ஈ-கார்ககா பைக்குகள்
நெரிசலைக் குலைப்பதை் கும் , வாயுக்களின் உமிழ் லவக் குலைப்பதை் கும்
ஒரு புதிய முயை் சியின் ஒரு பகுதியாக மிை் டன் கீன் ஸின் நதருக்களிை்
மின் -சரக்கு லபக்குகள் வெ்திருக்கின் ைன.
மிை் டன் கீன் ஸ் கவுன் சிை் ெகரம் முழுவதும் விெியயாகங் கள்
நசய் யப்படும் வழிகலள யமம் படுத்த தனது வாகனப்பலடக்கு மின் சரக்கு லபக்குகலள அறிமுகப்படுத்துகிைது.
புதிய லபக்குகள் மிை் டன் கீன் ஸ் முழுவதும் விெியயாகிக்கும்
வணிகங் கலள ஆதரிக்க பயன் படுத்தப்படும் . யமலும் இெ்த ெிலையான
மாை் றீட்லட வழங் குவதன் மூைம் கார்கள் மை் றும் யவன் கலள சார்வலத
குலைப்பயத இதன் யொக்கம் ஆகும் .
கவுன் சிலின் மரம் மை் றும் நெடுஞ் சாலை ஆய் வாளர்கள் தங் கள்
விசாரலணகளுக்காக நபருெகரத்லத சுை் றி வருவதை் கு வழிவகுக்கும் படி
பை லபக்குகள் பயன் படுத்தப்படும் . நகட் ஸ்மார்ட்டர் வணிக பயண
முதை் முயை் சியின் ஒரு பகுதியாக உள் ளூர் வணிகங் களுக்கும்
குத்தலகக்கு இெ்த வாகனப்பலட கிலடக்கும் .

வணிகத்திற் கான ஈ-கார்ககா பைக்குகள்
மிை் டன் கீன் ஸ் முழுவதிலும் உள் ள வணிகங் கள் , ெகரநமங் கும்
விெியயாகங் கலளச் நசய் வதை் கான புதிய வழிலயக் ஏை் றுக்நகாண்டு
யசாதலனயிட ஊக்குவிக்கப்படுகின் ைன.
2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் , கவுன் சிை் ஒரு புதிய மின் -சரக்கு லபக்
குத்தலகத் திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தும் , யமலும் 13 லபக்குகள்
வணிகங் களுக்கு குறுகிய மை் றும் ெீ ண்ட காை அடிப்பலடயிை் நபரிதும்
குலைக்கப்பட்ட விகிதத்திை் கடனாக நபைக் கிலடக்கும் .
630 லிட்டர் வலர சுலமகலளச் சுமக்கும் திைன் நகாண்ட இெ்த
லபக்குகள் , நபரும் பாைான உள் ளூர் பயணங் களுக்கு கார்கள் அை் ைது
யவன் களுக்கு பதிைாக உபயயாகப்படுத்த முடியும் , யமலும் அலவ முதை்
மை் றும் கலடசி லமை் விெியயாகங் களுக்கு ஏை் ைலவ.
உங் கள் வணிகம் , ெகரம் முழுவதும் விெியயாகங் கலள யமை் நகாண்டாை் ,
யபாக்குவரத்து உமிழ் லவக் குலைப்பதிலும் , மிை் டன் கீன் லஸ
வாழ் வதை் கும் யவலை நசய் வதை் கும் ஒரு பசுலமயான இடமாக
மாை் றுவதிை் உங் கள் பங் லக உங் களாை் நசய் ய முடியுமா?

ஈ-கார்ககா பைக்குகளின் நன்பைகள்
o
o
o
o
o
o
o

எரிநபாருள் மை் றும் வாகன நசைவிை் பணத்லத யசமிக்கும்
வாகன ெிறுத்த கட்டணம் இனி இை் லை
யபாக்குவரத்து உமிழ் லவக் குலைக்கும்
யபாக்குவரத்து வரிலசகலளத் தவிர்க்கும்
ஆயராக்கியமான மை் றும் மகிழ் சசி
் யான ஊழியர்கள்
பதவி உயர்வு (லபக்குகளுக்கு நபயரிடப்படைாம் )
ஒரு முன் யனாடியாக இருங் கள் !
ஈ-கார்யகா லபக் கிராண்ட் ெிதி திட்டத்திை் கு யபாக்குவரத்துத்
துலை ெிதியளித்து எரிசக்தி யசமிப்பு அைக்கட்டலளயாை்
வழங் கப்படுகின் ைது.

ஈ-கார்ககா பைக் உங் கள் வணிகத்திற் கு
சிறந் ததாக இருக்க 10 காரணங் கள்
ஈ-கார்ககா பைக்குகள் : நகர்ை்புற
விநிக ாகங் களின் எதிர்காலை்
ஏை் கனயவ நெரிசைாை் சுலமயயை் ைப்பட்டுள் ள எங் கள் சாலைகளிை்
வீட்டு விெியயாகங் களிை் அதிகரிப்பு சமீபத்திை் ஏை் பட்டுள் ளதாை் ,
வணிகங் கள் ெகரத்லத சுை் றி நபாருட்கலள அனுப்புவதை் கு மிகவும்
வசதியான மை் றும் ெிலையான வழிகலளத் யதடுகின் ைன. மின் சார
இயெ்திரத்துடன் உள் ள மின் -சரக்கு லபக்குகள் , வீட்டிலிருெ்து
வீட்டுக்கு 360 லிட்டர் வலர சுலமகலள சுமக்க திைன் நகாண்டலவ ,
இதை் கு பதிைாக இருக்க முடியும் .
மிை் டன் கீன் ஸ் தங் கள் புதிய மின் -சரக்கு லபக்குகலள வணிகத்
திட்டத்திை் காக அறிமுகப்படுத்தும் யபாது, இெ்த புதிய விெியயாக
முலையின் அயெக வணிக ென் லமகளிை் சிைவை் லைப் பார்ப்யபாம் .
1.மின்-சரக்கு பைக்குகள் சசலவு குபறந் தபவ: மின் சரக்கு
லபக்குகளுக்காக உங் கள் கார்கள் அை் ைது யவன் கலள
ஒதுக்கிவிட்டாை் எரிநபாருள் , பராமரிப்பு, வரி மை் றும் காப்பீட்டிை்
எவ் வளவு ெீ ங் கள் யசமிக்க முடியும் என் பலதக் கவனியுங் கள் .

மிை் டன் கீன் ஸ் கவுன் சிலின் புதிய மின் -சரக்கு லபக் கடன்
திட்டத்தினாை் , வணிகங் கள் வாங் குவதை் கு முன் , ஆராய் ெ்து
உபயயாகித்து பார்ப்பதை் கான வாய் ப்லபப் நபறுகின் ைன. எங் கள்
குலைெ்த நசைவு, குறுகிய மை் றும் ெீ ண்ட காை வாடலக திட்டம்
என் பது ஒரு யசாதலனலய நசய் வதை் கும் அது உங் களுக்காக
யவலைநசய் கிைதா என் று பார்ப்பதை் கும் , முன் முதலீடு எதுவும்
யதலவயிை் லை என் பதாகும் .
2.சுற் றி வர ஒரு வசதி ான வழி: ஒரு மின் -சரக்கு லபக் ஓட்டுபவர்
மை் ை விெியயாக வலககளுடன் ஒப்பிடும் யபாது குலைெ்த யெரத்திை்
எளிதாக தங் கள் இடத்லத அலடய முடியும் . உங் கள் இைக்லக
அலடய யபாக்குவரத்து வரிலசயிை் காத்திருப்பது கடெ்த
காைத்தின் ஒரு விஷயம் . ெகர யபாக்குவரத்லத சமாளிக்க
லபக்குகள் சிைப்பாக நபாருத்தப்பட்டுள் ளன, யமலும் நபாருட்கலள
அனுப்புவதை் கான சிைெ்த வழி யவறு எதுவுமிை் லை.
3.நிறுத்த இடத்பதத் இனி கதட கதபவயில் பல: ெிறுத்த
வசதியான இடத்லதத் யதடும் விலையுயர்ெ்த உங் கள் யெரத்லத
மிச்சப்படுத்துங் கள் . ஒரு மின் -சரக்கு லபக்லக வீடு வீடாக
ஓட்டைாம் , இதிலிருெ்து ஒரு கார் அை் ைது யவலன விட எளிதாகவும்
விலரவாகவும் நபாருட்கலள இைக்க முடியும் .
4. சைரி ஏற் றுதல் திறன்: எங் கள் மின் -சரக்கு லபக்குகள் 630
லிட்டர் வலர சுலமகலள சுமக்கக்கூடும் , எனயவ நபரும் பாைான
உள் ளூர் விெியயாகங் களுக்கு கார்கள் மை் றும் யவன் களுக்கு
பதிைாக இலத உபயயாகிக்க முடியும் . மின் இயெ்திரம் என் பது
சாதாரண லபக்லக விட அதிக சுலமகலள சுமப்பது கூட மிகவும்
எளிதானது ஆகும் .
5. வாயு உமிழ் வு அன்றி இருங் கள் : மின் -சரக்கு லபக்குகள்
கார்பன் டை ஆக்டைடு ஐ நவளியிடுவதிை் லை, எனயவ ெகரத்லத
சுை் றி நபாருட்கலள ெகர்த்துவதை் கான சுை் றுச்சூழை் - ெட்பு
வலகயானது இது. மிை் டன் கீன் லஸ இங் கிைாெ்தின் மிகவும்
ெிலையான ெகரங் களிை் ஒன் ைாக மாை் ை உதவுவதிை் உங் கள்
பங் லக வகிக்கவும் .
6. தனித்து நிற் க: ஒரு ஈ-சரக்கு லபக் செ்லதயிை் ஒரு முக்கிய
யவறுபாடாக இருக்கக்கூடும் , யமலும் ெீ ங் கள் ஒரு சமூக
நபாறுப்புள் ள வணிகம் என் பலத உங் கள்
வாடிக்லகயாளர்களுக்குக் காட்டுங் கள் . எங் கள் அலனத்து சரக்கு

லபக்குகலளயும் நபயர் இடைாம் , எனயவ ெீ ங் கள் ெகரத்லத சுை் றி
வரும் யபாது சாலைகளிை் உங் கள் நபயலரப் பிரபைப் படுத்தைாம் .
7.ஆகராக்கி ைான ைற் றுை் ைகிழ் ச்சி ான ஊழி ர்கள் :
ஏை் கனயவ தங் கள் விெியயாக ெடவடிக்லககளின் ஒரு பகுதியாக
லபக்குகலளப் பயன் படுத்தும் வணிகர்கள் , ஊழியர்கள் திைெ்த
நவளியிை் இருப்பதை் கான வாய் ப்லப அனுபவிப்பது
மட்டுமை் ைாமை் , திடமானவர்களாகஆயராக்கியமானவர்களாகவும்
ஆகுகின் ைார்கள் என் று நதரிவிக்கின் ைனர். மின் கைம் உள் ளதாை்
ஓட்டுதலையும் மிகவும் எளிதாக்குகிைது மை் றும் சாதாரண
லபக்கிை் நபாதுவாக சாத்தியமானலத விட இது வரம் லப மிக
அதிகமாக ெீ ட்டிக்கிைது.
8.உங் கள் சச ல் ைாடுகளில் இபணை் ைது எளிது: மின் -சரக்கு
லபக்லக ஓட்டுவது எளிது. உங் கள் நசயை் பாடுகளிை் அவை் லை
இலணப்பதன் மூைம் , உங் கள் குழுக்கான கார்கள் மை் றும்
யவன் களின் அவசியத்லதக்குறித்து கூட ெீ ங் கள் கவலைப்பட
யவண்டியதிை் லை, அவர்களுக்கு ஓட்டுெர் உரிமமும்
யதலவயிை் லை. மிை் டன் கீன் ஸ் கவுன் சிை் அலனத்து ஓட்டுனரும்
சாலைகளிை் வசதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் உணர உதவும்
லபக்நகபிலிட்டி பயிை் சிலயயும் வழங் குகிைது.
9.சைட்கராலுக்காக இனி ை ணங் கள் இல் பல: ொள் முடிவிை் ,
மின் கைத்லத சுவரிை் நசருகவும் , அடுத்த ொளுக்கு ெீ ங் கள் நசை் ை
தயாராக உள் ளீர ்கள் . யவலை யெரத்திை் எரிநபாருள்
ெிறுத்தங் களுக்கு திட்டமிட யதலவயிை் லை.
10. மில் டன் கீன்பை விட சிறந் த இடை் எது: இது
விெியயாகங் கலள வழங் குவதை் கான வித்தியாசமான வழிலய
யசாதலன நசய் வதை் கான சிைெ்த இடம் . ெகரம் ஏை் கனயவ
ெிலையான, புதுலமயான பயணங் களிை் முன் னணியிை் உள் ளது அதன் குறுக்குயகாடு யபாக்குவரத்து அலமப்பு மை் றும் நரட்யவஸ்
சாலைகள் ஆகியவை் லைக் நகாண்டு சுைபமாகவும்
பாதுகாப்பாகவும் உள் ளது.
உங் கள் வணிகை் மில் டன் கீன்ை் முழுவதுை் விநிக

ாகிக்கிறதா?

மின் -சரக்கு லபக்லக ஏன் ஓட்டிப்பார்க்கக்கூடாது? லசக்கிள் ஓட்டுதை்
குழுலவ cycling@ milton-keynes.gov.uk இை் நதாடர்பு நகாள் ளவும் அை் ைது

யமலும் தகவை் கலள அறிய எங் கள் வலைத்தளமான
www.getsmartertravelmk.org ஐப் பார்க்கவும் .

ஈ-ை்கூட்டர்கள்
மில் டன் கீன்ஸில் மின்சார ை்கூட்டர்கள்
மிை் டன் கீன் ஸ் கவுன் சிை் லைம் , ஸ்பின் மை் றும் ஜின் ஜறுடன் இலணெ்து
ஒரு புதுலமயான யதசிய திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ஈ-ஸ்கூட்டர்கலள
யசாதலன நசய் தது.
மின் -ஸ்கூட்டர்களின் மிை் டன் கீன் ஸ் யசாதலன 12 மாதங் கள் வலர
ெீ டிக்கும் , யமலும் யசாதலனயின் யபாது 900 க்கும் அதிகமான
ஸ்கூட்டர்கள் பயன் படுத்தப்படவிை் லை.
மின் -ஸ்கூட்டர்கலள மூன் று ஆபயரட்டர் பயன் பாடுகள் ( apps-ஆப் ) மூைம்
முன் பதிவு நசய் யைாம் , ஆப்பிள் மை் றும் கூகிள் பியள மூைம் வழக்கமான
முலையிை் பதிவிைக்கம் நசய் யைாம் .
எப்யபாது, எங் யக மை் றும் எப்படி சவாரி நசய் யைாம் என் பது பை் றி
யமலும் அறிய கீயழயுள் ள FAQ’s யகள் விகலளப் படிக்கவும் .
ஈ-ை்கூட்டபர எவ் வாறு ை
சச ் வது

ன்ைடுத்துவது ைற் றுை் முன்ைதிவு

நதாலையபசி பயன் பாட்டின் ( apps-ஆப் ) மூைம் ஸ்கூட்டர்கள் முன் பதிவு
நசய் ய கிலடக்கும் . இவை் லை வழக்கமான இடங் களிலிருெ்து இைவசமாக
பதிவிைக்கம் நசய் யைாம் .
ஸ்கூட்டலரப் பயன் படுத்துவதை் கு முன் , குறுகிய- வழிமுலைகள்
காநணாளி மை் றும் மதிப்புலர வழிகாட்டிலயப் பாருங் கள் , இது
அடிப்பலட நசயை் பாடுகலள விவரிக்கும் , யமலும் ஸ்கூட்டர்கலள
எப்படி, எங் கு பயன் படுத்தைாம் , எங் கு ெிறுத்தைாம் மை் றும் உங் கள்
சவாரிலய எவ் வாறு முடிக்க யவண்டும் என் பலத உங் களுக்கு
காண்பிக்கும் . ஸ்கூட்டர்கலளப் பயன் படுத்த கட்டணம் உள் ளது, இது
இயக்குபவர்களிலடயய யவறுபடும் .
நான் தபலகவசை் அணி

கவண்டுைா?

தலைகவசம் அணிவது கட்டாயமிை் லை, ஆனாை் அணிவது ெை் ைது குறுகிய பயணங் களிை் கூட. லபக்குகளிை் தலைகவசம் அணிவது

பாதிப்லப குலைக்குநமன் று ஆய் வுகள் நதரிவிக்கின் ைன, இது
ஸ்கூட்டர்களிலும் உண்லமயாக இருக்கக்கூடும் .
ை்கூட்டர்கள் எவ் வளவு ைாதுகாை் ைானபவ?
ஸ்கூட்டர்கள் உரிமம் நபறுவதை் கு முன் னர் யபாக்குவரத்துத் துலையாை்
ெிர்ணயிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு யசாதலனகளிை் யதர்ச்சி நபை் றுள் ளன.
இதன் நபாருள் என் னநவனிை் யவறு எெ்த சாலை வாகனங் களுக்கும்
ஒத்த வலகயிை் இலவ அங் கீகரிக்கப்பட்டுள் ளன. அவர்களுக்கு இரண்டு
தடுப்புக்கருவிகள் (ப்யரக்குகள் ), ஊதப்பட்ட ரப்பர்க் கட்டுகள் (டயர்கள் ),
விளக்குகள் மை் றும் ஒரு ஹாரன் / மணி இருக்க யவண்டும் . அலவ 35
கியைாவுக்கு யமை் எலடலயக் நகாண்டிருக்க முடியாது, யமலும் அலவ
மணிக்கு 15 லமலுக்கும் குலைவாகயவ ஓட்டப்படயவண்டும் . பயனர்கள்
ஓட்டுெர் உரிமத்லத லவத்திருக்க யவண்டும் , எனயவ, ெீ ங் கள்
ஸ்கூட்டர்கலள இயக்குவதை் கான மருத்துவ தகுதி, ஒரு காலர ஓட்டுவது
யபான் ை அயத ெிலைக்கு ெிறுவப்பட்டுள் ளது.
எனக்கு எவ் வளவு வ

து இருக்க கவண்டுை் ?

ஆபயரட்டர்கள் தங் கள் நசாெ்த நகாள் லககலளக் நகாண்டுள் ளனர்
மை் றும் பயன் பாட்லட 18 க்கு யமை் கட்டுப்படுத்துகிைார்கள் , ஆனாை்
சட்டப்பூர்வமாக ெீ ங் கள் ஸ்கூட்டர்கலளப் பயன் படுத்த தை் யபாலதய
ஓட்டுெர் உரிமத்லத லவத்திருக்க யபாதுமான வயதாக இருக்க
யவண்டும் . இதிை் 16 வயது முதை் தை் காலிக உரிமங் களும் அடங் கும் .
உங் கள் வ

து எவ் வாறு சரிைார்க்கை் ைடுை் ?

திட்டத்திை் யசர பயனர்கள் பயன் பாட்டின் (App-ஆப்) வழியாக
பரியசாதலனக்காக தங் கள் புலகப்பட ஓட்டுெர் உரிமத்லத வழங் க
யவண்டும் .
ஈ- ை்கூட்டபர நான் எங் கக சவாரி சச ்

லாை் ?

நபாதுவாக, ெீ ங் கள் எங் கு ஒரு லபக்கிை் சவாரி நசய் ய முடியுயமா, அங் கு
ஒரு ஸ்கூட்டரிலும் சவாரி நசய் யைாம் . எம் .யக. யசாதலன யபான் ை
உரிமம் நபை் ை யசாதலனயின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் வாடலக
ஸ்கூட்டர்களுக்கு, இலத அனுமதிக்க இங் கிைாெ்து அரசு சட்டம்
இயை் றியுள் ளது.

மிை் டன் கீன் லஸப் நபாறுத்தவலர இது முதன் லமயாக நரட்யவ
பிலணயத்லதக் குறிக்கும் . ெீ ங் கள் அவை் லை சாலைகளிை் சவாரி
நசய் யைாம் , ஆனாை் அலவ குறுக்குயகாடு சாலைகளிை் இருெ்து
தலடநசய் யப்படும் . சி.எம் .யக.யிை் ஸ்கூட்டர்கலள கார் ெிறுத்துமிடங் கள்
வழியாகவும் , சுரங் கப்பாலத வழியாகவும் யசலவ சாலைகளிை் ஓட்ட
யவண்டும் . ெலடபாலதகளிை் ஈ-ஸ்கூட்டர்கள்
அனுமதிக்கப்படுவதிை் லை.
நி மிக்கை் ைட்ட இ க்க ைாபதகளில் ை்கூட்டர்கள் எவ் வாறு
கட்டுை் ைடுத்தை் ைடுை் .
லசக்கிள் ஓட்டுவலதப் யபாை சிை யெரங் களிை் சரியான பாலதகளிை்
சவாரி நசய் ய அமை் படுத்துவது கடினம் . ஸ்கூட்டர்கள் மூைம் ஜியயா
ஃநபன் சிங் லக உபயயாகிக்க நதாழிை் நுட்பத்லதப் பயன் படுத்துயவாம் .
இதன் நபாருள் ஸ்கூட்டர்கள் அனுமதிக்கப்படாத அை் ைது விரும் பாத
பகுதிகளுக்குச் நசை் லும் யபாது அவை் றின் சக்தி அலணக்கப்படைாம்
அை் ைது குலைக்கப்படைாம் . மை் ை ெடவடிக்லககள் இை் ைாமை்
நவை் றிகரமாக நசயை் பட முடியுமா என் பலத ெிறுவ, யசாதலனயானது
இெ்த திைலன யசாதிக்கும் , இை் லைநயன் ைாை் சாலை அலடயாளம்
அை் ைது பகுதி கட்டுப்பாடுகள் யபான் ை பிை ெடவடிக்லககலள ொங் கள்
அறிமுகப்படுத்துயவாம் .
ை்கூட்டபர நான் எங் கக நிறுத்த முடியுை் ?
நபாதுவாக இரண்டு வலகயான நசயை் பாடுகள் உள் ளன, ‘சுதெ்திர
ஓட்டம் ’ அை் ைது நபாருத்தபட்டலவ. சுதெ்திர ஓட்டம் என் பது ெீ ங் கள் ஒரு
பகுதியிை் ஒரு ஸ்கூட்டரிை் சவாரி நசய் யைாம் மை் றும் உங் கள் சவாரி
முடிெ்ததும் அடுத்த பயனர்களுக்காக உங் கள் ஸ்கூட்டலர ெிறுத்தி
விடுங் கள் . இெ்த நசயை் முலை அதிகபட்ச இணங் கும் தன் லமலய
வழங் குகிைது மை் றும் ஸ்கூட்டர்களாை் ஒரு வீட்டுக்கு வீடு யசலவ
வழங் கப்படுகிைது - இது பைருக்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக
இருக்கிைது. இெ்த நசயை் முலைக்கான சவாை் என் னநவனிை்
ஸ்கூட்டர்கலள கிட்டத்தட்ட எங் கும் ெிறுத்தக்கூடிய ஆபத்து
ஏை் படக்கூடும் மை் றும் சிைராை் ‘லகவிடப்பட்டலவ’ என் று பார்க்கப்பட
முடியும் . நபரும் பாைான செ்தர்ப்பங் களிை் இது அப்படியை் ை, வழக்கமாக
ஸ்கூட்டர் விட்டுச்நசை் ைப்பட்டவுடன் மீண்டும் அடுத்த பயணத்திை் கு
கூடிய சீக்கரத்திை் பயன் படுத்தப்படுகிைது. ஒரு சவாரி முடிெ்ததும்

ஸ்கூட்டர்கள் இருக்கும் இடத்லத பயன் பாடு(ஆப்) உடனுக்குடன்
காட்டுகிைது.
ஸ்கூட்டர்களிை் மிகவும் துை் லியமான ஜி.பி.எஸ்
நபாருத்தப்பட்டிருக்கின் ைன - எனயவ ஸ்கூட்டர்கள் எை் ைா யெரங் களிலும்
எங் கு இருக்கின் ைன என் பலத இயக்குபவர்கள் அறிவார்கள் .
வலரயறுக்கப்பட்ட காைத்திை் குள் (நபாதுவாக 24 மணியெரம் )
ஸ்கூட்டர்கள் மீண்டும் பயன் படுத்தப்படாத ெிலையிை் , ஸ்கூட்டலர
இடமாை் ைம் நசய் ய நசயை் பாட்டுக் குழு அனுப்பப்படுகிைது.
எம் .யக.சி மை் றும் இயக்குபவர்கள் ஸ்கூட்டர்களின் உபயயாகம் மை் றும்
ெிறுத்தம் ஆகியவை் லை உடனுக்குடன் கண்காணித்து வருகின் ைனர்,
யசாதலனயின் சிை வாரங் களுக்குள் உபயயாகத்தின் ‘மிகயதலவப் படும்
இடங் கள் ’ (ஹாட்ஸ்பாட்கள் ) எங் யக என் று நதரிெ்து நகாள் ளத்
நதாடங் குயவாம் , இது அதிக யதலவ எங் யக என் று எங் களுக்குத் நதரிெ்த
இடத்திை் , சிை ஸ்கூட்டர் ெிறுத்தும் பகுதிகலள முலைப்படுத்த
வழிவகுக்கும் . இது பின் னர் சிை ‘நபாருத்தபட்ட’ (டாக்குட்) பகுதிகளாக
உருவாகும் , அங் கு ஸ்கூட்டர்கள் ெியமிக்கப்பட்ட பகுதிகளிை்
நபை் றுக்நகாள் (பிக் அப் ) மை் றும் ஓப்பலடத்தை் (டிராப் ஆஃப் ) இடத்திை்
ெிறுத்தப்படும் .
பயனர்களுக்கு வழிகாட்டப்படும் மை் றும் ஸ்கூட்டர்கள் மை் ைவர்களுக்கு
இலடயூறு ஏை் படாதவாறு எங் கு விட்டுச் நசை் ை யவண்டும் என் று
அறிவுறுத்தப்படுவார்கள் . இதன் நபாருள் ஒரு நரட்யவயின் பக்கத்தியைா
அை் ைது ஒரு இடத்தின் திைெ்தநவளியிை் விட்டுச் நசை் வது ஆகும் .
நவகுமதிகள் மூைம் ஸ்கூட்டர்கலள நபாருத்தமான இடங் களிை்
விட்டுவிட பயனர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள் (எடுத்துக்காட்டாக
எதிர்காை சவாரிகளுக்கு குலைெ்த கட்டணம் ). ெை் ை வலகயிை் ஸ்கூட்டர்
ெிறுத்த அலடயாளம் காண உதவும் வலகயிை் ஏை் கனயவ
ெிறுத்தப்பட்டுள் ள ஸ்கூட்டரின் புலகப்படத்லத எடுக்க பயனர்கள்
ஊக்குவிக்கப்படுகிைார்கள் . இறுதியிை் பயனர்கள் ஸ்கூட்டலர
நபாருத்தமை் ை இடங் களிை் நதாடர்ச்சியாக விட்டாை் , அவர்கலள
திட்டத்திலிருெ்து ‘தலட’ நசய் யைாம் .
ஒரு சை் ைவத்பத ைற் றி நான் எவ் வாறு புகாரளிை் ைது அல் லது
சிக்கபல சதரி ை் ைடுத்துவது?

குறிப்பிட்ட இயக்குபவலரத் நதாடர்புநகாள் வதை் கு ஸ்கூட்டர்களிை்
நதாடர்பு விவரங் கள் உள் ளன. இயக்குபவரின் வலைத்தளங் கள் மூைமாக
புகாரிடைாம் , யமலும் உள் ளூர் நதாடர்பு விவரங் கள் ;
பலை்
மின் னஞ் சை் : support@li.me
நதாலையபசி: +44 800 808 5223
https://www.li.me/en-us/home
ை்பின்
https://spinpm.wpengine.com/
ஜின்ஜர்
https://www.ginger.town/
சரியாக ெிறுத்தப்படாத அை் ைது ெீ ண்ட யெரம் பயன் படுத்தப்படாமை்
விட்டுவிடும் ஸ்கூட்டர்கலள லகயாள இயக்குபவருக்கு தரங் கள்
அலமக்கப்பட்டுள் ளன. நபாதுவாக ஸ்கூட்டர்கள் பாலதகலளத்
தடுத்துக்நகாண்டிருக்கும் ஒரு சம் பவத்திை் கு 2 - 4 மணியெரங் களுக்கு
இலடயிை் அவர்கள் பதிைளிக்க யவண்டும் .
சுற் றி நிபற
இல் பலக ?

ஈ-ை்கூட்டர்கள் உள் ளன, ஆனால் மின்கல சக்தி ஏதுை்

ஒரு யசலவ வாகனம் இரவிை் நசன் று ஈ-ஸ்கூட்டர்கலள சார்ஜ் நசய் ய
எடுத்துச் நசை் கிைது அை் ைது அவை் றின் மின் கைங் கள் (யபட்டரிகள் )
மாை் ைப்படுகின் ைன. மின் -ஸ்கூட்டர்களின் சார்ஜ் 2-3 ொட்கள் வலர
ெீ டிக்கும் மை் றும் அவை் றின் சார்ஜ் ெிலை நதாலைவிலிருெ்து
கண்காணிக்கப்படுகின் ைன.
சரட்கவயின் பிற ை னர்கள் ைற் றுை் குறிை் ைாக ஊனமுற் ற
ை னர்கபளை் ைற் றி என்ன?
நரட்யவஸ் 250 கி.மீ க்கும் அதிகமான பகிரப்பட்ட-பயன் பாட்டு
பாலதகலள வழங் குகிைது, நபாதுவாக 2- 3 மீ அகைமுள் ள பாலதகள்

உள் ளன. இெ்த ஆஸ்தியின் பயன் பாட்லட அதிகப்படுத்தும் விதமாக
ெலடபயிை் சி, லசக்கிள் ஓட்டுதை் மை் றும் இப்யபாது பரியசாதலனக்
காைத்திை் கு - மின் சார ஸ்கூட்டர்கள் ஆகியவை் லை அதிகமாக
ஆதரிப்பயத எங் கள் யொக்கம் ஆகும் . இெ்த பிலணயம் பை
குடியிருப்பாளர்களுக்கும் பார்லவயாளர்களுக்கும் மிகவும் ெிலையான
பயணத்லத வழங் கும் திைலனக் நகாண்டுள் ளது. இெ்த வழித்தடங் களிை்
நபரும் பாைானலவ தை் யபாது குலைவாகயவ பயன் படுத்தப்படுகின் ைது,
எனயவ எை் ைா பயனர்களுக்கும் இடம் இருப்பதாக ொங் கள்
ெிலனக்கியைாம் . பரியசாதலன இலத உறுதிப்படுத்த உதவும் - அை் ைது
இை் லை என் று.
எம் .யக.யிை் உள் ள ஊனமுை் ை சமூகத்தின் பிரதிெிதியுடன் ொங் கள்
உலரயாடுகியைாம் , அவர்களின் கவலைகள் மை் றும் பிரச்சிலனகலள
கவனமாகக் யகட்கியைாம் . காவை் துலை, பூங் காக்கள் அைக்கட்டலள,
சாண்டாண்டர், லசக்கிள் மன் ைம் , ஆபயரட்டர்கள் , எம் .யக.சி, பிசினஸ்
மை் றும் எம் .யக நசன் டர் ஆகியை் றின் ஒருங் கிலணெ்த வாழ் க்லகக்காக
ொங் கள் ஒரு பங் குதாரர் ஆயைாசலனக் குழுலவ ஏை் படுத்தி உள் யளாம் .
பரியசாதலனலய மறுஆய் வு நசய் வது மை் றும் பரிசீலிக்கப்பட யவண்டிய
எெ்தநவாரு திருத்தங் கள் / ெடவடிக்லககளுக்கும் பரிெ்துலர வழங் குவயத
இெ்த குழுவின் பங் கு ஆகும் . எதிர்காை யபாக்குவரத்து முலையாக மின்
ஸ்கூட்டர்கலள அரசாங் கம் நதாடர யவண்டுமா என் று ஆயைாசலன
வழங் குவதை் காக பரியசாதலன முடிெ்ததும் அரசாங் கத்திை் கு ஒரு
அறிக்லகலய வழங் க இெ்த குழு அலழக்கப்படும் .
பரியசாதலன வளர்ெ்து வரும் இெ்த சூழ் ெிலையிை்
பார்லவயை் யைாருக்கான வழிகாட்டி ொய் களுடன் அவர்களின்
கருத்துக்கலள அறிெ்துநகாள் ளவும் கூட ொங் கள் பணியாை் றி
வருகியைாம் .
தனி

ார் மின்-ை்கூட்டர்கள் ைற் றி என்ன?

இலவ பரியசாதலனயின் ஒரு பகுதியாக இை் லை, தை் யபாது எம் .யக
மை் றும் உண்லமயிை் இங் கிைாெ்து முழுவதும் இலவ பயன் படுத்தபட
சட்டவியராதமாக உள் ளன. பரியசாதலன மூைம் உரிமம் நபை் ை
ஸ்கூட்டர்கள் மட்டுயம எம் .யக.யிை் அனுமதிக்கப்படுகின் ைன.
கூடுதல் தகவல் கபள நான் எங் கக சைற முடியுை் ?
இயக்குபவரின் வலைத்தளங் கள் யமலும் விரிவான தகவை் கலளத்
தருகின் ைன. மிை் டன் கீன் ஸ் கவுன் சிை் வழக்கமான புதுப்பிகலள

நவளியிடும் . பரியசாதலனயின் திட்டம் மை் றும் அவை் றின் பின் னாை்
உள் ள பகுத்தறிவு பை் றிய தகவை் கலளயும் யபாக்குவரத்துத் துலை
வழங் குகிைது.
ககாவிட் -19 ைற் றி என்ன?
ஸ்கூட்டர் ெிறுவனங் கள் தங் கள் வலைத்தளங் களிை் யகாவிடிடமிருெ்து
வரும் அபாயத்லதக் குலைப்பதை் கான நகாள் லகலய
நவளியிடுகின் ைன. நசயை் பாடுகள் நவளியிை் உள் ளன மை் றும்
ெிறுவனங் கள் தங் கள் ஸ்கூட்டர்கலள தவைாமை் சுத்தம் நசய் கின் ைன,
யமலும் ஒை் லை ெபர் வாகனங் கள் அதிக அளவு தனிலமப்படுத்தலை
வழங் குகின் ைன. எை் ைா நசயை் கலளயும் யபாையவ, அறிகுறிகலளக்
நகாண்ட பயனர்கள் தை் யபாலதய அரசு / நபாது சுகாதார இங் கிைாெ்து
வழிகாட்டலைப் பின் பை் றுமாறு யகட்டுக்நகாள் கியைாம் .

