எம் .கே மூவ் செயல் பாட்டுே்கு வருகிறது
மில் டன் கீன் ஸ் ‘மூவ் ’ மல் டி ஆபெரேட்டே் ரெருந்து ெயணச்சீட்டு லண்டன்
ஆய் ஸ்டே்ஸுக்கு ஒத்த திறன் அட்டட (ஸ்மாே்ட் காே்டு)க்கு
மாற் றெ்ெட்டுள் ளது.
'எம் .ரக. மூவ் ' என் று அடைக்கெ்ெடும் அட்டடகள் 1 நாள் , 7 நாள் மற் றும்
28 நாள் நுடைவுச்சீட்டுகடள வைங் குகின் றன, ரமலும் அதற் கு ரசடவக்கு
ெணம் பகாடுக்கும் ெணெ்டெயும் உண்டு, எனரவ நீ ங் கள் ெயணம்
பசய் யும் முன் அட்டடயில் ெணத்டத ஏற் றி, நீ ங் கள் விரும் பும் ெயணத்டத
ஓட்டுனேிடம் கூறுங் கள் , சில் லடறக்கு குைெ்ெம் இல் டல!
ோகித அடிப் படடயிலான எம் .கே. மூவ் நவம் பர் 7 ஆம் கததி
நிறுத்தப் பட்டது, கமலும் கபருந் துேளில் விற் ேகவா
ஏற் றுே்சோள் ளகவா மாட்டாது.
ஏரதனும் விமே்சனம் அல் லது அறிக்டககள் இருெ்பின் , வாடிக்டகயாளே்
ரசடவகளுக்கு அனுெ்ெவும் : mkmove@milton-keynes.gov.uk.
ரெருந்து அல் லது ஓட்டுநேிடம் ஏற் ெடும் சிக்கல் கடளெ் புகாேளிக்க
விரும் பினால் , இயக்குெவடே ரநேடியாக பதாடே்பு பகாள் ளவும் .
அக்ரடாெே் 30 முதல் பின் வரும் இயக்குெவே்கள் , அேிவா, பேட்டலன் ,
யூரனா, பேட் ரோஸ், ரவல் , இசட் & எஸ் (Z&S ) மற் றும் ஸ்ரடஜ் ரகாச்
ஆகியவற் றின் ரெருந்துகளில் அட்டடகடளெ் ெயன் ெடுத்தலாம் .
ரகாவிட் 19 காேணமாக இயக்குெவே்கள் காகித ெணத்டத ஏற் கவில் டல
என் ெதால் , உங் களிடம் பதாடே்ெற் ற வங் கி அட்டட இல் டலபயன் றால்
இது ஒரு சிறந்த மாற் றாகும் .
இடணயதளத்தில் நீ ங் கள் ெதிவு பசய் து, அட்டடடய வாங் கி மற் றும்
ெணமதிெ்பு கூட்டலாம் .
உங் கள் அட்டடடய வாங் கியவுடன் , உங் கள் கணக்கின் மூலம்
இடணயதளத்தினூடாக கூடுதல் ெணமதிெ்பு ஏற் ற முடியும் , பதருவில்
உள் ள எந்தபவாரு சாதனத்திலும் அடத பெற் றுக்பகாள் ளலாம் , அல் லது
பெேிய நுடைவுச்சீட்டு விற் கும் இயந்திேங் களில் ஒன் டறெ் ெயன் ெடுத்தி
நீ ங் கள் கூடுதல் ெணமதிெ்பு ஏற் ற முடியும் . உங் கள் அட்டடடய பெேிய
இயந்திேங் களில் ஒன் றிலும் வாங் கலாம் , ஆனால் தயவுபசய் து அடத
உடனடியாக ெதிவு பசய் யுங் கள் , இல் டலபயன் றால் எந்தபவாரு
விசாேடணயிலும் எங் களால் உதவ முடியாது.

ரமலும் தகவலுக்கு, இடணயதளத்தில் வைங் கெ்ெட்ட எங் கள் ரகள் விகள்
(FAQs) மற் றும் விதிமுடறகடள ெடிக்கவும் .
https://www.getsmartertravelmk.org/on-board/smart-ticketing

