
Story by Edmund Lee

T
HE Penang government has an-

nounced a RM75 million Covid-19 

economic stimulus package to as-

sist the people during the movement 

control order (MCO) in view of the deadly 

outbreak.

Chief Minister Chow Kon Yeow said 

the financial aid was set to benefit some 

410,000 recipients in the state.

“I had earlier announced a RM20 mil-

lion allocation. However, we have decided 

to increase the aid to RM75 million after 

considering the needs of the people dur-

ing these trying times,” Chow told the 

public during a Facebook Live broadcast 

on his Facebook page on March 25. 

He said the financial aid was offered to 

assist small traders, businesses and the 

needy during this period.

“I hope that the package can help the 

people in the vulnerable groups; such as 

hawkers, small-time businesses, taxi driv-

ers, trishaw riders, e-hailing drivers, the 

disabled, as well as those in the low-in-

come group (B40) and recipients of Social 

Welfare Department aid,” he said.

Chow said the objectives of the Co-

vid-19 economic stimulus package were 

to assist the people who are most impact-

ed by the situation, to develop the state 

through productivity and to ensure busi-

ness continuity.

Among the aid, as announced by Chow, 

was a RM500 one-off payment for regis-

tered hawkers, small traders, tour guides 

and Social Welfare Department aid recipi-

ents.

“A one-off payment of RM1,000 is giv-

en to the families of the Covid-19 victims 

who had passed away; while a one-off 

RM500 payment is channelled to those 

who tested positive for Covid-19.

“The front-liners from both city councils 

as well as e-hailing drivers also receive a 

one-off payment of RM300.

“Other front-liners which include the po-

lice, state Health Department, the army, 

Immigration Department, Civil Defence 

and Rela personnel will be given a one-off 

payment of RM300,” he said.
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RM75 mil
Covid-19 

aid package 

Stay At Home

I hope that the 
package can help 
the people in the 
vulnerable groups

- CHOW 

Penang People’s
 Aid Package

Small businesses and hawkers

E-hailing drivers

Mosque/surau

Safety equipment

Tour guides

2 months rent-free

RM10 mil

1 month rent free RM3 mil

Zakat aid

3 months moratorium

Govt rental units

Covid-19 patients

SMEs and micro entrepreneurs

Interest-free loans

Welfare aid recipients

Govt trading outlets

PBT frontliners

KADUN emergency aid

Taxi drivers and trishaw riders

Federal frontliners

Quit rent, hire purchase, 
state govt loans

Total: RM75 MIllion
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W
HEN the movement con-

trol order (MCO) came 

into force on March 18, 

Penangites rose to the occasion.

With the state government, led 

by Chief Minister Chow Kon Yeow, 

urging all of us to play our part in 

curbing the spread of Covid-19, we 

took the state’s “Penang Lawan 

Covid-19” battle cry as our daily 

mantra too.

Of course, as always, there 

were those who defied the MCO 

but generally we can be happy that 

Penang’s compliance rate towards 

the MCO stands at a creditable 

98%.

The “defiant ones” were quickly 

nabbed at police roadblocks and 

during surveillance rounds and 

they will have their day in court.

The rest of us – shoppers, mar-

ket goers, traders, hawkers and 

others – quickly followed the guide-

lines laid down by the state gov-

ernment and the health ministry.

It was, after all, for our own 

good.

We practiced social distancing 

by maintaining a 1m distance from 

others.

We donned face masks and 

some even gloves and used hand 

sanitisers regularly.

Many of our famed street food 

hawkers pulled down the shutters 

while some stayed open to cater 

for takeaway meals only.

Chow announced a RM75 mil-

lion aid package – arguably one 

of the first state governments to 

quickly move to help the needy 

and underprivileged who might be 

most impacted by the MCO.

Chow also announced the 

state’s own Penang Covid-19 

Fund which saw a number of firms 

pledging to donate towards it.

All in all, we are doing what is 

expected of us.

Here we take a look at what 

Penangites have been up to during 

the MCO.

Customers at the Bayan Baru market 

adhering to the 1m social distancing rule.

Special allocation for all state constituencies

‘We 
can 
beat 
this’

* from page 1 

THE state government has allocated 

RM495,000 to the Penang Islamic Re-

ligious Affairs Department (JHEAIPP) to 

disburse a one-off payment of RM1,000 

to mosques and a one-off payment 

of RM500 to surau to help in mainte-

nance, cleaning and disinfection works.

The aid is given to 226 mosques 

and 538 surau in Penang.

Chow said taxi drivers and trishaw 

riders will also receive their annual 

RM300 incentive. 

“The Penang government is also giv-

ing an extra one-of f payment of RM200 

to each of them. The aid benefits 

2,248 taxi drivers and 318 trishaw rid-

ers in Penang.

“Meanwhile, all state constituencies 

will receive a RM30,000 special alloca-

tion. The special allocation is an emer-

gency relief fund for the local communi-

ties,” he said.

Chow added that tenants of Peo-

ple’s Housing Projects and those who 

rent the Rumah Sewa Kerajaan Negeri 

(RSKN) are exempted from paying their 

monthly rental for April and May.

He said that the deadline to pay the 

parcel rent or quit rent has been ex-

tended to Aug 30.

The Penang government has also 

set up a Penang Business Continuity 

Zero Interest Loan to assist small and 

medium enterprises (SMEs) and micro-

entrepreneurs.

“These are zero interest loans and 

the borrower will only need to repay the 

loan after six months.

“The state hopes that the private 

sector will also lend its assistance in 

an ef for t to recover the state’s econ-

omy.

“I hope that those who are af fected 

will not give up but instead, strive to 

work harder to develop the state and 

the nation,” he said.

A worker from the Seberang Perai City Council disinfect-

ing a section of the Mak Mandin Market. Also present are 

Bagan Jermal assemblyman Soon Lip Chee (in red shirt) 

and MBSP councillor Khong Chee Seong (right).

A billboard put up by the Penang 

Island City Council to remind people 

to return home immediately.



N EW SBULETIN MUTIARA APRIL 1 – 15, 2020 3

T
HE state’s Penang Covid-19 Fund re-

ceived a boost recently when several 

companies, associations and contribu-

tors donated over RM1 million in total to in-

crease the fund’s coffers to help the needy 

in Penang.

A Malaysian Chinese daily, Kwong Wah Yit 

Poh, stepped forward to donate RM500,000 

on March 27; while Hotayi Electronic (M) Sdn 

Bhd and the Taipei Investors’ Association in 

Malaysia gave RM200,000 and RM100,000 

respectively on March 30.

Besides that, Tamarins Group Sdn Bhd 

also donated RM200,000 to the fund; 

while the Global Federation of Chinese Busi-

ness Women (Penang Chapter) contributed 

RM45,000 on April 3.

The Global Federation of Chinese Business 

Women (Penang Chapter) founding chairman 

Cheng Mei Man donated RM100,000 while 

its vice-chairman Wang Pek Ching contribut-

ed RM20,000 to the fund.

Earlier on March 26, Chief Minister Chow 

Kon Yeow, in an address to the public via 

Facebook live, said he has received many 

offers for private donations after unveiling a 

RM75 million economic stimulus package a 

day earlier to lighten the burden of vulnerable 

groups in Penang.

The aid package is aimed at 15 target 

groups and involves more than 400,000 

recipients, regardless of family background 

and religion.

“Yesterday, I said that the state govern-

ment has taken steps (to help those in need) 

and invited the private sector to join in as 

well.

“And just within a day after the announce-

ment, the private sector, especially in Pen-

ang, has pledged a contribution of nearly 

RM2 million.

“As such, the state government has de-

cided to launch the Penang Covid-19 Fund 

through Maybank 557054620930 to receive 

donations towards helping the less fortunate 

in Penang,” Chow said.

Further details can be obtained via www.

PenangLawanCovid19.com.

Chow also gave an assurance to qualified 

recipients that financial aid would be chan-

nelled to them this month.

“Many people have asked how they could 

apply for the aid. The aid package is de-

signed in a way to cut down on the bureau-

cratic process.

“The state government has data on al-

most every category involved. So, don’t wor-

ry. There is not need to sign up. The money 

will be passed to those who qualify in April.”

Chow also advised the people to be 

strong mentally and physically as the move-

ment control order (MCO) has been extended 

another two weeks from March 31 to April 14 

in the country’s fight against Covid-19.

He said during this time, the support of 

the family and community is very important.

“Avoid negative emotions, don’t get an-

gry and try new activities at home such as 

cooking together with the kids, playing board 

games, reading books and writing diaries.

“For those with a courtyard or balcony, I 

encourage them to relax there.”

Chow added that through Top Glove’s do-

nation, the state government has distributed 

70,000 pairs of medical gloves to the front-

liners at the Penang Hospital.

In addition, he said the private sector has 

also contributed 300 “protective cover all 

safety clothing” to Penang Hospital.

He said the state government is commit-

ted to ensuring that the frontline heroes, as 

well as the people, continue to be protected.

RM1 million boost for Penang Covid-19 fund

Komtar assemblyman Teh Lai Heng (third from left) receiving boxes of gloves from 
Top Glove representatives. With them is Federation of Malaysia Manufacturers (FMM) 
Penang Chapter chairman Datuk Dr Ooi Eng Hock.



N E W SN E W S APRIL 1 – 15, 2020 BULETIN MUTIARA4

P
ENANGITES in general have 

given their thumbs up to the 

state government for launch-

ing the RM75 million economic 

stimulus package to ease their bur-

den during this movement control 

order (MCO) period.

Many of the recipients, particu-

larly from the lower income groups, 

have expressed their gratitude to 

Chief Minister Chow Kon Yeow and 

the state government for being kind 

and caring. Penang is the first state 

to launch such an aid package.

A number of businesses have 

ground to a halt because of the 

MCO; some employees have to 

take unpaid leave; some petty trad-

ers and hawkers have to temporar-

ily stop operating; and the major-

ity of the self-employed are under-

standably worried about not having 

any income.

Understanding the difficulties 

they faced, the state government 

increased its initial aid package of 

RM20 million to RM75 million to 

help different stratas of society.

Buletin Mutiara spoke to a 

cross-section of Penangites and 

below are their views.

Syerleena Abdul Rashid, Seri 

Delima assemblyman:

“The extra financial aid given to 

every ADUN 

(RM30,000 

each) is 

heaven sent 

during such a 

time of crisis. 

“The pan-

demic has 

already af-

fected so 

many people 

globally, and in Penang, we are 

seeing an increase in cases. 

“Among those hard hit are the 

B40 groups, low middle income 

groups, OKUs, senior citizens and 

those either on unpaid leave or 

daily paid odd-job workers. 

“Before the aid was announced, 

I had already started handing out 

much-needed food supplies. Other 

items that can be bought now are 

hand sanitisers, latex gloves and 

face masks. 

“There is a lot of work to do and 

every Penangite plays such a vital 

role here – from frontliners to even 

those staying indoors."

Richard Chung Chok Yin, STEM 

general manager:

“I applaud the move by the 

state government to give priority 

to petty traders, hawkers, taxi driv-

ers, trishaw riders and the physi-

cally-challenged. They are the ones 

most affected by loss of income 

and many of them are living from 

hand to mouth.

“As the 

situation is 

very fluid 

and can 

change from 

day to day, 

I am confi-

dent that, 

being a car-

ing govern-

ment, the 

state will also look into the interest 

of others who may be similarly af-

fected.”

Idris Abu Salam, imam of Alimsah 

Waley Mosque in Chulia Street:

“In my opinion, a one-off pay-

ment of RM1,000 to each mosque 

and RM500 to each surau in the 

state is very helpful to reduce our 

operating cost. As we all know, Fri-

day prayer 

is temporar-

ily banned 

during the 

MCO pe-

riod. Be-

cause of 

this, our do-

nation fund 

is greatly 

affected.

“Thus, with this aid, we can use 

a portion of it to pay the utility bills 

such as water and electricity. 

“It will also be used to pay our 

volunteer workers in the mosque 

and surau.

“So, I am very thankful to the 

state government for not forgetting 

us during these trying times.”

Muhammad Haziq Mansor, 26, 

part-time e-hailing driver:

“The incentive by the state 

g o v e r n -

ment can 

help us 

financially, 

especially 

d u r i n g 

the move-

ment con-

trol order.

“Malay-

sians are being urged by the gov-

ernment to stay at home during 

the MCO. Our income has been 

affected.The RM300 incentive can 

ease our financial burden during 

this trying period."

Che Zaiton Zakaria, 55, PPR 

Ampang Jajar resident and factory 

worker:

“I was truly grateful when my 

neighbours informed me that those 

who stay in the People's Housing 

P r o j e c t 

(PPR) are 

exempted 

from pay-

ing monthly 

rental for 

April and 

May. Hon-

estly, this 

is such a 

huge relief. 

This is really a piece of good news 

for me because currently, I cannot 

go to work as my factory is not 

listed under the essential services 

category. Thus, I have to stay at 

home and survive with my meagre 

savings only. 

“Now that the government has 

extended the MCO period from 

March 31 to April 14, I have be-

come more worried. My savings 

may not be enough to last the ex-

tended period.

“This is because I have three 

children at home to care for. My 

husband passed away last year 

which makes my life more compli-

cated and strenuous during this 

period.

“With the rent exemption an-

nounced by the state government, 

I can use my savings for other pur-

poses such as buying daily neces-

sities and paying utility bills. 

“Hopefully, this will be over soon 

and I can get back to work again.”

Jason Chee, assistant communi-

cation manager of Lexis Hotel, Te-

luk Kumbar:

"Things 

are going to 

get tougher 

for every-

one with the 

MCO exten-

sion, espe-

cially those 

in the B40 

groups on 

unpaid leave. 

“The Government has no option 

but to extend the MCO because 

the Covid-19 cases are on the rise.

"As for the Penang state govern-

ment, I am happy that they are do-

ing their best for the Penang resi-

dents."

 

Datuk Finn Choong, Penang 

Chinese Chamber of Commerce 

(PCCC) vice-president:

"I give my thumbs-up to the 

state government for showing its 

care and commitment to all the 

stakeholders as many Penangites 

are badly affected by the MCO.

"This stimulus package, which 

has been 

r a i s e d 

from the 

i n i t i a l 

R M 2 0 

m i l l i o n 

to RM75 

mi l l ion, 

c l e a r l y 

s h o w s 

t h e 

state's effort in assisting the 

needy.

"I can understand the burden 

of the small traders and hawkers, 

who have their daily income affect-

ed by the MCO.

"However, I am confident the 

situation will resume as usual once 

this global outbreak is addressed. 

It takes time but let us strive to-

gether in facing such a challenging 

period.

"At the same time, I hope the 

state government, under Chief Min-

ister Chow Kon Yeow's leadership, 

will also look from the employers' 

perspective and help them over-

come their plight as well.Employers 

are facing a hard time and I can 

foresee many small enterprises 

being among the hardest hit under 

this circumstance."

Eva Khoo, 40, self-employed:

"I agree and applaud the move 

by the 

Penang 

gove r n -

ment to 

give pri-

ority to 

the low-

i n come 

groups,  

like taxi 

dr ivers, 

cleaners and others.

"At this period, priority should be 

given to the mentally and physically 

challenged too. They are the ones 

living from hand to mouth daily."

Mohd Nazari Othman, Society 

of the Blind Malaysia (SBM) presi-

dent:

"On behalf of SBM, I would like 

to thank the Penang government 

for showing its concern towards our 

group of disabled people, particu-

larly the visually impaired.

"The RM500 one-off payment 

given to the disabled shows that 

the state is doing its best for the 

people.

"The state recognises and val-

ues the contributions of the dis-

abled, who have been struggling to 

cope with the current situation.

"I hope other states would fol-

low in Penang's footsteps in giving 

out financial aid.

"Many 

of my 

visual ly 

impaired 

f r i ends 

are also 

facing dif-

ficulties 

in coping 

with their 

b u s i -

nesses in Penang. 

“They will be more badly af-

fected now that the MCO has been 

extended to April 14.

"This aid could at least give 

them some respite."

Datuk Seri Lee Kah Choon, In-

vestPenang director:

“The ‘Pakej Bantuan Negeri’ 

( S t a t e 

Aid Pack-

age) that 

was an-

nounced 

recent l y 

is most 

timely and 

I would 

like to 

e xp r ess 

my appreciation to Chief Minister 

Chow Kon Yeow.

“At this difficult time, all help will 

be appreciated. 

“There are three main groups 

that the government has to help: 

the employer; the employee & the 

self-employed.

“Of all these three groups, the 

self-employed, especially those in 

the B40, are the most vulnerable. 

These are the hawkers, petty trad-

ers, trishaw peddlers who rely on 

their daily income to survive. Help 

for this group is most urgent.

“Then we have the employer. In 

normal times, they are perceived 

as the better off group but during 

the MCO, their financial burden is 

enormous too.

“They have their employees’ 

salary to pay, bank loans, govern-

ment taxes, rentals, maintenance 

etc to pay. This group, especially 

the SMEs, will experience the most 

severe financial strain.

“It is hoped that their plight will 

be looked into for they too need 

government financial support.

"The aid package will help the 

affected people to reduce the pres-

sure of life facing them and the aid 

given will at least motivate them.

"The incentives will help many 

Penangites thankful for



N EW SBULETIN MUTIARA APRIL 1 – 15, 2020 5

stakeholders to adjust to their cur-

rent needs.”

Mohd Firdaus Mohd Fauzi, 32, 

e - h a i l i n g 

driver:

"Be i ng 

the sole 

breadwin-

ner for a 

family of 

four, the 

R M 3 0 0 

aid by the 

state gov-

ernment is a timely boost for me.

"Apart from juggling my job as 

a civil servant and e-hailing driver, 

I am also doing other food delivery 

services to make ends meet.

"This movement control order 

(MCO) has affected many others, 

not me alone. My source of income 

has dropped tremendously since 

the MCO started on March 18. It 

has taken a toll on me.

"Hence, I am delighted and 

would like to thank the state for 

the financial assistance rendered 

to me.

"Everyone must take precau-

tionary measure to ensure the vi-

rus outbreak is tackled soonest."

Leow Seow Kok, 67, small trader 

in Air Itam:

"As soon as I received the news 

that the MCO would be extended to 

April 14, I could not imagine how I 

was going to cope with it from now 

until the middle of next month.

"My income has plunged as the 

whole street in Air Itam is empty. I 

could not even sell any clothes or 

bags during the virus outbreak that 

had already caused panic among 

the people.

"Fortunately, the state is dish-

ing out a RM500 one-off payment 

to small traders.

"Although it may be a small 

amount for some, it could help me 

to at least sustain myself in com-

ing weeks.

"Thanks again, Penang govern-

ment."

Mohamad Shahimi Hadzri, Pen-

ang Taxi Associate Association 

chief;

"Recently, I have been told by 

the state government that we (taxi 

drivers) will receive an incentive of 

RM500 per person under its eco-

nomic stimulus package. I strongly 

believe that this incentive would 

ease slightly the burden of the peo-

ple in the vulnerable groups like us 

even though the amount is small.

"For now, I'm planning to send 

an appeal letter to Chief Minister 

Chow Kon Yeow.

"I would like to request that the 

Penang government consider giv-

ing the incentive every month until 

this deadly outbreak ends, instead 

of just a one pay-off payment. 

"The job of a taxi driver can 

be quite hazardous as we are ex-

posed to all sorts of travellers."

Muhammad Azzman Abdullah, 

Seberang Perai City Council staff:

“For me, 

a one-off 

payment of 

RM300 real-

ly helps a lot 

during the 

movement 

control order 

(MCO) pe-

r iod.Some 

may say that 

RM300 is just a small amount of 

money but not for me.

“I am the only one in the family 

who is currently working because 

my wife has to take unpaid leave 

during the MCO period. Her com-

pany has to temporarily close as 

it does not fall under the essen-

tial services category. 

“So, as the head of family, I 

have a lot of responsibility to-

wards my wife and my 16-year-

old son. 

“Thus, I will use the money 

on daily necessities and other 

things as well for my family. 

“The incentive shows that the 

Penang government does not 

forget about us - the frontliners 

who have been working tireless-

ly since the MCO enforcement 

started on March 18.

“So, the money means a lot to 

me and I thank the state govern-

ment for that.”

March 18

PENANG government presents 

10 cartons of personal protective 

equipment (PPE), containing 280 

surgical robes each, to Penang 

Hospital. It has also set aside 

RM20 million for those likely to 

be impacted by the movement 

control order. Special task force, 

operated under the State Secre-

tary, set up to address Covid-19 

matters in the state.

March 19

PENANG Island City Council’s 

(MBPP) special squad ensures 

that people adhere to the MCO. 

Penang Lawan Covid-19 website 

and Facebook page launched to 

provide latest information on Co-

vid-19 to the public.

March 20

THE state government pays the 

March salary to its public ser-

vants in advance to help them 

cope during this difficult period.

 
March 21

MBPP orders closure of roadside 

stalls in four areas beginning 

March 22. Penang government 

gives out facemasks to frontliners.

 
March 22

STATE carries out short-term 

strategies to meet three main ob-

jectives – to flatten the Covid-19 

infection curve, to empower and 

protect frontliners, and to ensure 

the success of the MCO through 

the ‘whole-of-government’ ap-

proach. The Penang government 

is also working on plans to re-

develop Penang, post-movement 

control order.

 
March 23

MOST public markets practise 

social distancing. MBPP con-

ducts daily disinfection works at 

the markets under its jurisdiction; 

while disinfection works are car-

ried out once every two days by 

the Seberang Perai City Council 

(MBSP). 

RapidPenang’s bus services 

reduced by 70%, while the free 

CAT bus services have also been 

reduced by 50%.

March 24

ALL essential business premises 

in Penang are only allowed to op-

erate from 6am to 8pm starting 

March 25. All free Central Area 

Transit (CAT) bus services will be 

stopped for the remaining period 

of the MCO. RapidPenang bus 

services, Congestion Alleviation 

Transport (CAT) feeder bus ser-

vices and RapidKamunting will 

operate from 6am to 10am and 

5pm to 10pm, from March 25 on-

wards. The BEST FIZ bus servic-

es operation schedule remains 

unchanged.

Penang government has also 

managed to order six million 

units of face masks.

 
March 25

PENANG decides to increase the 

RM20 million aid and announces 

a RM75 million aid package for 

Penangites. 

 
March 26

Penang Covid-19 Fund launched 

to receive donations to help the 

needy.

 
March 27

STATE executive council mem-

bers, including Chief Minister 

Chow Kon Yeow, donate one 

month of their salary to the Pen-

ang Covid-19 Fund. The state 

plans to restructure the system 

involving the distribution of food 

or basic necessities to the needy.

The Penang government has 

placed public service announce-

ment billboards statewide to edu-

cate the public to comply with the 

MCO.

 
March 28

STATE Legislature Assembly Op-

position Leader Datuk Muhamad 

Yusoff Mohd Noor is invited to 

join the high-level Penang Secu-

rity Council Committee (JKKN).

 
March 29

SRI Aman market in Relau is shut 

down by MBPP for failing to heed 

the social distancing order, failing 

to restrict the number of market-

goers into the market at a time 

and failing to prepare hand sa-

nitisers for customers. MBPP in-

structs all stall operators outside 

the Jelutong Market premises 

to cease operations beginning 

March 30.

 
March 30

ROADBLOCKS near Air Itam Mar-

ket help prevent overcrowding. 

State working closely with pri-

vate sector to ensure that there 

are still job opportunities for the 

people to seek a livelihood when 

the MCO is lifted.

 
March 31

STATE wants one-off payments to 

be channelled to those eligible as 

soon as possible.

TIMELINE OF EVENTScash aid



2 செய்திகள் V¥uš 1-15, 2020 முத்துச் செய்திகள்ïytr«
V
¥
uš

 1
-1

5,
 2

02
0

ஜார்ச்டவுன் - க�ாவிட்-19 

நுண்ணுயிர த�ாற்று வைரஸால் 

பாதிக�பபட்்ட �ரபபினருககு 

உ�விக�ரம் நீட்டும் ைவ�யில் 

மாநில அரசு த�ா்டக�த்தில் 

அறிவித்� பினாங்கு மக�ளுக�ான 

உ�வித் திட்்ட த�ாவ�வை வி்ட 

கூடு�லா� ரிம55 மில்லிைன் 

நிதி ஒதுககீடு ைழங்கியுள்ளது 

குறிபபி்டத்�க��ாகும்.

 மாநில அரசு மூன்று 

முககிை க�ாக�ங்�ளுக�ா� 

தமாத்�மா� ரிம75 மில்லிைன் நிதி 

ஒதுககீடு ைழங்கியுள்ளவ� இன்று 

த�ாம்�ாரில் �வ்டதபற்்ற மு�நூல் 

க�ரவலயில்  மாநில மு�ல்ைர 

சாவ் த�ான் ைாவ் அதி�ாரபபூரை 

அறிவிபபு்ச தசய�ார.

 கமலும் அைர 

கூறுவ�யில்,  ைணி�ர�ள, அங்�ாடி 

விைாபாரி�ள, ைா்டவ�க�ார 

ஓட்டு�ர�ள, ரிக ஷா ஓட்டு�ர�ள, 

இ-தெயிலிங் ஓட்டு�ர�ள, 

உ்டல் ஊனமுற்க்றார மற்றும் 

குவ்றந� ைருமானம் த�ாண்்ட 

பி40 குழுவினர ஆகிகைாருககு 

உ்டனடி உ�வி�வ்ள ைழங்� 

முன்ைநதுள்ளவ� விைரித்�ார.

 மாநில அரசு தபாது 

மக�ள மற்றும் மாநிலத்திற்கும் 

குவ்றந� �ாக�த்வ� உறுதி்ச 

தசயை�ற்�ா� மனி� ை்ளங்�ள, 

�்ளைா்டங்�ள மற்றும் தபாருட்�ள 

ஆகிைைற்றின் அடிபபவ்டயில் 

திட்்டமிட்டு இந� சூழ்நிவலவை 

எதிரத�ாள்ள �ைாரா� உள்ளது. 

 எனகை, இந� சைாவல 

எதிரத�ாண்டு �ாம் அவனைரும் 

அவமதிைா�வும், தபாறுவமைா�வும், 

ஒற்றுவமைா�வும் இருக� 

கைண்டும் என மாநில மு�ல்ைர 

ைலியுறுத்தினார.

 மாநில மு�ல்ைர 

சாவ் த�ான் ைாவ் நில ைரி 

�ட்்டணத்வ�த் �ற்�ாலிமா� 

நிறுத்தி வைத்�ல்; முன்ைரிவச 

க�ோவிட்-19ஐ எதிர்�ோள்ள பினோங்கு மக�ளுக�ோன உதவித்
திட்்டத்திற்கு ரிம75 மில்லியன் நிதி ஒதுககீடு 

பணிைா்ளர�ளுககு உ�வு�ல்; உரிமம் 

தபற்்ற சிறு த�ாழில்ைணி�ர�ள 

மற்றும் அங்�ாடி விைாபாரி�ள என 

�ன்வமபதபறும் ைவ�யில்  பினாங்கு 

மக�ளுக�ான 16 மு�ன்வம உ�வித்  

திட்்டங்�ள அறிவித்�ார.

16 உ�வித்  திட்்டங்�ள பின்ைருமாறு:

இரண்டு ஊராட்சி 

ம ன் ்ற ங் � ள 

(எம்.பி.பி.பி & 

எ ம் . பி . எ ஸ் . பி ) 

ப தி வு ப த ப ற் ்ற 

சிறு த�ாழில் விைாபாரி�ள மற்றும் 

அங்�ாடி விைாபாரி�ள என 

14,012 கபர�ளுககு ரிம500-ஐ 

உ�வித்த�ாவ�ைா�ப தபறுைர. 

சுற்றுலா, �வல 

மற்றும் �லா்சசார 

அ வ ம ்ச சி ல் 

பதிவுபதபற்்ற 1,367 

சுற்றுலாத் துவ்ற 

ைா�ன ஓட்டு�ர�ளுககு ரிம500 

தராக�ம் உ�வித்த�ாவ�.

பி ன ா ங் கு 

ஜா�ாட் மூலம் 

ை ச தி க குவ ்ற ந � 

இ ஸ் ல ா ம் 

சமூ�த்திற்கு உ�ை 

ரிம3 மில்லிைன் 

உ�வி.

ஊ ன மு ற் க ்ற ா ர 

மற்றும் சமத்துைப 

த ப ா ரு ்ள ா � ா ர 

திட்்டப (AES) 

தபறு�ர�ள உட்ப்ட 

சமூ� �லத்துவ்றயில் பதிவுபதபற்்ற 

18,657 கபர�ளுககும் ரிம500 பண 

உ�வி ைழங்�பபடும். ைருகின்்ற 

ஏபரல் 2020-ககுள பணம் க�ரடிைா� 

அைர�ளின் ைங்கி �ணககில் 

தசலுத்�பபடும்.

ை ா ்ட வ � க � ா ர 

ஓட்டு�ர�ள (2,248 

கபர) மற்றும் ரிக ஷா 

ஓட்டு�ர�ள (318 

கபர) ஆகிகைாருககு 

கூடு�ல் ரிம200 

நிதி ைழங்�பபடும், மீ�முள்ள ரிம 300 

ைரு்டாநதிர ஊக�ப பணத்க�ாடு 

கசரநது தமாத்�மா� ரிம500 ஏபரல் 

2020-ககுள ைழங்�பபடும்.

மாநில அரசு 

மற்றும் ஊராட்சி 

ம ன் ்ற ங் � ளி ன் 

தபாது்ச சநவ��ள, 

� வ ்ட � ள 

உள்ள்டககிை ைணி� 

ை்ளா�ங்�ளுககு ஒரு மா� ைா்டவ� 

விலககு. இந� ைா்டவ� விலககு 

ஏபரல் 2020 �வ்டமுவ்றககு ைருகி்றது.

இது 10,999 ைணி� ை்ளா�ங்�வ்ள 

உள்ள்டககிைது.

பினாங்கு இஸ்லாமிை 

ம� விை�ாரங்�ள 

துவ்றயின் மூலம் 

பராமரிபபு, துபபுரவு 

மற்றும் கிருமி�ாசினி 

தசலவினங்�ளுககு நிதிைளிக� 

மாநிலம் முழுைதும் உள்ள மசூதி�ளுககு 

(226 மசூதி) ரிம 1000 மற்றும் ‘சுராவ்’ 

(538) ரிம500 நிதி உ�வி.

பினாங்கில் உள்ள 

இ - த ெ யி லி ங் 

ஓ ட் டு � ர �ளுககு 

ரிம300 நிதியு�விவை 

10,000 ஓட்டு�ர�ள 

பைன்தபறுைர.

மாநில அரசு 

ைா்டவ� வீடு 

மற்றும் பி.பி.ஆர 

வீ ்டவ ம ப பு �ளி ல் 

ைசிககும் 4,860 

குடியிருபபா்ளர�ளுககு இரண்டு மா� 

ைா்டவ� விலககு (ஏபரல் மற்றும் கம 

2020).

மத்திை அரசு 

நிறுைனங்�ள மற்றும் 

மாநில சு�ா�ாரத் 

துவ்ற, மகலசிை 

� ா ை ல் து வ ்ற 

(பி.டி.ஆர.எம்), மகலசிை 

ஆயு�பபவ்ட�ள (ஏ.டி.எம்), 

பாது�ாபபுப பவ்ட (ஏ.பி.ஏ.எம்), 

குடிநுவழவுத் துவ்ற மற்றும் தரலா 

கபான்்ற வீரர�வ்ள அங்கீ�ரிக� ரிம 

300 ஊக�த்த�ாவ�.

க� ாவிட் - 1 9ன் 

இரு ஊராட்சி 

ம ன் ்ற ங் � ளி ன் 

சி்றபபுப பவ்டயின் 

4,791 முன் ைரிவச வீரர�ளுககு 

ரிம 300 சி்றபபு ஊக�த்த�ாவ�.

�ட்்டாை ைரிவிதிபபு 

அல்லது நில 

ைரிககு மூன்று மா� 

� ா ல க த � டு வ ை 

நீட்டித்�ல்; மாநில 

அரசு வீடு ைா்டவ� 

த�ாளமு�ல் திட்்டம் (ஆர.எஸ்.க�.என்) 

மற்றும் �ம்பிகவ� �்டன் திட்்டம், 

த�ாழில் முவனகைார நிதி மற்றும் 

மாணைர �ல்விக �்டன்�வ்ள திருபபி்ச 

தசலுத்துைதில் �ால அை�ாசம் 

நீட்டிபபு.

ப ா து � ா ப பு 

த ப ா ரு ட் � ்ள ா ன 

மு�க �ைசம், 

வ � த் தூ ய மி , 

த ை ப ப ம ா னி � ள 

கபான்்ற தபாருட்�ளுக�ா� ரிம10 

மில்லிைன் நிதி ஒதுககீடு. பினாங்கு 

மாநில அரசின் பைன்பாட்டிற்�ா� 

6மில்லிைன் மு�க �ைசம் அழிபபாவன 

தசயைபபட்டுள்ளது.

வமககரா & சிறு 

மற்றும் �டுத்�ர 

நி று ை ன ங் � ள 

( S M E ) 

த�ாழில்முவனகைார இந� 

�டினமான �ருணத்வ� 

எதிரத�ாள்ள ைட்டிைற்்ற �்டன்�ள 

தபறுைர. �்டவனத் திருபபி்ச 

தசலுத்�த் த�ா்டங்குை�ற்கு 

ஆறு மா� �ால அை�ாசம் 

ைழங்�பபடுகி்றது. ரிம30 மில்லிைன் 

நிதி ஒதிககீடு

க � ா வி ட் - 1 9 ல் 

பாதிக�பபட்்டைருககு 

ரிம500 மற்றும் இ்றந� 

க � ா ை ா ளி � ளி ன் 

கு டு ம் ப த் தி ற் கு 

ரிம1,000 பண உ�வி தபறுைர.

உளளூர சமூ� 

நி ை ா ர ண 

நி தி ை ா � 

40 மாநில 

ச ட் ்ட ம ன் ்ற 

உறுபபினர�ளுககு ரிம30,000 

சி்றபபு நிதி ஒதுககீடு.

அ வ ன த் து 

� ர ப பி ன ரி ன் 

ப ா து � ா ப பு 

ம ற் று ம் 

ைாழ்ைா�ாராம் 

கமம்படுத்� ரிம75 மில்லிைன் நிதி 

ஒதுககீடு.

மாநிலத்தின் தபாரு்ளா�ாரத்வ� 

ஊககுவிக� �னிைார துவ்றயினரும் 

ஊக�த்த�ாவ� மற்றும் 

சலுவ��வ்ள ைழங்குைதில் பங்கு 

ைகிககுமாறு சாவ் த�ான் ைாவ் 

க�ாரிகவ� விடுத்�ார.
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ஜார்ச்டவுன் - அண்வமயில் மாநில 

அரசு �்டமாட்்டக �ட்டுபபாட்டு 

உத்�ரவில் பாதிக�பபடும் மக�ளின் 

�லனுக�ா�  பினாங்கு மாநில மக�ள 

�லத்திட்்டத்வ� அறிவித்�வ�த் 

த�ா்டரநது இம்மாநில �னிைார 

நிறுைனமும் �ங்�ளின் பங்�ளிபவப 

ைழங்� முன்ைநதுள்ளனர. �னிைார 

நிறுைனங்�ள ரிம2 மில்லிைன் நிதியு�வி 

ைழங்கியுள்ளவ�த் த�ா்டரநது 

பினாங்கு மாநில க�ாவிட்-19 நிதி 

திரட்டும் திட்்டத்வ� மாநில மு�ல்ைர 

கம�கு சாவ் த�ான் ைாவ் �்டந� 

மார்ச மா�ம் 26-ஆம் �ாள �வ்டதபற்்ற 

மு�நூல் க�ரவலயில் அறிவிபபு்ச 

தசய�ார.

 ைருகின்்ற ஏபரல் மா�ம் 14-

ஆம் �ாள ைவர நீட்டிக�பபட்டுள்ள 

இந� �்டமாட்்டக �ட்டுபபாட்டு 

உத்�ரவிற்கு �னிைார �ரபபினரி்டம் 

பினோங்கில் க�ோவிட்-19ஐ எதிர்�ோள்ள நிதித் திரட்டும் திட்்டம் - முதல்்வர
இருநது இந� பங்�ளிபபிவன �ாம் 

எதிரபபாரக�வில்வல என மாநில 

மு�ல்ைர குறிபபிட்்டார.

 “எனகை, கிவ்டக�பதபற்்ற 

ஆ�ரவின் தபைரில் மாநில அரசு 

பினாங்கு க�ாவிட்-19 நிதி திரட்்டவல 

த�ா்டங்கியுள்ளது. நிதி ைழங்�விரும்பும் 

�ரபபினர மலாைன் ைங்கி 557054620930 

�ணககில் தசலுத்�லாம்; இவை 

அவனத்தும் இம்மாநில மக�ளுககு 

உ�வும் ைவ�யில் பைன்படுத்�பபடும்”, 

என �ஞகசாங் �ா்டாளுமன்்ற 

உறுபபினருமான சாவ் விைரித்�ார.

 இநநிதி திரட்டும் திட்்டம் 

த�ா்டரபா� www.penanglawancovid19.

com என்்ற அதி�ாரபபூரை 

அ�பபக�த்திலும் ��ைல்�வ்ளப 

தபற்றுக த�ாள்ளலாம். இ�னிவ்டகை, 

அவனத்து �ரபபினரும் ஒன்றிவணநது 

தசைல்படுை�ன் மூலம் பினாங்கில் 

க�ாவிட்-19ஐ எதிரக� முடியும் என 

அைர கமலும் �ம்பிகவ�த் த�ரிவித்�ார.

 த�ா்டரநது, மாநில 

அரசு அவனத்து சட்்டமன்்ற 

உறுபபினர�ளி்டம் வ�த்தூயமி 

திரைங்�வ்ள ைழங்கி ஒவ்தைாரு 

த�ாகுதி�ளின் கீழ் இ்டம்தபறும் 

சமூ� அவமபபு�ள மற்றும் குடியிருபபு 

நிரைா� அவமபபு�ள ஆகிை அவனத்து 

இ்டங்�ளிலும் இத்திரைம் மற்றும் 

விழிபபுணரவு பிர்சசூரங்�ள தபறுைவ� 

உறுதி்சதசயயும்.

 அக� கைவ்ளயில் மருத்துை 

வ� உவ்ற�வ்ள �ன்த�ாவ்டைா� 

ைழங்கிை �னிைார நிறுைனம் ஒன்றிற்கு 

மாநில மு�ல்ைர �ன்றி �விழ்ந�ார. 

மாநில அரசு பினாங்கு தபாது 

மருத்துைமவனயில் பணிபபுரியும் 

வீரர�ளுக�ா� 70,000 வ� உவ்ற�வ்ள 

ைழங்கியுள்ளது. த�ா்டரநது, 

�னிைார நிறுைனம் 300 பாது�ாபபு 

ஆவ்ட�வ்ள பினாங்கு தபாது 

மருத்துைமவனககு ைழங்கியுள்ளவ� 

சாவ் சுட்டிக�ாட்டினார.

 க�ற்று மாநில அரசு 

அறிவிபபு்ச தசய� பினாங்கு மக�ள�ல 

உ�வித் திட்்டத்தில் 400,000 மக�ள 

பைனவ்டைர. இந� உ�வித் திட்்டங்�ள 

அவனத்தும் ஏபரல் மா�த்தில் 

அைர�ளுககு ைழங்�பபடும். இ�ற்கு 

எவ்வி� பதிவும் க�வையில்வல என்பது 

குறிபபி்டத்�க�து.

 “இந� சி்றபபு 

உ�வித் திட்்டத்தில் சட்்டமன்்ற 

உறுபபினர�ளின் பங்கிவன �ாங்�ள 

(மாநில அரசு) அறிகைாம், (ஆ�கை,) 

எதிரக�ட்சி சட்்டமன்்ற உறுபபினர�ள 

உட்ப்ட ஒவ்தைாரு சட்்டமன்்றத்திற்கும் 

மாநில அரசு ரிம30,000 ஒதுககுகி்றது. 

இநநிதி �த்�ம் சட்்டமன்்ற பகுதியில் 

உள்ள மக�ளுககு அைசர நிைாரண 

உ�விைா�ப பைன்படுத்�பபடும். “எனகை, 

அவனத்து பகுதி�ளிலும் பாதிக�பபட்்ட 

மக�வ்ள அவ்டைா்ளம் �ாண விழிபபு்டன் 

இருக�வும்,  உ்டனடி �்டைடிகவ� 

எடுககுமாறு மக�ள பிரதிநிதி�வ்ள 

�ான் க�ட்டுகத�ாளகிக்றன்,” என்று 

அைர அறிவுறுத்தினார.

பினாங்கில் க�ாவிட் 19ஐ எதிர்க்ாம் 
பிரச்சூரம்

ஜார்ச்டவுன் - பினாங்கு மாநில  

பினாங்கு மா��ர �ழ�ம் (எம்.பி.பி.பி) 

மற்றும் தசபராங் பிவ்ற மா��ர 

�ழ�ம் (எம்.பி.எஸ்.பி) ஆகிை இரு 

ஊராட்சி மன்்றங்�ளில் பதிவுபதபற்்ற 

சிறுத் த�ாழில் விைாபாரி�ள இன்று 

(3/4/2020) உ�வித் த�ாவ�ப தபறுைர.

 க�ாவிட்-19 �ாக�த்�ால் 

தினசரி ைருமானத்வ� இழநது 

�விககும் சிறுத் த�ாழில் 

விைாபாரி�ளுககு உ�வும் ைவ�யில் 

இவ்வு�வித் த�ாவ� ைழங்�பபடுை�ா� 

த�ாம்�ாரில் �வ்டதபற்்ற மு�நூல் 

க�ரவல தசயதிைா்ளர சநதிபபில் 

ஆட்சிககுழு உறுபபினர தஜகடிப சிங் 

டிகைா அறிவிபபு தசய�ார.

 மாநில அரசு எம்.பி.பி.பி 

மற்றும் எம்.பி.எஸ்.பி மா��ர �ழ�ங்�ளில் 

பதிவுபதபற்்ற �த்�ம் 6,957 மற்றும் 

7,010 சிறுத்த�ாழில் விைாபாரி�ளுககு 

�லா ரிம500 ைழங்கிைது. மாநில அரசு 

இத்திட்்டத்திற்கு ரிம 6,983,500 நிதி 

ஒதுககீடு தசய�து. அதில் இன்று 

எம்.பி.பி.பி கசரந� 4,158 சிறுத் 

த�ாழில் மற்றும் அங்�ாடி விைாபாரி�ள 

நிதியு�விப தபறுைர. எஞசிை 2,799 கபர 

இம்மா�ம் (ஏபரல்) 15-ஆம் க�திககுள 

இவ்வு�வித் த�ாவ�வைப தபறுைர. 

இ�னிவ்டகை, எம்.பி.எஸ்.பி 

பினாங்கு மாநில சிறுத் த�ாழில் மற்றும் 
அங்்ாடி வியாபாரி்ளுக்கு உ�வித் 

த�ாக்  - தெக்டிப்

க�ாவிட்-19ஐ எதிர்�ாள்ள இரு ஊராட்சி மன்றங்�ளின சி்ற்பு் ்டையின 
முன வரிடை வீரர�ளுக்கு ரிம300 சி்ற்பு ஊக்�த்தாட�. (உைன ஆட்சிக்குழு 

உறு்பினர ்ெக்டி் சிங் டிக�ா மற்றும் இரு ஊராட்சி மன்ற தடைவர�ள)

சிறுத் த�ாழில் மற்றும் அங்�ாடி 

விைாபாரி�ள �ட்்ட �ட்்டமா� இந� 

உ�வித் த�ாவ�வை தபறுைர என்பது 

குறிபபி்டத்�க�து.
 அவனத்து பதிவுபதபற்்ற 
சிறுத் த�ாழில் மற்றும் அங்�ாடி 
விைாபாரி�ள இந� உ�வித் 
த�ாவ�க�ான விபரங்�வ்ள அறிை 
www.mbpp.gov.my மற்றும் www.mbsp.
gov.my எனும் அ�பபக�த்வ� ைலம் 
ைரலாம்.
 த�ா்டரநது, மாநில அரசு 
மற்றும் ஊராட்சி மன்்றங்�ளின் கீழ் 
தசைல்படும் 10,999 ைணி� ை்ளா�ங்�ள 
(இதில் 10,552 சிறுத் த�ாழில் மற்றும் 

அங்�ாடி விைாபாரி�ளும் அ்டங்குைர)  

ஒரு  மா� ைா்டவ� விலககு 

சலுவ�வைப தபறுகின்்றனர.  மாநில 

அரசின் த�ாளமு�ல் மற்றும் ைா்டவ� 

திட்்டத்தின்  (ஆர.எஸ்.க�.என்) கீழ் 

ைசிககும் 541 குடியிருபபா்ளர�ள 

மூன்று மா�க �ாலம் (ஏபரல், கம & 

ஜுன்) ைா்டவ�க �ட்்டணம் தசலுத்� 

க�வையில்வல. கமலும், வீ்டவமபபுத் 

திட்்டங்�ளின் நில ைரி �ட்்டணமும் 

மூன்று மா�ங்�ள (31 கம - 30 ஆ�ஸ்ட் 

ைவர) தசலுத்� க�வையில்வல 

என ்டத்க�ா த�ராமாட் சட்்டமன்்ற 

உறுபபினருமான தஜகடிப விைரித்�ார.

 

ஜார்ச்டவுன் – “மாநில மு�ல்ைர 

உட்ப்ட 10 மாநில ஆட்சிககுழு 

உறுபபினர�ள இவணநது ஒரு மா�  

ஊதிைத்வ� ைழங்� உறுதிைளித்�னர. 

இ்சதசைல் பினாங்கு மாநில அரசின் 

அரபபணிபவப்ச சித்�ரிககின்்றது. 

இநநிதி பினாங்கு க�ாவிட்-

19 நிதிைத்தில் கசரக�பபட்டு 

இபபிர்சசவனத் துவ்டத்த�ாழிக�ப 

பைன்படுத்�பபடும்,” என மாநில 

மு�ல்ைர கம�கு சாவ் த�ான் 

ைாவ் �னது மு�நூல் க�ரவலயில் 

இவ்ைாறு த�ரிவித்�ார.

 அண்வமயில் �வ்டதபற்்ற 

மாநில �ாைல்பவ்டத் �வலைர 

மற்றும் பினாங்கு மாநில க�சிை 

பாது�ாபபு ைாரிைத் �வலைரு்டனான 

சநதிபபுக கூட்்டத்தில் �்டமாட்்டக 

�ட்டுபபாட்டு ஆவணக குறித்� 

விை�ாரங்�ள விைாதிக�பபட்்டது 

என மு�ல்ைர த�ரிவித்�ார.

 இந� சநதிபபுக 

கூட்்டத்தில் பினாங்கில் �்டமாட்்டக 

�ட்டுபபாட்டு ஆவண 94 விழுக�ாடு 

(27/3/2020) பின்பற்்றபபட்்டது என 

மாநில �ாைல்பவ்டத் �வலைர 

அறிவித்துள்ளார. இம்மாநிலத்தில் 

இந� ஆவணப பின்பற்றுைவ� 

உறுதி்சதசயை ஒவ்தைாரு 

மாைட்்டத்திலும் கசா�வன�ள 

�டுவமைாக�பபடும்.

 “பாது�ாபபுப பவ்ட மற்றும் 

ஊராட்சி மன்்ற அதி�ாரி�ளின் 

தசைல்பாடு�ள, தபாது மக�ளுககு்ச 

சுவமவை அதி�ரிபபது அ�ன் க�ாக�ம் 

அல்ல, மா்றா� இந� யுத்�த்தில் 

�ாம் அவனைரும் ஒன்றிவணநது 

தசைல்பட்டு தைற்றிக�ாண கைண்டும் 

என்பக� அ�ன் �வலைாை க�ாக�ம்,’’ 

என மு�ல்ைர ைலியுறுத்தினார.

 மாநில அரசு 

ைழிபபாட்டுத்�லங்�்ளான மசூதிககு 

ரிம1,000 மற்றும் சிறிை பளளிைாசலுககு 

ரிம500-ஐ நிதியு�வி ைழங்குை�ா� 

பினாங்கு மக�ளுக�ான உ�வித் 

திட்்டத்தில் அறிவித்�வ�த் த�ா்டரநது 

பல சர்சவச�ள எழுநதுள்ளன.

 “மாநில அரசு � 

தபத்�ாலிங் சமை நி�ழ்வில் 

�லநது த�ாண்்டைர�்ளால் இந� 

க�ாயத்த�ாற்று ஏற்படுை�ற்�ான 

ைாயபவபக �ருத்தில் த�ாண்டு, 

இந� ைழிபபாட்டுத்�லங்�ளில் 

கிருமி�ாசினி மற்றும் துபபுரவுபபணி 

கமற்த�ாளை�ற்�ா� இநநிதி 

ைழங்�பபடுகி்றது.

 “எனகை, பினாங்கு 

ைாழ் தபாது மக�ள �ற்கபாவ�ை 

சூழ்நிவலவைப புரிநது த�ாண்டு 

முற்ப்ட கைண்டும். இந� �டுவமைான்ச 

சூழலில் தபாறுபபற்்ற �ரபபினர�ளின் 

இன மற்றும் சமைம் அடிபபவ்டயிலான 

சர்சவச�ளுககு்ச தசவி்சசாயக� 

கூ்டாது,” என வி்ளக�மளித்�ார.

 இஸ்லாம் அல்லா� 

ைழிபபாட்டுத் �லங்�ளில் துபபுரவுப 

பணி கமற்த�ாள்ள சட்்டமன்்ற 

உறுபபினர அல்லது இஸ்லாம் அல்லா� 

பினாங்கு க்ாவிட்-19 நிதியத்திற்கு மாநில மு�ல்்வர் 
உட்பட 10 ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்்ள் 1 மா� 

ஊதியம் பங்்ளிப்பு
ைழிபாட்டுத் �ல நிதிைம் மூலம் 

நிதியு�வி தப்றலாம் என்்றார.

 �ற்கபாது, அரசு சாரா 

இைக�ங்�ள, �ன்னாரைலர�ள 

ைசதிக குவ்றந� தபாது மக�ளுககு 

உணவு�ள மற்றும் மளிவ�ப 

தபாருட்�ள ைழங்கி ைருகின்்றனர. 

கமலும் தபாது இ்டங்�ள சுத்�ம் 

தசயதில் அதி�மா� ஈடுபபடுகின்்றனர.

 தபாது மக�ளின் 

சு�ா�ாரத்தில் முககிைத்துைம் 

அளித்து மாநில அரசு விநிகைா� 

பணி�வ்ள மறுசீரவமபபு தசயை 

உத்க�சித்துள்ளது.

 �்டமாட்்டக �ட்டுபபாட்டு 

ஆவணயின் �ால�ட்்டத்தில் 

ஒழுங்�ற்்ற விநிகைா� இைக�த்வ� 

குவ்றபபக� இ�ன் முககிை 

க�ாக�மா�த் தி�ழ்கி்றது என 

மு�ல்ைர அறிவிறுத்தினார.

 “இந� விநிகைா�ப 

பணி�ளில் ஈடுபடும் �பர�ள 

முவ்றைான பாது�ாபபு இல்லாமல் 

இந� க�ாவிட்-19 வைரஸ் 

த�ாற்றுககுப பாதிக�பபடுைவ� 

விரும்பவில்வல,” என த�ரிவித்�ார.

 அக� தசயதிைா்ளர 

சநதிபபில் பாது�ாபபு உப�ரணப 

தபாருட்�்ளான மு�க �ைசம், வ�த் 

தூயமி, க�ாய கில்லி மருநது (peralatan 

nyahkuman) மற்றும் தைபபமானி 

ஆகிைவை இரண்டு ஊராட்சி 

மன்்றங்�ளுககும் ைழங்�பபட்டுள்ளது 

பாராட்்டககுரிைது.



新冠 肺 炎 疫 情 扩 散 ，
全 国 实 施 行 动 管 制
令 ， 槟 州 政 府 防 疫

表 现 亮 眼 ， 多 项 措 施 领 先 各
州，获得人民赞扬。

在 中 央 政 府 尚 未 公佈行 动
管制令前，槟州政府就已经发
起了“槟城应对新冠肺炎”运
动，并成立了一个州级的工作
小组来协调各部门的工作，以
达到更好的防疫效果，提供民
众透明的资讯，在假消息满天
飞当儿，让人民有一个掌握正
确资讯的管道。

槟州首长曹观友更是每天通
过脸书直播新闻发布会，让待
在家的人民第一时间得知州政

府的应对方案。
在宣佈行动管制令后，以民

为本的槟州政府，也是第一个
公 布 援 助 计 划 的 州 属 ， 并 在 4
月初就发放援金，尽速解人民
燃眉之急，与此同时，首长及
行 政 议 员 捐 献 1 个 月 薪 金 予 槟
州新冠肺炎基金，帮助有需要
人士。

人民援助配套4月初发放
州 政 府 是 通 过 附 加 预 算 ，

拨款7500万令吉进行“槟州人
民援助配套”，以协助因新冠
疫情而受影响的各行各业及槟
民。

槟州首长曹观友说，政府是

根据州内的需求，把原本预算
的2000万令吉援助配套，增加
至7500万令吉，这项援助配套
预计惠及41万人。

“ 这 项 援 助 计 划 主 要 有 3 个
目的，既协助受最大影响或弱
势群体、扶持打工族，重新启
动生产力继续推动槟州发展及
保持槟州经济延续性。”

整个援助配套受惠群体从小
贩、小商、打工一族、德士司
机、三轮车夫、电召车司机、
残障人士、B40群体，乃至企
业界都在受惠之列。

为 了 减 轻 人 民 负 担 ， 州 政
府提供各项一次性援助、豁免
人民组屋租金、宽限州政府税

收 丶 租 金 及 贷 款 3 个 月 偿 还 期
等。

展延贷款偿还期限
在 振 兴 经 济 方 面 ， 除 了 同

样提供一次性援助予各行业商
贩外，州政府也推出了商业免
息贷款，展延希望贷款、农民
企业基金等贷款期限和豁免州
政 府 商 业 单 位 1 个 月 租 金 等 措
施，以减轻各行业的困境。

同 时 ， 州 政 府 也 拨 款 协 助
新冠肺炎患者，并拨出专门款
项协助前线抗疫、购买抗疫物
资和提供津贴奖励前线人员，
务求在抗疫行动中扮演积极角
色。

准备好面对管制令延长
针 对 首 相 宣 布 将 行 动 管 制

令 延 长 至 4 月 1 4 日 ， 首 长 说 ，
槟州政府早已准备好面对这情
形，同时，槟州政府在人力资
源、物流和供应方面已做好计
划，以确保槟州人民及槟州所
受的影响减至最低。

“我希望槟州人民可以继续
和我们站在一起，共同对抗这
波疫情的冲击。”

另外，他也感谢大马皇家警
察 （ P D R M ） 在 第 2 1 3 届 警 察
日期间，依然站在前线在行动
管制令展开监管活动。

*文转第2版*
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槟州首长曹
观友宣布拨
款 7 5 0 0 万
令吉做为人
民援助配套
用途。    

多项措施领先全国

槟州政府防疫亮眼
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*文接封面

1）提供一次性500令吉现金援助予小商
家（peniaga kecil）及持有执照的的小贩
(penjaja berlesen）。

这项援助预计拨出700万令吉，包括夜
市、农业市集及餐车业者，逾1万4012名
贩商受惠。

2）提供一次性500令吉现金援助予导游。
这项总额为68万5000令吉的援助，将分

发给1367名在旅游、文化及艺术部下登记
的导游，以舒缓行动管制对旅游业者带来
的影响。

3）提供一次性500令吉现金援助予福利金
受惠群体。

槟州政府将拨出933万令吉，提供援助
予每位正在被福利局援助的人士，包括残
障人士及公平经济议程（AES）受援者,将
于4月直接存进受惠者银行户头，这项援
助将让1万8657人受惠。

4）提早及增加德士司机及三轮车夫年度
津贴。

槟州政府将提早发放每年发放给德士司
机的津贴，即在4月发出300令吉（第二次
发放），并增加一次性200令吉，这项援
助将有2248名德士司机及318名三轮车夫
受惠，总额为51万3600令吉。

5）提供一次性300令吉现金援助予电召车
司机。

每位电召车司机将获得一次性300令
吉的援助，预计有约1万名电召车司机受
惠，总额为300万令吉。

6) 豁免槟州政府组屋（RSKN）及槟州人
民组屋（PPR）租金

槟州政府将豁免4860户槟州政府组屋
及人民组屋2个月的租金。换言之，这些
住户无需缴交2020年4月及5月的租金，为
此，州政府将承担93万2844令吉。

7）豁免槟州政府及地方政府管辖的商铺
租金

州政府将豁免槟州政府及地方政府管
辖内商铺4月份的租金，包括巴刹、商店

等，共1万999单位受惠，
承担总额为161万令吉。此
外，所有乡村社区管理理事
会（MPKK）已被指示，不
可征收夜市及早市4月份租
金。

8）提供300万令吉援助予
伊斯兰义献基金（Zakat）
受惠者。

槟 州 伊 斯 兰 义 献 基 金
（Zakat）已拨款300万令吉
以协助受惠的穆斯林群体。

9）提供特别财务援助予清
真寺及祈祷室。

槟 州 伊 斯 兰 事 务 局
（JHEAIPP）将提供一次性
1000令吉援助予全槟清真寺
及一次性500令吉予全槟祈
祷室，以作为维修、清洁及
消毒开销，预计花费为49万
5000令吉。

10）提供一次性现金援助予
槟州新冠肺炎患者。

槟州政府将提供一次性
500令吉现金援助，予所有
槟州新冠肺炎患者；以及一
次性1000令吉现金援助予已
离世的新冠肺炎患者家属，
这项拨款总额为30万令吉。

11) 提供300令吉特别津贴
予所有地方政府的前线人
员。

槟州政府将特别拨款140
万令吉，予槟威两地地方
政府4791名新冠肺炎特别行动队（Skuad 
Khas COVID-19）前线人员，每位获得
一次性300令吉。

12）特别拨款一次性300令吉予中央政府
前线机构人员。

州政府将特别拨款330万令吉予中央
前线机构人员，预计有1万511名前线
人员受惠，他们包括槟州卫生局、大
马皇家警察（PDRM）、大马武装部队

（ATM）、移民局（Imigresen）、大马
民防部队(APAM)、国家天灾管理机构
(NADMA)、志愿警卫队(RELA)等。

13）拨款1000万令吉采购个人防护用品
(personal protective equipment PPE)。

购买个人防护用品包括床铺、枕头、
口罩、免洗搓手液、温度计等，以分派
给前线医护人员及工作人员。另外，州
政府也购买600万片口罩供州内用途，有
关详情将会进一步做出汇报。

14)关怀中小型企业贷款
计划(Skim Peka PKS)

政 府 拨 3 0 0 0 万 令 吉
予槟州关怀中小型企业
贷款计划（Skim Peka 
PKS）促进槟州商业延
续性，确保槟州经济在
最短时间内振兴，继续
给人民制造就业机会。

中小工业（IKS），
申请贷款可高达5万令
吉 ， 至 于 其 它 领 域 的
中小企业（PKS），最
高可申请2万令吉的贷
款，这项贷款计划是免
息贷款，惟必须根据程
序缴还贷款。所有申请
都必须通过www.pdc .
gov.my，线上提交。

15）特别拨款3万令吉
予各州议员以协助当地
选民。

槟州40州议员，包括
反对党议员都会获得这
份拨款，州政府所承担
的总额为120万令吉。

16）宽限州政府税收丶
租金及贷款3个月偿还
期。
 除了上述援助，槟州
政府也将延长以下3项
款项的偿还期，长达3
个月：
i) 延长单位税（cukai 
petak） 和地税（cukai 
t anah）的最後偿还期

限，从原本2020年5月31日延长至2020
年8月30日。
ii) 州政府辖下的先租後售组屋，其
2020年3月及4月的租金，获宽限3个月
偿还期。
iii) 希望贷款（Skim Pinjaman 
Harapan）、农民企业基金（Tabung 
Usahawan Tani） 及教育贷款
（Pinjaman Penuntut），获宽限3个月
偿还期。

摄氏36.1度。这是今早我在根据行
动管制令所设下的新规范，在进

入办公室之前所检测到的体温。
行动管制令已经延长至4月14日，州

政 府 团 队 以 及 所 有 前 线 工 作 者 将 继 续
全 力 抗 疫 ， 以 免 对 槟 州 和 人 民 的 生 活
造成更大影响。

对 我 们 这 一 代 人 而 言 ， 这 是 一 个 前

所 未 有 的 非 常 时 刻 。 我 们 不 曾 见 识 过
类 似 疫 情 ， 并 且 ， 这 个 疫 情 依 然 在 全
世界肆虐当中。

今 天 ， 我 们 生 活 在 一 个 联 系 性 极 高
的 世 界 里 ， 因 此 无 法 从 新 冠 肺 炎 的 疫
情中幸免。如今，每个国家都在努力不
懈，以免陷入这场毁灭性的灾难之中。

在 这 艰 难 的 时 刻 ， 我 们 也 看 到 了 人
类 善 良 和 丑 陋 的 一 面 。 我 昨 天 说 过 ，
这是人类的悲剧也是理智的时刻。

我 在 办 公 室 里 利 用 忙 里 偷 闲 的 时 间
来 思 考 生 活 以 及 生 活 的 目 的 。 我 们 能
否 在 这 场 危 机 中 造 就 一 个 更 好 的 人 、
一 个 更 好 的 国 家 ， 甚 至 是 一 个 更 好 的

世界？
我 希 望 我 们 能 够 度 过 这 场 公 共 健 康

危 机 ， 以 及 其 对 人 类 生 活 所 造 成 的 各
种 破 坏 。 从 今 以 后 ， 我 们 将 不 得 不 生
活 在 完 全 不 同 的 环 境 中 ， 而 这 将 取 决
于我们如何作出改善。

遗 憾 的 是 ， 很 多 时 候 我 们 依 然 阅 读
到不少停留在同样思维的言论和讯息，
实际上，这种思维对应对当下的疫情以
及我们的社会起不了任何作用。

随 着 行 动 管 制 令 的 延 长 ， 我 们 将 需
要 经 历 更 长 的 管 制 期 限 ， 而 管 制 令 将
在 何 时 结 束 则 取 决 于 我 们 的 决 定 。 如
今 ， 我 们 正 处 于 关 键 时 刻 ， 我 们 或 许

可以成功稳住疫情，但也许不能。
为 了 避 免 槟 州 受 到 疫 情 侵 害 ， 许 多

人 都 在 前 线 和 后 勤 艰 苦 地 工 作 着 。 我
在此向他们表示敬意。

如 今 我 们 依 然 陷 于 疫 情 当 中 。 在 这
个 紧 要 关 头 ， 让 我 们 同 心 坚 持 ， 不 要
放弃。

我 们 别 无 选 择 ， 我 们 必 须 与 病 毒 对
抗。我们必须团结一致！

我 们 还 未 输 掉 这 场 “ 战 斗 ” ， 因 此
延 长 行 动 管 制 令 的 剩 余 日 子 里 ， 让 我
们互相鼓励，做得更好。

不 要 失 去 信 心 ， 我 与 槟 州 人 民 同
在。

“槟州人民援助配套”详情

36.1
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  再循环与废料管理分享论坛
开幕后,全体出席者合摄。  
 

新冠疫情蔓延，作为以“重
家庭”为首要目标的槟州

政府，把各阶层人民当做是一家
人看待，与民同心，一起抗疫！

在对抗疫情当儿，槟州首席
部长曹观友宣布，槟州政府共拨
出7500万令吉作为“槟州人民援
助配套”，受惠者从前线人员包
括医护人员，军警甚至到打工一
族，以及低收入阶层各个群体，
都不被遗忘与忽略。

不仅如此，槟州政府也订购
了600万个口罩，优先供应给前
线工作者以及有需要人士。

各地区的州议员也展现与民
同在一面，协助人手不足的地方

政府执法人员，监督各地巴刹的
遵守及配合度，确保每一位民众
都保持安全距离，每个巴刹也遵
守政府设下的管制条规，以便槟
城能够尽速从疫情中恢复。

不仅如此，议员们也纷纷在
社媒发声，呼吁民众在行动管控
指令期间待在家里，并对积极抵
御疫情的前线人员表达谢意。

有者更是亲自为站在最前线
的军警与医护人员打气，送上午
餐以及一些物资，让他们在这艰
难的时刻，感受到来自政府的关
怀与温暖。

“大家辛苦了”
州议员为前线英雄打气

1.前线医护人员收到物资后都展露笑颜。
2.槟州行政议员再里尔到巴刹视察，并协助测量民众体温。
3.亚依淡区州议员黄顺祥打包印度煎饼早餐，给予在前线进
行执法工作的人员，送上暖心的一餐。
4.斯里德里玛州议员瑟丽娜在行动管制期间，为区内健康诊
所的医护人员送上午餐以及一些医疗物资。
5.彭加兰哥打区州议员魏子森向民众们加油打气，希望他们
能够遵守管制条规，顺利度过疫情期。
6.峇都蛮区州议员古玛力绅移交消毒搓手液给予双溪里蒙警
局局长。
7.槟州行政议员佳日星向小贩商们，传递州政府的“槟州人
民援助配套”，受打击的商贩，不会被州政府遗忘。
8.峇都兰樟区州议员王耶宗与执法人员一同到巴刹巡视，确
保人民遵守管制令。

1

8

2

3 4 5

6

7

光大区郑来兴（左）与槟州行
政议员彭文宝（左2）移交消毒
搓手液给予前线执勤人员。



要闻 2020年4月1日—15日4

曹观友、林冠英、
孙意志等主持鸣锣
仪式。

大 山 脚 国 会 议 员 沈 志 强 接 受 槟
州 首 席 部 长 曹 观 友 的 任 命 ， 成
为 槟 城 抗 疫 通 讯 与 赋 权 予 民 小
组主任。

他表示，当一接到任务时，
就 知 道 这 将 是 一 个 非 常 艰 巨 的
挑战。

“我和我的团队每天花费12
个 小 时 以 上 ， 主 要 是 策 划 、 执
行和管理槟城的抗疫活动。”

“ 首 长 从 一 开 始 就 承 诺 ，
州 政 府 将 确 保 人 民 的 安 全 ， 保
障 和 福 利 。 他 非 常 透 明 ， 每 天
通 过 脸 书 直 播 向 槟 城 人 发 表 声
明 ， 他 认 真 阐 述 了 自 己 的 策
略 ， 并 向 公 众 报 告 了 最 新 情 况

和采取的行动。”
“他对自己或国家尚未实现

的 目 标 以 及 正 在 努 力 实 现 的 目
标 （ 例 如 购 买 口 罩 ） 也 非 常 坦
率。”

“这是一个大家从未面对的
情 况 ， 每 个 人 都 感 到 困 惑 和 担
忧，但是首长的冷静领导提供了
方向并稳定局势。”

“我们需要谨慎分配工作和
重 新 分 配 资 源 ， 在 这 过 程 中 ，
我 们 也 面 临 一 些 局 限 和 公 众 压
力。”

“ 请 点 击 h t t p s : / /
penanglawancovid19.com/news/23
，了解更多槟州抗疫详情。”

槟州首长曹观友首次以面子书直播新
闻发布会，为槟州在行动管制第二

天进行简报，现场无媒体进行采访。
曹观友表示，这是响应当局加强行动管

制的举措，所以发布会没有如以往般邀请
媒体出席，反之在其面书专页进行直播。

“这是一项新的尝试，媒体可以通过直
播进行采访，如果有疑问，也可以通过直
播询问问题。”

他在线上记者会指出，本身出席新冠疫
情特工队汇报会后，已经下令槟州两个地
方政府加强执法，加强行动管制的执行力
度。

“第一天行动管制出现一些违反者，或
许仍有人无法了解管制的意义，所以我们
采取了较为温和的手法，不过，为了槟州
的安全，我已下令今后会加强执法。”

“来自槟城中央医院医生的信息”是假
的

另外，针对在社交通讯“whatsapp”上
流传的“来自槟城中央医院医生的信息”
一事，他也向槟州卫生局求证，并证实这
是一起假消息，因此，他希望民众别再流
传有关信息。

他强调，槟州政府将会尽一切能力，和
槟州人民一起度过这次疫情。

这项于周四下午3时，举行的首个线上
记者会历时6分钟，除了槟州的媒体从业
员留言外，不少民众也涌入为首长打气。

此外，一些民众也特别提出关于疫情
控管和民生问题，希望政府能够尽快给予
解决。

沈志强在脸书上载与首长讨论抗疫通讯工作的照片。

槟城应对新冠肺炎脸书拥有各类最新官方消息。

与首长并肩作战  沈志强领衔抗疫通讯小组

首长脸书直播新闻发布会， 现场无媒体进行采访。

响应加强行动管制
首长脸书直播新闻发布会
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市政厅职员亲自示范何谓“社交距离”。市政厅在主要道路设置看板，提醒民众需注意事项。

4月发放援助金予小贩      
佳日星：简易方式发出

槟州房屋发展及地方政府委
员会主席佳日星说，提供

予 持 执 照的小贩和 小商家援助
金，将在4月起开始发放，全槟
预计有1万4012贩商受惠。

他召开线上记者会时说，派发
援助金的程序，将会以最简易方
式进行，避免造成小贩商家们不
便。

“ 全 槟 共 有 1 万 3 2 8 1 执 照 小
贩，其中槟岛市政厅6957人、威
省市政厅6324人，其余的731人
则属于小商家，州政府在这项援
助金方面共拨款700万令吉。”

他说，所有小贩及商家可登
入 槟 岛 市政厅及威 省市政厅的
官 方 网 站，查询自 己的状态，
以及是否符合资格。

网址分别为www.mbpp.gov.
my以及www.mbsp.gov.my。

佳日星说，在槟岛市政厅管
辖 下 的 小贩，该局 将会透过电
子 转 账 方式，直接 汇款到已注
册的小贩商家户口。

接 着 ， 威 省 市 政 厅 将 会 设
立 网 络 平 台 ， 并 将 在 4 月 6 日
起 在 官 方网站及市 政厅面子书
发 布 ， 小 贩 只 需 填 写 登 记 号
码 ， 以 及 商 业 执 照 号 码 （ N o .
Rujukan Lesen)即可完成。

“政府接下来也会拨出140万
令吉，派发一次性300令吉援助
金 给 予 前线执法人 员，两地政
府将会有4790前线人员受惠，
因 为 没 有他们的汗 水与付出，
行 动 管 制令无法进 行得如此顺
利。”

尤 端 祥 ： 小 贩 商 可 以 透 过
Whatapps提交信息，以获取援
助金。

尤端祥：可Whatapps提供
资料

槟 岛 市 长 拿 督 尤 端 祥 说 ，
若 没 有 银 行 户 头 号 码 的 小 贩
商 家，可以透 过手机应用程序
Whatapps，号码为016-2004082
， 传 送 讯 息 给 市 政 厅 ， 输 入

COVID500并提供6项信息，包
括名字、身份证号码、手机号
码、商业执照号码、银行户头
号 码 以 及 银 行 号 码 （ N o m b o r 
Bank)即可。

罗查理：符合资格者3天后领
款

另外，威省市长拿督罗查理
则表示，威省市政厅共有6997
个小贩商家没有户头号码，为
此该厅将设立一个网络平台，
小贩可以输入身份证号码以及
执照号码，并填写银行户头号
码和电邮地址后，提交申请即
可。

“ 所 有 符 合 资 格 的 小 贩 商
家，将会在3天后收到汇款，该
平台也有严格的安全系统，小
贩商的资料必须与市政厅的资
料相符合，因此任何试图混淆
会欺骗的商家，是不会获得任
何款项的。”

他说，任何疑惑或者想要咨
询的商家，可联络威省市政厅
呼叫中心04-2696969以及热线
1800-88-6777。

对人民配合度感满意
另一方面，佳日星对于槟州

人民在行动管制令 下的配合度
感到满意，他表示 ，槟州人民
的配合度从3月18日的80多%，
提升至98%（槟岛）及99%（威
省），是一项非常好的进步。

“从3月18日开始，槟岛市政
厅共检查了1万1101间各类型摊
贩，而威省市政厅则检查了1万
3793间摊贩，目前人民配合度
良好。”

他说，州政府将会持续进行
监督，包括建筑工 地、商业场
所及公共巴刹，特 别是在来临
的周末，前往巴刹 的人潮将会
增加，市政厅将会加强执法。

“希望民众能够持续遵守管

制措施，保持社交距离，与州政
府并肩对抗新冠肺炎。”

尤端祥则表示，虽然配合率
达98%，但仍有小部分2%的人
不遵守，对此槟岛市政厅已经
发出最后警告，若明日再不遵
守，将会立即关闭巴刹，绝不
通融。

罗查理也表示，基于周末巴
刹人潮增加，市政厅执法小组将
会提早进行执法，即从早上6时
开始，到人潮拥挤的巴刹巡视，
而成功花园巴刹就是其中之一。

“虽然不鼓励乐龄人士到巴
刹，但执法人员也会在现场驻
守，让乐龄人士先进入巴刹，无
需排队，而若发现巴刹没有遵守
50至150人的限制人数，该厅也
会立即关闭巴刹。”

询及是否需要穿戴口罩才能
进入巴刹，尤端祥和罗扎里皆
表示并没强迫性，但在这非常时
期，民众是鼓励穿口罩。

小贩4月可获得州政府援助金。   

湖内斯里阿曼巴刹无法控制人流，结果被槟岛市厅勒令关闭3天。
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新冠肺炎疫情来势汹汹，全国陷入“战役”状态，槟州政府也
随即展开多项防疫措施，与人民站同阵线，齐心协力抗疫。

由于这是前所未有的情况，在全国各州进入行动管制之
际，尽管政府及贩商宣称日常货源充足，但仍旧引起人民恐慌，而争
相到巴刹抢购，以致巴刹人流量过高，即便正式踏入管制期，人潮依
旧拥挤。

为加强管制，除了军警联合进行监督巡逻，协助有效执行行动管制
之外，槟州政府也积极进行各阶段宣导及防疫工作。

同时通过槟岛市政厅、威省市政厅官员的积极突击检查与巡逻，为
民众讲解行动管制令的重要性，让民众的醒觉意识提高。

而管制期间，各区国州议员亦亲自站岗，并于槟威两地地方政府相
互协调，每日视察巴刹情况，加以提升防疫工作，其中包括：减少巴
刹出入口、管控进入巴刹人数、张贴“社交距离”警示线、设禁入
警戒线等等。

经过当局加强管制后，加上人民的高度配合，巴刹人潮终
明显减少。

阿波罗巴刹人潮骤减
作为威省盛名的北海阿波罗巴刹，在市政厅采取相应

措施管控巴刹人流量后，人满为患的情况已不复见。
该巴刹街边商贩停止营业，街道上少了许多人流，来到

巴刹的民众也多有戴上口罩，且平均每个档口不超过三名客户
同时选购食材，显见行动管制在不断提醒和加强策略下，已经初具成
效。

贩商引导民众遵守防疫
措施

眼亚占巴刹也加强管制
措施，在巴刹设下两个入
口，把人流控制在每个入
口50人至100人进入巴刹购
物。

同 时 实 行 社 交 距 离 措
施，并由当地商贩引导顾
客，根据地上的黄线来排
队购物。

民众听劝不蜂拥采购
至于斯里乌达巴刹和麦

曼珍巴刹，民众也听取了
劝告，不再蜂拥前往这些
巴刹采购食材。

而威省各个巴刹内的各

种食材，从蔬菜、水果、肉类到海鲜等都货源
充足，民众也不再大批抢购，市集的“紧
张”气氛，终于回归平淡。

值得一提的是，柔府村巴刹率先实行让
民众分批进入巴刹的举措，获大众赞扬。

另一方面，威省市政厅也派员到各巴刹进
行地面消毒。

贩商轮流休息营业减人潮
至于槟岛方面，若超出限定人数，亚依淡巴刹仅开

放巴刹的2个入口及1个出口。
另外，军警也联合在亚依淡巴刹

外站岗，维持现场秩序。同样地，
巴刹内外设有“社交距离”警示
线，同时提供消毒洗手液搓手。

而峇都兰樟巴刹贩商则相互协调
与配合，轮流休息及营业，以减少
人潮，降低病毒传播的可能。

垄尾巴刹方面，配合槟岛市政厅
的防疫措施，皆只开放1个入口及
1个出口，并不分昼夜进行消毒工
作。

至于七条路、大路后方面亦同步
进行防疫措施，以期打败新冠病毒
的肆虐。

全城巴刹设防疫措施
槟民高度配合齐抗疫

民众在进入柔府村巴刹前，需使用消毒洗手液。

平日人满为患的阿波罗巴刹，在
当局加强管制后，已不见成群的
民众。

军警在亚依淡巴刹外站
岗，维持现场秩序。

民众在大路后巴刹外耐心等候指示，
以便分批入内购买食材。

柔府村巴刹率先实行民众分批入
内，且需测体温后方可进入，此
举深获大众赞扬。

峇都兰樟区州议员王耶宗特到
大路后巴刹巡视，并劝导民众
买完必需品后回家。

峇都兰樟巴刹的贩商轮流营
业，携手达到减少人潮，减低
病毒传播。

垄尾巴刹进行消毒工作。

在民众配合下，都兰樟巴刹已不见
人潮。
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槟岛市政厅前线服务的员
工 ， 在 新 冠 肺 炎 9 病 例

攀升期间,仍然进行着3D工作
（Dirty, Dangerous,Difficult)，
以及与警察及国家安全理事会
合作，宣导民众、成立指挥中
心等,全方位抗疫！

这 些 前 线 人 员 的 付 出 ， 叫
人动容，他们把最肮脏的地方
化为干净、把人流多的地方化
为有次序、把拥挤化为社交距
离，为的就是稳住疫情。

身 为 人 民 ， 我 们 必 须 “ 听
话”，留守家中尽少外出，自
我保护及减低染病的风险，这
做法就是给予前线人员最好的
协助。

如 果 需 要 出 外 ， 也 必 须 根
据市政厅定下的规定，按照指
示，保护自己，顾及他人，也
不为执法人员添乱。

辛苦了所有前线人员，留在
家中或在公众场合高度配合，
就 是 给 予 前 线 人 员 最 好 的 帮
忙。抗疫尚未成功，大家仍需
努力！

市厅人员提醒便利店员工
需遵守规定。

 保持社交距离，人人有责。

 把公厕洗干净，有助降低传染
机率。

 清洁工作一丝不苟，才能让厕
所保持干净卫生。老板不在没关系，

我们贴通告提醒你
市厅规定。

 市长尤端祥亲自去超市了
解“社交距离”情况。

市厅也制作图卡呼吁民众“
打包”食物 。

全力以赴  一丝不苟
槟岛市厅前线人员奋战疫情
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当我 们 因 为 行 动 管 制 ， 被 限 制 在 家
时 ， 有 一 群 人 却 被 赋 予 了 守 护 威

省的使命，为了对抗新冠疫情而奔波劳
碌。

当我们呆在家里觉得烦闷时，他们仍
在四处巡查，苦劝不守管制令的民众回
到安全的家，有时还会遭受冷眼甚至唾
骂，但他们仍然忠于职守。

他 们 知 道 日 常 生 活 材 米 油 盐 必 不 可

少，所以天还未亮，他们就驻守在各大
菜市场，为前来买菜的民众量体温、维
持社交距离次序，并为各个不同的设施
消毒。

菜市人潮多了，他们就想方设法，为
菜市画上安全社交距离警戒线、限制出
入口，限制进入菜市人流等，虽然工作
更重了，但他们仍咬牙继续。

菜市收了，另一个团队全副武装，在

每个角落进行消毒，务求把感染病毒的
风险降至最低。

整个威省，各行各业因要控制疫情而
几乎陷入停顿，但他们并不在此列，他
们仍然必须为了这座城市站在最前线，
除了要确保行动管制的效果，他们还必
须为城市的日常运作负责。

住宅的卫生清洁，日常的垃圾清理，
周 遭 的 环 境 照 顾 ， 并 未 因 限 行 令 而 暂

停，这些都是一群平凡人，为了维持大
众的生活，所做出的不平凡付出。

这 群 人 ， 就 是 这 座 城 市 的 守 护 者 之
一，前线的威省市政厅官员，为了对抗
新冠病毒而成立的威省的抗疫特工队。

当 然 ， 也 少 不 了 致 力 于 维 持 这 座 城
市正常运作的橙色英雄，以及仍然站在
前 线 ， 冒 着 被 感 染 风 险 继 续 工 作 的 人
员，他们的付出应该被永远铭记。

抗疫特工队尽忠职守
“守护威省是我们的使命”

威省市长拿督罗查
理亲自到菜市场，
向商贩讲解当局的
抗疫策略。

菜市场是人民购买
日常所需的地方，
当 局 唯 有 加 派 人
手，确保大家遵守
社交距离规定。

官员严格把关，为
每一名进入公共空
间 的 民 众 测 量 体
温。

威省市政厅抗疫
特工队，守在前
线为民请命。

威省市政厅委派
官员，每两天一
次为菜市场进行
消毒工作。

市政厅张贴告示，宣布加强公众空间管
制，以增强行动管制的效率。

“橙色英雄”在公众场所进行消毒。
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இன்று த�ா்டங்கி இந� ஆவணவைப 

பின்பற்்ற �ைறுகைார மீது �டுவமைான 

�்டைடிகவ� எடுக�பபடும் என 

திட்்டைட்்டமா� மாநில மு�ல்ைர 

கம�கு சாவ் த�ான் ைாவ் த�ரிவித்�ார.

 "க�ற்வ்றை நிலைரபபடி  

(28/3/2020), பினாங்கு மாநிலத்தில் இந� 

ஆவணவை மீறிை 158 தபாதுமக�வ்ள 

�ாைல்துவ்ற அதி�ாரி�ள வ�து்ச 

தசயதுள்ளனர. கமலும், தரலாவ் 

அரு�ாவமயில் இருககும் � 

அமான் �ாம்ப்ளகஸ் சநவ�யில் 

சமூ� இவ்டதைளி �வ்டபபிடிக�த் 

�ைறிை�ாலும்,  பி்ற குற்்றங்�வ்ள்ச 

ந்டமோட்்டக �ட்டுப்ோட்டு ஆணைணயப பின்்ற்்ற த்வறினோல் �டுணமயோன ந்ட்வடிகண� - முதல்்வர

்்ாது மக்�ள  நைமாட்ைக் �ட்டு்்ாட்டு ஆடைட�் பின்ற்றுவடத 
உறுதிச்்ைய� மாந�ர �ழ� அதி�ாரி�ள �ண�ாணிதது வருகின்றனர. 

தசய��ாலும், இ்சசநவ�வை மூ்ட எம்.

பி.பி.பி உத்�ரவிட்டுள்ளது.

 “அக� கைவ்ளயில்,  �ாவ்ள 

மு�ல் தஜலுத்க�ாங் சநவ�ககு 

தைளிபபு்றத்தில்  அவமநதுள்ள  

அவனத்து �வ்ட ைணி�ர�ளுககும் 

விைாபாரம்  தசயைத் �வ்ட 

விதிக�பட்டுள்ளது.

 "இந� �ட்டுபபாட்டு 

ஆவணவை மீறுகைார மீது �்டைடிகவ� 

எடுக� �ாைல்துவ்ற அதி�ாரி�ள 

மற்றும் ஊராட்சி மன்்ற அதி�ாரி�ள 

�ைங்�மாட்்டர, ஏதனனில் இது 

தபாது மக�ளின் பாது�ாபபுக குறித்� 

விை�ாரமாகும்," என மாநில மு�ல்ைர 

கம�கு சாவ் த�ான் ைாவ்  மு�நூல் 

க�ரவலயில் இவ்ைாறு த�ரிவித்�ார.

 �்டந� மார்ச மா�ம் 28-ஆம் 

க�தி ைவரயிலும் க�ாவிட்-19  த�ாற்று 

க�ாயிககு பினாங்கு ைாழ் மக�ள  86 

கபர�ள பாதிக�பபட்டுள்ளனர. க�ற்று 

மட்டும் ஆறு ைழககு�ள புதிை�ா�ப 

பதிவு்சதசயைபபட்டுள்ளன.

 "�த்�ார ஏரகைஸ் கி.யூ.ஆர 

866 விமானம் மற்றும்  ஸ்்டாரமாரட் 

எகஸ்பிரஸ் ஏ.கஜ.எஸ் 6666 

கபருநதில் பைணித்� பைணி�ள 

அவனைரும் மாநில சு�ா�ாரத் 

துவ்றயின் ைழிக�ாட்்டலுககு இணங்� 

பரிகசா�வன கமற்த�ாளளுமாறு 

அறிவுத்�பபடுகின்்றனர.

 " கபருநது மற்றும் விமானப 

பைணி�ள உ்டனடிைா� சு�ா�ாரத் 

துவ்றவைத் த�ா்டரபுகத�ாளளுமாறு 

க�ட்டுகத�ாள்ளபபடுகின்்றனர, இது 

பு்றக�ணிக� கைண்டிை விை�ாரம் 

அல்ல," என மாநில மு�ல்ைர 

நிவனவுறுத்தினார.

 க�ாவிட்-19 வைரஸ்ககு 

பாதிபபுககுள்ளான இ்டத்வ� 

அதி�ாரபபூரை அறிவிபபுச தசயை 

கைண்டும் என நிருபரின் எழுத்து 

ைடிவிலான க�ளவிககு மாநில மு�ல்ைர 

இது த�ா்டரபா� மாநில சு�ா�ாரத் 

துவ்ற �ான் பரிசீலவன்ச தசயை 

கைண்டும் என்்றார.

 "இந� க�ாவிட்-19 

வைரஸ் துவ்டத்த�ாழிக� மாநில 

அரசு மாநில சு�ா�ாரத் துவ்றககு 

ஒத்துவழபபு �ல்கி ைருகி்றது.�ற்கபாது 

இந� பிர்சசவன குறித்� அவனத்து 

��ைல்�ளும் சு�ா�ாரத் துவ்ற

மட்டுகம தைளியி்ட முடியும்," என 

வி்ளக�மளித்�ார.

ஜார்ச்டவுன் – மாநில அரசு 

க�ாவிட்-19 த�ாற்றுக கிருமிவைத் 

துவ்டத்த�ாழிககும் க�ாககில் 

அவனத்து சட்்டமன்்ற அலுைல�ங்�ள, 

மாைட்்ட அலுைல�ங்�ள மற்றும் 

க�ாவிட்19-ஐ எதிரக�ாக� 

கபாராடும் கூட்்டரசு மு�ைர�ளின் 

முன்ைரிவச பணிைா்ளர�ள 

ஆகிகைாருககு முன்னுரிவம 

த�ாடுத்து 200,000 மு�க �ைசங்�ள 

பகிரந�ளிக�பபடும்.

 மாநில அரசு முன்ன�ா� 

அறிவித்� 6 மில்லிைன் மு�க 

�ைசங்�ள அழிபபாவன த�ா்டரநது 

�ற்கபாது அ�ன் விநிகைா�ம் 

�ட்்ட �ட்்டமா�ப தப்றபபடுகி்றது. 

மாநில மு�ல்ைர சாவ் த�ான் ைாவ் 

கூறுவ�யில் மு�க �ைசங்�ள 

�ட்்ட �ட்்டமா�ப தப்றபபடும் 

என்றும் இந� ைாரம் 200,000 மு�க 

�ைசங்�ள தப்றபபட்்டன ; அடுத்� 

ைாரம் இரண்்டாம் �ட்்ட விநிகைா�ம் 

கிவ்டக�பதபறும் என்்றார.

 “அடுத்� ைாரம் 

பினாங்கில் க�ாவிட்-19ஐ எதிர்�ாள்ள
6 மில்லியன் மு�க் �வசங்�ள

மாநிை முதல்வர மருததுவ உ்�ரைங்�ட்ள பினாங்கு மருததுவமடன
துடை மருததுவ இ�க்குநர (மருநத�ம்) ெுட்ைா கை எம்பீ மற்றும் ்ெரலி 

லிம் (மருநதி�ல் அதி�ாரி) ஆகிக�ாரிைம் வழங்கினார.

தப்றபபடும் மு�க �ைசங்�ள முன் 

ைரிவச பணிைா்ளர�ள மற்றும் 

அத்திைாைசிைமா�த் க�வைபபடும் 

தபாது மக�ளுககு முன்னுரிவம 

ைழங்கி பகிரந�ளிக�பபடும். 

இது மாநிலத்தின் �்டவமைா�க 

�ரு�பபடுகி்றது,”என இரண்்டாம் �ட்்ட 

�்டமாட்்டக �ட்டுபபாட்டு ஆவணக 

குறித்� மு�நூல் க�ரவலயில் மு�ல்ைர 

இவ்ைாறு கூறினார.

 “மாநில அரசு மு�ம் 

பாது�ாபபான் (face shield) �ைாரிக� 

ரிம60,000 கூடு�ல் நிதி ஒதுககி 

அ�வன அவனத்து மாநில அரசு 

மருத்துைமவன மற்றும் கிளினிக�ளுககு 

ைழங்� இணக�ம் த�ரிவித்�ள்ளது.

 பினாங்வ� கசரந� இ்ளம் 

தபாறியிைலா்ளரான லூயிஸ் ஊய 

மற்றும் குழுவினர �மது மருத்துைக 

குழுவினர பைன்படுத்தும் இந� மு�ம் 

பாது�ாபபாவனத் �ைாரித்�னர. 

இந� மு�ம் பாது�ாபபான் பினாங்கு 

மருத்துைமவனயின் மருத்துை 

ஊழிைர�ளி்டமிருநது அங்கீ�ாரத்வ�ப 

தபற்்றது. இது பாது�ாபபானது, 

பைன்படுத்� ைசதிைானது, மலிைானது 

மற்றும் உற்பத்தி தசயைது எளிது,” 

என மு�ல்ைர விைரித்�ார.

 கமலும், இந� க�ாவிட்-

19ஐ எதிரக�ாககும் சூழலில் 

அவனைரின் பங்�ளிபபு மற்றும் 

ஆ�ரவு அைர�ளின் மனி�ாபிமான 

உணரவை கமகலாங்�்ச தசயகி்றது 

என பாராட்டினார.

 இன்று பினாங்கு மாநில 

சீன தூ�ர�ர லு ஷிகைய; எகஸ்.

எஸ்.டி இன்்டரக�ஷனல் கபபபர 

நிறுைனம் மற்றும் புஜிைான் 

மா�ாணத்தின் குைாங்�ாங் மாைட்்ட 

அரசாங்�ம் ஆகிகைாரி்டம் இருநது 

�ன்த�ாவ்ட�ள தப்றபபட்்டன.

 ” சீன தூ�ர�த்திலிருநது 

15,000 அறுவை சிகி்சவச மு�ம் 

பாது�ாபபான், 50,000 மு�க �ைசம் 

(எகஸ்.எஸ்.டி இன்்டரக�ஷனல் 

கபபபர நிறுைனம்) மற்றும் 

6,400 அறுவை சிகி்சவச மு�ம் 

பாது�ாபபான், ஒரு முவ்ற மட்டுகம 

பைன்படுத்�பபடும் 100 கஜாடி 

மருத்துை உவ்ட�ள மற்றும் 100 

கஜாடி �ால் பாது�ாபபு ஆைணங்�ள 

(குைாங்�ாங் மாைட்்ட அரசு) 

ஆகிைவை இதில் அ்டங்கும்” என 

குறிபபிட்்டார.

 தசயதிைா்ளர சநதிபபுக 

கூட்்டத்தில் மாநில சு�ா�ாரத் 

துவ்றயின் துவண மருத்துை 

இைககு�ர (மருந��ம்) ஜுவப்டா 

கச ‘எம்பீ மற்றும் தஷரலி லிம் 

(மருநதிைல் அதி�ாரி) ஆகிகைார 

�லநது த�ாண்்டனர.

ஜார்ச்டவுன் - மாநிலத்தின் ஒட்டுதமாத்� 

தபாரு்ளா�ார ை்ளர்சசிவை 

உறுதிபபடுத்� �னிைார துவ்ற 

ஒன்றிவணநது தசைல்ப்ட கைண்டும் 

என்று பினாங்கு மாநில அரசு இன்று 

த�ாம்�ாரில் �வ்டதபற்்ற மு�நூல் 

க�ரவல தசயதிைா்ளர சநதிபபில் 

இவ்ைாறு அவழபபு விடுத்துள்ளார. 

 மாநில மு�ல்ைர சாவ் த�ான் 

ைாவ், பினாங்கு தபாரு்ளா�ாரத்வ� 

ைலுபபடுத்தி த�ா்டரநது  கைவல 

ைாயபபு�வ்ள ைழங்குைவ� உறுதி்ச 

தசயை�ற்�ா�, அரசாங்�ம் �னிைார 

துவ்றயு்டன் இவணநது பணிைாற்்ற 

கைண்டிைது அைசிைம் என்்றார.

 "மாநில அரசி்டம் தபரிை 

ை்ளங்�ள இல்வல, ஆனால் ஒதுககீடு 

(ை்ளங்�ள) க�வைபபடுபைர�ளுககு 

ைழங்�பபடுைவ�  �ாங்�ள (மாநில 

அரசு) உறுதி்ச தசயகைாம்.

 "எங்�ளி்டம் 15 இலககு 

குழுக�ள உள்ளன, கமலும் பினாங்கு 

மக�ள உ�வித் திட்்டம் (மார்ச 

25 அன்று அறிவிக�பபட்்ட RM75 

மில்லிைன் மதிபபுவ்டைது) குடும்பம், 

த�ாழில் மற்றும்  சமூ�ம் என 

தபாருட்படுத்�ாமல் 400,000 ககும் 

கமற்பட்்ட �பர�ளுககு க�ரடிைா� 

பைனளிககும்.

 "அவனத்து பினாங்கு ைாழ் 

மக�ளின் பிர்சசவன�வ்ளயும் �ான் 

புரிநதுத�ாளகிக்றன், எந� குழுைா� 

இருந�ாலும், அவனைருககும் இந� 

முககிைமான �ருணத்தில் அரசாங்� 

ஆ�ரவு க�வை. கமலும், இதுைவர 

அளிக�பபட்்ட உ�வி கபாதுமான�ா� 

இருக�ாது என்பவ� �ான் 

அறிகைன், ஆ�கை, தபாரு்ளா�ாரம் 

அரசாங்கத்துடன் சசர்ந்து, மாநில 
ப�ாருளாதாரத்்த மீண்டும் வலுப�டுத்த  

தனியார் து்ையின் �ஙகு அவசியம் -  முதலவர்

ைலுபபடுத்� த�ா்டரநது கைவல 

ைாயபபு�வ்ள ைழங்குைவ� உறுதி்ச 

தசயைக�ாடு மட்டுமல்லாமல், 

கைவலைாயபபு�வ்ள ைழங்குை�ற்கும், 

ஒரு த�ாழிவல உருைாககுை�ற்கும், 

இ�னால் அைர�ளின் குடும்பங்�ளின் 

பராமரிபபிற்�ான ைாயபபு�வ்ள 

ைழங்குை�ற்கு அரசாங்�ம் �னிைார 

துவ்றயு்டன் இவணநது பணிைாற்்ற 

கைண்டும்," என �ஞகசாங் 

�ா்டாளுமன்்ற உறுபபினருமான 

சாவ் �மது நிவலபபாட்டிவனக 

குறிபபிட்்டார.

 இ�ன் த�ா்டரபா�, மாநில 

அரசு பினாங்கு ைட்டி இல்லா� 

த�ாழில் �்டனு�விககு ரிம30 மில்லிைன் 

சிறுத்த�ாழில் விைாபாரி�ளுககு 

உ�ை ஒதுககியுள்ளது. த�ா்டரநது, 

மு�ல்ைர அலுைல�ம் பினாங்கு 

த�ாழில் முவனகைார சங்�ங்�்ளான 

பினாங்கு கிவ்ளயின் மகலசிை 

உற்பத்திைா்ளர�ள கூட்்டவமபபு 

(எஃப.எம்.எம்) மற்றும் மாநில ைணி� 

அவமபபு கபான்்றைற்றிற்கும் மாநில 

அரசு்டன் இவணநது தசைல்ப்ட 

அவழத்து விடுத்துள்ளது.

 அக� தசயதிைா்ளர 

சநதிபபில் மாநில அரசு க�ாவிட்-

19 நிதிைத்திற்கு ரிம300,000 

�ன்த�ாவ்டைா�ப தபற்றுள்ளவ�க 

குறிபபிட்்டார. 

 பினாங்கு மாநில உ�வித் 

திட்்டம் ஏபரல் மா�த்தில் சம்மந�பபட்்ட 

மக�ளுககு ைழங்�பபடுைவ� 

உறுதிபபடுத்�  மாநில அரசு துவ்ற 

மு�ைர�ள விவரைா� அ�ற்�ான 

பணியில் ஈடுபபடுமாறு மாநில மு�ல்ைர 

சாவ் க�ாரிகவ� விடுத்�ார.
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பினாங்கு மாநில அரசு தபாது மக�ளுககு க�ாவிட்-19 எனும் நுண்ணுயிரககிருமி பரைல் குறித்� ��ைல் விவரைா�வும் 

தி்றன்ப்ட தபறுை�ற்கு ‘பினாங்கில் க�ாவிட்-19ஐ எதிரபகபாம்’ என்்ற விழிபபுணரவு பிர்சசாரத்வ� த�ா்டங்கிைது. இந� 

பிர்சசாரத்தின் மூலம் மாநில �ா்டாளுமன்்ற உறுபபினர�ள, ஆட்சிககுழு உறுபபினர�ள மற்றும் சட்்டமன்்ற உறுபபினர�ள 

தபாது மக�ளின் சு�ா�ாரம்,  பாது�ாபபு மற்றும் சமூ��லன் பாது�ாக� உரிை �்டைடிகவ��ள கமற்த�ாண்டு ைருகின்்றனர. 

மாநில அரசின் இத்திட்்டத்வ� தசைல்படுத்� அரசு சாரா இைக�ங்�ளும் �ங்�ளின் பங்�ளிபவப �ல்கி ைருகின்்றனர. 

தபாது மக�ள �்டமாட்்டக �ட்டுபபாட்டு ஆவணவைப பின்பற்்றைவ� உறுதி்சதசயை மாநில அரசு பல ஆக�பபூரைமான 

�்டைடிகவ��ள கமற்த�ாண்டு ைருகி்றது.

பினாஙகில ச்காவிட்-19ஐ எதிர்பச�ாம்

இரணைாம் துடை முதல்வர க்ராசிரி�ர ்.இராமைாமி பிட்ற வட்ைார ைநடத  வி�ா்ாரி�ளுக்கு மு�க் �வைம் வழங்கினார.

்ெலுதகதாங் நாைாளுமன்ற உறு்பினர ஆர.எஸ்.என இரா�ர மற்றும் ஆட்சிக்குழு உறு்பினர ்ெக்டி் சிங் டிக�ா ைதகதா 
்�ராமாட் ்தாகுதிட�ச் கைரநத வைதிக் குட்றநத ்்ாது மக்�ளுக்கு மளிட�் ்்ாருட்�ள வழங்கினர.

்தது உ்ான ைட்ைமன்ற உறு்பினர குமகரைன அவவட்ைார அடுக்குமாடி குடியிரு்பு நிரவா�ததிைம்  ட�ததூயமி 
(sanitizer) வழங்கினார. இதன மூைம் ்்ாது மக்�ளின சு�ாதாரம் ்ாது�ாக்�்்டுகி்றது.

்தது �ாவான நாைாளுமன்ற உறு்பினர �ஸ்தூரிராணி ்ட்டு வைதிக் குட்றநத 
்்ாது மக்�ளுக்கு வழங்குவதற்கு நன்�ாடை�ா�் ்்்ற்்ட்ை  அததி�ாவசி� 

்்ாருட்�ட்ளக் �ாணபிக்கி்றார. நாைாளுமன்ற உறு்பினர தனது நிதி 
ஒதுக்கீட்டிலிருநது அதி�மான ்்ாது மக்�ளுக்கு ்்ாருளுதவி நல்குகி்றார.

்ா�ான ைாைாம் ைட்ைமன்ற உறு்பினர ைததீஸ் வைதிக் குட்றநத ்்ாது மக்�ட்ள 
அடை�ா்ளம் �ணடு மளிட�் ்்ாருட்�ள வழங்கினார.

புக்கிட் குளுக�ார நாைாளுமன்ற உறு்பினர ராம்�ர்ால் ்ாரலிம் மற்றும் ்ா�ா 
்தருக்ாங் ைநடத வி�ா்ாரி�ளுக்கு மு�க் �வைங்�ள வழங்கினார.
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TRADERS, market-goers and op-

erators of roadside stalls are ad-

hering to regulations imposed by 

the local councils in compliance 

with the movement control order 

(MMCO).

Roadside stall operators in Air 

Itam, Bayan Baru, Jalan Perak and 

Jelutong have stopped their busi-

nesses temporarily until further 

notice.

This follows an order to them to 

cease operations temporarily from 

March 22 until the MCO ends. 

Many market-goers are also 

practising social distancing, with a 

metre from one and another when 

queuing to enter wet markets.

The authorities are serious that 

this ruling is complied with.

Since the first day the MCO was 

enforced on March 18, social me-

dia has been abuzz with overcrowd-

ing of market-goers in several mar-

kets.

Penang Island City Council (MB-

PP) mayor Datuk Yew Tung Seang 

on March 21 advised hawkers and 

market-goers to avoid close con-

tact to curb the spread of Covid-19.

“Our MBPP enforcement offi-

cers have given advice during this 

period but it seems nothing much 

has changed.

“We have no choice but to pro-

ceed further with stern action,” he 

said.

State Local Government, Hous-

ing, Town and Country Planning 

Committee chairman Jagdeep 

Singh Deo said the state acted 

against those errant businesses 

as there was “enough of talking”.

Jagdeep said the warning has 

been issued following growing im-

patience by authorities after their 

calls and advice were not taken 

seriously by certain quarters.

He said both MBPP and MBSP 

(Seberang Perai City Council) have 

taken stringent measures.

“We have been giving advice 

and educating them from the first 

day of MCO until now but some of 

our advice has fallen on deaf ears.

“Therefore, business prem-

ises that still fail to comply with 

MCO regulations risk having their 

belongings confiscated or even li-

cences revoked.

“I hope all Penangites will do 

their part and cooperate with the 

authorities during this period.

“We are prioritising people’s 

health and safety after all,” he told 

a press conference in Komtar.

Jagdeep, on a brighter side, 

said the compliance rate in the 

state was encouraging. 

“It is a positive sign but there 

are still a few areas that need to 

be addressed.

“Certain quarters still choose to 

be ignorant and do not adhere to 

the MCO,” he added.

Jagdeep believes that the rate 

could still be improved and hoped 

everyone would follow the regula-

tions imposed.

MBSP mayor Datuk Rozali Mo-

hamud also emphasised the im-

portance of social distancing in 

wet markets.

“We hope others will follow the 

MCO accordingly and distance 

themselves from another person,” 

he said.

Also present at the press con-

ference was state Housing director 

Ainul Fadhilah Samsudi.

A MAXIMUM of 70 persons are 

allowed into the Tanjung Bungah 

Market at any one time from March 

22 and they are encouraged to 

practise social distancing in the 

fight against Covid-19.

Tanjung Bungah assemblyman 

Zairil Khir Johari said these mea-

sures were taken for the good of 

the people until the movement con-

trol order (MCO) ends on April 14.

He visited the market on March 

22 with Penang Island City Council 

(MBPP) councillor R. Kaliyappan, 

MBPP Licensing Department of-

ficers and Tanjung Bungah Village 

Community Management Council 

(MPKK) members.

“Today is the first day of this 

exercise. We have some 10 mem-

bers in the team to monitor the 

situation,” Zairil told reporters after 

visiting the market.

“It is important to maintain a 

social distance of at least a metre 

apart from each other to minimise 

the spread of the coronavirus.”

In addition, Zairil said the public 

is also advised to stay at home un-

less they have to tend to pressing 

issues.

“From this morning’s monitoring 

at the market, we found the crowd 

is cooperative to have their body 

temperature checked and to line 

up for their turn to do their market-

ing,” he said.

He said a similar exercise would 

be held at the market from 6.30am 

to 10.30am daily until April 14.

Jagdeep, flanked by Yew (left) and Rozali, hopes Penangites will adhere to the MCO.

Story by Riadz Akmal

T
HE six million face masks 

ordered by the state govern-

ment started to arrive in 

batches from April 2.

Chief Minister Chow Kon Yeow 

said these face masks would be 

distributed to the offices of state 

assemblymen, district offices and 

Federal agencies that are front-

liners.

Among the suppliers and con-

tributors are the Consul-General of 

China in Penang, XSD Internation-

al Paper and the Government of 

Quangang District, Fujian Province, 

China.

Previously, it was reported that 

the Penang government had man-

aged to order six million units of 

face mask after successful sourc-

ing and negotiation with the suppli-

ers.

Chow had, in a live broadcast 

session on his Facebook page on 

March 21, said the Penang govern-

ment will be doing its best to en-

sure that there are sufficient num-

ber of face masks in the state.

He said the state government 

was well aware of the shortage of 

face masks in Penang and that the 

issue has become the main con-

cern of the public.

“We will try our best to get ad-

equate number of face masks and 

we will inform the public once we 

manage to get the supplies.

“For the time being, I urge the 

people to stay at home and limit 

their movements outside,” he said.

Besides that, Chow said some 

decisions were made during a 

special meeting with the National 

Security Council (NSC) pertaining 

to the fight against Covid-19 in Pu-

trajaya on March 20. 

The meeting was chaired by 

Prime Minister Tan Sri Muhyiddin 

Yassin.

They are:

 Every chief minister and mentri 

besar will be appointed as chair-

man of the State Security Special 

Committee. It will serve as the 

main committee for the implemen-

tation of the movement control or-

der (MCO) at state level. The chair-

man is allowed to give orders to 

enforcement agencies during the 

MCO period.

 Secondly, the Prime Minister 

agrees that any factory that does 

not fall under the essential ser-

vices category must be closed, in 

accordance with the MCO. Those 

that fall under the essential servic-

es category should take necessary 

preventive measures to curb the 

spread of Covid-19. The state gov-

ernment will not hesitate to take 

stern action against those who did 

not obey the order.

 Thirdly, the Health Ministry 

(MOH) has informed Penang that 

it has made proper preparations to 

ensure that the supply of medical 

equipment is enough.

 Fourthly, the Prime Minister said 

the Domestic Trade and Consumer 

Affairs Ministry will make sure that 

local manufacturers will be able to 

provide sufficient supply of face 

masks since the government had 

banned the export of face masks 

now. At the same time, the federal 

government will also seek further 

assistance from China to get addi-

tional supply of face masks from 

their local suppliers there.

On a separate note, Chow in-

formed that starting from March 

22, roadside hawking around mar-

ket complexes in Ayer Itam, Bay-

an Baru, Jalan Perak and Jelutong 

would no longer be allowed.

“This is to ensure that people 

will abide by the MCO. The four ar-

eas mentioned are mostly crowd-

ed," Chow added.

A vegetable stall at the Jelu-

tong market roadside was initially 

allowed to continue its opera-

tion since there are no vegetable 

stalls in the market complex, but 

it was later closed. 

Chow also announced that 

Penang Water Supply Corporation 

(PBAPP) would not carry out water 

meter reading operations during 

the MCO period.

For further information and 

updates regarding the Covid-19, 

visit www.facebook.com/penan-

glawancovid19 or www.Penan-

gLawanCovid19.com or call 04–

2621207/04–2621819.

Marketplace observes crowd control, social distancing  

Roadside stalls in four areas 
closed till MCO ends

First batch of 
six million face 
masks arrive 
in Penang 

Zairil (right) screening the body temperature of a market-goer.
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CHIEF Minister Chow Kon Yeow at-

tended his first meeting held by the 

National Security Council (NSC) per-

taining to the fight against Covid-19 

in Putrajaya on March 30.

The meeting was chaired by 

Prime Minister Tan Sri Muhyiddin 

Yassin.

In his daily address to the public 

via Facebook live on his Facebook 

page, Chow said he had received 

an invitation to the NSC meeting on 

March 29.

Chow was among five leaders 

from the Pakatan Harapan-ruled 

states who were left out of the first 

NSC meeting held by Muhyiddin on 

March 17.

The other menteris besar and 

chief ministers were from Kedah, 

Selangor, Negri Sembilan and Sa-

bah.

But later, Chief Secretary to the 

Government Datuk Seri Mohd Zuki 

Ali apologised for not inviting the 

five leaders and causing confusion.

Chow said the Penang govern-

ment was one of the first state gov-

ernments to respond and cooper-

ate with the federal government in 

is efforts in fighting Covid-19.

“In crucial times like this, there 

is no place for political tussle. Pen-

ang will put aside all political differ-

ences and concentrate on fighting 

Covid-19 to protect the people of 

Malaysia and Penang in particular,” 

he said before leaving for Putrajaya.

Among the issues that Chow 

said he would bring up were to get a 

clearer picture on the closure of fac-

tories during the movement control 

order and to ask the Government to 

ensure that all medical equipment 

was adequate for hospitals and gov-

ernment clinics.

He also said he wanted to raise 

the issue of difficulty in getting face 

masks, thermometers, sanitisers 

and other safety equipment.

Chow also announced that the 

state government had decided to 

pay the salary advance for March 

on March 20 to its public servants 

to help them cope during this period 

of difficulty.

“From the cleaning staff to the 

law enforcement staff and person-

nel in charge of essential services, 

they have never stopped working for 

the people of Penang.

“For those who could not come 

to office, they are working from 

home.

“Also to those in the Covid-19 

Special Task Force working round 

the clock, I also would like to say 

thank you.”

Story by Christopher Tan

Pix by Alvie Cheng

T
HE Penang government, un-

der the leadership of Chief 

Minister Chow Kon Yeow, has 

directed its full strength to fight the 

Covid-19 outbreak.

“We have started several initia-

tives to ensure that the people in 

Penang are well-protected. This is a 

matter of public health.

“This is for the future of Penang 

and its people. This is for the future 

of Malaysia and not a political is-

sue.

“We just want to focus our 

strength to fight this Covid-19 out-

break,” Chow answered a journal-

ist at a press conference in his of-

fice on March 18.

The journalist had sought 

Chow’s comment regarding the 

apology of the Chief Secretary to 

the Government over his error in 

not inviting Pakatan Harapan state 

leaders for a Covid-19 meeting.

It was reported that Prime Min-

ister Tan Sri Muhyiddin Yassin had 

chaired a National Action Council 

meeting on March 17 without the 

presence of Chief Ministers and 

Mentris Besar from Selangor, Ke-

dah, Negri Sembilan, Penang and 

Sabah.

Later, Chief Secretary to the 

Government Datuk Seri Mohd Zuki 

Ali apologised for the error pertain-

ing to the invitations for the special 

meeting to address the Covid-19 

outbreak. 

Mohd Zuki was quoted as saying 

that only the State Development di-

rectors for the states of Selangor, 

Kedah, Negri Sembilan, Penang 

and Sabah were invited to attend.

Mohd Zuki then said that Muhy-

iddin had issued an order for all 

Chief Ministers and Mentris Besar 

to be invited to attend the special 

meetings on Covid-19 in the future.

Meanwhile, Chow said the Pen-

ang government has given its full-

est support to the state Health 

Department to fight the outbreak.

The state government presented 

10 cartons of personal protective 

equipment (PPE), containing 280 

surgical robes each, to the Penang 

Hospital during the press confer-

ence to protect healthcare heroes 

against the Covid-19 outbreak.

“We will continue to give our 

support to the state Health De-

partment to ensure that there is 

sufficient equipment to fight this 

war against Covid-19; although the 

health sector is not under the juris-

diction of the state government.

“We appreciate the services of 

our (healthcare) heroes, who are 

the front-liners, for protecting the 

people of Penang and Malaysia,” 

Chow said.

The Penang government had 

also set aside RM20 million for 

those likely to be impacted by the 

movement control order, especial-

ly small business operators and 

hawkers, to reduce their financial 

burden.

The state government has in-

creased the allocation to RM75 mil-

lion after considering the people's 

needs.

Chow said he had instructed 

the State Secretary to work on the 

preparatory steps to combat the 

outbreak.

“Among the measures are to 

ensure that Penang has enough 

facilities, such as isolation centres, 

to address the potential increase 

in the number of Covid-19 cases. 

Penang’s special task force was 

also informed of the latest prepara-

tions,” he said.

It was reported that Penang had 

set up a special task force, operat-

ed under the State Secretary, to ad-

dress Covid-19 matters in Penang.

Chow appealed to the public to 

heed the movement control order.

“Please obey the order for the 

benefit of the people and the coun-

try. We may have to pay a higher 

price if we are unable to achieve 

our objective to flatten the Covid-19 

curve and be free of the disease.

“Please make personal sacrifice 

so that we can come out trium-

phant over the disease. Let us do 

it right the first time!” Chow said, 

responding to a question that many 

people are still disregarding the or-

der by dining at eateries.

Chow also said that the Ministry 

of International Trade and Industry 

(MITI) had allowed companies pro-

ducing essential goods to operate 

at a minimal level.

“Other factories or companies 

that are not given the exemption 

by MITI must obey the movement 

control order,” he added.

Politics 
aside, Chow 

attends 
NSC 

meeting

Penang 
focuses on 
combatting 
Covid-19

Chow (centre) presenting the surgical robes to Penang Hospital chief assistant director 

(management) Surentharan Mathavan (third from left) after the press conference. With them 

are (from left) Komtar assemblyman Teh Lai Heng and state executive council members 

Chong Eng, Yeoh Soon Hin, Dr Norlela Ariffin and Phee Boon Poh.
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THE Penang Island City Council 

(MBPP) carried out a special op-

eration at several entertainment 

premises on March 18 to check 

if they are adhering to the move-

ment control order (MCO).

MBPP licensing senior officer 

Mohamad Badri Zakaria said the 

operation was conducted to make 

sure business owners adhere to 

the MCO by not opening their en-

tertainment outlets.

“The operation involved sever-

al locations in George Town such 

as Pulau Tikus, Macalister Road, 

Magazine Road and Beach Street.

“From these locations, we 

have issued over 50 notices to 

all these entertainment premises 

during the operation that started 

early in the morning,” Mohamad 

Badri told reporters after the op-

eration on March 18. 

“The notice serves as an order 

to the owners to make sure their 

premises stay closed and are not 

operating.

 “We have also given them a 

friendly warning and explain to 

them that an action under the law 

could be taken against them if 

they ignore the order by continu-

ing to open their premises.

“Such operations will be con-

ducted from time to time on en-

tertainment outlets and other 

types of premises as well,” he 

added. 

P
ENANGITES are urged to 

give their full commitment to 

the directives issued by the 

Health Ministry in combatting the 

Covid-19 outbreak.

Chief Minister Chow Kon Yeow 

called upon the people to stay at 

home and avoid going out, unless 

necessary, under the movement 

control order (MCO) which started 

on March 18. 

“As the chief minister, I hope 

that the plea made by the ministry 

and Prime Minister Tan Sri Muhyid-

din Yassin would be adhered to by 

everyone.

“This outbreak has spread wide-

ly across the world and has even 

reached an alarming level espe-

cially in Italy.

“Everyone of us must do our 

part and cooperate with each other 

to tackle this Covid-19 scourge. It 

should not be taken lightly with the 

current situation of infected cases 

in the country.

“On our end, the state would do 

its best to ensure that the people’s 

lives will not be threatened.

“I really hope the people would 

stay at home during this period and 

don’t go outdoors if possible,” he 

said during a briefing session on 

Covid-19 in Komtar. 

State Local Government, Hous-

ing, Town and Country Planning 

Committee chairman Jagdeep 

Singh Deo, who was present, said 

the Penang Island City Council’s 

(MBPP) special squad was on the 

field all the time to monitor whether 

the people were following the MCO.

“Please bear with this for this 

period. It is for the sake of the 

people.

“I would also like express my 

gratitude to MBPP and Seberang 

Perai City Council (MBSP) for their 

prompt actions in handling the situ-

ation,” he added.

MBPP mayor Datuk Yew Tung 

Seang also briefed those present 

that the council’s special squad 

comprising about 50 personnel 

was on the ground carrying out 

their duties.

“We need everyone’s coopera-

tion to battle this outbreak and we 

cannot be slacking during such pe-

riod.

“We will conduct checks on 

premises from time to time to en-

sure the MCO is fully adhered to,“ 

Yew said.

Also present was MBPP secre-

tary Datuk Addnan Mohd Razali.

Special ops by MBPP to ensure MCO adherence 

Adhere to movement 
control order, says CM 

Yew (left) briefing Chow, Jagdeep and Addnan on the MCO and Covid-19 situation.

Mohamad Badri pasting a shutdown notice at one of the en-

tertainment premises as MBPP environmental health officer 

Bawani Murugasan (right) looks on. - Pix courtesy of Penang 

Island City Council  
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Story by Edmund Lee

Pix by Law Suun Ting

T
HE level of awareness of 

social distancing among 

market-goers at the wet 

markets on Penang island has 

seen much improvement since 

the movement control order 

(MCO) was enforced March 18. 

While there is room for im-

provement, the Penang govern-

ment and authorities should be 

lauded for their efforts in educat-

ing the public on the precaution-

ary measures to be taken.

Social distancing, or physical 

distancing, is a move to reduce 

transmission of the Covid-19 vi-

rus from an infected person to 

another. 

That is why densely crowded 

areas are to be avoided.

Many premises, including mar-

kets, have practised social dis-

tancing with shoppers or market-

goers standing at least a metre 

apart in a queue.

During a visit to Pulau Tikus 

market on March 24, Buletin Mu-

tiara observed that people fully 

adhered to social distancing.

They had to undergo a body 

temperature check and had their 

hands sanitised before being al-

lowed into the market via only 

one point and exit via another 

point.

When met, a housewife, who 

preferred to be known only as 

Chew, said more people have 

now adhered to the regulations 

imposed.

“I am pleased to see every-

one following the order now.

“This is because more people 

are conscious of the importance 

of distancing themselves from 

one another,” she said.

Pulau Tikus assemblyman 

Chris Lee Chun Kit, when con-

tacted, said more and more peo-

ple were following the order.

“On our side, we have been 

working with the market traders’ 

association to ensure everything 

works out well.

“The side stalls beside the 

market have also been ordered 

to close temporarily until further 

notice,” he said.

Over at Taman Tun Sardon 

market in Gelugor, there was 

also a smaller crowd.

Housewife S. Ranjini, 56, said 

people have started to get used 

to the MCO as they understood 

the benefits of social distancing.

She hoped the situation would 

remain the same until the MCO 

ends. 

“To me, a face mask is not re-

ally important but staying a dis-

tance away from a packed place 

helps a lot,” she stressed.

Seri Delima assemblyman Sy-

erleena Abdul Rashid told Buletin 

Mutiara that continuous enforce-

ment and education are impor-

tant to check the spread of the 

coronavirus.

“Everyone needs to play their 

part to ensure MCO is success-

fully complied with.

“So far, the market is doing 

fine and I hope this practice will 

take place daily.

“We want the best for every-

one,” she said.

State Local Government, 

Housing, Town and Country 

Planning Committee chairman 

Jagdeep Singh Deo had said 

the Penang Island City Council 

(MBPP) and Seberang Perai City 

Council (MBSP) were working 

hard to see that the people ob-

serve the rules at the market-

places.

Chew is pleased the MCO is 

being adhered to.

Ranjini emphasises impor-

tance of social distancing.

Social distancing 
awareness on the rise  

IN a move to prevent congestion in the 

Air Itam Market area, the roads lead-

ing to it have been closed from 6am on 

March 30.

Northeast district police chief ACP 

Soffian Santong said the roads beside 

Air Itam police station and the Jalan 

Kampung Pisang-Jalan Paya Terubong 

junction have been blocked off.

“The traffic towards the market is 

closed to enforce the movement control 

order (MCO) to contain the spread of 

Covid-19.

“The situation at the market today 

(March 30) has improved a lot com-

pared to before, and we can also see 

that the market-goers are following the 

social distancing rule.

“The public is now more cooperative 

and following the instructions given by 

the authorities,” Soffian told the media 

on March 30.

He was seen overseeing the situa-

tion at the market that morning together 

with Air Itam assemblyman Joseph Ng.

“We would like to advise all the mar-

ket-goers here and elsewhere to main-

tain the 1m social distancing’ and get 

your marketing done quickly.

“Try to avoid coming to market daily, 

purchase household needs which are 

sufficient for more than two days.

“We do not want people to come of-

ten to the market to buy provisions, as 

we want to break the chain of the infec-

tion (Covid-19),” Soffian added.

Asked by a reporter whether the Air 

Itam Market could be shut down, he 

said it is not practical as it is the only 

market that caters to thousands of resi-

dents in Air Itam, Air Putih, Paya Teru-

bong and Farlim.

Meanwhile, at the Tun Dr Lim Chong 

Ewe Expressway (Jelutong Expressway), 

the roads at the junction towards Pen-

ang Bridge and Bayan Lepas have been 

converted to single lane.

There is a special lane for ambulanc-

es and vehicles such as from the civil 

defence personnel, police, army and 

others.

The market-goers at Air Itam practise social distancing.

Roadblocks near Air Itam Market help prevent congestion
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他也呼吁民众，遵守一人外
出购买物品的规定，并不要抢
购物品（panic buying)，只够买
自己所需的物品即可。

他透露，市政厅近期也接到
许多关于工厂复工的投诉，民

众若有任何疑问，可联络国际
贸易与工业部（MITI）查询详
情。

该 部 门 W h a t a p p s 热 线 为
0126072750，电邮则是covid19.
mfg@miti.gov.my。

最后，尤端祥呼吁所有民众
待在家中，遵守行动管制令，而

行动管制民众配合率95%
槟岛市长:“社交距离”待改善 

报导：冯芷芸 
摄影：槟岛市政厅提
供

行动管制令无阻槟
岛市政厅召开例

常会议，该厅使用线上
会议应用程序邀请市议
员及媒体们参与，让会
议圆满进行。

槟岛市长拿督尤端祥
致词时说，截至3月25日，槟岛
市政厅已检查了8387个各类型档
口，民众配合率达95%，而无法
达到100%配合率的主要原因，
是一些民众仍然无法保持“社交
距离”。

“为此，槟岛市政厅从3月22
日及24日起，分别关闭了亚依淡
巴刹、峇央峇鲁、日落洞、大路
后巴刹，以及玻璃池滑巴刹的街
边摊贩。”

违反管制将关闭巴刹
他说，不仅如此，槟岛市政

厅也实施了4项更严格的管制，
即管制期间只允许售卖净鸡肉、
一个巴刹必须限制一个出入口、
贩商必须制定轮班时间表，以及
必须在入口提供消毒液。

“若违反任何管制措施，市
政厅将会进行关闭巴刹行动。”

另外，尤端祥对于槟岛市政
厅2780位仍在前线服务的员工，
在 这 期 间 仍 然 进 行 着 3 D 工 作
（Dirty, Dangerous,Difficult)，以
及150新冠肺炎特别工作小组成
员，与警察及国家安全理事会进
行合作，表示谢意。

“从25日开始，市区内的免
费接驳巴士（CAT）已停止运
行，而所有允许在管制期间营业
的商店，必须遵守早上6时至晚
上8时的营业时间。”

疫情期间，槟岛
市政厅召开线上
例常会议。

槟岛市政厅例常
会议照常召开，
市议员及媒体连
线进行。▼

尤端祥：社交距离举措有待加强及改善。
看到地上的警戒线，请自动保持距离。

市政厅“社交距离”宣导图片。

Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

槟岛市政厅将会持续监督，以便
槟城能够尽快从疫情从恢复。

商业改进区计划疫情结束后展
开

继 早 前 风 车 路 美 化 及 提 升
工 程 完 成 后 ， 槟 岛 市 政 厅 批
准“乔治市商业改进区计划”

（BIDS）第二阶段，即从加马
超市（GAMA）前的路口，直
到德顺路（Lebuh Tek Soon)来
回600米路段。

尤端祥说，这项计划是在私
人企业的企业社会责任（CSR)
下所进行，市政厅无需承担任
何费用。

“这项工程原本预计今年动
工，因此希望行动管制令及疫
情可以尽早结束，让工程尽快
展开。”

他透露，这项工程将会与风
车路的概念一样，除了加宽人
行道，还会美化环境，栽种树
木， 一切以绿色概念为主。


