
 
 גאווערנער קעטי האקול   8/30/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

- גאווערנער האקול אנאנסירט דאס צענעמען פון דער לעצטער טָאל צוים אויפ׳ן ניו יארק סטעיט טרו
 לאזע טאל  -וועי, א באדייטנדע גרייכפונקט אין איר איבערטוישונג צו קעש 

    
   דא און  דאווידעאו פון עקסקעוועיטער אין ארבעט צו באקומען  

 
עס אוועקגענומען געווארן צו  איינצעלנע טָאל בודק  230טָאל פלאזאס און  52אין סך הכל זענען 

 רָאוד טָאלינג  -שאפן הייוועי סּפיעד, אמת׳ע ָאוּפען
    

אויפ׳ן סקעדזשיול פארענדיגט צו ווערן ביז ענדע    פראיעקטבוי  -לאזע אויסלייג-מיליאן קעש  $355
   טעראקטאבער, אפהענגיג אין ווע

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט דאס אוועקפירן פון די לעצטע טָאל בודקעס אויף דעם ניו  

- מיליאן דאלערדיגע קעש   355וועי, א היסטארישער און באדייטנדע גרייכפונקט אין די -יארק סטעיט טרו
רוקטארס׳ געבוי פראיעקט. אום מאנטאג האט ׳קעשלעס טָאלינג קאנסט-אזע טָאלינג אויסלייגל

)וועסטפיעלד(, די   60איבערגעבליבענער טָאל פלאזא ביי עקזיט - אנגעהויבן צו צונעמען דער לעצט
איינצעלנע טָאל בודקעס, וועלכע זענען אוועקגעפירט   230טָאל פלאזאס, אריינגערעכנט  52לעצטע פון 

 .  2020לאזע טָאלינג האט זיך אנגעהויבן אין נאוועמבער -געווארן זינט קעש
  
לאזע טָאלינג העלפט נישט נאר אויף צו פארבעסערן סעיפטי און טראפיק פליס אויף אונזערע  - קעש" 

נויטיגער שטאנדטייל אין העלפן פארשטערקערן ניו יארק׳ס  -סטעיט הייוועיס, נאר עס איז אויך א העכסט
אלס איינער וואס  "  ‘האט גאווערנער האקול געזאגט.  "  איבער׳ן סטעיט,עקאנאמיע, סי ראיאניש און סיי 

וועי קען איך עדות זאגן ווי -האט פארברענגט אומצאליגע שעה׳ן פון פארן יעדע אינטש פון דער טרו
טראנספארמירנד דער גרייכפונקט איז פאר די הונדערטער טויזנטער מאטאריסטן וועלכע ניצן דעם  

טער יעדע מינוט אין טאג צו  שאסיי יעדן טאג, און איך דאנק די הונדערטער מענטשן וואס ארבעטן וויי
   " פארבעסערן ניו יארק׳ס טראנספארטאציע סיסטעם. 

  
צוריק אויסגלייכן דעם עקזיט און ראוד איבערבוי זעצט פאר ווייטער ביי אינטערטשעינדזשעס לענגאויס  

וועי סיסטעם, און איז אויפ׳ן סקעדזשיול צו פארענדיגט ווערן ביז ענדע אקטאבער, אויב  -דער טרו
 לויבט די וועטער.  ער

  
דאס איינפירן  " וועי אויטאריטעט עקזעקיוטיוו דירעקטאר מעטהיו דז. דריסקאל האט געזאגט,  -טרו

- 70לאזע טָאלינג איז איינע פון די גרעסטע און מערסט אויספירליכע פראיעקטן אין די באלד -פון קעש
יבער די פארלאפענע צוויי יאר האבן וועי אויטאריטעט. א-אר היסטאריע פון דער ניו יארק סטעיט טרוי

הונדערטער פרויען און מענער אוועקגעגעבן טויזנטער שעה׳ן פאר דער טראנספארמירנדע פראיעקט  
   "וועלכס האט באדייטנד פארבעסערט טראנספארטאציע אויף צענדליגע יארן אין דער צוקונפט.

  
 2016סיסטעם האט זיך אנגעהויבן אין וועי -לאזע טָאלינג אויף דעם טרו-דער איבערטויש אויף קעש 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f54b8aaf-aad0b3a1-f549739a-0cc47aa88e08-4b7890fc7491afba&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5knSDZumG70
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=16d6fdb8-494dc4b6-16d4048d-0cc47aa88e08-8a6584b44e129ee3&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fud2pPVnEkl4
https://www.thruway.ny.gov/cashless/index.html


זי ברידזש, היינט גאווערנער מעריאו קאומאו ברידזש, און נאכגעפאלגט  -אויף דעם דעמאלסדיגן טעּפען
 . 2018אין  ּפרייס צוימען- פיקסטדורך די איבעריגע 

  
מייליגע טיקעטעד סיסטעם  -400וועי׳ס -האט זיך אנגעהויבן קאנסטרוקציע אויף דער טרו 2019אין 

טָאלינג לאקאציעס, אריינגערעכנט שילדבריקן איבער די הויפט   52מיט׳ן אינסטאלירן שילדבריקן ביי 
וועי  הייוועיס און אויף אריינפאר און עקזיט ראמפעס. שילדבריקן אינסטאלירט איבער דער הויפט היי

און  25,000פיס אין דער הייך, און וועגן צווישן  23פיס אין דער לענג ביי   150פיס ביז  58זענען צווישן 
פיס  48פונט. שילדבריקן אינסטאלירט איבער די אריינגאנג און עקזיט ראמפעס זענען צווישן  104,000

פונט.   74,000און  33,000ישן פיס אין דער הייך, און וועגן צוו 23פיס אין דער לענג ביי  94ביז 
פראצענט  100מיליאן פונט פון  3.5שילדבריקן זענען פאבריצירט געווארן ניצנדיג אומגעפער 

און מיט אקט,  "ניו יארק ּביי אמעריקען"  פאבריצירטע אייזן אין איינקלאנג מיט דער -אמעריקאנער 
טראקטארס אינק. אין ליווינגסטאן  סי אינדאסטריעל קאנ-עם -ביי על הונדערטער ניו יארקער ארבעטער

 קאונטי.  
  

,  14לאזע טָאלינג איז ערשט איינגעפירט געווארן אויף דעם טיקעט׳עד סיסטעם אום נאוועמבער -קעש
זייט דעמאלס זענען מיליאנען טראנסאקציעס ערפאלגרייך רעקארדירט געווארן אויף דער   .2020

טעכנאלאגיש פארגעשריטענע   2,000ג מער ווי טעכנאלאגיש פארגעשריטענע סיסטעם פיגורירנדי
מיליאן וויהיקל  282זענען  2019קעמערעס באהאפטן צו די שילדבריקן לענגאויס דעם סטעיט. אין 

 8.4הייוועי, מיט א סך הכל פון -מייל סופער-570וועי׳ס -טריפס דאקומענטירט געווארן אויף דער טרו
 ביליאן מיילן געפארן אין טאטאל.  

  
לאזע טָאלינג עקספיריענס ווערן מאטאריסטן דערמוטיגט צו  - ווייטער צו פארבעסערן די קעש אויף

סעלפאן עפ, וועלכס ערמעגליכט פאר דרייווערס צו קענען פארוואלטן זייער  ׳Tolls NY׳דאונלאד׳ען דעם 
 ּפעס אקאונט, צאלן טָאל ביללס שנעל און גרינגערהייט, און באקומט וויכטיגע אקאונט מודעות.  -זי-אי
  

פעס, וועלכס איז דער  - זי-מאטאריסטן ווערן שטארק דערמוטיגט זיך אויפצושרייבן פאר אי
  30פעס באזיצער -זי- וועי. אין צוגאב צאלן ניו יארקער אי-ועג צו צאלן טָאלס אויפ׳ן טרובאקוועמסטער ו

 מעיל ראטע, און פארמיידן סיי וועלכע אדמיניסטראטיווע אפצאל.  -ּביי-פראצענט ווייניגער ווי די טָאלס
  

ריינגערעכנט  לאקאציעס לענגאויס דעם סטעיט, א 900פעס טעגס ווערן פארקויפט ביי מער ווי -זי-אי
וועי סערוויס ערטער, ארטיגע גראסערי און קאנוויניענס געשעפטן, מוניציפאלע לאקאציעס, ניו יארק -טרו

א ריטעיל געשעפט נעבן אייך, גייט   , און נאך. צו געפונען  zpassny.com-e׳ס, אנליין ביי DMVסטעיט 
 . thruway.ny.gov/getezpassצו 

  
לאזע טָאלינג און עצות אויף צו באצאלן בילל  -פאר מער אינפארמאציע אויף וויאזוי עס ארבעט קעש 

 .  thruway.ny.govס וועבזייטל ביי וועי אויטאריטעט׳-באצייטנס, באזוכט דער טרו
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 זיך ארויסשרייבן 

 

https://www.thruway.ny.gov/cashless/completed-barriers.html
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1f294ef-be69ade1-e1f06dda-0cc47aa88e08-edc1f88e028c3676&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftollsny.com%252F%26data%3D04%257C01%257C%257Cfac278b319764e74d6c408d96bbd1624%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637659282178474933%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DcBGk%252FxxnNYruAzsxZkO%252BT2KzGJInx4sVU1a80qN7vJo%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3604bd10-699f841e-36064425-0cc47aa88e08-c65d0473c6848796&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.e-zpassny.com%252Fen%252Fhome%252Findex.shtml%26data%3D04%257C01%257C%257Cfac278b319764e74d6c408d96bbd1624%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637659282178484891%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DHIVNQRqiuq0DQXwYPtx6OAHWqjEaatuRAq22mgYmGtY%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3604bd10-699f841e-36064425-0cc47aa88e08-c65d0473c6848796&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.e-zpassny.com%252Fen%252Fhome%252Findex.shtml%26data%3D04%257C01%257C%257Cfac278b319764e74d6c408d96bbd1624%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637659282178484891%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DHIVNQRqiuq0DQXwYPtx6OAHWqjEaatuRAq22mgYmGtY%253D%26reserved%3D0
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