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پیلی ٹیکسیوں اور شارع عام پر چلنے والی الریوں میں یکساں کرایوں کو ٹیسٹ کرنے 

 تیسرے شرکت کنندہ کی منظوری دیتا ہے TLCکے لیے 
 

 Flex Fare Pilotنے فلیکس فیئر پائلٹ پروگرام ) TLCکو،  2018مئی  29
Program منظور کیا جو کہ منظور شدہ )E-Hail  ایپس کو پیلی ٹیکسی یا شارع عام پر

چلنے والی الری پر موبائل ایپ کے ذریعے بکنگ کے دوران مسافروں کے باہم ملنے، 

 پیشگی کرایہ کے دام بتانے کی اجازت دیتا ہے۔
 

 Wapanda  کو فلیکس فیئر پائلٹ پروگرام میں منظور شدہ ایپ کے طور پر شامل کر لیا

 گیا ہے۔ شرکت کرنے والی منظور شدہ کمپنیوں کی مکمل فہرست درج ذیل ہے:

• http://www.waave.co –Waave Inc.  

• http://ridemyle.com –Myle Technologies Inc.   

• http://www.wapanda.co –Wapanda Inc.   

ایپس کے ذریعے فلیکس فیئر ٹرپ کی پیشکشیں وصول پائیں گے۔   E-Hailڈرائیورز 

رنے کا انتخاب کرتے ہیں پیشکشوں میں وہ کرائے شامل ہوں گے جو اگر ڈرائیور قبول ک

تو وہ وصول پائیں گے۔  ڈرائیورز کے لیے ان پیشکشوں کو قبول کرنے کی ضرورت 

نہیں ہے۔ ڈرائیورز ان ٹرپس کے دوران ٹیکسی میٹر استعمال نہیں کریں گے۔ مسافر ان 

ایپ میں ادائیگی، بشمول کوئی ٹپس ادا کریں گے اور کمپنیاں  E-Hailٹرپس کے لیے 

 و براہ راست ادائیگی کریں گی۔ڈرائیورز ک
 

۔  ڈرائیورز کو متاثر نہیں ہوتےشارع عام پر گامزن افراد فلیکس فیئر پائلٹ پروگرام سے  

 شارع عام پر رواں تمام ٹرپس کے لیے ٹیکسی میٹر کا استعمال جاری رکھنا چاہیے۔
 

شرکت میں دلچسپی رکھنے والے ڈرائیور منظور شدہ کمپنیوں میں سے کسی ایک سے  

رابطہ کریں۔ پائلٹ کے متعلق مزید جاننے یا شرکت کنندگان کی مزید تازہ ترین فہرست 

 exfarehttp://www.nyc.gov/fl کی ویب سائٹ پر جائیں: TLCدیکھنے کے لیے، 
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