
 
 גאווערנאר קעטי האקול   2/3/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער אין פרעיט טראנספארט רעילראוד   76.4גאווערנער האקול אנאנסירט 
 אינפראסטרוקטור אינוועסטירונגען  

 
סטעיט פינאנצירונג צוגעשטעלט צו פארשטערקערן זיכערהייט, פארבעסערן סערוויס  

 פארלעסליכקייט און שטיצן ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג 
  

רעילראוד רעדוצירט גרינהויז גאז עמיסיעס און לינדערט הייוועי אנלייגעניש  פירן קאמאדיטיס דורך 
 פירנדע קלימאט צילן  -אין שטיצע פון ניו יארק׳ס לאנד

  
  דא פולע ליסטע פון אויסגעטיילטע פראיעקטן לויט׳ן ראיאן איז צו באקומען 

 
פראיעקטן צו    38מיליאן דאלער אין פינאנצירונג פאר   76.4גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן 

פראצענט   100באנייען און מאדערניזירן ניו יארק׳ס פרעיט טראנספארט רעילראוד אינפראסטרוקטור. די 
מיליאן דאלער יערליך אין פריוואטע  100סטעיט פינאנצירטע גרענטס דערגאנצען די מער ווי 

אכט אין ניו יארק דורך דער פרעיט טראנספארט רעילראוד  אינפראסטרוקטור אינוועסטירונגען געמ 
-אינדוסטריע. סטראטעגישע אינוועסטירונגען אין טראנספארט באנען פארבעסערונגען זענען העכסט
נייטיג אויף אויסצוהאלטן און פארשטערקערן מארקעט צוטריט פאר פאבריצירן און אגריקולטורעלע  

גערעכנט אלקאע אין דעם נארט קאנטרי ראיאן, קארנינג אין דער ביזנעסער לענגאויס דעם סטעיט, אריינ 
 סאוטערן טיער ראיאן, און לאקאוואנא פראדוקטן אין דער מערב ניו יארק ראיאן. 

  
״די אינפראסטרוקטור פראיעקטן פינאנצירט מיט די גרענטס וועלן ווייטער טרייבן אונזערע עקאנאמישע  

בס, און אין דער זעלבער צייט מאכן ראיאנישע עקאנאמיעס מער  אומקער מיט נייע קאנסטרוקציע דזשא
טערמין און פארבעסערן דאס ארומפירן פון קאמאדיטיס אין אן  -פארמעסטעריש אין דעם לאנגן

״אזוי ווי ניו יארק פירט דעם  גאווערנער האקול געזאגט. האט ענווייראנמענטאל שטאנדהאפטיגע אופן,״ 
באקעמפן קלימאט ענדערונג, וועלן מיר פארזעצן ווייטער צו פריאריטיזירן   לאנד אין אירע באמיאונגען צו

פינאנצירונג פאר איניציאטיוון וועלכע טוען אונטערהייבן עקאנאמישע וואוקס אין א פאראנטווארטליכע  
   אופן און אין דער זעלבער צייט לינדערן דראונגען צו אונזער ענוויירָאנמענט.״

  
אנספארט באנען הילף פראגראם, אנגעפירט דורך דער ניו יארק סטעיט דער פאסאזשיר און טר

דעפארטמענט פון טראנספארטאציע, שטיצט אינוועסטירונגען וועלכע פארשטערקערן דער זיכערע 
באוועגונג פון טראנספארט פראדוקטן, פארבעסערט סערוויס פארלעסליכקייט אויף אנצוהאלטן און  

ס און שטיצט עקאנאמישע אנטוויקלונג, איבערהויפט אפסטעיט. דער  וואקסן מעניופעקטשורינג דזשאב
היינטיגער אנאנסמענט גיבט פינאנצירונג פאר רעלסן און בריק רעהאביליטירונג, קאפאציטעט 

פארברייטערונג, פארשאפונג פון ריינערע רעילראוד אויסריכטונגען, און דער מאדערניזירונג פון 
פארט  -ראסטרוקטור אין פרעיט טראנספארט הויפן און ביי יםפארברייטערונג פון באנען אינפ

 איינריכטונגען.  
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די היינטיגע סטראטעגישע אינוועסטירונגען אין פרעיט טראנספארט רעילראוד טוט אויך סערווירן צו  
פירנדע קלימאט צילן. פרעיט טראנספארט רעילראוד איז איבערצייגט געווארן צו -שטיצן ניו יארק׳ס לאנד 

שפארעוודיגע מיטלען פאר באוועגן מסחר און איז מער ווי דריי מאל  - ין איינע פון די מערסט ברענשטאףזי
מער ווירקזאם אין פארגלייך צו פראדוקטן באוועגט דורך טרָאקס. אן איינציגע פרעיט טראנספארט  

דראנג און  רעילראוד באן נעמט אוועק עטליכע הונדערט טרָאקס פון אונזערע שאסייען, לינדערן גע
 שעדליכע גאז עמיסיעס.  

 
ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען קאמישענער מארי טערעסע דאמינגעז האט  

״אונטער גאווערנער האקול׳ס פירערשאפט, זעצט ניו יארק פאר ווייטער צו מאכן קלוגע געזאגט, 
אינוועסטירונגען אין אינפראסטרוקטור צו פארמיטלען עקאנאמישע ערהוילן און וואוקס. די געצילטע  

  באצאלטע מעניופעקטשורינג דזשאבס אין אפסטעיט ניו-אינוועסטירונגען אין רעילראוד וועט האלטן גוט
יארק און פארזיכערן אז סחורות ווערן פאסיג געליפערט, און אין אן ענווייראנמענטאלע שטאנדהאפטיגע  

 שטייגער.״  
  

״דער אינוועסטירונג אין ניו יארק׳ס פרעיט טראנספארט   סענאטאר טימאטי עם. קענעדי האט געזאגט,
טיגער שטאנדטייל פון אוועקשטעלן א  וויכ-רעילראוד אינפראסטרוקטור אין גאר נויטיג, און איז א קריטיש

גרינע, שטאנדהאפטיגע פרעימוואורק פאר אונזער עקאנאמיע אזוי ווי מיר בויען זיך צוריק איבער פון דער  
פאנדעמיע. איך גלייב שטארק אז דאס וועט פארשטערקערן סיי טראנספארטאציע פעאיגקייטן  19-קָאוויד

 ר דער גאווערנער פאר דאס מאכן א פריאריטעט.״ און מסחר איבער׳ן סטעיט, און איך אפלאדי
  

״אינוועסטירן אין פרעיט טראנספארט   אסעמבלימאן וויליאם מאגנארעלי האט געזאגט,
נייטיג, נישט נאר אויף אנצוהאלטן נאר אויך מאדערניזירן אונזער -אינפראסטרוקטור איז העכסט

ניופעקטשורינג און אגריקולטורעלע  אוועקגעשטעלטע סיסטעם און לינדערן שאסיי געדראנג. מע
 ביזנעסער וועלן געניסן, העלפן און פארשטערקערן דער אלגעמיינער עקאנאמיע פון אונזער סטעיט.״  

  
״רעילראודס פון ניו יארק  טשארלס הונטער, פרעזידענט פון רעילראודס פון ניו יארק, האט געזאגט, 

(RONYוויל דאנקען גאווערנער האקול, אונזערע )   צוזאמארבעטער אין דעם סטעיט לעגיסלאטור, און
נייטיג פינאנצירונג. דער  -דעם דעפארטמענט פון טראנספארטאציע פאר צושטעלן די העכסט

אינוועסטירונג וועט העלפן אונזער סטעיט׳ס רעילראודס אנצוהאלטן און פארברייטערן אויף א זיכערע,  
נעץ וואס ערמעגליכט פאר ניו יארק סטעיט ביזנעסער    גינציג רעילראוד-פארלעסליכע, ענווייראנמענטאל 

צו פארווירקליכן דער ריזיגער פארמעסטערישער מעלה ואס פרעיט טראנספארט רעילראוד סערוויס גיבט 
 פאר פירן סחורות לענגאויס גאנץ צפון אמעריקע.״  

 
   .דאא פולע ליסטע פון אויסגעטיילטע פראיעקטן לויט׳ן ראיאן איז צו באקומען 

  
 ### 
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