામાાં મશુ્કેલી છે  અને/અથિા 
ભાષામાાં મશુ્કેલી છે 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 મારે મારા હેંડસેટની િેટરીને ચાર્જ 

કરિામાાં મશુ્કેલી છે /હશે 
સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 મને એસએમએસ અને કોલ્સ જાહરેાતો ની 
બચિંતા છે 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં જ્યાાં રહુાં છાં ત્યાાંથી ડીલસા ખિુજ દૂર છે સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 મને ક્યારેક ડીલસાની સાથે િાતચીત 
કરિામાાં બિનઅનકુળૂ લાગે છે 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 
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અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 ડીલસા મારા મોિાઈલ ફોન સાંિાંશ્ચધત 

પ્રશ્નોનાાં જિાિ આપિામાાં એટલા મદદરૂપ 
નથી 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 ડીલસા અથિા ઓપરેટસા ક્યારેક મને 

છેતરે છે 
સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 મારી પાસે લેંડલાઇન છે સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં િારાંિાર જે લોકોની સાથે િાત કરુાં છાં 

તેમનો મારે સાંપકા કરિા માટે મોિાઈલ 
ફોનની જરૂર નથી (ઉદાહરર્ તરીકે: તેઓ 

મારી નજીકમાાં જ રહ ેછે, તેમની પાસે 
મોિાઈલ ફોન નથી) 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 મારી પાસે પહલેેથીજ અન્ય ક્યાક સરળ 

ઇન્ટરનેટ એતસેસ છે (ઉદા. ઘરે દફતસ્ડ 
લાઇન, ઇન્ટરનેટ કાફે) 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 મોિાઈલ ફોન પર માદહતી/સેિાઓ 

મેળિી શકાય છે તેમ છતાાં મને લાગે છે 
મારા માટે એટલી માદહતી/સેિાઓ લાગ ુ

પડતી નથી 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં જાર્તો નથી કે મોિાઈલ ફોન કેિી રીતે 

િાપરિો/ િધારે મશુ્કેલ પાસાઓ કેિી 
રીતે િાપરિા 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 
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જાર્તા નથી 
 મને બચિંતા છે કે હુ ાં ભલૂ કરી દઇશ અને 

નાર્ાાં ગમુાિીશ 
સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 મને સરુિાની બચિંતા છે (ઉદા. હેંડસેટની 
ચોરી થઈ જિી) 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 મારો અજાણ્યા લોકો દ્વારા સાંપકા થિો/ 

કરશે 
સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 મારૂ પદરિાર મોિાઈલ ફોન્સ અથિા 
મોિાઈલ સશ્ચિિશ્ચસસ િાપરિામાાં હમેશા 

અનકુળૂ હોત ુાં નથી 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 
Part 8: Usage (Owners & Borrowers)  
 

Question ID Question Answer 
92 તમે છેલ્લે મોિાઈલ ફોન------- માટે 

ક્યારે િાપયો હતો 
 

 કોલ કરિા ગઇકાલે 
છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 

છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 
30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 

ક્યારેય નહીં 
 કોલ મેળિિા ગઇકાલે 

છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 
છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 

30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 
ક્યારેય નહીં 
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 િારાંિાર શ્ચમસ્ડ કોલ કરિા ગઇકાલે 
છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 

છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 
30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 

ક્યારેય નહીં 
 એસએમએસ મોકલિા ગઇકાલે 

છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 
છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 

30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 
ક્યારેય નહીં 

 એસએમએસ મેળિિા ગઇકાલે 
છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 

છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 
30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 

ક્યારેય નહીં 
 મોિાઈલ ફોન પર ઇન્ટરનેટ િાપરિા ગઇકાલે 

છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 
છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 

30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 
ક્યારેય નહીં 

 મોિાઈલ ફોન પર ઈમેઈલ મોકલિા ગઇકાલે 
છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 

છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 
30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 

ક્યારેય નહીં 
 Use Facebook on a mobile phone ગઇકાલે 

છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 
છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 

30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 
ક્યારેય નહીં 

 Use Twitter on a mobile phone ગઇકાલે 
છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 

છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 
30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 

ક્યારેય નહીં 
 નાર્ાાં મેળિિા માટે મોિાઈલ મની 

િાપરવુાં 
ગઇકાલે 

છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 
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છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 
30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 

ક્યારેય નહીં 
 નાર્ાાં મોકલિા માટે મોિાઈલ મની 

િાપરવુાં 
ગઇકાલે 

છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 
છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 

30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 
ક્યારેય નહીં 

 દરચાર્જ કરિા માટે મોિાઈલ મની િાપરવુાં ગઇકાલે 
છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 

છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 
30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 

ક્યારેય નહીં 
 મોિાઈલ ફોન પર એપ ડાઉનલોડ કરિી ગઇકાલે 

છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 
છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 

30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 
ક્યારેય નહીં 

 મોિાઈલ ફોન પર રેદડયો િાપરિો ગઇકાલે 
છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 

છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 
30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 

ક્યારેય નહીં 
 મોિાઈલ ફોન પર મ્યબુઝક સાાંભળવુાં ગઇકાલે 

છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 
છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 

30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 
ક્યારેય નહીં 

 મોિાઈલ ફોન પર ગેમ્સ રમિી ગઇકાલે 
છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 

છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 
30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 

ક્યારેય નહીં 
 Download a ringtone on a mobile 

phone 
ગઇકાલે 

છેલ્લા 7 દદિસોમાાં 
છેલ્લા 30 દદિસોમાાં 

30 દદિસો કરતાાં િધારે પહલેા 
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ક્યારેય નહીં 
93 શુાં તમારી પાસે તમારુાં પોતાનુાં મોિાઈલ 

મની એકાઉન્ટ છે? 
હા 
ના 

94 શુાં તમે જાર્ો છો કે નીચેના ઓપરેશન્સ 
કોઈનીય મદદ િગર કેિી રીતે કરિા? 

 

 કોલ કરિા હા 
ના 

જાર્તા નથી 
 કોલ મેળિિા હા 

ના 
જાર્તા નથી 

 િારાંિાર શ્ચમસ્ડ કોલ કરિા હા 
ના 

જાર્તા નથી 
 એસએમએસ મોકલિા હા 

ના 
જાર્તા નથી 

 એસએમએસ મેળિિા હા 
ના 

જાર્તા નથી 
 મોિાઈલ ફોન પર ઇન્ટરનેટ િાપરિા હા 

ના 
જાર્તા નથી 

 મોિાઈલ ફોન પર ઈમેઈલ મોકલિા હા 
ના 

જાર્તા નથી 
 મોિાઈલ ફોનમાાં ફેસબકુ િાપરવુાં હા 

ના 
જાર્તા નથી 

 મોિાઈલ ફોનમાાં ટ્શ્ચિટર િાપરવુાં હા 
ના 

જાર્તા નથી 
 નાર્ાાં મેળિિા માટે મોિાઈલ મની 

િાપરવુાં 
હા 
ના 

જાર્તા નથી 
 નાર્ાાં મોકલિા માટે મોિાઈલ મની 

િાપરવુાં 
હા 
ના 
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જાર્તા નથી 
 દરચાર્જ કરિા માટે મોિાઈલ મની િાપરવુાં હા 

ના 
જાર્તા નથી 

 મોિાઈલ ફોન પર એપ ડાઉનલોડ કરિી હા 
ના 

જાર્તા નથી 
 મોિાઈલ ફોન પર રેદડયો િાપરિો હા 

ના 
જાર્તા નથી 

 મોિાઈલ ફોન પર મ્યબુઝક સાાંભળવુાં હા 
ના 

જાર્તા નથી 
 મોિાઈલ ફોન પર ગેમ્સ રમિી હા 

ના 
જાર્તા નથી 

 મોિાઈલ ફોન પર રીંગટોન ડાઉનલોડ 
કરિી 

હા 
ના 

જાર્તા નથી 
95 કૃપાકરીને શ્ચિચારો કે મોિાઈલ ફોન 

િાપરિાથી તમારા જીિનમાાં કેિી અસર 
થઈ છે. કૃપાકરીને મને કહશેો કે નીચેના 

િકયોની સાથે તમે કેટલા સહમત કે 
અસહમત છો? 

 

 મને મારા પદરિાર અને/અથિા શ્ચમત્રોની 
સાથે સાંપકામાાં રહવે ુાં િધારે સરળ લાગે છે 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 મારી પાસે બિઝનેસ અને/અથિા 

રોજગારની તકો િધારે હોય છે 
સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 મને િધારે સરુબિત મેહસસૂ થાય છે સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
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સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 તે મારા સમયને િચાિે છે સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 તે મારા નાર્ાાં િચાિે છે સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 હુ ાં મારા નાર્ાાં/રૂદટન કામો િધારે અનકુળૂ 
રીતે કરી શકૂ છાં 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં મોિાઈલ ફાયનાક્ન્સયલ સશ્ચિિશ્ચસસ દ્વારા 

મારા નાર્ાને િધારે સારી રીતે મેનેજ કરી 
શકી શકૂ છાં 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં સ્િસ્્યને લગતી માદહતી અને 

સેિાઓને િધારે સારી રીતે એતસેસ કરી 
શકૂ છાં 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં એજયકેુશનની સશ્ચિિશ્ચસસને િધારે સારી 

રીતે એતસેસ કરી શકી શકૂ છાં 
સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 હુ ાં ખેતીને લગતી માદહતીને િધારે મેળિી 
શકૂ છાં 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
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 હુ ાં સરકારી સેિાની માદહતીને િધારે 
એતસેસ કરી શકૂ છાં 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં લેટેસ્ટ ન્યઝૂથી માદહતગાર થઈ શકૂ છાં સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 હુ ાં મનોરાંજન કરી શકીશ/ મનોરાંજન 
િધારે સરળતાથી એતસેસ કરી શકૂ છાં  

(ગેમ્સ,મ્યબુઝક, રેદડયો િગેરે) 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં મારો સામાજજક દરજ્જો િધારી શકૂ છાં સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 હુ ાં ઇન્ટરનેટને એતસેસ કરી 
શકીશ/ઇન્ટરનેટને િધારે સરળતાથી 

એતસેસ કરી શકૂ છાં 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં િધારે સ્િતાંત્ર મેહસસૂ કરી શકૂ છાં સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 હુ ાં અન્યો દ્વારા િધારે શ્ચનયાંત્રર્માાં મેહસસૂ 
કરી શકૂ છાં 

સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 હુ ાં િધારે તર્ાિમાાં મેહસસૂ કરી શકૂ છાં સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
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અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
 મને એસએમએસ અને કોલ્સ જાહરેતોની 

બચિંતા થાય છે 
સખતપર્ે સહમત 

સહમત 
અસહમત 

સખતપર્ે અસહમત 
જાર્તા નથી 

 મને અજાણ્યા લોકોની બચિંતા થાય છે સખતપર્ે સહમત 
સહમત 

અસહમત 
સખતપર્ે અસહમત 

જાર્તા નથી 
96 જો તમને તમારો મોિાઈલ ફોન કેિીરીતે 

િાપરિો તેના લાગતો પ્રશ્નો હોય તો , તમે 
કોને પહલેા મદદ માટે પછૂશો? 

કોઈને નહીં , હુાં મારી જાતેક ઉકેલ 
શોધીશ 
ડીલર 

એરા મોિાઈલ ઓપરેટરનુાં કોલ સેન્ટર 
સ્થાશ્ચનક આગેિાન અથિા કૉમ્યશુ્ચનટી 

સાંસ્થા/ગ્રપૂ 
મારા સાથી પાસેથી (પશ્ચત અથિા 

પત્ની) 
મારા પતુ્ર 
મારૂ પતુ્રી 

મારા શ્ચપતા/સસરા 
મારા માતા/સાસુ 

પરુૂષ શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો 
સમાિેશ કરતાાં) 

સ્ત્રી શ્ચમત્ર પાસેથી (પાડોશી નો સમાિેશ 
કરતાાં) 

અન્ય પરુૂષ સાંિાંધી (ભાઈ, કાકા િગેરે) 
અન્ય કોઈ સ્ત્રી સાંિાંધી (િહને, કાકી 

િગેરે) 
અન્ય 

 
Part 9 : Socio-demographics  
 

Question ID Question Answer 
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97 શુાં તમે મને આ પ્રશ્નોનાાં જિાિ આપશો?  
 દહન્દી હા 

ના 
 તેલગુુ હા 

ના 
 મરાઠી હા 

ના 
 ગજુરાતી હા 

ના 
 િાંગાળી હા 

ના 
 કન્નડ હા 

ના 
 અંગે્રજી હા 

ના 
98 તમારા શ્ચશિર્નુાં ઉચ્ચ સ્તર શુાં છે? પ્રાથશ્ચમક સ્કૂલ 

સેકન્ડરી સ્કૂલ 
ઉચ્ચ શ્ચશિર્ 

(કોલેજ,યશુ્ચનિશ્ચસિટી,િોકેશનલ, 
પ્રોફેશનલ) 

નોન સ્ટાન્ડડા અભ્યાસિમ 
અભ્યાસ નહીં 

અન્ય 
જાર્તા નથી 

99 છેલ્લા 30 દદિસોમાાં, તમારા ઘરનો અંદાજે 
ખચા કશુાં હતો? (દરરોજના ખચા , 

અપિાદરુપ ખચાને િાદ કરતાાં, INR માાં ) 

 

100 ઘરના દરરોજના ખચાા શ્ચિષે શ્ચનર્ાય 
કરિામાાં તમે શુાં ભાગ ભજિો છો? 

હુાં દરરોજના ખચામાાં કોઈપર્ શ્ચનર્ાય 
લેતો નથી (ઘરમાાં શ્ચનર્ાય અન્ય દ્વારા 

લેિામાાં આિે છે) 
દરરોજના ખચા સાંિાંશ્ચધત ઘરમાાં િીજા 
કોઇની સાથે મળીને હુાં શ્ચનર્ાય લઉં છાં 

દરરોજના ખચા સાંિાંશ્ચધત ઘરમાાં હુાં 
શ્ચનર્ાય લઉં છાં (ઘરમાાં કોઈનીય પર્ 

મદદ લીધા િગર) 
101 તમારો મખુ્ય વ્યિસાય શુાં છે? ગદૃહર્ી, ગહૃપશ્ચત 

શ્ચનવતૃ્ત 
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િેરોજગાર 
શ્ચિધ્યાથી 

ખેરૂ્ત 
કેઝ્યુલ મજૂર/અશ્ચનયશ્ચમત મજૂર 

/રોજ કામ કરનાર 
િોલીફાઈડ િકાર (પ્લાંિર, 

ઇલેક્તરશ્ચશયન, િગેરે) 
બિઝનેસ માબલક/સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ 

(દુકાનદાર િગેરે) 
શ્ચમડલ લેિલ ફૂલ ટાઈમ સેલરઇડ જોિ 

(ખાનગી કાંપનીના કમાચારી, શ્ચશિક, 
પોલીસ મેન િગેરે) 

ઉચ્ચ સ્થાન પર મેનેજર (લોયર, 
ડોતટર,પ્રોફેસર,ઉચ્ચ િમના ઓદફસર) 

અન્ય 
102 શુાં તમે છેલ્લા 30 દદિસોમાાં એકાંદરે ઘરની 

આિકમાાં કોઈ ફાળો આપેલો છે? 
હા, મારા ધાંધાની આિકમાથી 

હા, ખેતીની આિકમાથી 
હા, હેંડિાફ્ટ અથિા ઘરે િનાિેલ 

િસ્તનુા િેચાર્માથી 
હા, મારી નોકરીના પગાર માાંથી 

હા, મારી કેઝુયલ/અશ્ચનયશ્ચમત નોકરીના 
પગાર માથી 

હા, ઘરની િહાર શ્ચમત્ર અથિા 
પદરિારમાથી મેળિેલા નાર્ાાં માથી 

હા, ઘરની િહાર શ્ચમત્ર અથિા 
પદરિારમાથી ઉછીના મેળિેલા નાર્ાાં 

માથી 
હા, મારા સેશ્ચિિંગ ગ્રપૂના નાર્ાાં માથી 

હા, મારા ભાડાની આિકમાથી 
હા, અન્ય સ્ત્રોતમાથી 

ના, હુાં કમાઉ છાં અથિા ઘરની િહાર 
થી નાર્ાાં મેળવુાં છાં તેમ છતાાં , મે આ 
ઘરની આિકમાાં ફાળો આપેલો નથી 

ના, હુાં કમાતો નથી અથિા ઘરની 
િહાર થી નાર્ાાં મેળિતો નથી અને મે 

આ ઘરની આિકમાાં ફાળો આપેલો નથી 
103 શુાં તમારા ઘરમાાં નીચેના સાધનો છે?  
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 નળમાથી આિતુાં પાર્ી હા 
ના 

જાર્તા નથી 
 િીજળી હા 

ના 
જાર્તા નથી 

 લેન્ડલાઇન ફોન હા 
ના 

જાર્તા નથી 
 ટેલીશ્ચિઝન હા 

ના 
જાર્તા નથી 

 રેદડયો હા 
ના 

જાર્તા નથી 
 કાર હા 

ના 
જાર્તા નથી 

 મોટરસાયકલ હા 
ના 

જાર્તા નથી 
 સાઇકલ હા 

ના 
જાર્તા નથી 

 કોમ્પ્યટુર હા 
ના 

જાર્તા નથી 
 ટેિલેટ હા 

ના 
જાર્તા નથી 

 ગેમ કોન્સોલ હા 
ના 

જાર્તા નથી 
 દફતસ્ડ ઇન્ટરનેટ લાઇન હા 

ના 
જાર્તા નથી 

104 શુાં તમે મને હુાં જે કાંપની માટે કામ કરુ છાં હા 
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તે કાંપનીને મારૂ કામ જો તેઓ ચેક કરિા 
માાંગતા હોય તો તેના માટે તમારા મખુ્ય 

સીમકાડાનો નાંિર શેર કરિા માટેની 
પરિાનગી આપશો ? 

ના 

105 શુાં તમે તમારો ફોન નાંિર {0} ની સાથે 
શેર કરિાની પરિાનગી આપશો કે જેથી 
આ સિેમાાં દરેક દરસ્પોંડેન્ટની િપરાશની 

પેટના પર દરસચા દટમ િધારે માદહતી 
મેળિી શકે ? કૃપાકરીને નોંધો કે તમારા 

મોિાઇલ ઓપરેટરની સાથે તમારી 
વ્યક્તતગત માદહતી તમારા સિેના 

જિાિોની સાથે આપિામાાં આિશે નહીં 
અને તમારો મોિાઈલ નાંિર શેર કરિાથી 

તમને અશ્ચનબ્સ્કચ્છત એસએમએસ કે કોલ્સ માાં 
પદરર્મશે નહીં. 

હા 
ના 

106 તમારા સમય માટે તમારો આભાર !  
 
Part 10: Interviewer to record  
 

Question ID Question Answer 
107 આ ઇન્ટરવ્ય ુઆપનાર કેિા પ્રકારના 

ઘરમાાં રહ ેછે ? 
માટીની દીિાલ 

પોચી ઈંટ 
પાકી ઈંટ 

લાકડાની દીિાલ 
પ્થરની દીિાલ 
કોંકદરટની દીિાલ 

108 શુાં ઇન્ટરવ્ય ુદરશ્ચમયાન ઇન્ટરવ્ય ુ
આપનારને તેમના કોઈ શ્ચમત્ર અથિા 

ઘરના સભ્યએ સપુરિાઈઝ કયુું હતુાં ? 

હા 
ના 

 
Conclusion  
 

Question ID Question Answer 
109 ઇન્ટરવ્ય ુડ્રોપ કરિાનુાં કારર્ ઘરે નથી 

જિાિ આપિાની ના પાડી 
15 કરતાાં ઓછો 

110 જીપીએસ મેળિિા માટે "Capture" પર  
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બ્સ્કતલક કરો અને ઇન્ટરવ્ય ુિાંધ કરો 
 


