
ਮੈਲਬੋਰਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਟ੍ਰੇਮਾਂ ਅਤਰੇ ਬਸਾਂ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਟਕਟ

myki ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ 

 
2019 myki  

ਦਰੇ ਵਕਰਾਏ
ਮੋਬਾਈਲ myki

ਫ੍ੀ ਟ੍ਰੇਮ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮੈਪ



ptv.vic.gov.au/fares ਉੱਤਰੇ ਵਕਰਾਇਆਂ ਬਾਰਰੇ ਿਧਰੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਓ ਅਤਰੇ myki Money ਦੀ ਤੁਲਨਾ myki Pass ਨਾਲ ਕਰੋ। 

myki ਪਾਸ ਜਾਂ myki ਮਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 

ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨੀ ਿਾਰ ਸਫਰ ਕਰਦਰੇ ਹੋ, ਇਸਤਰੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ myki 
ਪਾਸ ਜਾਂ myki ਮਨੀ ਨਾਲ ਟਾਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ 
myki ਵਕਸਰੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਿਾਰ ਟਾਪ ਅਪ 
ਕਰਦਰੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਰੇ ਕੋਲ 
ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ myki ਮਨੀ ਅਤਰੇ myki ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡਰੇ 
myki ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਰੇਵਿਟ ਬੈਲੇਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ myki ਪਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਰੇਗਾ।

ਆਪਣਾ ਭੌਵਤਕ myki ਕਾਰਡ ਖਰੀਦੋ ਅਤਰੇ ਟਾਪ ਅਪ ਕਰੋ up

ਪੂਰਰੇ ਵਕਰਾਏ ਦਰੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ $6 ਹੈ, ਛੋਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ  
$3 ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ myki ਖਰੀਦ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਟਾਪ ਅਪ 
ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ:
−  ਸਾਰਰੇ 7-Elevens ਸਮਰੇਤ ਸੈਂਕੜੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
−  ਚੋਣਿਰੇ ਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤਰੇ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤਰੇर myki ਮਸ਼ੀਨਾਂ
−  ਪ੍ੀਵਮਆ ਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਟਕਟ ਆਵਫਸ
− PTV ਹਬ
−  ਬਸ ਵਿੱਚ (ਿੱਧੋ ਿੱਧ $20)
−  ptv.vic.gov.au ਤਰੇ ਜਾਕਰੇ ਜਾਂ 1800 800 007 ਤਰੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 

(myki ਦੀ ਵਡਲੀਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਦਨ ਅਤਰੇ ਆਨਲਾਇਨ ਟਾਪ ਅਪ ਲਈ 
ਕਰੀਬ 90 ਵਮਨਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਦਓ)। 

ਤੁਸੀਂ myki Quick ਟਾਪ ਅਪ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਰੇ myki ਮਨੀ ਦਰੇ ਨਾਲ ਿੀ ਟਾਪ ਅਪ 
ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਟਾਪ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ptv.vic.gov.au/retail ਤਰੇ ਲਗਾਓ 
ਛੋਟ ਦਰੇ ਪ੍ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਇਲਡ, ਸੀਵਨਅਰ ਅਤਰੇ ਆਮ ਛੋਟਾਂ ਦਰੇ ਪ੍ਕਾਰ ਸ਼ਾਵਮਲ 
ਹਨ। ptv.vic.gov.au/concession ਤਰੇ ਜਾਕਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਵਕ 
ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਹੁਣ myki ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਰੇ ਦੋ ਤਰੀਕਰੇ ਹਨ:

2  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ Android ਫੋਨ ਤਰੇ 
ਇੱਕ ਵਡਟੀਜਲ ਮੋਬਾਈਲ myki 
ਕਾਰਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

  ptv.vic.gov.au/mobilemyki 
ਤਰੇ ਿਧਰੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

1  ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਥਾਿਾਂ 
ਤੋਂ ਭੌਵਤਕ myki ਕਾਰਡ 
ਖਰੀਦ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

myki ਪਾਸ

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਫਰ ਕਰਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਟਾਪ ਅਪ ਕਰੋ। 
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਸਫਰ ਕਰਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
myki ਪਾਸ ਨਾਲ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।  
ਜ਼ੋਨ 1+2 ਲਈ ਸੱਤ ਵਦਨਾਂ ਦਰੇ ਸਫਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ: 
myki ਮਨੀ  $56.80 (5 x ਰੋਜ਼ਾਨਾ + 2 x ਸ਼ਨੀਿਾਰ-ਐਤਿਾਰ)
myki ਪਾਸ  $44.00 (7 ਵਦਨ ਦਾ ਪਾਸ)

7 ਦਵਨ

ਪੂਰਾ ਵਕਰਾਇਆ ਛੋਟ

ਜ਼ੋਨ 1+2 $44.00 $22.00

ਵਸਰਫ ਜ਼ੋਨ 2 $30.00 $15.00

28 – 325 ਦਵਨ

ਪੂਰਾ ਵਕਰਾਇਆ ਛੋਟ

ਜ਼ੋਨ 1+2 $5.30* $2.65*

ਵਸਰਫ ਜ਼ੋਨ 2 $3.60* $1.80*

myki ਪਾਸ
ਮਹਾਨਗਰ ਦਰੇ ਵਕਰਾਏ

myki ਮਨੀ

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰੇ-ਕਦਾਰ ਸਫਰ ਕਰਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। 
ਆਪਣਰੇ myki ਵਿੱਚ ਪੈਸਰੇ ਪਾਓ ਅਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜੱਥਰੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਿਾਲਰੇ  ਹੋਿੋਗਰੇ, ਇਹ 
ਉੱਥਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਵਹਸਾਬ ਲਗਾਏਗਾ।
ਵਦਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਹਲਾ ਟਚ 2 ਘੰਟਰੇ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਰੇਕਰ 
2 ਘੰਵਟਆਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 
ਵਕਰਾਇਆ ਵਲੱਤਾ ਜਾਿਰੇਗਾ।

ਹਰ ਰੋਜ਼

ਪੂਰਾ ਵਕਰਾਇਆ ਛੋਟ

ਜ਼ੋਨ 1+2 $8.80 $4.40

ਵਸਰਫ ਜ਼ੋਨ 2 $6.00 $3.00

ਸ਼ਨੀਿਾਰ-ਐਤਿਾਰ** $6.40 $3.20

2 ਘੰਟਰੇ

ਪੂਰਾ ਵਕਰਾਇਆ ਛੋਟ

ਜ਼ੋਨ 1+2 $4.40 $2.20

ਵਸਰਫ ਜ਼ੋਨ 2 $3.00 $1.50

myki ਮਨੀ
ਮਹਾਨਗਰ ਦਰੇ ਵਕਰਾਏ

**ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ

*ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ



myki ਮੋਬਾਈਲ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਟਚ ਆਨ ਅਤਰੇ ਟਚ ਆਫ ਕਰਨਾ

ਟ੍ਰੇਨਾਂ
ਟਚ ਆਨ ਅਤਰੇ ਟਚ ਆਫ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਬਸਾਂ
ਟਚ ਆਨ ਅਤਰੇ ਟਚ ਆਫ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਟ੍ਰੇਮ
ਟਚ ਆਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਚ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। 
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ ਵਸਟੀ ਦਰੇ ਫ੍ੀ ਟ੍ਰੇਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਚ ਆਨ ਜਾਂ ਟਚ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਟ੍ਰੇਮ ਤਰੇ ਵਸਰਫ ਤਦੋਂ ਹੀ ਟਚ ਆਨ ਅਤਰੇ ਟਚ ਆਫ ਕਰੋ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਵਸਰਫ ਜ਼ੋਨ 2 ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹੋ (ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿਧਰੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਲਈ ptv.vic.gov.au/zones ਿਰੇਖੋ) 

ਆਪਣਾ myki ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ 

ਆਪਣਾ ਬੈਲੇਂਸ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ptv.vic.gov.au/register ਉੱਤਰੇ 
ਆਪਣਾ myki ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇਤਰੀ (ਵਰਜਨਲ) ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾ ਰਹੋ ਹੋ ਤਾਂ ptv.vic.gov.au/regionaltickets ਿਰੇਖੋ

Google Pay is a trademark of Google LLC.

Mobile myki ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ Android 
ਫੋਨ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ ਿੀ ਟਾਪ ਅਪ ਅਤਰੇ ਟਚ 
ਆਨ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

ਹੁਣ Google Pay™ ਉੱਤਰੇ ਉਪਲਬਧ

ptv.vic.gov.au/mobilemyki 
ਤਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।



ਫ੍ੀ ਟ੍ਰੇਮ ਜ਼ੋਨ

ਵਸਟੀ ਦਰੇ ਫ੍ੀ ਟ੍ਰੇਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਸਟੀ ਸੇਂਟਰ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇਹ Queen 
Victoria Market ਤੋਂ ਲੈ ਕਰੇ Docklands, Spring Street, 
Flinders Street Station ਅਤਰੇ Federation Square ਤਕ 
ਫੈਵਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
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ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ ਵਸਟੀ ਦਰੇ ਫ੍ੀ ਟ੍ਰੇਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਰ 
ਕਰ ਰਹਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਨ ਜਾਂ ਆਫ ਟਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 
myki ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ੀ ਟ੍ਰੇਮ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਚ ਆਨ 
ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

© Public Transport Victoria 2018

ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਦੀ ਪੱਛਾਣ  
ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਮ ਸਟਾਪ ਉੱਤਰੇ ਇਹ 
ਸੰਕਰੇਤ ਿਰੇਖੋ।
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 9321 5454  9321 5441

 9321 5444  9321 5445

 9321 5443  9321 5442

 9321 5449  9321 5446

 9321 5440  9321 5447

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ptv.vic.gov.au/
languages ਉੱਤਰੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 9321 5450 ਤਰੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 

Transport  for Victoria. 1 Spring Street, Melbourne ਦੁਆਰਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਿਧਰੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ptv.vic.gov.au ਿਰੇਖੋ ਜਾਂ 1800 800 007  
ਤਰੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਦਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ 
ਪੀਵੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਧਰੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਰੇ  ਸਰੇਿਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਰੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, relayservice.gov.au ਿਰੇਖੋ


