myki ਲਈ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਗਾਈਡ
ਮੇਲਬੋਰਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ ਰੇਨਾਂ, ਟ੍ ਰੈਮ ਅਤੇ
ਬਸਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਿਕਟ

myki ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰਾ
ਕਾਰਡ ਹੈ – ਮੇਲਬੋਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ ਰੇਨਾਂ, ਟ੍ ਰੈਮ ਅਤੇ ਬਸਾਂ ਲਈ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਿਕਟ।
ਇਸ ਆਮ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:

– myki Money ਅਤੇ myki Pass ਨਾਲ
ਟਾਪ-ਅਪ ਕਰਨਾ
– ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਭਾੜੇ
– ਟਚ ਆਨ ਅਤੇ ਟਚ ਆਫ ਕਰਨਾ
– ਟ੍ ਰੈਮ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮੁਫਤ ਮੈਪ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ptv.vic.gov.au/regionaltickets ਵੇਖੋ

2018
myki ਦੇ ਭਾੜੇ
ਟ੍ ਰੈਮ ਜ਼ੋਨ ਦਾ
ਮੁਫਤ ਮੈਪ

ਆਪਣਾ myki ਕਾਰਡ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਟਾਪ-ਅਪ ਕਰੋ
ਫੁ ਲ ਫੇਅਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ $6 ਹੈ, ਕੰਸੇਸ਼ਨ (ਛੋਟ-ਪ੍ਰਾਪਤ) ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ
$3 ਹੈ।
ਤੁ ਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ myki ਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਟਾਪ-ਅਪ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ
– ਸਾਰੇ 7-Elevens ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 800 ਦੁ ਕਾਨਾਂ ਤੋਂ
– ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਪਸ ਤੇ ਲਗੀਆਂ myki ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ

–
–
–
–

ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ
PTV ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ
ਬਸ ਵਿੱਚ (ਵਧੋਂ ਵੱਧ $20 ਮੁੱਲ ਦਾ)
ptv.vic.gov.au ਜਾਂ 1800 800 007 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ
(myki ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਟਾਪ-ਅਪ
ਲਈ ਕਰੀਬ 90 ਮਿਨਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਵੋ)।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ myki Money ਜਾਂ
myki Pass ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਹਰ ਵਾਰੀ ਟਾਪ-ਅਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਤੁ ਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਤੇ myki Money ਅਤੇ myki Pass ਰੱਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ myki Pass ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ myki Money ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ myki
Pass ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ptv.vic.gov.au/fares ਤੇ ਭਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰੋ ਅਤੇ myki Money ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ myki Pass ਨਾਲ ਕਰੋ

ਕੰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਇਲਡ, ਸੀਨਿਅਰ ਅਤੇ ਆਮ ਕੰਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹਨ। ptv.vic.gov.au/concession ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ
ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
myki Money

myki Pass

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਰ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਪ-ਅਪ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਅਤੇ myki ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਗਾ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ myki
Pass ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ੋਨ 1+2 ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਭਾੜੇ
ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

myki Money $55.60 (5 x ਦਿਹਾੜੀ, 2 x ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ)
myki Pass $43.00 (7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ)

myki Money
ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰੀ
ਭਾੜੇ

myki Money
ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰੀ
ਭਾੜੇ

2 ਘੰਟੇ
ਫੁ ਲ ਫੇਅਰ

ਕੰਸੇਸ਼ਨ

ਜ਼ੋਨ 1+2

$4.30

$2.15

ਸਿਰਫ ਜ਼ੋਨ 2

$2.94

$1.47

7 ਦਿਨ
ਫੁ ਲ ਫੇਅਰ

ਕੰਸੇਸ਼ਨ

ਜ਼ੋਨ 1+2

$43.00

$21.50

ਸਿਰਫ ਜ਼ੋਨ 2

$29.40

$14.70

ਦਿਹਾੜੀ

28 – 325 ਦਿਨ

ਫੁ ਲ ਫੇਅਰ

ਕੰਸੇਸ਼ਨ

ਜ਼ੋਨ 1+2

$8.60

$4.30

ਸਿਰਫ ਜ਼ੋਨ 2

$5.88

$2.94

ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ**

$6.30

$3.15
**ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹਾਲੀਡੇ ਤੇ

ਫੁ ਲ ਫੇਅਰ

ਕੰਸੇਸ਼ਨ

ਜ਼ੋਨ 1+2

$5.18*

$2.59*

ਸਿਰਫ ਜ਼ੋਨ 2

$3.52*

$1.76*
*ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮੁੱਲ

ਟਚ ਆਨ ਅਤੇ ਟਚ ਆਫ ਕਰਨਾ
ਟ੍ ਰੇਨਾਂ
ਟਚ ਆਨ ਅਤੇ ਟਚ ਆਫ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
ਬਸਾਂ
ਟਚ ਆਨ ਅਤੇ ਟਚ ਆਫ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

myki ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਪੈਕ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੇਡੀ-ਟੂ -ਯੂਜ਼ myki ਕਾਰਡ ਦਾ ਆਨੰਦ
ਲਵੋ ਜਿਸਦੇ ਦੁ ਆਰਾ ਮੇਲਬੋਰਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ
ਅਸੀਮਿਤ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਜਣਕ ਨਕਸ਼ੇ, ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਲੇ ਟ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ
ਬਹੁਤੇਰੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ myki ਟਾਪ-ਅਪ
ਕਰੋ।

ਟ੍ ਰੈਮ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦੋ:

ਟਚ ਆਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਟਚ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

– Federation Square ਵਿੱਚ ਮੇਲਬੋਰਨ ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਸੇਂਟਰ
– ਮੇਲਬੋਰਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ Southern Cross ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ SkyBus

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਟੀ ਦੇ ਫ੍ ਰੀ ਟ੍ ਰੈਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਚ
ਆਨ ਜਾਂ ਟਚ ਆਫ ਨਾ ਕਰੋ।
ਟ੍ ਰੈਮ ਵਿੱਚ ਟਚ ਆਫ ਸਿਰਫ ਤਦੋਂ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੋਨ
2 ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। (ਜ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ptv.vic.gov.au/zones ਵੇਖੋ)

ਟਰਮਿਨਲਾਂ ਤੋਂ

– ਮੇਲਬੋਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ PTV ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ
– ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਨੀ ਡੇਸਕ ਤੋਂ।
– ਫੁ ੱਲ ਫੇਅਰ myki ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਪੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ $15 ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਸੇਸ਼ਨ ਪੈਕ ਦੀ
ਕੀਮਤ $7.50 ਹੈ।

– ptv.vic.gov.au/mykiexplorer ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
– ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂ ੰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।
– ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੇਖੋ।
– ਆਟੋ ਟਾਪ-ਅਪ ਸੈਟ ਕਰੋ।
– ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਰਿਪਲੇ ਸਮੇਂਟ ਕਾਰਡ
ਲਈ ਬਿਨਤੀ ਕਰੋ।
– ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋ।

ਮੇਲਬੋਰਨ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟ੍ ਰੈਮ ਜ਼ੋਨ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫ੍ ਰੀ ਟ੍ ਰੈਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਟਚ ਆਨ ਅਤੇ ਟਚ ਆਫ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁ ੱਲੋ।
ਜ਼ੋਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ ਰੈਮ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤੇ
ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।

© Public Transport Victoria 2018

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ptv.vic.gov.au ਵੇਖੋ ਜਾਂ 1800 800 007
ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਬਹਿਰੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਂ, ਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਲ
ਰਿਲੇ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। TTY ਗਾਹਕ 9619 2727 ਤੇ ਫੋਨ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:






9321 5454



9321 5441

9321 5444



9321 5445



9321 5446

9321 5443
9321 5449
9321 5440



9321 5442



9321 5447

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ptv.vic.gov.au/languages
ਵੇਖੋ ਜਾਂ 9321 5450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

PTVH2727/17

Transport for Victoria, 1 Spring Street, Melbourne ਦੁ ਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ।

