ഘട്ടം 1 സൗത്ത് ട�ോൾ നിരക്ക് അതിര് ക്രമീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ

പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ വാദം കേള്ക്കല്
American Legion Bridge I-270 to I-370

ഭൂപടത്തിെല അടയാളങ്ങൾ
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
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

പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ
വാദം കേള്ക്കലില്
ഞങ്ങള�ോട�ൊപ്പം ചേരൂ
പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ വാദം കേള്ക്കലിനു മുമ്പായി ദയവായി പ�ൊതുജങ്ങളുടെ വാദം
കേള്ക്കാനുള്ള വസ്തുക്കള് mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting നിന്ന്

അവല�ോകനം ചെയ്യൂ. പ�ൊതുജങ്ങളുടെ വാദം കേള്ക്കാനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും
ദൃശ്യമാക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ക�ൊണ്ടുള്ള ഒരു വെർച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ
മുറിയും ഈ വെബ്പേജില് ഉണ്ട്. പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ വാദം കേള്ക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈവ്
പ്രസന്റേഷന് ഉണ്ടായിരിക്കുകയ�ോ ച�ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരം നല്കുകയ�ോ ചെയ്യില്ല.
പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് 855-701-1977 എന്ന നമ്പരില് വിളിച്ചു ക�ൊണ്ട്
ജനങ്ങള് തത്സമയം നേരിട്ട് നല്കുന്ന ടെസ്റ്റിമ�ോണി വാദം കേള്ക്കാന�ോ

mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting സന്ദര്ശിച്ചു ക�ൊണ്ട് ഈ വാദം
കേള്ക്കലിന്റെ ലൈവ്സ്ട്രീം കാണാന�ോ കഴിയും.

ജനങ്ങള് നേരിട്ട് നല്കുന്ന ടെസ്റ്റിമ�ോണി വാദം
കേള്ക്കല്

തിങ്കള്, ജൂലൈ 12 (2-4 പിഎമ്മും 6-8 പിഎമ്മും)

ഹിൽട്ടൺ വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി/റ�ോക്ക്
വില്ലെ ഹ�ോട്ടൽ & എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗ്
സെന്റർ 1750 റ�ോക്ക്
വില്ലെ പൈക്ക്, റ�ോക്ക്
വില്ലെ, മേരിലാൻഡ് 20852

(മുൻകൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു)

ക�ോള്-ഇന് ടെസ്റ്റിമ�ോണി വാദം കേള്ക്കല്
ബുധന്, ജൂലൈ 14

(2-4 പിഎമ്മും 6-8 പിഎമ്മും)

(മുൻകൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ അവശ്യം)

വാദം കേള്ക്കല് രജിസ്ട്രേഷന്
മേരിലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അത�ോറിറ്റി (എംഡിടിഎ) ഘട്ടം 1 സൗത്ത്

mdta.maryland.gov/ALV270TollSetting
അല്ലെങ്കില് 888-725-0174

ആയ അമേരിക്കൻ ലീജിയണ് ബ്രിഡ്ജ് I--270 മുതൽ I-370 വരെയുള്ളതിന്റെ

ട�ോൾ നിരക്ക് അതിര് ക്രമീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ
അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. നേരിട്ടും

ഫ�ോണില് വിളിച്ചു ക�ൊണ്ടും ഉള്ള പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ വാദം കേള്ക്കല്
നടക്കുമ്പോള് അവയില് പ�ൊതുവായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ക�ൊണ്ടോ

വാദം കേള്ക്കലുകൾക്ക് പുറമേ, ഇനി പറയുന്ന മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ ഓഗസ്റ്റ് 12 വ്യാഴാഴ്ച

വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് രേഖാമൂലമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വ�ോയ്
സ്
മെയിൽ വഴിയുള്ള
ക�ോൾ-ഇൻ ടെസ്റ്റിമ�ോണിയും ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കും:

വണ്-ഓണ്-വണ് ടെസ്റ്റിമ�ോണിയിലൂടെയ�ോ രേഖാമൂലമ�ോ ഇവ
ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്താന് കഴിയും.

mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting എന്ന വെബ്
പേജിൽ ലഭ്യമായ ഒരു
ഇലക്ട്രോണിക് അഭിപ്രായ ഫ�ോം സമർപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട്;

ജൂലൈ 12-ന് ഹിൽട്ടൺ വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി/റ�ോക്ക്
വില്ലെ ഹ�ോട്ടൽ &

അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഫ�ോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി

എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗ് സെന്റർ 1750 റ�ോക്ക്
വില്ലെ പൈക്ക്, റ�ോക്ക്
വില്ലെ,
മേരിലാൻഡ് 20852 എന്ന വിലാസത്തില് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2 മുതല് 4 മണി

വരെയും വൈകുന്നേരം 6 മുതല് 8 മണി വരെയും ഉള്ള രണ്ട് സെഷനുകളിലായി
പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് അഭിപ്രായവും വണ്-ഓണ്-വണ് ടെസ്റ്റിമ�ോണിയും
രേഖപ്പെടുത്താം (മുൻകൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു).

ഈ നേരിട്ടുള്ള വാദം കേള്ക്കലില് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാം എംഡിടിഎ

ജീവനക്കാരും പ�ൊതുജനങ്ങളും ക�ൊവിഡ്
-19-മായി ബന്ധപ്പെട്ട സിഡിസിയുടെ
മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ജൂലൈ 14-ലെ ക�ോൾ-ഇൻ ടെസ്റ്റിമ�ോണി പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ വാദം കേള്ക്കലിന്

ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2 മുതൽ 4 വരെയും വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 8 വരെയും ഉള്ള രണ്ട്
സെഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ടെലിഫ�ോൺ വഴിയുള്ള വെര്ബല് പബ്ലിക്
ടെസ്റ്റിമ�ോണിക്ക് അവസരം ഒരുക്കി നൽകും (അഡ്വാന്സ്ഡ്രജിസ്ട്രേഷന് -

മുകളില് വലതു ഭാഗത്ത് കടും നീല ബ�ോക്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ�ോലെ

ഇനി പറയുന്ന വിലാസത്തില് ഇമെയിൽ ചെയ്തു ക�ൊണ്ട്

ALB270TollSetting@mdta.maryland.gov

പൂർത്തിയാക്കിയ അഭിപ്രായ ഫ�ോം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഇനി പറയുന്ന
വിലാസത്തില് മെയിൽ ചെയ്തു ക�ൊണ്ട്:

ഘട്ടം 1 സൗത്ത്: അമേരിക്കൻ ലീജിയണ് ബ്രിഡ്ജ് I-270 മുതൽ I-370 വരെ ട�ോൾ
റേറ്റ് റേഞ്ച് പബ്ലിക് കമന്റ് മേരിലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അത�ോറിറ്റി 2310
ബ്രോണിംഗ് ഹൈവേ ബാൾട്ടിമ�ോർ, എംഡി 21224

855-701-1977 എന്ന നമ്പരിൽ വിളിച്ച് മൂന്ന് മിനിറ്റില്

പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒര�ൊറ്റ വ�ോയ്
സ്
മെയിലില് ക�ോൾ-ഇൻ
ടെസ്റ്റിമ�ോണി നൽകിക്കൊണ്ട്.

വെര്ബല് ടെസ്റ്റിമ�ോണിയിലൂടെയുള്ള വാദം കേള്ക്കലിലൂടെയ�ോ മറ്റ് രീതികളിലൂടെയ�ോ (അഭിപ്രായങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഫ�ോം,

ഇമെയില്, കത്ത് അല്ലെങ്കില് വ�ോയ്സ് സന്ദേശം) ലഭിച്ച എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങള്ക്കും തുല്യ പരിഗണന നൽകും. ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലേക്ക്

വെബ്
സൈറ്റിലൂടെയ�ോ ഫ�ോണിലൂടെയ�ോ - ഫ�ോൺ ക്യൂവിൽ

പരിഗണിക്കാന് അഭിപ്രായങ്ങള് ഓഗസ്റ്റ് 12-ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം.

പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ട്). വണ്-ഓണ്-വണ് ടെസ്റ്റമ�ോണിക്ക്, 855-701-1977 എന്ന

നിങ്ങൾക്ക് വാദം കേള്ക്കല് വസ്തുക്കള് ഓൺ
ലൈനില് ആക്
സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കില�ോ, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കന്സ് വിത്ത്

നമ്പറിൽ വിളിച്ച് മൂന്ന് മിനിറ്റില് പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ട ഒര�ൊറ്റ വ�ോയ്
സ്
മെയിൽ

ആവശ്യമാണെങ്കില�ോ (സൗജന്യമായി), ഈ വാദം കേള്ക്കലിന് ചുരുങ്ങിയത് പത്തു ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും എം
ഡി
ടി
എയുടെ ടൈറ്റിൽ VI

സന്ദേശം നല്കുക.

ഡിസെബിലിറ്റി ആക്ടിനു കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സഹായങ്ങള് ആവശ്യമാണെങ്കില�ോ അല്ലെങ്കില് ഭാഷാ വിവർത്തന സേവനങ്ങൾ
ഓഫീസറെ mdtaeeo@mdta.maryland.gov എന്ന വിലാസത്തില�ോ അല്ലെങ്കിൽ 410-537-6720 എന്ന നമ്പരില�ോ ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക.

