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બોમબે નેચરલ હીસટર ી સોસાયટી, લાયન ગેટ સામે
શહીદ ભગતિસંહ રોડ, મુંબઇ -૪૦૦૦૦૧, મહારાષર

મુલ ાકાત લેન ાર નું નામ (એટ્લે તમાર નામ )___________________________ મુલ ાકાતની તારીખ _______________

પ્રશ્ન્ ૧. કઇ જગ્યાનો અહે વાલ આપી રહા છો ? (આ જગ્યા કયાં આવેલી છે તેનું િવગતવાર વણરન જણાવવા િવનંિત., એ યાદ રાખો કે પાછળથી
આ જગ્યા નકશા પર ઓનલાઇન દશારવવાની છે . )

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

નજીકનું ગામ/શહે ર

________________ જીલ્લો _____________રાજ્ય ______________________________

અક્ષાંશ ________________________________ રે ખાંશ __________________________________

(દા.ત., ૧૩.૩૨૨૬ અને ૭૭.૯૯૨૫. જ ઓનલાઇન નકશા પર સથળ દશારવેલ હોય તો આ માિહતી આપવી જરરી નથી.)

પ્રશ્ન્ ૨ . કોની પાસેથ ી માિહતી એકઠી કરી રહા છો ? (પુર નામ, વયવસાય, સરનામુ અને ફોન નંબર આપવા િવનંિત.)

____________________________________________________________________________________
પ્રશ્ન્ ૪. આ જગ્યા આસપાસ કયુ મોટુ સથળ આવેલ છે ? (એકની પસંદગી કરો.)

○ શહે ર(મુખ્ય)
○ શહે ર (પિરસર)

○ કસબો (Town)
○ ગામ

○ અન્ય ગામય િવસતાર
○ ખેડાયેલ િવસતાર

○ ખુલ્લો િબનખેડાયેલ
○ વન

○ અન્ય (દશારવો)
_____________________

પ્રશ્ન્ ૫ . જ્ગ્યાની ખાિસયત જેમ કે (૧ કી.મી.થી ઓછી િતજ્યાની અંદ ર)? (એકની પસંદગી કરો.)

○ બજાર
○ રે સટોરંટ કે હોટલ
○ અન્ય ધંધાકીય જગ્યા
○ બસ સટે ડ

○ રે લવે સટે શન
○ એરપોટર
○ બગીચો
○ મંિદર/પ્રાથરના ઘર

○ પિરસર
○ જુ નો રહે ણાક િવસતાર
○ નવું િવકસતુ રહે ણાક

○ ખેતીવાડી
○ વીડ
○ કાંટ િવસતાર
○ વન

○ અન્ય (દશારવો)

_____________________

પ્રશ્ન્ ૬ . જ્યાંથ ી ચકલી િવશે અહે વાલ આપો છો તે જગ્યાનો આશરે િવસતાર (એકની પસંદગી કરો.)

○ ૧૦૦ મીટરથી ઓછુ અંતર (દાત. કે ટલાક ઘર કે દુકાન )
○ ૧૦૦-૫૦૦ મી. અંતર (દા.ત.બજાર, બસ સટે ડ)

પ્રશ્ન્ ૩ . કયા

○ ૫૦૦ મી થી ૧ કીમી અંતર (દાત. એક રહે ણાક વસાહત)
○ ૧ કી.મી. થી વધારે (દાત. એક મોટુ ગામ કે કસબો)

સમય ગાળા માટે અહે વાલ આપો છો ? (પસંદગી કરો- ૨૦૧૦-૨૦૧૨, ૨૦૦૫-૨૦૦૯, ૨૦૦૦-૨૦૦૪, ૧૯૯૫-

૧૯૯૯, ૧૯૯૦-૧૯૯૪, ૧૯૮૫-૧૯૮૯, ૧૯૮૦-૧૯૮૪, ૧૯૭૫-૧૯૭૯, ૧૯૭૦-૧૯૭૪, ૧૯૬૫-૧૯૬૯, ૧૯૬૦-૧૯૬૪, ૧૯૫૫-૧૯૫૯,
૧૯૫૦-૧૯૫૪, ૧૯૫૦ પહે લા)

સમયગાળો -૧

સમયગાળો -૨

સમયગાળો -૩

(દાત. ૨૦૧૦-૨૦૧૨)

(દાત ૨૦૦૫-૨૦૦૯)

(દાત ૧૯૯૫-૧૯૯૯)

________________

________________

________________

પ્રશ્ન્ ૭ . આ જગ્યાથી તમે કે વી રીતે પિરચીત છો/હતા . (એકની પસંદગી કરો.)

○ હં ુ અહી રહં ુ છું
○ હં ુ અહી કામ/અભયાસ કરં છું.
○ મે વારંવાર મુલાકાત લીધેલ છે .
○ મે એક કે બે વાર મુલાકાત લીધેલ છે .
○ અન્ય ____________________

○ હં ુ અહી રહં ુ છું
○ હં ુ અહી કામ/અભયાસ કરં છું.
○ મે વારંવાર મુલાકાત લીધેલ છે .
○ મે એક કે બે વાર મુલાકાત લીધેલ છે
○ અન્ય ____________________

○ હં ુ અહી રહં ુ છું
○ હં ુ અહી કામ/અભયાસ કરં છું.
○ મે વારંવાર મુલાકાત લીધેલ છે .
○ મે એક કે બે વાર મુલાકાત લીધેલ છે
○ અન્ય ____________________

પ્રશ્ન્ ૮ . ઉપર પસંદ કરાયેલ સમયગાળામાં કે ટલી માતા માં ચકલી જયેલ હતી ? (એકની પસંદગી કરો.)

○ કદી નહી: મે ચકલી જયેલ ન હતી
○ ભાગ્યેજ: વષમરમાં કે ટલીક વાર
○ પ્રસંગોપાત: મહીને ઘણીવાર
○ વારંવાર : અઠવાડીયે ઘણીવાર
○ હમેશા : દરરોજ

○ કદી નહી: મે ચકલી જયેલ ન હતી
○ ભાગ્યેજ: વષમરમાં કે ટલીક વાર
○ પ્રસંગોપાત: મહીને ઘણીવાર
○ વારંવાર : અઠવાડીયે ઘણીવાર
○ હમેશા : દરરોજ

○ કદી નહી: મે ચકલી જયેલ ન હતી
○ ભાગ્યેજ: વષમરમાં કે ટલીક વાર
○ પ્રસંગોપાત: મહીને ઘણીવાર
○ વારંવાર : અઠવાડીયે ઘણીવાર
○ હમેશા : દરરોજ

પ્રશ્ન્ ૯ . જ્યારે આ સમયગાળામાં ચકલી જયેલ તયારે સામાન્ય રીતે કે ટલી હતી ? (એકની પસંદગી કરો.)

○ મે ચકલી જયેલ ન હતી
○ સામાન્ય રીતે ૫ થી ઓછા પક્ષી
○ સામાન્ય રીતે ૫ થી ૩૦ પક્ષી
○ સામાન્ય રીતે ૩૦ થી ૧૦૦ પક્ષી
○ સામાન્ય રીતે ૧૦૦ થી વધારે

○ મે ચકલી જયેલ ન હતી
○ સામાન્ય રીતે ૫ થી ઓછા પક્ષી
○ સામાન્ય રીતે ૫ થી ૩૦ પક્ષી
○ સામાન્ય રીતે ૩૦ થી ૧૦૦ પક્ષી
○ સામાન્ય રીતે ૧૦૦ થી વધારે

○ મે ચકલી જયેલ ન હતી
○ સામાન્ય રીતે ૫ થી ઓછા પક્ષી
○ સામાન્ય રીતે ૫ થી ૩૦ પક્ષી
○ સામાન્ય રીતે ૩૦ થી ૧૦૦ પક્ષી
○ સામાન્ય રીતે ૧૦૦ થી વધારે

પ્રશ્ન્ ૧૦ .જ આ સમયગાળામાં ચકલી હોય/હતી તો તમે તેન ા જીવંત માળાનું િનરીક્ષણ કરે લ છે ? (એકની પસંદગી કરો.)

○ ચકલી જયેલ ન હતી
○ ચકલી જયેલ પણ માળા ન હતા
○ માળા કયારે ક જયેલ
○ માળા વારંવાર જયેલ
પ્રશ્ન્ ૧૨ .

○ ચકલી જયેલ ન હતી
○ ચકલી જયેલ પણ માળા ન હતા
○ માળા કયારે ક જયેલ
○ માળા વારંવાર જયેલ

ચકલી િવશેન ી તમારી વાત જણાવો

○ ચકલી જયેલ ન હતી
○ ચકલી જયેલ પણ માળા ન હતા
○ માળા કયારે ક જયેલ
○ માળા વારંવાર જયેલ

ચકલી અંગે મુલાકાત લેનાર માટે સૂચના
િપ્રય ચકલી પ્રેમી,
સીટીઝન સપેરો માં ભાગ લેવા તેમજ ચકલી િવશે વધારે માિહતી એકઠી કરવા માટે અન્ય વયિકતઓની મુલાકાત લેવા માટે તમારો આભાર. અહી અમે
આ પ્રશ્નાવલીનો ઉપયોગ કરવા િવશે કે ટલુક માગરદશન આપીએ છીએ.
આ પ્રશ્નાવલી શા માટે ?

સુધી ટાળવુ જઇએ.

સીટીઝન સપેરો વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન પ્રશ્નાવલી ઘણી લોકિપ્રય થઇ તમે જશો કે ફોમરમાં પ્રશ્નોને નંબર અપાયેલ છે . આ નંબર ઓનલાઇન
છે પરંતુ મોટી સંખ્યામાં એવા લોકો છે જેમની પાસે ચકલી િવશે માિહતી ફોમર જે વેબસાઇટ www.citizensparrow.in. પર છે તેના નંબર પ્રમાણે
છે પરંતુ ઇટરનેટ ઉપલબધ નથી. આ પ્રશ્નાવલી

એટલે બનાવાઇ કે છે .

પ્રશ્નનં ૩ એ પ્રશ્ન ૬ અને ૭ વચચે આવે છે તેની િચંતા કરશો નહી.

આપણે બધા તેના ઉપયોગથી આપણા મહોલ્લામાં લોકોની મુલાકાત આ તેમ છે કારણ આ ફોમર માં વયિકતને ૩ સમયગાળા માટે જગ્યા આપેલ
લઇ તેમના ચકલી િનરીક્ષણો પણ નોધી શકીયે.

છે . (દા.ત. ૧૯૯૫-૧૯૯૯ કે ૨૦૧૦-૨૦૧૨ વગેરે) જે તે વયિકતને યાદ

તમારે કોની મુલ ાકાત લેવ ી ?

હોય તેટલા દરે ક સમય ગાળા માટે માિહતી મેળવવા પ્રયતન કરવા

ચકલી શું છે ? એ જાણતા દરે કની મુલાકાત લઇ શકાય. (મુલાકાત શર િવનંિત. જ તે તણ થી વધારે સમયગાળા માટે હોય તો તે માિહતી નોધવા
કરતા તેમની જાણકારી ચોકસ કરવી) સીટીઝન સપેરો

પ્રોજેકટના માટે અલગ કાગળ લેવો.

સંદભરમાં લોકો જે ચોકકસ િવસતારમાં લાંબા સમયથી રહે તા હોય તેમની
મુલાકાત લેવી વધારે ઉપયોગી છે . આ દુકાનદાર હોઇ શકે અથવા તમે કે વી રીતે માિહતી મોકલશો?
રહે વાસીઓ. આ લોકો જુ દા જુ દા સમયગાળા માટે માિહતી આપી શકશે. ઓનલાઇન માિહતી મોકલવા વેબસાઇટ www.citizensparrow.in. પર
તેવા લોકોની પણ મુલાકાત લો જેઓ કહે છે ચકલી આ િવસતારમાં નથી. તમારો એકાઉટ પર લોગઇન કરો. ઓનલાઇન નકશા પર ચોકસ સથાન
નકી કરવા ખાસ કાળજી લેવા િવનંતી. પ્રશ્નનં ૨, જે વયિકતની મુલાકાત
ગેરહાજરીની માિહતી પણ ઘણી િકમતી છે !
તમારી સગવડતા માટે તમે જ્યાં રહે તા હો કે કામ કરતા હો તેની લો છો તેની િવગત, માં માિહતી ખાસ કાળજી લઇ ભરવા ચોકસાઇ રાખો.
નજીકનો િવસતાર પસંદ કરો. જ શહે ર બહારના િવસતારની મુલાકાત લઇ જ વયિકત એક થી વધારે સમય ગાળા માટે માિહતી આપતો હોય તો તે
શકતા હો (દા.ત. નાના કસબા કે ગામો) તો તે ખાસ વધારે ઉપયોગી છે . માટે તમારે દરે ક સમયગાળા માટે ઓનલાઇન અલગ ફોમર ભરવુ પડશે.
અમે પ-૧૦ મુલાકાત લેવા માટે તમને િવનંતી કરીએ છીએ પરંતુ તમે તમે પ્રથમ એક સમય ગાળા માટે ભરી લીધા બાદ િનચે “Add info
કે ટલીક કરી શકો તો તે પણ સાર;અને જ વધારે કરી શકો તો તે from a different time period” દશારવતા બટન પર કલીક કરવુ, જે થી
પ્રશંસાને પાત છે .

તમારે સથાન િવશે માિહતી ફરી થી નહી ભરવી પડે .

તમારે કે વી રીતે મુલ ાકાત લેવ ી ?

ઓનલાઇન માિહતી ભરવામાં મુશકે લી પડે તો અમને ઇમઇલથી આ

પ્રશ્નાવલીની નકલો કરાવી તમારી સાથે લઇ જવા િવનંતી. ફોમરના દરે ક
ભાગ ભરવા અને સથળ િવશે સઘળી માિહતી નોધવા ખાસ કાળજી લેવી
જેથી તેને પછી થી ઓનલાઇન નકશા પર શોધી શકાય. કોઇની મુલાકાત
વેળા એ કાળજી રાખવી કે તમારી વાત તેમના જવાબોને પ્રભાિવત કરે
નહી. આપણે અજાણતાજ આમ કરીએ છીએ. અમસતુ એમ સરળ બોલાઇ
જાય કે “શું ચકલી નાશ પામી રહી છે તે ખેદજનક નથી?” અન્ય
વયિકતના જવાબને આપણે આમ પ્રભાિવત કરીએ છીએ. આ બને તયાં

જ

તમને

સરનામે info@citizensparrow.in જણાવો.
જ તમે ઓનલાઇન માિહતી ભરવા િબલકુ લ અસમથર હો તો
િનચે જણાવેલ સરનામે ફોમર મોકલી આપવા િવનંિત, અમે માિહતી
તમારા વતી ભરશુ. પરંતુ આ રીતે ભુલો થવા સંભવ છે (ખાસ કરીને
સથાન િવશે), તેથી તમે જાતે જ સીધી માિહતી ભરો તે શેષ છે .
જ તમે ઓનલાઇન માિહતી ભરીને ફોમર પણ અમને મોકલી આપશો તો
પ્રસંશિનય છે . અમે બધા ફોમર કાળજીપૂવરક સાચવીશુ.

સીટીઝન સપેરો
બોમબે નેચરલ હીસટરી સોસાયટી
લાયન ગેટ સામે , શહીદ ભગતિસંહ રોડ,
મુંબઇ -૪૦૦૦૦૧, મહારાષર

www.citizensparrow.in | info@citizensparrow.in
આ પ્રશ્નાવલીની નકલો કરી મુકત રીતે વહે ચો.

