
ഘട്ടം 1 സൗത്ത് ട�ോൾ നിരക്ത് അതിര് ക്രമീ്രരിക്കുന്ന ക്രക്രിയ

പ്രോതകുജനങ്ങളുപ� വോദടം ട്രൾക്ല്
American Legion Bridge I-270 to I-370

ഘട്ടം 1: അേമരിക്കൻ 
ലീജിയൺ ്രബിഡ്ജ് I-270 
മുതൽ I-70 വെരയുളള് 
റിലീഫ് �ാൻ

ഘട്ടം 1 സൗത്ത്: അേമരിക്കൻ 
ലീജിയൺ ്രബിഡ്ജ് I-270 
മുതൽ I-370 വെര

ഭൂപടത്തിെല അടയാളങ്ങൾ 
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

മേരിലാൻഡ് ട്ാൻസമപാർമടേഷൻ അമ�ാറിറ്ി (എംഡി്ിഎ) ഘടേം 1 സൗത്ത് 
ആയ അമേരിക്കൻ ലീജിയണ് ട്ിഡ്ജ് I--270 േു�ൽ I-370 വരരയുള്ള�ിരറെ 
മ്ാൾ നിരക്കത് അ�ിര് ട്രേീ്രരിക്കുന്ന ടപട്രിയയുര് ഭാഗോയി രപാ�ുജനങ്ങളുര് 
അഭിടപായങ്ങൾ സ്ീ്രരിക്കു്രയാണ്.  മനരിടേും
 മ�ാണിൽ വിളിച്ു ര്രാണും ഉള്ള രപാ�ുജനങ്ങളുര് വാദം മ്രൾക്കൽ 
ന്ക്കുമ്ാൾ അവയിൽ രപാ�ുവായ അഭിടപായം പറഞ്ു ര്രാമണാ  
വണ്-ഓണ്-വണ് ര്സ്റിമോണിയിലൂര്മയാ മരഖാേൂലമോ ഇവ 
ഔമദയാഗി്രോയി മരഖരപെ്ുത്ാൻ ്രഴിയും.

ജൂലല 12-ന് ഹിൽടേണ് വാഷിംഗ്ണ് ഡിസി/മറാക്കത്വിരലലെ മഹാടേൽ & 
എകസി്രയൂടേീവ് േീറ്ിംഗ രസന്റർ 1750 മറാക്കത്വിരലലെ ലപക്കത്, മറാക്കത്വിരലലെ, 
മേരിലാൻഡ് 20852 എന്ന വിലാസത്ിൽ ഉച് ്രഴിഞ്ത് 2 േു�ൽ 4 േണി 
വരരയും ലവ്രുമന്നരം 6 േു�ൽ 8 േണി വരരയും ഉള്ള രണത് രസഷനു്രളിലായി 
രപാ�ുജനങ്ങൾക്കത് അഭിടപായവും വണ്-ഓണ്-വണ് ര്സ്റിമോണിയും 
മരഖരപെ്ുത്ാം  (േുൻ്രൂർ രജിസമട്ഷൻ മടപാത്ാഹിപെിക്കുന്നു). 
ഈ മനരിടേുള്ള വാദം മ്രൾക്കലിൽ പരകെ്ുക്കുന്ന എലലൊം എംഡി്ിഎ 
ജീവനക്കാരും രപാ�ുജനങ്ങളും ര്രാവിഡ്-19-ോയി ്ന്ധരപെടേ സിഡിസിയുര് 
ോർഗനിർമ്ദേശങ്ങൾ പാലിമക്കണ�ുണത്.

ജൂലല 14-രല മ്രാൾ-ഇൻ ര്സ്റിമോണി രപാ�ുജനങ്ങളുര് വാദം മ്രൾക്കലിന് 
ഉച് ്രഴിഞ്ത് 2 േു�ൽ 4 വരരയും ലവ്രുമന്നരം 6 േു�ൽ 8 വരരയും ഉള്ള രണത് 
രസഷനു്രൾ ഉണായിരിക്കും. ഇത് ര്ലിമ�ാണ് വഴിയുള്ള രവർ്ൽ പബ്ിക 
ര്സ്റിമോണിക്കത് അവസരം ഒരുക്കി നൽ്രും (അഡ്ാൻസഡ് രജിസമട്ഷന് - 
േു്രളിൽ വല�ു ഭാഗത്ത് ്ര്ും നീല മ്ാകസിൽ സൂചിപെിച്ിരിക്കുന്ന�ുമപാരല  
രവബ്ലസറ്ിലൂര്മയാ മ�ാണിലൂര്മയാ - മ�ാണ് ്രയൂവിൽ 
ടപമവശിമക്കണ�ുണത്). വണ്-ഓണ്-വണ് ര്സ്റമോണിക്കത്, 855-701-1977 എന്ന 
ന്റിൽ വിളിച്ത് േൂന്നത് േിനിറ്ിൽ പരിേി�രപെ്ുമത്ണ ഒരരാറ് മവായ്സരേയിൽ 
സമദേശം നൽ്രു്ര.

പ�ൊതുജനങ്ങളുപെ  
വൊദം കേള്ക്കലില് 

ഞങ്ങകളൊപെൊപ്ം കേരൂ
രപാ�ുജനങ്ങളുര് വാദം മ്രൾക്കലിനു േു്ായി ദയവായി രപാ�ുജങ്ങളുര് വാദം 
മ്രൾക്കാനുള്ള വസ�ുക്കൾmdta.maryland.gov/ALB270TollSettingനിന്നത്  
അവമലാ്രനം രചയ്യൂ. രപാ�ുജങ്ങളുര് വാദം മ്രൾക്കാനുള്ള എലലൊ വസ�ുക്കളും 
ദൃശയോക്കു്രയും വിശദീ്രരിക്കു്രയും രചയ്�ു ര്രാണുള്ള ഒരു രവർച്ൽ ഇൻ�ർമേഷൻ 
േുറിയും ഈ രവബ്മപജിൽ ഉണത്. രപാ�ുജനങ്ങളുര് വാദം മ്രൾക്കുന്ന സേയത്ത് ലലവ് 
ടപസമറെഷൻ ഉണായിരിക്കു്രമയാ മചാദയങ്ങൾക്കത് ഉത്രം നൽ്രു്രമയാ രചയ്ിലലെ.

രപാ�ുജനങ്ങൾക്കത് 855-701-1977 എന്ന ന്രിൽ വിളിച്ു ര്രാണത്  
ജനങ്ങൾ �ത്േയം മനരിടേത് നൽ്രുന്ന ര്സ്റിമോണി വാദം മ്രൾക്കാമനാ  
mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting സദേർശിച്ു ര്രാണത് ഈ വാദം  
മ്രൾക്കലിരറെ ലലവ്സട്ീം ്രാണാമനാ ്രഴിയും.

ജനങ്ങള് കനരിട്ട് നല്േുന്ന പെസ്റിക�ൊണി വൊദം 
കേള്ക്കല്

തിങ്കള്, ജൂലല 12 (2-4 �ിഎമും 6-8 �ിഎമും)
ഹിൽടേണ് വാഷിംഗ്ണ് ഡിസി/മറാക്കത്വിരലലെ മഹാടേൽ & എകസി്രയൂടേീവ് േീറ്ിംഗ  

രസന്റർ 1750 മറാക്കത്വിരലലെ ലപക്കത്, മറാക്കത്വിരലലെ, മേരിലാൻഡ് 20852
(േുൻ്രൂർ രജിസമട്ഷൻ മടപാത്ാഹിപെിക്കുന്നു)

കേൊള്-ഇന് പെസ്റിക�ൊണി വൊദം കേള്ക്കല്
ബുധന്, ജൂലല 14  (2-4 �ിഎമും 6-8 �ിഎമും)

(േുൻ്രൂർ രജിസമട്ഷൻ അവശയം)

വൊദം കേള്ക്കല് രജിസക്െഷന്
mdta.maryland.gov/ALV270TollSetting

അപലലെങ്കില് 888-725-0174

വാദം മ്രൾക്കലു്രൾക്കത് പുറമേ, ഇനി പറയുന്ന �ൊര്ഗങ്ങളിലൂപെ ഓഗസ്റട് 12 വ്ൊഴൊഴേ 
ലവേുകന്നരം 5 �ണിക്കട് മരഖാേൂലേുള്ള അഭിടപായങ്ങളും മവായ്സരേയിൽ വഴിയുള്ള 
മ്രാൾ-ഇൻ ര്സ്റിമോണിയും ഔമദയാഗി്രോയി മരഖരപെ്ുത്ുന്ന�ിനായി സ്ീ്രരിക്കും:

mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting എന്ന രവബ്മപജിൽ ലഭയോയ ഒരു 
ഇലകമട്ാണിക അഭിടപായ മ�ാം സേർപെിച്ു ര്രാണത്;

അഭിടപായം മരഖരപെ്ുമത്ണ മ�ാം ഡൗണ്മലാഡ് രചയ്ത് പൂർത്ിയാക്കി 
ഇനി പറയുന്ന വിലാസത്ിൽ ഇരേയിൽ രചയ്�ു ര്രാണത് 
ALB270TollSetting@mdta.maryland.gov

പൂർത്ിയാക്കിയ അഭിടപായ മ�ാം ടപിറെത് രചയ്ത് ഇനി പറയുന്ന 
വിലാസത്ിൽ രേയിൽ രചയ്�ു ര്രാണത്: 
ഘട്ം 1 സൗത്ട്: അക�രിക്കന് ലീജിയണ് ്ബിഡ്ജ് I-270 �ുതല് I-370 വപര കെൊള് 
കേറ്ട് കേഞ്ട് �ബ്ിക് േ�ന്ട് ക�രിലൊന്ഡ് ്െൊന്സക�ൊര്കട്ഷന് അകതൊേിറ്ി 2310 
ക്ബൊണിംഗ് ലൈകവ ബൊള്ട്ിക�ൊര്, എംഡി 21224  

855-701-1977 എന്ന ന്രിൽ വിളിച്ത് േൂന്നത് േിനിറ്ിൽ 
പരിേി�രപെ്ുത്ിയിരിക്കുന്ന ഒരരാറ് മവായ്സരേയിലിൽ മ്രാൾ-ഇൻ 
ര്സ്റിമോണി നൽ്രിരക്കാണത്.

രവർ്ൽ ര്സ്റിമോണിയിലൂര്യുള്ള വാദം മ്രൾക്കലിലൂര്മയാ േറ്ത് രീ�ി്രളിലൂര്മയാ (അഭിടപായങ്ങൾ മരഖരപെ്ുത്ാനുള്ള മ�ാം, 
ഇരേയിൽ, ്രത്ത് അരലലെകെിൽ മവായ്സ സമദേശം) ലഭിച് എലലൊ അഭിടപായങ്ങൾക്കും  �ുലയ പരിഗണന നൽ്രും. ഔമദയാഗി്ര മരഖ്രളിമലക്കത് 
പരിഗണിക്കാൻ അഭിടപായങ്ങൾ ഓഗസ്റത് 12-ന് ലവ്രുമന്നരം 5 േണിക്കത് ലഭിച്ിരിക്കണം.

നിങ്ങൾക്കത് വാദം മ്രൾക്കൽ വസ�ുക്കൾ ഓണ്ലലനിൽ ആകസസ രചയ്ാൻ ്രഴിയുന്നിരലലെകെിമലാ, അരലലെകെിൽ  അമേരിക്കൻസ വിത്ത് 
ഡിരസ്ിലിറ്ി ആക്ിനു ്രീഴിൽ നിങ്ങൾക്കത് ടപമ�യ്ര സഹായങ്ങൾ ആവശയോരണകെിമലാ അരലലെകെിൽ ഭാഷാ വിവർത്ന മസവനങ്ങൾ 
ആവശയോരണകെിമലാ (സൗജനയോയി), ഈ വാദം മ്രൾക്കലിന് ചുരുങ്ങിയത് പത്ു ദിവസം േുര്കെിലും എംഡി്ിഎയുര് ല്റ്ിൽ VI 
ഓ�ീസരറ mdtaeeo@mdta.maryland.gov എന്ന വിലാസത്ിമലാ അരലലെകെിൽ 410-537-6720 എന്ന ന്രിമലാ ദയവായി ്ന്ധരപെ്ു്ര.

https://mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting
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