ഘട്ടം 1 സൗത്ത് ട�ോൾ നിരക്ക് അതിര് ക്രമീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ

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

ഭൂപടത്തിെല അടയാളങ്ങള്
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
ഘട്ടം 1: അേമരിക്കൻ
ലീജിയണ്˘ ്രബിഡ്ജ്
I-270 മുതൽ I-70 വെരയുളള്
റിലീഫ് �ാന്
ഘട്ടം 1 സൗത്ത്: അേമരിക്കൻ
ലീജിയണ്˘ ്രബിഡ്ജ്
I-270 മുതൽ I-370 വെര

പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് അഭിപ്രായം
രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കാലയളവ്
ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് 12 വരെ ആണ്!
ഘട്ടം 1: അമേരിക്കൻ ലീജിയണ് ബ്രിഡ്ജ് I-270 മുതൽ I-70
വരെയുള്ള റിലീഫ് പ്ലാനിലെ ഒരു പാര്ട്ണര് നിലയിൽ,

മേരിലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അത�ോറിറ്റി (എംഡിടിഎ)
ഘട്ടം 1 സൗത്ത് ആയ അമേരിക്കൻ ലീജിയണ് ബ്രിഡ്ജ്
I-270 മുതൽ I-370 വരെയുള്ളതിന്റെ ട�ോൾ നിരക്ക് അതിര്

ക്രമീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ
അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്.

പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ വാദം കേള്ക്കാനുള്ള വസ്തുക്കള്

mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting എന്ന വെർച്വൽ
ഇൻഫർമേഷൻ റൂമിൽ അവല�ോകനം ചെയ്യാനും അഭിപ്രായം
രേഖപ്പെടുത്താനും ലഭ്യമായിരിക്കും.

2021 ഓഗസ്റ്റ് 12 വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക്
ഇനിപ്പറയുന്ന മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളില്
ഉള്പ്പെടുത്താനായി അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകുക:

ഘട്ടം 1 സൗത്ത്: അമേരിക്കൻ ലീജിയണ് ബ്രിഡ്ജ് I-270 മുതൽ I-370
വരെയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ട�ോൾ നിരക്ക് പരിധിയില് പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ
സാക്ഷ്യപത്രം തേടുന്നതിനാണ് എംഡിടിഎ പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ
വാദം കേള്ക്കലുകള് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഔദ്യോഗിക രേഖകളില് പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് വാക്കാല�ോ

അല്ലെങ്കിൽ വണ്-ഓണ്-വണ് ടെസ്റ്റിമ�ോണിയിലൂടെയ�ോ അല്ലെങ്കിൽ
രേഖാമൂലമുള്ള അഭിപ്രായത്തിലൂടെയ�ോ അഭിപ്രായം പറയാന്
ഈ വാദം കേള്ക്കലുകള് അവസരം നൽകും. ഈ അഭിപ്രായം

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കാലയളവിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വെർച്വലായും
നേരിട്ടും ഉള്ള പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ വാദം കേള്ക്കലുകളുടെ ഭാവി

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

അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഫ�ോം ഡൗൺലോഡ്
ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി ഇനി പറയുന്ന വിലാസത്തില്
ഇമെയിൽ ചെയ്തു ക�ൊണ്ട്

ALB270TollSetting@mdta.maryland.gov;

പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ തീയതികളും വിശദാംശങ്ങളും എം
ഡി
ടി
എ

അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ
വെബ്
പേജ് തുടര്ന്നും നിരീക്ഷിക്കുക!

പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ വാദം കേള്ക്കല് തീയതികൾ
പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ�ൊതു ഹിയറിംഗിൽ ടെസ്റ്റിമ�ോണി
നൽകാനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ

പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ വാദം കേള്ക്കലിനിടെ ഔപചാരികമായ

അവതരണമുണ്ടാകില്ല. ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണങ്ങള�ൊന്നും
നല്കുകയുമില്ല. പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക് ടെലിഫ�ോൺ വഴിയ�ോ

mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting- ലെ തത്സമയ

സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെയ�ോ വാദം കേള്ക്കലുകള് തത്സമയം

കേള്ക്കാന�ോ കാണാന�ോ കഴിയും. വാദം കേള്ക്കലിലൂടെയ�ോ മറ്റ്
രീതികളിലൂടെയ�ോ ലഭിച്ച എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങള്ക്കും തുല്യ
പരിഗണന നൽകും.

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, എംടി 21224; അല്ലെങ്കില്
855-701-1977 എന്ന നമ്പരിൽ വിളിച്ച് മൂന്ന് മിനിറ്റില്
പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒര�ൊറ്റ വ�ോയ്
സ്
മെയിലില്
ക�ോൾ-ഇൻ ടെസ്റ്റിമ�ോണി നൽകിക്കൊണ്ട്.

നിങ്ങൾക്ക് വാദം കേള്ക്കല് വസ്തുക്കള് ഓൺ
ലൈനില് ആക്
സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കില�ോ,
അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കന്സ് വിത്ത് ഡിസെബിലിറ്റി ആക്ടിനു കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക
സഹായങ്ങള് ആവശ്യമാണെങ്കില�ോ അല്ലെങ്കില് ഭാഷാ വിവർത്തന സേവനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കില�ോ
ഡി
ടി
എയുടെ ടൈറ്റിൽ VI ഓഫീസറെ mdtaeeo@mdta.maryland.gov
(സൗജന്യമായി), ദയവായി എം
എന്ന വിലാസത്തില�ോ അല്ലെങ്കിൽ 410-537-6720 എന്ന നമ്പരില�ോ ബന്ധപ്പെടുക.

