
!"#$ைம பய"!ைற: சவா$ ேகா$kைகக0kகான 
!"#$ைம அ3கைலp ெப78கll  

ஆ"ைல" பய"ப;t=mேபா= அ?கm சmபா?kக ேவ@;m என B8கll CDmEFGrகll எ"பைத 
நா8கll அKேவாm. ஆகs; 24 !தl, !"#$ைம பய"!ைறமNற ஓP;நrகைள Cட அ?க சவா$ 
ேகா$kைகக0kகான அ3கைல உ8க0kTk ெகா;kTm, இ= சவா$க0kT இைடpபPட 
ேநரtைதk Tைறpபதாl ஒP;ெமாtதமாகp பாrkTmேபா= B8கll அ?கm சmபா?kக !XYm.  

!"#$ைம பய"!ைற எpப, ேவைல ெசy3ற4  
● அைத எpேபா4 இயkக ேவ;<m எ"பைதt ேதrnெத<kகAm 
!"#$ைம பய"!ைறைய இய8கc ெசyYm ேநரtைத B8கll கP;pப;tத !XYm — 
அைதp பய"ப;t=வ= உ8கll CDpபm சாrnத= மN7m அைதp பய"ப;tதாம]m ^ட 
எnத ேநரt?]m B8கll ஆ"ைலைன உபேயாFkக !XYm. ஒvெவாD வார!m ஒD `ல 
!"#$ைம மaக0kகான அ3கைல B8கll ெப7brகll. 

● 3ைடkCmேபா4 அைதp பய"ப<tதAm  
ஒD TKpcPட ேநரt?l !"#$ைம பய"!ைறையp பய"ப;tதk^Xய ஓP;நrகd" 
எ@akைகைய நா8கll கP;pப;tத !XYm — அ= FைடkகClைல எ"றாl c"னr 
ஒD ேநரt?l பாrkகem. 

● சவா$ ேகா$kைககDkகான !"#$ைம அFகl 
!"#$ைம பய"!ைற சவா$ ேகா$kைகக0kT இைடpபPட ேநரtைதk Tைறkக 
உதeFற=. !"#$ைம இlலாத cற ஓP;நrக0kT !"னதாகேவ சவா$ 
ேகா$kைககைள B8கll ெப7FGrகll, எனேவ உ8கll சவா$கd" எ@akைககைள 
B8கll அ?க$t=kெகாllள !XYm.   

உIகll வKமானm எpப, ேவைல ெசy3ற4  
!"#$ைம பய"!ைறfl ஒvெவாD சவா$kகான உ8கll கPடண8கll Tைறவாக இDkTm —
ஆனாl அMக சவா$ உIகDkCk 3ைடpபதாl ெமாtதtMl பாrkCmேபா4 NIகll அMகm 
சmபாMkக !,Om.உ8கll !"#$ைமk கPடண8கைளp பாrkக ஆகs; 24-ஆm ேத?kTp 
cறT உ8கll ஓP;நr ெசயhையp பாrkகem.  

!"#$ைம பய"!ைறPl எpப, சmபாMpப4 
● CQpR #1: உ8கll வDமானtைத அ?க$kக FைடkTmேபா= இைத இயkகem. சவா$ 
ேகா$kைகக0kT இைடpபPட ேநரtைத இ= TைறkTm. 

● CQpR #2: இைத B@ட காலt?NT ைவt?D8கll. E?ய சவா$ ேகா$kைககll 
வDmேபா= !"#$ைம அ3கைல B8கll ெதாடrn= ெப7brகll. 

அ,kக, ேகSகpப<m ேகllTகll  



!"#$ைம பய"!ைறைய Lyft ஏ" அQ!கpப<t43ற4? 
ஓP;நrகll அ?க ேநரm சாைலfl ெசலCட உதeவதNகாக, நா8கll எpேபா=ேம !"#$ைம 
பய"!ைற ேபா"ற E?ய அmச8கdl ேவைல ெசy=ெகா@XDkFேறாm. ேகாCP-19 காரணமாக 
வDமானm கaசமான அளe Tைறவைத நா8கll பாrkTmேபா=, ஓP;நrகll !"#$ைம 
பய"!ைற இlலாமl சmபா?pபைத Cட இர@; மட8T சmபா?kக உதeவk^Xய ஒD 
!"ேனாXt ?Pடtைத நா8கll அவசரமாக அK!கpப;t?ேனாm. !"ேனாXt ?Pடt?l 
இDnத ஓP;நrகdடiDn= ேநrமைறயான c"jPடm ெபNறத" Cைளவாக இnத அmசt?" 
ஒD E?ய ப?pைப நா8கll அK!கpப;t?Yllேளாm. 

!"#$ைம பய"!ைற எpேபா4 3ைடk3ற4?  
B8கll ெமாtதt?l அ?கமாகc சmபா?kக !XYmேபா= மP;ேம !"#$ைம பய"!ைற 
FைடkFற=. !"#$ைம ஓP;நrக0kT எlலா ேநர8கd]m பயaகll FைடpபைதYm, 
!"#$ைமயNற ஓP;நrக0ட" ஒpc;mேபா= அவrகll அ?கm சmபா?pபைதYm உ7?ெசyய 
அ3கைல நா8கll கP;pப;t=Fேறாm.  

!"#$ைம பய"!ைற TKpபm சாrnததா?  
ஆm, !"#$ைம பய"!ைறைய இயkக B8கll CDmcனாl ேதrnெத;t=k ெகாllளலாm — 
அைதp பய"ப;t=வ= CDpபm சாrnத= மN7m அைதp பய"ப;tதாம]m எnத ேநரt?]m 
B8கll ஆ"ைலைன உபேயாகpப;tதலாm.  

!"#$ைம பய"!ைறையp பய"ப<t4வதVC$ய Wறnத ேநரm எ4? 
!"#$ைம பய"!ைற FைடkTmேபா=m, Tைறவான சவா$ ேகா$kைககll மP;ேம 
இDkTmேபா=m அைதp பய"ப;t=மா7 நா8கll ப$n=ைரkFேறாm. !"#$ைம 
பய"!ைறfl, சவா$ ேகா$kைகக0kT cற ஓP;நrகைள Cட உ8க0kT !"#$ைம 
அdkகpப;m, இ= சவா$க0kT இைடfலான காt?DpE ேநரtைதk TைறkFற=.  

!"#$ைம பய"!ைறைய ஒK வாரtMVC எtதைன ம[கDkC நா" பய"ப<tத !,Om? 
சnைத kைலைமகைளp ெபா7t= ஒvெவாD வார!m Fைடkகk^Xய !"#$ைம மaகd" 
எ@akைகYm மா7ப;m.  

!"#$ைம பய"!ைறைய நா" எvவளA ேநரm இயkக !,Om எ"பதVகான கS<pபா< ஏதாவ4 
இKk3றதா? 
இlைல, !"#$ைம பய"!ைறfl B8கll ேசrnதeட", அnதnத வாரt?l இDkTm உ8கll 
!"#$ைம பய"!ைற மaகைள B8கll பய"ப;t?k ெகாllளலாm.  

!"#$ைமp பய"!ைறைய எnத ேநரtM^m நா" அைணt4k ெகாllளலாமா? 
ஆm, ‘அைணkகem’ ெபாtதாைன ெத$YmபX ெசyய உ8கll ?ைரfl அXpபT?fl உllள 
!"#$ைம பய"!ைற வ$ைசையt தPட ேவ@;m. ஒD சவா$f" ேபா= !"#$ைம 



பய"!ைறைய அைணpபதNT “கைட` சவா$” அmசtைதYm B8கll பய"ப;tதலாm. 

!"#$ைம பய"!ைற ஏ" 3ைடpபMlைல? 
c"வDவனவNKl ஏதாவ= ஒD காரணt?னாl !"#$ைம பய"!ைற Fைடkகாமl ேபாகலாm: 

● அnத வாரt?Nகான உ8கll !"#$ைம மaேநர8கll அைனtைதYm B8கll 
பய"ப;t?CPmrகll. உ8கll உllnr ேநரt?l ஒvெவாD ?8கllFழைமYm அ?காைல 
5 மakT மaகll pPடைமkகpப;m. 

● !"#$ைம பய"!ைற இட8கll எ=em இlைல. !"#$ைம வDமானtைத அ?க$kக, 
ஏதாவெதாD ேநரt?l அைதp பய"ப;tதk^Xய ஓP;நrகd" எ@akைகைய நா8கll 
கP;pப;t=Fேறாm. ஒD ேநரt?l நா8கll அ#ம?kTm !"#$ைம ஓP;நrகd" 
எ@akைக சnைத kைலைமகைளp ெபா7t= மா7ப;m. 

● த8கll !"#$ைமகdl உllள அைனt= சவா$ வைககைளYm ஏN7kெகாllF"ற 
ஓP;நrக0kT மP;ேம !"#$ைம பய"!ைற FைடkFற=. !"#$ைம பய"!ைற 
கPடண8கll தNேபா= வழkகமான சவா$க0kT மP;ேம ெபாDn=m, ஆனாl Lyft XL, 
Lux, Lux Black அlல= Lux Black XL சவா$க0kகான ேகா$kைககைளYm B8கll 
ெபறலாm. 

● !"#$ைம பய"!ைற Cமான kைலய8கdl Fைடpப?lைல மN7m Cமான kைலய 
வ$ைசைய இ= பா?pப?lைல. 

● ேதrnெத;kகpபPட cராn?ய8கdl மP;ேம !"#$ைமp பய"!ைற இpேபா= 
FைடkFற=. 

நா" !"#$ைம பய"!ைறைய அைணt4TSடாl அlல4 அnத வாரtMVகான என4 
!"#$ைம ம[கll `rn4TSடாl எ"ன aகbm? 
!"#$ைம பய"!ைற இlலாம]m ஓP;நrகll ஆ"ைலைன உபேயாFkக !XYm, ஆனாl 
Tைறவான சவா$ ேகா$kைககைள மP;ேம அவrகll காணk^;m. !"#$ைமயNற ஓP;நrகைள 
Cட !"#$ைம ஓP;நrகll சவா$ ேகா$kைககைளp ெபற அ?க வாypEllள=.  

என4 !"#$ைம பய"!ைற ம[கைள நா" ஒK வாரtMVC பய"ப<tதாTSடாl, அைத 
அ<tத வாரt4ட" ேசrt4kெகாllளலாமா?  
அvவா7 ெசyய !Xயா=, உ8கll !"#$ைம பய"!ைற மaகll பய"ப;tதpபடாCPடாl 
அைத அ;tத வாரt=ட" ேசrkகk ^டா=.   

அைனt4 ஓS<நrகDm !"#$ைம பய"!ைறkகான அFகைலk ெகா;,Kk3றாrகளா? 
தNேபா=, iயாi, ஆsX" மN7m ெடாரா@ேடா பT?கைளc ேசrnத TKpcPட 
எ@akைகfலான ஓP;நrகll மP;ேம !"#$ைம பய"!ைறkகான அ3கைலk 
ெகா@XDkFறாrகll. அnதp பT?கdl (மN7m cற இட8கdl) அ?க ஓP;நrக0kT இnத 
அ#பவm Fைடkகc ெசyய நா8கll !யN`t= வDFேறாm. 

!"#$ைம பய"!ைறையp பய"ப<tத நா" ஒK CQpdSட பCMPl வாகனm ஓSட ேவ;<மா? 



!"#$ைம பய"!ைறயான= iயாi, ஆsX" மN7m ெடாரா@ேடா பT?கdl மP;ேம 
FைடkFற=.  

!"#$ைம பய"!ைற ஏ" Cைறவான கSடண காrைட ெகா;<llள4? 
!"#$ைம கPடண காr; ஒvெவாD சவா$f" ெசலைவYm Tைறkக நமkT உதeFற=. 
ேவ7பா; அத" cறT சவா$ ேகா$kைககைள அ?க$kக உதeவதNT பய"ப;tதpப;m. 
அ?கமான சவா$ ேகா$kைககll எqmேபா=, சாைலfl உ8கll ேவைல iT?யாக இDkTm. இ= 
பயண ேகா$kைகக0kT இைடfலான காt?DpE ேநரtைதk Tைறkக உதeFற=, அதாவ= 
ெமாtதt?l B8கll அ?கm சmபா?kக !XYm. 

!"#$ைம பய"!ைற இயkகpபS,KkCmேபா4 எ" ஊMயm எpப,k கணk3டpப<3ற4? 
!"#$ைம பய"!ைற கPடண காrைட பய"ப;t? உ8கll ஊ?யm கணkFடpப;Fற=. 
!"#$ைம பய"!ைறfl, ஒD சவா$kகான உ8கll கPடண8கll Tைறவாக இDkTm, ஆனாl 
B8கll அ?க சவா$கைளp ெபற !XYm. உ8கll !"#$ைம பய"!ைற கPடண8கைளp பாrkக 
உ8கll ஓP;நr ெசயhையp பாrkகem. 

!"#$ைம பய"!ைறPl உ;ைமPேலேய நா" அMகm சmபாMtMKk3ேறனா எ"பைத 
எpப,t ெத$n4ெகாllவ4? 
B8கll !"#$ைம பய"!ைறfl ேசrnத !தl `ல மaேநர8க0kT, அேத ேநரt?l உ8கll 
சnைதfl !"#$ைமயNற ஓP;நrக0ட" ஒpc;mேபா= !"#$ைம பய"!ைறfl உ8கll 
வDமானm எpபX இDnத= எ"பத" sDkகtெதாTpைப நா8கll உ8க0kT i"னtசhl 
அ#pEேவாm.  

!"#$ைம பய"!ைற மVற ேபானsகைள ெபgவதVகான என4 தCMையp பாMkCமா? 
இlைல, !"#$ைம பய"!ைறfl இDkTmேபா= மNற ேபானsகைளYm B8கll ெபற !XYm.  

எ"hடm !"#$ைம பய"!ைற ம[கll iதm இlைலெய"றாl நா" ஆ"ைல" உபேயா3kக 
!,Oமா? 
B8கll எpேபா= ேவ@;மானா]m ஆ"ைலைன உபேயாFkக !XYm. உ8கll Lyft Driver 
ெசயhைய uலm அ?கm சmபா?kTm ேநர8கll மN7m வாகனm ஓP;வதNகான இட8கll பNKய 
E=pckகpபPட ெசy?ைய B8கll அKn=ெகாllளலாm. 

என4 !"#$ைம ம[கll எpேபா4 iSடைமkகpப<m?  
உ8கll உllnr ேநரt?l ஒvெவாD ?8கllFழைமYm அ?காைல 5 மakT உ8கll !"#$ைம 
பய"!ைற மaகll pPடைமkகpப;m.  

!"#$ைம பய"!ைற Tமான aைலயtMl ெசயlப<3றதா? 
இlைல, தNேபா= Cமான kைலய8கdl !"#$ைம பய"!ைற Fைடpப?lைல. 



!"#$ைம பய"!ைறkC எnத சவா$ வைககll தCM ெபVgllளன? 
!"#$ைம பய"!ைற தNேபா= வழkகமான சவா$ ேகா$kைகக0kT மP;ேம FைடkF"ற=. 
Lyft XL, Lux, Lux Black அlல= Lux Black XL-kகான சவா$ ேகா$kைககைள B8கll ெபறலாm, 
ஆனாl அnதk ேகா$kைகக0kகான !"#$ைம அ3கைல B8கll ெபற மாPmrகll. 

!"#$ைம பய"!ைறOட" ‘ேசKjடm’ வ,கS,ைய நா" பய"ப<tத !,Oமா? 
’ேசDiடm’ வXகPXைய B8கll பய"ப;tதாத ேபா= !"#$ைம பய"!ைற iகem பய#llளதாக 
இDkTm. !"#$ைம பய"!ைற இயkகpபPXDkTmேபா= ’ேசDiடm’ வXகPXைய B8கll 
பய"ப;tதலாm, ஆனாl இ= B8கll ெப7m சவா$ ேகா$kைககd" எ@akைகையk 
TைறkTm. 

அtMயாவWயp ெபாKSகll Taேயாகm MSடtைத !"#$ைம பய"!ைற எvவைகPl 
பாMk3ற4? 
B8கll !"#$ைம பய"!ைறfl இDnதா]m ^ட Ckேயாக சவா$கைள !XpபதNகான 
ேகா$kைககைள B8கll ெபறk^;m. !"#$ைம பய"!ைற இயkகpபPXDkTmேபா=, ஏேத#m 
Ckேயாக சவா$கll உPபட அைனt= சவா$க0kகான உ8கll கPடணtைதk கணkFட 
!"#$ைம பய"!ைற கPடண காr; பய"ப;tதpப;m. 


