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 کی تنخواہوں کے نئے نرخ زسے نافذالعمل ڈرائیور /2212/19نوٹس: 

 
کی   زاپنے ڈرائیور 2022نومبر،  15نیویارک سٹی ٹیکسی اینڈ لیموزین کمیشن نے  

ہائی والیم فار ہائر  تنخواہوں کے قوانین میں تبدیلیاں منظور کرلی ہیں، جس کے بعد 
ڈرائیورز کی تنخواہوں کی کم سے  ( کے لیے کام کرنے والے Uberاور   Lyftسروسز )

کم حد میں اضافہ ہوگیا ہے۔ ان نئے قوانین کے تحت، فی منٹ کم سے کم نرخ میں  
 19فیصد سے اضافہ ہوگا۔   23.93کم نرخ میں  فیصد سے اور فی میل کم سے 7.42

ہائی والیم فار ہائر سروس ڈرائیورز کو درج  سے اضافہ کرتے ہوئے،   2022دسمبر 
 کیے جائیں گے:  ادا ذیل کم سے کم تنخواہوں کے نرخ الزما  

 
 اسفار کے لیے: WAV-شہر میں نان •

o $0.567 فی منٹ 

o $1.348 فی میل 

 
 اسفار کے لیے:  WAVشہر میں  •

o $0.567 فی منٹ 

o $1.748 فی میل 

 

تنخواہوں کے نسبتاً بلند تر نرخ اُن اسفار کے لیے درکار ہیں جو کم سے کم   کی زڈرائیور

ے شروع ہوں لیکن ان کی منزل شہر کی حدود سے باہر ہو۔ قصبے سے  شہر کے اندر س 

کی ویب سائٹ  TLCبراِہ کرم کے لیے،  دیکھنے کی تنخواہوں کے نرخ زباہر ڈرائیور

ڈرائیور کی کی ویب سائٹ پر  TLCڈرائیورز یہ چیک کرنے کے لیے ۔ وزٹ کریں

بھی استعمال کرسکتے ہیں کہ تنخواہوں کے نئے نرخنامے کے تحت  تنخواہ کا کیلکیولیٹر

 ایک سفر پر انہیں کتنا معاوضہ ملے گا۔ 

 

ِہ کرم  تو برااگر کرایوں کے نئے اسٹرکچر کے حوالے سے آپ کے کوئی سواالت ہوں، 
کے ڈرائیور پروٹیکشن  TLCتنخواہوں سے متعلقہ معامالت کی تفتیش کرنے والے 

 driverprotection@tlc.nyc.govپر کال کرکے یا  391 (718)-5539یونٹ سے 

 رابطہ کریں۔  پر بذریعہ ای میل

 
 تسلیمات، 

 
 لیموزین کمیشن ٹیکسی اینڈ 
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