ਪੜਾਅ 1 ਸਾਊਥ ਟੋਲ ਰੇਟ ਰੇਂਜ ਸੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਰਵਜਨਕ ਸੁਣਵਾਈ
American Legion Bridge I-270 to I-370

ਲੀਜ�ਡ

ਪੜਾਅ 1: ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੈ ਜੀਅਨ ਿਬ�ਜ
I-270 ਤ� I-70 ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ
ਪੜਾਅ 1 ਦੱ ਖਣ: ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੈ ਜੀਅਨ
ਬਿਰੱ ਜ I-270 ਤ� I-370

ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁਣ
12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਹਨ!!

ਪੜਾਅ 1 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਵਜੋਂ: ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੈ ਜੀਅਨ ਬ੍ਰਿਜ
I-270 ਤੋਂ I-70 ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਮੈਰੀਲੈਂ ਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ
(MDTA) ਪੜਾਅ 1:ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੈ ਜੀਅਨ ਬ੍ਰਿਜ I-270 ਤੋਂ I-370
ਸਾਊਥ ਲਈ ਟੋਲ ਰੇਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ
ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।.

MDTA ਪੜਾਅ 1 ਦੱਖਣ: ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੈ ਜੀਅਨ ਬ੍ਰਿਜ
I-270 ਤੋਂ I-370 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੋਲ ਰੇਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ
ਜਨਤਕ ਗਵਾਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਬਾਨੀ
ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ
ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ
ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। MDTA ਟਿੱਪਣੀ
ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ
ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਪੰ ਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ!

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ, ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting
ਟੌਲਸੈੱਟਿੰ ਗ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰ ਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੂਚਨਾ ਰੂਮ ਵਿੱਚ
mdta.maryland.gov/ALB270 ਟੌਲਸੈੱਟਿੰ ਗ ‘ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ, 12 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ:
mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting;
‘ਤੇ ਵੈਬਪੰ ਨੇ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿੱਪਣੀ
ਫਾਰਮ ਭਰੋ;
ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ਅਤੇ
ALB270TollSetting@mdta.maryland.gov
ਈਮੇਲ ਕਰੋ
ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰ ਟ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ ਪੜਾਅ 1 ਦੱਖਣ: ਅਮੈਰੀਕਨ
ਲੈ ਜੀਅਨ ਬਰਿੱਜ I-270 ਤੋਂ I-370 ਟੋਲ ਰੇਟ ਰੇਂਜ
ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਰੀਲੈਂ ਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ
2310 ਬ੍ਰੋਮਿੰ ਗ ਹਾਈਵੇ ਬਾਲਟੀਮੋਰ, ਐਮਡੀ 21224; ਜਾਂ
855-701-1977 ‘ਤੇ ਕਾਲ-ਇਨ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਤਿੰ ਨ ਮਿੰ ਟ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰ ਗਲ ਵੌਇਸਮੇਲ ਛੱਡੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਖਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੇਰਿਕਨ ਅਪਾਹਜਤਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
(ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ), ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ MDTA ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਛੇਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ
mdtaeeo@mdta.maryland.gov ‘ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 410-537-6720 ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

