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מיליאן דאלאר פאר ריינע וואסער סיסטעמען און לאקאלע טרונקן   66גאווערנער האקול אנאנסירט 

  וואסער אינפראסטרוקטור פראיעקטן איבערן סטעיט 
  

הָאדסאן, -פראיעקטן געפונען זיך אין הויפטשטאט דיסטריקט, פינגער לעיקס, לאנג איילענד, מיד 
  מאוהאק וואלי און נארט קאנטרי ראיאנען

  
מיליאן דאלאר צו שטיצן וויכטיגע וואסער  66גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז איבער 

קוואליטעט אינפראסטראקטור פראיעקטן איבער גאנץ ניו יארק סטעיט. די גרענטס און הלוואות פאר  
אמענטאלע  נידעריגע אינטערעסט וועלכע זענען באשטעטיגט געווארן דורך די ניו יארק סטעיט ענווייר 

( בָאורד ָאוו  Environmental Facilities Corporation, EFCאיינריכטונגען קערפערשאפט'ס )
לאקאלע רעגירונגען און פובליק אויטאריטעטן וועלכע ארבעטן צו פארבעסערן   16דירעקטארס שטיצן 

  זייערע טרונקן וואסער און אפלויף וואסער סיסטעמען.
  

"ריינע וואסער איז איינס פון די וויכטיגסטע זאכן פאר א קאמיוניטי, און דורכן צושטעלן רעסארסן צו 
אינוועסטירן אין קריטישע וואסער פראיעקטן, פארשטערקערן מיר פובליק געזונטהייט און קוואליטעט פון  

ועלן העלפן לאקאלע  "די געלטער ו   האט גאווערנער האקול געזאגט.לעבן אין אונזער גאנצע סטעיט", 
רעגירונגען מאכן קריטישע פארבעסערונגען צו באשיצן די קוואליטעט פון די וואסער פאר ניו יארקער  

פאר פילע צוקונפטיגע דורות. דורך די פראיעקטן לייגן מיר דעם גרונדשטיין פאר וואוקס און עקאנאמישע  
  זיך פאר וואסער." אנטוויקלונג דורכן צושטעלן די קריטישע זאכן וואס נויטיגן

  
מיליאן דאלאר   8פון די פראיעקט געלטער וועלכע זענען היינט אנאנסירט געווארן וועלן איבער 

געשאנקען ווערן פאר צוויי לאנג איילענד קאמיוניטיס צו בויען סיסטעמען וועלכע רייניגן אויס טרונקן  
טיגע טיילן פון די געלטער רעכענען  וואסער פון פארשידענע פארפעסטיגנדע מאטעריאלן. אנדערע וויכ 

מיליאן דאלאר צו וועבסטער ווילעדזש אין די פינגער לעיקס ראיאן פאר אפלויף וואסער   10אריין איבער 
גרענט פאר ווָארהיסוויל אין די הויפטשטאט   $400,000רייניגונג איינריכטונג פארבעסערונגען און א 

  לכע וועט העלפן באשיצן וואסער אונטער די ערד.ראיאן פאר א היגיענישע אפלויף סיסטעם ווע
  

EFC  פרעזידענט אוןCEO  ,מָאורין א. קָאולמען האט געזאגט"EFC  ס אינוועסטירונגען היינט ווייזן'
ארויס אונזער איבערגעגעבנקייט צו זיכער מאכן אז קאמיוניטיס אין ניו יארק סטעיט האבן די מאדערנע  

 EFC וואסער און אפלויף סיסטעמען וואס פעהלן זיך אויס זיך צו קענען ווייטער רוקן אויף פאראויס.
ירונג פאר וואסער אינפראסטראקטור אלץ א פריאריטעט  באדאנקט גאווערנער האקול פארן לייגן פינאנצ

( וואס איז אנאנסירט New Era for New Yorkאין איר פלאן פאר א 'נייע עפאכע פאר ניו יארק' )
געווארן לעצטע וואך צו צושטעלן לייזונגען פאר לאקאלע רעגירונגען און זיי שטעלן אין פאזיציע צו קענען  

  טאנדהאפטיג."וואקסן, בליהען און זיין ש
  

 Department of Environmentalדעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג )
Conservation, DEC קאמישאנער און )EFC  ,בָאורד פארזיצער, בעזיל סעגָאוס, האט געזאגט  



שעס "גאווערנער האקול פארשטייט די שוועריגקייטן מיט וועלכע ניו יארק'ס סיטיס, טַאונס און ווילעדז
דארפן זיך פארמעסטן ווען עס קומט צו טרעפן רעסארסן צו שטיצן קריטישע ריינע וואסער  

אינפראסטראקטור פראיעקטן. צו היטן אויף די געזונטהייט פון אונזערע קאמיוניטיס, ענווייראמענט און  
ארויס די סטעיט'ס  עקאנאמיע, מוזן ניו יארקער האבן צוטריט צו ריינע וואסער. די היינטיגע אנאנס ווייזט 

אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו היטן אויף טרונקן וואסער קוועלער ארום די סטעיט פאר פילע  
  צוקונפטיגע דורות."

  
עקטינג ניו יאר סטעיט העלט דעּפארטמענט קאמישאנער דר. מערי ט. בעסעט האט געזאגט, 

רשריט מיטן ערזעצן פארעלטערטע  "קאמיוניטיס אין גאנץ ניו יארק סטעיט האבן געמאכט אסאך פא
טרונקן וואסער דעליווערי סיסטעמען און מיטן מאדערניזירן אפלויף וואסער רייניגונג איינריכטונגען צו  

היטן אויף די געזונטהייט סיי פון איינוואוינער און פון די ענווייראמענט אין די לאנגע טערמין. צוטריט צו  
קאלע רעגירונגען דאס צו באקומען איז א קלארע פריאריטעט פון די  ריינע טרונקן וואסער און העלפן לא 

  אדמיניסטראציע אין די צייט ווען מיר זעצן פאר צו צושטעלן געלטער פאר די וויכטיגע פראיעקטן."
  

דאס באוויליגן דורך דעם באורד רעכנט אריין פינאנצירונג דורך דער ׳ריינע וואסער סטעיט ריוואלווינג  
( און גרענטס אין איינקלאנג DWSRFוואסער סטעיט ריוואלווינג פאנד׳ )-( און ׳טרונק CWSRFפאנד׳ )

 (. WIIAמיט דער ׳וואסער אינפראסטרוקטור פארבעסערונג אקט׳ )
  

  באשטעטיגט ביי דעם זיצונג רעכנט אריין: פראיעקט פינאנצירונג
  

  ריינע וואסער פראיעקטן
 

- אין לאנג $1,696,462גרענט און  WIIA $69,338 -ו קאונטי רָאשוויל ווילעדזש אין ָאנטַאריא •
פרייע פינאנצירונג פאר פארבעסערונגען צו די אפלויף וואסער רייניגונג -ערמיניגע אינטערעסט ט 

  איינריכטונג און זאמלונג סיסטעם.
-אין קורץ $6,042,750גרענט און  WIIA $919,150 -טיוואלי ווילעדזש אין דָאטשעס קאונטי  •

ע פינאנצירונג פאר אפלויף וואסער זאמלונג און רייניגונג סיסטעם  פריי -ערמיניגע אינטערעסט ט 
  פארבעסערונגען.

- אין קורץ $4,593,750גרענט,  WIIA  $3,062,500 -ווָארוויק ווילעדזש אין ארענזש קאונטי  •
- טערמיניגע, מארקעט -אין קורץ $4,593,750פרייע פינאנצירונג און -ערמיניגע אינטערעסט ט 
צו פארברייטערן די אפלויף וואסער רייניגונג איינריכטונג און פארבעסערן  אטע פינאנצירונג ר 

  וואסער קוואליטעט אין די ווַאוועיַאנדע שטרוים.
אין   $9,485,750גרענט און  CWSRF $1,414,250 -וועבסטער ווילעדזש אין מאנראו קאונטי  •

ען און בויען אפלויף וואסער פרייע פינאנצירונג צו פלאנירן, דעזיינ-טערמיניגע אינטערעסט -קורץ
  רייניגונג איינריכטונג פארבעסערונגען.

גרענטס פאר אפלויף דיסטריקט   WIIA $3,375,000און  $2,875,000 -ראקלענד קאונטי  •
פראיעקטן, אריינרעכענענדיג ּפאמּפ סטאנציע פארבעסערונגען, שמעק קאנטראלירונג  1נומער 

  ן צו הייצונג און ווענטילאציע סיסטעמען.סיסטעם ערזעצונגען און פארבעסערונגע 
גרענט פאר קאנסטרוקציע פון די   WIIA $533,000 -ראטערדאם טַאון אין סקענעקטעדי קאונטי  •

Carman Road  2אפלויף פארלענגערונג נומער.  
גרענט פארן פלאנירן, דעזיינען און   WIIA  $400,000 -ווארהיסוויל ווילעדזש אין אלבאני קאונטי  •

בויען א היגיענישע אפלויף וואסער סערוויס פאר די צענטראלע טייל פון די ווילעדזש צו שיצן  
  קוואליטעט פון אונטערערדישע וואסער.

גרענט צו פארבעסערן די רעטסָאף   WIIA $442,564 -יָארק טַאון אין ליווינגסטאן קאונטי  •
  יף וואסער זאמלונג סיסטעם.אפלויף דיסטריקט אפלו

  



  טרונקן וואסער פראיעקטן
 
גרענט און   WIIA $1,650,000 -קענעדזשָאוהַארי ווילעדזש אין מַאנטגָאמרי קאונטי  •

ראטע פינאנצירונג פאר א נייע וואסער  -טערמיניגע, מארקעט -אין קורץ $1,100,000
ּפאמּפ סטאנציע און   Abeling Streetסטארעדזש טאנק, ערזעצן ּפאמּפס און קאנטראלס ביי די 

וואסער דעליווערי סיסטעם פארבעסערונגען אריינרעכענעדיג ווָאטערמעין, היידרענט און ווַאלוו  
  ארבעסערונגען.פ

-קורץ $1,417,300גרענט און  WIIA  $407,700 -מעיפיעלד ווילעדזש אין פּולטָאן קאונטי  •
גאלאן וואסער   150,000ערמיניגע, מארקעט ראטע פינאנצירונג צו ערזעצן אן עקזיסטירנדע ט 

  גאלאן וואסער סטארעדזש טאנק. 200,000סטארעדזש טאנק מיט א נייע 
- אין קורץ $2,801,800גרענט און  WIIA  $3,000,000 -ן קלינטאן קאונטי ּפלאטסבורג סיטי אי •

פרייע פינאנצירונג פאר די ערשטע שטאפל פון א נייע טרונקן וואסער  -ערמיניגע, אינטערעסט ט 
קוואל פראיעקט, אריינרעכענענדיג די קאנסטרוקציע פון א פראדוקציע קוואל און גרונד  

  אינפראסטראקטור.
אין  $4,024,650גרענט און  WIIA $3,000,000 -ווילעדזש אין אלבאני קאונטי  ווָאטערווליעט  •

ראטע פינאנצירונג פאר וואסער רייניגונג איינריכטונג  -טערמיניגע, מארקעט -קורץ
פארבעסערונגען, אריינרעכענענדיג סטרוקטורישע פארבעסערונגען און נייע פראצעדורן צו מאכן  

  טיש.אפעראציעס פולשטענדיג אויטאמא 
גרענט פאר קוואל פארבעסערונגען,   WIIA $283,200 -דייענע טַאון אין לּואיס קאונטי  •

גאלאן וואסער סטארעדזש טאנק און אינסטאלאציע פון א נייע   350,000אינסטאלאציע פון א 
  ווָאטער מעין.

גרענט פאר די   WIIA $3,171,600 -גרינלָאון ווָאטער דיסטריקט אין סופאלק קאונטי  •
אנסטרוקציע פון א נייע פראצעדור צו אויסרייניגן פארשידענע פארפעסטיגנדע מאטעריאלן ביי  ק 

 די וואסער רייניגונג איינריכטונג. 
גרענט פאר די קאנסטרוקציע פון א   WIIA  $4,980,000 -מיניָאולע ווילעדזש אין נעסאו קאונטי  •

טעריאלן ביי די וואסער רייניגונג נייע פראצעדור צו אויסרייניגן פארשידענע פארפעסטיגנדע מא
  איינריכטונג.

גרענט צווישן לאקאלע רעגירונגען צו   $1,053,000 -וועּפינגער טַאון אין דָאטשעס קאונטי  •
  אינסטאלירן צוויי וואסער סוּפליי פארבינדונגען.
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