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MTA RIVENDOS SHERBIMIN E LINJES L NE MANHATAN 

 
U deshën disa ditë pune për të rivendosur lidhjen Bruklin Manhatan 

 
Autoriteti i Transportit Metropolitan (MTA) ka rivendosur shërbim të kufizuar të trenit L 
ndërmjet Bruklinit dhe Manhatanit, duke e zgjatur linjën nga Rockaway Parkway në 8th Avenue. 
Rihapja e tunelit të 14th Street rilidh banorët e Uilliamsbërgut, Bushuikut, Nju Jorkut Lindor dhe 
Kanarsies me Manhatanin. 
 
Trenat L rifilluan përmes tunelit të 14th Street në 3 pasdite, me shërbimin e kthimit çdo 10 
minuta në stacionet nga 8th Avenue në Broadway Junction. Tuneli u përmbyt në një thellësi prej 
15 këmbë përgjatë të gjithë gjatësisë së tij prej 3,400 këmbë. Ekipet e MTA-së punuan pa pushim 
duke pompuar ujin dhe më pas duke riparuar dëmin e rëndë në tubat e fiksuar të pompimit, 
sistemet e sinjalizimit dhe të komunikacioneve, të cilat të gjitha kërkuan riparime të shumta. 
 
“Vazhdojmë të bëjmë përparim drejt rivendosjes së plotë të shërbimit dhe do të vazhdojmë t’a 
bëjmë këtë gradualisht, por vetëm kur është i sigurtë dhe nuk mbingarkon sistemin,” tha Kryetari 
dhe CEO i MTA-së Jozef J. Lota (Joseph J. Lhota). “Megjithatë, shumë punë mbetet për të 
rivendosur shërbimin në Rokauejz dhe përgjatë Linjës së Si Biç në Bruklin, të cilat u shkatërruan 
nga Uragani Sendi (Sandy).”  
 
Linja A në Rokauejz pësoi dëm të shumtë, ashtu si edhe Linja e Si Biç në N nga 8th Avenue në 
Koni Ajlënd. Nuk ka asnjë afat kohor për rikthimin e shërbimit në secilën prej këtyre pjesëve të 
sistemit, por punëtorët e shinave dhe ekipet do të vazhdojnë të punojnë pa pushim për të 
rivendosur shërbimin sa më shpejt që të jetë e mundur.  
 
Pompimi vazhdon gjithashtu brenda tunelit të Montague Street. Pasi tuneli të thahet, punëtorët 
do të jenë në gjendje të vlerësojnë dëmin dhe të bëjnë të gjitha riparimet e nevojshme për të 
rivendosur shërbimin R në Manhatan. 

 
 

### 
 

Lajme të tjera të disponueshme në www.governor.ny.gov 
Shtetit të Nju Jorkut | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


