
 
 גאווערנער קעטי האקול   4/8/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט סוקסעספולע אנהויב צו אינטערסטעיט איינהייט אויף אומלעגאלע  
  וואפן

  
רעוואלווערס פון די גאסן זינט   1,753פאליציי פארשונגען אריבער די סטעיט האבן אראפגענומען 

  דאס אויפשטעלונג פון דעם איינהייט סוף יאנואר
  

  75ניו יארק סטעיט פאליציי אליין האט פארמערט רעוואלווער נאכפאלגונג פארשונגען מיט 
  פראצענט און האט געטאפלט די צאל רעוואלווערס וועלכע זענען געכאפט געווארן

  
סטעיט פאראיין און געזעץ אינפארסירונג אגענטורן אריבער די סטעיט זעצן  -דער איינהייט, די מולטי

  רעפן און מיטטיילן אינפארמאציעפאר זיך צו ט
  
  

וואפנס זענען אראפגענומען געווארן פון די   1,753גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז 
די אינטערסטעיט איינהייט אויף  זי האט צוזאמגעברענגט סטעיט'ס געסער אין צוויי חודשים זינט 

ג אין די  פראצענטיגע העכערונ-20א  —( Interstate Task Force on Illegal Gunsאומלעגאלע וואפן )
אלגעמיינע צאל רעוואלווערס געכאפט צוליב פארמערטע קאאפעראציע און קאמיוניקאציע צווישן די  

סטעיט און ראיאנישע שותפים. די ניו יארק סטעיט פאליציי, ניו יארק סיטי פאליציי דעפארטמענט, דער  
 ,Bureau of Alcoholפעדעראלער ביורא פון אלקאהאל, טאבאקאו, וואפן און אויפרייס מאטעריאל )

Tobacco, Firearms and Explosives  און געזעץ אינפארסירנונג אגענטורן פון ניו יארק, ראוד )
איילענד, קאנעקטיקוט, ווערמאנט, אהייאו, מאסעטשוסעטס, פענסילוועיניע, ניו דזשערזי און ניו  

טעלן די פלוס פון אומלעגאלע  העמפשיר זעצן פאר זיך צונויפצוקומען און מיטטיילן אינפארמאציע צו אפש
רעוואלווער אריבער סטעיט גרעניצן און פארמיידן ווייטערדיגע רעוואלווער געוואלדטאטן וועלכע פלאגן  

  שטעט ארום דאס לאנד.
  

"מיר ווייסן אז מיר האבן די שטארקייט אין די נומערן, און דער אינטערסטעיט איינהייט אויף אומלעגאלע  
וואפן ברענגט צוזאם די גרעסטע ראיאנישע פאליציי פאראיין וואס איז צוזאמגעשטעלט געווארן אין די  

אט גאווערנער האקול  ההיסטאריע צו באקעמפן די נאציאנאלע ערשיינונג פון רעוואלווער פארברעכן", 
"איך בין שטאלץ צו אנאנסירן אז דער איינהייט ברענגט שוין רעזולטאטן, מיט די ניו יארק   געזאגט.

סטעיט פאליציי, ניו יארק סיטי פאליציי דעפארטמענט און אונזערע לאקאלע פאליציי אגענטורן האבנדיג  
  פארגאנגענע דריי חודשים."וואפן פון די געסער דורכאויס די  1,700אראפגענומען איבער 

  
"מיט דעם אויפשטייג אין רעוואלווער פארברעכן וואס ווערט געפילט אין די גאנצע לאנד, איז דאס א  

פליכט אז רעגירונגען זאלן טראכטן ווייטער פון געווענטליכע סיסטעמען און לייזונגען. פאר ניו יארק האט  
ראיאנישע אינפארמאציע און די שטאנדהאפטיגע    די באנייאונג געמיינט צוויי זאכן: מיטטיילן

האט  איבערגעגעבנקייט פון די בעסטע און קלוגסטע קעפ אין געזעץ אינפארסירונג און פובליק ּפאליסי", 
"איך בין שטאלץ פון די באמיאונגען וואס אונזער  ליוטענאנט גאווערנער בענדזשאמין געזאגט. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-convenes-new-interstate-task-force-illegal-guns-including-partnership-mayor&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C35d907fcd8cb422acdc008da1987ad68%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637850367766019948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=amAx7DLDGrHdJbKjRpcNoyfmHKvX5WF7hMR%2Fzb%2BDY2g%3D&reserved=0


ואפן האט געמאכט זינט אונזער ערשטע באגעגעניש אין  אינטערסטעיט איינהייט אויף אומלעגאלע ו 
יאנואר. מיר וועלן פארזעצן די ארבעט ביז יעדע איינציגע אומלעגאלע רעוואלווער איז אראפ פון אונזערע  

  געסער."
  

געטאפלט די צאל רעוואלווערס וועלכע זענען געכאפט געווארן און   NYSPפון יאנואר ביז מערץ האט די 
פראצענט. פון אנהויב יאר ביז היינט, די   75צאל רעוואלווער נאכפאלגונג פארשונגען מיט פארמערט די 

  צאל רעוואלווער קאנפיסיקירט דורך סטעיט פאליציי און לאקאלע דעּפארטמענטס אריבער די סטעיט.
  

  2022ניו יארק סטעיט וואפן קאנפיסקירונג ציפערן פון יאונאר ביז מערץ 
  

  
  מערץ  ר פעברוא  יאנואר 

סך הכל )אנהויב יאר ביז  
  היינט(

    

NYSP  318  150  96  72  וואפן קאנפיסקירט      

וואפן   NYCאינדרויסן פון 
  קאנפיסקירט 

269  365  310  944      

NYC  1,266  462  370  434  וואפן קאנפיסקירט      

      2,528  922  831  775  וואפן קאנפיסקירט  NYSסך הכל 

  
רעוואלווער נאכפאלגונג   167'גייסט רעוואלווער' און דורכגעפירט  20האט אויך געטראפן  NYSPדי 

 35ווייטער געשיקט  NYSP. פון די פעלער האט די 2022פארשונגען אין די ערשטע דריי חודשים פון 
ן ניו  סטעיטס ווען אן איינוואוינער פון דעם סטעיט איז ארעסטירט געווארן אי 17פארשונג געפינסן צו 

יארק פארן אומלעגאל האבן און האנדלען מיט וואפן. די מענטשן וועלכע זענען געטראפן געווארן צו האבן  
אן אומלעגאלע וואפן און זענען ארעסטירט געווארן אין ניו יארק וואוינען אין פלארידע, נארט קעראליינע,  

ערע. אין רוב פעלער, זענען מערערע  אהייאו, טענעסי, ווירדזשיניע, טעקסעס און נעוואדא, צווישן אנד
  וואפנס געהאלטן געווארן דורך אן איינצלנער מענטש.

  
  

"ברענגען אומלעגאלע וואפנס סטעיט פאליציי סוּפעראינטענדענט קעווין ּפ. ברּוען האט געזאגט, 
ארויס פון אונזערע קאמיוניטיס איז א הויפט פריאריטעט, און א דאנק די שותפות'ן וואס מיר אנטוויקלען  

מיט אנדערע געזעץ אינפארסירונג אגענטורן, זעהען מיר באלדיגע פארשריט. איך גלויב אז מיר האבן 
ען דערגרייכן. אונזער ארבעט וועט פארזעצן נאר געקראצט די אויבערפלאץ פון דאס וואס מיר קענ

אומגעשטערט, און איך וויל באדאנקען גאווערנער האקול פאר די שטיצע און אונזערע לאקאלע,  
  פעדעראלע און סטעיט שותפים פאר זייער איבערגעגעבנקייט צו די באמיאונג."

  
עלער אגענט אין טשַארדזש, ביורא פון אלקאהאל, טאבאקאו, וואפן און אויפרייס מאטעריאל ספעצי

קוקנדע און שעפערישע פירערשאפט פון גאווערנער  -"די פאראויסדזשאן דעוויטָאו, האט געזאגט,  
האקול איז גענוי די סארט וועג פון טראכטן וואס מיר דארפן כדי צו אדרעסירן רעוואלווער פארברעכן אין  

ן ווידערהאלן די אנגייענדע צוזאמענארבעט סיי  וועט פארזעצן צו שטיצן או ATFאונזערע קאמיוניטיס. די 
  דא און אריבער דעם לאנד צו שטיצן אזעלכע אונטערנעמונגען."

  
פארברעכן   10דעם פארגאנגענעם חודש איז ניו יארק סטעיט'ס נאציאנאל אנערקענטע נעטווארק פון 

באורדס אין יעדע  אנאליזע צענטערן ארויסגעקומען מיט רעוואלווער פארברעכן אינפארמאציע דעש
די דעשבאורדס שטעלן יעצט צו א קריטישע מיטל פארן מיטטיילן און ארויסשטעלן ציפערן פון די    צענטער.

פארבינדענע  -גאנצע סטעיט איבער שיסערייען, געכאפטע רעוואלווערס, ארעסטירונגען פאר וואפן
די אינפארמאציע ווערט   .ATFי פארברעכנס און אומלעגאלע רעוואלווער נאכפאלגונג אינפארמאציע פון ד

סטעיט און לאקאלע געזעץ אינפארסירונג אגענטורן וועלכע נעמען  350מיטגעטיילט צווישן מער פון 



אנטייל אין די נעטווארק און שטעלן צו די אינפארמאציע פאר זייערע פאליציי ארבעט און פארשונג  
גרויסע פארברעכנס. די סטעיט'ס  סטראטעגיעס צו אראפנעמען רעוואלווערס פון די געסער און לייזן 

 Divisionנעטווארק ווערט געשטיצט און פינאנצירט דורך די איינהייט פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס )
of Criminal Justice Servicesאון לאקאלע געזעץ אינפארסירונג אגענטורן )  

  
מאציע אויף א וועכענטליכע  צענטערן מיט פעדעראלע נאכפאלגונג אינפאר  10באזארגט די  NYSPדי 

באזיס צו אריינגערעכנט ווערן אין זייערע דעשבאורדס. דאס מיטטיילונג פון אינפארמאציע האט  
אנגעהויבן פארבעסערן לאקאלע פארשונגען, און עס פירט צו דאס אנטוויקלונג פון עטליכע וואפן  

  האנדלונג ציהלן זיי צו אפשטעלן און אנקלאגן.
  

ואפן אינפארמאציע דעשבאורדס זענען א הויפט באשטאנדטייל פון גאווערנער קעטי  די אומלעגאלע ו
מיליאן דאלאר  8.1'סטעיט ָאוו די סטעיט' ּפאליסי פארשלאג צו פארמערן פינאנצירונג פון  2022האקול'ס 

'ס נעטווארק און אוועקשטעלן ספעציעלע אומלעגאלע וואפן  CACמיליאן דלאר פאר די  15צו 
יע מיטלען אין יעדע צענטער. די צענטערן זענען יעצט אין דעם פראצעדור פון איינהאנדלען  אינפארמאצ

וואפן און באליסטישע נאכפאלגונג עקוויּפמענט צו ערלויבן געזעץ אינפארסירונג אגענטורן שנעלערהייט  
ע ווילדע  פארבינדענ-צו זאמלען, פראצעסירן און אנאליזירן באווייזן צו לייזן און פארמיידן וואפן

פארמישטע פארברעכן  -פארברעכנס, צולייגנדיג א באדייטנדע רעסארס צו שטיצן די סטעיט'ס רעוואלווער 
  רעדוקציע באמיאונגען.

  
אינערליכע באגעגעניש וואו עס האבן זיך  - אפגעהאלטן אן סטעיט  NYSP, האט די 2אום מערץ 

, טשיעפס DCJSי דזשענעראל'ס אפיס, די , ניו יארק סטעיט אטוירנATFבאטייליגט פארשטייער פון די  
און די פאראייניגטע שטאטן אטוירני'ס  NYPDאון שעריפס פון די גאנצע סטעיט, קאונטי אנקלעגער, די 

, איז די צווייטע באגעגעניש פון די אינטערסטעיט פאראיין אפגעהאלטן געווארן  24אפיסעס. אום מערץ 
  באגעגענישן ווערן באשטימט. אין באסטאן, און צוקונפטיגע  ATFדורך די  

  
 ###  
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