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हामी मानिसहरुलाई  सवार गराउर्छौं ।
मानिसहरु हामीलाई  अघि बढाऊछन् ।



हामी मानिसहरुलाई  सवार गराउर्छौं ।
मानिसहरु हामीलाई  अघि बढाऊछन् । 

अनि संगसंगै, COTA ले हामीलाई अघि 
बढाऊने छ — 

सेन्ट्रल ओहायोका बासिन्दाहरु, कार्यबल र 
पर्यटकहरुलाई एक अर्कासंग जोडदै् र हामी 
सबैको सामूहिक भविष्यलाई जोडदै् ।



हामी  हौँ

सेन्ट्रल ओहायो 
ट्रान्जिट अथोरिटी



हामी आफूलाई अघि बढाऊछौ



रोकन्को लागि 
सकं ेत गरन् हुोस्

ठिक भाडा 
तिरन् हुोस् र रामर्ो 
सिट रोजन् हुोस् ।

COTA पर्योग गरन्

$

बसबाट उतर्िन

  बसमा प्रवेशगर्दा अगाडिबाट पस्नुहोस्, 
र ठिक नगद (नोट अथवा सिक्का) भाडा 
बाकसमा जम्मा गर्नुहोस् । अथवा 
तपाईको पास घोट्नुहोस् । अगाडिका 
सिटहरु बृद्ध र अपाङ्ग यात्रीहरुका 
लागि सुरक्षित गरिएको हो ।

  जब तपाईको उत्रने ठाउँ नजिकिन्छ,  
तपाईको सिट नजिकको पहेंलो डोरी 
तान्नुहोस् ।

   उत्रिदा पछिको ढोकाबाट निस्किनुहोस्, 
जुन चाहिँ बसको बिचमा स्थित छ ।

CO
TA पर्य

ोग ग
रन्



अनय् यातर्ी 
मारग्दरश्क

ADA 
(अपा गंता भएका अम ेरिकीको ऐन)

छटूपास65+
 ६५ वर्ष माथिका यात्रीहरु, मेडिक्यर

कार्ड भएका र अपांगता भएका 
यात्रीहरुल ेछूटपास ID कार्डको लागि 
निबेदन गर्न सक्नेछन् ।

  कुद्ने उपकरण भएका यात्रीहरुको लागि  
प्राथमिकता बसाई र सुबिधा सबै बसहरुमा 
उपलब्ध छ । सबै बसहरु ADA का लागि 
सुलभ छ ।

    काँन नसुन्ने यात्रीहरु, कृपया 
६१४-२७५-५८७८ (TTY/TTD) मा 
सम्पर्क गर्नुहोस् ।

COTA पर्योग गरन्
CO

TA पर्य
ोग ग

रन्



  पासहरु अधिकांश क्रोगर र जाएन्ट ईगल भएको 
स्थानहरुमा, 33 N. High Street, मा  स्थित 
हाम्रो पास बिक्री कार्यालय, अथवा कुनै पनि 
टिकट पाइने मिसिनहरु बाट किन्न सकिनेछ । 
१ दिने पासहरु बसभित्रै किन्न सकिनेछ। 
पास बिक्री गर्ने थप स्थानहरुका लागि  
COTA.com भ्रमण गर्नुहोस् ।

  हराएका  र फेला परेका कुरा सम्बन्धि सेवाहरु  
हाम्रो 33 N. High Street मा  स्थित पास 
बिक्री कार्यालयमा निम्नलिखित समयमा 
उपलब्ध छ:

 बिहान ८ बजे - बलुकी ५ बजे  
 सोमबार -शुक्रबार 
 अथवा ६१४-२२८-४११२ मा सम्पर्क  गर्नुहोस्

   डाउनटाउन् यातायात गर्ने यात्रीहरुको लागि 
नि:शुल्क पार्क गर्ने र राईड गर्ने ठाउँहर 
उपलब्ध छ ।

 यी ठाउँहरूको नयाँ सूचीको लागि  COTA.com 
 भ्रमण गर्नुहोस् ।

पासहर ु

हराएका  र 
फ ेला पर ेका

पारक् एडं राईड

?

COTA पर्योग गरन्
CO

TA पर्य
ोग ग

रन्



FAQ 

  कस्टमर सर्भिषलाई म कसरी सम्पर्क गर्नसक्छु? 
कृपया ६१४-२२८-१७७६ मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

 म मेरो साइकल बसमा ल्याउन सक्छु?  
 दुई वटा साइकल राख्न सकिने तख्ता हरेक बसको 
 अगाडि स्थित छ ।

  बसमा जनावर ल्याउन अनुमति छ?  
सेवामा संलग्न जनावरहरु वा बोक्न सक्ने बाकसमा घेरिएका 
जनावरहरु मात्र ल्याउन सकिने छ ।

 बसमा नानीहरु बोक्ने बाहन ल्याउन सकिन्छ?  
 सकिन्छ, तर सवारी चालकले यस्ता किसिमका 
 बाहनहरुलाई पट्याएर वा हिड्ने ठाउँबाट अलग्गै राख्न 
 अनुरोध गर्नसक्नेछन्  विभिन्न कारणका लागि ।

  के म बसमा  अवस्थित  धेरै अगाडिको सिटमा बस्न 
सक्छु?  
सक्नुहुन्छ, तर हामी चाहनछौँकी यि  सिटहरुमा बस्न बृद्ध 
अवस्थाका र अपांगता भएका यात्रीहरुलाई प्राथमिकता 
दिईयोस् ।

  लेभल २ र ३ को आकस्मिक हिउँ पर्दा बस सवारी गर्न 
नि:शुल्क छ, के यो कुरा सत्य हो?  
हो ।

  के COTA ले प्याराट्रान्जिट  सेवाहरु प्रदान गर्छ?  
गर्छ। कृपया ६१४-२७५-५८२८ मा सम्पर्क गर्नुहोस्, 
paratransit@cota.com, मा इमेल लेख्नुहोस्, अथवा 
जानकारीका लागि  COTA.com/accessibility भ्रमण 
गर्नुहोस् ।



छूट 
$२.२५ 

—
$ ३१.०० 

दिनको आधारमा 

१ दिने पास          

७ दिने पास         
३१ दिने पास        

स्थानीय                 
$४.५०                   

$२५.००                 
$६२.००                  

पासहरु अधिकांश क्रोगर र जाएन्ट ईगल भएको स्थानहरुमा, 
33 N. High Street मा  स्थित हाम्रो पास बिक्री कार्यालय, 
अथवा कुनै पनि टिकट पाइने मिसिनहरु बाट किन्न सकिनेछ ।
थप स्थानहरुका लागि cota.com भ्रमण गर्नुहोस् । १ दिने 
पासहरु बसभित्रै $४.५० मा किन्न सकिनेछ।

छूटपास ID कार्डहरु
६५ वर्ष माथिका यात्रीहरु, मेडिक्यर कार्ड भएका र अपांगता 
भएका यात्रीहरुले छूटपास ID कार्डको लागि निबेदन गर्न 
सक्नेछन् ।

पासहर ु 
नियमित सवारी गर्नेहरूका लागि विभिन्न 
प्रकारका पासहरु उपलब्ध छ।

 $०.७५

 $०.७५ 
$ ८५.००                                 

सम्मर युथ पास 
जुन १ देखि अगष्ट ३१ सम्म,  १७ बर्ष र मुनिका यात्रीहरुका 
लागि युथ पासहरु- र OSU मा भर्नाभएका विद्यार्थीहरुका 
लागि अप्ट्-ईन पासहरु -$६२ मा उपलब्ध छ ।  33 N. High 
Street मा  स्थित हाम्रो पास बिक्री कार्यालयमा मात्रै ।

२ वटा राईड  टिकट            

५ वटा राईड  टिकट           
१० वटा राईड  टिकट          

स्थानीय                 
$४.००                   

$१०.००                   
$२०.००                  

एक्सप्रेस                   
$५.५०                 

$१३.७५              
$२७.५०               

राईड टिकटहरु टिकट पाइने मिसिनहरुमामात्र उपलब्ध छ।

राईडको आधारमा 
छूट 

$२.०० 

$५.०० 
$१०.०० 

फाल्टु प्रत्येक 
यात्राको लागि 
फाल्टु प्रत्येक 
यात्राको लागि 

 एक्सप्रेस                             

614-228-1776



१.   तपाईंको दिनको यात्रा र गन्तव्यलाई मध्यनजर राखेर 
एउटा समयतालिका छान्नुहोस् ।

२.   समयतालिकाको माथिल्लो भागबाट तपाईंदेखि 
नजिकैको बस स्टप पत्तो लगाउनुहोस् । बसहरु 
समयतालिकामा निर्धारित जग्गाहरुमा रोकिने छ ।

३.   तपाईंको बस स्टप समयतालिकामा खोजेर एउटा 
सुविधाजनक हिड्ने समय पत्तो लगाउनुहोस् ।

४.   पुग्ने समय निर्धारण गर्नुहोस्: जहाँ तपाईंको हिड्ने 
समयले तपाईंको गन्तव्यलाई भेट्छ, त्यो कोठा पत्तो  
लगाउनुहोस् ।

 म्यापहरु  र समयतालिका हेर्नको लागि cota.com 
 भ्रमण गर्नुहोस्।  वा हाम्रो अन्तरक्रियात्मक यात्रा 
 योजनाकार प्रयोग गर्न । 

समयतालिका 
समयतालिका पढ्नको लागि (अथवा पढ्न 
सिक्नको लागि ) केहि सेकेंड्समात्र लाग्छ ।

८ Local Hamilton Ave. 
हपत्ामा डाउनटाउन् बाट
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33 N. High St., Columbus, Ohio 43215 614-228-1776

@COTAbus

facebook.com/cotabus

हामी उत्कृष्टताको लागि प्रतिबद्ध छौँ, चाहे हामी हाम्रो 
ग्राहकहरुको, कर्मचारीहरुको अथवा करदाताहरुको सेवामा 
संलग्न छौँ । हामी उत्कृष्ट यातायात सेवाहरु प्रदान गर्छौं 
र व्यापार नम्रतापूर्वक, सुरक्षित रुपमा, नैतिक्तापूर्वक 

र भरपर्दो ढंगले संचालन गर्छौं । साथसाथै हाम्रो 
नेतृत्वमा हामी आर्थिक जिम्मेदारी र पर्यावरण विवेक 

प्रदर्शन गर्छौं । किनकि यहाँ सेन्ट्रल ओहायो ट्रान्जिट 
अथोरिटीमा, हामी मानिसहरुलाई यातायात त प्रदान 

गर्छौं -१९ करोड् भन्दा धेरै यात्राहरु त सन् २०१४ मा मात्रै 
भएको  थियो -वास्तवमा मानिसहरुनै हुन् जसले हामीलाई 

अघि बढाऊछन् । 

तपाईंहरु जस्ता मानिसहरु ।

हामी आफूलाई अघि बढाऊछौ




