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Self-Help Group refers to self-governed, peer controlled, informal group of people with same socio-economic 

background and having a desire to collectively perform common purposes. Here poor people voluntarily come 

together to save whatever amount they can save conveniently out of their earnings, to mutually agree to 

contribute to a common fund and to lend to the members for meeting their productive and emergent needs.

PUC : Pollution Under Control is the mandatory certificate obtained by vehicle owners and maintained in 

compliance with the emission norms.

RTO : Road Transport O�ce

SC : Scheduled caste
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This report was produced within the framework of the project 
“Switching to Sustainable Autorickshaws System” 
funded by the European Union under the SWITCH-Asia Programme.

The project is implemented iin Cambodia by Fondazione ACRA, 
Enviu Foundation,The Energy and Resources Institute (TERI) and  
Women Health and Development(WHAD). -

Report Author: 

Disclaimer : This report has been produced with the  assistance 
of the European Union. The contents of this publication are the sole 
responsibility of Fondazione ACRA and
can in no way be taken to reflect the views of the European Union. 

Outline India is on a mission to empower stakeholders to make data-driven 
decisions for maximizing impact while optimizing on resources and time. It works
at the confluence of technology and human capital to strengthen on-ground work

 For further information on the European Union, its activities in Cambodia and
 the SWITCH-ASIA program, please visit:

 www.ec.europa.eu
 www.switchasia.eu
 https://eeas.europa.eu/delegations/india_en

 
 For further information on the implementing partners, please visit:

 www.acra.it
 www.enviu.org
 www.whadindia.org
 www.teri.org
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ANNEXURES



 

 

LOGICAL FRAMEWORK FOR THE PROJECT 

  
Objectively verifiable indicators 

of achievement Sources and means of verification Assumptions 

1. Impact: Promoting sustainable lifestyles and poverty reduction while reducing CO2 emissions and air pollution in India. 

1.1. Specific objective: Reduction of emission rates and improvement of the HDI indicators in India 

 The CO2 emissions caused by 

the auto-rickshaw sector in the 

area of intervention has 

decreased by 30% 

 
Reduction of PM10 by 30% 

 
Improvement of the HDI indicators 

of India and specific intervention 

states  

Government Records and statistics 

UNDP  Human development report (Country-

level and State-wise data) 

UNEP reports and publications 

Central Pollution Control Board (CPCB) in India 

Poverty Reduction Strategy Paper 

Spot checks using sensors and analyzers to 

test emissions from vehicles to track progress 

Spot checks on release of polluting during idling 

of vehicle 

 

Air quality monitors may not be able to measure the 

transportation emission levels monitors may not catch air 

emissions from vehicles from different areas of the city which 

may be a challenge in accurate acquisition of data.  

 

Tracking air quality management strategies and changes in 

the policy framework are also essential 

 

Developing a comprehensive air emission inventory will be 

more reliable than air quality monitoring data to assess and 

track transportation emissions 

 
Sustained efforts are made at acceleration of access to 

affordable healthcare/ promotion of health insurances  

1.2. Outcome: Scale up a replicable and integrated model of sustainable auto-rickshaw transport, based on clean technologies in the Cities of 

Bangalore, and Chennai 

1.2.1.  The eco-friendly auto-rickshaws 

in the two cities increase by 5% 

by the end of the project 

(baseline: 3-wheeler park 2014),  

Regional Transport authority records on vehicle 

registration  

Permit records from the Regional Transport 

authority 

Track owner-driver registration 

Record of re-registration of vehicles  

Record of Traffic Enforcement authority 

Incentivization of CNG based fuel technology to make it more 

cost-effective for the auto-drivers and hence promote the 

adoption of sustainable technology 

 

In Bengaluru, disincentivization for discontinuation of two 

stroke models that are registered before 2003 since that are 

not eligible to avail 30,000 INR incentives for conversion of 



 

Endline to be compared against current 

baseline 

 

auto models are made 

 

Risk: Over 10,000 auto rickshaws are unregistered in the city 

of Banglore (Source:insert) 

 

The involved target groups' representatives keep their 

availability and commitment in participating to the project 

process 

 

Sustainable urban transportation issues remain a key topic  

in the international and national agenda 

 

New regulations introduced by the government are coherent 

with the project aims and 4-strokes auto-rickshaw remain 

allowed 

 

In Chennai, policy frameworks are made to systematize the 

eco-friendly technology goals  

1.2.2. At least 80% of the urban 

passengers targeted: (125.000 

being 5% of the total number) 

choose to use the new 

environmentally and socially 

sustainable urban transport model 

instead of the more polluted ones 

 

 

  

 Representative samples out of the targeted 

passengers through an endline  

 

Data from aggregators on app based booking in 

2016 v/s 2020 

 

 

 

 

 

Sustainable transportation choices are available  through 

conducive policy structures  

 

Regulation of fair fare structure to increase viability, through 

minimum fare, idling fare and running fare policy 

 

Accelerate access to social and financial schemes and 

financial literacy initiatives 

 

Continued efforts are made to raise awareness on 

sustainable choices  

Risk: discrimination against autorickshaw drivers community. 

Mitigation plan: the issue is tackled in the Behavioural 

Change Campaign, strengthen auto union networks  

1.2.3 The number of auto-rickshaw 

drivers adhering to the model 

increases by 20% each year 

 

Project Report 

Internal project monitoring (Base: No. of drivers 

choose to co-opt the model to be compared with 

endline on no. of drivers who continue to adhere 



 

to the model by the end of the each year 

disaggregated by: 

-No. Of autorickshaws registered under the 

program 

-No. Of autorickshaw continue to use the same 

model (interim monitoring and endline) 

-No. Of new autorickshaws registering at each 

quarter  

-Feedback session with autorickshaws at the 

end of each quarter to feed into and refine 

intervention strategies  

 

2. Expected Results: By the end of the project  

2.1. Stakeholder based targets: Passengers 

2.1.1 80% of targeted passengers are 

aware of harmful effects of 2-

stroke auto-rickshaws 

 

 

Endline to be done with a selected sample to 

customers directly exposed to the campaign 

efforts with a control sample 

 

-Quarterly evaluation on consumers directly 

exposed to the campaign through spot check 

vis-a-vis ones who are not to analyze 

comparative effects of the campaign  

 

-Assess efficacy of messaging through a 

qualitative activity. This will also help in 

determining frequency and suitable mode for 

messaging  

 

 

 

 
2.1.2 The number of  targeted 

passengers  using 2-stroke auto-

rickshaws is reduced by 40% 

BCC Baseline and endline  

Sample survey 

 

 



 

2.1.3 At least 3% of passengers 

(including tourists) use the App-

SMS service for auto-rickshaw 

reservation in the target area 

 

Sample Survey/ Records from app aggregators 

 

2.2.  At least 50% of the key 

stakeholders targeted adhere to 

the CSR Voluntary Code of 

Practice 

 

Project reports   

2.3  Stakeholder based targets: Auto-drivers  

2.3.1 The renegotiation of the price 

episodes by the auto-rickshaw 

driver is reduced by 30% 

Process monitoring, endline sample survey,  

Reports and records of the organisation of the 

auto-rickshaw driver and traffic police records. 

 

-Feedback through massessaging services  

 

- Economic growth continues to be about 5% per year; 

economic stability is ensured 

- There occur no natural catastrophes 

- Cost of oil does not increase significantly 

- Cost of 4-strokes auto-rickshaw does not increase 

significantly 

- Government maintains a commitment towards 

environmentally friendly and affordable urban transportation 

- The definition of political priorities concerning urban 

transport is based on a transparent and accessible process 

-The Key staff of the organisations involved keep their 

position and transfer within their organisation the experience 

gained 

- The selected drivers' organizations keep their interest and 

availability in participating to the shifting process" 

2.3.2. 80% of the auto-rickshaw drivers 

targeted by the activities adhere 

to the proposed model 

 

Sample Survey (sample survey) 

  

  

 

2.3.3. The auto-rickshaw drivers 

targeted increase their income by  

30% 

 

 

-Increase income through 

Reports and records of the organizations of 

auto-rickshaw driver and comparison with 

baseline data (conduct endline) 



 

extraneous sources such as 

advertisement 

-Increase in participation on self 

help groups and micro finance 

 

-Reduction in time period for loan 

repayment  

2.3.4. The num 

ber of drivers that owns their auto-

rickshaw  has increased by 70% 

 

-Increase in access to 

government subsidy 

Reports and records. Baseline and endline.  

2.4. Stakeholder based targets: Service Providers 

 At least 5 new service providers 

targeted (private companies and 

financial institutions) defines 

specific services/ products as 

suggested by the proposed model 

Service providers CSR annual reports 

2.5  Stakeholder: Government 

2.5.1. One institutional discussion panel 

is active at national, state, and 

local level 

Constitution reports of the panel and its minutes  

Evaluation report  

2.5.2. City bylaws for the incentive of 4-

stroke auto-rickshaws are  in the 

pipeline for Bangalore and 

Chennai 

Press release 

Key informant interview with traffic departments 

of the respect states to triangulate 

Data and reports from municipalities and state 

authorities  

2.5.3.  A Sustainable Auto-rickshaw Press release 



 

Action Plan is defined and 

adopted by the authorities in at 

least one of the two cities. 

Key informant interview with traffic departments 

of the respect states to triangulate 

Data and reports from municipalities and state 

authorities  

2.5.4. At least two best practices 

identified by the project are 

appraised internationally and 

locally 

Information platform and networks annual 

reports  

Exchange missions reports  
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ಪರಿಚಯ  

ಹಲೋ ,

ನನನ  ಹೆಸರು ............ ಮತ್ತು  ನಾನು ಔಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಗುರ್ಗಾವ್ ನಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಸಂಶೋಧನಾ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಂದ ಬಂದಿದ್ದ ೋನೆ.  ನಾವು ನಿಮಮ  ನಗರದಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆಯ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಸಮರ್ಾನಿೋಯ ಮೋಡ್ ಆಗಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಗಳ 

ಮೇಲೆ ಅಧಯ ಯನವನುನ  ನಡೆಸುತ್ತು ದ್ದ ೋವೆ ಮತ್ತು  ಆದದ ರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ಪರ ಶ್ನನ ಗಳನುನ  ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವುದಕೆೆ  

ಇಚಿ್ಚ ಸುತ್ತು ದ್ದ ೋವೆ. ಈ ಸಮೋಕೆಾ ಯು ೪೦ ನಿಮಷಕೆ್ಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚ  ಸಮಯವನುನ  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದಿಲಿ . ಒಂದುವೇಳೆ 

ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆದಾರರು ಒಪಿ್ಪ ಕೊಂಡಲಿ್ಲ  , ದಯವಿಟ್ಟು  ಅವನು/ ಅವಳಂದ ಒಪಿ್ಪ ಗೆಯ ಫಾರಂ ನಲಿ್ಲ  ಸಹಿಯನುನ  ಪಡೆಯರಿ. 

 ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು. 

ಈ ಸಮೋಕೆಾ ಗೆ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆ ನಿೋಡುವುದು ಭವಿಷಯ ದಲಿ್ಲ  ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸವಿಾಸ್ ಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 

ಖಾತರಿ / ರ್ಗಯ ರೆಂಟಿ ನಿೋಡಲಾಗುವುದಿಲಿ . ದಯವಿಟ್ಟು  ಒಂದುವೇಳೆ ಸಮಕೆಾ ಯಯಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೋಗುವುದಕೆೆ  

ಬಯಸಿದದ ಲಿ್ಲ  ಸಮೋಕೆಾ ಯ ಮಧಯ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆೆ  ನಿೋವು ಮುಕು ವಾಗಿ ಇರುವಿರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಿ. ನಿೋವು 

ನಿರ್ಧಾಷು  ಪರ ದೇಶಗಳಗೆ ಉತು ರಿಸುವುದಕೆೆ  ಅನಾನುಕುಲಕರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದದ ಲಿ್ಲ  ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಕ್ಷರಣವು 

ನಿೋವು ನಿಲಿ್ಲವಂತೆ ಮಾಡಿದದ ಲಿ್ಲ  ಉತು ರಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮಮ  ಇನಿು ಟ್ ಗಳು ಮೌಲಯ ಯುತವಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ನಿೋವು ಒದಗಿಸುವ 

ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ  ಕಮರ್ಷಾಯಲ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಸಂಶೋಧನೆಯನುನ  ಹೊರತ್ತ ಪಡಿಸಿ 

ಹಂಚ್ಚಕೊಳು  ಲಾಗುವುದಿಲಿ . 

ನಾನು ............., ಎಸಿ ಆರ್ ಎ ರ್ಗಗಿ ಔಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಂದ ನಡೆಸಿರುವ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಅಧಯ ಯನಕೆ್ಷ ಗಿ 

ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಸಮೋಕೆಾ ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರುವುದಕೆೆ  ಅನುಮತ್ತಯನುನ  ನಿೋಡಿರುವೆ . ನನನ  ತ್ತಳವಳಕೆಗೆ ಉತು ಮವಾಗಿ ನಾನು 

ಸಮೋಕೆಾ ಯ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಗೆ ಉತು ರಿಸುತೆು ೋನೆ.

ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆದಾರರ ಸಹಿ           

 3   ಸಂದಶಾಕರ ಸಹಿ 
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1.  ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆದಾರರ ಹೆಸರು 

2.  ವಯಸುು  

3.  ಲ್ಲಂಗ  ಪುರುಷ  ಮಹಿಳೆ 

4.  ಪರ ಸುು ತ ವಸತ್ತಯ ವಿಳಾಸ. 

5. 

ಮೂಲ ವಸತ್ತ (ಇದು ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆದಾರರ ಹುಟಿು ದ ಸೆ ಳವಾಗಿರಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಅವರ ಖಾಯಂ 

ವಿಳಾಸವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಒಂದು, ಅಂದರೆ ಅವನು ಅವನ ಕೆಲಸದ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ವಾಸ ಮಾಡದೇ 

ಇರಬಹುದು. ಈ ವಿಳಾಸವು ರಾಜ್ಯ , ಜಿಲಿೆ  ಮತ್ತು  ಹಳು / ಟೌನ್ ನ ಹೆಸರನುನ  ಸೇರಿಸಬೇಕು.)

6.  ಧಮಾ Hindu=1, Muslim=2, Christian=3, Parsee=4, Sikh=5 Jain=6 Buddhist=7 
Others (Specify)

7.  ಜಾತ್ತಯ ಹೆಸರು 

8.  ಜಾತ್ತಯ ವಗಾ 

9. 

ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ು  ( ಪೂಣಾಗೊಳಸಿರುವ ಮಟ್ು , ಪರಿೋಕೆಾ  ರ್ಗಗಿ ನಿೋವು ಎದುರಿಸಿರುವುದು 

ಮತ್ತು  ಪೂಣಾ ಗೊಳಸಿರುವ ಮಟ್ು  )

10. 

ನಿೋವು ಕುಟ್ಟಂಬದ ಮುಖ್ಯ ಸೆರು ಆಗಿರುವಿರಾ ? ( ಒಂದುವೇಳೆ ಪರ ಸುು ತ ಕುಟ್ಟಂಬದ ಒಂದು 

ಸದಸಯ ರು, ನಂತರ ಈ ಪರಿಗನಿಸುವಿಕೆಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬೇಡಿ )
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11.  

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಷಾದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರ್ಮಕ ಉದ್ಯ ೋಗ (2 ನೌಕರಿ ವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು ರಿ )

ನೌಕರಿಯ ವಿಧಗಳು ( ತೊಡಗಿ 

ಕೊಳುು ವಿಕೆಯ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ 

ಅಂದರೆ ಪ್ರರ  ಲಾಂಗ್/ 

ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ 

ತೊಡಗಿಸುಕೊಳುು ವುದು 

ಆದಾಯ ( ತ್ತಂಗಳು, 

ವಾರಕೆೆ , ಪರ ತ್ತದಿನ ) 
ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆಯ 

ಸಮಯ (ತ್ತಂಗಳು, 

ವಾರ , ಪರ ತ್ತದಿನ 

ಆದಾಯ ( ತ್ತಂಗಳು, 

ವಾರಕೆೆ , ಪರ ತ್ತದಿನ ) ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆಯ 

ಸಮಯ (ತ್ತಂಗಳು, ವಾರ 

, ಪರ ತ್ತದಿನ

12.  ಸಂಭಂದಿತ ಉದ್ಯ ೋಗದ್ಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿರುವುದು 

  ಗಳಸಿರುವ ಆದಾಯ 

  ವಯ ಯ ಮಾಡಿರುವ ಸಮಯ 

13. 
ಕಳೆದ ವಷಾದಲಿ್ಲ  ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲಗಳಂದ ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ ಆದಾಯ (ವಷಾಕೆೆ , ತ್ತಂಗಳು, ಒಂದು ಬಾರಿ )ಅನವ ಯವಾಗದ್ ಇದದ ಲಿ್ಲ  ಏನ್ ಎ ಎಂದು ಬರೆಯರಿ.

 

ಭೂಮಯಂದ ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ ಆದಾಯ (ಕೃರ್ಷ ಭೂಮ ಅರ್ವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಥು ೋಟ್ )

  ಏಕ ಪಕ್ಾ ೋಯ ವರ್ಗಾವಣೆ 
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14.  ವೈವಾಹಿಕ 

ಸೆಾನಮಾನ 

15. ಮಕೆಳ ಸಂಖ್ಯಯ  

16.  ಕುಟ್ಟಂಬದ ಒಟ್ಟು  

ಆದಾಯ (ವಸತ್ತಯ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  )

17.  ಕುಟ್ಟಂಬದ ಸೈಜ್ (ವಸತ್ತಯ ಪರ ಸುು ತ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  )

18. 
ಹಣಕ್ಷಸಿನ ಅವಲಂಭಿತದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಇದು ಪೂಣಾವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಭಾಗಶಃ (ಅಹಾವಾಗಿ ಇರುವವರನುನ  ಲ್ಲಸ್ು  ಮಾಡಿರಿ)

ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯಯ  ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆದಾರಂದಿಗೆ ಸಂಭಂದ  ವಯಸುು  ಲ್ಲಂಗ  
(male=1, 
female=2)

ವಸತ್ತಯ ಸೆ ಳ ( 

ಇಲಿ್ಲ  / ಬೇರೆಡೆ 

ಆದಾಯ 

(ಹೌದು/ 

ಇಲಿ  )

ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ 

ಅವಲಂಭಿಸಿರುವುದು ( ಪೂಣಾವಾಗಿ/ ಭಾಗಶಃ )
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19.  ಕುಟ್ಟಂಬದ ಅಸ್ಥಟ್ು  

ಗೆ ಸಂಪಕಾ ಮತ್ತು / ಅರ್ವಾ ನಿೋವು ಮಾಲ್ಲೋಕತವ ವನುನ  ಹೊಂದಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಷಲಂ ನಲಿ್ಲ  ಬರೆಯರಿ. 

 ಅಸ್ಥಟ್ು
 ಮಾಲ್ಲೋಕತವ

ಇಲಿ್ಲದ್ ಇತರೆಡೆ ಇಲಿ್ಲದ್ ಇತರೆಡೆ 

 ವಿಧ್ಯಯ ತ್ ಸಂಪಕಾ 

ಸಿೋಲ್ಲಂಗ್ ಫಾಯ ನ್

ಎಲ್ ಪ್ಪ ಜಿ ಸು ವ್ 

ದಿವ  ಚಕರ  (ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್, ಸೊಟ್ರ್, ಸೊಟ್ರೆಟ್ , 

ಮಪೆಡ್ )

ಕಲರ್ ಟಿವಿ 

 ರೆಫ್ರರ ಜ್ರೇಟ್ರ್ 

ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆರ್ಷನ್ 

ಪಸಾನಲ್ ಕಂಪೂಯ ಟ್ರ್ 

ಕ್ಷರ್ / ಜಿೋಪ್ /ವಾಯ ನ್ 

ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್ 
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ಮೈಕೊರ ೋ ವೇವ್ ಓವೆನ್/ಓ ಟಿಜಿ 

 ಇತರೆ (ಸೂಚ್ಚಸಿ )

20. 

ದಯವಿಟ್ಟು  ನಿಮಮ  ಕುಟ್ಟಂಬದ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾದ ವಿಧವನುನ  ನಿಧಾಾರಕೆ್ಷ ಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತ್ತಗಳನುನ  ಸೂಚ್ಚಸಿರಿ .

ಒಂದುವೇಳೆ ವಸತ್ತಯ ಪರ ಸುು ತ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  (ಸೇರಿಸುವಿಕೆ, ನಗರದ ಹೆಸರು) ಅವನ ಖಾಯಂ ಆಗದ್ ಇದದ ಲಿ್ಲ / ಕೇವಲ ವಸತ್ತ ಎರಡು ಕ್ಷಲಂ ಗಳನ್ನನ  ತ್ತಂಬಿರಿ. ಇಲಿವಾದಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ ಅವನ ಒಂದು 

ವಸತ್ತಯ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ಕ್ಷಲಂ 1 ನುನ  ಮಾತರ  ಬರೆಯರಿ. 

ವಿವರಣೆ ಪರ ಸುು ತ ವಸತ್ತ ಇತರೆ ವಸತ್ತ 

ಡೆವ ಲ್ಲಂಗ್ ರ್ಗಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಿಮಾಾಣದ ಸಾಮಗಿರ ಯ ಸಾಮಾನಯ  ವಿಧ 

 ಹೊರಗಿನ ಗೊೋಡೆರ್ಗಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಾಮಗಿರ  

 ಛಾವಣಿರ್ಗಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಾಮಗಿರ  

 ಮನೆಯ ಪರ ದೇಶ 

ಪರ ತೆಯ ೋಕ ಕೊೋಣೆಗಳು (ಅಡುಗೆಮನೆ ರ್ಗಗಿ ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ವಿನಾಯ ಸ ಮಾಡಿರುವ ಕೊೋಣೆ ಸೇರಿಸಿ 

ಕೊಳು  ಬೇಡಿ, ಒಂದುವೇಳೆ ಅನವ ಯವಾದಲಿ್ಲ . 

ನಿೋವು ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ು ಗತ ಕುಟ್ಟಂಬದ ಟಾಯಿೆಟ್ ನುನ  ಹೊಂದಿರುವಿರಾ ?

21. 



www.outlineindia.com 

 

ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆದಾರರು ಮತ್ತು  ಅವರ ಕುಟ್ಟಂಬದ ಆರೋಗಯ ದ ಪ್ರರ ಫೈಲ್ : (ಸಂದಶಾಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಪರ ಶ್ನನ  18 ರಿಂದ ಅವಲಂಭಿತರ ಹೆಸರನುನ  ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು  ಕ್ಷಲಂ 1 ರಲಿ್ಲ  ಬರೆಯರ

ಹೆಸರು 

ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆದಾರರ 

ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿ. 

ಜ್ನಮ ಜಾತವಾಗಿ 

ಕ್ಷಯಲೆ (  

ಯಾವುದಾದರು 

ಇದದ ಲಿ್ಲ  ಸೂಚ್ಚಸಿ )

ರ್ಧೋರ್ಾಕ್ಷಲದ 

ಕ್ಷಯಲೆ ( 

ಯಾವುದಾದರು 

ಇದದ ಲಿ್ಲ  ಸೂಚ್ಚಸಿ

ಕಳೆದ 

ಒಂದು 

ವಷಾದಲಿ್ಲ  

ಆಸಿ ತೆರ  

(ಹೌದು =1 , 

ಇಲಿ  =2 )

ಹೌದು 

ಎಂದರೆ, 

ಎಷ್ಟು  

ಬಾರಿಗಳು

ಕಳೆದ ಮೂರೂ 

ತ್ತಂಗಳನಲಿ್ಲ , 

ವಯ ಕ್ು ಗತವಾಗಿ 

ನಿೋವು ಎಷ್ಟು  

ಬಾರಿ 

ಅನಾರೋಗಯ ಕೆೆ  

ಒಳಪಡುವರು

ಅವರು ಎಷ್ಟು  

ಬಾರಿ 

ಔಪಚಾರಿಕ 

ಆರೋಗಯ ದ 

ಕ್ಷಳಜಿಯನುನ  

ಪಡೆದಿದಾದ ರೆ ?

ಅವರು ಹೆಲ್ು  

ಇನುು ರೆನ್ು  

ಕವರೇಜ್ ನುನ  

ಹೊಂದಿದಾದ ರೆಯೇ 

(ಹೌದು =1 , ಇಲಿ  = 
2 )

ಇಲಿ  ಎಂದಲಿ್ಲ , ಕವರೇಜ್ 

ರ್ಗಗಿ ವಯ ಕ್ು  ಅಪಿೆ ೈ ಮಾಡಲ್ಲ 

ಯಾವಾಗಲಾದರೂ 

ಪರ ಯತ್ತನ ಸಿದಾದ ರೆಯೇ ಮತ್ತು  

ನಿರಾಕರಿಸ ಲಾಗಿದ್ಯೇ ?
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22. 

ನಿಮಮ  ಯಾವುದೇ ಕನು ಲೆು ೋಶನ್ ನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಡಾಕು ರ್ ವೃತ್ತು ಪರ ಅಪ್ರಯವು ಆರೋಗಯ ದ 

ಸಮಸ್ಥಯ ಯಾಗಿದೇ ವರದಿಮಾಡಿದಾದ ರೆಯೇ ಎಂದು ತ್ತಳಸಿ ? ಹೌದು ಆರೋಗಯ  ಸಮಸ್ಥಯ ಯು ಯಾವುದು ಮತ್ತು  

ಯಾವುದನ್ನನ  ಶಿಫಾರಸುು  ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ? 
 

23. 
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಷಾದಲಿ್ಲ  ನಿಮಮ  ವಯ ಯ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯ ಟ್ನ್ಾ ನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಮಾನಯ  ತ್ತಂಗಳನಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಎಷ್ಟು  ಹಣವನುನ  ವಯ ಯ ಮಾಡುವಿರಿ ?

 ಮನೆರ್ಗಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಮರ್ಟ್ಗ ಾಜ್ 

 ನಿೋವು ಖ್ರಿೋದಿ ಮಾಡುವ ಆಹಾರ 

 ಬರ್ಟ್ು ಗಳು 

 ಪರ ಯಾಣ ಮತ್ತು  ಸಾರಿಗೆ 

ಆರೋಗಯ  ಎಂದರೆ  ವೈದಯ ರು , ಮೆಡಿಸನ್ ರ್ಗಗಿ

ಮನೆ ಬಳಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಧ್ಯಯ ತ್, ನಿೋರು ಮತ್ತು  ಕೇಬಲ್ 

 ಸೇಲ್ ಫೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫೋನ್ ಗಳು  
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ಆಲೆ ೋಹಾಲ್ , ತಂಬಾಕು ಅರ್ವಾ ಪೂರಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಬಿಿಂಗ್ 

ರಿಕ್ರ ಯೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಮೂವಿಗೆ , ನಾಟ್ಕ , ಮೇಳಗಳಗೆ ಹೊೋಗುವುದು, ಸ್ಥನ ೋಹಿತರಂದಿಗೆ ಹಾಯ ಂಗಿಂಗ್ ಔಟ್ 

  ಹಣ ರವಾನೆಗಳು 

 ಅಡುಗೆ ಇಂಧನ 

 ರಿಪೇರಿಗಳು ಮತ್ತು  ನಿವಾಹಣೆ (ಮನೆಗಳು )

 ಇತರೆ (ಸೂಚ್ಚಸಿ )

24. 
 ನಿಮಮ  ತ್ತಂಗಳ ವೈಯುಕ್ು ಕ ಉಳತಾಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಮಮ  ಸವ ಂತ ಆದಾಯದಿಂದ 

ಮಾಡಿರುವ ಉಳತಾಯಗಳು ?

25. 
ನಿೋವು ಯಾವುದೇ ಇನೆವ ಸ್ಥು ಮ ಂಟ್/ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಹೊಂದಿರುವಿರಾ ? ಅನವ ಯಸುವ ಎಲಿಾ  ವಿಧಗಲ್ಲರ್ಗಗಿ ಬರೆಯರಿ .  

ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧ ಮಾಹಿತಿಗಳು 
ಮೊತ್ತ  

ಪ್ರ ೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತ  

ಇದಕ್ಕಾ ಗಿ 

ಪಾವತಿಸಿರುವುದು 

ಇವರಿಂದ 

ಪಾವತಿಸಿರುವುದು 

 ಫ್ರಕೆು ಡ್ ಡಿಪ್ರಸಿಟ್ 

 

ಭೂಮ ಅರ್ವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಥು ೋಟ್ 

ಮರು ಕಳಸುವ ಡಿಪ್ರಸಿಟ್ 

 ಪ್ಪಪ್ಪಎಫ್ 



www.outlineindia.com 

 

 ಬಾಂಡ್ ಗಳು 

ಪ್ರೋಸ್ು  ಆಫ್ರೋಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ು  

ಅನೌಪಚಾರಿಕ ನೆಟ್ವ ರ್ಕಾ ಗಳಂದಿಗೆ 

ಹೂಡಿಕೆಗಳು (ಉದಾ: ಚ್ಚಟ್ ಫಂಡ್ು , 

ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಜಿ , ಇತಾಯ ದಿ.)

ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ ನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 

ಬೆಳು ಗಟಿು  ಮತ್ತು  ಆಭರಣಗಳು. 

 ಇತರೆ (ಸೂಚ್ಚಸಿ) 

26. 
ನಿೋವು ಇನುು ರೆನ್ು  ನ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ರೂಪಗಳನ್ನನ  ಹೊಂದಿರುವಿರಾ ಎಂದು ತ್ತಳಸಿ ? ಅನವ ಯಸುವ ಎಲಿಕೆ್ಷ ಗಿ ಬರೆಯರಿ. 

ಇನ್ಸು ರೆನ್ಸು  ವಿಧ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮೊತ್ತ  

ಪ್ರ ೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತ  

ಇದಕ್ಕಾ ಗಿ 

ಪಾವತಿಸಿರುವುದು 

ಇದರಿಂದ 

ಪಾವತಿಸಿರುವುದು  

ಲೈಫ್ ಇನುು ರೆನ್ು  

ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನುು ರೆನ್ು  

ಆಟೋಮಬೈಲ್ ಇನುು ರೆನ್ು  
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ಅಪಘಾತ ಇನುು ರೆನ್ು  

27. 
ನಿೋವು ಪರ ಸುು ತ ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟು ತ್ತು ರುವಿರಾ ? ದಯವಿಟ್ಟು  ಆ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಷಲಂ ಗಳನ್ನನ  ಕರ ಮವಾಗಿ ಬರೆಯರಿ. 
 

ವಿಧ/ ಉದ್ದ ೋಶ ಮಾಹಿತ್ತಗಳು 
ಸಾಲದ ಮೂಲ 

ಮತು  

ಬಡಿಿಯ ಮತ 

ಇದಕೆ್ಷ ಗಿ 

ಪ್ರವತ್ತಸುವುದು 

ಇದರಿಂದ 

ಪ್ರವತ್ತಸುವುದು. 

ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ 

ಕೆರ ಡಿಟ್ 

ಪಸಾನಲ್ ಲೋನ್ 

ಹೊೋಂ ಲೋನ್ 

ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ 

ಆಟೋ ಮಬೈಲ್ 

ಲೋನ್ 

ಸ್ಥರೆಮನಿ 

ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಷ ಗಿ 

ಲೋನ್ ಉದಾ: 
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ವಿವಾಹ, ಮರಣ 

ಇತಾಯ ದಿ 

ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕ್ಷಡ್ಾ 

ಅಸ್ಥಟ್ು  ನ 

ಮರ್ಟ್ಗ ಾಜಿಂಗ್ 

ಆಕಸಿಮ ಕಗಳರ್ಗಗಿ 

ಲೋನ್ 

ಇತರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ 

ಸಾಲಗಳು ( ಉದಾ: 

ಹಣದ ಲೇವಾದೇವಿ 

ಮಾಡುವವರು, 

ಸಂಭಂದಿಕರು, ಸಣಣ  

ಸಹಕ್ಷರ ಸಂರ್ಗಳು 

ಇತಾಯ ದಿ. )

ಇತರೆ (ಸೂಚ್ಚಸಿ )

28.  ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೆಿ ೋಮ್ ಗಳು 
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ಯೋಜ್ನೆಯ ಹೆಸರು 

ಸಂಪಕ್ಾಸುವಿಕೆ 

ಯೋಜ್ನೆಯಂದ 

ಪಡೆದು 

ಕೊಂಡಿರುವ 

ಲಾಭಗಳು. 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಅಂತಹ 

ಯೋಜ್ನೆಗಳಂದ 

ನಿೋವು ಸಿವ ೋಕರಿಸುವ  

ಲಾಭಗಳು ಯಾವುದು 
?

ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವಗಳು. 

ಯೋಜ್ನ ಯನುನ  

ಪಡೆಯುವವರು 

ಯಾರು. 

ಯೋಜ್ನೆಯನುನ  

ಕುರಿತ್ತ ನಿೋವು 

ಎಲಿ್ಲಂದ 

ಕೇಳರುವಿರಿ 

ಇದನುನ  ನಿೋವು 

ಹೇಗೆ 

ಪಡೆದಿರುವಿರಿ ಯೋಜ್ನೆಯನುನ  

ಸಂಪಕ್ಾಸುವಲಿ್ಲ  

ಎದುರಿಸಿರುವ 

ಸವಾಲ್ಲಗಳು 

ಯಾವುದು ?

ಇತರೆ 

ಕ್ಷಮೆಂಟ್ 

ಗಳು. 

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ 

ವಿತರಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥ  

ರ್ಗಯ ಸ್ ಭಾಗಯ  

ಯೋಜ್ನೆ 

ನರೆರ್ಗ 

ಎಲಿರಿರ್ಗಗಿ ವಸತ್ತ 
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ನಿಮಾಾಣ ಯೋಜ್ನೆ  

ಜ್ನ್ ಧನಾ 

ಯೋಜ್ನಾ 

 

ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ತರ  

ಸಾಂತವ ನ ಹರಿೋಶ್ 

ಯೋಜ್ನಾ ( 

ಅಪಘಾತ ಮರು 

ಪ್ರವತ್ತಗಳು )

ಹೆಲ್ು  ಇನುು ರೆನ್ು  

ಯೋಜ್ನೆಗಳು 

ಉಜ್ವ ಲ ಯೋಜ್ನೆ 

ಪ್ಪಂಚಣಿ 

ಯೋಜ್ನೆಗಳು. 
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ದಯವಿಟ್ಟು  ನಿೋವು 

ಪಡೆದಿರುವ ಎಲಿಾ  

ಇತರೆ 

ಯೋಜ್ನೆಗಳನುನ  

ಸೂಚ್ಚಸಿರಿ. 

29. 
ಆಟೋ ಡೆರ ೈವಿಂಗ್ ವೃತ್ತು ಯಂದಿಗೆ ನಿಮಮ  ತೊಡಗಿಕೊಳುು ವ ಸವ ರೂಪ ಯಾವುದು ?

  ಮಾಲ್ಲೋಕರು ಮತ್ತು  ಡೆರ ೈವರ್ = 1

  ಮಾಲ್ಲೋಕರು ಅಲಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಡೆರ ೈವರ್ = 2

  ಆಟೋ ನಲಿ್ಲ  ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆದರೆ ಮಾಲ್ಲೋಕರು 

ಅಲಿ  = 3

ಒಂದುವೇಳೆ ಸಿ ಆಗಿದದ ಲಿ್ಲ . 
 

ನಿೋವು ಯಾರಿಂದ ಆಟೋ ವನುನ  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಿರಿ ? 
 

ಆಟೋವನುನ  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತು ಗೆಯ ಸಮಯದ ಅವರ್ಧಯು ಯಾವುದು ?

30. 
ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು  ಸಮಯದಿಂದ ನಿೋವು ಆಟೋ ಡೆರ ೈವಿಂಗ್ ವೃತ್ತು ಯಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿರುವಿರಿ ?

31. 
ಎಷ್ಟು  ಸಮಯದವರೆಗೆ ಈ ವೃತ್ತು ಯಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಕೆ್ಷ ಗಿ ನಿೋವು ಯೋಜ್ನೆ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ?



www.outlineindia.com 

 

32.   ವೃತ್ತಪರ ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆಯ ಲಾಭಗಳು. 
 

ನಿೋವು ವಷಾದಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟು  ತ್ತಂಗಳು ಆಟೋ ಡೆರ ೈವ್ ಮಾಡುವಿರಿ ? 
  

ವಷಾದ ಯಾವ ಭಾಗ ನಿೋವು ಪ್ರರ ೋಲಂಗ್ ಬೆರ ೋರ್ಕ ನುನ  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವಿರಿ ಮತ್ತು  ಏಕೆ ?

  ನಿಮಮ ಂದ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ 

ಪಡೆಯಲಾಗುವ ಬೆರ ೋರ್ಕ / ಬಿಡುವಿನ ಗರಿಷು  ಸಮಯದ ಅವರ್ಧ ತ್ತಳಸಿ. 
 

ನಿೋವು ಬಿಡುವನುನ  ಪಡೆದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಅನಿಶಿಿ ತತೆಗಳು ಇವೆಯೇ ಮತ್ತು  ಅಂತಹ ಅನಿಶಿಿ ತತೆಯ 

ಸವ ರೂಪ ಯಾವುದು ಎಂದು ತ್ತಳಸಿ ? ( ಟೇರ್ಕ ಆಫ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ 

ಮತ್ತು  ಏಕೆ )

 

33.  ದಿನದಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ದಿನದಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟು  

ಗಂರ್ಟ್ಗಳು ನಿೋವು ಆಟೋ ಡೆರ ೈವ್ ಮಾಡುವಿರಿ ?

34. 
ಸಾಮಾನಯ  ಕೆಲಸ ದಿನದಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಎಷ್ಟು  ಗಂರ್ಟ್ಗಳ ಬಿಡುವನುನ  ಪಡೆಯುವಿರಿ ?

35. 

ನಿೋವು ಯಾವುದೇ ವಾರದ ರಜೆಗಳು ಇವೆಯೇ ? ಅಂತಹ ರಜೆಗಳ ಸವ ರೂಪ ಯಾವುದು (ಟೇರ್ಕ ಆಫ್ 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ ಮತ್ತು  ಏಕೆ ) 

36.  ನಿೋವು ಯಾವುದೇ ಆಟೋ ಯೂನಿಯನ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರುವಿರಾ ? 

37.   ಹೌದು  ಎಂದರೆ, ಯೂನಿಯನ್  ನಲಿ್ಲ  

ಅಥಾರಿಟಿಯ ಯಾವುದೇ ಸೆಾನವನುನ  ನಿೋವು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ ?

38.  ಆಟೋ ಗೆ ಎಷ್ಟು  ವಷಾವಾಗಿದ್ / ವಯಸುು  ?

39.  ನಿೋವು ಡೆರ ೈವ್ ಮಾಡುವ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ  ನ ಮಾಡೆಲ್ 

ಯಾವುದು ?
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40.  ನಿಮಮ  ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ  ನ ಎಂಜಿನ್ ನ ವಿಧವು 

ಯಾವುದು? 

  ಸ್ಟು ರೋರ್ಕ (code as 1) 

  ಸ್ಟು ರೋರ್ಕ  (code as 2)

41.  ನಿಮಮ  ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ  ಯಾವ ಇಂಧನ ವಿಧದಲಿ್ಲ  

ಚಲ್ಲಸುವುದು ?

  ಪೆಟರ ೋಲ್ (code as 1)

  ಡಿೋಸ್ಥಲ್ (code as 2)
 

  ಸಿ ಏನ್ ಜಿನ್ (code as 4)

  ಇತರೆ, ಸೂಚ್ಚಸಿ (code as 5)

42.  ನಿಮಮ  ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ  ನ ಸರಾಸರಿ 

/ಮೈಲೇಜ್ ಯಾವುದು ?

43. 
 ಪ್ಪಯುಸಿ ಸಟಿಾಫ್ರಕೇಟ್ ಗೆ ಕರ ಮವಾಗಿ ನಿಮಮ  ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ  ನ ಆಧ್ಯನಿಕ ರಿೋಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ?

44.  ನಿಮಮ  ಆಟೋ ಮೋಟ್ರ್ ನುನ  

ಹೊಂದಿದ್ಯೇ ? 

45.  ಹೌದು ಎಂದರೆ, ಮೋಟ್ರ್ ನ ವಿಧವು ಯಾವುದು ? 

46. 

ನಿಮಮ  ಆಟೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟಾಯ ಕ್ು  ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ( ರ್ಗರ ಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟೋ ಸವಿಾಸ್ ಗಳನ್ನನ  

ಒದಗಿಸುವುದು ) ಅರ್ವಾ ಬಸ್ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ( ಹಂಚ್ಚಕೆಯ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ರ್ಗರ ಹಕರ ಗುಂಪ್ಪಗೆ ಆಟೋ ಸವಿಾಸ್ 

ಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸುವುದು ) ಹೊಂದಿದ್ಯೇ ಎಂದು ತ್ತಳಸಿ ? 

  ಬಸ್ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  (code as 1)

  ಟಾಯ ಕ್ು  ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  (code as 2)

  ಎರಡು  (code as 3)
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47.  ಎರಡು ಇದದ ಲಿ್ಲ , 

ನಂತರ ಸವಿಾಸ್ ನ ಎರಡು ವಿಧಗಳ ನಡುವೆ ನಿೋವು ಎಷ್ಟು  ಸಮಯಕೆೆ  ಒಮೆಮ  ಬದಲಾಗುವಿರಿ ?

48.  ಆಪರೇಷನ್ ನುನ  ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತ್ತ. 
 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ಆಪರೇಷನ್ ನ ನಿಮಮ  ಸಾಮಾನಯ  ಪರ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದು ? 
 

ನಿಮಮ  ರೂಟ್ ಪಿ್ರನ್ ನ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಸಾಮಾನಯ  ಹಾಟ್ ಸಿಾ ಟ್ ಗಳು ಯಾವುದು ?

 

49.        ಸರಾಸರಿ ದಿನದಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಆಟೋ 

ನಿಂದ ನಿೋವು ಕವರ್ ಮಾಡುವ ದುರವು ಎಷ್ಟು  ? ವಾರದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು  ವಾರಾಂತಯ ಕೆ್ಷ ಗಿ ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ 

ಸೂಚ್ಚಸಿರಿ. 

 ವಾರದ ದಿನಗಳು 

 ವಾರಾಂತಯ ಗಳು 

50. 
ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ದಿನದಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಎಷ್ಟು  ರೈಡ್ ಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವಿರಿ ? 

 ವಾರದ ದಿನಗಳು 

 ಟ್ರರ ಪ್ ವಿಧ  ಸರಾಸರ  ಕಡಿಮೆ  ಪ್ೀಕ್  ರಾತಿರ  

 ಸಣ್ಣ  

ಮಧಯ ಮ 

 ಉದದ ವಾದ ಟ್ರರ ಪ್  

 ವಾರಾಿಂತ್ಯ ಗಳು 

 ಟ್ರರ ಪ್ ವಿಧ  ಸರಾಸರ  ಕಡಿಮೆ  ಪ್ೀಕ್  ರಾತಿರ  

 ಸಣ್ಣ  

ಮಧಯ ಮ 
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  ಉದದ ವಾದ ಟ್ರರ ಪ್  

51.  ಪರ ತ್ತ ಟಿರ ಪ್ ಗೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು  

ಪರ ಯಾಣಿಕರು ಪರ ಯಾಣ ಮಾಡುವರು ? 

52.  ವಾರದ ನಿರ್ಧಾಷು  

ದಿನಗಳ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ರೈಡ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ನಿರ್ಧಾಷು  ಹೆಚಿ್ಚ   ಇರುವುದೇ ? ಯಾವಾಗ ?

53.  ದಿನದಲಿ್ಲ  ನಿರ್ಧಾಷು  

ಪ್ರಯಂಟ್ ನಲಿ್ಲ  ರೈಡ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ನಿರ್ಧಾಷು ವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದೇ ? ಯಾವಾಗ ?

54.  ವಾರದ ನಿರ್ಧಾಷು  

ದಿನಗಳ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ರೈಡ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ನಿರ್ಧಾಷು  ಹೆಚಿ್ಚ   ಇರುವುದೇ ? ಯಾವಾಗ ?

55.  ವಾರದ ನಿರ್ಧಾಷು  

ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ನಿರ್ಧಾಷು  ರೈಡ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇರುವುದೇ ? ಯಾವಾಗ ?

56. 
ರ್ಗರ ಹಕರಿರ್ಗಗಿ ಕ್ಷಯುವಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು  ಸಮಯವನುನ  ವಯ ಯ ಮಾಡುವಿರಿ ?

57.  ಸಾಮಾನಯ  ದಿನದಲಿ್ಲ  

ಪರ ಯಾಣಿಕರು ಇಲಿದ್ ನಿೋವು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಎಷ್ಟು  ಕ್ಲೋ ಮೋಟ್ರ್ ಗಳು ಚಲ್ಲಸುವಿರಿ ?

58. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ, ಸಾಮಾನಯ  

ದಿನದಲಿ್ಲ  ಟಾರ ಫ್ರರ್ಕ ಜಾಮ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಎಷ್ಟು  ಸಮಯವನುನ  ಕಳೆದು ಕೊಳುು ವಿರಿ ?

59.  ನಿೋವು ಓಲಾ 

ಮತ್ತು  ಯುಬರ್ ರಿೋತ್ತಯ ಈ ಹೊಸ ರ್ಟ್ರ್ಕ –ಆಧಾರಿತ ಆಪ್ ಗಳಗೆ ನಿಮಮ ನುನ  ನೋಂದಣಿ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಿರಾ ? ( Yes = 1, No =2) 

60. 
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ಹೌದು ಎಂದರೆ, ನಿಮಮ  ಬುಸಿನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದು ? ರೈಡ್ ಗಳು, ಗಳಕೆ ಮತ್ತು  

ರ್ಗರ ಹಕರ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆಯನುನ  ಪ್ರಯಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ.

61.  ನಿೋವು ಜಿಪ್ಪಎಸ್ ನುನ  ಉಪಯೋಗಿಸುವಿರಾ ? 

  ಹೌದು. ಯಾವಾಗಲ್ಲ (code as 1) 

  ಯಾವತ್ತು  ಇಲಿ  (code as 2)

  ಕೆಲವೊಮೆಮ   (code as 3) 

 

62.   ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಆಗಿದದ ಲಿ್ಲ , ಏಕೆ ಎಂದು ಸೂಚ್ಚಸಿ ? 

63.  

ಮಾಲ್ಲೋಕರು / ಡೆರ ೈವರ್ ಗೆ ತೊಡಗಿ ಕೊಳುು ವ ವಿಧವು ಆಗಿದದ ಲಿ್ಲ  ನಂತರ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆ ನಿೋಡಿರಿ  : 

  ಆಟೋ ನ ಖ್ರಿೋದಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಯಾವುದು ?

  (Yes = 1, No = 2) ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಇದನುನ  ಖ್ರಿೋದಿ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್ಯೇ ?

  ಹೌದು ಎಂದರೆ, ಕೆರ ಡಿಟ್/ ಸಾಲದ ಮೂಲವನುನ  

ಸೂಚ್ಚಸಿ

 

64.  ಈಆಟೋ ನ ಪರ ಸುು ತ ಮಾರುಕರ್ಟ್ು  

ಬೆಲೆಯಾಗಿ ನಿೋವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾವುದು ?

65.  ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವ ನಿಮಮ  ವೆಚಿ ಗಳು ಯಾವುದು? 

 ಕ್ಷಯ ಟ್ಗರಿ 
ಸಂಸೆಾ  ಅನೌಪಚಾರಿಕ 

ಫ್ರರ ಕೆವ ನಿು  

ಪ್ರವತ್ತಯ ವಿಧಾನ (who is paying for it)

 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 

ಒಂದುವೇಳೆ ಆಟೋ ಲ್ಲೋಸ್ ಇದದ ಲಿ್ಲ  ಮಾಲ್ಲೋಕರಿಗೆ 
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ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರವತ್ತಸುವುದು 

ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರವತ್ತ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕೆೆ   ಪೆನಾಲ್ಲು  

 ನೋಂದಣಿ 

 ಪ್ಪಯುಸಿ 

 ಡೆರ ೈವಿಂಗ್ ಲೈಸ್ಥನ್ು  

ಯೂನಿಯನ್ ನಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ 

ರ್ಟ್ರ ೋಡ್ ಅಸ್ಟೋಸಿಯೇಶನ್ ಗೆ ಪ್ರವತ್ತಸುವ ಕಮಷನ್ 

 ಫೈನ್ು  /ದಂಡಗಳು 

 ಇತರೆ 

66. 
ಕೆಳಗಿನ ಅಪರೆಶನಲ್ ಹೆಡ್ು  ನ ಮೇಲೆ ಬರುವ ವೆಚಿ ಗಳು ಯಾವುದು ? 

  ಇಂಧನ ವೆಚಿ ಗಳು 

  ರ್ಗಯ ಸ್ 

  ಸಣಣ  ರಿಪೇರ್ ಕೆಲಸಗಳು  ದ್ಡಿ  ರಿಪೇರ್ ಕೆಲಸಗಳು 

  ಅಪಘಾತಗಳು 

  ನಿವಾಹಣೆ 

  ಲಂಚಗಳು 

   ದಂಡಗಳು. / ಫೈನ್ು



www.outlineindia.com 

 

67.  ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಆಟೋ ಡೆರ ೈವಿಂಗ್ 

ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಿನನಿತಯ  ಎಷ್ಟು  ಸಂಗರ ಹಿಸುವಿರಿ ? 

68.  ಸಿಂಗಲ್ ಟಿರ ಪ್ ನಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಎಷ್ಟು  ಆದಾಯವನುನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸುವಿರಿ ? 

 ಟ್ರರ ಪ್ ವಿಧ  ಸರಾಸರ  ಕಡಿಮೆ  ಪ್ೀಕ್  ರಾತಿರ  

 ಸಣ್ಣ  

ಮಧಯ ಮ 

 ಉದದ ವಾದ ಟ್ರರ ಪ್  

69.  ಪ್ಪೋರ್ಕ / ಜ್ನಸಂದಣಿ 

ಇರುವ ಋತ್ತಮಾನದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಆಟೋ ಡೆರ ೈವಿಂಗ್ ಮದುವುದೈರಂದ ನಿೋವು ನಿತಯ  ಎಷ್ಟು  

ಸಂಗರ ಹಿಸುವಿರಿ

70.  

ಡೆರ ೈವರ್ ಆಗಿ ನಿೋವು ನೌಕರರು ಆಗಿದದ ಲಿ್ಲ , ನಿೋವು ಎಷ್ಟು  ಗಳಕೆ ಮಾಡುವಿರಿ (ದಿನನಿತಯ / ವಾರಕೆೆ / ತ್ತಂಗಳಗೆ )?

71. 
ನಿಮಮ  ಆಟೋ ವನುನ  ಪರ ಸುು ತ ಯಾವುದೇ ಬಾರ ಂಡಿಂಗ್ ನುನ  ಹೊಂದಿರುವಿರಾ ? 

  ಅದರಿಂದ ನಿಮಮ  ಗಳಕೆಯು ಯಾವುದು ? 

  ನಿಮಮ  ಯಾವುದೇ ಕಮಷನ್ ನುನ  ಪ್ರವತ್ತ ಮಾಡಲಾಗುವುದೇ 

?
 

        ಒಂದುವೇಳೆ ಇದನುನ  ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ು ಲಿ್ಲ / ಡೆರ ೈವರ್ ನುನ  ಬಾಡಿಗೆ ನಿೋಡಿದರೆ, ನಿಮಮ ಂದ ಯಾವುದೇ 

ಕಮಷನ್ ನುನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಲಾಗುವುದೇ ? 

  ಹೌದು ಎಂದರೆ, ಶೇಕಡಾ ಯಾವುದು ? 

     ಎಷ್ಟು  ಸಮಯಕೆ್ಷ ಗಿ ನಿೋವು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಬಾರ ಂಡಿಂಗ್ ನುನ  ಪಡೆದಿರುವಿರಿೋ ? 

  ಈ ಪರ ಕ್ರ ಯೆಯನುನ  ಹೇಗೆ ಮುಂದಾಳತವ  ಮಾಡಲಾಗಿದ್ಯೇ ಎಂದು 

-  
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ತ್ತಳಸಿ ?  ಕಂಪನಿಯಂದ ಅಪ್ರರ ೋಚ್ ಮಾಡಿರುವುದು, 

 ಡೆರ ೈವರ್ ನಿಂದ ಮುಂದಾಳತವ ,  ಮಾಲ್ಲೋಕರಿಂದ ಮುಂದಾಳತವ , 

 ಮಧಯ  ವಯ ಕ್ು ಯಂದ ಮುಂದಾಳತವ    )

72. 

ಕಳೆದ ಎರಡು ವಷಾದಲಿ್ಲ  ಕೆಳಗಿನ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ನಿಮಮ  ಆದಾಯದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಫಲ್ಲತಾಂಶವನುನ  

ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾಷು  ಕ್ಷರಣವನುನ  ಗುರುತ್ತಸಿರುವಿರಾ ?

  ಆದಾಯದಲಿ್ಲ  ಏರಿಕೆ  

  ಆದಾಯದಲಿ್ಲ  ಇಳಕೆ  
 No change in income

73. 
ಸಿ ಧಾಾತ್ತಾಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಟ್ ನ ಕ್ಷರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಮ  ಆದಾಯದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಇಳತವನುನ  ನಿೋವು ನೋಡಿರುವಿರಾ ? ( ಅನವ ಯಸುವ ಎಲಿ  ಆಯೆೆ  ಗಳನ್ನನ  ಹೊಂದಿರಿ )

 

ಕಮರ್ಷಾಯಲ್ ವಾಹನಗಳು ( ಕ್ಷಪ್ರಾರೇಟ್ ಕ್ಷಯ ಟ್ಗರಿ ಯನುನ  ಸೇರಿಸಿಕೊಳುು ವುದಿಲಿ  )
 

 ಅದೇ ರಿೋತ್ತಯ ಕಮರ್ಷಾಯಲ್ ವಾಹನಗಳು (ಆಪ್ ಆಧಾರಿತ )
 

ಕಮರ್ಷಾಯಲ್ ಸಾರಿಗೆಯ ಭಿನನ ವಾದ ಮೋಡ್ ಗಳು (ಯಾವ್ ಆಧಾರಿತ )

  ಅನವ ಯಸುವುದಿಲಿ . 

74. 
ಈ ಸಿ ಧಾಾತ್ತಾಯಂದಿಗೆ ಸಾರ್ಧಸುವುದಕೆ್ಷ ಗಿ ನಿೋವು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಳತೆ ಮಾನಗಳು ಯಾವುದು ಎಂದು ತ್ತಳಸಿ ? 

  ರೂಟ್ ಪಿ್ರನ್ ನುನ  ಬದಲಾಯಸುವುದು 

  ಪರ ತ್ತ ಟಿರ ಪ್ ಶುಲೆವನುನ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಮಾಡುವುದು 

  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗಂರ್ಟ್ಗಳನುನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು 

  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗಂರ್ಟ್ಗಳನುನ  ಬದಲ್ಲಸುವುದು 

  ಪರ ತ್ತ ಟಿರ ಪ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು 

  ಪರ ಯಾಣಿಕರ ಪೂಲ್ಲಂಗ್ 

  ಇತರೆ ( ಸೂಚ್ಚಸಿ ) 
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75.  ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಶುಲೆವನುನ  ಹೇಗೆ ಸಾರ್ಧಸುವಿರಿ? (ಅನವ ಯಸುವ ಎಲಿವನುನ  ಟಿರ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ) 

  ಮೋಟ್ರ್ ನಿಂದ ಸ್ಥಟ್ ಮಾಡುವುದು 

  ಆಪ್ ಆಧಾರಿತ ಶುಲೆ  ಕ್ಷಯ ಲೆ್ಲಲೇಟ್ರ್ ನಿಂದ ಸ್ಥಟ್ ಮಾಡುವುದು 

  ರೂಟ್ / ದೂರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ ಮಾಡುವುದು 

  ಪರ ಯಾಣಿಕರಂದಿಗೆ ಚೌಕ್ಷಶಿ 

   ಆಟೋ ಯೂನಿಯನ್ ನಿಂದ ನಿಧಾಾರ ಮಾಡಿರುವ ದೂರ ಆಧಾರಿತ ಶುಲೆ  

76. 
ನಿಮಮ  ರ್ಗರ ಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ  ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಸವಿಾಸ್ ಗಳನ್ನನ  ಅಲಿಗಳೆಯುವಿರಿ / 

ನಿರಾಕರಿಸುವಿರಿ ? 

 

77. 
 ರೈಡ್ ಪೂಣಾ ಗೊಂಡಿರುವ 

ನಂತರ ಪರ ಯಾಣಿಕರಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ನುನ  ಪಡೆಯುವಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಎಷ್ಟು  ಬಾರಿ ಕಷು ವನುನ  ಎದುರಿಸಿರುವಿರಿ ? 

(ಅನವ ಯಸುವಂತೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರಿ, ದಿನಗಳು, ವಾರಗಳು, ತ್ತಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ  )

78. 
ನಿಮಮ  ಪರ ಕ್ಷರ ಪರ ಯಾಣಿಕರಿಂದ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಗರ ಹಿಸಿರುವ ಲಾಭ/ ಅನಾನುಕುಲತೆಗಳು ಯಾವುದು ಎಂದು ತ್ತಳಸಿ ?

  ಅದಯಕೆೆ  ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ.

  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ ಬೂಕ್ಂಗ್ು  ನ ಫ್ರರ ಕೆವ ನಿು  ಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ 

   ಕಂಪನಿಯಂದ ಒದಗಿಸಿರುವ ಪೆರ್ಕು ಾ ಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



    1. Urban Transport (http://www.iitk.ac.in/3inetwork/html/reports/IIR2006/Urban%20Transport.pdf)

   2. Oslo Round Table on Sustainable Production and Consumption (http://www.iisd.ca/
       consume/oslo004.html)

   3. The Real Challenges to Sustainable Development (http://indiatogether.org/challenges-to-
       sustainable-development-government

   4. Sustainable Development Goal (http://www.un.org/sustainabledevelopment/
      sustainable-consumption-production/)

   5. Tamil Nadu (IPT policy) May 2013

   6. Central Government Schemes (January 2016)

   7. Sustainable Urban Transport in India (Role of the Auto rickshaw sector)

   8. A Review of Intermediate Public Transport in Third World Cities (DFID)
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