
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-
ರಿಕ್ಷಾ ಸಾರಿಗೆ ಆಪರೇಟರ್ 
ಚಾಲಕರಿಗೆ – ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ ತ್ು ಆರ್ಥಿಕ 
ಸ್ೇಪಥಿಡೆ.

ಲೂಸಿ ಬೇಕರ್, ಧೇರಜ್ ಜೇಶಿ  ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಶ್್ವನೆನ್,

ಸಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಘಟಕ, ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್್ಯಲಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧಕ

ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು: ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ   ಒಬಂಡೇ

ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ರೂಪವು ಭಾರತದ ಬಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ರಿಕ್ಷಾ 
ಸಾರಿಗೆ ಸೋವೆಗಳನುನು ನಿವಡ್ಹಿಸುತ್್ತರುವ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಾರ್ಡ್ಕರಿಗೆ, 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನಗಳ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಮತು್ತ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರಿಂಗ್ 
ಅನುನು ನಿೋಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನಗಳಲ್ಲಿನ ಆವಿಷ್್ರಗಳು ಮತು್ತ 
ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್ಡ್-ಆಧಾರಿತ ಟ್್ರಪ್ ಅಗಿ್ರಗೆೋಟರ್ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್ಡ್ ಗಳ ಪ್ರವೆೋಶದ 
ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ ವ್ಯವಸಥೆಯನುನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಆಪರೋಟರ್-
ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಆಪರೋಟರ್-ಚಾಲಕರ ಆರ್ಡ್ಕ ಸೋಪಡ್ಡಗಳನುನು 
ಉತ್ತೋಜಿಸಲು ಮತು್ತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ ಮತು್ತ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್ಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನಗಳ 
ಅಪಾಯಗಳು ಮತು್ತ ರ್ತ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜ್ಗೃತ್ ಮೂಡಿಸಲು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಟ್್ಯಕ್್ 
ಚಾಲಕ ಕಾರ್ಡ್ಕರ ಸಂಘಗಳು ಮತು್ತ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು 
ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಎತ್್ತ ತೋರಿಸುತ್ತೋವೆ.
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ಹಿನೆನೆಲೆ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ -ಉದ್ಯಮಶಿೇಲತೆ ಮತ ತ್ು ಸ್ವ-ಉದ್ಯೇಗವು ಕಡಿಮೆ ಮತ ತ್ು ಮಧ್ಯಮ-
ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (ಎಲ್ ಎಂಐಸಿ) ಬಡತನ ನ್ವಾರಣೆ ಮತ ತ್ು ಆದಾಯ 
ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕೊಡ್ಗೆ ನ್ೇಡ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷ ೇತರಾಗಳು ಆಗಿವೆ .

ಸೂಕಷಿ್ಮ -ಉದ್ಯಮಶೋಲತ ಮತು್ತ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗವು ಕಡಿಮೆ ಮತು್ತ ಮಧ್ಯಮ-ಆದ್ಯದ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ (ಎಲ್ ಎಂಐಸಿ) ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ ಮತು್ತ 
ಆದ್ಯ ಉತಾಪಾದನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನಿೋಡುವ ಆರ್ಡ್ಕ ಕ್ಷಿ ೋತ್ರಗಳು ಆಗಿವೆ . ದಕ್ಷಿ ಣ ಏಷ್್ಯದಲ್ಲಿ , ಈ ಕ್ಷಿ ೋತ್ರಗಳು ಶೋಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗವನುನು 
ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಂದ್ಜಿಸಲಾಗಿದೆ (ಐಎಲ್ಒ, 2019). ಎಲ್ ಎಂಐಸಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟು ಸಥೆಳಗಳು ಕೃಷಿ, ಸೋವೆಗಳು, ಚಿಲಲಿರ ವಾ್ಯಪಾರ 
ಮತು್ತ ಸಾರಿಗೆ ಸೋರಿದಂತ ವಿವಿಧ ಕ್ಷಿ ೋತ್ರಗಳು ಸೂಕಷಿ್ಮ ಉದ್ಯರ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ತಾಂತ್್ರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ವಲಯವನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ 
ನಿರಿೋಕ್ಷಿ ಯಿದ್ದರೂ, ಅವು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಡ್ಲ ಗಂಪುಗಳ ಮೆೋಲೆ ಅನಪೋಕ್ಷಿ ತ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಮತು್ತ ಹೊಸ 
ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳನುನು ಬಂಬಲ್ಸುವುದು ಇಂದಿನ ಆರ್ಡ್ಕತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯವನುನು 
ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತಯನುನು ನಿೋಡುತ್ತದೆ.

ನಗದು ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಡ್ಕತಗಳಲ್ಲಿ ಜಿೋವನೋಪಾಯವನುನು ಬೋರೂರಿರುವವರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನಗಳಿಗೆ ಹೋಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರ 
? ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೋಪಡ್ಡಯ ಮೆೋಲೆ ಅವರ ತಕಷಿ ಣದ ಪ್ರಭಾವ ಹೋಗೆ ಎಂಬುದಕ್್ ಪುರಾವೆಗಳಿಲಲಿ. ಇನೂನು ಗಮನಹರಿಸಬೋಕಾದ 
ಸಮಸ್ಯಗಳಂದರ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನಗಳ ಸಿೋರ್ತ ಬಳಕ್; ವಿವಿಧ ಪಾವತ್ಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಮಹತ್ವ; ಮತು್ತ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಹಣಕಾಸು 
ಬಳಸುವ ಸಾಲಗಾರರ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಇತ್ಹಾಸಗಳನುನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯ.ಹಣಕಾಸಿನ ಕಂಪನಿಗಳ 
ಬದಲಾಗತ್್ತರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನಗಳು ಮತು್ತ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗಣವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಎದುರಿಸುತ್್ತರುವ ದುಬಡ್ಲ ಮತು್ತ ಕನಿಷ್ಠ 
ಸಮುದ್ಯಗಳು ಇವು.

ಸ್ವಯಂ-ರಿಕ್ಷಾ ಆಪರೋಟರ್-ಚಾಲಕರ ಅನುಭವಗಳನುನು ಈ ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತವಾಗಿ ವಿಶಲಿೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ 
ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಥೆಗಳಿಗೆ ಸಿೋರ್ತ ಬಳಕ್ಯನುನು ಹೊಂದಿದ್್ದರ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಟ್್ಯಕ್್ ಸೋವೆಗಳನುನು ನಿವಡ್ಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ 
ವಾಹನಗಳನುನು ಖರಿೋದಿಸಲು ಹಚಿ್ಚನ ವೆಚ್ಚದ ಸಾಲ ಒಪಪಾಂದಗಳನುನು ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರ. ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳು ದರಗಳನುನು ಸಿ್ವೋಕರಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಮತು್ತ ಓಲಾ ಮತು್ತ ಉಬರ್ ನ ಒಟುಟು ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್ಡ್ ಗಳ ಬಳಕ್ಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನವು ಹಚು್ಚ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್್ತದೆ. 
ವಿಶಲಿೋಷಣೆಯಿಂದ, ಈ ಸೂಕಷಿ್ಮ ಉದ್ಯರ್ಗಳಿಗೆ ಬಂಬಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸಥೆಗೆ ನಾವು ಶಫಾರಸುಗಳನುನು ಮಾಡುತ್ತೋವೆ.

1,000,000 INR / ಅಂದ್ಜು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೋವಾ ವಲಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಎಂದು ಭಾರತ ಸಕಾಡ್ರ ವಾ್ಯಖ್್ಯನಿಸಿದೆ.  
ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೋರಿದಂತ £ 10,000
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ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತುತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು  

ಆಟೇ-ರಿಕ್ಷಾ ಆಪರೇಟರ್-ಚಾಲಕರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಹಂದಿಕೊಳುಳುವಲ್ಲಿ ಸವಾಲ್ಗಳನ ನ್ೆ 
ಎದ್ರಿಸ್ತ್ತುರ, ಅವುಗಳಂದರ:

• ಹಣವನುನು ಬಳಸುವ  ವೆಚ್ಚ ಮತು್ತ ಅನಾನುಕೂಲತ;

• ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್ಡ್ ಒಟುಟುಗೂಡಿಸುವವರಿಂದ ಕ್ಲಸ 
 ಮಧ್ಯಸಿಥೆಕ್ ವಹಿಸಿದ್ಗ ಪಾವತ್ ವಿಳಂಬವಾಗತ್ತದೆ;

• ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ  
ಖಚಡ್ನುನು ನಿವಡ್ಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತಂದರ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪರೇಟರ್-ಚಾಲಕರ್ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚಚಿದ 
ಸಾಲಗಳನ ನ್ೆ ಬಳಸ್ವುದರಿಂದ ಹರಗಿಡಲಾಗಿದ.

ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿೋಡುವ ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು 
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತು್ತ  
ಷರತು್ತಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿಲಲಿ. ಸಾಲದ್ತರಿಗೆ ಹಚಿ್ಚನ ಹಣಕಾಸಿನ 
ದತಾ್ತಂಶವನುನು ಉತಾಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ 
ಪಡಯುವ ಕಾಯಡ್ಕಷಿ ಮತಯನುನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು 
ಮತು್ತ ಸಾಲ ಪಡಯುವ ವೆಚ್ಚವನುನು ಹಚು್ಚ ಇಡಬಹುದು. 
ಸಾಲಗಳ ವೆಚ್ಚವನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತು್ತ ಸಾಲ ನಿೋಡುವ 
ನಿಯಮಗಳನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಣಕಾಸು  
ಮಾರುಕಟ್ಟುಯನುನು ನಿಯಂತ್್ರಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಆಟೇ-ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಸಂಘಗಳು ಮತ ತ್ು ನಾಗರಿಕ 
ಸಮಾಜ ಗಂಪುಗಳು ಆಪರೇಟರ್-ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ  
ಮಾಡಬಹ್ದ್, ಇವರಿಂದ:

• ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ಗಳು ಮತು್ತ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರ್ ಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತು್ತ 
 ಜ್ಞಾ ನವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದು; 

• ಸುಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸಿಗಾಗಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡುವುದು, 
ನಗದು ಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಳಕ್, ಅನುಕೂಲಕರ ವ್ಯವಹಾರ 
ಪಾ್ರರಂಭ,ಸಂಚಾರ ದಂಡ ದಂಡದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು  
ಮತು್ತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಲಸದ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಗಳು;

• ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಣಕಾಸು ಡೋಟ್ವನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 
ಸಹಕಾರಿ ಸಾಲ ಗಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂಬಲ.
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ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂದಿಕೊಳಳುಲ್ 
ಆಪರೇಟರ್-ಚಾಲಕರ್ ಯಾವ ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನೆ 
ಅನ್ಭವಿಸ್ತ್ತುರ?

ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹಣದ 

ಮಹತ್ವದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನೆ 

ಸಿೇಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಹಣವನ್ನೆ ಪಡೆಯ್ವುದ್ ದ್ಬರಿಯಾಗಿದ್ದರ 

ಅಥವಾ ಅನಾನ್ಕೂಲವಾಗಿದ್ದರ.ಸ್ವಲಪಾ ಮಟಿಟಿಗೆ, 

ಆಪರೇಟರ್-ಡೆರಾರೈವರ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ಂತಿರಾಕ ಮತ್ತು 

ಭಾಷಾ ಸಾಮಥ್ಯಥಿಗಳ ವೆೈವಿಧ್ಯತೆಯ್ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ದರಗಳ ಸಿ್ವೇಕಾರ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕಯನ್ನೆ  

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತತುದ.

ಕಾ್ಯಶ್ ಔಟ್: ಎಟಿಎಂ 
ವೆಚಚಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಅನಾನ್ಕೂಲತೆ

ಎಟ್ಎಂಗಳಿಂದ ಹಣವನುನು ಹಿಂಪಡಯಲು ವಿಧಿಸುವ 
ಶುಲ್ಗಳು ಮತು್ತ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಅನಾನುಕೂಲತಯು 
ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ಹಣವನುನು ಬಳಸುವುದನುನು 
ಕಷಟುಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲವು ಜನರಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಹಣವನುನು 
ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಹಿಂತಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಮೂಲಕ ಎಟ್ಎಂ ಶುಲ್ವನುನು 
ತಪ್ಪಾಸಬಹುದು. ಆದ್ಗೂ್ಯ , ಸಣ್ಣ ಮತು್ತ ಏರಿಳಿತದ ದೆೈನಂದಿನ 
ಆದ್ಯ ಮತು್ತ ಕಡಿಮೆ ಖ್ತ ಬಾಕ್ ಇರುವುದರಿಂದ 
ಅನೆೋಕ ಆಪರೋಟರ್-ಚಾಲಕರು ಇದನುನು ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಅವರ ದೆೈನಂದಿನ ಆದ್ಯದ 
ಬಹುಪಾಲು ಹಣವನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲಲಿದೆ ಖಚುಡ್ 
ಮಾಡಲಾಗತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಮತು್ತ ವೆಚ್ಚದ ನಿಬಡ್ಂಧದಿಂದ್ಗಿ 
ಚಾಲಕನ ಸ್ವಂತ ಬಾ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಎಟ್ಎಂ 
ಅನುನು ಪತ್ತಹಚು್ಚವ ಮೂಲಕ ಹಚಿ್ಚನ ವಾಪಸಾತ್ ಶುಲ್ವನುನು 
ತಪ್ಪಾಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ.

ಎಟ್ಎಂಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೋಟುಗಳ ಪಂಗಡಗಳು (ಕನಿಷ್ಠ 
100 ಐಎನ್ಆರ್) ಅಂದರ ನಗದು ಪಡಯುವ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯು 
ಆಪರೋಟರ್-ಚಾಲಕರನುನು ಬಾ್ಯಂಕ ಖ್ತಗಳನುನು ಬಳಸದಂತ 
ಮತು್ತ ಡಿಜಿಟಲ್ ದರಗಳನುನು ಸಿ್ವೋಕರಿಸದಂತ ತಡಯುತ್ತದೆ. 

ಆಪರೋಟರ್-ಚಾಲಕರು ಹಣವನುನು ಹಿಂಪಡಯುವಾಗ ತಮ್ಮ 
ಖ್ತಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಹಣವನುನು ಹಿಂಪಡಯ 
ಬಯಸುತಾ್ತರ. ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, ಚಾಲಕನು 580 INR ನ 
ಖ್ತಯು ಬಾಕ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರ 500 INR 
ಅನುನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತದೆ, ಅದು 
ಅವರ ಸಮತೋಲನದ ಗಮನಾಹಡ್ ಪ್ರಮಾಣವನುನು 
ತಲುಪಲಾಗವುದಿಲಲಿ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಲಿಟ್ ಫ್ಮ್ಥಿ 
ವಿನಾ್ಯಸ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್ಡ್ ಗಳು, ಅಥವಾ ಪೋಟ್ಎಂ, 
ಫೋನ್ ಪ, ಭಾರತ್ ಪೋ  ಮತು್ತ ಗೂಗಲ್ ಪೋ ನಂತಹ 
“ಇ-ವಾ್ಯಲೆಟ್ ಗಳು” ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಉತಪಾನನುಗಳನುನು 
ಭಾರತದ್ದ್ಯಂತದ ಎಲಲಿ ಬಳಕ್ದ್ರರ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು 
ಒಳಗಂಡಿರುವ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ವಿನಾ್ಯಸಗಳಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್ಡ್ ಗಳನುನು ಬಳಸಲು ಕಷಟು ಅಥವಾ ಅವರ 
ಜಿೋವನಶೈಲ್ಗೆ ಅಪ್ರಸು್ತತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶೋಷವಾಗಿ 45 ವಷಡ್ 
ಅಥವಾ ಅದಕ್್ಂತ ಹಚಿ್ಚನ ವಯಸಿ್ನ ಹಳಯ ತಲೆಮಾರಿನ 
ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳಂತಹ ಸಾ್ಮಟ್ಡ್ ಫೋನ್ ಗಳನುನು ಬಳಸಲು 
ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿದವರ ಮೆೋಲೆ ಮತು್ತ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರಗಡ್ಳವಾಗಿ 
ಬಳಸದ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರದವರ ಮೆೋಲೆ ಪರಿಣಾಮ 
ಬಿೋರುತ್ತದೆ.

ಟ್್ರವೆಲ್ ಬುಕ್ಂಗ್, ಸಿನೆಮಾ ಟ್ಕ್ಟ್ ಮತು್ತ ರಸಟುೋರಂಟ್ ಗಳ 
ಮೆೋಲ್ನ ವಹಿವಾಟು ಮತು್ತ ರಿಯಾಯಿತ್ಯ ಮೆೋಲೆ 
ಇ-ವಾ್ಯಲೆಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ 
ನಿೋಡುತ್ತವೆ, ಉದ್ಹರಣೆಗೆ. ಆದ್ಗೂ್ಯ , ಪ್ರತ್ಫಲಗಳು 
ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಲಿ ಎಂದು ನಾವು 
ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೋವೆ ಮತು್ತ ಮಧ್ಯಮ ವಗಡ್ದ ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ವಿನಾ್ಯಸಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ-ವಾ್ಯಲೆಟ್ ಗಳನುನು ಬಳಸಲು ಪ್ರೋತಾ್ಹವಿಲಲಿದೆ, ಆಪರೋಟರ್-
ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳು ಗಾ್ರಹಕರನುನು ನಗದು ಬಳಸಿ ಪಾವತ್ಸಲು 
ವಿನಂತ್ಸಲು ಹಚು್ಚ ಒಲವು ತೋರುತಾ್ತರ.

ಗಾ್ರಹಕರ ಸ್ವಂತ ಬಾ್ಯಂಕ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಂಗಳಿಗೆ 5 ಮತು್ತ ಇತರ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನುನು ಅನುಮತ್ಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಭತ್ಯಯನುನು ರ್ೋರಿ 
ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು ಪ್ರತ್ ವಹಿವಾಟ್ಗೆ 24 ಐಎನ್ಆರ್ ವಿಧಿಸಬಹುದು (ಆರ್ ಬಿ ಐ, 2020)TSU

“ನನಗೆ ದೈನಂದಿನ 
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಗದ್ 
ಹಣ ಬೇಕು. ನಾನ್ ಈ 
ವಾಹನವನ್ನೆ ಬಡಿಗೆಗೆ 
ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನ್ 
ವಾಹನದ ಮಾಲ್ೇಕರಿಗೆ 
ನಗದ್ ಹಣವನ್ನೆ 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ.  
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಮನೆಯ 
ಎಲಾಲಿ ವೆಚಚಿಗಳಿಗೆ ನನಗೆ 
ನಗದ್ ಹಣ ಬೇಕು. ”

- Auto rickshaw  
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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ರಿಕ್ಷಾ ಸಾರಿಗೆ ಆಪರೇಟರ್-ಚಾಲಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ೇಪಥಿಡೆ    -    

PEAK Urban Research briefing

ನಂಬಿಕಯ ಕೊರತೆ

ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ , ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ್ಯ 
ಕೊರತಯು ಹಣವನುನು ಉಳಿಸಲು ಬಾ್ಯಂಕ ಖ್ತಗಳ 
ಬಳಕ್ಯನುನು ತಡಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೋವೆ. 
ಬದಲಾಗಿ, ಹಣವನುನು ಹಚಾ್ಚಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗತ್ತದೆ ಮತು್ತ 
ಸ್ವಯಂ-ರಿಕ್ಷಾ ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳ ಸಂಗಾತ್ಯಿಂದ (ಅಥವಾ 
ಇತರ ಮಹಿಳಾ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದ) ನಿವಡ್ಹಿಸಲಾಗತ್ತದೆ, 
ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್್ದಗ ಅಲಾಪಾವಧಿಯ ಸಾಲಕ್್ ಬದಲಾಗಿ ಪಾ್ಯನ್ 
ಮಾಡಲು ಚಿನಾನುಭರಣಗಳು ಮತು್ತ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕ್ 
ಮಾಡಲಾಗತ್ತದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾ್ಯಲೆಟ್ ಮತು್ತ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಂಬಿಕ್ಯ 
ಕೊರತಯೂ ಇದೆ. ತಂದರಗಳನುನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ, 
ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 
ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಇತರ ಪಾವತ್ಗಳಿಗೆ ಪಾವತ್ಸುವುದನುನು 
ತಕಷಿ ಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ 
ಸಲಹ ಪಡಯುವುದು ಅವರ ಕ್ಲಸದ ಸಮಯವನುನು ಹಚು್ಚ 
ತಗೆದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ 
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಹಚಿ್ಚನವರಿಗೆ, ಹಣದ ವಸು್ತ ಉಪಸಿಥೆತ್ಯ 
ಪಾವತ್ಗಳನುನು ಪರಿಶೋಲ್ಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ 
ದಿನದ ಆದ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಸಹಾಯವನುನು 
 ಕ್ೋಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿನಿಮಯ ನಡದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಓಲಾ/ ಉಬರ್ 
ಪಾವತಿಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್ಡ್ ಟ್್ಯಕ್್ ಬುಕ್ಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಓಲಾ 
ಮತು್ತ ಉಬರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲೆಟ್ ಗಳನುನು ಬಳಸಲು ಓಲಾ 
‘ಪಾಲುದ್ರ’ ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳ ಬಳಕ್ಗೆ ಓಲಾ ಮನಿ 
ಅಥವಾ ಉಬರ್ ‘ಪಾಲುದ್ರ’ ಆಪರೋಟರ್ ಗಾಗಿ ಪೋಟ್ಎಂ, 
ಫೋನ್ ಪ, ಗೂಗಲ್ ಪೋ ಮತು್ತ ಭಾರತ್ ಪೋ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ವಾಲೆಟ್ ಗಳನುನು ಬಳಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟುದೆ. 

ಓಲಾ / ಉಬರ್ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್ಡ್ ಗಳನುನು ಬಳಸುವ ಆಪರೋಟರ್-
ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳು ಉಬರ್ ನ ಸಾಪಾ್ತಹಿಕ ಪಾವತ್ಗಳಿಗೆ ಹೊೋಲ್ಸಿದರ 
ಓಲಾ ಮರುದಿನ ಪಾವತ್ಗಳನುನು ಬಯಸುತಾ್ತರ ಎಂದು 
ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೋವೆ. ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳು 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ಗಳ ವೆೋಗಕ್್ ಸೂಕಷಿ್ಮವಾಗಿರುತಾ್ತರ ಏಕ್ಂದರ 
ಅವರು ನಗದು ಹಣದ ಮೂಲಕ ದೆೈನಂದಿನ ಪಾವತ್ಗಳನುನು 
ಮಾಡಲು ಬಳಸುತಾ್ತರ. ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ಹಣದ 
ಮಹತ್ವವು ಕ್ಲವು ಸಂದಭಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೋವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು 
ಒಟುಟುಗೂಡಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಂದಿಗೆ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ  
ಒಪ್ಪಾಗೆಯ ಮೆೋಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್

ವಿವಾಹವಾದರ ಮನೆಯ ಖಚುಡ್ಗಳನುನು ನಿವಡ್ಹಿಸುವುದು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ನ ಸಂಗಾತ್ಯಿಂದ,  
ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಗೃಹೊೋಪಯೋಗಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿರುವ ಇನನುಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲನೆದ್ರರಿಂದ 
ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ಗೂ್ಯ , ಭಾರತದಲ್ಲಿ , ಮಹಿಳಯರು 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನಗಳನುನು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ 
ಹಚಾ್ಚಗಿ ಬಳಸುತಾ್ತರ, ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯದ 
ಸಮುದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಾ್ಚಗಿ ಬಳಸುತಾ್ತರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ 
ಬಜೆಟ್ ಯೋಜನೆ ಮತು್ತ ಖಚುಡ್ಗಳನುನು ಹಚಾ್ಚಗಿ ನಗದು 
ಹಣವನುನು ಬಳಸಿ ಕ್ೈಗಳ್ಳಲಾಗತ್ತದೆ. ಹಣವನುನು ಪಡಯುವುದು 
ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಚಾಲಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಪಾವತ್ಗಳನುನು ಸಿ್ವೋಕರಿಸದಂತ ತಡಯುತಾ್ತರ.

“ಒಮೆಮೆ ನಾನ್ ಇಂಧನ 
ಖರಿೇದಿಸಲ್ ಹೇಗಿ ಕಾರ್ಥಿ 
ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದ. 
ಅಟಂಡೆಂಟ್ ಅದ್ ಕಲಸ 
ಮಾಡಿಲಲಿ ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದ್ದರ್, 
ಆದರೂ ಅದ್ ನಗದ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಪಾವತಿಸ್ವಂತೆ ಮಾಡಿತ್. 
ಅದನ್ನೆ ವರದಿ ಮಾಡಲ್ ನನಗೆ 
ಕರ ಮಾಡಲ್ ಸಮಯವಿಲಲಿ. ಈಗ 
ನಾನ್ ನಗದ್ ಹಣವನ್ನೆ ಬಳಸಿ 
ಮಾತರಾ ಪಾವತಿಸ್ತೆತುೇನೆ. ” 

- Auto rickshaw  
   operator-driver 2

“ಹೆಚಾಚಿಗಿ ಎಲಾಲಿ ಓಲಾ 
ಟಿರಾಪ್ ಗಳನ್ನೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ 
ಪಾವತಿಸಲಾಗತತುದ ಆದರ 
ಇತಿತುೇಚ್ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ 
ಮಿೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿರಾಪ್ ಗಳನ್ನೆ 
ತೆಗೆದ್ಕೊಳುಳುತಿತುದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದ್ ಹಣವನ್ನೆ 
ಪಡೆಯಬಹ್ದ್. ಮಿೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಬರ್ವ ಬಹ್ತೆೇಕ ಎಲಲಿರೂ ನಗದ್ 
ಪಾವತಿಸಲ್ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರ. ”

- Auto rickshaw  
   operator-driver 3

 5



ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ರಿಕ್ಷಾ ಸಾರಿಗೆ ಆಪರೇಟರ್-ಚಾಲಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ೇಪಥಿಡೆ    -    

PEAK Urban Research briefing

ಡಿಜಿಟಲ್ ಶ್ಲಕೊ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಯಂ-
ರಿಕ್ಷಾ ಆಪರೇಟರ್-ಡೆರಾರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ 
ಅವಕಾಶಗಳನ ನ್ೆ ನ್ೇಡ್ತತುವೆ? 

ಸಕಾಥಿರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ ತ್ು ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇ-ವಾ್ಯಲೆಟ್ ಗಳಂತಹ ಹಣಕಾಸ್ 

ತಂತರಾಜಾಞಾ ನಗಳನ ನ್ೆ ಉತೆತುೇಜಿಸ್ತತುವೆ, ಜನರ್ ಸಾಲದ ಬಳಕಯನ ನ್ೆ ಸ್ಧಾರಿಸ್ತ್ತುರ. ಡಿಜಿಟಲ್ 

ವಹಿವಾಟ್ಗಳನ ನ್ೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ವ ಮೂಲಕ, ಬ್ಯಂಕುಗಳು ಮತ ತ್ು ಬ್ಯಂಕಂಗ್ ಅಲಲಿದ ಹಣಕಾಸ್ 

ಕಂಪನ್ಗಳಂತಹ (ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿ) ಮ್ಖ್ಯವಾಹಿನ್ಯ ಹಣಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪರಾವೆೇಶ 

ಪಡೆಯಲ್ ಈ ಹಿಂದ ಅಗೊೇಚರವಾಗಿರ್ವ ಅಥವಾ ತ್ಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದ್ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಪಾಟಟಿ ಹೆಚ ಚ್ಿ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಹೆಚ ಚ್ಿ ಸಂಕೇಣಥಿವಾದ ಡೆೇಟಾವನ ನ್ೆ 

ಸಂಗರಾಹಿಸಬಹ್ದ್ಎಂದ್  ಊಹಿಸಲಾಗಿದ. )

ಆಪರೋಟರ್-ಚಾಲಕರು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯವನುನು ಗಳಿಸುತಾ್ತರ ಮತು್ತ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಮತು್ತ 
ಸಮುದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬಾ್ದರಿಗಳನುನು ಹೊಂದಿದ್್ದರ. ಆರೋಗ್ಯ ರಕಷಿ ಣೆ, ಶಕಷಿ ಣ 
ಶುಲ್ಗಳು ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಹಣವನುನು ಬಳಸಲು ಬಾಡಿಗೆ-ಖರಿೋದಿ ಸಾಲದ ಒಪಪಾಂದದಿಂದ 
ನಿಗಡ್ರ್ಸಲು ಆಪರೋಟರ್-ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಾಲದ್ತರಿಂದ ನಮ್ಯತ ಬೋಕು. ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, ಮಾಸಿಕ ಕಂತು 
ವಿಳಂಬಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಯತಯ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಹೋಗಾದರೂ, ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು ಅಂತಹ 
ಅಪಾಯಗಳನುನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನಿೋಡಲು ಸಿದಧಿರಿಲಲಿ , ಸಾಲಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನುನು ನಿಧಡ್ರಿಸಲು, ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಖಚುಡ್ ಡೋಟ್ದ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ 
ಅಪಾಯಗಳನುನು ಲೆಕ್ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರ, 

ಡೋಟ್ವನುನು ಖಚುಡ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಲಗಾರರ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತು್ತ 
ಸಿದ್ಧಿಂತದಲ್ಲಿ , ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ ಸಾಲ ನಿೋಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹಚಿ್ಚನ ಅಪಾಯದ ಸಾಲಗಳ 
ವೆಚ್ಚವನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೋಕು. ಇದನುನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಡೋಟ್ ಎಂದು ಕರಯಲಾಗತ್ತದೆ, ಇದು 
ಸಿಥೆರವಾದ ಆದ್ಯ ಮತು್ತ ಸಮಯಕ್್ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತ್ಯನುನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಪಾವತ್ಗಳನುನು ಸಿ್ವೋಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ತಂದರಗಳು, ಆದ್ಗೂ್ಯ , ಕ್್ರಡಿಟ್ 
ಸ್ೋರಿಂಗ್ ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಡೋಟ್ದ ಹರಿವಿಗೆ ಹಚಿ್ಚನ ಪ್ರಮಾಣವು ಇನೂನು ಕೊಡುಗೆ ನಿೋಡುತ್್ತಲಲಿ 
ಮತು್ತ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಮತು್ತ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಹಣಕಾಸುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಬಳಕ್ ಸಿೋರ್ತವಾಗಿದೆ.

ಆಟೋ-ರಿಕ್ಷಾ ವಾಹನವನುನು ಖರಿೋದಿಸಲು ಆಪರೋಟರ್-ಚಾಲಕರು ಸಾಲಕ್ಾಗಿ ಬಾ್ಯಂಕನುನು ಸಂಪಕ್ಡ್ಸಿದ್ಗ, 
ಅವರು ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರ್ ಅನುನು ಉತಾಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ , ಅದು ಸಾಲವನುನು ಸಮಯಕ್್ ಮರುಪಾವತ್ಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯಡ್ವನುನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯವನುನು ಸಾಬಿೋತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು 
ಏಕ್ಂದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು ಅಥವಾ ಎಲಲಿವನುನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತ್ಸಲಾಗತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಳಕ್ ಮತು್ತ 
ಖಚುಡ್ ದತಾ್ತಂಶವು ಹಚಿ್ಚನ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗದಿರಬಹುದು ಏಕ್ಂದರ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ 
ಅಥವಾ ದ್ಖಲೆಯಿಲಲಿ.

ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸಕಾಕೋರ್ ಎಂದರಕೋನು?

ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರ್ ಎನುನುವುದು ಸಾಲ ಅಜಿಡ್ದ್ರನು 

ಸಾಲವನುನು ಮರುಪಾವತ್ಸುವ ಸಾಧ್ಯತಯ ಸಂಖ್್ಯತ್ಮಕ 

ಮುನೂ್ಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಾರರನುನು ನಿಣಡ್ಯಿಸಲು 

ಮತು್ತ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಡಿಡಿಯನುನು ನಿಧಡ್ರಿಸಲು 

ಅವುಗಳನುನು ಬಳಸಲಾಗತ್ತದೆ. ಟ್್ರನ್್ಸ್ ಯುನಿಯನ್ ಸಿಬಿಲ್ 

[ಕ್್ರಡಿಟ್ ಇನ್ಫಮೆೋಡ್ಷನ್ ಬೂ್ಯರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ರ್ಟ್ರ್] 

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಮಾಹಿತ್ ಮತು್ತ ಸ್ೋರಿಂಗ್ 

ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಇದು ಯುಎಸ್ ಕಂಪನಿಯಾದ 

ಟ್್ರನ್್ಸ್ ಯುನಿಯನ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ೋರ್ 

ಸಾಲಗಾರರ ಮಾಸಿಕ ಆದ್ಯವನುನು ಗರುತ್ಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ 

ಅದನುನು ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಹೊರಹೊೋಗವಿಕ್ಗೆ ಹೊೋಲ್ಸುತ್ತದೆ. 

ಸಾಲಗಾರನು ಮರುಪಾವತ್ ಮಾಡದಿರುವ ಸಂಖ್್ಯ 

ಸಂಭವನಿೋಯತಯಂದಿಗೆ ಸಾಲಗಾರನು ಭರಿಸಬಹುದ್ದ 

ಮಾಸಿಕ ಮರುಪಾವತ್ಯನುನು ಇದು ಲೆಕಾ್ಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸಕಾಕೋರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಯಾವ 

ಡಕೋಟಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್್ತಯು ಅವರ ಆದ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ಲ್ಂಗ, ವಯಸು್ , 

ನಿವಾಸ, ಬಳಕ್ಯ ನಡವಳಿಕ್ ಮತು್ತ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತ್ 

ಇತ್ಹಾಸದ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ೋರ್ 

ಮಾಡಲಾಗತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳ (ಆದ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ 

ಇತಾ್ಯದಿ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊೋಲ್ಕ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ 

ಸಂಖ್್ಯಶಾಸಿತ್ೋಯವಾಗಿ ವಗಿೋಡ್ಕರಿಸಲಪಾಟಟು ಇತರ ಜನರ ವಿರುದಧಿ 

ವೆೈಯಕ್್ತಕ ಸಾಲ ಅಜಿಡ್ದ್ರರನುನು ಸ್ೋರ್ ಮಾಡುವುದು 

ವಿಧಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಡಿೋ ಸಮುದ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ವತಡ್ನೆಯ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗಳನುನು ಆಧರಿಸಿ ಯಾರನಾನುದರೂ ‘ಒಳ್ಳಯ’ 

ಅಥವಾ ‘ಕ್ಟಟು’ ಸಾಲಗಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
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ಸಿಥೆರ ದರಗಳನ್ನೆ 
ಹೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿನ್ಟಾಟಿಗಿ 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ವುದರಿಂದ 
ಆಪರೇಟರ್-ಚಾಲಕರ 
ದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗತತುದ.

ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವ ಶುಲ್ ಬಲೆ ತಂತ್ರಗಳು ಚಾಲಕರು ಹಚಿ್ಚನ 
ವೆಚ್ಚ , ಹಚಿ್ಚನ-ಅಪಾಯದ ವಾಹನ ಹಣಕಾಸು, ಕಡಿಮೆ 
ಲಾಭಾಂಶ, ಜಿೋವನ ವೆಚ್ಚವನುನು ಹಚಿ್ಚಸುವುದು ಮತು್ತ ಹೊಸ 
ಸಾರಿಗೆ ಸೋವೆಗಳಿಂದ ಹಚು್ಚತ್್ತರುವ ಸಪಾರ್ಡ್ಯಿಂದ ರಚಿಸಲಪಾಟಟು 
ಆರ್ಡ್ಕವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚತ ಸಾಥೆನಗಳನುನು ನಿವಡ್ಹಿಸಲು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಮತು್ತ 
ಉಬರ್ ಅವರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವ ಬಲೆ ತಂತ್ರಗಳನುನು 
ಬಳಸಲಾಗತ್ತದೆ.

ದರಗಳನುನು ಡಿಜಿಟಲ್ೋಕರಣಗಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಗದಿತ 
ದರಗಳ ಮೆೋಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮತು್ತ ಜ್ರಿಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತದೆ. 
ಪ್ರತ್ಯಾಗಿ, ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ 
ಲಾಭವು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ ದರಕ್್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತಕ್್ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದಭಡ್ದಲ್ಲಿ , ಶುಲ್ ಶಾಸನವು 
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂಪೂಣಡ್ ವೆಚ್ಚಗಳು, 
ಜಿೋವನ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮತು್ತ ಇತರ ಖಚುಡ್ಗಳನುನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಜಿೋವಂತ ವೆೋತನವನುನು 
ಸಕ್್ರಯಗಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಆಪರೇಟರ್-ಡೆರಾರೈವರ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ-ವೆಚಚಿದ ಹಣಕಾಸ್ 
ಪರಾವೆೇಶಿಸ್ವ ಹರಗಿಡ್ವಿಕಗಳನ ನ್ೆ ಅನ್ಭವಿಸ್ವುದನ ನ್ೆ 
ಮ್ಂದ್ವರಿಸಬಹ್ದ್.

ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರ್ ವಿಧಾನಗಳು ವ್ಯಕ್್ತಯ ಡೋಟ್ವನುನು ನಿಣಡ್ಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ಅವರ ಕ್್ರಡಿಟ್ 
ಇತ್ಹಾಸಗಳನುನು ಇತರರಂದಿಗೆ ಹೊೋಲ್ಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲವನುನು ಮರುಪಾವತ್ಸುವ ಸಾಧ್ಯತಯನುನು 
ನಿಧಡ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೆೋ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲಿ ವತಡ್ನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ 
ಸಾಲಗಾರರನುನು ನಿಣಡ್ಯಿಸಬಹುದು. ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳ ನಡವಳಿಕ್ಯ ಮಾದರಿಗಳು ಗಣಮಟಟುದ 
ಶಕಷಿ ಣ, ಸಾವಡ್ಜನಿಕ ಸೋವೆಗಳು ಮತು್ತ ಅನಿಶ್ಚತ, ಕಡಿಮೆ-ವೆೋತನದ ಉದ್ಯೋಗಕ್್ ಸಿೋರ್ತ ಪ್ರವೆೋಶದಿಂದ 
ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೆೋಕ ಆಪರೋಟರ್-ಚಾಲಕರು ಹಣದ ತುತಾಡ್ಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್್ದಗ ಸಾಲದಿಂದ 
ನಿಗಡ್ರ್ಸಬೋಕಾಗತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲಾಲಿ ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರ್ ಗಳನುನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತ್ತದೆ, ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಹಣಕಾಸು ಬಳಕ್  ಸಿೋರ್ತಗಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಶ್ೋರಾರ್ ಟ್್ರನ್್ಸ್ ಪೋಟ್ಡ್ ಫೈನಾನ್್ಸ್ ಮತು್ತ ಬಜ್ಜ್ ಫೈನಾನ್್ಸ್ ನಂತಹ ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಅಲಲಿದ 
ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು (ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರವೆೋಶವನುನು ಉತಾಪಾದಿಸಲು ಕ್್ರಡಿಟ್ 
ಸ್ೋರ್ ಗಳು ಹಚು್ಚ ಪ್ರಸು್ತತವಾಗತ್ತವೆ. ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳ ಆರ್ಡ್ಕ ದುಬಡ್ಲತಯನುನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ 
ಹಚು್ಚವರಿ ಡೋಟ್ವನುನು ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಾಲ ಪಡಯುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಚು್ಚ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ - 
ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು ನಿೋಡುವ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಿಂತ (ಬಾಕ್ಸ್ 1) ಗಣನಿೋಯವಾಗಿ ಹಚು್ಚ.

ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿಗಳು ಹಣದ್ಸದ್ರರಂತಯೆೋ ಒಪಪಾಂದದ ಷರತು್ತಗಳನುನು ನಿೋಡುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಅವು ಸ್ವಲಪಾ ಕಡಿಮೆ 
ಬಡಿಡಿ ಶುಲ್ವನುನು ನಿೋಡುತ್ತವೆ. ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿ ಸಾಲಗಳ ಮೆೋಲ್ನ ಸಮನಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಮರುಪಾವತ್ಗಳು 
(ಇಎಂಐಗಳು) ಸಾಂಪ್ರದ್ಯಿಕ ಹಣದ್ಸದ್ರರಿಗಿಂತ ಹಚಿ್ಚನದ್ಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳನುನು 
ದಿೋಘಡ್ ವೆೋಳಾಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್ 1) ಮರುಪಾವತ್ಸಲಾಗತ್ತದೆ. ಸಾಲದ್ತರು ಇಎಂಐಗಳನುನು 90 ದಿನಗಳ 
ವಿಳಂಬಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಎರಡೂ ಸಾಲದ್ತರು ವಾಹನ ಆಸಿ್ತಗಳನುನು - ಆಪರೋಟರ್-ಚಾಲಕರ  
ಆದ್ಯಕ್್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಕರಾಡಿಟ್ ಸ್ಕೊೇರ್ ಗಳು ಮತ ತ್ು ಹಣಕಾಸ್ ತಂತರಾಜಾಞಾ ನಗಳು ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸ್ ಕಂಪನ್ಗಳಿಗೆ 
ಪರಾಯೇಜನಗಳನ ನ್ೆ ನ್ೇಡ್ತತುವೆಯಾದರೂ, ಆಪರೇಟರ್-ಡೆರಾರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನ್ೇಡ್ವ  
ಅನ್ಶಿಚಿತತೆಯನ ನ್ೆ ಅವು ಗಮನಾಹಥಿವಾಗಿ ಸ್ಧಾರಿಸಿಲಲಿ ಎಂದ್ ನಾವು ತೇರಿಸ್ತೆತುೇವೆ.

ಕರಾಡಿಟ್ ಸ್ಕೊೇರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಡೆೇಟಾವನ್ನೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೆ 
ಸಿ್ವೇಕರಿಸಲ್ ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಗಳಿವೆಯೇ? 

ಬಕಸಿಸ್ 1: ಉದಾಹರಣೆ ಇಎಂಐಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ 
ಸಾಲದಾತರ್ 150,000 ಐಎನ್ ಆರ್ ವಾಹನ ಸಾಲದ 
ಮೆೇಲೆ ವಿಧಸ್ವ ಬಡಿಡಿ ಶ್ಲಕೊಗಳು (ಹಸದಾಗಿ 
ಖರಿೇದಿಸಲಾಗಿದ)

Lender Interest fee (p.a.) Example EMIs

Banks 8 - 11.5% 3500 INR x 60 months 

NBFCs 15.6 - 16.8% 7100 INR x 30 months

Money-lenders 18 % 6416 INR x 36 months
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PEAK Urban Research briefing

ಶುಲಕಾ ಪಾವತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತುತು ಕ್್ರಡಿಟ್ 
ಸಕಾಕೋರಂಗ್ ನಂದ ಲಾಭ ಪಡಯಲು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಗಳು 
ಮತುತು ನಾಗರಕ ಸಮಾಜ ಗಂಪುಗಳು ಚಾಲಕರಗೆ ಹಕೋಗೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಬಹುದು?

ಚಾಲಕರಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತುತು ಜ್ಞಾ ನವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದು

ಸಕಾರಾತಮೆಕ ಕರಾಡಿಟ್ ಸ್ಕೊೇರ್ 

ಡೆೇಟಾವನ್ನೆ ರಚ್ಸಲಾಗತಿತುದ

ಹಚಿ್ಚನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರ್ ಗಳ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿದಿಲಲಿ. ಕಡಿಮೆ-
ವೆಚ್ಚದ ಸಾಲಗಳನುನು ಬಳಸಲು ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರ್ ಡೋಟ್ವನುನು 
ರಚಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಸಾಲಗಳ ಮೆೋಲೆ ಅಗಗೆದ ಬಡಿಡಿದರಗಳನುನು 
ಪಡಯುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗೆಗೆ ತರಬೋತ್ ನಿೋಡಬಹುದು, 
ಇದು ಅವಲಂಬನೆ ಶೋಷಕ ಸಾಲಗಾರರನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
ಹಚಿ್ಚನ ಹಣಕಾಸಿನ ದತಾ್ತಂಶವನುನು ಉತಾಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ 
ಸಾಲದ್ತರಿಗೆ ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚವನುನು ಹಚಿ್ಚಸುವ ಋಣಾತ್ಮಕ 
ದತಾ್ತಂಶವನುನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರದಶಡ್ಸಬಹುದು ಎಂದು 
ಆಪರೋಟರ್-ಚಾಲಕರು ತ್ಳಿದಿರಬೋಕು. ಈ ನಿದಶಡ್ನಗಳನುನು 
ಹೋಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನುನು ಅಥಡ್ಮಾಡಿ-
ಕೊಳು್ಳವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಚಾಲಕರನ ನ್ೆ ಇದಕಕೊ ಪರಾೇತ್ಸಿಹಿಸಬಹ್ದ್:

• ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆದಾಯವನ ನ್ೆ ಮನೆಯ ಬದಲ್ 
ಬ್ಯಂಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ;

• ತಮಮೆ ಆದಾಯವನ ನ್ೆ ಪರಾದಶಿಥಿಸಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶ್ಲಕೊ 
ಪಾವತಿಗಳನ ನ್ೆ ಬಳಸಿಕೊಳಿಳು;

• ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಯ್ಟಿಲ್ಟಿ ಬಿಲ್ ಗಳನ ನ್ೆ ಪಾವತಿಸಿ;

• ಕರಾಡಿಟ್ ಸ್ಕೊೇರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತಮೆಕ ಡೆೇಟಾವನ ನ್ೆ ರಚ್ಸಲ್ 
ಆಧಾರ್ ಮತ ತ್ು ಪಾ್ಯನ್ ಕಾರ್ಥಿ ಗಳನ ನ್ೆ ಬಳಸಿ;

• ಆಪರೇಟರ್-ಚಾಲಕರ್ ಪರಾಸ ತ್ುತ 5 ಲಕ್ಷ  ತೆರಿಗೆ ಸಾಲಿಯಾಬ್ ಗಿಂತ 
ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಸ್ತ್ತುರ ಎಂದ್ ಹೆೇಳುತ್ತುರ. ಆದಾಗೂ್ಯ , 
ತೆರಿಗೆ ರಿಟನ್ಸಿಸ್ಥಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ವಿಕಯ್ ಕರಾಡಿಟ್ ಸ್ಕೊೇನಥಿ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರ ಆದಾಯವನ ನ್ೆ ಸಾಬಿೇತ್ಪಡಿಸಲ್ 
ಬಳಸ್ವ ಡೆೇಟಾವನ ನ್ೆ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತತುದ. ತೆರಿಗೆ ರಿಟನ್ಸಿಸ್ಥಿ 
ಸಲ್ಲಿಸ್ವುದರಿಂದ ಚಾಲಕರ್ ಒಟ ಟ್ಿಗೂಡಿಸ್ವ 
ಕಂಪೆನ್ಗಳು (ಓಲಾ / ಉಬರ್) ಚಾಲಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸ್ವ 
ಆಯೇಗಗಳಿಂದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ (ಟಿಡಿಎಸ್) ತೆರಿಗೆಯನ ನ್ೆ 
ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹ್ದ್. ಕಾ್ಯಬಡಿೇಸ್ಟಿಸ್ ಟಾ್ಯಕಸಿ ಡೆರಾರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ 
ಇದನ ನ್ೆ ಮಾಡಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸಾಧನಗಳು 

(ಇ-ವಾ್ಯಲೆಟ್ ಗಳು), ಬ್ಯಂಕ ಖಾತೆಗಳು 

ಮತ ತ್ು ಎಟಿಎಂಗಳನ ನ್ೆ ಬಳಸ್ವುದ್

ಸಿೋರ್ತ ತಾಂತ್್ರಕ ಅಥವಾ ಭಾಷ್ ಸಾಮಥ್ಯಡ್ಗಳು ಅಥವಾ 
ಅಂಗವೆೈಕಲ್ಯಗಳನುನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಚು್ಚ ದುಬಡ್ಲ ಆಪರೋಟರ್-
ಚಾಲಕರು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದು 
ಕಷಟುಕರವಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಹೊಸ ಪಾವತ್ ಸಾಧನಗಳು, ಬಾ್ಯಂಕ 
ಖ್ತಗಳು, ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಇ-ವಾ್ಯಲೆಟ್ ಗಳು ಮತು್ತ ಖ್ತಗಳನುನು 
ಹೋಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬಂಬಲ ಮತು್ತ 
ತರಬೋತ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. , ಸಾ್ಮಟ್ಡ್ ಫೋನ್ ಗಳು, 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್ಡ್ ಗಳು (ಓಲಾ / ಉಬರ್) ಮತು್ತ 
ಎಟ್ಎಂಗಳು. ಆಪರೋಟರ್-ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಖಚಡ್ನುನು 
ಸಂಗಾತ್ಯಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಿತ್ೋ ಸಂಬಂಧಿಕರಂದಿಗೆ 
ಹಚಾ್ಚಗಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುತಾ್ತರ. ಆದ್ಗೂ್ಯ , ಪುರುಷರಿಗಿಂತ 
ಮಹಿಳಯರು ಕಡಿಮೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತು್ತ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸೋವೆಗಳನುನು ಬಳಸುತ್್ತದ್್ದರ.

ಮಹಿಳಯರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತಂತರಾಜಾಞಾ ನಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ 
ಪರಾವೆೇಶವಿದ ಎಂದ್ ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳುಳುವುದ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 
ಪಾವತಿಗಳನ ನ್ೆ ವಗಾಥಿಯಿಸ್ವುದ್, ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ 
ಮತ ತ್ು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳುಳುವಿಕಯನ ನ್ೆ 
ಬಂಬಲ್ಸ್ತತುದ.ಇದ್ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಹಣವನ ನ್ೆ ಹಿಂಪಡೆಯ್ವ 
ಆವತಥಿನವನ ನ್ೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತತುದ, ಅನಾನ್ಕೂಲತೆ ಮತ ತ್ು 
ಶ್ಲಕೊವನ ನ್ೆ ತಪ್ಪಾಸ್ತತುದ.
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PEAK Urban Research briefing

ಕರಾಡಿಟ್ ಸ್ಕೊೇರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತಮೆಕ ಡೆೇಟಾವನ್ನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ 
ಚಾಲಕರನ್ನೆ ಬಂಬಲ್ಸ್ವುದ್

ವಸತಿ ಬಂಬಲ

ಭೂಮಾಲ್ೋಕರು ಮತು್ತ ವಸತ್ ಸಮಸ್ಯಗಳನುನು ಎದುರಿಸುತ್್ತರುವ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬಂಬಲವನುನು ನಿೋಡಬಹುದು, 
ಅವುಗಳಂದರ: ಕಾನೂನು ಸಲಹ ಮತು್ತ ಬಂಬಲ; ಭೂಮಾಲ್ೋಕರ ವಿರುದಧಿ ಹೋಗೆ ದೂರು ನಿೋಡಬೋಕು ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ 
ಜ್ಗೃತ್ ಮೂಡಿಸುವುದು; ಮತು್ತ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತು್ತ ವಸತ್ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಗಳ ಸುಧಾರಿತ ನಿಯಮಗಳಿಗಾಗಿ 
ಲಾಬಿ ಮಾಡುವುದು. ಬಂಬಲವು ಚಾಲಕರ ಯೋಗಕ್ಷಿ ೋಮವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗರಿಯನುನು ಹೊಂದಿರಬೋಕು ಮತು್ತ 
ಭೂಮಾಲ್ೋಕರು ಅಥವಾ ಮನೆಗಳನುನು ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಆವತಡ್ನವನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಕ್್ರಡಿಟ್ 
ಸ್ೋರಿಂಗ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಡೋಟ್ವನುನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷಟುಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ 
ಮಾಡಿದರ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತ್ಗಳನುನು ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರಿಂಗ್ ಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು

ಕಅಲಾಪಾವಧಿಯ ಆರ್ಡ್ಕ ಬಿಕ್ಟುಟುಗಳನುನು ಎದುರಿಸುತ್್ತರುವ ಚಾಲಕರನುನು ರಕ್ಷಿ ಸಲು ಸಾಲಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಸಹಕಾರಿ 
ಉಳಿತಾಯ ಗಂಪುಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ; ಆದ್ಗೂ್ಯ , ಟ್್ರಫಿಕ ಪಲ್ೋಸ್ ದಂಡವನುನು ಇತ್ಯಥಡ್ಗಳಿಸಲು ಅವರು 
ಸಾಲವನುನು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನಿೋಡುತಾ್ತರ. ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್್ದಗ, ದಂಡವನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಮತ್ಸಲಾಗತ್ತದೆ, 
ಅವು ಚಾಲಕರಿಗೆ ನಿವಡ್ಹಿಸಲಾಗವುದಿಲಲಿ. ಇದು ಅವರ ವಾಹನಗಳನುನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ವಾಹನ ಸಾಲ 
ಮರುಪಾವತ್ಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಡಿೋಫಾಲ್ಟುಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಹಕಾರಿ ಉಳಿತಾಯ ಗಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ 
ಸಾಲವನುನು ನಿೋಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂದಭಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ಶೋಷಣೆಯ ಅಲಾಪಾವಧಿಯ, ಹಚಿ್ಚನ ವೆಚ್ಚದ ‘ಕ್ೈ-
ಸಾಲಗಳನುನು’ ತಪ್ಪಾಸಲು ಮತು್ತ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತ್ಯನುನು ಸಮಯಕ್್ ಮರುಪಾವತ್ 
ಮಾಡುವುದನುನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಸಾಲಗಳನುನು ಬಳಸುವ 
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಡೋಟ್ವನುನು ಉತಾಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯಡ್ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರ್ ಅನುನು ನಿವಡ್ಹಿಸಲು 
ಚಾಲಕರನುನು ಬಂಬಲ್ಸಲಾಗತ್ತದೆ. ಸಂಚಾರ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತು್ತ ಕ್ಲಸದ ನಿಯಮಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸುವ 
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತಯ ಬಗೆಗೆ ಚಾಲಕರು ತರಬೋತ್ಯನುನು ಪಡಯುವುದರಂದಿಗೆ ಈ ನಿೋತ್ಯನುನು ಶಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ಲಾಬಿ

ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಗಳಂದಿಗೆ ಹೆಚ ಚ್ಿ ಕೈಗೆಟ್ಕುವ ಸಾಲಗಳು

ಮೆೈಕೊ್ರೋಫೈನಾನ್್ಸ್ ಎನುನುವುದು ಸೂಕಷಿ್ಮ ಉದ್ಯರ್ಗಳಿಗೆ, ವಿಶೋಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿ ಣ ಏಷ್್ಯದ ಗಾ್ರರ್ೋಣ ಸಂದಭಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾಲವನುನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ಗೂ್ಯ , ಕ್ರುಬಂಡವಾಳವು ಮಾರುಕಟ್ಟು-ಚಾಲ್ತ 
ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ೋಕ್ಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಖ್ಸಗಿ ಸಾಲದ್ತರು ಮತು್ತ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು ಆರ್ಡ್ಕವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲಪಾಟಟು 
ಲಾಭವನುನು ಗಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಾ್ಯಣ ಮತು್ತ ಉದ್ಯೋಗ 
ಸಿಥೆರತ ಕಡಿಮೆಯಾಗತ್ತದೆ. ಕ್ರುಬಂಡವಾಳವು ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳು ಉಲೆಲಿೋಖಿಸುವ ಪದವಲಲಿವಾದರೂ, 
ಖ್ಸಗಿ ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿ ಸಾಲದ್ತರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೆೈಕೊ್ರ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸಹ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. 
ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳು ಮತು್ತ ಷರತು್ತಗಳನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿಗಳಿಗೆ 
ಹಚಿ್ಚನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳು ಸಾಲದ್ತರಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು 
ಸ್ವಲಪಾ ಸಮಯದವರಗೆ ವಿಳಂಬಗಳಿಸಲು ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಹಚಿ್ಚನ ನಮ್ಯತಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅದು ಅವರ 
ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರ್ ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲಲಿ. ಈ ರಿೋತ್ಯಾಗಿ, ಸಾಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟುಯು ಆಪರೋಟರ್-
ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳನುನು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯದ ಗಮನಿಸಿದ ಲೆಕ್ಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ ಸಾಲ ಪಡಯುವ 
ಬಲೆಯನುನು ಹಚಿ್ಚಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರ್ ಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಗಳು ಮತುತು 
ವಕಾಲತುತು ಕಾಯಮಿಗಳನುನು 
ಬಲಪಡಿಸುವುದು

ಹಚಿ್ಚನ ಚಾಲಕರು ಒಕೂ್ಟಕ್್ ಸೋರಲು 
ಪ್ರೋರೋಪ್ಸಲಪಾಟ್ಟುಲಲಿ ಅಥವಾ ಸಭೆಗಳಿಗೆ 
ಹಾಜರಾಗಲು ಸಮಯವನುನು ಕಳಯುವುದಿಲಲಿ 
ಎಂದು ಹೋಳಿದ್್ದರ. ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳ ಕ್ಲಸ ಮತು್ತ 
ಆರ್ಡ್ಕ ಸಿಥೆತ್ಗತ್ಗಳನುನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಸುಧಾರಿಸಬಲಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಸಥೆಗಳಂದು 
ಯೂನಿಯನ್ ಗಳು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಪ್ರದಶಡ್ಸುವ 
ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸು 
ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನಗಳು ಮತು್ತ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರ್ ಗಳ 
ಅವಕಾಶಗಳು ಮತು್ತ ರ್ತ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹಚು್ಚ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜ್ಗೃತ್ ಮೂಡಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗಳು ತಮ್ಮ 
ಪಾವತ್ಸಿದ ಸದಸ್ಯರಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡುವ ಬದಲು ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳ 
ಹಚಿ್ಚನ ಪ್ರೋಕಷಿ ಕರನುನು ಗರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. 
ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಏಕ್ಂದರ ಚಾಲಕರ 
ಕ್್ರಡಿಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನುನು ಇಡಿೋ ವಲಯದ 
ಆರ್ಡ್ಕ ಅಪಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ 

ನಡಸಬಹುದು.

ತರಬಕೋತಿ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಾಜರಾತಿ ಹಚುಚುತಿತುದೆ

ಚಾಲಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತರಬೋತ್ 
ಕೊೋಸ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗವುದಿಲಲಿ ಏಕ್ಂದರ 
ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕ್ಲಸವನುನು 
ಕಳದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗವುದಿಲಲಿ. ಟ್್ರಫಿಕ 
ಪೋಲ್ಸ್ ಮತು್ತ ಸಥೆಳಿೋಯ ಸಕಾಡ್ರಿ ನಟರನುನು 
ಒಕ್ೂಟಗಳು ಲಾಬಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತು್ತ 
ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದಂಡ ಮತು್ತ 
ತರಿಗೆಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತರಬೋತ್ಗೆ 
ಹಾಜರಾಗಲು ಚಾಲಕರಿಗೆ ನಗದು ಪ್ರೋತ್ಾಹ 
ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ ತರಬೋತ್ ನಿೋಡಲು 
ಅನುಕೂಲವಾಗತ್ತದೆ, ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಸಂಚಾರ 
ದಂಡ ಇತ್್ತೋಚೆಗೆ ಹಚಾ್ಚಗಿದೆ.
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PEAK Urban Research briefing

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಲಿಟ್ ಫ್ಮ್ಥಿ ಅಗಿರಾಗೆೇಟರ್ ಕಂಪನ್ಗಳಂದಿಗೆ 
ಉತತುಮ ಕಲಸದ ಪರಿಸಿಥೆತಿಗಳು

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಂದಿಗೆ (ಓಲಾ / ಉಬರ್) ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕ್ಯಾಗವ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳನುನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಜಿೋವಂತ ವೆೋತನವನುನು ಪಡಯಲು ಮತು್ತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಲಸದ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಗಳನುನು ಪಡಯಲು 
ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹಚು್ಚತ್್ತರುವ ಏಜೆನ್ಿಗೆ ಅನುಗಣವಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನದ ಬಳಕ್ ಅಗತ್ಯ.

ನಾ್ಯಯಯ್ತ ಮತ್ತು ಲೆೈವೆ್ೇಲ್ ಆದಾಯವನ್ನೆ 
ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ವುದ್ ಕಾನೂನ್ಬದ್ಧವಾಗಿ 
ಪಡೆಯಬಹ್ದ್

ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ ದರವನುನು ಹಚಿ್ಚಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನುನು ಕಳದುಕೊಳು್ಳವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು 
ಚಾಲಕರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್್ದರ. ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವ ದರಗಳನುನು ಕಾನೂನುಬದಧಿಗಳಿಸುವುದರಿಂದ ಈ 
ಸಮಸ್ಯಯನುನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಬೋಡಿಕ್ ಆಧಾರಿತ ಬಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಚಾಲಕರ ಸಮಯ ಮತು್ತ 
ಇಂಧನ ದಟಟುಣೆಗೆ ಕಳದುಹೊೋಗವ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತದೆ. ಕ್ೋಂದ್ರ ಪ್ರದೆೋಶಗಳ ಹೊರಗಿನ ಟ್್ರಪ್ 
ಗಮ್ಯಸಾಥೆನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ ಲೆಕ್ಹಾಕುವ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವ ದರಗಳು ಚಾಲಕರು ಸಾಟು್ಯಂರ್ ಅಥವಾ 
ನಗರ ಕ್ೋಂದ್ರಕ್್ ಮರಳುವ ವೆಚ್ಚದ ವಿರುದಧಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಪಾಧಾಡ್ತ್ಮಕ ಸೋವೆಗಳು 
ನಿೋಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ದರಗಳನುನು ನಿಯಂತ್್ರಸುವುದರಿಂದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಆದ್ಯ ನಷಟುವನುನು 
ತಪ್ಪಾಸಬಹುದು.

ಹಣವನ್ನೆ ಪರಾವೆೇಶಿಸಲ್ 
ಅನ್ಕೂಲಕರ ಮಾಗಥಿಗಳು

ಚಾಲಕ ಸಂಘಗಳು ಸಕಾಡ್ರಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತು್ತ ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ 
ಸಂಸಥೆಗಳಿಗೆ ಎಟ್ಎಂಗಳ ಸಂಖ್್ಯಯನುನು ಹಚಿ್ಚಸಲು ಮತು್ತ ಉಚಿತ 
ವಾಪಸಾತ್ ನಿೋಡುವ ಕಾ್ಯಶ್ ಬಾ್ಯಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಹಚಿ್ಚಸಲು, 
ಹಣದ ಬಳಕ್ಯು ಹಚು್ಚ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗವಂತ 
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಟ್ಎಂ ವಾಪಸಾತ್ ಶುಲ್ವನುನು 
ತಗೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಏಜೆನಿ್ಗಳನುನು 
ಲಾಬಿ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಶೋಷವಾಗಿ 5 ಲಕಷಿ  ತರಿಗೆ ಸಾಲಿ್ಯಬ್ ಗಿಂತ 
ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಸುವವರಿಗೆ, ಮತು್ತ ಎಟ್ಎಂ ಮತು್ತ ಇತರ 
ಹಣವನುನು ಹಿಂಪಡಯಲು ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಪಯಾಡ್ಯ 
ತಂತ್ರಗಳನುನು ಹುಡುಕುವುದು.

ಆರ್ ಟಿಒ ಅನ್ಮತಿ 
ನೇಂದಣಿ, ವಗಾಥಿವಣೆ 
ಮತ್ತು ನವಿೇಕರಣ 
ಪರಾಕರಾಯಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ

ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮತು್ತ ಚಾಲಕರ ಪರವಾನಗಿಗಳನುನು ಬಳಸುವ 
ಪ್ರಕ್್ರಯೆಗಳು ದಲಾಲಿಳಿಗಳು ಮತು್ತ ಹಣದ್ಸದ್ರರ ಮೆೋಲ್ನ 
ಅವಲಂಬನೆಯನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಚು್ಚ ಅನುಕೂಲಕರ, 
ಪಾರದಶಡ್ಕ ಮತು್ತ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯುತವಾಗಬಹುದು. ಪಾ್ರದೆೋಶಕ 
ಸಾರಿಗೆ ಕಚೆೋರಿಗಳಲ್ಲಿ (ಆರ್ ಟ್ಒ) ಮತು್ತ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ 
ಸಥೆಳಿೋಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತ್ವರಿತ ಸೋವೆಗಳು, 
ಸಂಚಾರ ಕಾನೂನುಗಳನುನು ಉಲಲಿಂಘಿಸದೆ ಆಪರೋಟರ್-ಚಾಲಕರು 
ತಮ್ಮ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತ್ಯನುನು ಸಮಯಕ್್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು 
ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೋಕು. ಧನಾತ್ಮಕ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಡೋಟ್ವನುನು 
ಉತಾಪಾದಿಸಲು ಮತು್ತ ಹಚಿ್ಚನ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರ್ ಅನುನು ನಿವಡ್ಹಿಸಲು 
ಇದು ಆಪರೋಟರ್-ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.

ಚಾಲಕರ ಸಂಘಗಳು ಇದಕಾಕೊಗಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡಬಹ್ದ್:

ಗರಿಷ್ಠ ಆಯೇಗದ ಕಡಿತ ಪರಾಯಾಣಿಕರಂದಿಗೆ ಚಾಲಕನನ್ನೆ ಹಂದಿಸಲ್ ಕಂಪನ್ಗಳಿಂದ 
ಆಪರೇಟರ್-ಡೆರಾರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ಶ್ಲಕೊ ವಿಧಸಬಹ್ದ್.

ಆಪರೇಟರ್-ಡೆರಾರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ವೆೇಗವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶ್ಲಕೊ ಪಾವತಿ.

ಪಾಲಿಟ್ ಫ್ಮ್ಥಿ ಕಂಪೆನ್ಗಳು ಪರಾಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಧಸ್ವ ಸ್ೇವಾ ಶ್ಲಕೊದ ಪಾಲನ್ನೆ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಲ್ 
ಆಪರೇಟರ್-ಡೆರಾರೈವರ್ ಗಳು, ಕಂಪೆನ್ಗಳು ನ್ೇಡ್ವ ತ್ತ್ಕೊಲ್ಕ ನಗದ್ ಪರಾೇತ್ಸಿಹದ ಮೂಲಕ 
ತಮಮೆ ಸಂಬಳವನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ವುದಕಕೊ ವಿರ್ದ್ಧವಾಗಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹ್ದ್, ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡಬಹ್ದ್ ಅಥವಾ ತೆಗೆದ್ಹಾಕಬಹ್ದ್.

ಕಳಪೆ ಟಿರಾಪ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಾರಾಹಕರ ದೂರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಸಮಸ್್ಯಗಳನ್ನೆ ಪರಿಹರಿಸಲ್ 
ಅನ್ಕೂಲಕರ, ಪಾರದಶಥಿಕ ಮತ್ತು ನಾ್ಯಯಯ್ತ ವಿಧಾನಗಳು. ತ್ತ್ಕೊಲ್ಕ ಅಥವಾ ಶ್ಶ್ವತ, 
ಒಪಪಾಂದದ ಅಮಾನತ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಕಾತುಯಗಳ ವಿರ್ದ್ಧ ಮೆೇಲಮೆನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ಸಮಯ-ಕಳಪೆ 
ಆಪರೇಟರ್-ಚಾಲಕರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನ್ೇಡ್ವ ಅಗತ್ಯವನ್ನೆ ತೆಗೆದ್ಹಾಕ.
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PEAK Urban Research briefing

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನೂಮೆಲಗಳು

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ಕೋಯ ಸಾರಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕಾಟ (www.itfglobal.org)

2019 ‘ಪೂವಡ್ಭಾವಿ ಕ್ಲಸಗಾರರನುನು ಸಂಘಟ್ಸುವುದು’  https://www.itfglobal.org/en/training-education/organising-
precarious-workers

2019 - ‘ಬಿಆರ್ ಟ್ ಟ್್ರೋರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಮಾಗಡ್ದಶಡ್- ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗಳು ಹೋಗೆ 
ಲಾಬಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತು್ತ ಹೊಸ ಸೋವೆಗಳು ಅವುಗಳ ಮೆೋಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ್ಗ ಅವುಗಳನುನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್್ ಉದ್ಹರಣೆ.https://www.itfglobal.org/en/reports-publications/bus-rapid-transit-brt-
and-formalisation-informal-public-transport-trade-union

2010 - ‘ಮೆೋಕ್ಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್್ಸ್ ಸಾಟ್ಂಗ್ ಪಾ್ಯಕ’ - ಯೂನಿಯನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಡ್ಕರನುನು ಒಳಗಳು್ಳವ ಮಾಗಡ್ದಶಡ್https://www.
itfglobal.org/en/training-education/making-unions-stronger-pack-2010

ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಪ್- ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಕಾಮಿಥಿಕರ  ್(ಫೋಸ್ ಬುಕ ನಲ್ಲಿ )

2019 ‘COVID-19 ರ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಲಾಕ ಮಾಡುವುದು: ಅಪ್ಲಿಕ್ೋಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಮತು್ತ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಡ್ಕರ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗಾಗಿ 
ರಾಜ್ಯ ಮತು್ತ ಖ್ಸಗಿ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ವಕ್ೋಲರಿಗೆ ಸೋರಿವೆ: ಕಾರ್ಡ್ಕರಿಗೆ ದೆೈನಂದಿನ ಪಾವತ್, ಕಂಪನಿಗಳು 
ಕಾರ್ಡ್ಕರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಕಡಿಮೆ ಆಯೋಗಗಳು, ಚಾಲಕರು ಇಎಂಐ ಪಾವತ್ಗಳನುನು ನಿವಡ್ಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿೋತ್ಗಳು 
ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. https://drive.google.com/file/d/1vO-j8uiulEM4CCQSMgOYtZ4pI202wMQf/view 

ಕಾ್ಯಬಡಿೋಸ್ಟುಸ್ (www.cabdost.com) - ಹಣಕಾಸು ಮತು್ತ ತರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಟ್್ಯಕ್್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

ಸಂಟರ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಕೂಲಿಷನ್ (www.centerforfin Financialinclusion.org) - formal ಪಚಾರಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಥೆಗಳಿಂದ 
ಹೊರಗಿಡಲಪಾಟಟುವರನುನು ಸಬಲ್ೋಕರಣಗಳಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡಸುವ ಸಂಸಥೆ.

ಹಣಕಾಸು ಸೋಪಡ್ಡಗಾಗಿ ಅಲೆೈಯನ್್ಸ್ (www.afi-global.org) - ಹಣಕಾಸು ಸೋಪಡ್ಡ ಮತು್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತು್ತ ನಿೋತ್ ಮಾಗಡ್ದಶಡ್ನ.

ಸಂವಾದ್ತ್ಮಕ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯೆ ವ್ಯವಸಥೆಗಳು (https://mgov.gov.in/service_ivrs.jsp) - IVRS ಕುರಿತು ಸಕಾಡ್ರದ ಮಾಹಿತ್

ಚಾಲಕರ್ ತಮಮೆ ಟಾರಾಫಿಕ 
ದಂಡದ ಬಗೆಗೊ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೆ 
ಹೆೇಗೆ ಸಿ್ವೇಕರಿಸ್ತ್ತುರ 
ಎಂಬ್ದಕಕೊ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಟ್್ರಫಿಕ ದಂಡದ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೆೋಶಸಬಹುದು ಎಂದು ತ್ಳಿದಿಲಲಿದಿರಬಹುದು 
ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಪ್ರವೆೋಶಸಲು ಕಷಟುವಾಗಬಹುದು. 
ಸಕಾಡ್ರದ ಮಾಹಿತ್ ಮತು್ತ ಸೋವೆಗಳನುನು ತಲುಪ್ಸಲು 
ಸಂವಾದ್ತ್ಮಕ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯೆ ವ್ಯವಸಥೆಗಳು (ಐ ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ 
) ಜನಪ್್ರಯತಯನುನು ಗಳಿಸುತ್್ತವೆ. ಟ್್ರಫಿಕ ಪಲ್ೋಸರು 
ಸಾ್ಮಟ್ಫೋಡ್ನ್ ಹೊಂದದೆ ಆಪರೋಟರ್-ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ 
ದಂಡದ ಬಗೆಗೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಪ್ರವೆೋಶಸಲು ಐ ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅನುನು ಸಾಥೆಪ್ಸಬಹುದು. ಚಾಲಕರು 

ದಂಡವನುನು ಹಚಿ್ಚಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕ್ SMS / ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸಥೆಯನುನು 
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿವಡ್ಹಿಸಬಹುದ್ದ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 
ದಂಡ ಪಾವತ್ಸುವ ಆಯೆ್ಯನುನು ಚಾಲಕರಿಗೆ ನಿೋಡಬಹುದು. 
ನಿವಡ್ಹಿಸಲಾಗದ ದಂಡವನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನುನು ತಡಯಲು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮೊದಲೆೋ ಪಾವತ್ಸಿದ ದಂಡದ ವಿರುದಧಿ 
ರಿಯಾಯಿತ್ಯನುನು ನಿೋಡಬಹುದು. ಈ ನಿೋತ್ಗಳು ಆಪರೋಟರ್-
ಡ್ರರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸ್ೋರ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತ 
ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ನಿವಡ್ಹಿಸಲು ಮತು್ತ ಮಾಸಿಕ ಸಾಲದ 
ಕಂತುಗಳನುನು ಸಮಯಕ್್ ಮರುಪಾವತ್ಸಲು ಬಂಬಲ್ಸುತ್ತದೆ.
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ಕೊೋನ್ ಸಲಹಾ ಗಂಪು, ದೆಹಲ್. 2019. ಡಿಜಿಟಲ್ೋಕರಣದ ಮೂಲಕ ಬಳವಣಿಗೆ: ಭಾರತದ ಎಂಎಸ್ ಎಂಇಗಳನುನು 
ಬಲಪಡಿಸಲು ಶಫಾರಸುಗಳು. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: https://www.koanadvisory.com/wp-
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Financial+Inclusion+in+the+Digital+Age.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m9QAISc

ಅಂತರರಾಷಿಟ್ೋಯ ಕಾರ್ಡ್ಕ ಸಂಸಥೆ , 2019. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ:https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_723282.pdf

ಫೋರ್ ವಕಡ್, 2020. ಫೋರ್ ವಕಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೋಟ್ಂಗ್್ಸ್ 2020: ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್ಡ್ ಎಕಾನರ್ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಕ 
ಮಾನದಂಡಗಳು. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: https://fair.work/wp-content/uploads/
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ಈ ವರದಿಯು ಪ್ೋರ್ ವಿಮಶಡ್ಗಾಗಿ ಜನಡ್ಲ್ ಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನುನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹಸ್ತ 
ಪ್ರತ್ಗಳಿಗಾಗಿ tsudirector@tsu.ox.ac.uk ಸಂಪಕ್ಡ್ಸಿ 

ಸಾರಗೆ ಅಧ್ಯಯನ 
ಘಟಕ (ಟಿಎಸ್ ಯು) 
ಬಗೆಗೆ

ಟ್ಎಸ್ ಯು 1973 ರಿಂದ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್್ಯಲಯದ ಸಾರಿಗೆ 
ಸಂಶೋಧನಾ ಶ್ರೋಷ್ಠತಯ ಕ್ೋಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಚು್ಚ ಸುಸಿಥೆರ, 
ನಾ್ಯಯಸಮ್ಮತ ಮತು್ತ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಾರಿಗೆಯತ್ತ 
ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ಪ್ರೋರೋಪ್ಸಲು ಮತು್ತ ತ್ಳಿಸಲು ಟ್ಎಸ್ ಯು 
ಆಶಸಿದೆ. ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್್ಯಲಯದ ವಿಶ್ವ-ಪ್ರಮುಖ ಸೂ್ಲ್ 
ಆಫ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿ ಮತು್ತ ಪರಿಸರವನುನು ಆಧರಿಸಿ, ಟ್ಎಸ್ ಯು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತು್ತ ಸಮಗ್ರ ದೃಷಿಟುಕೊೋನಗಳಿಂದ ಜ್ಗತ್ಕ 
ಸಾರಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಸರ್ೋಪ್ಸುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಕ್ಲಸವನುನು ನಾಲು್ ವಿಶಾಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ: ಶಕ್್ತ , ಹವಾಮಾನ ಮತು್ತ ಪರಿಸರ; 
ರಾಜಕ್ೋಯ, ಅಧಿಕಾರ ಮತು್ತ ಆಡಳಿತ; ದೆೈನಂದಿನ ಜಿೋವನ ಮತು್ತ 
ನಾ್ಯಯ; ಮತು್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತು್ತ ಯೋಗಕ್ಷಿ ೋಮ. ಸಥೆಳಿೋಯ, ರಾಷಿಟ್ೋಯ 
ಮತು್ತ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ೋಯ ನಿೋತ್-ತಯಾರಕರು, ಸಂಸಥೆಗಳು ಮತು್ತ 
ನಿಗಮಗಳು, ಮತು್ತ ಎನ್ ಜಿಒಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ ಮೂರನೆೋ 
ವಲಯದ ಸಂಸಥೆಗಳನುನು ಗರಿಯಾಗಿಟುಟುಕೊಂಡು ಟ್ಎಸ್ ಯು 
ಹಲವಾರು ಇತರ  ಚಟುವಟ್ಕ್ಗಳನುನು ಕ್ೈಗಳು್ಳತ್ತದೆ.
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About us

The PEAK Urban programme aims to aid 
decision-making on urban futures by:

1. Generating new research grounded in the 
logic of urban complexity;

2. Fostering the next generation of leaders 
that draw on different perspectives and 
backgrounds to address the greatest urban 
challenges of the 21st century;

3. Growing the capacity of cities to 
understand and plan their own futures;

In PEAK Urban, cities are recognized 
as complex, evolving systems that are 
characterised by their propensity for 
innovation and change. Big data and 
mathematical models will be combined 
with insights from the social sciences and 
humanities to analyze three key arenas of 
metropolitan intervention: city morphologies 
(built forms and infrastructures) & resilience; 
city flux (mobility and dynamics) and 
technological change; as well as health and 
wellbeing.

Contact 

Dr Lucy Baker, research lead  
lucy.baker@ouce.ok.ac.uk

TSU, University of Oxford  
enquiries@tsu.ox.ac.uk 
www.tsu.ox.ac.uk

Prediction

What can we now 
predict and project 

about cities?

Emergence

What types of urban 
structures and systems 

are emerging?

Adoption

 

Knowledge 
Exchange

How can we maximize 
this knowledge 

globally?

PEAK Urban is a partnership between:

PEAK Urban is managed by the Centre on 
Migration, Policy and Society (COMPAS) 

School of Anthropology and Museum 
Ethnography, 
University of Oxford,  
8 Banbury Road, 
Oxford, OX2 6QS

+44 (0) 1865 274706 
@PEAK_Urban 
www.peak-urban.org

PEAK Urban is funded by UK Research and Innovation as part of the Global 
Challenges Research Fund.

Our framework

The PEAK Urban programme uses a framework with four inter-related 
components to guide its work. 

First, the sciences of Prediction are employed to understand how cities 
evolve using data from often unconventional sources. 

Second, Emergence captures the essence of the outcome from the 
confluence of dynamics, peoples, interests, and tools that characterize 
cities, which lead to change. 

Third, Adoption signals to the choices made by states, citizens and 
companies, given the specificities of their places, its resources and the 
interplay of urban dynamics resulting in changing local power and influence 
dynamics. 

Finally, the Knowledge component accounts for the way in which knowledge 
is exchanged or shared and how it shapes the future of the city.
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