
ਪੜਾਅ 1 ਸਾਉਥ ਟੋਲ ਰੇਟ ਰੇਂਜ ਸੈਟਟੰਗ ਪ੍ੋਸੈੱਸ

ਜਨਤਕਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂਸੁਣਵਾਈਆਂ
American Legion Bridge I-270 to I-370

ਲੀਜਂੈਡ
ਪੜਾਅ 1: ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੈਜੀਅਨ ਬ੍ਰਿਜ 
I-270 ਤੋਂ I-70 ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ

ਪੜਾਅ 1 ਦੱਖਣ: ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੈਜੀਅਨ 
ਬਰਿੱਜ I-270 ਤੋਂ I-370

ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (MDTA) ਫੇਜ਼ 1 ਸਾਉਥ: ਅਮੇਰੀਕਨ 
ਲੈਜੀਅਨ ਬਰਰੱਜ I-270 ਤੋਂ I-370 ਲਈ ਟੋਲ ਰੇਟ ਰੇਂਜ ਸੈਰਟੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਦ ੇ
ਰਿੱਸ ੇਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਰਟਪਣੀਆ ਂਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਰਵਅਕਤੀਗਤ 
ਅਤੇ ਕਾਲ-ਇਨ ਦੋਨੋ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆ ਂਜ਼ਬਾਨੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਨਾਲ-
ਇੱਕ ਗਵਾਿੀ ਰਾਿੀਂ ਜਾਂ ਰਲਖਤੀ ਰਟੱਪਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਿਕਾਰਤ ਰਰਕਾਰਡ 
ਲਈ ਰਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ।
ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਗਵਾਿੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਰਿਲਟਨ 
ਵਾਰਸੰ਼ਗਟਨ ਡੀਸੀ/ਰੌਕਰਵਲੇ ਿੋਟਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਰਕਊਰਟਵ ਮੀਰਟੰਗ ਸੈਂਟਰ 
ਰਵਖ ੇਿੋਵੇਗੀ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਦੁਪਰਿਰ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜ ੇਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜ ੇਦ ੇਦ ੋ
ਸੈਸ਼ਨ ਿੋਣਗ,ੇ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਗਵਾਿੀ 
ਦੇਣ ਦ ੇਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤ ੇ
ਸਾਰੇ MDTA ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ COVID-19 ਦ ੇਸੰਬੰਿ ਰਵੱਚ CDC 
ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇਗੀ।
14 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਾਲ-ਇਨ ਗਵਾਿੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦ ੇਦੁਪਰਿਰ 2 ਤੋਂ 
4 ਵਜ ੇਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜ ੇਤੱਕ ਦ ੇਦ ੋਸੈਸ਼ਨ ਿੋਣਗ,ੇ ਰਜਸ ਰਵੱਚ 
ਟੈਲੀਫੋਨ (ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਰਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ - ਉੱਪਰ ਸੱਜ ੇਗੂੜ੍ ੇਨੀਲੇ ਬਾਕਸ ਰਵੱਚ 
ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਿੀ - ਦ ੇਫੋਨ ਕਤਾਰ ਰਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿ)ੈ ਰਾਿੀਂ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਜਨਤਕ ਗਵਾਿੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ 
ਆਰਗਆ ਿੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਗਵਾਿੀ ਦੇਣ ਲਈ, 855-701-1977 ‘ਤ ੇ
ਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤੇ ਰਤੰਨ ਰਮੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਇੱਕ ੋਵੌਇਸਮੇਲ ਸੁਨੇਿਾ ਛੱਡੋ।

ਜਨਤਕਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂਸੁਣਵਾਈਆਂ 
ਲਈਲਈ ਸਾਡੇਸਾਡੇ ਨਾਲਨਾਲ ਜੁੜੋਜੁੜੋ

ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting. ਰਵਖੇ ਜਨਤਕ 
ਸਣੁਵਾਈ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਣੋ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਸਣੁਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ 
ਸਮੀਰਖਆ ਕਰੋ। ਵਬੈਪੇਜ ਰਵੱਚ ਰਡਸਪਲੇਅ ਵਾਲਾ ਵਰਚਅੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੂਮ ਅਤੇ 
ਸਣੁਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਵਆਰਖਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਜਨਤਕ 
ਸਣੁਵਾਈਆਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕਈੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਨਿੀਂ ਿਵੋਗੇੀ, ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਕਈੋ 
ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋਕ 855-701-1977 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕ ੇਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਗਵਾਿੀ ਦੀ ਸਣੁਵਾਈ 
ਨੰੂ ਲਾਈਵ ਸਣੁ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਾਂ mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting 
‘ਤ ੇਜਾ ਕ ੇਸਣੁਵਾਈ ਦਾ ਰਸੱਿਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਣੁ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਰਵਅਕਤੀਗਤਰਵਅਕਤੀਗਤ ਗਵਾਿੀਗਵਾਿੀ ਦੀਦੀ ਸਣੁਵਾਈਸਣੁਵਾਈ
ਸਮੋਵਾਰਸਮੋਵਾਰ, 12 ਜੁਲਾਈਜੁਲਾਈ (ਦੁਪਰਿਰਦੁਪਰਿਰ 2-4 ਵਜੇਵਜੇ ਅਤੇਅਤੇ ਸ਼ਾਮਸ਼ਾਮ 6-8 ਵਜੇਵਜੇ)

ਰਿਲਟਨ ਵਾਰਸੰ਼ਗਟਨ ਡੀਸੀ/ਰੌਕਰਵਲੇ ਿਟੋਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਰਕਊਰਟਵ ਮੀਰਟੰਗ ਸੈਂਟਰ 
1750 ਰੌਕਰਵਲੇ ਪਾਈਕ, ਰੌਕਰਵਲੇ, ਮਰੈੀਲੈਂਡ 20852  
(ਐਡਵਾਂਸ ਰਰਜਸਟ੍ਰਸੇ਼ਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ)ੈ

ਕਾਲਕਾਲ-ਇਨਇਨ ਗਵਾਿੀਗਵਾਿੀ ਦੀਦੀ ਸਣੁਵਾਈਸਣੁਵਾਈ
ਬੁੱਿਵਾਰਬੁੱਿਵਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈਜੁਲਾਈ (ਦੁਪਰਿਰਦੁਪਰਿਰ 2-4 ਵਜੇਵਜੇ ਅਤੇਅਤੇ ਸ਼ਾਮਸ਼ਾਮ 6-8 ਵਜੇਵਜੇ)

(ਐਡਵਾਂਸ ਰਰਜਸਟ੍ਰਸ਼ੇਣ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿ)ੈ

ਸਣੁਵਾਈਸਣੁਵਾਈ ਦੀਦੀ ਰਰਜਸਟ੍ਰਸੇ਼ਨਰਰਜਸਟ੍ਰਸੇ਼ਨ
mdta.maryland.gov/ALV270TollSetting

ਜਾਂਜਾਂ 888-725-0174

ਸਣੁਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਲਖਤੀ ਰਟੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਇੌਸਮਲੇ ਰਾਿੀਂ ਕਾਲ-ਇਨ 
ਗਵਾਿੀ ਨੰੂ 12 ਅਗਸਤਅਗਸਤ, ਵੀਰਵਾਰਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਾਮਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇਵਜੇ ਤੋਂਤੋਂ ਅਰਿਕਾਰਕ ਰਰਕਾਰਡ ਲਈ 
ਸਵੀਕਾਰਰਆ ਜਾਵਗੇਾ:

mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting ‘ਤ ੇਵਬੈਪੇਜ ‘ਤ ੇ
ਉਪਲਬਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਰਨਕ ਰਟੱਪਣੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ।
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰੂ ੇਭਰੇ ਰਟੱਪਣੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ
ALB270TollSetting@mdta.maryland.gov ‘ਤ ੇਈਮਲੇ ਕਰੋ
ਰਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰੂ ੇਭਰੇ ਰਟੱਪਣੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਇੱਥ ੇਮਲੇ ਕਰੋ: 
ਫਜੇ਼ਫਜੇ਼ 1 ਸਾਉਥਸਾਉਥ: ਅਮਰੇੀਕਨਅਮਰੇੀਕਨ ਲੈਜੀਅਨਲੈਜੀਅਨ ਬਰਰੱਜਬਰਰੱਜ I-270 ਤੋਂਤੋਂ I-370 ਟੋਲਟੋਲ ਰੇਟਰੇਟ 
ਰੇਂਜਰੇਂਜ ਜਨਤਕਜਨਤਕ ਰਟੱਪਣੀਰਟੱਪਣੀ
ਮਰੈੀਲੈਂਡਮਰੈੀਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਅਥਾਰਟੀ
2310 ਬਰੋਰਨੰਗਬਰੋਰਨੰਗ ਿਾਈਵੇਿਾਈਵੇ
855-701-1977 ‘ਤ ੇਕਾਲ-ਇਨ ਗਵਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕੋ 
ਵਇੌਸਮਲੇ ਛੱਡ ੋਜੋਰਕ ਰਤੰਨ ਰਮੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਈੋਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਟੱਪਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਗਵਾਿੀ ਰਾਿੀਂ ਸਣੁਵਾਈ ਵਲੇੇ ਜਾਂ ਿਰੋ ਤਰੀਰਕਆਂ ਰਾਿੀਂ (ਰਟੱਪਣੀ ਫਾਰਮ, 
ਈਮਲੇ, ਪੱਤਰ, ਜਾਂ ਵਇੌਸਮਲੇ), ਨੰੂ ਇੱਕਸਰੁ ਰਵਚਾਰਰਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਅਰਿਕਾਰਕ ਰਰਕਾਰਡ ਲਈ ਰਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਟੱਪਣੀਆਂ 
12 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿ ੋਜਾਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਣੁਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦ ੇਯਗੋ ਨਿੀਂ ਿ,ੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਪਾਿਜਤਾਵਾਂ ਐਕਟ 
ਵਾਲੇ ਅਮਰੇਰਕਨ ਦ ੇਅਿੀਨ ਖਾਸ ਸਿਲੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿ ੈਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿ ੈ(ਮਫੁਤ), ਤਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
ਜਨਤਕ ਸਣੁਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਦਸ ਰਦਨ ਪਰਿਲਾਂ mdtaeeo@mdta.maryland.gov ਜਾਂ 410-537-6720 ‘ਤ ੇMDTA ਦ ੇ
ਟਾਈਟਲ VI ਅਰਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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