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PSU  
 

Question ID Question Answer 
1 तुम्ही सध्या कोणत्या राज्यात आहात? आंध्र प्रदेश 

बिहार 
गुजरात 
कर्ााटक 
महाराष्ट्र 

बदल्ली चे एर्सीटी 
पंजाि 

उत्तर प्रदेश 
पबिम िंगाल 

2 तुम्ही सध्या {0} च्या कोणच्या पीएसय ूराज्यात 
आहात? 

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 
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New Delhi 
Rupnagar 

Etawah 
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 सध्या इथे 15 वर्ाावरील वयाचे बकती लोक रहातात 

? 
 

5 सरुुवातीला, मला या घरातील कोणाचा इटंरव्य ू
घ्यायचा याचा बर्णाय घेणे आवश्यक आहे. कृपया 
तुमच्या घरातील 15 वर्ा आबण त्यापेक्षा जास्त 

वयाच्या लोकांचे र्ावं सांगा ज ेया क्षणाला इथे रहातात 
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?  कृपया लहार्ांपासरू् सरुूवात आबण मोठ्यापयात 
शेवट करा. 

 
Adults Details Iteration 1 
 

Question ID Question Answer 
6 1 व्यबिच ेर्ावः  
7 {0} 'चे वय  
8 {0} 'चे बलंग स्त्री 

परुूर् 
 
Adults Details Iteration 2 
 

Question ID Question Answer 
6 2 व्यबिच ेर्ावः  
7 {0} 'चे वय  
8 {0} 'चे बलंग स्त्री 

परुूर् 
 
Adults Details Iteration 3 
 

Question ID Question Answer 
6 3 व्यबिच ेर्ावः  
7 {0} 'चे वय  
8 {0} 'चे बलंग स्त्री 

परुूर् 
 
Adults Details Iteration 4 
 

Question ID Question Answer 
6 4 व्यबिच ेर्ावः  
7 {0} 'चे वय  
8 {0} 'चे बलंग स्त्री 

परुूर् 
 
Adults Details Iteration 5 
 

Question ID Question Answer 
6 5 व्यबिच ेर्ावः  
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7 {0} 'चे वय  
8 {0} 'चे बलंग स्त्री 

परुूर् 
 
Adults Details Iteration 6 
 

Question ID Question Answer 
6 6 व्यबिच ेर्ावः  
7 {0} 'चे वय  
8 {0} 'चे बलंग स्त्री 

परुूर् 
 
Adults Details Iteration 7 
 

Question ID Question Answer 
6 7 व्यबिच ेर्ावः  
7 {0} 'चे वय  
8 {0} 'चे बलंग स्त्री 

परुूर् 
 
Adults Details Iteration 8 
 

Question ID Question Answer 
6 8 व्यबिच ेर्ावः  
7 {0} 'चे वय  
8 {0} 'चे बलंग स्त्री 

परुूर् 
 
Adults Details Iteration 9 
 

Question ID Question Answer 
6 9 व्यबिच ेर्ावः  
7 {0} 'चे वय  
8 {0} 'चे बलंग स्त्री 

परुूर् 
 
Adults Details Iteration 10 
 

Question ID Question Answer 
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6 10 व्यबिच ेर्ावः  
7 {0} 'चे वय  
8 {0} 'चे बलंग स्त्री 

परुूर् 
 
Kish Calculation  
 

Question ID Question Answer 
9 डमीः कीश ग्रीड च्या आधारावर बर्वडलेला प्रौढ 

इडेंक्स 
 

 
Continue  
 

Question ID Question Answer 
10 बर्वडलेले व्यिी आहे: {0}  

 
Admin  
 

Question ID Question Answer 
11 बर्वडलेल्या व्यिीच ेबलंग स्त्री 

परुूर् 
12 बर्वडलेल्या व्यिीच ेवय  
13 तारीख  
14 सरुू केल्याची वेळ  
15 समाप्तीची वेळ  
16 बर्वडलेल्या व्यिीच ेर्ाव  

 
Part 1: Admin  
 

Question ID Question Answer 
17 {0} घरी आह ेका? होय 

र्ाही 
18 “शभुेच्छा," माझे र्ाव  ___________ आहे. मी 

_______कंपर्ीत काम करतो, जी [देश] मध्ये 
ररसचा करते. आम्ही लोकांच्या मोिाइल फोर्च्या 

कल्पर्ा आबण वापरािद्दल काही ररसचा करत आहोत. 
[देश]  ___ मध्ये बदल्या जाणा-या मोिाइल फोर् 

सबवासेस कशा सधुारता येतील हे अबधक 
चांगल्याप्रकारे समजण्यासाठी हा ररसचा प्रोवायडसा ची 
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मदत करेल.                                             
  या स्टडी मध्ये भाग घेण्यासाठी तुमच ेघर बर्वडण्यात 

आले आहे. तुम्ही काही प्रश्ांचे उत्तरं द्याल काय ? 
इटंरव्य ूजवळपास 30 बमबर्टं चालेल. तुम्ही शेअर 
करत असलेले सवा उत्तरं आबण माबहती अबतशय गुप्त 

ठेवण्यात येइल आबण तुमची आधी परवार्गी 
घेतल्याबशवाय तुमेचे र्ाव बकंवा कााँटॅक्ट बडटेल्स ररसचा 

बटम च्या पबलकडे उघड करण्यात येणार र्ाहीत.  
आपल्या चचे दरम्यार्, मी आपल्याला आपल्या 
दररोजच्या जीवर् आबण मोिाइल फोर्िद्दल प्रश् 
बवचारीर्.जर आपणास एखाद्या प्रश्ािद्दल समस्या 
असल्यास, मला तो दाखबवण्यास अबजिात संकोच 

करू र्का.आपण ह्या सवेत सहभागी होण्याचा बर्णाय 
घेण्यापवूी मला ह्या सवेिद्दल काही बवचारावयाचे आहे 

का? 
19 Are you willing to participate 

now? 
होय 
र्ाही 

 
Part 2: Basic Socio Dem  
 

Question ID Question Answer 
20 आपले वय बकती आहे?  
21 (इटंरव्यअूर रे् रेकॉडा करायचे आह)े बलंग स्त्री 

परुूर् 
22 आपल्या घरात बकती माणसे राहतात? (स्वत: चाही 

समावेश करा)  घरामध्ये एकाच छपराखाली रहाणारे 
आबण अन्र्पदाथा शेअर करणारे लोक 

 

 एकूण:  
 18 वर्षा वरील परुुर्षांची सांख्यष  
 18 वर्षा वरील स्त्रियषांची सांख्यष  
 18 वर्षा खषलील परुुर्षांची सांख्यष  
 18 वर्षाखषलील स्त्रियषांची सांख्यष  

23 आपली वैवाबहक बस्थती काय आहे? एकटा 
बववाहीत 

अबववाहीत परंत ुपाटार्रसह राहतो 
बवधवा  बकंवा बवधरु 

घटस्फोटीत 
 
Part 3: Access  
 

Question ID Question Answer 
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24 आपण आजवर कधीही मोिाइल फोर् वापरला आहे 
का ? 

होय 
र्ाही 

25 आपण गेल्या 3 मबहन्यांत मोिाइल फोर् वापरला आह े
का ? 

होय 
र्ाही 

26 आपणाकडे बकमार् एक चाल ूअसलेले बसम आहे का 
(असे बसम जे तुम्ही बदवसातील जास्तकरुर् वेळ 

तुमच्याकडे िाळगतात) ? 

होय 
र्ाही 

27 आपणाकडे व्यबिशः बकमार् एक चाल ूअसलेला 
हाँडसेट आहे का (असा हाँडसेट जो तुम्ही बदवसातील 

जास्तकरुर् वेळ तुमच्याकडे िाळगतात) ? 

होय 
र्ाही 

28 आपण मागील वेळी वापरलेला मोिाइल फोर्, हाँडसेट 
आबण / बकंवा बसम कोणाकडूर् घेतले होते ? 

मी माझ्या घरात उपलब्ध असलेला आबण घरात 
एकबित वापरला जाणारा हाँडसेट आबण/बकंवा बसम 

वापरला 
मी हाँडसेट आबण/बकंवा बसम बमिाकडूर् बकंवा 

माझ्या घरातील एखाद्याकडूर् घेतला 
मी माझ्या समदुायात उपलब्ध असलेला हाँडसेट 

आबण/बकंवा बसम वापरला 
मी माझ्या कायाालयात असलेला हाँडसेट 

आबण/बकंवा बसम वापरला 
मी बवके्रत्याचा हाँडसेट आबण/ बकंवा बसम वापरला 

इतर 
29 आपण हा हाँडसेट आबण/बकंवा बसम कोणाकडूर् घेतला 

होता ? 
माझ्या जीवर्साथी कडूर् (पती बकंवा पत्र्ी) 

माझ्या मलुाकडूर् 
माझ्या मलुीकडूर् 

माझ्या वडीलां/सास-यांकडूर् 
माझ्या आई/सासकूडूर् 

इतर परुूर् र्ातेवाईकांकडूर् (भाऊ, चलुतभाऊ, 
काका वगैरे) 

इतर मबहला र्ातेवाईकांकडूर् (िबहण, चलुतिबहण, 
काकी वगैरे) 

इतर बमिांकडूर् (शेजा-यांसहीत) 
इतर बमिीणींकडूर् (शेजा-यांसहीत) 

इतर 
30 आपल्याला हा हाँडसेट आबण/ बकंवा बसम बकती 

लवकर बमळवणे शक्य झाल ेहोते ? 
मी त्वरीत बमळबवला 

मला वाट पहावी लागली परंत ूएका बदवसात 
वापरायला बमळाला 

मला एका बदवसापेक्षा जास्त वाट पहावी लागली 
इतर 

31 आपणाला हा हाँडसेट आबण/बकंवा बसम एखाद्याला 
वापरण्यास सांगावे लागले होते का, आबण असेल तर 

का ? 

होय, मला त्याच्या मालकाला बवचारावे लागले 
होते कारण हाँडसेट आबण / बकंवा बसम माझ्या 

मालकीचे र्व्हता 
होय, मला त्याच्या मालकाला बवचारावे लागले 
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होते कारण मला हा हाँडसेट आबण / बकंवा बसम 
वापरण्यासाठी परवार्गी घेण्याची आवश्यकता 

होती. 
होय, मला कुणालातरी बवचारावे लागले होते कारण 
मला हा हाँडसेट आबण / बकंवा बसम वापरण्यासाठी 

मदतीची आवश्यकता होती. 
मला कोणालाही बवचारावे लागले र्ाही 

इतर 
32 आपणाला ह्या हाँडसेट आबण / बकंवा बसम 

वापरण्यासाठी पैसे भराव ेलागले होते का? 
होय, मी फी बदली बकंवा पोस्टपेड कर्ेक्शर् म्हणरु् 

तो माझ्या एकूण सिस्क्रीप्शर् फी चा एक भाग 
म्हणरू् होता 

र्ाही, मी त्याच्या िदल्यात प्रोडक्ट्स आबण/बकंवा 
सबवासेस बदले 

र्ाही 
33 ह ेपैसे कुठूर् आले? माझे स्वत: चे पैसे 

सवासाधारण घरगुती िजेट 
माझा जीवर्साथी (पती बकंवा पत्र्ी) 

माझे वडील/सासरे 
माझी आई/सासू 

इतर परुूर् र्ातेवाईक ( भाऊ,चलुतभाऊ, काका 
इत्यादी) 

इतर मबहला र्ातेवाईक ( िबहण,चलुतिबहण, 
काकी इत्यादी) 

बमि (शेजा-यांसहीत) 
मैबिण (शेजा-यांसहीत) 

इतर 
34 आपण हा हाँडसेट आबण/बकंवा बसम बकती अंतरारे् 

उधार घेतात ? 
दररोज 

आठवड्यातूर् अरे्क वेळा 
प्रत्येक आठवड्यात 

प्रत्येक दोर् आठवड्यात 
प्रत्येक तीर् आठवड्यात 

प्रत्येक मबहन्यात 
प्रत्येक दोर् ते तीर् मबहन्यात 

प्रत्येक तीर् मबहन्यापेक्षा कमी वेळा 
कधीही र्ाही 

35 How much do you usually spend 
each time you borrow for a fee? 

(in INR) 

 

 
Part 4: Handset ownership  
 

Question ID Question Answer 
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36 आपणाकडे बकती सबक्रय हाँडसेट्स (आपण हाँडसेट 
बदवसभर िहुतेक जास्तवेळ आपल्याजवळ 

िाळगता/कॅरी करता)  वैयबिकररत्या आपल्या 
मालकीचे आहते? 

 

37 आपल्या हाँडसेट मध्ये खालीलपैकी आह ेका?  
 क्वेर्टी / अझर्टी कीबोर्ा होय 

नषही 
मषहीत नषही 

 र्टचस्क्रीन होय 
नषही 

मषहीत नषही 
 इांर्टरनेर्टवर वषपरण्यषची क्षमतष होय 

नषही 
मषहीत नषही 

 ऍप्स र्षउनलोर् करण्यषची क्षमतष होय 
नषही 

मषहीत नषही 
38 हा हाँडसेट सेकंड-हाँड(जरु्ा) फोर् आह ेका ? होय 

र्ाही 
माहीत र्ाही 

39 हा हाँडसेट आपल्याला कसा बमळाला? मी दकुार्ात जाऊर् तो बवकत घेतला 
माझ्या एका बमिार्े बकंवा र्ातेवाईकारे्  दकुार्ात 

जाऊर् माझ्या वतीरे् खरेदी केला 
तो माझ्या बमिार्े बकंवा र्ातेवाईकार् मला भेट 

बदला 
बमिाला बकंवा र्ातेवाईकाला हाँडसेटची आवश्यक 

र्व्हती म्हणरू् मला बदला 
तो माझ्या मालकार्े मला बदला 

तो मला स्थाबर्क र्ेता बकंवा सामबजक संस्था / 
गटाकडूर् देण्यात आला होता 

मला सब्स्क्रीप्शर् बकंवा सेवा कराराच्या (सबवास 
कााँरक्ट) चा भाग म्हणरू् बमळाला 

इतर 
40 कोणी आपल्याला हा हाँडसेट बदला बकंवा आपल्या 

वतीरे् दकुार्ात जाऊर् खरेदी केला ? 
माझा जीवर्साथी (पती बकंवा पत्र्ी) 

माझा मलुगा 
माझी मलुगी 

माझे वडील/सासरे 
माझी आई/सासू 

इतर परुूर् र्ातेवाईक ( भाऊ,चलुतभाऊ, काका 
इत्यादी) 

इतर मबहला र्ातेवाईक ( िबहण,चलुतिबहण, 
काकी इत्यादी) 

बमि (शेजा-यांसहीत) 
मैबिण (शेजा-यांसहीत) 
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इतर 
41 आपणाला ह्या हाँडसेट साठी पैसे भराव ेलागले होते 

का? 
होय, मी फी बदली बकंवा पोस्टपेड कर्ेक्शर् म्हणरु् 

तो माझ्या एकूण सिस्क्रीप्शर् फी चा एक भाग 
म्हणरू् होता 

र्ाही, मी त्याच्या िदल्यात प्रोडक्ट्स आबण/बकंवा 
सबवासेस बदले 

र्ाही 
42 ह्या हाँडसेट साठी पैसे कोणी भरल?े माझे स्वत: चे पैसे 

सवासाधारण घरगुती िजेट 
माझा जीवर्साथी (पती बकंवा पत्र्ी) 

माझा मलुगा 
माझी मलुगी 

माझे वडील/सासरे 
माझी आई/सासू 

इतर परुूर् र्ातेवाईक ( भाऊ,चलुतभाऊ, काका 
इत्यादी) 

इतर मबहला र्ातेवाईक ( िबहण,चलुतिबहण, 
काकी इत्यादी) 

बमि (शेजा-यांसहीत) 
मैबिण (शेजा-यांसहीत) 

इतर 
43 आपल्याला हे पैसे खचा करण्यासाठी परवार्गी घ्यावी 

लागली होती का ? 
होय 
र्ाही 

44 आपण आपला हाँडसेट बर्वडतार्ा कोणती भबूमका 
केली होती ? 

बर्णाय (माझ्याकडूर् कुठल्याही प्रकारचे मत र् 
घेता) दसु-या व्यिी (व्यिीं) द्वारा घेण्यात आला 
मी माझे मत बदले, पण दसु-या व्यिीरे् (व्यिींर्ी) 

अंबतम बर्णाय घेतला 
मी बर्णाय घेतला 

45 आपल्या हाँडसेट वर बर्णाय घेतार्ा बकंवा आपणास 
मदत करतार्ा कोणत्या व्यिी चा सवाात जास्त प्रभाव 

पडला ? 

बवके्रता / दकुार्दार 
स्थाबर्क र्ेता बकंवा सामाबजक संस्था / गट 

माझा जीवर्साथी (पती बकंवा पत्र्ी) 
माझा मलुगा 
माझी मलुगी 

माझे वडील/सासरे 
माझी आई/सासू 

इतर परुूर् र्ातेवाईक ( भाऊ,चलुतभाऊ, काका 
इत्यादी) 

इतर मबहला र्ातेवाईक ( िबहण,चलुतिबहण, 
काकी इत्यादी) 

बमि (शेजा-यांसहीत) 
मैबिण (शेजा-यांसहीत) 
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माझ्या हाँडसेट च्या बर्वडीवर कुणाचाही प्रभाव 
र्व्हता 
इतर 

46 हाँडसेट च्या तुमच्या बर्वडीवर खालील कोणत्या 
प्रकारच्या जाहीरातीचा सवाात जास्त प्रभाव पडला ? 

बडलर चे बवक्री करतार्ा िोलणे 
टीव्हीवरील जाबहरात 
रेबडओवरील जाबहरात 

बिलिोडा वरील जाबहरात 
इटंररे्टवरील जाबहरात 

एक लहार् पबुस्तका (बलफलेट) बकंवा 
हस्तपिक(ब्रोशर) वरील जाबहरात 

माझ्या हाँडसेट च्या बर्वडीवर जाबहरातीर्े प्रभाव 
पडला र्ाही 

इतर 
47 आपला हाँडसेट बर्वडण्यासाठी कोणते सवाात जास्त 

महत्त्वाचे बर्कर् वापरले होते ? 
मी हा हाँडसेट बर्वडलेला र्ाही, मला माबहत र्ाही 

बकमत 
बडझाइर् 

ब्राँड 
िॅटरीचा बटकाऊपणा 

मजिूती 
हाँडसेट चा आकार 
स्क्रीर् चा आकार 

त्यामध्ये इटंररे्ट चा एक्सेस आहे 
इतर खास वैबशष््टये आहते (कॅमेरा, लहार् बवजेरी) 

इतर 
माहीत र्ाही 

48 प्रथम कोणी आपणास हा हाँडसेट वापरण्यास 
बशकवले? 

मी स्वतःच बशकलो 
माझा जीवर्साथी (पती बकंवा पत्र्ी) 

माझा मलुगा 
माझी मलुगी 

माझे वडील/सासरे 
माझी आई/सासू 

इतर परुूर् र्ातेवाईक ( भाऊ,चलुतभाऊ, काका 
इत्यादी) 

इतर मबहला र्ातेवाईक ( िबहण,चलुतिबहण, 
काकी इत्यादी) 

बमि (शेजा-यांसहीत) 
मैबिण (शेजा-यांसहीत) 

बडलर/दकुार्दार 
माझ्या मोिाइल ऑपरेटर च्या कॉल सेंटररे् 
स्थाबर्क र्ेता बकंवा सामाबजक संस्था / गट 

इतर 
 
Part 5: SIM ownership and recharge  
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Question ID Question Answer 
49 कृपया आपल्या मालकीच्या पबहल्या बसम काडा िद्दल 

बवचार करा. (आपण जे बसम बदवसभर िहुतेक 
जास्तवेळ आपल्याजवळ िाळगल ेआह)े आपण ह े

बसम केव्हा खरेदी केल े/ आपल्याला देण्यात आले? 

3 मबहन्यांपवूी 
3 -6  मबहन्यांपवूी 

7 मबहर्े ते एका वर्ाापवूी 
एका ते दोर् वर्ाापवूी 
दोर् वर्ााच्या आधी 

माहीत र्ाही 
50 खालीलपैकी प्रत्येक ऑपरेटसा साठी सांगा की, सध्या 

बकती बसम आपल्या मालकीचे आहते जे आपण गेल्या 
3 मबहन्यांत बकमार् एकदा वापरल ेआहते (आपण जो 

हाँडसेट बदवसभर िहुतेक जास्तवेळ आपल्याजवळ 
िाळगता) ? 

 

 VODAFONE 0 
1 
2 
3 
4 
5 

6 आस्त्रण जषस्क्त 
 CONNECT 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 आस्त्रण जषस्क्त 
 MTS India 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 आस्त्रण जषस्क्त 
 RELIANCE 0 

1 
2 
3 
4 
5 
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6 आस्त्रण जषस्क्त 
 TATA DOCOMO 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 आस्त्रण जषस्क्त 
 VIDEOCON 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 आस्त्रण जषस्क्त 
 UNINOR 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 आस्त्रण जषस्क्त 
 AIRTEL 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 आस्त्रण जषस्क्त 
 AIRCEL 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 आस्त्रण जषस्क्त 
 IDEA 0 
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1 
2 
3 
4 
5 

6 आस्त्रण जषस्क्त 
 LOOP MOBILE 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 आस्त्रण जषस्क्त 
 MTNL 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 आस्त्रण जषस्क्त 
 BSNL 0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 आस्त्रण जषस्क्त 
51 कृपया आपल्याकडे असलेल्या ऑपरेटर 

VODAFONE ची बसम चा संख्या सांगा. 
 

52 कृपया आपल्याकडे असलेल्या ऑपरेटर 
CONNECT ची बसम चा संख्या सांगा. 

 

53 कृपया आपल्याकडे असलेल्या ऑपरेटर MTN 
INDIA ची बसम चा संख्या सांगा. 

 

54 कृपया आपल्याकडे असलेल्या ऑपरेटर 
RELIANCE ची बसम चा संख्या सांगा. 

 

55 कृपया आपल्याकडे असलेल्या ऑपरेटर TATA 
DOCOMO ची बसम चा संख्या सांगा. 

 

56 कृपया आपल्याकडे असलेल्या ऑपरेटर  
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VIDEOCON ची बसम चा संख्या सांगा. 
57 कृपया आपल्याकडे असलेल्या ऑपरेटर UNINOR 

ची बसम चा संख्या सांगा. 
 

58 कृपया आपल्याकडे असलेल्या ऑपरेटर AIRTEL 
ची बसम चा संख्या सांगा. 

 

59 कृपया आपल्याकडे असलेल्या ऑपरेटर AIRCEL 
ची बसम चा संख्या सांगा. 

 

60 कृपया आपल्याकडे असलेल्या ऑपरेटर IDEA ची 
बसम चा संख्या सांगा. 

 

61 कृपया आपल्याकडे असलेल्या ऑपरेटर LOOP 
MOBILE ची बसम चा संख्या सांगा. 

 

62 कृपया आपल्याकडे असलेल्या ऑपरेटर MTNL ची 
बसम चा संख्या सांगा. 

 

63 कृपया आपल्याकडे असलेल्या ऑपरेटर BSNL ची 
बसम चा संख्या सांगा. 

 

64 “आता आपण अशा बसम ची चचाा करणार आहोत ज े
तुम्ही सवाात जास्त वापरता. याला आपण आपले 

'प्रमखु बसम काडा’ म्हणू या.” 

 

65 आपले मखु्य बसम काडा कोणत्या ऑपरेटर चे आहे? VODAFONE 
CONNECT 
MTS India 
RELIANCE 

TATA DOCOMO 
VIDEOCON 

UNINOR 
AIRTEL 
AIRCEL 

IDEA 
LOOP MOBILE 

MTNL 
BSNL 

माहीत र्ाही 
66 तुम्ही तुमचे मखु्य बसम केव्हा खरेदी केल/े देण्यात 

आले? 
3 मबहन्यांपवूी 

3 -6  मबहन्यांपवूी 
7 मबहर्े ते एका वर्ाापवूी 

एका ते दोर् वर्ाापवूी 
दोर् वर्ााच्या आधी 

माहीत र्ाही 
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67 आपले मखु्य बसम काडा आपल्या र्ावे र्ोंदण्यात आले 
आहे का? 

होय 
र्ाही 

माहीत र्ाही 
68 आपण आपले मखु्य बसम काडा बर्वडतार्ा कोणती 

भबूमका केली होती ? 
बर्णाय (माझ्याकडूर् कुठल्याही प्रकारचे मत र् 

घेता) दसु-या व्यिी (व्यिीं) द्वारा घेण्यात आला 
मी माझे मत बदले, पण दसु-या व्यिीरे् (व्यिींर्ी) 

अंबतम बर्णाय घेतला 
मी बर्णाय घेतला 

69 आपल्या बसम काडा वर बर्णाय घेतार्ा बकंवा त्यावर 
मदत करतार्ा कोणत्या व्यिी चा सवाात जास्त प्रभाव 

पडला ? 

बवके्रता / दकुार्दार 
स्थाबर्क र्ेता बकंवा सामाबजक संस्था / गट 

माझा जीवर्साथी (पती बकंवा पत्र्ी) 
माझा मलुगा 
माझी मलुगी 

माझे वडील/सासरे 
माझी आई/सासू 

इतर परुूर् र्ातेवाईक ( भाऊ,चलुतभाऊ, काका 
इत्यादी) 

इतर मबहला र्ातेवाईक ( िबहण,चलुतिबहण, 
काकी इत्यादी) 

बमि (शेजा-यांसहीत) 
मैबिण (शेजा-यांसहीत) 

माझ्या बसम काडा च्या बर्वडीवर कुणाचाही प्रभाव 
पडला र्ाही 

इतर 
70 मखु्य बसमकाडा च्या तुमच्या बर्वडीवर खालील 

कोणत्या प्रकारच्या जाहीरातीचा सवाात जास्त प्रभाव 
पडला ? 

बडलर चे बवक्री करतार्ा िोलणे 
टीव्हीवरील जाबहरात 
रेबडओवरील जाबहरात 

बिलिोडा वरील जाबहरात 
इटंररे्टवरील जाबहरात 

एक लहार् पबुस्तका (बलफलेट) बकंवा 
हस्तपिक(ब्रोशर) वरील जाबहरात 

माझ्या बसम काडाच्या बर्वडीवर जाबहरातीरे् प्रभाव 
पडला र्ाही 

इतर 
71 गेल्या चार आठवड्यांमध्ये, आपण आपल्या 

मालकीच्या सवा बसम्स वर माबसक बिल कसे भरल े
/ररचाजा केले? 

 

 मी गेल्यष चषर आठवर् यषांत ररचषजा केल ेनषही होय 
नषही 

 स्क्रॅच कषर्ा होय 
नषही 

 ई र्टॉप अप होय 
नषही 
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 मोबषइल मनी मषध्यमषतून ररचषजा केले होय 
नषही 

 पोस्क्र्टपेर् स्त्रसम सषठी मषस्त्रसक स्त्रबल होय 
नषही 

 स्त्रमत्र स्त्रकां वष नषतेवषईकषने मषझ्यष स्त्रसम वर इलेक्रॉस्त्रनक ने 
रेस्त्रर्र्ट पषठवले 

होय 
नषही 

 इतर होय 
नषही 

 मषहीत नषही होय 
नषही 

72 इतरः सांगा  
73 गेल्या चार आठवड्यांमध्ये,  आपल्या मालकीच्या सवा 

बसम्स वर ररचाजा कोणी केल?े 
 

 मी स्त्रवरेत्यष करे् स्क्वतः( कुणषचीही कषही मदत न 
घेतष)ररचषजा केले 

होय 
नषही 

 मषझ्यष स्त्रमत्रषने स्त्रकां वष नषतेवषईकषने दकुषनषत जषऊन 
मषझ्यष वतीने ररचषजा केले 

होय 
नषही 

 मी स्त्रवरेत्यष करे् स्क्वतः( स्त्रवरेत्यष ची कषही मदत 
घेऊन)ररचषजा केले 

होय 
नषही 

 मषझ्यष एकष स्त्रमत्रषने स्त्रकां वष नषतेवषईकषने  मषझ्यष वतीने 
ररचषजा केले 

होय 
नषही 

 मोबषइल मनी मषध्यमषतून ररचषजा केल ेस्क्वतः 
(कुणषचीही कषही मदत न घेतष)ररचषजा केले 

होय 
नषही 

 स्त्रमत्रषची स्त्रकां वष नषतेवषईकषची कषही मदत घेऊन 
मोबषइल मनी मषध्यमषतून ररचषजा केल े ळ 

होय 
नषही 

 मी स्त्रवरेत्यष करे् स्त्रवरेत्यष ची कषही मदत घेऊन ररचषजा 
केले 

होय 
नषही 

 इतर होय 
नषही 

74 इतरः सांगा  
75 ररचाजा करतार्ा आपल्याला बमि बकंवा र्ातेवाईकाची 

बकंवा बवके्रत्या ची मदत का लागते? 
 

 मी जेथ ेरषहतो स्त्रतथनू ररचषजा स्त्रवरी स्त्रवतरक दरू आहते होय 
नषही 

 मलष स्त्रवतरकषच्यष दकुषनकरे् प्रवषस करणे असरुस्त्रक्षत 
स्त्रकां वष अससु्त्रवधषजनक वषर्टते 

होय 
नषही 

 मलष स्त्रवतरकषशी सांवषद करणे अस्क्वस्क्थ वषर्टते होय 
नषही 

 मी स्क्वत: त्यषसषठी जषण ेमषझ्यषसषठी योग्य नषही होय 
नषही 

 मी दकुषनषत जषणे मषझ्यषसषठी सलुभ (दकुषन 
उघर्ण्यषचीवेळ, र्टषईम नषही, इत्यषदी) नषही 

होय 
नषही 

 मषझ्यष ररचषजा सषठी जो व्यक्ती पैसे देतो तो व्यक्ती 
तो/ती स्क्वतः दकुषनषत जषतो 

होय 
नषही 

 मलष मषझष फोन नांबर स्त्रवरेत्यषलष देण ेगैरसोस्त्रयचे वषर्टते होय 



GSMA Connected Women & Altai Consulting – Gender Gap Study - INDIA - Marathi 
 

 

 Page 19 of 36 

नषही 
 मषझे कुरु्टांब मलष ररचषजा स्क्वतः स्त्रवकत घेऊ देत नषही होय 

नषही 
 मलष ररचषजा कस ेकरषवे ह ेकधीच समजवण्यषत आले 

नषही आस्त्रण मलष ते कस ेकरषयच ेमषहीत नषही 
होय 
नषही 

 मी स्क्वत: ररचषजा केल ेतर मी चकु स्त्रकां वष चकुीने पैसे 
गमवीन कषय अशी स्त्रचांतष वषर्टते 

होय 
नषही 

 इतर होय 
नषही 

76 इतरः सांगा  
77 आपण गेल्या चार आठवड्यांत ई टॉप अप ररचाजा का 

केल ेर्ाही ? 
 

 ई र्टॉप अप स्त्रवरेतष (स्त्रवरेते) मषझ्यष घरषजवळ 
उपलब्ध नषहीत 

होय 
नषही 

 मलष मषझष फोन नांबर स्त्रवरेत्यषलष (स्त्रवरेत्यषांनष) देण े
गैरसोस्त्रयचे वषर्टते 

होय 
नषही 

 ई र्टॉप अप म्हणजे कषय ते मलष मषस्त्रहत नषही होय 
नषही 

 ई र्टॉप अप कस ेकरतषत ते मलष मषस्त्रहत नषही होय 
नषही 

 ई र्टॉप अप वर मषझष स्त्रवश्वषस नषही होय 
नषही 

 इतर होय 
नषही 

78 इतरः सांगा  
79 ररचाजा करण्यासाठी बकंवा बिल भरण्यासाठी पैसे सहसा 

कुठुर् येतात ? 
माझे स्वत: चे पैसे 

सवासाधारण घरगुती िजेट 
माझा जीवर्साथी (पती बकंवा पत्र्ी) 

माझा मलुगा 
माझी मलुगी 

माझे वडील/सासरे 
माझी आई/सासू 

इतर परुूर् र्ातेवाईक ( भाऊ,चलुतभाऊ, काका 
इत्यादी) 

इतर मबहला र्ातेवाईक ( िबहण,चलुतिबहण, 
काकी इत्यादी) 

बमि (शेजा-यांसहीत) 
मैबिण (शेजा-यांसहीत) 

इतर 
80 साधारणपणे आपणास ह ेखचा करण्यासाठी परवार्गी 

घ्यावी लागते का ? 
होय, र्ेहमीच 

होय, सवाात जास्त वेळा 
काहीवेळा 

र्ाही 
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81 (आपण सध्या वापर करत असलेल्या सवा बसम 
काडामध्ये) आपण बकती वेळा ररचाजा करता ? 

दररोज 
आठवड्यातूर् अरे्क वेळा 

प्रत्येक आठवड्यात 
प्रत्येक दोर् आठवड्यात 
प्रत्येक तीर् आठवड्यात 

प्रत्येक मबहन्यात 
प्रत्येक दोर् ते तीर् मबहन्यात 

प्रत्येक तीर् मबहन्यापेक्षा कमी वेळा 
82 How much do you usually spend 

each time when recharging? (in 
INR) 

 

 
Part 6: Non-users & borrowers barriers  
 

Question ID Question Answer 
83 आता आम्ही आपल्याशी काही संभाबवत कारणांवर 

िोलणार आहोत जे आपल्याला मोिाईल फोर् 
वापरण्यासाठी प्रबतिंध करत असतील.  कृपया मला 
आपण खालील वाक्याशी बकती प्रमाणात सहमत 

बकंवा असहमत आहात ते सांगा? 

 

 मलष ते परवर्त नषही पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष मोबषइल फोन वषपरण्यषची कधीच सांधी स्त्रमळषली 

नषही 
पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मषझ्यष स्त्रमत्रषलष स्त्रकां वष नषतेवषईकषलष मलष सषांस्त्रगतले की 
मलष आवश्यक नषही 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मोबषइल फोन वषपरण ेमषझ्यषसषठी अयोग्य आहे पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

84 आपण रं्तर अबतररि अडथळयांची चचाा करू  
85 उद्या कोणीतरी आपणास एक मोिाइल फोर् बवर्ामलू्य 

(हाँडसेट आबण बसम) बदला, तर तुम्ही तो वापरास 
आबण बर्यबमतपणे तो टॉप अप कराल का ? 

होय, बर्बित 
होय, जास्त शक्यता 
र्ाही, शक्यता र्ाही 
र्ाही, बर्बित र्ाही 
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माहीत र्ाही 
86 आपण काय बवचार करतात की आपण बकती वेळा 

ररचाजा कराल ? 
दररोज 

आठवड्यातूर् अरे्क वेळा 
प्रत्येक आठवड्यात 

प्रत्येक दोर् आठवड्यात 
प्रत्येक तीर् आठवड्यात 

प्रत्येक मबहन्यात 
प्रत्येक दोर् ते तीर् मबहन्यात 

प्रत्येक तीर् मबहन्यापेक्षा कमी वेळा 
माहीत र्ाही 

87 And how much would you pay to 
recharge each time? (in INR) 

 

88 आता आम्ही आपल्याशी काही पररणामांवर िोलणार 
आहोत जे आपण हा मोिाईल फोर् वापरल्यामळेु होत 

असतील. कृपया मला सांगा की आपण खालील 
वाक्याशी बकती प्रमाणात सहमत बकंवा असहमत 

आहात ? 

 

 मलष मषझ्यष कुरु्टांबषलष आस्त्रण/स्त्रकां वष स्त्रमत्रषांच्यष सांपकषात 
रषहण्यषसषठी सोपे जषईल 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 त्यषची मषझष व्यवसषय स्त्रकां वष मषझ्यष रोजगषरषलष मदत 

होईल 
पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मलष सरुस्त्रक्षत वषरे्टल पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 तो मषझष वेळ वषचवेल पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 तो मषझे पैसे वषचवेल पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मी अस्त्रधक सोस्त्रयस्क्कर पद्धतीने आस्त्रण / स्त्रकां वष स्क्वस्क्तषत 

लहषन / स्त्रनयमीत कषमां करु शकेल 
पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मी मोबषइलच्यष आस्त्रथाक सेवषांद्वषरे मषझ्यष पैशषचे पणूापणे सहमत 
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चषांगल्यष त-हनेे व्यवस्क्थषपन करु शकेल सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मलष आरोग्यस्त्रवर्यक मषस्त्रहती आस्त्रण सेवष यषांची 
चषांगली स्त्रमळले 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष शैक्षस्त्रणक सेवषांची चषांगली मषस्त्रहती स्त्रमळले पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मलष शेतीस्त्रवर्यी चषांगली मषस्त्रहती स्त्रमळले पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष सरकषरी सेवषांची चषांगली मषस्त्रहती स्त्रमळले पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मलष तषज्यष बषतम्यषमळु ेजषगतृ रहषतष येईल पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष अस्त्रधक सहजपणे (खेळ, सांगीत, रेर्ीओ इत्यषदी) 

मनोरांजन /  मनोरांजक गोष्टीची मषस्त्रहती स्त्रमळस्त्रवणे शक्य 
होईल 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मी मषझी सषमषस्त्रजक स्त्रस्क्थती सधुषरीन पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मी इांर्टरनेर्ट चष वषपर करण्यषत सक्षम होईल / अस्त्रधक 
सहज-इांर्टरनेर्टचष वषपर करीन 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष अस्त्रधक स्क्वषयत्त / स्क्वतांत्र वषरे्टल पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 
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 मलष जषस्क्तीत जषस्क्त इतरषांनी स्त्रनयांस्त्रत्रत केल्यषसषरखे 
वषरे्टल 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष अस्त्रधक तषण आल्यषसषरख ेवषरे्टल पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मलष जषस्त्रहरषत एसएमएस आस्त्रण कॉल मळु े
तणषवषखषली असल्यषसषरखे वषरे्टल 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष अनोळखी लोकषांच्यष तणषवषखषली असल्यषसषरख 

वषरे्टल 
पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 
Part 7: Awareness & Barriers for all iterviewees  
 

Question ID Question Answer 
89 आपण कधीही खालील मोिाइल सेवांिद्दल ऐकले 

आहे का? 
 

 एसएमएस होय 
नषही 

 मोबषइल फोनवरील इांर्टरनेर्ट होय 
नषही 

 मोबषइल फोन वरील ई मेल होय 
नषही 

 मोबषइल फोन वर फेसबुक होय 
नषही 

 मोबषइल फोन वर र्ट स्त्रवर्टर होय 
नषही 

 मोबषइल फोनवर मोबषइल मनी होय 
नषही 

 मोबषइल फोनवर मोबषइल एप होय 
नषही 

 मोबषइल फोनवर रेस्त्रर्ओ होय 
नषही 

 मोबषइल फोनवर म्यसु्त्रझक होय 
नषही 

 मोबषइल फोनवर गेम होय 
नषही 

90 मी आपल्या समाजातील मोिाइल फोर् वापरणा-या  
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परुुर् आबण मबहलांिद्दल आपले मत बवचारू इबच्छतो. 
कृपया मला सांगा की आपण खालील वाक्याशी बकती 

प्रमाणात सहमत बकंवा असहमत आहात ? 
 मोबषइल फोन वषपरतषनष परुुर्षांवर लक्ष ठेवषयलष हवे पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

उत्तर देणे पसांत केल ेनषही 
 मोबषइल फोन वषपरतषनष स्त्रियषवर लक्ष ठेवषयलष हवे पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

उत्तर देणे पसांत केल ेनषही 
 पतीने त्यषच्यष पत्नीच्यष मोबषईल फोनवरील नांबर 

तपषसणे मषन्य आहे 
पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

उत्तर देणे पसांत केल ेनषही 
 पत्नीने त्यषच्यष पतीच्यष मोबषईल फोनवरील नांबर 

तपषसणे मषन्य आहे 
पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

उत्तर देणे पसांत केल ेनषही 
91 आता आम्ही आपल्याशी काही शक्य असलेल्या 

कारणांवर िोलणार आहोत जे आपल्याला मोिाईल 
फोर् वापरण्यासाठी बकंवा मोिाईल फोर् अरे्कदा 

बकंवा वारंवार वापरण्यासाठी प्रबतिंध करत असतील 
असतील बकंवा आज वापरत असलेल्या मोिाईल पेक्षा 
वेगळया वापरत असाल. कृपया मला सांगा की आपण 

खालील वाक्याशी बकती प्रमाणात सहमत बकंवा 
असहमत आहात ? 

 

 मी जेथ ेरषहतो तेथे कव्हरेज नषही स्त्रकां वष खरषब कव्हरेज 
आहे 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मषझ्यषकरे् योग्य रजीस्क्रेशन र्ॉक्यमुेंर्ट स/आयर्ी नषही पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 हॅ ांर्सेर्ट दर महषग आहते पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
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पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 स्त्रसम कषर्ा महषग आहते पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 ररचषजा / मषस्त्रसक स्त्रबल महषग आहे पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मषझ्यष हरँ्सेर्ट ची बॅर्टरी चषजी ांग महषग आहे/ होईल पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष हरँ्सेर्ट आस्त्रण / स्त्रकां वष कां र्टेंर्ट ची भषर्ष वषचतषनष 

आस्त्रण/स्त्रकां वष समजण्यषसषठी समस्क्यष येते 
पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मलष  मषझ्यष हरँ्सेर्ट ची बॅर्टरी चषजा करण्यषसषठी 
अर्चण असेल/ आहते 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष एसएमएस आस्त्रण कॉल च्यष जषस्त्रहरषतींची स्त्रचांतष 

वषर्टते 
पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मी जेथ ेरषहतो स्त्रतथनू स्त्रवतरक दरू आहते पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष कषहीवेळष स्त्रवतरकषशी सांवषद करणे अससु्त्रवधषजन्य 

वषर्टते 
पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 स्त्रवतरक मषझ्यष मोबषइल फोन सांबांस्त्रधत प्रश्षांची उत्तरे 
देण्यषसषठी मदत करतषनष चषांगले वषगत नषहीत 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 र्ीलसा स्त्रकां वष ऑपरेर्टर कधी कधी मलष फसवतील पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 
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पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मषझ्यषकरे् आधीच एक लँर्लषईन आहे पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मी ज्यषांच्यषची सषतत्यषने बोलतो त्यषांच्यषशी सांपका  

करण्यषसषठी मलष मोबषइल फोनची आवश्यकतष नषही 
(उदषहरणषथा: ते मषझ्यष अगदी बषजलूष रषहतषत, 

त्यषांच्यषकरे् मोबषइल फोन नषही) 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मषझ्यषकरे् आधीच इतरत्र इांर्टरनेर्टचष सहज वषपर करतष 

येतो (उदष घरी स्त्रफक्स लषईन आहे, इांर्टरनेर्ट कॅफे 
आहते) 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 जरी मोबषइल फोनवर मषस्त्रहती / सेवष प्रषप्त करणे शक्य 

असले, तरी ती मषझ्यष व्यस्त्रक्तमत्वषसषठी परेूशी जषस्क्त 
मषस्त्रहती/सेवष नषही 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष मषझ्यष मोबषइल फोनवरील अस्त्रधक कठीण 

वैस्त्रशष्ट ये कशी वषपरषव/ेमोबषइल फोन कसष वषपरषवष ते 
मषहीत नषही 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष अशी स्त्रचांतष वषर्टते की मी चकु करीन स्त्रकां वष 

चकुीने पैसे गमवीन की कषय 
पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मलष सरुके्षबद्दल स्त्रचतष वषर्टते  (उदषहरणषथा हरँ्सेर्ट 
चोरी) 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मी अनोळखी लोकषांच्यष सांपकषात येतो/येइल पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मषझ्यष कुरु्टांबषलष मी मोबषइल फोन्स स्त्रकां वष मोबषइल 
सस्त्रवासेस वषपरण ेमलष सोयीस्क्कर वषर्टत नषही/वषर्टणषरह 

नषही 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 
Part 8: Usage (Owners & Borrowers)  
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Question ID Question Answer 

92 तुम्ही ..... साठी शेवटच्यांदा मोिाइल कधी वापरला  
 कॉल करण्यषसषठी कषल 

गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 
कधीही नषही 

 कॉल घेण्यषसषठी कषल 
गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 

कधीही नषही 
 मदु्दषम एक स्त्रमस कॉल (फ्लॅस्त्रशांग /स्त्रबस्त्रपांग) करण्यषसषठी कषल 

गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 
कधीही नषही 

 एसएमएस पषठवण्यषसषठी कषल 
गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 

कधीही नषही 
 एसएमएस घेण्यषसषठी कषल 

गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 
कधीही नषही 

 मोबषइल फोनवर इांर्टरनेर्ट वषपरण्यषसषठी कषल 
गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 

कधीही नषही 
 मोबषइल फोन वर ई मेल पषठस्त्रवण्यषसषठी कषल 

गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 
कधीही नषही 

 मोबषइल फोन वर फेसबुक वषपरण्यषसषठी कषल 
गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 
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गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 
कधीही नषही 

 मोबषइल फोन वर र्ट स्त्रवर्टर वषपरण्यषसषठी कषल 
गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 

कधीही नषही 
 पैसे घेण्यषसषठी मोबषइल मनी वषपरण्यषसषठी कषल 

गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 
कधीही नषही 

 पैसे पषठवण्यषसषठी मोबषइल मनी वषपरण्यषसषठी कषल 
गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 

कधीही नषही 
 मोबषइल मनी ररचषजा सषठी वषपरण्यषसषठी कषल 

गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 
कधीही नषही 

 मोबषइल फोनवर ऍप्स र्षऊनलोर् करण्यषसषठी कषल 
गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 

कधीही नषही 
 मोबषइल फोनवर रेस्त्रर्ओ ऐकण्यषसषठी कषल 

गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 
कधीही नषही 

 मोबषइल फोनवर सांगीत ऐकण्यषसषठी कषल 
गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 

कधीही नषही 
 मोबषइल फोनवर गेम्स खेळण्यषसषठी कषल 

गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 
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कधीही नषही 
 मोबषइल फोनवर ररांगबॅकर्टोन र्षऊनलोर् करण्यषसषठी कषल 

गेल्यष 7 स्त्रदवसषत 
गेल्यष 30 स्त्रदवसषत 

गेल्यष 30 स्त्रदवसषांपेक्षष जषस्क्त पवूी 
कधीही नषही 

93 आपले स्वत: चे मोिाइल मर्ी खाते आह ेका? होय 
र्ाही 

94 आपणाला कोणत्याही मदतीबशवाय खालील ऑपरेशर् 
कस ेकरायच ेमाहीत आहे का? 

 

 कॉल करण्यषसषठी होय 
नषही 

मषहीत नषही 
 कॉल घेण्यषसषठी होय 

नषही 
मषहीत नषही 

 मदु्दषम एक स्त्रमस कॉल (फ्लॅस्त्रशांग /स्त्रबस्त्रपांग) करण्यषसषठी होय 
नषही 

मषहीत नषही 
 एसएमएस पषठवणे होय 

नषही 
मषहीत नषही 

 एसएमएस घेणे होय 
नषही 

मषहीत नषही 
 मोबषइल फोनवर इांर्टरनेर्ट वषपरण्यषसषठी होय 

नषही 
मषहीत नषही 

 मोबषइल फोन वर ई मेल पषठस्त्रवणे होय 
नषही 

मषहीत नषही 
 मोबषइल फोन वर फेसबुक वषपरण्यषसषठी होय 

नषही 
मषहीत नषही 

 मोबषइल फोन वर र्ट स्त्रवर्टर वषपरण्यषसषठी होय 
नषही 

मषहीत नषही 
 पैसे घेण्यषसषठी मोबषइल मनी वषपरण्यषसषठी होय 

नषही 
मषहीत नषही 

 पैसे पषठवण्यषसषठी मोबषइल मनी वषपरण्यषसषठी होय 
नषही 

मषहीत नषही 
 मोबषइल मनी ररचषजा सषठी वषपरण्यषसषठी होय 

नषही 
मषहीत नषही 

 मोबषइल फोनवर ऍप्स र्षऊनलोर् करण्यषसषठी होय 
नषही 
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मषहीत नषही 
 मोबषइल फोनवर सांगीत ऐकणे होय 

नषही 
मषहीत नषही 

 मोबषइल फोनवर सांगीत ऐकण्यषसषठी होय 
नषही 

मषहीत नषही 
 मोबषइल फोनवर गेम्स खेळण्यषसषठी होय 

नषही 
मषहीत नषही 

 मोबषइल फोनवर ररांगबॅकर्टोन र्षऊनलोर् करण्यषसषठी होय 
नषही 

मषहीत नषही 
95 आपल्या जीवर्ावर मोिाइल फोर् वापरण्याचा कसा 

पररणाम झाला आहे याचा कृपया बवचार करा. कृपया 
मला सांगा की आपण खालील वाक्याशी बकती 

प्रमाणात सहमत बकंवा असहमत आहात ? 

 

 मलष  मषझ्यष कुरु्टांबषलष आस्त्रण / स्त्रकां वष स्त्रमत्रषांच्यष 
सांपकषात रषहण्यषसषठी ह ेसोपे जषईल 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष व्यवसषय आस्त्रण / स्त्रकां वष रोजगषरषच्यष अस्त्रधक 

सांधी आहते 
पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मलष सरुस्त्रक्षत वषर्टते पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 हष मषझष वेळ वषचवतो पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 हष मषझे पैसे वषचवतो पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मी अस्त्रधक सोस्त्रयस्क्कर पद्धतीने आस्त्रण / स्त्रकां वष स्क्वस्क्तषत 

लहषन / स्त्रनयमीत कषमां करु शकतो 
पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मलष मोबषइलच्यष आस्त्रथाक सेवषांद्वषरे मषझ्यष पैशषचे पणूापणे सहमत 
सहमत 
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चषांगल्यष त-हनेे व्यवस्क्थषपन करणे शक्य होते असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष आरोग्यस्त्रवर्यक मषस्त्रहती आस्त्रण सेवष यषांची 

चषांगली स्त्रमळते 
पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मलष शैक्षस्त्रणक सेवषांची/शैक्षस्त्रणक सांधींची चषांगली 
मषस्त्रहती स्त्रमळते 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष शेतीस्त्रवर्यी चषांगली मषस्त्रहती स्त्रमळते पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मलष सरकषरी सेवषांची आस्त्रधक चषांगली मषस्त्रहती स्त्रमळते पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष तषज्यष बषतम्यषमळु ेजषगतृ रहषतष येईल पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मलष अस्त्रधक सहजपणे (खेळ, सांगीत, रेर्ीओ इत्यषदी) 
मनोरांजन /  मनोरांजक  गोष्टीची मषस्त्रहती स्त्रमळस्त्रवतष येते 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मी मषझी सषमषस्त्रजक स्त्रस्क्थती सधुषरली पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मलष आतष इांर्टरनेर्ट चष सोपष ऍक्सेस आहे पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष अस्त्रधक स्क्वषयत्त / स्क्वतांत्र वषर्टते पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मलष जषस्क्तीत जषस्क्त इतरषांनी स्त्रनयांस्त्रत्रत केल्यषसषरखे 
वषर्टते 

पणूापणे सहमत 
सहमत 
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असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष अस्त्रधक तषण आल्यषसषरख ेवषर्टते पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

 मलष एसएमएस आस्त्रण कॉल वरील जषस्त्रहरषतींची स्त्रचांतष 
वषर्टते 

पणूापणे सहमत 
सहमत 

असहमत 
पणूापणे असहमत 

मषहीत नषही 
 मलष अनोळखी लोकषांची स्त्रचांतष वषर्टते पणूापणे सहमत 

सहमत 
असहमत 

पणूापणे असहमत 
मषहीत नषही 

96 जेव्हा आपल्याला मोिाइल फोर् कसा वापरावा असा 
 प्रश् उद्भवला तर, आपण साधारणपणे प्रथम  

कोणाकडूर् मदत मागता ? 

कोणाकडूर्ही र्ाही, मी स्वत: उत्तर शोधरू् काढीर् 
बडलर 

माझ्या मोिाइल ऑपरेटर च्या कॉल सेंटररे् 
स्थाबर्क र्ेता बकंवा सामाबजक संस्था / गट 

माझा जीवर्साथी (पती बकंवा पत्र्ी) 
माझा मलुगा 
माझी मलुगी 

माझे वडील/सासरे 
माझी आई/सासू 

बमि (शेजा-यांसहीत) 
मैबिण (शेजा-यांसहीत) 

इतर परुूर् र्ातेवाईक ( भाऊ,चलुतभाऊ, काका 
इत्यादी) 

इतर मबहला र्ातेवाईक ( िबहण,चलुतिबहण, 
काकी इत्यादी) 

इतर 
 
Part 9 : Socio-demographics  
 

Question ID Question Answer 
97 आपण मला या प्रश्ाचे उत्तर द्याल का ?  

 स्त्रहांदी होय 
नषही 

 तेलगू होय 
नषही 

 मरषठी होय 
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नषही 
 गुजरषती होय 

नषही 
 बांगषली होय 

नषही 
 कन्नर्ष होय 

नषही 
 इांस्त्रग्लश होय 

नषही 
98 आपली शैक्षबणक पातळी काय आहे, जरी पणूा झाली 

र्सली तरीही ? 
प्राथबमक शाळा 

उच्च प्राथबमक शाळा 
उच्च बशक्षण (महाबवद्यालय / बवद्यापीठ, 

व्यावसाबयक, व्यावसाबयक) 
मार्क र्सलेले अभ्यासक्रम (मदरसा, घरी बशक्षण) 

अबशबक्षत 
इतर 

माहीत र्ाही 
99 In the last 30 days, what was your 

approximate household 
expenditure? (daily expenses 

excluding exceptional expenses, 
in INR) 

 

100 आपण आपले बसम काडा बर्वडतार्ा कोणती भबूमका 
करता ? 

मी माझ्या घरातील खचाािद्दलचे कोणतेही बर्णाय 
घेत र्ाही(सवा बर्णाय माझ्या घरातील इतर 

कोणीतरी व्यिी घेतात) 
मी माझ्या घरातील खचाािद्दलचे बर्णाय माझ्या 

घरातील इतर कोणीतरी व्यिीं िरोिर एकि घेतो 
मी माझ्या घरातील खचाािद्दलचे बर्णाय मी स्वतः 

घेतो (घरातील इतर कोणत्याही व्यिीच्या 
मदतीबशवाय) 

101 आपल्या मखु्य व्यवसाय काय आह?े गबृहणी/हाउसहजिंड 
बर्वतृ्त 
िेकार 

बवद्याथी 
शेतकरी 

बकरकोळ श्रमीक / अबर्यबमत र्ोकरी / दैबर्क 
कायाकताा(रोजंदार) 

कुशल कामगार (र्ळ इ. िसवणारा व दरूूस्त 
करणारा, बवजेचे काम करणारा, इ) 

व्यवसाय मालक / स्वयंरोजगार (दकुार् मालक, इ) 
मध्यम वगा पणूावेळ पगारी र्ोकरी (खाजगी कंपन्या 

कमाचारी, बशक्षक, पोबलस, इ) 
अत्यंत उच्च पदावरील / व्यवस्थापक (वबकल, 
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डॉक्टर, इ प्राध्यापक, उच्च राँबकंग अबधकारी,इ) 
इतर 

102 आपण गेल्या 30 बदवसांत एकूण घरगुती उत्पन्र्ात 
योगदार् बदल ेआहे का? 

होय, माझा स्वत: च्या व्यवसायातील पैशार्े 
होय, माझा स्वत: च्या शेतीतील उत्पन्र्ाच्या पैशार्े 

होय, हस्तव्यवसाय बकंवा होममेड उत्पादर् े
बवक्रीतूर् आलेल्या पैशार्े 

होय, माझ्या बर्यबमत व्यवसायाच्या 
वेतर्ातूर्आलेल्या पैशार्े 

होय, माझ्या प्रासंबगक / अबर्यबमत व्यवसायाच्या 
वेतर्ातूर्आलेल्या पैशार्े 

होय, कुटंूि बकंवा घरािाहरेील बमि यांच्याकडूर् 
आलेल्या पैशार्े 

होय, कुटंूि बकंवा घरािाहरेील बमि यांच्याकडूर् 
उधारीतूर् आलेल्या पैशार्े 

होय, माझ्या स्वत: च्या िचतीच्या पैशार्े 
होय, माझ्या स्वत: च्या घर भाड्याच्या उत्पन्र्ातूर् 

आलेल्या पैशार्े 
होय, इतर काही माझ्या स्त्रोतातूर् आलेल्या पैशार्े 

र्ाही, जरी मी पैसे कमवले बकंवा घरािाहरेूर् 
पैशाची प्राप्ती झाली तरी , मी घरगुती उत्पन्र्ात ह्या 

पैशाच ेयोगदार् देत र्ाही 
र्ाही, मी पैसे कमवले र्ाहीत बकंवा घरािाहरेूर् 

पैशाची प्राप्ती झाली र्ाहीतरी , मी घरगुती उत्पन्र्ात 
ह्या पैशाचे योगदार् देत र्ाही 

103 तुमच्या घरामध्ये खालील उपकरणं आहते का ?  
 धषवते पषणी होय 

नषही 
मषहीत नषही 

 स्त्रवजेची उपलब्धतष होय 
नषही 

मषहीत नषही 
 लँर्लषईन फोन होय 

नषही 
मषहीत नषही 

 रे्टस्त्रलस्त्रवजन होय 
नषही 

मषहीत नषही 
 रेस्त्रर्ओ होय 

नषही 
मषहीत नषही 

 कषर होय 
नषही 

मषहीत नषही 
 मोर्टरसषयकल होय 
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नषही 
मषहीत नषही 

 सषयकल होय 
नषही 

मषहीत नषही 
 कॉम्प्यरु्टर होय 

नषही 
मषहीत नषही 

 रॅ्टबलेर्ट होय 
नषही 

मषहीत नषही 
 गेम कन्सोल होय 

नषही 
मषहीत नषही 

 स्त्रफक्सर् इांर्टरनेर्ट कनेक्शन होय 
नषही 

मषहीत नषही 
104 कृपया मला आपल्या मखु्य बसमच्या फोर्चा रं्िर 

सांगाल का? परंतु माझ्या कंपर्ीला मदत करेल , 
माझ्या कामाच्या तपासण्यासाठी मी आपल्याला परत 

कॉल  करीर् ज्या कंपर्ीत मी का करतो 

होय 
र्ाही 

105 तुम्ही तुमच्या मखु्य बसम काडा चा फोर् रं्िर {0} 
सोित शेअर करण्यास सहमती द्याल का, ज्यामळेु 
ररसचा टीम ला या सवे मधील सवा ररस्पााँडंटची 

वापराच्या पध्दतीं (यसेुज पॅटर्ास) वरील माहीती 
अबधक चांगल्याप्रकारे बमळेल ? कृपया लक्षात घ्या 

की आपली कोणतीही वैयिीक माहीती बकंवा सवेतील 
आपली उत्तरे आपल्या मोिाईल ऑपरेटरला शेअर 

केली जाणार र्ाहीत, आपल्या मोिाइलचा रं्िर शेअर 
केल्याचा पररणाम मोिाईल ऑपरेटर आपल्याला र्को 

असलेले टेक्स्ट बकंवा कॉल करणार र्ाही 

होय 
र्ाही 

106 धन्यवाद ! आपला भरपरू वेळ बदल्यािद्दल!  
 
Part 10: Interviewer to record  
 

Question ID Question Answer 
107 (मलुाखत घेणा-यार्े रेकॉडा करण्यासाठी) मलुाखत 

देणा-याचे घर कोणत्या प्रकारच ेआहे? 
मातीच्या बभंती 

मऊ वीटा 
पक्क्या बवटा 
लाकडी बभंती 
दगडी बभंती 

पक्क्या िांधकामाच्या बसमेंटच्या बभंती 
108 (मलुाखती रं्तर इटंरबववर रे् रेकॉडा करायच ेआह)े 

मलुाखती च्या दरम्यार् बमि बकंवा कुटंुिीयारे् लक्ष 
बदल ेहोते का 

होय 
र्ाही 
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Conclusion  
 

Question ID Question Answer 
109 मलुाखत ड्रॉप करण्याचे कारण घरी र्ाही 

उत्तर देण्यास र्कार बदला 
15वर्ाापेक्षा कमी 

110 जीपीएस कॉबडारे्ट्स बमळवण्यासाठी आबण सवेतुर् 
िाहरे पडण्यासाठी "कॅप्चअुर" वर बक्लक करा. 

 

 


