www.citizensparrow.in | info@citizensparrow.in
बॉम्बे नॅचरल िहःशी सोसायटी, लायन गेट समोर

मुलाखतकाराचे नाव (ःवत:चे नाव) ____________________________ िदनांक _______________
ू.१ आपण कोणत्या जागेबद्दल मािहती दे त आहात (कृ पया जागेबद्दल संपूणर् मािहती द्यावी, लक्षात असुदे िक नंतर ती जागा
ऑनलाईन नकाशावर शोधावी लागणार आहे )?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

जवळचं गाव/शहर ________________ िजल्हा ________________ राज्य______________________________
अक्षांश __________ रे खांश _________ (उदाहरणाथर्, १३.३२६६ आिण ७७.९९२५) ऑनलाईन नकाशावर जागा दाखवली
असल्यास अक्षांश व रे खांश दे ण्याची गरज नाही.
ू.२ मािहती पुरिवणाढयाचे नाव? (कृ पया संपूणर् नाव, व्यवसाय, पत्ता आिण दरध्वनी
बमांक नोंदवावा)
ू

____________________________________________________________________________________
ू.४ सभोवतालचा पिरसर कसा आहे ? (यापैकी कोणताही एक पयार्य िनवडा)

○ मुख्य शहर
○ शहरा बाहे रचा भाग

○ छोटे शहर
○ गाव

○ इतर मािमण ूदे श
○ शेतजमीन

○ पिडकजमीन
○ जंगल

○ इतर (.................)
_____________________

ू.५ नेमकी जागा कशी आहे (१ िकलोमीटर परीघामध्ये)? (यापैकी कोणताही एक पयार्य िनवडा)

○ बाजार
○ रे ःतराँ/खानावळ

इत्यादी

○ इतर वािणज्य क्षेऽ

○
○
○
○

बस ःथानक
रे ल्वे ःथानक
िवमानतळ

बाग/उद्यान

○ धािमर्क ःथळ
○
○ घर/कायार्लयाचे आवार ○
○ जुने वाडे /िनवासी
○
○
जागा

नवीन िनवासी जागा
शेती

गवताळ ूदे श

○ जंगल
○ इतर
_____________________

झुडपी जंगल

ू.६ िचमण्या िदसणारी जागा अंदाजे िकती मोठी आहे ? (यापैकी कोणताही एक पयार्य िनवडा)

○ १०० िमटर पेक्षा कमी (काही घरे /दकाने
)
ु
○ १००-५०० मीटर (बाजार, बस ःथानक)

○ ५०० िमटर- १ िकमी (घरांची आळी/िनवासी संकुल)
○ १ िकमी पेक्षा जाःत (गाव/छोटे शहर)

ू.३ कोणत्या कालखंडािवषयी मािहती दे त आहात? (यामधून िनवडा २०१०-२०१२, २००५-२००९, २०००-२००४, १९९५-१९९९,
१९९०-१९९४, १९८५-१९८९, १९८०-१९८४, १९७५-१९७९, १९७०-१९७४, १९६५-१९६९, १९६०-१९६४, १९५५-१९५९, १९५०-१९५४, १९५०

च्याआधीचा)

कालखंड १

कालखंड २

कालखंड ३

(उदाहरणाथर् २०१०-२०१२)

(उदाहरणाथर् २००५-२००९)

(उदाहरणाथर् १९९५-१९९९)

________________

________________

________________

ू.७ वरील िदलेल्या कालखंडामध्ये, तुमचा ह्या जागेशी िकती चांगला पिरचय आहे ? (यापैकी कोणताही एक पयार्य िनवडा)

○मी येथे राहात होतो
○माझ्या िशक्षणाची/कामाची जागा
○मी िनयिमतपणाने जात असे
○मी एकदा िकवा दोनदा गेलो आहे
○ इतर____________________

○मी येथे राहात होतो
○माझ्या िशक्षणाची/कामाची जागा
○मी िनयिमतपणाने जात असे
○मी एकदा िकवा दोनदा गेलो आहे
○ इतर____________________

○मी येथे राहात होतो
○माझ्या िशक्षणाची/कामाची जागा
○मी िनयिमतपणाने जात असे
○मी एकदा िकवा दोनदा गेलो आहे
○ इतर____________________

ू.८ वरील िदलेल्या कालखंडात, तुम्ही िकती िनयिमतपणे िचमण्या बिघत्याल्या आहे त? (यापैकी कोणताही एक पयार्य
िनवडा)

○ िचमण्या कधीच बिघतल्या नाही
○ क्विचतच- वषार्त कधीतरी
○ वेळोवेळी- मिहन्यात खूपवेळा

○ िचमण्या कधीच बिघतल्यानाही
○ क्विचतच- वषार्त कधीतरी
○ वेळोवेळी- मिहन्यात खूपवेळा

○ िचमण्या कधीच बिघतल्यानाही
○ क्विचतच- वषार्त कधीतरी
○ वेळोवेळी- मिहन्यात खूपवेळा

○ बढयाचवेळा- आठवड्यात बढयाचवेळा
○ िनयिमतपणे- दररोज

○ बढयाचवेळा- आठवड्यात बढयाचवेळा
○ िनयिमतपणे- दररोज

○ बढयाचवेळा- आठवड्यात बढयाचवेळा
○ िनयिमतपणे- दररोज

ू.९ तुम्ही जेव्हा िचमण्या बिघतल्या, तेव्हां साधारणपणे िकती बिघतल्या (यापैकी कोणताही एक पयार्य िनवडा)

○
○
○
○
○

िचमण्या कधीच बिघतल्या नाहीत
साधारणपणे पाच पेक्षा कमी िचमण्या
साधारणपणे पाच ते तीस िचमण्या
साधारणपणे तीस तो शंभर िचमण्या
साधारणपणे शंभरपेक्षा जाःत िचमण्या

िचमण्या कधीच बिघतल्या नाहीत
साधारणपणे पाच पेक्षा कमी िचमण्या
साधारणपणे पाच ते तीस िचमण्या
साधारणपणे तीस तो शंभर िचमण्या
साधारणपणे शंभरपेक्षा जाःत िचमण्या

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

िचमण्या कधीच बिघतल्या नाहीत
साधारणपणे पाच पेक्षा कमी िचमण्या
साधारणपणे पाच ते तीस िचमण्या
साधारणपणे तीस तो शंभर िचमण्या
साधारणपणे शंभरपेक्षा जाःत िचमण्या

ू.१० जर ह्या कालखंडात िचमण्या बिघतल्या असतील, तर तुम्ही िचमण्यांची वापरात असलेली घरटीपण बिघतली आहे त
का? (यापैकी कोणताही एक पयार्य िनवडा)

○ िचमण्या बिघतल्या नाहीत
○ िचमण्या बिघतल्या आहे त पण घरटी

○ िचमण्या बिघतल्या नाहीत
○ िचमण्या बिघतल्या आहे त पण घरटी

बिघतली नाहीत
○ कधीतरी घरटी बिघतली आहे त
○ बढयाचवेळा घरटी बिघतली आहे त

बिघतली नाहीत

○ काधीतरी घरटी बिघतली आहे त
○ बढयाचवेळा घरटी बिघतली आहे त

○ िचमण्या बिघतल्या नाहीत
○ िचमण्या बिघतल्या आहे त पण घरटी
बिघतली नाहीत
○ काधीतरी घरटी बिघतली आहे त
○ बढयाचवेळा घरटी बिघतली आहे त

ू.११ पुढील जागेत िचमण्यांिवषयीच्या तुमच्या अनुभवावर आधािरत गोष्ट जरूर िलहा.

िचमण्यांची मािहती घेणाढयांसाठी सूचना
िूय िचमणी ूेमी,
Citizen Sparrow मध्ये भाग घेतल्याबद्दल आिण मुलाखत घेऊन िचमण्याची मािहती जमा करण्यासाठी

तुम्हाला मनापासून धन्यवाद. आम्ही तुमच्या सोयीसाठी या ूश्नावली संधाबार्त काही अिधक मािहती खाली
िदलेली आहे .
िह ूश्नावली कशासाठी ?

दृष्टीकोनातून इष्ट आहे , जसे िक दका
ु नदार िकंवा त्या

Citizen Sparrow च्या वेबसाईट वर असलेली ूश्नावली पिरसरातील

आधीपासून

राहणारे

रहवासी.

या

खुपच लोकिूय झाली आहे , पण त्याचबरोबर असे लोकांकडन
वेगवेगळया कालखंडातील मािहती िमळणे
ू
लक्षात

आले

िक

अशी

बरीच

लोकं

आहे त

िक सहज

शक्य

होईल.

कृ पया

“िचमण्या

आता

या

ज्यांच्याकडे िचमण्याची मािहती आहे , परं तु इं टरनेटच्या पिरसरात िदसत नाहीत” अशी मािहती असणाढयांची
अभावामुळे ह्या ूकल्पात सहभागी होऊ शकत नाहीत. सुद्धा मुलाखत घ्या. िचमण्यांच न िदसणं िकंवा नाहीसं
आता आपण सवर्जण आपापल्या िवभागातील अशा सवर् होणं िह मािहती सुद्धा फार मौल्यवान आहे .
लोकांपयर्ंत

पोहचून

िह

ूश्नावली

भरून

घेऊन,

तुमच्या सोईनुसार, तुम्ही तुमच्या आजूबाजूचा
पिरसर िकंवा

िचमण्यांिवषयी मािहती गोळा करूया.

कोणतािह भाग मुलाखत

घेण्यासाठी

िनवडू शकता. तुम्ही जर शहराबाहे रील भागांमध्ये जाऊ

कोणाची मुलाखत घ्यावी?

शकत असाल तर ते नक्कीच ूकल्पाच्या फायद्याचे
सवार्ंची होईल. आम्ही तुम्हाला ५-१० जणांची मुलाखत घेण्याची
मुलाखत घेऊ शकता (फक्त कृ पया मुलाखत घेण्याच्या िवनंती करीत आहोत परं तु त्यापेक्षा कमी लोकांकडन
ू
आधी त्यांना िचमणी ओळखता येते याची एकदा खाऽी मािहत िमळत असेल तरीसुद्धा चालेल, आिण त्यापेक्षा
ज्याकोणाला

िचमणी

ओळखता

येते,

त्या

करून घ्यावी). एकाच िठकाणी बराच काळ रािहलेल्या जाःत लोकांची मुलाखत नक्कीच मोलाची असेल.
लोकांची मुलाखत घेणे Citizen Sparrow ूकल्पाच्या

मुलाखत कशी घ्यावी?

ऑनलाईन

मािहती

ूश्नावलीची छापील ूत तुमच्या बरोबर ठे वा. संपूणर् www.citizensparrow.in
ूश्नावली

भरण्याचे

लक्षात

ठे वा,

महत्वाचे

म्हणजे खात्यात

लॉिगन

भरण्यासाठी

तुम्हाला

लागेल.

ऑनलाईन

या

करावे

साईटवर

तुमच्या

जागेबद्दलची सवर् मािहती िटपून घ्या िक ज्यामुळे नकाशामध्ये अचूक जागा शोधण्याचा ूयत्न करा. ज्या
तुम्हाला ऑनलाईन ती जागा शोधणे सोपे जाईल. माणसाची

मुलाखत

घेतली

आहे

त्याची

मािहती

र्
भरा. जर एखाद्या
मुलाखत घेताना आपण आपल्या मतांचा ूभाव त्या ूश्नबमांक २ मध्ये काळजीपूवक
व्यक्तीवर पाडत नाही आहोत याची काळजी घ्या. माणसाने वेगवेगळ्या कालखंडातील मािहती पुरवली
आपल्या हातून असे नकळत होण्याची बरीच शक्यता असेल तर ूयेक वेळी ःवतंऽ अजर् भरावा लागेल.
असते. “अरे िचमण्यांचे नाहीसे होणे फारच वाईट पिहल्यांदा मािहती भरल्या नंतर “Add info from a
आहे ” अशी अगदी ःवाभािवक ूितिबया दे ऊन आपण different

time

period”

यावर

िक्लक

करून

दसढयाच्या
िवचारांवर ूभाव पाडू शकतो. असे शक्यतो ूत्येक काळातील मािहती भरा, म्हणजे ूत्येक वेळी
ु
टाळलेलेच बरे .

ूश्नावलीतील

जागेची

ूश्न हे

मािहती

कोणत्याही

बमानुसार

भरावी

ूकारची

अडचण

िलिहले आहे त हे info@citizensparrow.in
आपल्या लक्षात आले असेलच. हा बम ऑनलाईन करा.
ूश्नावलीच्या बमाशी जुळतो. ूश्न बमांक ३ हा ६ व ७

लागणार

आला

वर

नाही.

तुम्हाला

तर

आम्हाला

िनसंकोचपणे

इमेल

जर तुम्हाला ऑनलाईन मािहती भरणे अशक्य

च्या मध्ये येतो याची काळजी करू नका. ूश्नावली असेल तर संपण
ू र् भरलेली ूश्नावली तुम्ही आम्हाला
मध्ये वेगवेगळ्या कालखंडातील मािहती साठी जागा पोःटाने पाठवू शकता. आम्ही ती मािहती आपल्यासाठी

दे ण्यात आली आहे त्यामुळे हा बमांकामध्ये बदल केला ऑनलाईन भरू. परं तु ह्या पध्दतीमध्ये चूका होण्याची
आहे (उदा., १९९५-१९९९ िकंवा २०१०-२०१२ इत्यादी). शक्यता असते, त्यामुळे तुम्ही मािहती भरणे हे ःतुत्य
त्या व्यक्तीला आठवतील त्या सवर् कालखंडातील आहे .
मािहती गोळा करण्याचा ूयत्न करा. जर मािहती नमूद
केलेल्या

कालखंडाच्या

कागदावर िटपून घ्या.
मािहती कशी भराल?

बाहे र

असेल

तर

ऑनलाईन मािहती भरली असेल तरी जर तुम्ही

वेगळ्या आम्हाला संपूणर् भरलेली ूश्नावली पोःटाने पाठवली तर
आम्ही ती सवर् मािहती एकिऽत व सुरिक्षतपणे जमा

करून ठे वू शकू. तरी ती कृ पया खालील पत्यावर पोःट
करा.
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लायन गेट समोर, शहीद भगतिसंह मागर्,
मुंबई ४००००१, महाराष्टर्
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