
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/22/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

ביליאן דאלערדיגע    1.8 ׳רעדזשענעראן׳ די  אויף לייגן  גרונטשטיין אנאנסירט  האוקול  גאווערנער
     פארברייטערונג אין וועסטשעסטער קאונטי  

     
 ברענגענדיג ראיאן,  האדסאן-מיטל אינ׳ם ווייטער  וואקסט  פירמע בייאטעק גרעסטע יארק'ס  ניו

    יאר  פינף  פון פארלויף  אין דזשאבס  נייע 1,000  ווייניגסטנס
       
     

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן די אנהויב פון ארבעט אויף ״רעדזשענעראן׳ס״ פריער  
קלינישע פאבריצירונג און שטיצע איינריכטונגען  -ביליאן דאלערדיגע פארשונג, בעפאר 1.8געמאלדענע  

טעכנאלאגיע  -אוביי דעם קאמפאני׳ס וועסטשעסטער קאונטי קאמפוס אין טעריטאון. די קאמפאני, א ביי
ענדערנדע מעדיצינען פאר מענטשן מיט ערנסטע  -פירער וואס קומט אויף מיט און פראדוצירט נייע לעבנס

צייטיגע, הויכע געניטשאפט דזשָאבס אין דעם  -נייע פול 1,000מחלות, אנטשלאסן צו שאפן ווייניגסטנס 
זשענעראן׳ס״ ווייטערדיגע הודסאן ראיאן איבער די קומענדע פינף יאר. צו מוטיגן ״רעד-מיטל

פארברייטערונג אין ניו יארק סטעיט, שטיצט עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט דעם פראיעקט מיט ביז 
באזירטע עקסעלסיָאר דזשָאבס פראגראם שטייער קרעדיטס, אין  -מיליאן דאלער אין אויספיר 100

גענומען אין באטראכט עטליכע  איינקלאנג מיט די קאמפאני׳ס אויפנעמען צילן. ׳רעדזשענעראן׳ האט 
    הודסאן ראיאן. -סטעיט געגנט פאר׳ן באשליסן זיך צו פארברייטערן אין דעם מיטל-ערטער אין דעם טריי

     
וויסנשאפט אינדוסטריע אין טייל צוליב די צענדליגע יארן -״ניו יארק איז א פירער אין די לעבנס 

האט  אפטליכע פארשריטן ביי ׳רעדזשענעראן׳,״ המצאה׳דיגע וויסנש-אינוועסטירונג און פילע ניי
קריזיס איז געווען איין דעמאנסטראציע פון ווי שנעל און   19-״דער קָאוויד גאווערנער האוקול געזאגט.

ווירקזאם ׳רעדזשענעראן׳ קען ארויסשטעלן איר דרָאג אנטדעקונג און אנטוויקלונג מאטאר קעגן 
ט האט אן קיין ספק געראטעוועט לעבנס אין ניו יארק און  שרעקליכע מחלות. ״רעדזשענעראן׳ס״ ארבע

לענגאויס די פאראייניגטע שטאטן, און מיר שטאלצירן זיך אז ׳רעדזשענעראן׳ וועט ווייטער אנגיין מיט 
הודסאן ראיאן אזוי ווי זיי ארבעטן צו מאכן צוגעגעבענע  -שאפן גוטע דזשָאבס און אינוועסטירן אין די מיטל

     פאראורזאכנדע מחלות, קענסער, דזשענעטישע מחלות און נאך.״- ן בלינדקייטדורכברוכן קעג
     

- די, פי-׳רעדזשענעראן׳ פרעזידענט און הויפט עקזעקיוטיוו באאמטער לעאנארד עס. שלייפער, עם
״מיר זענען געווען א שטאלצע ניו יארק קאמפאני זינט אונזער אנהייב איבער  די, האט געזאגט,-עיטש

פירנדע דרָאג  -יארן צוריק, אין לויף פון וועלכן מיר זענען אויפגעקומען מיט אינדוסטריע- נדליגדריי צע
באוויליגטע אדער אויטאריזירטע מעדיצינען אינגאנצן  -FDAאנטדעקונג טעכנאלאגיע און אנטוויקלט צען 

ער ערפאלג  אין אונזערע לאבאראטאריעס. ניו יארק סטעיט האט געשפילט א וויכטיגע ראלע אין אונז 
מעדיקעל  -דורך כסדר אנערקענען די ווערד פון אינאוואציע, שטיצנדיג אן ארייננעמיגע און דינאמישע בייאו

    אינדוסטריע, און העלפן צוצוציען די העכסטע טאלאנט צו דעם ראיאן.״
     

  און הויפטקווארטירן, אנטוויקלונג און  אויספארשונג און  קארפארעיט רעדזשענעראן׳ס  אלס  דינט טעריטאון
- בעפאר לאבאראטאריעס,  נייע צולייגן  דאס אריין  רעכנט   אונטערוועגנס איצט פלאן פארברייטערונג די



  ארייננעמען  וועט פראיעקט דער  פלאץ. אפיס און סוויטעס אנטוויקלונג פראצעס  און פראדוקציע קלינישע
  א און  גאראדזשעס פארקינג  דריי געביידעס, כטא ביז  אריינפאסן און  ארבעט-בוי אויסצייכענען,

      פיס. סקווער 900,000 אומגעפער פון הכל  סך אין פאבריק יוטיליטי צענטראלע 
     

דער פראיעקט איז ערווארטעט פארצוקומען אין צוויי פאזעס אין לויף פון זעקס יאר, מיט קאנסטרוקציע  
קטע און אומדירעקטע פינאנציעלע בענעפיט פאר  . די דירע2027ערווארטעט צו ווערן פארענדיגט אין 

ביליאן   2מיליאן דאלער, מיט א באלד  283.3סטעיט און ארטיגע רעגירונג ווערט געשאצט צו זיין איבער 
    דאלערדיגע געשאצטע עקאנאמישע בענעפיט פאר ניו יארק סטעיט.

     
אין ניו יארק סיטי; דאס פאלגענדע יאר, האט ניו יארק סטעיט   1988׳רעדזשענעראן׳ איז געגרונדעט אין 

דאלער אין דער קאמפאני. היינט, איז ׳רעדזשענעראן׳ די גרעסטע בייאטעק   250,000אינוועסטירט  
ר וועלט. די פירמע  פירמע אין ניו יארק סטעיט און איינע פון די גרעסטע און מערסט פראדוקטיווע אין דע

מאגאזין און   ׳סייענס׳פַארמַאסיּוטיקל ארבעטסגעבער דורך -ווערט כסדר באצייכנט אלס די בעסטע בייָאו
- ׳ וואס רעכנט אויך די מערסט קאמיוניטי50איז אריינגערעכנט געווארן אויף דער ליסטע פון ׳ציווילע 

    עשטימטע פירמעס אינ׳ם לאנד. ג
     

און קאמיסיאנערין האוּפ נייט האט   CEOועלאפמענט׳ פרעזידענטקע און ׳עמפייער סטעיט דעו 
״׳רעדזשענעראן׳ איז א ניו יארק סטעיט קאמפאני מיט א רעקארד פון ערפאלג אין שאפן געזאגט, 

רעטנדע פארשריטן וועלכע זענען א טובה פאר דער גאנצער וועלט. אין צוגאב איז  -לעבנס
ינוועסטירט אין די ארומיגע קאמיוניטיס און אירע ארבעטער. נישט  ׳רעדזשענעראן׳ א קאמפאני וואס א

הודסאן ראיאן,  -נאר וועט ׳רעדזשענעראן׳ ווייטער ברענגען באדייטנדע עקאנאמישע וואוקס צו דעם מיטל
      וועלן זיי ווייטער פארזעצן זיין א גוטע קאמיוניטי שותף אין דעם ראיאן.״

     

״דאס אנהייבן ארבעט דורך   קאזינס האט געזאגט,-א סטוערטסענאט מאיאריטעט פירער אנדרע
׳רעדזשענעראן׳ אויף זייער פארברייטערונג דא אין וועסטשעסטער איז א באגייסטערדיגע טריט פאראויס 

דזשָאבס געשאפן וועלן  1,000ביליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג און די  1.8פאר אונזער ראיאן. זייער  
וויכטיגע ארבעט וואס זיי וועלן -עקאנאמישע אימפאקט אין צוגאב צו די קריטישהאבן א מערקווירדיגע 

ווייטער טון אויף צו העלפן די וועלכע ליידן פון פילע מעדיצינישע צושטאנדן און מחלות. ׳רעדזשענעראן׳  
, און איך קוק ארויס צו דער  19- איז אויך געווען א נאציאנאלע פירער אין דעם קאמף קעגן קָאוויד

 פארענדיגונג פון דעם פראיעקט.״  

     

טעק פירער  -״די פארברייטערונג פון בייָאו סטעיט סענאטאר פיעט הארקהאם האט געזאגט,
׳רעדזשענעראן׳ אין וועסטשעסטער קאונטי, ארויסגעהאלפן דורך דער סטעיט׳ס אנגייענדע אינוועסטירונג 

פאנדעמיע  -דער- אווייז אז א מערקווירדיגע נאךאין ביזנעס וואוקס און דזשָאב שאפונג, איז א שטארקע ב
עקאנאמישע אומקער אין ניו יארק איז אונטערוועגנס. ארבעטן אינאיינעם, טוען פובליק און פריוואטע 

    בארימטע פראדוצירונג.״-צוזאמארבעטער אויפלעבן די הודסאן וואלי׳ס היסטאריע פון וועלט

     

״פארגעשריטענסטע מעדיצין פאדערט   אגט,מיטגליד טָאם אבינאטי האט געז-אסעמבלי 
און איז גלייכצייטיג א גרויסע   —פארגעשריטענע וויסנשאפט. ׳רעדזשענעראן׳ באזארגט ביידע 

עקאנאמישע מאטאר אין אונזער ראיאן. ׳רעדזשענעראן׳ באזארגט א ריזיגע צאל דזשָאבס ביי יעדן 
וויטעט. די פארברייטערונג וועט ברענגען  שטאפל און טרייבט א באדייטנדע מאס מער עקאנאמישע אקטי

 נאך מער פון די זעלבע.״  

     

״וועסטשעסטער קאונטי  וועסטשעסטער קאונטי עקזעקיוטיוו דזשארדזש לעטימער האט געזאגט, 
׳רעדזשענעראן׳.   — טעק -ארט פון ניו יארק׳ס גרעסטע בייָאו-שטאלצירט זיך צו זיין דער וואוין

פַארמַאסיּוטיקל אינדוסטריע און אין  -׳רעדזשענעראן׳ וואקסט און פארעמט דעם צוקונפט פון דער בייָאו



איך דאנק גאווערנער קעטי האוקול פאר    .צייטיגע און הויכע געניטשאפט דזשָאבס-דאס טון לייגט צו פול
מיליאן דאלער אין    100בליק אין שטיצן די פארברייטערונג מיט ביז -איר פירערשאפט און פאראויס

מיר קוקן אלע ארויס צו זען וואס   באזירטע עקסעלסיָאר דזשָאבס פראגראם שטייער קרעדיטס.-אויספיר
 ׳רעדזשענעראן׳ וועט טון ווייטער.״ 

     
״די פארברייטערונג פון דעם ׳רעדזשענעראן׳   ון גרינבורג סופערווייזער פאול פיינער האט געזאגט,טא

קַאמּפוס איז דער מערסט מערקווירדיגע עקאנאמישע אנטוויקלונג פראיעקט אין דעם טאון גרינבורג׳ס 
- ון לעבנסהיסטאריע. אין צוגאב מאכט ׳רעדזשענעראן׳ דורכברוכן און פארשריטן אין דעם געביט פ

וויסנשאפט און פארבעסערט די לעבנס פון ניו יארקער אין דעם פראצעס. איך וויל דאנקען גאווערנער  
פירן דעם באדייטנדן  - האוקול און איר מאנשאפט ביי ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פאר פאראויס

    פראיעקט.״
    

״דער טאון מאונט פלעזענט  טאון מאונט פלעזענט סופערווייזער קַארל פולגענזי האט געזאגט, 
טעק איינריכטונג אין -שטאלצירט זיך צו האבן ׳רעדזשענעראן׳ אלס א הויפט פראדוצירער און בייָאו

ן פילע  אונזער טאון וואס האט כסדר און ערפאלגרייך פארברייטערט אין פארלויף פון די יארן אנגעבאט
מיר קוקן ארויס צוצוזען זייער צוקונפטיגע  דזשָאב געלעגנהייטן און פארברייטערן אונזער שטייער באזע.

    וואוקס און קוקן ארויס צו ארבעטן מיט זיי אינאיינעם פאר נאך א ליכטיגערע צוקונפט.״
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