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PSU  
 

Question ID Question Answer 
1 ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಪ್ಾರದ ೀಶಿಕದಲ್ಲಿ ಇರತವಿರಿ ? ಆಂಧ್ರಪ್ರದ ೀಶ 

ಬಿಹಾರ 
ಗತಜರಾತ್ 
ಕರ್ಾಾಟಕ 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 
ಎನ್ ಸಿ ಟಿ  ದ ಹಲ್ಲ 

ಪ್ಂಜಾಬ್ 
ಉತುರ ಪ್ರದ ೀಶ 
ಪ್ಶಿಿಮ ಬಂಗಾಳ 

2 ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಾಾಟಕ ಯವ {0} ಯಾವ ಪಿ 
ಎಸ್ ಯತ ನಲ್ಲಿ ಇರತವಿರಿ ? 

Nizamabad 
Visakhapatnam 

Prakasam 
Anantapur 

Mahbubnagar 
Vijayawada 

Sheohar 
Begusarai 
Sitamarhi 

Gaya 
Muzaffarpur 

Patna 
Navsari 

Ahmadabad 
Rajkot 
Anand 

Ramanagara 
Haveri 
Bellary 

Osmanabad 
Amravati 

Aurangabad 
Nanded 
Jalgaon 

Ahmadnagar 
New Delhi 
Rupnagar 

Etawah 
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Sonbhadra 
Chandauli 

Agra 
Bulandshahr 

Pratapgarh 
Ghazipur 

Sitapur 
Haora 

Uttar Dinajpur 
Maldah 

Paschim Medinipur 
 
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 ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 15 ವಷ್ಟ್ಾಕ್ಕಂತಲೂ ಹ ಚ್ಚಿನ ಎಷ್ಟ್ತು 

ಜನರತ ವಾಸ್ ಮಾಡತತ್ತುದಾಾರ  ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿ ? 
 

5 ಮೊದಲ್ಲಗ , ರ್ಾನತ ಈ ಕತಟತಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರನತು 
ಸ್ಂದಶಾನ ಮಾಡಬ ೀಕತ ಎಂದತ ನರ್ಾಾರ 

ಮಾಡತವ ಅಗತಯವಿರದ . ಮೊದಲ್ಲಗ  ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 
ವಾಸ್ ಮಾಡತತ್ತುರತವ ಎಲಿ ಹ ಸ್ರನತು ಮತತು  15 

ಮತತು ಅದಕ್ಕಂತಲೂ ಹ ಚ್ತಿ ವಯಸಿಿನ ಎಲಿ ಜನರ 
ವಯಸ್ಿನತು ನನಗ  ನೀಡಿಿ. 

 

 
Adults Details Iteration 1 
 

Question ID Question Answer 
6 1 ವಯಕ್ುಯ ಹ ಸ್ರತ  
7 {0}'s ವಯಸ್ತಿ :  
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8 {0}' ರ ಲ್ಲಂಗ ಗಂಡತ 
ಹ ಣತು 

 
Adults Details Iteration 2 
 

Question ID Question Answer 
6 2 ವಯಕ್ುಯ ಹ ಸ್ರತ  
7 {0}'s ವಯಸ್ತಿ :  
8 {0}' ರ ಲ್ಲಂಗ ಗಂಡತ 

ಹ ಣತು 
 
Adults Details Iteration 3 
 

Question ID Question Answer 
6 3 ವಯಕ್ುಯ ಹ ಸ್ರತ  
7 {0}'s ವಯಸ್ತಿ :  
8 {0}' ರ ಲ್ಲಂಗ ಗಂಡತ 

ಹ ಣತು 
 
Adults Details Iteration 4 
 

Question ID Question Answer 
6 4 ವಯಕ್ುಯ ಹ ಸ್ರತ  
7 {0}'s ವಯಸ್ತಿ :  
8 {0}' ರ ಲ್ಲಂಗ ಗಂಡತ 

ಹ ಣತು 
 
Adults Details Iteration 5 
 

Question ID Question Answer 
6 5 ವಯಕ್ುಯ ಹ ಸ್ರತ  
7 {0}'s ವಯಸ್ತಿ :  
8 {0}' ರ ಲ್ಲಂಗ ಗಂಡತ 

ಹ ಣತು 
 
Adults Details Iteration 6 
 

Question ID Question Answer 
6 6 ವಯಕ್ುಯ ಹ ಸ್ರತ  
7 {0}'s ವಯಸ್ತಿ :  
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8 {0}' ರ ಲ್ಲಂಗ ಗಂಡತ 
ಹ ಣತು 

 
Adults Details Iteration 7 
 

Question ID Question Answer 
6 7 ವಯಕ್ುಯ ಹ ಸ್ರತ  
7 {0}'s ವಯಸ್ತಿ :  
8 {0}' ರ ಲ್ಲಂಗ ಗಂಡತ 

ಹ ಣತು 
 
Adults Details Iteration 8 
 

Question ID Question Answer 
6 8 ವಯಕ್ುಯ ಹ ಸ್ರತ  
7 {0}'s ವಯಸ್ತಿ :  
8 {0}' ರ ಲ್ಲಂಗ ಗಂಡತ 

ಹ ಣತು 
 
Adults Details Iteration 9 
 

Question ID Question Answer 
6 9 ವಯಕ್ುಯ ಹ ಸ್ರತ  
7 {0}'s ವಯಸ್ತಿ :  
8 {0}' ರ ಲ್ಲಂಗ ಗಂಡತ 

ಹ ಣತು 
 
Adults Details Iteration 10 
 

Question ID Question Answer 
6 10 ವಯಕ್ುಯ ಹ ಸ್ರತ  
7 {0}'s ವಯಸ್ತಿ :  
8 {0}' ರ ಲ್ಲಂಗ ಗಂಡತ 

ಹ ಣತು 
 
Kish Calculation  
 

Question ID Question Answer 
9 ಡಮ್ಮಿ : ಕ್ಶ ಗ್ರರಡ್ ನ ಆರ್ಾರದ ಮೀರ ಗ  ವಯಸ್ಕರ 

ಇಂಡ ಕ್ಸಿ ನತು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿರತವುದತ. 
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Continue  
 

Question ID Question Answer 
10 ಆಯ್ಕಕಯಾದ ವಯಕ್ುಯತ : {0}  

 
Admin  
 

Question ID Question Answer 
11 ಆಯ್ಕಕಯಾದ ವಯಕ್ುಯ ಲ್ಲಂಗ ಗಂಡತ 

ಹ ಣತು 
12 Selected person's age  
13 ದಿರ್ಾಂಕ  
14 ಆರಂಭವಾದ ಸ್ಮಯ  
15 ಕ ೂರ್ ಗ ೂಂಡ ಸ್ಮಯ  
16 ಆಯ್ಕಕಯಾದ ವಯಕ್ುಯ ಹ ಸ್ರತ  

 
Part 1: Admin  
 

Question ID Question Answer 
17 ಅವರತ {೦} ಮರ್ ಯಲ್ಲಿ ಇದಾಾರ ಯ್ಕೀ ? ಹೌದತ 

ಇಲಿ 
18 “ಗ್ರರೀಟಿಂಗ್ ಗಳು ,  ನನು ಹ ಸ್ರತ .............. ರ್ಾನತ 

............... ಕಂಪ್ನ ಗಾಗ್ರ ಕ ಲಸ್ ಮಾಡತತ ುೀರ್ , ಇದತ 
[ದ ೀಶ] ದಲ್ಲ ಿಸ್ಂಶ  ೀಧ್ರ್ ಯನತು ನಡ ಸ್ತತ್ತುದ . 

ರ್ಾವು ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನ ಬಳಕ  ಮತತು ಜನರ 
ಐಡಿಯಾ ಗಳನೂು ಕತಿತತ ಕ ಲವು 

ಸ್ಂಶ  ೀಧ್ರ್ ಯನತು ನಡ ಸ್ತತ್ತುದ ಾೀವ . ಈ 
ಸ್ಂಶ  ೀಧ್ರ್ ಯತ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ಸ್ವಿರಾಸ್ ಗಳ 

ಆಫರ್ ನತು [ದ ೀಶ ] .............ದಲ್ಲ ಿಯಾವ ಿೀತ್ತ 
ಉತುಮವಾಗ್ರ ಸ್ತರ್ಾರಣ  ಮಾಡಬ ೀಕತ ಎಂದತ 

ಪ್ರರವ ೈಡರ್ ಗಳಿಗ  ಅರ್ಾ ಮಾಡಿಕ ೂಳಳಲತ 
ಸ್ಹಕಾಿ ಆಗ್ರದ .    ಈ ಅಧ್ಯಯನಕಾಕಗ್ರ ನಮಿ 
ಕತಟತಂಬವನತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲತ ಆಯ್ಕಕ 

ಮಾಡಲಾಗ್ರದ . ನೀವು ಕ ಲವು ಪ್ರಶ ುಗಳಿಗ  
ಉತುಿಸ್ಲತ ಇಚ್ಚಿಸ್ತವಿರರ ? ಈ ಸ್ಂದಶಾನವು 

ಸ್ತಮಾರತ 30 ನಮ್ಮಷ್ಟ್ಗಳನತು ತ ಗ ದತಕ ೂಳುಳತುದ . 
ನೀವು ನೀಡತವ ಉತುರಗಳು ಮತತು ಎಲಿ 

ಮಾಹಿತ್ತಯನತು ರ್ಾವು ಅರ್ಾಮರ್ ೀಯ ಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ 
ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಲಾಗತವುದತ ಮತತು ಗೌಪ್ಯವಾಗ್ರ 
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ಇಡಲಾಗತವುದತ. ನಮಿ ಚ್ರ್ ಾಯ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, 
ರ್ಾನತ ನಮಗ  ನಮಿ ಪ್ರತ್ತದಿನದ ಜೀವನ ಮತತು 
ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ಗಳನೂು ಕತಿತತ ಪ್ರಶ ುಗಳನತು 
ಕ ೀಳುತ ುೀರ್ . ಒಂದತವ ೀಳ  ನೀವು ಪ್ರಶ ುಯಂದಿಗ  
ಉತುಿಸ್ಲತ ತ ೂಂದರ ಯಾದರ  , ಸ್ಂಕ ೂೀಚ್ 

ಪ್ಡದ ೀ ನನಗ  ತ್ತಳಿಸಿ. ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತವುದಕ ಕ 
ನರ್ಾಾರ ಮಾಡತವ ಮತನು ಈ ಸ್ಮ್ಮೀಕ್ಷ ಯನತು 

ಕತಿತತ ಏರ್ಾದರತ ಕ ೀಳಲತ ಬಯಸ್ತವಿರರ ಎಂದತ 
ತ್ತಳಿಸಿ ? 

19 ಭಾಗವಹಿಸ್ಲತ ಇಚ್ಚಿಸ್ತವಿರರ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿ ? ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 
Part 2: Basic Socio Dem  
 

Question ID Question Answer 
20 ನಮಗ  ಎಷ್ಟ್ತು ವಷ್ಟ್ಾಗಳು  ?  
21 (ಸ್ಂದಶಾಕರತ ಕ ೂೀಡ್ ಮಾಡಿಿ ) ಲ್ಲಂಗ ಗಂಡತ 

ಹ ಣತು 
22 ನಮಿ ಕತಟತಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ತು ಜನರತ ವಾಸ್ 

ಮಾಡತತ್ತುದಾಾರ  ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿ ? ( ನಮಿನತು 
ಒಳಗ ೂಂಡಂತ  ) ಕತತತಬಿ ಎಂದರ  ಒಂದ ೀ 

ರ್ಾವಣಿ ಮತತು ಅದ ೀ ಅಡತಗ ಯನತು ಹಂಚ್ಚಕ ೂಳುಳವ 
ಜನರ ಗತಂಪ್ು ಆಗ್ರದ  

 

 ಒಟು  
 18 ವಷ್ಟ್ಾ ವಯಸಿಿನ ಒಟತು ಪ್ುರತಷ್ಟ್ರ ಸ್ಂಖ್ ಯ  
 18 ವಷ್ಟ್ಾ ವಯಸಿಿನ ಒಟತು ಮಹಿಳ ಯರ  ಸ್ಂಖ್ ಯ  
 18 ವಷ್ಟ್ಾಕ್ಕಂತಲೂ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಿನ ಪ್ುರತಷ್ಟ್ರ 

ಸ್ಂಖ್ ಯ 
 

 18 ವಷ್ಟ್ಾಕ್ಕಂತಲೂ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಿನ 
ಮಹಿಳ ಯರ  ಸ್ಂಖ್ ಯ 

 

23 ನಮಿ ವ ೈವಾಹಿಕ ಸ್ಾಾನ ಮಾನ ಏನತ ಎಂದತ 
ತ್ತಳಿಸಿ ? 

ಒಬಬಂಟಿ 
ವಿರವಾಹಿತ 

ಅವಿರವಾಹಿತ ಆದರ  ಪ್ಾಟುಾರ್ ರ್ ೂಂದಿಗ  ವಾಸ್ 
ಮಾಡತತ್ತುರತವುದತ 

ವಿರಧ್ವ 
ವಿರರ್ ಿೀದಿತ 

 
Part 3: Access  
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Question ID Question Answer 
24 ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನತು 

ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿರತವಿರರ ? 
ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

25 ಕಳ ದ ಮೂರೂ ತ್ತಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಬ ೈಲ್ 
ಫೀನ್ ನತು ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿರತವಿರರಾ ? 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

26 ನೀವು ವ ೈಯತಕ್ುಕವಾಗ್ರ ಕನಷ್ಟ್ಠ ಒಂದತ ಆಕ್ುವ್ 
ಆಗ್ರರತವ ಸಿಮ್ (ಸಿಮ್ ನತು ನೀವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ತಿ 

ಬಾಿ ತ ಗ ದತಕ ೂಂಡತ ಹ ೂೀಗತವುದತ ) ನತು 
ಹ ೂಂದಿರತವಿರರಾ ? 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

27 ನೀವು ವ ೈಯತಕ್ುಕವಾಗ್ರ ಕನಷ್ಟ್ಠ ಒಂದತ ಕ ಲಸ್ 
ಮಾಡತತ್ತುರತವ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್  (ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್  
ನತು ನೀವು ದಿನದಲ್ಲ ಿಹ ಚ್ತಿ ಬಾಿ ತ ಗ ದತಕ ೂಂಡತ 

ಹ ೂೀಗತವುದತ ) ನತು ಹ ೂಂದಿರತವಿರರಾ ? 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

28 ನೀವು ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನತು ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿದ 
ಕಳ ದ ಬಾಿಯಲ್ಲಿ , ಯಾಿಂದ ನೀವು ಹಾಯಂಡ್ 

ಸ್ ಟ್ ಮತತು ಅರ್ವಾ ಸಿಮ್ ನತು ಬ ೂೀರೌರ 
ಮಾಡಿರತವಿರಿ ? 

ರ್ಾನತ ಲಭಯವಿರರತವ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಮತತು 
ಅರ್ವಾ ಸಿಮ್ ನತು ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿದ  ಮತತು 

ನನು ಕತಟತಂಬದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗ್ರ 
ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿದ  

ಸ್ ುೀಹಿತರತ ಅರ್ವಾ ನನು ಕತಟತಂಬದಲ್ಲಿ ಇತರ  
ಬ ೀರ ೂಬಬಿಂದ ರ್ಾನತ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಮತತು 

ಅರ್ವಾ ಸಿಮ್ ನತು ಬ ೂೀರೌರ ಮಾಡಿದ  
ನನು ಸ್ಮತದಾಯದಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರರತವ ಹಾಯಂಡ್ 

ಸ್ ಟ್ ಮತತು ಅರ್ವಾ ಸಿಮ್ ನತು ರ್ಾನತ 
ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿದ  

ಕ ಲಸ್ದಿಂದ ರ್ಾನತ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಮತತು 
/ಅರ್ವಾ ಸಿಮ್ ನತು ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿದ  

ಡಿೀಲರ್ ನಂದ ರ್ಾನತ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಮತತು 
/ಅರ್ವಾ ಸಿಮ್ ನತು ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿದ  

ಇತರ  
29 ನೀವು ಈ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಮತತು / ಅರ್ವಾ ಸಿಮ್ 

ನತು ಯಾಿಂದ ಪ್ಡ ಯತವಿರಿ ? 
ನನು ಸ್ಂಗಾತ್ತ ಯಂದ (ಪ್ತ್ತ ಅರ್ವಾ ಪ್ತ್ತು ) 

ನನು ಮಗನಂದ 
ನನು ಮಗಳಿಂದ 

ನನು ತಂದ  / ಮಾವನಂದ 
ನನು ತಾಯ / ಅತ ುಯಂದ 

ಮತ ೂುಬಬ ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ಂಭಂದಿಕಿಂದ ( ಅಣು, 
ಕಸಿನ್, ಅಂಕಲ್ ಇತಾಯದಿ ) 

ಮತ ೂುಬಬ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಂಭಂದಿಕಿಂದ 
(ಸ್ಹ ೂೀದಿ, ಕಸಿನ್, ಆಂಟ್ ಇತಾಯದಿ ) 

ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ ುೀಹಿತರಿಂದ (ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವಿಂದ 
) 
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ಮಹಿಳಾ ಸ್ ುೀಹಿತಿಂದ (ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವಿಂದ) 
ಇತರ  

30 ಈ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ನತು ಮತತು / ಅರ್ವಾ  ಸಿಮ್ ನತು 
ಹ ೂೀಲ್್ ಮಾಡತವುದನತು ಪ್ಡ ಯಲತ ಎಷ್ಟ್ತು ಬ ೀಗರ್  

ಆಗತವುದತ ? 

ರ್ಾನತ ಇದನತು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರವ ೀಶಿಸಿದ  
ರ್ಾನತ ಕಾಯಬ ೀಕಾಯತತ ಆದರ  ದಿನದ ಒಳಗ  

ಇದನತು ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿದ  
ರ್ಾನತ ಒಂದತ ದಿನಕ್ಕಂತಲೂ ಹ ಚ್ತಿ 

ಕಾಯಬ ೀಕಾಯತತ 
ಇತರ  

31 ಈ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಮತತು ಅರ್ವಾ ಸಿಮ್ ನತು 
ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಲತ ಬ ೀರ ೂಬರನತು 

ಕ ೀಳಬ ೀಕಾಯತ ೀ  ಮತತು ಹೌದತ ಎಂದರ  ನಂತರ 
ಏಕ  ? 

ಹೌದತ , ರ್ಾನತ ಮಾಲ್ಲಕಿಗ  ಕ ೀಳಬ ೀಕಾಯತತ 
ಏಕ ಂದರ  ಇದತ ನನು ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಮತತು / 

ಅರ್ವಾ ಸಿಮ್ ಅಲಿ 
ಹೌದತ , ರ್ಾನತ ಇತರ  ಬ ೀರ ೂಬಬರನತು 

ಕ ೀಳಬ ೀಕಾಯತತ , ಏಕ ಂದರ  ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ 
ಮತತು / ಅರ್ವಾ ಸಿಮ್ ನತು ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಲತ 
ರ್ಾನತ ಅನತಮತ್ತಯನತು ಕ ೀಳುವ ಅಗತಯವಿರತತು. 

ಹೌದತ, ರ್ಾನತ ಇತರ  ಬ ೀರ ೂಬಬರನತು 
ಕ ೀಳಬ ೀಕಾಯತತ ಏಕ ಂದರ  ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ 

ಮತತು / ಅರ್ವಾ ಸಿಮ್ ನತು ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಲತ 
ನನಗ  ಅವರ ಸ್ಹಾಯದ ಅಗತಯವಿರದ . 

ಇಲಿ, ರ್ಾನತ ಯಾರ ೂಬಬರನತು ಕ ೀಳುವಂತ  ಇಲಿ 
ಇತರ  

32 ಈ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಮತತು / ಅರ್ವಾ ಸಿಮ್ ನತು 
ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಲತ ನೀವು ಪ್ಾವತ್ತ 

ಮಾಡಬ ಕಗ್ರದ ಯ್ಕೀ ? 

ಹೌದತ , ರ್ಾನತ ಫೀಸ್ ಅರ್ವಾ ಪ್ರೀಸ್ು ಪ್ ೀಡ್ 
ಕರ್ ಕ್ಷನ್ ಆಗ್ರ ನನು ಒಟ್ಾುರ  ಚ್ಂದಾದಾರತವದ 
ಫೀಸ್ ನ ಭಾಗವಾಗ್ರ ಇದನತು ಪ್ಾವತ್ತ ಮಾಡಿದ  

ಇಲಿ, ರ್ಾನತ ಉತಪನುಗಳು ಮತತು / ಅರ್ವಾ 
ಸ್ ೀವ ಗಳ ವಿರರತದಾವಾಗ್ರ ವಿರನಮಯ 

ಮಾಡಿಕ ೂಂಡ  
ಇಲಿ 

33 ಹಣವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರತತುದ  ? ನನು ಸ್ವಂತ ಹಣ 
ಕತಟತಂಬದ ಸ್ಾಮಾನಯ ಬಡ ೆಟ್ 

ನನು ಸ್ಂಗಾತ್ತ ( ಪ್ತ್ತ ಅರ್ವಾ ಪ್ತ್ತು ) 
ನನು ತಂದ  / ಮಾವ 
ನನು ತಾಯ / ಅತ ು 

ಮತ ೂಬಬ ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ಂಭಂದಿ (ಅಣು, ಕಸಿನ್, 
ಅಂಕಲ್ ಇತಾಯದಿ ) 

ಮಹಿಳಾ ಸ್ಂಭಂದಿಕಿಂದ (ಸ್ಹ ೂೀದಿ, 
ಕಸಿನ್, ಆಂಟ್ ಇತಾಯದಿ ) 

ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ ುೀಹಿತ ( ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 
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ಮಹಿಳ  ಸ್ ುೀಹಿತ (ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 

ಇತರ  
34 ನೀವು ಫೀಸ್ ಗಾಗ್ರ ಎಷ್ಟ್ತು ಸ್ಮಯಕ ಕ ಒಮಿ 

ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಮತತು /.ಅರ್ವಾ ಸಿಮ್ ನತು ಸ್ಾಲ 
ಪ್ಡ ಯತವಿರಿ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿ ? 

ಪ್ರತ್ತ ದಿನ 
ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರತ ಬಾಿ 

ಪ್ರತ್ತ ವಾರ 
ಪ್ರತ್ತ ಎರಡತ ವಾರಗಳು 

ಪ್ರತ್ತ ಮೂರೂ ವಾರಗಳು 
ಪ್ರತ್ತ ತ್ತಂಗಳು 

ಪ್ರತ್ತ ಎರಡತ - ಮೂರೂ ತ್ತಂಗಳು 
ಪ್ರತ್ತ ಮೂರೂ ತ್ತಂಗಳಿಗ್ರಂತಲೂ ಕಡಿಮ 

ಯಾವತತು ಇಲ 
35 How much do you usually spend each 

time you borrow for a fee? (in INR) 
 

 
Part 4: Handset ownership  
 

Question ID Question Answer 
36 ನೀವು ಕ ಲಸ್ ಮಾಡತತ್ತುರತವ ಎಷ್ಟ್ತು ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ 

ಗಳನತ ಹ ೂಂದಿರತವಿರಿ ? ( ದಿನದಲ್ಲಿ ಹ ರ್ಾಿಗ್ರ ನೀವು 
ತ ಗ ದತಕ ೂಂಡತ ಹ ೂೀಗತವ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ? ) 

 

37 ನಮಿ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಕ ಳಗ್ರನವುಗಳನತು 
ಹ ೂಂದಿದ ಯ್ಕೀ 

 

 ಕಾವಟಿಾ / ಅಜ ಟಿಾ ಕ್ೀ ಬ ೂೀಡ್ಾ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಟಚ್ ಸಿಕರೀನ್ ಹೌದತ 

ಇಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ನತು ಪ್ರವ ೀಶಿಸ್ತವ ಸ್ಾಮರ್ಯಾ 
ಹ ೂಂದಿರತವ 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಅಪ್ಸಿ ಗಳನೂು ಡೌನ್ ಲ ೂೀಡ್ ಮಾಡಲತ 

ಸ್ಾಮರ್ಯಾ ಹ ೂಂದಿರತವ 
ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
38 ಈ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಸ್ ಕ ಂಡ್ ಹಾಯಂಡ್  ಫೀನ್ 

ಆಗ್ರದ ಯ್ಕೀ ? 
ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
39 ನೀವು ಈ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ನತು ಹ ೀಗ  ಪ್ಡ ದಿಿ ? ರ್ಾನತ ಅಂಗಡಿಗ  ಹ ೂೀದ  ಮತತು ಇದನತು 
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ಖಿೀದಿ ಮಾಡಿದ  
ಸ್ ುೀಹಿತ ಅರ್ವಾ ಸ್ಂಭಂದಿಕರತ ಅಂಗಡಿಗ  
ಹ ೂೀದರತ ಮತತು ಇದನತು ನನು ಬದಲ್ಲಗ  

ಖಿೀದಿ ಮಾಡಿದರತ 
ಇದತ ನನು ಸ್ ುೀಹಿತರ ಅಥಾವ ಕತಟತಂಬದವರ 

ಉಡತಗ ೂರ  
ಸ್ ುೀಹಿತ ಅರ್ವಾ ಸ್ಂಭಂದಿಕರತ ಇದನತು ನನಗ  
ನೀಡಿದರತ ಈ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಇನತು ಮತಂದ  

ಅವಿಗ  ಅಗತಯ ವಿರರತವುದಿಲಿ 
ನನು ಉದ ೂಯೀಗದಾತರತ ನನಗ  ಇದನತು 

ನೀಡಿದರತ 
ಸ್ಾಳಿೀಯ ರ್ಾಯಕ ಅರ್ವಾ ಕಮೂಯನಟಿ ಸ್ಂಸ್ ಾ / 

ಗತರಪ್ಸ ನಂದ ಇದನತು ನನಗ  ನೀಡಿದರತ. 
ಇದನತು ರ್ಾನತ ಚ್ಂದಾದಾರತವದ ಭಾಗ 

ಅರ್ವಾ ಸ್ವಿರಾಸ್ ಕಾಂಟ್ಾರಕ್ಸು ನ ಭಾಗವಾಗ್ರ 
ಸಿವೀಕಿಸಿದ  

ಇತರ  
40 ಈ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ನತು ನಮಗ  ಯಾರತ ನೀಡಿದರತ 

ಅರ್ವಾ ನಮಿ ಬದಲ್ಲಗ  ಅಂಗಡಿಗ  ಯಾರತ 
ಹ ೂೀಗ್ರದಾರತ ? 

ನನು ಸ್ಂಗಾತ್ತ ( ಪ್ತ್ತ ಅರ್ವಾ ಪ್ತ್ತು ) 
ನನು ಮಗ 

ನನು ಮಗಳು 
ನನು ತಂದ  / ಮಾವ 
ನನು ತಾಯ / ಅತ ು 

ಮತ ೂುಬಬ ಕತಟತಂಬದ ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ದಸ್ಯರತ ( ಅಣು 
, ಕಸಿನ್, ಅಂಕಲ್ ,.......) 

ಮತ ೂುಬಬ ಕತಟತಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ದಸ್ಯರತ ( 
ಸ್ಹ ೂೀದಿ , ಕಸಿನ್ , ಆಂಟ್ ....) 

ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ ುೀಹಿತ ( ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 

ಮಹಿಳ  ಸ್ ುೀಹಿತ (ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 

ಇತರ  
41 ನೀವು ಈ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಗಾಗ್ರ ಪ್ಾವತ್ತ 

ಮಾಡಿದಿರಾ ? 
ಹೌದತ , ರ್ಾನತ ಫೀಸ್ ಅರ್ವಾ ಪ್ರೀಸ್ು ಪ್ ೀಡ್ 
ಕರ್ ಕ್ಷನ್ ಆಗ್ರ ನನು ಒಟ್ಾುರ  ಚ್ಂದಾದಾರತವದ 
ಫೀಸ್ ನ ಭಾಗವಾಗ್ರ ಇದನತು ಪ್ಾವತ್ತ ಮಾಡಿದ  

ಇಲಿ, ರ್ಾನತ ಉತಪನುಗಳು ಮತತು / ಅರ್ವಾ 
ಸ್ ೀವ ಗಳ ವಿರರತದಾವಾಗ್ರ ವಿರನಮಯ 

ಮಾಡಿಕ ೂಂಡ  
ಇಲಿ 

42 ಈ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಗಾಗ್ರ ಯಾರತ ಪ್ಾವತ್ತ ನನು ಸ್ವಂತ ಹಣ 
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ಮಾಡಿದರತ ಕತಟತಂಬದ ಸ್ಾಮಾನಯ ಬಡ ೆಟ್ 
ನನು ಸ್ಂಗಾತ್ತ ( ಪ್ತ್ತ ಅರ್ವಾ ಪ್ತ್ತು ) 

ನನು ಮಗ 
ನನು ಮಗಳು 

ನನು ತಂದ  / ಮಾವ 
ನನು ತಾಯ / ಅತ ು 

ಮತ ೂುಬಬ ಕತಟತಂಬದ ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ದಸ್ಯರತ ( ಅಣು 
, ಕಸಿನ್, ಅಂಕಲ್ ,.......) 

ಮತ ೂುಬಬ ಕತಟತಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ದಸ್ಯರತ ( 
ಸ್ಹ ೂೀದಿ , ಕಸಿನ್ , ಆಂಟ್ ....) 

ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ ುೀಹಿತ ( ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 

ಮಹಿಳ  ಸ್ ುೀಹಿತ (ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 

ಇತರ  
43 ಈ ಹಣವನತು ವಯಯ ಮಾಡಲತ ನೀವು 

ಅನತಮತ್ತಯನತು ಕ ೀಳಿದಿರಾ ? 
ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

44 ಯಾವ ಪ್ಾತರ , ಯಾವುದಾದರತ ಇದಾಲ್ಲಿ,  ನಮಿ 
ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ನತು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡತವಲ್ಲಿ 

ನವಾಹಿಸಿದಿಿ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿ ? 

ನರ್ಾಾರವನತು ಇತರ  ಮತ ೂಬಬ ವಯಕ್ುಯಂದ 
ಮಾಡಲಾಯತತ ( ನನು ಯಾವುದ ೀ ಒಳಹಿವು 

ಇಲಿದ  ) 
ನನು ಒಳಹಿವನತು ನೀಡಿದ  , ಆದರ  ಮತ ೂುಬಬ 
ವಯಕ್ುಯತ ಅಂತ್ತಮ ನರ್ಾಾರವನತು ಮಾಡಿದ 

ರ್ಾನತ ನರ್ಾಾರವನತು ಮಾಡಿದ  
45 ನಮಿ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಗಾಗ್ರ ನಮಿ ನರ್ಾಾರವನತು 

ಮಾಡಲತ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅರ್ವಾ ಮಾಡಲತ 
ಹ ಚ್ತಿ ಪ್ಿಣಾಮ ಬಿಿದ ವಯಕ್ು ಯಾರತ ? 

ಡಿೀಲರ್/ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲ್ಲೀಕರತ 
ಸ್ಾಳಿೀಯ ರ್ಾಯಕ ಅರ್ವಾ ಕಮೂಯನಟಿ ಸ್ಂಸ್ ಾ / 

ಗತರಪ್ಸ 
ನನು ಸ್ಂಗಾತ್ತ ( ಪ್ತ್ತ ಅರ್ವಾ ಪ್ತ್ತು ) 

ನನು ಮಗ 
ನನು ಮಗಳು 

ನನು ತಂದ  / ಮಾವ 
ನನು ತಾಯ / ಅತ ು 

ಮತ ೂುಬಬ ಕತಟತಂಬದ ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ದಸ್ಯರತ ( ಅಣು 
, ಕಸಿನ್, ಅಂಕಲ್ ,.......) 

ಮತ ೂುಬಬ ಕತಟತಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ದಸ್ಯರತ ( 
ಸ್ಹ ೂೀದಿ , ಕಸಿನ್ , ಆಂಟ್ ....) 

ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ ುೀಹಿತ ( ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 

ಮಹಿಳ  ಸ್ ುೀಹಿತ (ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 
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ನನು ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ನ ಆಯ್ಕಕಗಾಗ್ರ ಯಾರತ 
ಪ್ಿಣಾಮ ಬಿರಲ್ಲಲಿ 

ಇತರ  
46 ಯಾವುದತ, ಯಾವುದಾದರತ ಇದಾಲ್ಲಿ,  ನಮಿ 

ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ನ ಆಯ್ಕಕಯಲ್ಲಿ ಕ ಳಗ್ರನ ಯಾವ 
ಜಾಹಿರಾತತ ಹ ಚ್ತಿ ಪ್ಿಣಾಮಕಾಿ ಆಗ್ರದ  ? 

ಡಿೀಲರ್ ನಂದ ಮಾರಾಟದ ಸಿಪೀಚ್ 
ಟಿವಿರ ಯಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತತ 

ರ ೀಡಿಯೀವಿರನಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತತ 
ಬಿಲ್ ಬ ೂೀಡ್ಾ ನಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತತ 
ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತತ 

ಬ ೂರೀಶರ್ ಅರ್ವಾ ಕರ ಪ್ತರದಲ್ಲ ಿಜಾಹಿರಾತತ 
ನನು ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ನ ಆಯ್ಕಕಯ ಮೀಲ  

ಜಾಹಿರಾತತ ಗಳು ಪ್ಿಣಾಮವನತು ಬಿೀರಲ್ಲಲಿ 
ಇತರ  

47 ನಮಿ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ನತು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಲತ 
ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ತವ  ಹ ಚ್ತಿ ಮತಖಯವಾದ ಕ ೈಟಿಿಯ 

ಯಾವುದತ ಎಂದತ  ತ್ತಳಿಸಿ ? 

ನನಗ  ಗ ೂತ್ತುಲಿ, ರ್ಾನತ ಈ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ನತು 
ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ 

ಬ ಲ  
ಡಿಸ್ ೈನ್ 
ಬಾರಂಡ್ 

ಬಾಯಟಿ ಬಾಳಿಕ  ಬರತವಿರಕ  
ರ ೂಬಸ್ು ರ್ ಸ್ 

ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ನ ಸ್ ೈಜ್ 
ಸಿಕರೀನ್ ನ ಸ್ ೈಜ್ 

ಇದತ ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಪ್ರವ ೀಶವನತು ಹ ೂಂದಿದ  
ಇದತ ಇತರ  ವಿರಶ ೀಷ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನತು ಹ ೂಂದಿದ  ( 

ಕಾಯಮರಾ , ಫ್ಾಿಶ್ ಲ ೈಟ್ ) 
ಇತರ  

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
48 ಈ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ನತು ನೀವು ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಬ ೀಕತ 

ಎಂದತ ಯಾರತ ಮೊದಲ್ಲಗ  ಯೀಚ್ಚಸಿದರತ 
ರ್ಾನತ ಇದನತು ನನಗಾಗ್ರ ಮಾಡಿಕ ೂಂಡ  
ನನು ಸ್ಂಗಾತ್ತ ( ಪ್ತ್ತ ಅರ್ವಾ ಪ್ತ್ತು ) 

ನನು ಮಗ 
ನನು ಮಗಳು 

ನನು ತಂದ  / ಮಾವ 
ನನು ತಾಯ / ಅತ ು 

ಮತ ೂುಬಬ ಕತಟತಂಬದ ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ದಸ್ಯರತ ( ಅಣು 
, ಕಸಿನ್, ಅಂಕಲ್ ,.......) 

ಮತ ೂುಬಬ ಕತಟತಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ದಸ್ಯರತ ( 
ಸ್ಹ ೂೀದಿ , ಕಸಿನ್ , ಆಂಟ್ ....) 

ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ ುೀಹಿತ ( ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 

ಮಹಿಳ  ಸ್ ುೀಹಿತ (ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
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ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 
ಡಿೀಲರ್ / ಅಂಗಡಿ ಮಾಲ್ಲಕರತ 

ನನು ಮೊಬ ೈಲ್ ಆಪ್ರ ೀಟರ್ ನ ಕಾಲ್ ಸ್ ಂಟರ್ 
ಸ್ಾಳಿೀಯ ರ್ಾಯಕ ಅರ್ವಾ ಕಮೂಯನಟಿ ಸ್ಂಸ್ ಾ / 

ಗತರಪ್ಸ 
ಇತರ  

 
Part 5: SIM ownership and recharge  
 

Question ID Question Answer 
49 ದಯವಿರಟತು ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹ ೂಂದಿದಾ 

ಮೊದಲ ಸಿಮ್ ನನ್ ಕತಿತತ ಯೀಚ್ಚಸಿ ( ದಿನದಲ್ಲಿ 
ನೀವು ಹ ರ್ಾಿಗ್ರ  ನಮೊಿಂದಿಗ  ತ ಗ ದತಕ ೂಂಡತ 

ಹ ೂೀಗತವ ) 

ಕಳ ದ ಮೂರೂ ತ್ತಂಗಳ ಹಿಂದ  
3- 6 ತ್ತಂಗಳ ಹಿಂದ  

7 ತ್ತಂಗಳು - 1 ವಷ್ಟ್ಾದ ಹಿಂದ  
ವಷ್ಟ್ಾ - 2 ವಷ್ಟ್ಾದ ಹಿಂದ  

2 ವಷ್ಟ್ಾಕ್ಕಂತಲೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

50 ಕ ಳಗ್ರನ ಪ್ರತ್ತಯಂದತ ಆಪ್ರ ೀಟರ್ ಗಳಿಗಾಗ್ರ, 
ನೀವು ಪ್ರಸ್ತತ ಎಷ್ಟ್ತು ಸಿಮ್ ಗಳನೂು 

ಹ ೂಂದಿರತವಿರಿ ? ( ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮೊಿಂದಿಗ  ಹ ರ್ಾಿಗ್ರ 
ತ ಗ ದತಕ ೂಂಡತ ಹ ೂೀಗತವುದತ - ಇದನತು ನೀವು 
ಕಳ ದ ಮೂರೂ ತ್ತಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಟ್ಠ ಒಂದತ ಬಾಿ 

ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿರತವುದತ ? 

 

 VODAFONE 0 
1 
2 
3 
4 
5 

6 ಮತತು ಹ ಚ್ತಿ 
 CONNECT 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 ಮತತು ಹ ಚ್ತಿ 
 MTS India 0 

1 
2 
3 
4 
5 
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6 ಮತತು ಹ ಚ್ತಿ 
 RELIANCE 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 ಮತತು ಹ ಚ್ತಿ 
 TATA DOCOMO 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 ಮತತು ಹ ಚ್ತಿ 
 VIDEOCON 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 ಮತತು ಹ ಚ್ತಿ 
 UNINOR 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 ಮತತು ಹ ಚ್ತಿ 
 AIRTEL 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 ಮತತು ಹ ಚ್ತಿ 
 AIRCEL 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 ಮತತು ಹ ಚ್ತಿ 
 IDEA 0 
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1 
2 
3 
4 
5 

6 ಮತತು ಹ ಚ್ತಿ 
 LOOP MOBILE 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 ಮತತು ಹ ಚ್ತಿ 
 MTNL 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 ಮತತು ಹ ಚ್ತಿ 
 BSNL 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 ಮತತು ಹ ಚ್ತಿ 
51 ದಯವಿರಟತು ಆಪ್ರ ೀಟರ್ VODAFONE ನಂದ  

ನೀವು ಹ ೂಂದಿರತವ ಸಿಮ್ ಗಳ ಒಟತು ಸ್ಂಖ್ ಯಯನತು 
ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ 

 

52 ದಯವಿರಟತು ಆಪ್ರ ೀಟರ್ CONNECT ನಂದ  
ನೀವು ಹ ೂಂದಿರತವ ಸಿಮ್ ಗಳ ಒಟತು ಸ್ಂಖ್ ಯಯನತು 

ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ 

 

53 ದಯವಿರಟತು ಆಪ್ರ ೀಟರ್ MTN INDIA ನಂದ  
ನೀವು ಹ ೂಂದಿರತವ ಸಿಮ್ ಗಳ ಒಟತು ಸ್ಂಖ್ ಯಯನತು 

ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ 

 

54 ದಯವಿರಟತು ಆಪ್ರ ೀಟರ್ RELIANCE ನಂದ  ನೀವು 
ಹ ೂಂದಿರತವ ಸಿಮ್ ಗಳ ಒಟತು ಸ್ಂಖ್ ಯಯನತು 

ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ 

 

55 ದಯವಿರಟತು ಆಪ್ರ ೀಟರ್ TATA DOCOMO 
ನಂದ  ನೀವು ಹ ೂಂದಿರತವ ಸಿಮ್ ಗಳ ಒಟತು 

ಸ್ಂಖ್ ಯಯನತು ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ 
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56 ದಯವಿರಟತು ಆಪ್ರ ೀಟರ್ VIDEOCON ನಂದ  
ನೀವು ಹ ೂಂದಿರತವ ಸಿಮ್ ಗಳ ಒಟತು ಸ್ಂಖ್ ಯಯನತು 

ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ 

 

57 ದಯವಿರಟತು ಆಪ್ರ ೀಟರ್ UNINOR ನಂದ  ನೀವು 
ಹ ೂಂದಿರತವ ಸಿಮ್ ಗಳ ಒಟತು ಸ್ಂಖ್ ಯಯನತು 

ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ 

 

58 ದಯವಿರಟತು ಆಪ್ರ ೀಟರ್ AIRTEL ನಂದ  ನೀವು 
ಹ ೂಂದಿರತವ ಸಿಮ್ ಗಳ ಒಟತು ಸ್ಂಖ್ ಯಯನತು 

ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ 

 

59 ದಯವಿರಟತು ಆಪ್ರ ೀಟರ್ AIRCEL ನಂದ  ನೀವು 
ಹ ೂಂದಿರತವ ಸಿಮ್ ಗಳ ಒಟತು ಸ್ಂಖ್ ಯಯನತು 

ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ 

 

60 ದಯವಿರಟತು ಆಪ್ರ ೀಟರ್ IDEA ನಂದ  ನೀವು 
ಹ ೂಂದಿರತವ ಸಿಮ್ ಗಳ ಒಟತು ಸ್ಂಖ್ ಯಯನತು 

ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ 

 

61 ದಯವಿರಟತು ಆಪ್ರ ೀಟರ್ LOOP MOBILE ನಂದ  
ನೀವು ಹ ೂಂದಿರತವ ಸಿಮ್ ಗಳ ಒಟತು ಸ್ಂಖ್ ಯಯನತು 

ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ 

 

62 ದಯವಿರಟತು ಆಪ್ರ ೀಟರ್ MTNL ನಂದ  ನೀವು 
ಹ ೂಂದಿರತವ ಸಿಮ್ ಗಳ ಒಟತು ಸ್ಂಖ್ ಯಯನತು 

ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ 

 

63 ದಯವಿರಟತು ಆಪ್ರ ೀಟರ್ BSNL ನಂದ  ನೀವು 
ಹ ೂಂದಿರತವ ಸಿಮ್ ಗಳ ಒಟತು ಸ್ಂಖ್ ಯಯನತು 

ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ 

 

64 “ಈಗ ರ್ಾವು ನೀವು ಹ ರ್ಾಿಗ್ರ ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ತವ 
ಸಿಮ್ ಗಳನೂು ಕತಇತತಾ ಚ್ರ್ ಾ ಮಾಡತತ್ತುದ ಾೀವ . 

ಇದನತು ನಮಿ ಮತಖಯ ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ಾ ಎಂದತ 
ಕರ ಯೀಣ.” 

 

65 ನಮಿ ಮತಖಯ ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ಾ ಯಾವ ಆಪ್ರ ೀಟರ್ 
ನದತಾ ಆಗ್ರದ  ? 

VODAFONE 
CONNECT 
MTS India 
RELIANCE 

TATA DOCOMO 
VIDEOCON 

UNINOR 
AIRTEL 
AIRCEL 

IDEA 
LOOP MOBILE 

MTNL 
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BSNL 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

66 ನಮಿ ಮತಖಯ ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ಾ ನತು ಯಾವಾಗ 
ಖಿೀದಿ ಮಾಡಿದಿಿ/ನಮಗ  ನೀಡಲಾಯತತ ? 

ಕಳ ದ ಮೂರೂ ತ್ತಂಗಳ ಹಿಂದ  
3- 6 ತ್ತಂಗಳ ಹಿಂದ  

7 ತ್ತಂಗಳು - 1 ವಷ್ಟ್ಾದ ಹಿಂದ  
ವಷ್ಟ್ಾ - 2 ವಷ್ಟ್ಾದ ಹಿಂದ  

2 ವಷ್ಟ್ಾಕ್ಕಂತಲೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

67 ನಮಿ ಹ ಸ್ಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮತಖಯ ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ಾ 
ರ್ ೂೀಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗ್ರದ ಯ್ಕೀ ? 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
68 ಯಾವ ಪ್ಾತರ . ಯಾವುದಾದರತ ಇದಾಲ್ಲಿ,  ನಮಿ 

ಮತಖಯ ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ಾ ನತು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡತವಾಗ 
ನೀವು ಪ್ಾತರವಹಿಸಿದಿಿ ? 

ನರ್ಾಾರವನತು ಇತರ  ಮತ ೂಬಬ ವಯಕ್ುಯಂದ 
ಮಾಡಲಾಯತತ ( ನನು ಯಾವುದ ೀ ಒಳಹಿವು 

ಇಲಿದ  ) 
ನನು ಒಳಹಿವನತು ನೀಡಿದ  , ಆದರ  ಮತ ೂುಬಬ 
ವಯಕ್ುಯತ ಅಂತ್ತಮ ನರ್ಾಾರವನತು ಮಾಡಿದ 

ರ್ಾನತ ನರ್ಾಾರವನತು ಮಾಡಿದ  
69 ನಮಿ ಮತಖಯ ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ಾ ಗಾಗ್ರ  ನಮಿ 

ನರ್ಾಾರವನತು ಮಾಡಲತ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಿದ 
ಅರ್ವಾ ಮಾಡಲತ ಹ ಚ್ತಿ ಪ್ಿಣಾಮ ಬಿಿದ ವಯಕ್ು 

ಯಾರತ ? 

ಡಿೀಲರ್/ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲ್ಲೀಕರತ 
ಸ್ಾಳಿೀಯ ರ್ಾಯಕ ಅರ್ವಾ ಕಮೂಯನಟಿ ಸ್ಂಸ್ ಾ / 

ಗತರಪ್ಸ 
ನನು ಸ್ಂಗಾತ್ತ ( ಪ್ತ್ತ ಅರ್ವಾ ಪ್ತ್ತು ) 

ನನು ಮಗ 
ನನು ಮಗಳು 

ನನು ತಂದ  / ಮಾವ 
ನನು ತಾಯ / ಅತ ು 

ಮತ ೂುಬಬ ಕತಟತಂಬದ ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ದಸ್ಯರತ ( ಅಣು 
, ಕಸಿನ್, ಅಂಕಲ್ ,.......) 

ಮತ ೂುಬಬ ಕತಟತಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ದಸ್ಯರತ ( 
ಸ್ಹ ೂೀದಿ , ಕಸಿನ್ , ಆಂಟ್ ....) 

ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ ುೀಹಿತ ( ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 

ಮಹಿಳ  ಸ್ ುೀಹಿತ (ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 

ನನು ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ನ ಆಯ್ಕಕಗಾಗ್ರ ಯಾರತ 
ಪ್ಿಣಾಮ ಬಿರಲ್ಲಲಿ 

ಇತರ  
70 ಯಾವುದತ, ಯಾವುದಾದರತ ಇದಾಲ್ಲಿ,  ನಮಿ ಮತಖಯ 

ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ಾ  ನ ಆಯ್ಕಕಯಲ್ಲಿ ಕ ಳಗ್ರನ ಯಾವ 
ಜಾಹಿರಾತತ ಹ ಚ್ತಿ ಪ್ಿಣಾಮಕಾಿ ಆಗ್ರದ  ? 

ಡಿೀಲರ್ ನಂದ ಮಾರಾಟದ ಸಿಪೀಚ್ 
ಟಿವಿರ ಯಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತತ 

ರ ೀಡಿಯೀವಿರನಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತತ 
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ಬಿಲ್ ಬ ೂೀಡ್ಾ ನಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತತ 
ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತತ 

ಬ ೂರೀಶರ್ ಅರ್ವಾ ಕರ ಪ್ತರದಲ್ಲ ಿಜಾಹಿರಾತತ 
ನನು ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ನ ಆಯ್ಕಕಯ ಮೀಲ  

ಜಾಹಿರಾತತ ಗಳು ಪ್ಿಣಾಮವನತು ಬಿೀರಲ್ಲಲಿ 
ಇತರ  

71 ಕಳ ದ ರ್ಾಲತಕ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹ ೂಂದಿರತವ 
ಎಲಿ ಸಿಮ್ ಗಳಿಗಾಗ್ರ ಹ ೀಗ  ನೀವು ಿರ್ಾಜ್ಾ / 

ತ್ತಂಗಳ ಬಿಲ್ ನತು ಪ್ಾವತ್ತ ಮಾಡತವಿರಿ ? 

 

 ಕಳ ದ ರ್ಾಲತಕ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾನತ ಿರ್ಾಜ್ಾ 
ಮಾಡಿಲಿ 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಸ್ಾಕರಚ್ ಕಾಡ್ಾ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಇ- ಟ್ಾಪ್ಸ - ಅಪ್ಸ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಮನ ನ ಮೂಲಕ ಿರ್ಾಜ್ಾ 
ಮಾಡಿರತವುದತ. 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಪ್ರೀಸ್ು ಪ್ ೀಡ್ ಸಿಮ್ ಗಾಗ್ರ ತ್ತಂಗಳ ಬಿಲ್ ಗಳು ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಸ್ ುೀಹಿತರತ ಅರ್ವಾ ಸ್ಂಭಂದಿಕಿಂದ ಇಲ ಕಾರನಕ್ಸ 
ಆಗ್ರ ಿರ್ಾಜ್ಾ ನತು ಕಳುಹಿಸ್ಲಾಯತತ 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಇತರ  ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಗ ೂತ್ತುಲಿ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

72 ಇತರ  :ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ  
73 ಕಳ ದ ರ್ಾಲತಕ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹ ೂಂದಿರತವ 

ಎಲಾಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ಗಾಗ್ರ ಯಾರತ ಿರ್ಾಜ್ಾ 
ಮಾಡಿದರತ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿ ? 

 

 ನನು ಸ್ವಂತ್ತಕ ಯಲ್ಲಿ ಡಿೀಲರ್ ನ ಬಳಿ ರ್ಾನತ 
ಿರ್ಾಜ್ಾ ಮಾಡಿದ  ( ಯಾರ ೂಬಬರ ಸ್ಹಾಯವೂ 

ಇಲಿದ  ) 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಡಿೀಲರ್ ಬಳಿಗ  ನನು ಜ ೂತ ಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ ುೀಹಿತರತಅರ್ವಾ ಸ್ಂಭಂದಿಕರತ ಬಂದಿದಾರತ 

ಮತತು ಿರ್ಾಜ್ಾ ಮಾಡಲತ ಅವರತ ನನಗ  ಸ್ಹಾಯ 
ಮಾಡಿದರತ. 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಡಿೀಲರ್ ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಾನತ ಡಿೀಲರ್ ನಂದ ಕ ಲವು 
ಸ್ಹಾಯವನತು ಪ್ಡ ದತ ಿರ್ಾಜ್ಾ ಮಾಡಿದ  

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 
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 ಡಿೀಲರ್ ನ ಬಳಿಗ  ಸ್ ುೀಹಿತತ ಅರ್ವಾ ಸ್ಂಭಂದಿಕರತ 
ಹ ೂೀಗ್ರ ನನು ಬದಲ್ಲಗ  ಿರ್ಾಜ್ಾ ಮಾಡಿದರತ 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ನನು ಸ್ವಂತವಾಗ್ರ ಮೊಬ ೈಲ್ ಮನ ನ ಮೂಲಕ 
ರ್ಾನತ ಿರ್ಾಜ್ಾ ಮಾಡಿದ  ( ಯಾರ ೂಬಬರ 

ಸ್ಹಾಯವೂ ಇಲಿದ ೀ ) 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಸ್ ುೀಹಿತರತ ಅರ್ವಾ ಸ್ಂಭಂದಿಕರ ಕ ಲವು 
ಸ್ಹಾಯದ ೂಂದಿಗ  ಮೊಬ ೈಲ್ ಮನಯಾ ಮೂಲಕ 

ರ್ಾನತ ಿರ್ಾಜ್ಾ ಮಾಡಿದ  

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಡಿೀಲರ್ ನ  ಕ ಲವು ಸ್ಹಾಯದ ೂಂದಿಗ  ಮೊಬ ೈಲ್ 
ಮನಯಾ ಮೂಲಕ ರ್ಾನತ ಿರ್ಾಜ್ಾ ಮಾಡಿದ  

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಇತರ  ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

74 ಇತರ  :ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ  
75 ಿರ್ಾಜ್ಾ ಮಾಡಲತ ನೀವು ಸ್ ುೀಹಿತರತ ಅರ್ವಾ 

ಸ್ಂಭಂದಿಕರತ ಅರ್ವಾ ಡಿೀಲರ್ ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಹಾಯವನತು ಕ ೀಳುವ ಅಗತಯ ಏರ್ಾಗ್ರತತು ? 

 

 ರ್ಾನತ ವಾಸ್ ಮಾಡತವ ಸ್ಾಳದಿಂದ ಿರ್ಾಜ್ಾ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡತವ ಡಿೀಲರ್ ದೂರ ಇದಾಾರ  

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಡಿೀಲರ್ ಅಂಗಡಿಗ  ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲತ ರ್ಾನತ 
ಅಸ್ತರಕ್ಷಿತ ಅರ್ವಾ ಅರ್ಾನತಕತಲ ಎಂದತ 

ಭಾವಿರಸ್ತವ  

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಡಿೀಲರ್ ರ್ ೂಂದಿಗ  ಸ್ಂವಹನ ಮಾಡತವುದತ 
ಅರ್ಾನತಕತಲ ಎಂದತ ರ್ಾನತ ಭಾವಿರಸ್ತವ  

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ನನು ಸ್ವಂತವಾಗ್ರ ಅಂಗಡಿಗ  ಹ ೂೀಗತವುದತ ನನಗ  
ಸ್ೂಕುವಾಗ್ರ ಇಲಿ 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಅಂಗಡಿಗ  ಹ ೂದತವುದತ ನನಗ  ಅನತಕೂಲಕರವಾಗ್ರ 
ಇಲಿ ( ಅರ್ಾನತಕತಲ ತ ರ ಯತವ ಗಂಟ್ ಗಳು, 

ಸ್ಮಯ ಇಲ ಿಇತಾಯದಿ ) 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ನನು ಿರ್ಾಜ್ಾ ಗ  ಪ್ಾವತ್ತ ಮಾಡತವ ವಯಕ್ುಯತ 
ಅವರ ೀ ಅಂಗಡಿಗ  ಹ ೂೀಗತವರತ 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಡಿೀಲರ್ ಗ  ಸ್ವಯಂ ನನು ಫೀನ್ ಫೀನ್ ನಂಬರ್ 
ನತು ನೀಡಲತ ರ್ಾನತ ಕಂಫಟ್ಾ ಆಗ್ರಲಿ 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ನನು ಕತಟತಂಬದವರತ ರ್ಾನತ ಸ್ವಯಂ ಹ ೂೀಗ್ರ 
ಿರ್ಾಜ್ಾ ಖಿೀದಿ ಮಾಡತವುದನತು ಬಯಸ್ತವುದಿಲಿ 

. 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ನನಗ  ಯಾವತತು ಿರ್ಾಜ್ಾ ನತು ಹ ೀಗ  ಮಾಡಬ ೀಕತ 
ಎಂದತ ವಿರವಿಸಿಲಿ ಮತತು ಇದನತು ಹ ೀಗ  
ಮಾಡಬ ೀಕತ ಎಂದತ ನನಗ  ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಸ್ವಯಂ ರ್ಾರ್  ಿರ್ಾಜ್ಾ ಮಾಡತವುದಿಂದ ಹೌದತ 
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ಅನಪ್ ೀಕ್ಷಿತವಾಗ್ರ ಅರ್ವಾ ಅಕಸ್ಾಿತ್ ಆಗ್ರ 
ಹಣವನತು ಕಳ ದತ ಕ ೂಳಳಬಹತದತ ಎಂದತ ರ್ಾನತ 

ಚ್ಚಂತ್ತಸ್ತತ ುೀರ್ . 

ಇಲಿ 

 ಇತರ  ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

76 ಇತರ  :ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ  
77 ಕಳ ದ ರ್ಾಲತಕ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಕ  ಇ – ಟ್ಾಪ್ಸ 

– ಅಪ್ಸ ನತು ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿಲಿ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿ ? 
 

 ನನಗ  ಪ್ರವ ೀಶಿಸ್ತವ ಡಿೀಲರ್ ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇ - 
ಟ್ಾಪ್ಸ - ಅಪ್ಸ ಲಭಯವಿರರಲ್ಲಲಿ 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಡಿೀಲರ್ ಗ  ನನು ಫೀನ್ ನಂಬರ್ ನತು ರ್ ೂೀಡಲತ 
ರ್ಾನತ ಕಂಫಟ್ಾ ಆಗ್ರ ಇರಲ್ಲಲಿ 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಇ - ಟ್ಾಪ್ಸ - ಅಪ್ಸ ಎಂದರ  ಏನತ ಎಂದತ ನನಗ  
ತ್ತಳಿದಿಲಿ 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಇ - ಟ್ಾಪ್ಸ - ಅಪ್ಸ ನತು ಯಾವ ಿೀತ್ತ 
ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಬ ೀಕತ  ಎಂದತ ನನಗ  ತ್ತಳಿದಿಲಿ 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ರ್ಾನತ ಇ - ಟ್ಾಪ್ಸ ಅಪ್ಸ ನತು ನಂಬತವುದಿಲಿ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಇತರ  ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

78 ಇತರ  :ಸ್ೂಚ್ಚಸಿ  
79 ನೀವು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಿ ತ್ತಂಗಳ 

ಬಿಲ್ ನತು ಪ್ಾವತ್ತ ಮಾಡತವಿರಿ ಅರ್ವಾ ಹಣವನತು 
ಿರ್ಾಜ್ಾ ಮಾಡತವಿರಿ ? 

ನನು ಸ್ವಂತ ಹಣ 
ಕತಟತಂಬದ ಸ್ಾಮಾನಯ ಬಡ ೆಟ್ 

ನನು ಸ್ಂಗಾತ್ತ ( ಪ್ತ್ತ ಅರ್ವಾ ಪ್ತ್ತು ) 
ನನು ಮಗ 

ನನು ಮಗಳು 
ನನು ತಂದ  / ಮಾವ 
ನನು ತಾಯ / ಅತ ು 

ಮತ ೂುಬಬ ಕತಟತಂಬದ ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ದಸ್ಯರತ ( ಅಣು 
, ಕಸಿನ್, ಅಂಕಲ್ ,.......) 

ಮತ ೂುಬಬ ಕತಟತಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ದಸ್ಯರತ ( 
ಸ್ಹ ೂೀದಿ , ಕಸಿನ್ , ಆಂಟ್ ....) 

ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ ುೀಹಿತ ( ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 

ಮಹಿಳ  ಸ್ ುೀಹಿತ (ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 

ಇತರ  
80 ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗ್ರ ಹಣವನತು ವಯಯ ಮಾಡಲತ ನೀವು 

ಅನತಮತ್ತಯನತು ಕ ೀಳುವಿರರ ? 
ಹೌದತ, ಯಾವಾಗಲತ 

ಹೌದತ, ಹ ಚ್ಚಿನ ಸ್ಮಯ 
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ಕ ಲವೊಮಿ 
ಇಲಿ 

81 ನೀವು ಎಷ್ಟ್ತು ಸ್ಮಯಕ ಕ ಒಮಿ ಿರ್ಾಜ್ಾ 
ಮಾಡಿಸ್ತವಿರಿ  ( ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ 

ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ತತ್ತುರತವ ಎಲ ಿಸಿಮ್ ಕಾಡ್ಾ ಗಾಗ್ರ ) 

ಪ್ರತ್ತ ದಿನ 
ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರತ ಬಾಿ 

ಪ್ರತ್ತ ವಾರ 
ಪ್ರತ್ತ ಎರಡತ ವಾರಗಳು 

ಪ್ರತ್ತ ಮೂರೂ ವಾರಗಳು 
ಪ್ರತ್ತ ತ್ತಂಗಳು 

ಪ್ರತ್ತ ಎರಡತ - ಮೂರೂ ತ್ತಂಗಳು 
ಪ್ರತ್ತ ಮೂರೂ ತ್ತಂಗಳಿಗ್ರಂತಲೂ ಕಡಿಮ 

82 How much do you usually spend each 
time when recharging? (in INR) 

 

 
Part 6: Non-users & borrowers barriers  
 

Question ID Question Answer 
83 ಈಗ ರ್ಾವು ನಮಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ 

ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ತವಿರಕ ಯಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಲತ 
ಸ್ಾಧ್ಯವಿರರಬಹತದಾದ ಕ ಲವು ಕಾರಣಗಳನತು ಓದಿ 

ಹ ೀಳುತ ುೀರ್ . ದಯವಿರಟತು ನೀವು ಈ ಕ ಳಗ್ರನ 
ಹ ೀಳಿಕ ಯನತು ಎಷ್ಟ್ುರ ಮಟಿುಗ  ಒಪ್ುಪವಿರಿ ಅರ್ವಾ 

ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿ ? 

 

 ರ್ಾನತ ಒಂದನತು ತ ಗ ದತಕ ೂಳಳಲತ ಆಗತವುದಿಲಿ ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನತು ಪ್ರಯತ್ತುಸ್ತವ 
ಅವಕಾಶವನತು ಯಾವತತು ರ್ಾನತ ಹ ೂಂದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ನನು ಸ್ ುೀಹಿತರತ ಮತತು ಸ್ಂಭಂದಿಕರತ ನನಗ  
ಒಂದರ ಅಗತಯವಿರಲಿ  ಎಂದತ  ಹ ೀಳಿದರತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನತು ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ತವುದತ 
ನನಗ  ಸ್ೂಕುವಾಗ್ರ ಇಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
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ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
84 ರ್ಾವು ಹ ಚ್ತಿವಿ ತಡ ಗಳನತು ನಂತರ 

ಚ್ಚ್ಚಾಸ್ ೂೀಣ. 
 

85 ಒಂದತವ ೀಳ  ನಮಗ  ರ್ಾಳ  ಯಾರಾದರತ 
ಉಚ್ಚತವಾಗ್ರ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನತು ನೀಡತವರತ, 
ನೀವು ಇದನತು ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ತವಿರರ ಮತತು ಇದಕ ಕ 

ನಯಮ್ಮತವಾಗ್ರ ಟ್ಾಪ್ಸ ಅಪ್ಸ ಮಾಡಿಸ್ತವಿರರ ? 

ಹೌದತ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ರಯೂ 
ಹೌದತ , ಹ ಚ್ತಿ ಭಾಗಶಃ 

ಇಲಿ, ಭಾಗಶಃ ಇಲಿ 
ಇಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ರಯೂ ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
86 ಎಷ್ಟ್ತು ಸ್ಮಯಕ ಕ ಒಮಿ ನೀವು ಿರ್ಾಜ್ಾ 

ಮಾಡಿಸ್ತವಿರಿ ಎಂದತ ನೀವು ಯೀಚ್ಚಸ್ತವಿರಿ ತ್ತಳಿಸಿ 
? 

ಪ್ರತ್ತ ದಿನ 
ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರತ ಬಾಿ 

ಪ್ರತ್ತ ವಾರ 
ಪ್ರತ್ತ ಎರಡತ ವಾರಗಳು 

ಪ್ರತ್ತ ಮೂರೂ ವಾರಗಳು 
ಪ್ರತ್ತ ತ್ತಂಗಳು 

ಪ್ರತ್ತ ಎರಡತ - ಮೂರೂ ತ್ತಂಗಳು 
ಪ್ರತ್ತ ಮೂರೂ ತ್ತಂಗಳಿಗ್ರಂತಲೂ ಕಡಿಮ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
87 And how much would you pay to 

recharge each time? (in INR) 
 

88 ಈಗ ರ್ಾನತ ಈ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನತು 
ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ತವುದಿಂದ ಅಗಬಹತದದರ 

ಪ್ಿಣಾಮಗಳನತು ಕತಿತತ ಮಾತರ್ಾಡತತ್ತುದ ಾೀರ್ .  
ದಯವಿರಟತು ನೀವು ಈ ಕ ಳಗ್ರನ ಹ ೀಳಿಕ ಯಂದಿಗ  
ಎಷ್ಟ್ುರ ಮಟಿುಗ  ಒಪ್ುಪವಿರಿ ಅರ್ವಾ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿ ? 

 

 ನನು ಸ್ ುೀಹಿತರತ ಮತತು / ಅರ್ವಾ 
ಕತಟತಂಬದವರ ೂಂದಿಗ  ಟಚ್ ನಲ್ಲ ಿಇರಲತ ಸ್ತಲಭ 

ಎಂದತ ರ್ಾನತ ಗತರತತ್ತಸಿದ  

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ನನು ಬಿಸಿರ್ ಸ್ ಅರ್ವಾ ನನು ಎಂಪ್ರೀಿಯ್ ಮಂಟ್ 
 ಅವಕಾಶಗಳಿಗ   ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಇದತ ಸ್ತರಕ್ಷಿತ ಎಂದತ ಭಾವಿರಸ್ತವ  ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
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ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಇದತ ನನು ಸ್ಮಯವನತು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡತತುದ  ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  

ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಇದತ ನನು ಹಣವನತು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡತತುದ  ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಹ ಚ್ತಿ ಅನತಕೂಲಕರವಾಗ್ರ ಮತತು / ಅರ್ವಾ 
ಅಗಗವಾಗ್ರ ರ್ಾನತ ಸ್ಣು / ದಿನನತಯ ಕ ಲಸ್ಗಳನತು 

ರ್ಾನತ ಮಾಡಬಹತದತ. 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫ್ ೈರ್ಾನಿಯಲ್ ಸ್ವಿರಾಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ 
ನನು ಹಣವನತು ಉತುಮವಾಗ್ರ ನವಾಹಿಸ್ಲತ ರ್ಾನತ 

ಸ್ಮರ್ಾ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಅರ ೂೀಗಯ ಮಾಹಿತ್ತ ಮತತು ಸ್ವಿರಾಸ್ 
ಗಳನೂುಉತುಮ ರ್ಾನತ ಪ್ರವ ೀಶಿಸ್ಬಹತದತ. 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವಿರಾಸ್ ಗಳಿಗ  ಪ್ರವ ೀಶಿಸ್ಲತ ರ್ಾನತ 
ಉತುಮವಾಗ್ರ ಹ ೂಂದಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಕೃಷಿಯನತು ಕತಿತತ ಮಾಹಿತ್ತಗಾಗ್ರ ರ್ಾನತ 
ಉತುಮವಾದ ಪ್ರವ ೀಶವನತು ಹ ೂಂದಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಸ್ಕಾಾಿೀ ಸ್ ೀವ ಗಳಿಗ  ರ್ಾನತ ಉತುಮವಾದ ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
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ಪ್ರವ ೀಶವನತು ಹ ೂಂದಬಹತದತ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ರ್ಾನತ ಇತ್ತುೀಚ್ಚನ ನೂಯಸ್ ಗಳನೂು ತ್ತಳಿದತ 
ಅದರ ೂಂದಿಗ  ಇರಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ರ್ಾನತ ಮನರಂಜರ್  ಗ  ಪ್ರವ ೀಶಿಸ್ಬಹತದತ / 
ಮನರಂಜರ್ ಗಳನೂು ಸ್ತಲಭವಾಗ್ರ 

ಪ್ರವ ೀಶಿಸ್ಬಹತದತ (ಗ ೀಮ್ಿ , ಮೂಯಸಿಕ್ಸ, 
ರ ೀಡಿಯೀ ಇತಾಯದಿ ) 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ನನು ಸ್ಾಮಾಜಕ ಸ್ಾಾನ ಮನವನತು 
ಸ್ತರ್ಾಿಸ್ಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಗ  ಪ್ರವ ೀಶವನತು ಹ ೂಂದಬಹತದತ / 
ಹ ಚ್ತಿ ಸ್ತಲಭವಾಗ್ರ ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಪ್ರವ ೀಶವನತು 

ಹ ೂಂದಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಹ ಚ್ತಿ ಆಟ್ ೂೀರ್ ೂೀಮಾಸ್ / ಸ್ವತಂತರ ಎಂದತ 
ರ್ಾನತ ಭಾವಿರಸ್ಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ರ್ಾನತ ಇತರಿಂದ ಹ ಚ್ತಿ ನಯಂತ್ತರತ ಎಂದತ 
ಭಾವಿರಸ್ಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಹ ಚ್ತಿ ಒತುಡ ಭಿತ ಎಂದತ ಭಾವಿರಸ್ಬಹತದತ ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
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 ಜಾಹಿರಾತತ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮತತು ಕರ ಯಂದ 
ಚ್ಚಂತ್ತತವಗಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ರ್ಾನತ ಅಪ್ಿಚ್ಚತಿಂದ ತ ೂಂದರ ಗ  
ಒಳಗಾಗಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 
Part 7: Awareness & Barriers for all iterviewees  
 

Question ID Question Answer 
89 ನೀವು ಕ ಳಗ್ರನ ಮೊಬ ೈಲ್ ಸ್ವಿರಾಸ್ ಗಳನತು 

ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕ ೀಳಿರತವಿರರ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿ ? 
 

 ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಇ ಮೀಲ್ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಫ್ ೀಸ್ ಬತಕ್ಸ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಟಿವಟರ್ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಮೊಬ ೈಲ್ ಮನ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಮೊಬ ೈಲ್ ಅಪ್ಸಿ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿರ ೀಡಿಯೀ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಮೂಯಸಿಕ್ಸ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಗ ೀಮ್ಿ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

90 ಈಗ ರ್ಾನತ ನಮಿ ಸ್ಮತದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬ ೈಲ್ 
ಫೀನ್ ನತು ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ತವ ಮಹಿಳ  ಮತತು  
ಪ್ುರತಷ್ಟ್ರನತು ಕತಿತತ ನಮಿ ಅಭಿಪ್ಾರಯವನತು 
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ತ್ತಳಿಯಲತ ಇಚ್ಚಿಸ್ತತ ುೀರ್ . ದಯವಿರಟತು ನೀವು ಈ 
ಕ ಳಗ್ರನ ಹ ೀಳಿಕ ಯಂದಿಗ  ಎಷ್ಟ್ುರ ಮಟಿುಗ  

ಒಪ್ುಪವಿರಿ ಅರ್ವಾ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿ ? 
 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನತು ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ತವಾಗ 

ಪ್ುರತಷ್ಟ್ರತ ಸ್ತಪ್ ವ ೈಾಸ್ ಮಾಡತವರತ 
ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  

ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

ಉತುಿಸ್ಲತ ಆದಯತ  ನೀಡಲ್ಲಲಿ 
 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನತು ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ತವಾಗ 

ಮಹಿಳ ಯರತ ಸ್ತಪ್ ರವ ೈಸ್ ಮಾಡತವರತ 
ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  

ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

ಉತುಿಸ್ಲತ ಆದಯತ  ನೀಡಲ್ಲಲಿ 
 ಪ್ತ್ತಯತ ತಮಿ ಪ್ತ್ತುಯ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲಿ 

ಇರತವ ನಂಬರ್ ಗಳನೂು ಪ್ಿೀಕ್ಷಿಸ್ತವುದತ 
ಸಿವೀಕಿಸ್ಬಲಿದತ ಆಗ್ರದ  

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

ಉತುಿಸ್ಲತ ಆದಯತ  ನೀಡಲ್ಲಲಿ 
 ಪ್ತ್ತುಯತ  ತಮಿ ಪ್ತ್ತಯ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲಿ 

ಇರತವ ನಂಬರ್ ಗಳನೂು ಪ್ಿೀಕ್ಷಿಸ್ತವುದತ 
ಸಿವೀಕಿಸ್ಬಲಿದತ ಆಗ್ರದ  

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

ಉತುಿಸ್ಲತ ಆದಯತ  ನೀಡಲ್ಲಲಿ 
91 ಈಗ ರ್ಾನತ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್  ಅರ್ವಾ ಹ ಚ್ಚಿನ 

ಸ್ಮಯ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ಅರ್ವಾ ಇವತತು 
ವಿರವಿರಧ್ ಉಪ್ಯೀಗಗಳಿಗ  ಮೊಬ ೈಲ್ ನತು 

ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ತವುದಿಂದ ನಮಿನತು ತಡ ಯಬಲಿ 
ಕ ಲವು ಸ್ಾಧ್ಯತ  ಇರತವ ಕಾರಣಗಳನತು ಕತಿತತ 
ಮಾತರ್ಾಡತತ್ತುದ ಾೀರ್ .  ದಯವಿರಟತು ನೀವು ಎಷ್ಟ್ುರ 

ಮಟಿುಗ  ಕ ಳಗ್ರನ ಹ ೀಳಿಕ ಯಂದಿಗ  ಒಪ್ುಪವಿರಿ 
ಅರ್ವಾ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿ ? 

 

 ರ್ಾನತ ವಾಸ್ ಮಾಡತವಲ್ಲಿ ಕವರ ೀಜ್ ಇಲಿ ಅರ್ವಾ 
ಕಳಪ್  ಕವರ ೀಜ್ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
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ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ರ್ಾನತ ಸ್ಿಯಾದ ರ್ ೂೀಂದಣಿ ದಾಖಲ  / ಐ ಡಿ 

ಯನತು ಹ ೂಂದಿಲಿ 
ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  

ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಗಳ ಬ ಲ ಯೂ ಬಹಳ ದತಬಾಿ ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ಾ ಗಳು ದತಬಾಿ ಆಗ್ರದ  ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಿರ್ಾಜ್ಾ / ತ್ತಂಗಳ ಬಿಲ್ ದತಬಾಿ ಆಗ್ರದ  ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ನನು ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಬಾಯಟಿ ಚ್ಜಾಂಗ್ ದತಬಾಿ / 
ದತಬಾಿ ಇರಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ರ್ಾನತ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ಮತತು / ಅರ್ವಾ ಕಂಟ್ ಂಟ್ 
ಭಾಷ ಯನತು ಅರ್ಾ ಮಾಡಿಕ ೂಳಳಳು ಮತತು / 

ಅರ್ವಾ ಓದಲತ ತ ೂಂದರ ಯನತು ಹ ೂಂದಿರತವ . 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ನನು ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ನ ಬಾಯಟಿ ಯನತು ರ್ಾಜ್ಾ 
ಮಾಡಲತ ರ್ಾನತ ಕಷ್ಟ್ುವನತು ಹ ೂಂದಿರತವ / ಇದತ 

ಕಷ್ಟ್ು 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಜಾಹಿರಾತತ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮತತು ಕರ ಯಂದ 
ರ್ಾನತ ತ ೂಂದರ ಯನತು ಎದತಿಸ್ತತ ುೀರ್ / ಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
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ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ರ್ಾನತ ವಾಸ್ ಮಾಡತವ ಸ್ಾಳದಿಂದ ಡಿೀಲರ್ ಬಹಳ 
ದೂರ ಇದಾಾರ  

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಡಿೀಲರ್ ರ್ ೂಂದಿಗ  ಸ್ಂಪ್ಕ್ಾಸ್ತವಾಗ ರ್ಾನತ 
ಕಂಫಟ್ಾ ಆಗ್ರಲಿ ಎಂದತ ಕ ಲವೊಮಿ 

ಭಾವಿರಸ್ತತ ುೀರ್  

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ನನು ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ಗ  ಸ್ಂಭಂದಿಸಿದ 
ಪ್ರಶ ುಗಳಿಗ  ಉತುಿಸ್ಲತ ಸ್ಹಕಾಿಯಾಗತವಂತ  

ಡಿೀಲರ್ ಬಹಳ ಉತುಮವಾಗ್ರಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಡಿೀಲರ್ ಅರ್ವಾ ಆಪ್ರ ೀಟರ್ ಕ ಲವೊಮಿ ನನುನತು 
ಮೊೀಸ್ ಮಾಡತತಾುರ  

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ರ್ಾನತ ಈಗಾಗಲ ೀ ಲಾಯಂಡ್ ಲ ೈನ್ ನತು 
ಹ ೂಂದಿರತವ  

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ರ್ಾನತ ಜನರ ೂಂದಿಗ  ಆಗ್ರಂದಾಗ ಗ ಸ್ಂಪ್ಕಾ 
ಮಾಡತತ ುೀರ್  ನನಗ  ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನ 

ಅಗತಯವಿರಲಿ (ಉದಾ: ಅವರತ ನನು ನಂತರದಲ್ಲಿ 
ಇದಾಾರ  , ಅವರತ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನತು 

ಹ ೂಂದಿಲಿ. 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಬ ೀರ ಡ ಯಲ್ಲಿ ರ್ಾನತ ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಪ್ರವ ೀಶವನತು 
ಸ್ತಲಭವಾಗ್ರ ಮಾಡಬಲ ಿ (ಉದಾ; ಫಕ್ಸಿ್ ಲ ೈನ್ 

ಮರ್ ಯಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಕ ಫ್  ) 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಮಾಹಿತ್ತ / ಸ್ವಿರಾಸ್ 
ಗಳನೂು ಸಿವೀಕಿಸ್ತವ ಸ್ಾಧ್ಯತ ಗಳು ಇದಾಗಲತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
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ಸ್ಹ, ರ್ಾನತ ಮಾಹಿತ್ತ  / ಸ್ ೀವ ಗಳು ನನಗ  
ವ ೈಯತಕ್ುಕವಾಗ್ರ ಸ್ೂಕುವಾಗ್ರದ  ಎಂದತ 

ಭಾವಿರಸ್ತವುದಿಲಿ 

ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನತು ಹ ೀಗ  ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಬ ೀಕತ 

ಎಂದತ ನನಗ  ತ್ತಳಿದಿಲಿ/  ನನು ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ 
ನಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ತಿ ಕಷ್ಟ್ುವಾಗ್ರರತವ ಲಕ್ಷಣವನತು ಯಾವ 
ಿೀತ್ತ ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಬ ೀಕತ ಎಂದತ ತ್ತಳಿದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ನನು ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಂದ ದ ೂೀಷ್ಟ್ವನತು 
ಮಾಡಬಹತದತ ಮತತು ಹಣವನತು ಕಳ ದತ 

ಕ ೂಳಳಬಹತದತ ಎಂದತ ರ್ಾನತ ಚ್ಚಂತ್ತಸ್ತತ ುೀರ್  

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ರ್ಾನತ ಭದರತಾ ಕಾಳಜಗಳನತು ಹ ೂಂದಿರತವ  
(ಉದಾ: ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ ಟ್ ನ ಕಳುವು ) 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ರ್ಾನತ ಪ್ಿಚ್ಚತರನತು ಸ್ಂಪ್ಕಾ ಮಾಡಬಹತದತ ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ರ್ಾನತ ಯಾವಾಗಲತ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ / 
ಮೊಬ ೈಲ್ ಸ್ವಿರಾಸ್ ಗಳನೂು 

ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ತವುದರ ೂಂದಿಗ  ಯಾವಾಗಲತ ನನು 
ಕತಟತಂಬದವರತ ಕಂಫಟ್ಾ ಆಗ್ರ ಇರತವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 
Part 8: Usage (Owners & Borrowers)  
 

Question ID Question Answer 
92 ನೀವು ಕಳ ದ ಬಾಿ ಯಾವ ಮೊಬ ೈಲ್ ನತು 

...............ಗಾಗ್ರ ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿರತವಿರಿ 
 

 ಕರ ಯನತು ಮಾಡಲತ ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 
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 ಕರ ಯನತು ಸಿವೀಕಿಸ್ಲತ ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 

 ಉದ ಾೀಶಪ್ೂರಕವಾಗ್ರ ಮ್ಮಸ್ ಕಾಲ್ ನತು ಮಾಡಲತ 
(ಫಲಷಿಂಗ್ / ಬಿಪಿಪಂಗ್ ) 

ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 

 ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ನತು ಕಳುಹಿಸ್ಲತ ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 

 ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ನತು ಸಿವೀಕಿಸ್ಲತ ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಇಂಟರ್ ಾಟ್ ನತು 
ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಲತ 

ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಇ ಮೀಲ್ ನತು ಕಳುಹಿಸ್ಲತ ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ಗ  ಿಂಗ್ ಬಾಯಕ್ಸ ಟ್ ೂೀನ್ ನತು 
ಡೌನ್ ಲ ೂೀಡ್ ಮಾಡಲತ 

ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಟಿವಟರ್  ನತು 
ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಲತ 

ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
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ಯಾವತತು ಇಲ 
 ಹಣವನತು ಸಿವೀಕಿಸ್ಲತ ಮೊಬ ೈಲ್ ಮನ ಯನತು 

ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಲತ 
ರ್ ರ್ ು 

ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಮನ ಯನತು ಹಣವನತು ಕಳುಹಿಸ್ಲತ 
ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿದ  

ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 

 ಿರ್ಾಜ್ಾ ಮಾಡಲತ ಮೊಬ ೈಲ್ ಮನ ಯನತು 
ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿರತವುದತ 

ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಆಪ್ಸ ನತು ಡೌನ್ ಲ ೂೀಡ್ 
ಮಾಡಲತ 

ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿರ ೀಡಿಯೀವನತು 
ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಲತ 

ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಮೂಯಸಿಕ್ಸ ನತು  ಕ ೀಳಲತ ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಆಟವನತು ಅದಲತ ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  

30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ಗ  ಿಂಗ್ ಬಾಯಕ್ಸ ಟ್ ೂೀನ್ ನತು 
ಡೌನ್ ಲ ೂೀಡ್ ಮಾಡಲತ 

ರ್ ರ್ ು 
ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
ಕಳ ದ 30 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  
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30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹ ಚ್ತಿ ಹಿಂದ  
ಯಾವತತು ಇಲ 

93 ನಮಿ ಸ್ವಂತ ಮೊಬ ೈಲ್ ಮನ ಅಕೌಂಟ್ ನತು 
ಹ ೂಂದಿರತವಿರರ ? 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

94 ಯಾವುದ ೀ ಸ್ಹಾಯ ಇಲಿದ  ಕ ಳಗ್ರನ ಆಪ್ರ ೀಷ್ಟ್ನ್ 
ಗಳನೂು ಹ ೀಗ  ಮಾಡಬ ೀಕತ ಎಂದತ ನಮಗ  

ತ್ತಳಿದಿದ ಯ್ಕೀ ? 

 

 ಕರ ಯನತು ಮಾಡಲತ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಕರ ಯನತು ಸಿವೀಕಿಸ್ಲತ ಹೌದತ 

ಇಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಉದ ಾೀಶಪ್ೂರಕವಾಗ್ರ ಮ್ಮಸ್ ಕಾಲ್ ನತು ಮಾಡಲತ 
(ಫಲಷಿಂಗ್ / ಬಿಪಿಪಂಗ್ ) 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ನತು ಕಳುಹಿಸ್ಲತ ಹೌದತ 

ಇಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ನತು ಸಿವೀಕಿಸ್ಲತ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಇಂಟರ್ ಾಟ್ ನತು 

ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಲತ 
ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಇ ಮೀಲ್ ನತು ಕಳುಹಿಸ್ಲತ ಹೌದತ 

ಇಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಫ್ ೀಸ್ ಬತಕ್ಸ ನತು 
ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಲತ 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಟಿವಟರ್  ನತು 

ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಲತ 
ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಹಣವನತು ಸಿವೀಕಿಸ್ಲತ ಮೊಬ ೈಲ್ ಮನ ಯನತು 

ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಲತ 
ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಮೊಬ ೈಲ್ ಮನ ಯನತು ಹಣವನತು ಕಳುಹಿಸ್ಲತ 

ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿದ  
ಹೌದತ 
ಇಲಿ 
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ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಿರ್ಾಜ್ಾ ಮಾಡಲತ ಮೊಬ ೈಲ್ ಮನ ಯನತು 

ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸಿರತವುದತ 
ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಆಪ್ಸ ನತು ಡೌನ್ ಲ ೂೀಡ್ 

ಮಾಡಲತ 
ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿರ ೀಡಿಯೀವನತು 

ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಲತ 
ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಮೂಯಸಿಕ್ಸ ನತು  ಕ ೀಳಲತ ಹೌದತ 

ಇಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನಲ್ಲ ಿಆಟವನತು ಅದಲತ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ಗ  ಿಂಗ್ ಬಾಯಕ್ಸ ಟ್ ೂೀನ್ ನತು 

ಡೌನ್ ಲ ೂೀಡ್ ಮಾಡಲತ 
ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
95 ದಯವಿರಟತು ನಮಿ ಜೀವನದ ಮೀಲ  ಮೊಬ ೈಲ್ 

ಫೀನ್ ನ ಉಪ್ಯೀಗದ ಪ್ಿಣಾಮವನತು ಕತಿತತ 
ಯೀಚ್ಚಸಿ. ದಯವಿರಟತು ಕ ಳಗ್ರನ ಹ ೀಳಿಕ ಯಂದಿಗ  
ಎಷ್ಟ್ುರ ಮಟಿುಗ  ಒಪ್ುಪವಿರಿ ಅರ್ವಾ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿ 

 

 ನನು ಸ್ ುೀಹಿತರತ ಮತತು / ಅರ್ವಾ 
ಕತಟತಂಬದವರ ೂಂದಿಗ  ಟಚ್ ನಲ್ಲ ಿಇರಲತ ಸ್ತಲಭ 

ಎಂದತ ರ್ಾನತ ಗತರತತ್ತಸಿದ  

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ನನು ಬಿಸಿರ್ ಸ್ ಅರ್ವಾ ನನು ಎಂಪ್ರೀಿಯ್ ಮಂಟ್ 
 ಗ  ಹ ಚ್ತಿ ಅವಕಾಶವನತು ಹ ೂಂದಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಇದತ ಸ್ತರಕ್ಷಿತ ಎಂದತ ಭಾವಿರಸ್ತವ  ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
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 ಇದತ ನನು ಸ್ಮಯವನತು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡತತುದ  ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಇದತ ನನು ಹಣವನತು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡತತುದ  ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಹ ಚ್ತಿ ಅನತಕೂಲಕರವಾಗ್ರ ಮತತು / ಅರ್ವಾ 
ಅಗಗವಾಗ್ರ ರ್ಾನತ ಸ್ಣು / ದಿನನತಯ ಕ ಲಸ್ಗಳನತು 

ರ್ಾನತ ಮಾಡಬಹತದತ. 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಮೊಬ ೈಲ್ ಫ್ ೈರ್ಾನಿಯಲ್ ಸ್ವಿರಾಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ 
ನನು ಹಣವನತು ಉತುಮವಾಗ್ರ ನವಾಹಿಸ್ಲತ ರ್ಾನತ 

ಸ್ಮರ್ಾ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಅರ ೂೀಗಯ ಮಾಹಿತ್ತ ಮತತು ಸ್ವಿರಾಸ್ 
ಗಳನೂುಉತುಮ ರ್ಾನತ ಪ್ರವ ೀಶಿಸ್ಬಹತದತ. 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವಿರಾಸ್ ಗಳಿಗ  ಪ್ರವ ೀಶಿಸ್ಲತ ರ್ಾನತ 
ಉತುಮವಾಗ್ರ ಹ ೂಂದಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಕೃಷಿಯನತು ಕತಿತತ ಮಾಹಿತ್ತಗಾಗ್ರ ರ್ಾನತ 
ಉತುಮವಾದ ಪ್ರವ ೀಶವನತು ಹ ೂಂದಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಸ್ಕಾಾಿೀ ಸ್ ೀವ ಗಳಿಗ  ರ್ಾನತ ಉತುಮವಾದ 
ಪ್ರವ ೀಶವನತು ಹ ೂಂದಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
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ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ರ್ಾನತ ಇತ್ತುೀಚ್ಚನ ನೂಯಸ್ ಗಳನೂು ತ್ತಳಿದತ 

ಅದರ ೂಂದಿಗ  ಇರಬಹತದತ 
ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  

ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ರ್ಾನತ ಮನರಂಜರ್  ಗ  ಪ್ರವ ೀಶಿಸ್ಬಹತದತ / 
ಮನರಂಜರ್ ಗಳನೂು ಸ್ತಲಭವಾಗ್ರ 

ಪ್ರವ ೀಶಿಸ್ಬಹತದತ (ಗ ೀಮ್ಿ , ಮೂಯಸಿಕ್ಸ, 
ರ ೀಡಿಯೀ ಇತಾಯದಿ ) 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ನನು ಸ್ಾಮಾಜಕ ಸ್ಾಾನ ಮನವನತು 
ಸ್ತರ್ಾಿಸ್ಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಗ  ಪ್ರವ ೀಶವನತು ಹ ೂಂದಬಹತದತ / 
ಹ ಚ್ತಿ ಸ್ತಲಭವಾಗ್ರ ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಪ್ರವ ೀಶವನತು 

ಹ ೂಂದಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಹ ಚ್ತಿ ಆಟ್ ೂೀರ್ ೂೀಮಾಸ್ / ಸ್ವತಂತರ ಎಂದತ 
ರ್ಾನತ ಭಾವಿರಸ್ಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ರ್ಾನತ ಇತರಿಂದ ಹ ಚ್ತಿ ನಯಂತ್ತರತ ಎಂದತ 
ಭಾವಿರಸ್ಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಹ ಚ್ತಿ ಒತುಡ ಭಿತ ಎಂದತ ಭಾವಿರಸ್ಬಹತದತ ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಜಾಹಿರಾತತ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮತತು ಕರ ಯಂದ 
ಚ್ಚಂತ್ತತವಗಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
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ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ರ್ಾನತ ಅಪ್ಿಚ್ಚತಿಂದ ತ ೂಂದರ ಗ  
ಒಳಗಾಗಬಹತದತ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪತ ುೀರ್  
ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 

ಬಲವಾಗ್ರ ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

96 ನಮಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ನತು ಯಾವ ಿೀತ್ತ 
ಉಪ್ಯೀಗ್ರಸ್ಬ ೀಕತ ಎಂಬತವುದಕ ಕ 

ಸ್ಂಭಂದಿಸಿದಂತ  ನೀವು ಯಾವುದಾದರತ 
ಪ್ರಶ ುಯನತು ಹ ೂಂದಿದರ , ನೀವು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗ್ರ 

ಮೊದಲ್ಲಗ  ಯಾರ ಸ್ಹಾಯವನತು ಕ ೀಳುವಿರಿ 

ಯಾರತ ಇಲಿ, ರ್ಾನತ ಸ್ವಯಂ ಪ್ಿಹಾರಕಾಕಗ್ರ 
ಹತಡತಕತವ  
ಡಿೀಲರ್ 

ನನು ಮೊಬ ೈಲ್ ಆಪ್ರ ೀಟರ್ ನ ಕಾಲ್ ಸ್ ಂಟರ್ 
ಸ್ಾಳಿೀಯ ರ್ಾಯಕ ಅರ್ವಾ ಕಮೂಯನಟಿ ಸ್ಂಸ್ ಾ/ 

ಗತರಪ್ಸ 
ನನು ಸ್ಂಗಾತ್ತ ( ಪ್ತ್ತ ಅರ್ವಾ ಪ್ತ್ತು ) 

ನನು ಮಗ 
ನನು ಮಗಳು 

ನನು ತಂದ  / ಮಾವ 
ನನು ತಾಯ / ಅತ ು 

ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ ುೀಹಿತ ( ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 

ಮಹಿಳ  ಸ್ ುೀಹಿತ (ರ್ ರ ಹ ೂರ ಯವರತ 
ಸ್ ೀಿದಂತ  ) 

ಮತ ೂುಬಬ ಕತಟತಂಬದ ಪ್ುರತಷ್ಟ್ ಸ್ದಸ್ಯರತ ( ಅಣು 
, ಕಸಿನ್, ಅಂಕಲ್ ,.......) 

ಮತ ೂುಬಬ ಕತಟತಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ದಸ್ಯರತ ( 
ಸ್ಹ ೂೀದಿ , ಕಸಿನ್ , ಆಂಟ್ ....) 

ಇತರ  
 
Part 9 : Socio-demographics  
 

Question ID Question Answer 
97 ನೀವು ನನಗಾಗ್ರ ಈ ಪ್ರಶ ುಗಳಿಗ  ಉತುಿಸ್ತವಿರರ ?  

 ಹಿಂದಿ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ತ ಲತಗತ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಮರಾಠಿ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

 ಗತಜರಾತ್ತ ಹೌದತ 
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ಇಲಿ 
 ಬಂಗಾಳಿ ಹೌದತ 

ಇಲಿ 
 ಕನುಡ ಹೌದತ 

ಇಲಿ 
 ಇಂಗ್ರಿೀಷ್ ಹೌದತ 

ಇಲಿ 
98 ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಪ್ಡ ದಿರತವ ಗಿಷ್ಟ್ು 

ಮಟುದ ವಿರರ್ಾಯಭಾಯಸ್ದ ಮಟು ಏನತ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಸಿ  
ಆದರ  ಪ್ೂಣಾ ಮಾಡಲ ೀ ಬ ೀಕಾದ ಅಗತಯವಿರಲಿ ? 

ಪ್ಾರರ್ಮ್ಮಕ ಶಾಲ  ( ಪ್ರತ್ತ ದ ೀಶಕ ಕ 
ವಾಯಖ್ಾಯನವನತು ಸ್ ೀಿಸಿ ) 

ಸ್ ಕ ಂಡಿ ಶಾಲ  ( ಪ್ರತ್ತ ದ ೀಶಕ ಕ 
ವಾಯಖ್ಾಯನವನತು ಸ್ ೀಿಸಿ ) 

ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ( ಕಾಲ ೀಜ್ / ಯತನವ ಸಿಾಟಿ , 
ವೊೀಕ ಶನಲ್ , ವೃತ್ತುಪ್ರ ) 

ಸ್ಾುಯಂಡಡ್ಾ ಅಲಿದ ಕಿಕತಯಲಂ ( ಪ್ರತ್ತ ದ ೀಶಕ ಕ 
ವಾಯಖ್ಾಯನವನತು ಸ್ ೀಿಸಿ , ಮದರಸ್ಿ , ಹ ೂೀಂ 

ಸ್ೂಕಲ್ಲಂಗ್ ) 
ವಿರರ್ಾಯಭಾಯಸ್ ಇಲಿ 

ಇತರ  
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

99 In the last 30 days, what was your 
approximate household expenditure? 
(daily expenses excluding exceptional 

expenses, in INR) 

 

100 ಯಾವ ಪ್ಾತರ, ಯಾವುದಾದರತ ಇದಾಲ್ಲಿ, ದಿನ 
ನತಯದ ವ ಚ್ಿಗಳಿಗ  ಸ್ಂಭಂದಿಸಿದಂತ  ನಮಿ 

ನರ್ಾಾರ ಮಾಡತವ ಪ್ಾತರ ಯಾವುದತ ? 

ದಿನ ನತಯದ ವ ಚ್ಿಕ ಕ ಸ್ಂಭಂದಿಸಿದಂತ  ರ್ಾನತ 
ಯಾವುದ ೀ ನರ್ಾಾರಗಳನತು 

ತ ಗ ದತಕ ೂಳುಳವುದಿಲಿ ( ನರ್ಾಾರಗಳನತು ನನು 
ಕತಟತಂಬದಲ್ಲಿ ಬ ೀರ ೂಬಬರತ ಮಾಡತವರತ ) 

ದಿನನತಯ ವ ಚ್ಿ ಗಳಿಗ  ಸ್ಂಭಂದಿಸಿದಂತ  ರ್ಾನತ 
ನನು ಕತಟತಂಬದಲ್ಲಿ ಇತರ  ಬ ೀರ ೂಬಬರ ಜ ೂತ ಗ  

ಜಂಟಿಯಾಗ್ರ ಮಾಡತತ ುೀರ್  
ನನು ಸ್ವಂತವಾಗ್ರ ದಿನನತಯ ವ ಚ್ಿಗಳಿಗ  

ಸ್ಂಭಂದಿಸಿದಂತ  ನರ್ಾಾರಗಳನತು 
ಮಾಡತತ ುೀರ್  ( ನನು ಕತಟತಂಬದಲ್ಲಿ 

ಯಾರ ೂಬಬರ ಸ್ಹಾಯವನತು ತ ಗ ದತಕ ೂಳಳದ  ) 
101 ನಮಿ ಮತಖಯ ಉದ ೂಯೀಗ ಯಾವುದತ ? ಗೃಹಿಣಿ / ಮರ್ ಯ ಯಜಮಾನರ್ಾಗ್ರ 

ನವೃತು 
ನರತದ ೂಯೀಗ್ರ 
ವಿರರ್ಾಯರ್ಥಾ 

ರ ೈತ / ಕೃಷಿಕ 
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ಕಾಯಶತಯಲ್ ಲ ೀಬರ್  / ಅನಯಮ್ಮತವಾಗ್ರರತವ 
ಉದ ೂಯೀಗ / ದಿನನತಯ ಕ ಲಸ್ ಮಾಡತವವ 

ಅಹಾ ಕ ಲಸ್ಗಾರ ( ಪ್ಿಂಬರ್ , ಎಲ ಕ್ರಷಿಯನ್ 
ಇತಾಯದಿ ) 

ವಯವಹಾರದ ಮಾಲ್ಲೀಕ / ಸ್ವಯಂ ಉದ ೂಯೀಗ್ರ ( 
ಅಂಗಡಿ ಮಾಲ್ಲೀಕ ಇತಾಯದಿ ) 

ಮದಯಮ ಮಟುದ ಪ್ೂಣಾ ಸ್ಮಯದ ವ ೀತನ 
ಉದ ೂಯೀಗ ( ಖ್ಾಸ್ಗ್ರ ಕಂಪ್ನ ಉದ ೂಯೀಗ್ರ, 
ಟಿೀಚ್ರ್ , ಪ್ರೀಲ್ಲಸ್ ಮಾಯನ್ ಇತಾಯದಿ ) 

ಹ ಚ್ಚಿನ ಮಟುದ ಅಹಾತ ಯನತು ಹ ೂಂದಿರತವ 
ಸ್ಾಾನ / ಮಾಯರ್ ೀಜರ್ ( ಲಾಯರ್ , ಡಾಕುರ್, 

ಪ್ರರಫ್ ಸ್ರ್ , ಹ ೈ ರಾಂಕ್ಂಗ್ ಆಫೀಸ್ರ್ 
ಇತಾಯದಿ ) 

ಇತರ  
102 ಕಳ ದ 30 ದಿನದಲ್ಲ ಿಒಟ್ಾುರ  ಕತಟತಂಬದ 

ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ ೂಡತಗ ಯನತು ನೀಡಿರತವಿರರ? 
ಹೌದತ, ನನು ಸ್ವಂತ ವಯವಹಾರದಿಂದ 

ಹೌದತ, ನನು ಕೃಷಿ ಆದಾಯದಿಂದ ಬರತವ 
ಹಣದಲ್ಲಿ 

ಹೌದತ, ಹಾಯಂಡ್ ಕಾರಫ್ಟು ಅರ್ವಾ ಮರ್ ಯಲ್ಲ 
ಮಾಡಿದ ಉತಪನುಗಳನತು ಮಾರಾಟಮಾಡಿದ 

ಹಣದಿಂದ 
ಹೌದತ , ರ್ಾನತ ಹ ೂಂದಿರತವ ನಯಮ್ಮತ 

ಉದ ೂಯೀಗದ ೂಂದಿಗ  ಬರತವ ವ ೀತನದ ೂಂದಿಗ  
ಹೌದತ,  ರ್ಾನತ ಹ ೂಂದಿರತವ ಕಾಯಶತಯಲ್/ 
ಅನಯಮ್ಮತ ಉದ ೂಯೀಗದ ೂಂದಿಗ  ಬರತವ 

ವ ೀತನದ ೂಂದಿಗ  
ಹೌದತ  ಕತಟತಂಬದ ೂಂದಿಗ  ಹ ೂರಗ  ಇರತವ 
ಸ್ ುೀಹಿತರತ ಅರ್ವಾ ಕತಟತಂಬದವರ ೂಂದಿಗ  

ಸಿವೀಕಿಸಿದ ಹಣದ ೂಂದಿಗ  
ಹೌದತ,  ಕತಟತಂಬದಿಂದ ಹ ೂರಗ  ಇರತವ 
ಸ್ ುೀಹಿತರತ ಆಟಹವ ಕತಟತಂಬದವಿಂದ 

ಸ್ಾಲವನತು ಪ್ಡ ದ ಹಣದಲ್ಲಿ . 
ಹೌದತ, ನನು ಉಳಿತಾಯದ ಗತಂಪಿನ 

ಹಣದ ೂಂದಿಗ  
ಹೌದತ, ನನು ಬಾಡಿಗ ಯಂದ ಬರತವ ಆದಾಯದ 

ಹಣದ ೂಂದಿಗ  
ಹೌದತ, ಮೊತ ೂುಂದತ ಮೂಲದಿಂದ ಬರತವ 

ಹಣದ ೂಂದಿಗ  
ಇಲಿ, ರ್ಾನತ ಕತಟತಂಬದ ಹ ೂರಗ್ರನಂದ  

ಹಣವನತು ಗಳಿಸಿಯೂ ಇರಬಹತದತ ಅರ್ವಾ 
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ಸಿವೀಕಿಸ್ಬಹತದತ ಹಾಗಾದರೂ, ರ್ಾನತ ಈ 
ಕತಟತಂಬದ ಆದಾಯಕ ಕ ಕ ೂಡತಗ ಯನತು 

ಹ ೂಂದಿಲಿ 
ಇಲಿ, ರ್ಾನತ ಕತಟತಂಬದ ಹ ೂರಗ್ರನಂದ  

ಹಣವನತುಗಳಿಸ್ತವುದಿಲಿ   ಅರ್ವಾ 
ಸಿವೀಕಿಸ್ತವುದಿಲಿ  ಹಾಗಾದರೂ, ರ್ಾನತ ಈ 
ಕತಟತಂಬದ ಆದಾಯಕ ಕ ಕ ೂಡತಗ ಯನತು 

ಹ ೂಂದಿಲಿ 
103 ಕ ಳಗ್ರನ ಉಪ್ಕರಣಗಳನತು ನಮಿ ಮರ್ ಯಲ್ಲಿ 

ನೀವು ಹ ೂಂದಿರತವಿರರ ? 
 

 ರನುಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ವಿರಧ್ತಯತ್ ಗ  ಪ್ರವ ೀಶ ಹೌದತ 

ಇಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಲಾಯಂಡ್ ಲ ೈನ್ ಫೀನ್ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಟ್ ಲ್ಲವಿರಷ್ಟ್ನ್ ಹೌದತ 

ಇಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ರ ೀಡಿಯೀ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಕಾರ್ ಹೌದತ 

ಇಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಮೊೀಟ್ಾರ್ ಸ್ ೈಕಲ್ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಸ್ ೈಕಲ್ ಹೌದತ 

ಇಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಕಂಪ್ೂಯಟರ್ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಟ್ಾಯಬ ಿಟ್ ಹೌದತ 

ಇಲಿ 
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ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
 ಗ ೀಮ್ ಕರ್ ೂಿೀಲ್ ಹೌದತ 

ಇಲಿ 
ಗ ೂತ್ತುಲಿ 

 ಫಕ್ಸಿ ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಕರ್ ಕ್ಷನ್ ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

ಗ ೂತ್ತುಲಿ 
104 ನಮಿ ಮತಖಯ ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ಾ ನ ಫೀನ್ ನಂಬರ್ 

ನತು ರ್ಾನತ  ಕ ಲಸ್ ಮಾಡತವ ಕಂಪ್ ನಯಂದಿಗ  
ಹಂಚ್ಚ ಕ ೂಳಳಲತ ನೀವು ಒಪಿಪಕ ೂಳುಳವಿರರ , 

ಒಂದತವ ೀಳ  ಅವರತ ನಮಗ  ಹಿಂದಕ ಕ ಕರ  ಮಾಡಿ 
ನನು ಕ ಲಸ್ವನತು ಪ್ಿೀಕ್ಷಿಸ್ಲತ ? 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

105 ನಮಿ ಮತಖಯ ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ಾ ನ ಫೀನ್ ನಂಬರ್ 
ನತು {0} ರ್ ೂಂದಿಗ  ಹಂಚ್ಚಕ ೂಳಳಲತ ಇಚ್ಚಿಸ್ತವಿರರ  

ಇದಿಂದ ಸ್ಂಶ  ೀಧ್ರ್ಾ ತಂಡದವರತ ಈ 
ಸ್ಮ್ಮೀಕ್ಷ ಯ ಎಲ ಿವಿರಧ್ವಾದ ಪ್ರತ್ತಕ್ರಯ್ಕದಾರರ 
ಬಳಕ ಯನತು ಕತಿತತ ಹ ಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತ್ತಯನತು 
ಪ್ಡ ಯತವರತ ? ದಯವಿರಟತು ಗಮನಸಿ ನಮಿ 
ವ ೈಯತಕ್ುಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅರ್ವಾ ಸ್ಮ್ಮೀಕ್ಷ ಯ 

ಪ್ರತ್ತಕ್ರಯ್ಕಗಳನೂು ನಮಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ಆಪ್ರ ೀಟರ್ 
ರ್ ೂಂದಿಗ  ಹಂಚ್ಚ ಕ ೂಳುಳವುದಿಲಿ , ಮತತು ನಮಿ 
ಮೊಬ ೈಲ್ ಆಪ್ರ ೀಟರ್ ನಮಗ  ಅನಗತಯವಿರರತವ 

ಟ್ ಕ್ಸಿ್ ಅರ್ವಾ ಕರ ಗಳನತು ಫಲ್ಲತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಮಿ 
ನಂಬಿಗ  ಹಂಚ್ಚ ಕ ೂಳುಳವುದಿಲಿ. 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 

106 ನಮಿ ಸ್ಮಯಕಾಕಗ್ರ ಬಹಳ ಧ್ನಯವಾದಗಳು !  
 
Part 10: Interviewer to record  
 

Question ID Question Answer 
107 (ಸ್ಂದಶಾಕರತ ದಾಖಲ್ಲಸಿ ) ಪ್ರತ್ತಕ್ರಯ್ಕದಾರರತ 

ಯಾವ ವಿರಧ್ವಾದ ಮರ್ ಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ 
ಮಾಡತತ್ತುದಾಾರ  ಎಂದತ ದಾಖಲ್ಲಸಿ 

ಮಣಿುನ ಗ ೂೀಡ ಗಳು 
ಸ್ಾಫ್ಟು ಬಿರಕ್ಸ 

ಸ್ತಟಿುರತವ ಇಟಿುಗ ಗಳು 
ಮರದ ಗ ೂೀಡ ಗಳು 
ಕಲ್ಲಿನ ಗ ೂೀಡ ಗಳು 

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ / ಸಿಮಂಟ್ ಗ ೂೀಡ ಗಳು 
108 (ಸ್ಂದಶಾಕರತ ಸ್ಂದಶಾನದ ನಂತರ 

ದಾಖಲ್ಲಸ್ತವುದತ ) ಸ್ಂದಶಾನದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತ್ತಕ್ರಯ್ಕದಾರರನತು ಸ್ ುೀಹಿತರತ ಅರ್ವಾ 

ಕತಟತಂಬದವರತ ಸ್ತಪ್ ರವ ೈಸ್ ಮಾಡಿದರ  ? 

ಹೌದತ 
ಇಲಿ 
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Conclusion  
 

Question ID Question Answer 
109 ಸ್ಂದಶಾನವನತು ಕ ೈಬಿಡಲತ ಕಾರಣಗಳು ಏನತ ? ಮರ್ ಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ 

ಉತುಿಸ್ಲತ ನರಾಕಿಸಿದರತ 
15 ವಷ್ಟ್ಾ ವಯಸಿಿಗ್ರಂತಲೂ ಕಡಿಮ 

110 ಜ ಪಿ ಎಸ್ ಕ ೂೀ ಅಡಿಾರ್ ಟ್ ನತು ಕಾಯಪ್ಿರ್ 
ಮಾಡಲತ ಕರಮವಾಗ್ರ "ಕಾಯಪ್ಿರ್ " ನತು ಕ್ಕಿ್ಸ 

ಮಾಡಿಿ ಮತತು ಸ್ಮ್ಮೀಕ್ಷ ಯನತು ಕ ೂರ್ ಗ ೂಳಿಸಿ. 

 

 


