
ேசைவ வ�ல�� ெகா�ைக: ந��க� எ�ன ெத���ெகா�ள
ேவ���

ேசைவ வ�ல��க�ட� வ�� பயண�கைள அைழ��� ெச�வ�எ��
வ��ேபா�, தள�தி� உ�ள ஓ��ந�க� ஒ� வ�ஷய�ைத நிைனவ��
ைவ���ெகா�ள ேவ���: எ�ேபா�� ஆ� எ�� ெசா���க�.ேசைவ
வ�ல��க��� ஒ�வாைம, மத அ�ல� கலா�சார �தியானஆ�ேசபைனக�,
அ�ல� அவ�ைற� ப�றிய பய� ஆகியைவ உ�க��� இ��தா���ட
ச�ட�தியாக��, Lyft ெகா�ைகய�� ப��� ந��க� எ�ேபா�� ேசைவ
வ�ல��க��� இடமள��க ேவ���.

ேசைவ வ�ல��க� �றி�� Lyft ஓ��ந�க� சில ேக�வ�கைள எ��ப����
எ�பைத நா�க� அறி���ேளா�, ஆனா� பல��� அ� அ�தியாவசியமாக�
ேதைவ�ப�கிற�. உ�கைள� ேபா�ற Lyft ஓ��ந�க� பயண�க� த�க�
ச�க�தி� சிரமமி�றி ெச��வர உதவ���ய தன���வமான நிைலய��
இ��கிறா�க� - இைத� த�வ�ரமாக எ����ெகா�டத���உ�க� சவா�க�
ம�க���� ேதைவ�ப��ேபா� ந��க� அ�� இ��பத��� ந�றி
ெத�வ����ெகா�கிேறா�.

ஓ��ந�க��கான அ��க� ேக��� ேக�வ�க� (FAQ)

ேசைவ வ�ல�� எ�றா� எ�ன?

ேசைவ வ�ல��க� எ�பைவ ேவைல ெச��� வ�ல��க� ஆ��, ெச�ல�
ப�ராண�க� அ�ல. ேசைவ வ�ல��க� இயலாைமக� ெகா�ட தன�நப�க���
உத�வத�ெக�ேற வ��வான பய��சி ெப�கி�றன. அைவ க�பா�ைவ
இ�லாதவ�க� பயண� ெச�ய உத�கி�றன, கா� ேகளாேதா���ஒலிக�
�றி�� எ�ச��கி�றன, வலி���தா�க�தா� பாதி�க�ப�� நப�கைள�
பா�கா�கி�றன, ம��� இயலாைமகளா� பாதி�க�ப���ளதன�நப�க���
உத�வத�கான ேவ� பல பண�கைள� ெச�கி�றன.

ேசைவ வ�ல��க� அைடயாள� சீ�� அ�ல� உ��� அண�ய
ேவ��யதி�ைல அ�ல� அவ�ைற� பதி� ெச�ய ேவ��யதி�ைல. ேசைவ
வ�ல��க�ட� பயண��பவ�க� த�க� வ�ல�� ேசைவ வ�ல��தா�
எ�பத�கான ஆதார� எைத�� கா�சி�ப��த ேவ��யதி�ைல. ேவ�
வ�தமாக� ெசா�னா�, நா�ட� பயண���� ஒ� பயண� அ�ஒ� ேசைவ
வ�ல�� எ�� ெசா�னா�, ஓ��ந� அ�த� பயண�ைய பயண�தி��
அ�மதி�க ேவ���.

ஒ� �யாத�ன ஒ�ப�ததாரராக, ேசைவ வ�ல��க��� இடமள��ப��றி��
நா� த��மான��க ��யாதா?

ெநகி���த�ைம�� �த�திர�� ேவ��� என வ�����ம�க��காக
நா�க� Lyft-ஐ உ�வா�கிேனா�, இ�ேபா�� அேத நிைலைய� கைடப����
வ�கிேறா�. ஆனா�, �யாத�ன ஒ�ப�ததார�க� �ட அ�த� ச�ட�ைத�
கைடப���க ேவ���. உதாரணமாக, Lyft-�காக வாகன� ஓ���ேபா�
ந��க�� உ�க� பயண�க�� சீ�ெப�� அண�ய ேவ���எ�ப� Lyft
ெகா�ைகயாக�� ச�டமாக�� வ�ள��கிற�. அேதேபால, ேசைவ
வ�ல��க���� ந��க� இடமள��க ேவ��� எ�ப�� Lyft ெகா�ைகயாக��
ச�டமாக�� வ�ள��கிற�.



ேசைவ வ�ல��ட� வ�� பயண�ைய ஏ�க ம��பதா� ஏ�ப�� வ�ைள�க�
யாைவ?

ேசைவ வ�ல��ட� வ�� ஒ� பயண�ைய ஓ��ந� ஏ�க ம��தா�,��ற�
சா�ட�ப�� ம��� ெதாட�பான வ�சாரைணய�� ேபா� தவறானம��� உ�தி
ெச�ய�ப�டா�, ஓ��ந� உடன�யாக நிர�தர� ெசயலிழ�� ெச�ய�ப�வா�.

ேசைவ வ�ல�� உ�ைமய�ேலேய ஒ� ேசைவ வ�ல��தானா எ�பைத நா�
எ�ப�� ெசா�ல ����? ஒ� பயண� தன� வ�ல�� ேசைவவ�ல�� என
தவறாக� ெத�வ��பதாக நா� நிைன�தா� எ�ன ெச�ய ேவ���?

ந�ல ெச�தி எ�னெவ�றா�, ேசைவ வ�ல�� என ேமாச�யாக���
நிக��க� நம� ச�க�தி� மிக�� அ�தாகேவ நட�கி�றன.அ�வாறான
நிக��கள�� பயண�க� ந��க�ப�வா�க�. ஆனா� ந��க�வ���ப�னா�, தன�
வ�ல��க� ேசைவ வ�ல��க� தா� என� ��� பயண�கள�ட�இர��
ேக�வ�கைள ந��க� ேக�கலா�: (1) ந��க� மா���திறனாள�யாக
இ��பதனா� அ�த வ�ல�� ேதைவ�ப�கிறதா? ம��� (2) எ�த ேவைல
அ�ல� பண� ெச�வத�காக அ�த வ�ல����� பய��சி அள��க�ப���ள�?
ேக�வ����ய அ�த வ�ல�� ஒ� ேசைவ வ�ல��தா� எ�பைதஇ�த�
ேக�வ�க� வழ�கமாக உ�க��� நி�ப���� கா��வ���.

ஏ�கனேவ �றிய�ேபால, ந��கேள தவறாக எைதயாவ� ஊகி���ெகா��
ெசயலிழ���� உ�ளாக ேவ�டா� என நா�க� வ����கிேறா�. சில
பயண�க� வலி���தா�க� அ�ல� இதய நிைலைமக� ேபா�ற
ெவள��பைடயாக� ெத�யாத காரண�க��காக ேசைவ வ�ல��கைள�
பய�ப���கிறா�க�. அைன��� ேசைவ வ�ல��க��அைடயாள�
சீ��கைள அண�வதி�ைல, ம��� அைவ அைன�� வ�வ�கள���
அள�கள��� வ�கி�றன. இ�த� காரண�க��காக, ேசைவவ�ல��க� என
பயண�களா� ெத�வ��க�ப��ேபா� ந��க� அ�த வ�ல��க���இடமள��ப�
சிற�த�.

இ�த� ெகா�ைக ப�றி உ�க��� ஏதாவ� ேக�வ�க� இ��தா�அ�ல�
ெகா�ைகைய� தவறாக� பய�ப���வதாக ந��க� ச�ேதகி���ஒ� பயண�
ப�றி �கா� ெச�ய வ���ப�னா�, சவா� ���த ப�ற� Lyft ஆதர� ம���
ேசைவ வ�ல�� ஹா�ைலைன ந��க� ெதாட��ெகா�ள ேவ���.

நா� ேசைவ வ�ல�� ைவ���ள ஒ� ஓ��ந� - எ�ென�னவ�திக�
கைடப���க�ப�கி�றன?

ஓ��ந�க� அவ�க�ைடய ேசைவ வ�ல��க�ட� சவா� ெச�ய
அ�மதி�க�பட ேவ��� எ�ப� Lyft-இ� ெகா�ைகயா��.ஆனா��,
இதனா� ந��க� அைழ��� ெச��� பயண�கள�� எ�ண��ைகய��
க���பா� வ�தி�க�படலா�, ம��� சில பயண�க���உ�க� ேசைவ
வ�ல�� காரணமாக அெசௗக�ய� அ�ல� ஒ�வாைம ஏ�படலா�.அ�வா�
இ��பவ�கள�� ேகா��ைகைய இர�� ெச��மா� நா�க�உ�கைள�
ேக���ெகா�கிேறா�. ேசைவ வ�ல�� �றி�� �����ேயஅைழ��
பயண���� ெத�ய�ப���மா� நா�க� உ�கைள� ேக���ெகா�கிேறா�.
அவ�களா� உ�க� ேசைவ வ�ல��ட� பயண��க ��யாவ��டா�,அ�த
சவா�ைய ந��க� இர�� ெச��வ�ட ேவ���. அவ�க� ேவெறா�
ஓ��நைர� ேத��ெகா�வா�க�. ��கிய� �றி��: ேகா��ைக
அ�காைமய�லி��� வ�தி��தா�, ஓ��ந� பய��ைறய�லி���ஒ�



நிமிட�தி�� ந��க� ெவள�ேயறிவ��டா� பயண�ய�� அ��த ேகா��ைகைய
ந��க� ெபறமா���க�.

ேசைவ வ�ல�� ெகா�ைக ம�ற� �றி�� �கா� ெச�ய, 1-844-554-1297-ஐ
அைழ�க�� அ�ல� Lyft ெசயலிய�� அ�ல� உதவ� ைமய�தி�வாய�லாக
‘ஆதரைவ� ெதாட��ெகா�க’ எ�பைத� ேத��ெத��க��.

Shared Lyft எ�றா� எ�ன? Shared Lyft-இ� உ�ள எ��ைடய பயண�
ஒ�வ��� ேசைவ வ�ல���� ஒ�வாைம இ��தாேலா அ�ல�ஆ�ேசப�
ெத�வ��தாேலா எ�ன ெச�வ�?

Shared Lyft ேகா�� பயண�க� தா�க� ேவெறா� நப�ட�ெந��கமான
�ழலி� சவா� ெச�வத�� அதிக சா�திய��ள� எ�பைத� ெத���ெகா�ள
ேவ���. சில ேநர�கள��, ஒ� எலிேவ�ட�, வ�மான�,அ�ல� சி�
அ�வலக�தி� இ���� நிைலைம ேபால அவ�க� ேசைவ வ�ல�கிைன�
�ட எதி�ெகா�ள ேவ��ய���கலா�.

ேசைவ வ�ல���� ஒ� பயண��� உ�ள ஒ�வாைமக� அ�ல�
ஆ�ேசபைனக� க�ைமயானதாக இ��தா�, அ�த� பயண�ைய ேவெறா�
சவா���� ெச��மா� ேக���ெகா�ளலா�. ேதைவ�ப�டா�, ேசைவ சாராத
வ�ல��ட� பயண���� பயண�ய�� சவா�ைய அபராத� இ�றி ந��க� இர��
ெச�யலா�. ஒ� ஓ��நராக உ�க��� எ�ேபாதாவ� ப�ர�சைனஏ�ப�டா� -
அ�ல� உ�க� க�டண� ப�றிய ப�ர�சைனக� இ��தா� - உதவ� ைமய�
வாய�லாக Lyft-ஐ ெதாட��ெகா�ள��. சவா���� ப�ற� நா�க� உ�க���
அத�கான வழிகா��தைல வழ��ேவா�.

ஒ� ேசைவ வ�ல���� Shared Lyft-இ� இட� இ�ைலெய�றா� எ�ன
ெச�வ�?

ேசைவ வ�ல��க� ெப��பா�� அவ�றி� உ�ைமயாள�கள��
கால�ய�ேலேய அம���ெகா���, எனேவ அவ���� ந��க���த�
இ��ைகக� ஒ��க ேவ��யதி�ைல. அவ���� தன� இ��ைகக�
ேவ��ய���தா�, அவசியமாக� ேதைவ�ப��ேபா� ப�ற பயண�க�அைத�
����ெகா�� அவ���� இடமள��பைத நா�க� பா��தி��கிேறா�. (�றி��:
ேசைவ வ�ல��ட� வ�� ஒ�வ�டமி��� ந��க� ேகா��ைகைய�
ெப�கி�ற ேநர�தி� பகிர�ப�ட Shared Lyft-இ� பயண�க���ைமயாக
இ��ப� அ��. ேம��, ெதாட�க�திேலேய ேசைவ வ�ல��ட� ந��க� ஒ�
சவா� ெப�வ�� அ��.)

ேசைவ வ�ல��க� அ�லாத வ�ல��கைள�� நா� ஏ�றி�ெச�ல
ேவ��மா?

ேமேல ெத�வ��க�ப�ட இர�� ேக�வ�கைள�� ந��க� ேக�ட ப�� அ�த
வ�ல�� ஒ� ேசைவ வ�ல�� அ�ல என பயண� ெசா�னா�, சவா�ையஇர��
ெச�� ஆதர� ைமய�தி�� அைத� ெத�வ��பத�கான அதிகார�உ�க���
உ�� - அ� உ�க� இர��� க�டண�தி� பாதி�ைப ஏ�ப��தா�.

அைன�� வ�ல��கைள�� ஏ�றி� ெச��மா� உ�கைள நா�க�
ஊ��வ��தா�� �ட, உண��சி �தியான ஆதர� வ�ல��க��� எ�க�
ேசைவ வ�ல�� ெகா�ைக அ�ல� ச�ட�தி� கீ� பா�கா��அள��க�பட
மா�டா�, எனேவ ந��க� அவ���� இடமள��க ேவ��யதி�ைல.



ஒ� ேசைவ வ�ல�ைக ஏ�றி� ெச�வத�கான மிக� சிற�த வழி எ�ன?

பயண�க� த�க� ேசைவ வ�ல��கைள த�க�ட� அைழ��வர எ�லா
ேநர�கள��� அ�மதி�க�பட ேவ��� ம��� அவ�க�ைடய ேசைவ
வ�ல��கைள வாகன�தி� ப���ற�தி� அ�ல� ெப��ய��ைவ��மா�
ேக���ெகா�ள� �டா�. பல ேசைவ வ�ல��க��� வாகன�கள��
பயண��பத�� அ�ல� ப��ப�க இ��ைகய�� அ�ய�� அம�வத�� பய��சி
அள��க�ப���ள�. சில ஓ��ந�க� இ��ைககைள� பா�கா�பத�காக த�க�
வாகன�தி� ஒ� �வாைல அ�ல� வ���ப�ைன எ���வ��இ��ைகக� ம��
வ���க வ����கிறா�க�.
ேசைவ வ�ல�� ப�ர�சைன ப�றி� �காரள��க நா� எ�னெச�ய ேவ���?

1-844-554-1297 எ�ற எ�ண�� ேசைவ வ�ல�� ஹா�ைலைனஅைழ�க��,
நா�க� உ�க��� உதவ� ெச�ேவா�. எ������வமாக �காரள��க வ�����
பயண�க�� ஓ��ந�க�� ப�ர�சைன ப�றி Lyft ெசயலிய�ேலாஅ�ல� உதவ�
ைமய� வாய�லாகேவா �கா� ெச�யலா�.

ேசைவ வ�ல�� ெகா�ைக

Lyft ெசயலி வாய�லாக ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட ேபா��வர��� ேசைவகைள
வழ��� ஓ��ந�க� ேசைவ வ�ல�� ைவ�தி��பதனா� பயண�க���
சவா� ம��க�ப�வ�, ம��� ேசைவ வ�ல��கைள ைவ���ள
பயண�க��� எதிராக ேவ� வழிகள�� பா�பா� கா��வ�ஆகியவ�றி�
ஈ�ப�வ� மாநில ம��� ம�திய ச�ட�களா� தைட ெச�ய�ப���ள�.இ�த
ச�ட���வமான கடைமைய ம��� வைகய�� பாரப�சமான நட�ைதய��
ஈ�ப�� ஓ��ந�க��� Lyft ெசயலி�கான அ�க� ம��க�ப��.

I. ேசைவ வ�ல�� எ�றா� எ�ன?

ேசைவ வ�ல�� எ�ப� ஒ� மா��� திறனாள��காக ேவைல
ெச�வத�� அ�ல� பண�கைள ேம�ெகா�வத�� பய��சியள��க�ப�ட
வ�ல�� ஆ��. பல வைகயான ேசைவ வ�ல��க� உ�ளன. ெப��பாலான
ேசைவ வ�ல��க� நா�க� ஆ��. க� பா�ைவ இ�லாதவ�க��� பயண�
ெச�ய உத�கி�ற வழிகா�� நா�க�, ம��� கா� ேகளாதவ�க���
ெதாட��ைடய ஒலிக� ப�றி எ�ச��ைக ெச�கி�ற சமி�ைஞ நா�க�
ேபா�றைவ ெபா�வான ேசைவ வ�ல�� வைககள�� அட���. ேசைவ
வ�ல�� அைடயாள� சீ�� அண��தி��க ேவ��� எ�ேறா, பதி�
ெச�ய�ப����க ேவ��� எ�ேறா, அ�ல� அ� ஒ� ேசைவவ�ல��
எ�பத�கான ஆதார� ஏதாவ� கா�சி�ப��த�ப����க ேவ��� எ�ேறா
அவசியமி�ைல.

II. ஓ��ந�கள�� ச�ட���வமான கடைமக�

ஒ�வாைமக�, மத �தியான ஆ�ேசபைனக�, ேசைவ வ�ல��க�
�றி�த பய�, அ�ல� ADA-ஆ� ெவள��பைடயாக அ�கீக��க�படாத ேவ�
ஏதாவ� காரண� ஆகியவ���கான வ�ல��க� ஏ�� இ�லாம� ேசைவ
வ�ல��க� ெகா�ட பயண�கைள ஏ�றி�ெச�ல ஓ��ந�க���
ச�ட���வமான கடைம�ெபா��� உ�ள�. ேசைவ வ�ல��ைவ�தி��பத�
காரணமாக ேசைவ வ�ல��ட� வ�� பயண�ைய ஏ�றி�ெச�லஓ��ந�



ம��தா�, அ�த ஓ��ந� ச�ட�ைத��, அவ� ஒ���ெகா�ட Lyft ேசைவ
வ�தி�ைற�ைறகைள�� ம�றியவ� ஆகிறா�.

பயண�ய�� வ�ல�� ஒ� ேசைவ வ�ல�� எ�பைத நி�ப��பத�கான
ஆதார�ைத பயண�ய�ட� ஓ��ந� ேக�க� �டா�. பயண�ய��வ�ல�� ஒ�
ேசைவ வ�ல��தானா எ�பைத உ�திெச�ய இர�� ேக�வ�கைளம���
ேக�கலா� என ச�ட� அ�மதி�கிற�: (1) உ�க� இயலாைம காரணமாக அ�த
வ�ல�� ேதைவ�ப�கிறதா? ம��� (2) எ�த ேவைல அ�ல� பண�
ெச�வத�காக அ�த வ�ல����� பய��சி அள��க�ப���ள�?

III. ேசைவ வ�ல��ட� வ�� பயண�கைள ஏ�றி�ெச�ல ச�டவ�ேராதமாக
ம���� ஓ��ந�க� எதி�ெகா��� வ�ைள�க�

ேசைவ வ�ல�� ைவ�தி��பத� காரணமாக ேசைவ வ�ல��ட�வ��
பயண�ைய ஏ�றி�ெச�ல ஓ��ந� ேவ��ெம�ேற ம��தா� என Lyft
க�தினா�, அ�த ஓ��ந� Lyft தள�திலி��� நிர�தரமாக ந��க�ப�வா� ம���
Lyft தள� வாய�லாக ஏ�பா� ெச�ய�ப�� ேபா��வர�ைதவழ��வத��
அவ��� தைட வ�தி�க�ப��.

ஓ��ந� (a) ேசைவ வ�ல�� இ��பத� காரணமாக ேசைவ வ�ல��ட�
வ�� பயண�ைய ஏ�றி�ெச�ல ம��தி��தா�, அ�ல� (b) ேசைவ வ�ல��
ைவ�தி��பத� காரணமாக பயண�ைய அ�ல� பயண��ட� வ�த ேவெறா�
நபைர அ����திய���தா�, ெதா�ைல ெகா��தி��தா�, ஏளன�
ெச�தி��தா�, தர��ைறவான ேசைவ வழ�கிய���தா�,அ�ல� வ�ேராத
மன�பா�ைம�ட� நட��ெகா�டா�, இ� ேபா�ற ச�பவ�க� ப�றி
ஒ���� ேம�ப�ட ந�ப�த��த ேசைவ வ�ல�� �கா�கைள Lyft
ெப�றி��தா�, அ�த ஓ��ந� Lyft தள�திலி��� நிர�தரமாக ந��க�ப�வா�.

IV. ேசைவ வ�ல�� ப�ர�சைனக� ப�றி �காரள��த�

பயண�க� ேபா��வர��� ேசைவக� ம��க�ப�த�, ெதா�ைல
ெகா��த�, தவறாக நட�த�ப�� ப�ற நிக��க�, அ�ல��ைறய�ற
���ர�� க�டண� ேபா�றைவ உ�ள��ட ேசைவ வ�ல�� ெதாட�பான
ப�ர�சைனகைள Lyft.�கா�க� ேசைவய�� எ������வமாக �கா� ெச�யலா�
அ�ல� ேசைவ வ�ல�� �கா� ஹா�ைலைன 1-844-554-1297 எ�ற எ�ண��
அைழ��� �கா� ெச�யலா�. Lyft ெசயலி வாய�லாக எ������வமாக
�காரள��க: �த�ைம ெம�வ�� கீ� உ�ள ”ெஹ��” (“Help”) எ�பைத கிள��
ெச�ய��; ”ச�வ �� அன�ம�” (”Service Animal”) இைண�ப�� ம�� கிள��
ெச�ய��; “ேசைவ வ�ல�� ப�ர�சைன ப�றி �காரள��க��” (“report a service
animal issue”) ப�டைன கிள�� ெச�ய��. �கா� ப�வ���கானஇைண�� ேசைவ
வ�ல�� ப�க�தி� வழ�க�ப���ள�
https://help.lyft.com/hc/en-us/articles/214589657-Service-Animal-Policyஅ�ல�
https://help.lyft.com/hc/en-us/requests/new-இ� உ�ளெபா� �கா� ப�வ�தி�
வாய�லாக�� �காரள��கலா�. 

ேசைவ வ�ல�� �கா�க� �றி�� Lyft வ�சாரைண ெச�� Lyft-இ� ேசைவ
வ�தி�ைறக� ம��� இ�த� ேசைவ வ�ல�� ெகா�ைக ஆகியவ����
இண�க ெபா��தமான நடவ��ைக எ����. வ�சாரைணய����� ப�றி��,
�கா��� த��� காண Lyft எ����ள அ�ல� எ��கவ���கி�ற
நடவ��ைகக� ப�றி�� �காரள��க�ப�ட ேததிய�லி���இர��
வார�க���� பயண��� Lyft தகவ� ெத�வ����.

https://help.lyft.com/hc/en-us/articles/214589657-Service-Animal-Policy
https://help.lyft.com/hc/en-us/requests/new


V. ேசைவ வ�ல��ட� வ�� பயண�க��கான உ�ைமக�

ேசைவ வ�ல��ட� வ�கிறா� எ�பத�காக ஒ� பயண��� ேசைவ�கான
அ�மதி ம��க�பட� �டா�. ேசைவ வ�ல�� காரணமாக ஒ�ஓ��ந� ஒ�
பயண��� ேசைவ வழ�க ம��தா� அ�த� பயண��� ம��க�ப�ட
சவா��கான க�டண� அ�ல� அவ� ம�� வ�தி�க�ப�ட ப�ற
க�டண�க��கான ெதாைக தி��ப� அள��க�ப��.

ேசைவ வ�ல�கி� அ��பைடய�லான பா�பா� �றி�த �கா� ெதாட�பாக
Lyft எ�ன நடவ��ைக எ����ள� எ�பைத� ப�றி Lyft�ல� பயண�க���
தகவ� ெத�வ��க�ப��, ச�ப�த�ப�ட ஓ��ந�டனானவண�க உறைவ Lyft
������ெகா�டதா எ�ற தகவ�� இதி� அட���.

ஐ�கிய அெம��காவ�� Lyft தள�தி� ஓ��ந�� பா�பாடான நட�ைத
ெதாட�பாக நியாயெமன� ேதா��கி�ற ேசைவ வ�ல�� �கா� ெத�வ��கி�ற
ஒ�ெவா� பயண���� Lyft தள�தி� பய�ப���வத�காகஅவர� கண�கி�
$5-��� �ைறயாத ெதாைக வர� ைவ�க�ப�கிற�.

VI. ���ர�� க�டண�

பயண�கள�� ேசைவ வ�ல��களா� ஏ�ப�� அ��த�கைள� ��த�
ெச�வத�காக ���ர�� க�டண� வ�லி�க�பட மா�டா�. பயண�கள��
ேசைவ வ�ல��களா� ஏ�ப�� அ��த�கைள� ��த� ெச�ய���ர��
க�டண� வ�தி�க�ப����தா� அவ�க��� அ� தி��பவழ�க�ப��.

பயண�ய�� தர�ைப� சா��த ஒ� ேசைவ வ�ல�� ஓ��ந��
வாகன�தி� சி�ந��, மல� கழி�தி��பைத அ�ல� வா�தி எ��தி��பைத�
கா��கி�ற �ைக�பட ஆதார�ைத க�டாய�ப��தி வழ�கினா� பயண���
���ர�� க�டண� வ�தி�க�படலா�. அ�த அள����ழ�ப� ஏ�ப�டதாக
பயண� வாதிடலா�. ���ர�� க�டண�தி�� எதிராக பயண�வாதி�டா�, Lyft
அ�த ச�சரைவ மதி�ப�� ெச�� ���ர�� க�டண�தி��ப� வழ�க�பட
ேவ��மா எ�ப� �றி�� இர�� வார�க���� த��மான����. பயண�யா�
ேகார�ப�டா� தன� ��� �றி�� Lyft எ������வவ�ள�க� அள����.


