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T
HE Penang government is plan-

ning and acting ahead to ensure 

the livelihood of Penangites is pro-

tected.

Chief Minister Chow Kon Yeow said 

there is no doubt that the Covid-19 pan-

demic would impact the people’s health 

and the economy.

“We know that it directly affects hu-

man lives; and if we do not successfully 

manage its impact on the economy, it 

will also affect the lives and livelihood 

of the people.

“Hence, the state government is 

focusing on the ‘two-pronged’ Penang 

Next Normal Strategy to ensure eco-

nomic growth. The strategy will centre 

upon the implementation of public proj-

ects and strengthening the small and 

medium-sized enterprises (SMEs).

“Penang targets five action plans to 

strengthen the SMEs.

“The state government hopes to set 

up the first Digital Free Trade Zone in 

Penang next year to drive forward eco-

nomic digitalisation.  Penang set up 

Digital Penang last year (2019) as a 

catalyst for the economic digitalisation 

process. The pandemic crisis that we 

are facing now speeds up the process.

“Secondly, Penang will be strength-

ening its medical equipment sector. 

We have been expanding the sector for 

the past 10 years and we have several 

global players that are here, in Penang.

“We are proud to note that our medi-

cal equipment industry is playing a cru-

cial role in producing essential equip-

ment to aid our battle against Covid-19.

“Thirdly, we will redirect the electrical 

and electronics (E&E) sector by diversi-

fying the manufacturing products; from 

consumer electronic products to indus-

try application products, such as tele-

communication system, Industry 4.0 

equipment, and medical equipment,” 

he told the public via Facebook Live on 

his Facebook page on April 18.

Chow said the Penang government 

would also be expanding the state’s 

global shared services.

“Currently, we have over 60 com-

panies that are involved in this sec-

tor – providing 12,000 high-value jobs. 

Among the services offered are finance, 

supply chain management, trades, ana-

lytics, research and development and 

logistics.

“The Penang government has also 

directed investPenang to set up a ‘Pen-

ang Economic Next Normal’ task force 

to study the economic development and 

direction for the state, country, region 

and world.

“investPenang must also draw up 

strategies to attract new investments 

to Penang and Malaysia,” he said.

Chow said he would be making an-

nouncements on the state’s public proj-

ects soon.

He added that generally, the state’s 

economy was still able to provide job 

opportunities for Penangites.

“Penang has recorded RM13.3 bil-

lion of total approved manufacturing 

investment for the period of January to 

September last year.

“These investments have star ted 

and investPenang anticipates that 

some 13,000 new job opportunities will 

be created,” he said.

Chow said the economic strategy for-

mulated was one of the three branches 

in the Penang Next Normal Strategy. 

The other two are institutional reform 

and social reform.

Chow also said the Penang govern-

ment is determined to walk the talk.

“We will fight this battle against Co-

vid-19 together with our frontliners. 

The Penang government, with the as-

sistance of contributors, has given out 

309,700 gloves and shoe covers, a to-

tal of 30,510 personal protection equip-

ment (PPE) sets, and about one million 

face masks to the frontline workers in 

Penang.

“We have also put up billboards and 

posters, besides educating the public 

via social media and traditional media, 

on the need to obey the movement con-

trol order (MCO). This is because we 

realise that enforcement alone is not 

enough,” he said.

Chow also urged the people to stay 

strong and adhere to the MCO.

“I was told by the state Health De-

partment that all five districts in Pen-

ang can be listed under the Green Zone 

category if we do not record any new 

Covid-19 case until April 27,” he said.
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Chow urges people to stay strong and adhere to the MCO.

Onwards to the 
'next normal'

Stay At Home
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Ahmad Radzi  

T
HE income of fishermen has 

been reduced by almost 50% 

although the government al-

lows them to operate during the 

movement control order (MCO).

Sungai Batu Fishermen Unit 

deputy chief Mohd Ismail Ahmad, 

60, said although the fishermen 

could go out to sea, they were un-

able to sell their catch as several 

markets were closed.

“We have 150 full-time and 33 

part-time fishermen.

“Most of us do prawn fishing. 

The prawn population has dwin-

dled due to climate change and 

pollution.

“Our catch went down by 40% 

recently. We caught a lot of rubbish 

instead,” he told Buletin Mutiara 

when met at the Southwest district 

Social Welfare Office in Balik Pulau 

on April 8.

He was there, representing his 

fishermen unit, to receive aid from 

non-governmental organisation, 

AnakPinang.

AnakPinang contributed 50 

packets of groceries and essen-

tials to three fishermen units – 

Sungai Batu, Gertak Sanggul and 

Teluk Kumbar.

AnakPinang member Joshua 

Woo said AnakPinang was con-

cerned about the well-being of the 

fishermen, whose income was 

badly affected by the MCO.

“Many of them approached the 

state assemblymen for assistance 

during this challenging period. We, 

as an NGO, want to play our part 

to help those in need,” Woo said.

Organisation chairman Tan 

Chen Tat said AnakPinang donated 

rice, eggs, flour, cooking oil, bis-

cuits, three-ply masks, washable 

masks, hand sanitisers, sugar, 

and condensed milk to the fisher-

men.

The goods were presented to 

Southwest district Social Welfare 

Department acting officer Mohd 

Yusmin Nordin. 

The office will distribute the aid 

to the respective fishermen units.

 Mohd Yusmin thanked AnakPi-

nang for its contribution and hoped 

that more organisations could step 

in to assist the needy.

Also present was Teluk Kum-

bar Fishermen Unit chief Roslizan 

Ramli.

Helping hand for fishermen

NGO steps 
in to aid 
fishermen  

THE Mutiara Food Bank has 

come forward to donate some 

provisions to a group of 10 

fishermen in Batu Maung.

Fishermen Information Cen-

tre representatives Noraini 

Mad Zin and Qhidir Subri, who 

helped to coordinate the dis-

tribution, brought the goody 

bags containing rice, cooking 

oil, tea packets, biscuits and 

some snacks for the fisher-

men on April 8.

“We understand that some 

of them need help as their in-

come is af fected by the move-

ment control order,” said No-

raini at the Persatuan Nelayan 

Pulau Pinang Selatan (Unit Ne-

layan, Permatang Tepi Laut).

Permatang Tepi Laut Fisher-

men Unit chief Mohd Kassim 

Mohamed thanked Mutiara 

Food Bank for their assis-

tance.

“We’re appreciative of what-

ever help, big or small, that we 

receive. The most impor tant 

thing is that the fishermen are 

remembered during this time,” 

Mohd Kassim said.

He added that Bayan Baru 

MP Sim Tze Tzin and Batu 

Maung assemblyman Datuk 

Abdul Halim Hussain had pre-

viously contributed some pro-

visions to 10 and 20 fisher-

men respectively from his as-

sociation.

He welcomes any form of 

aid for more members of his 

association.

Tan (second from right), Woo (left) and the AnakPinang members posing with the groceries 

at the Southwest district Social Welfare Office in Balik Pulau. 

A fisherman receiving a goody bag from Noraini while Mohd 

Kassim looks on.
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DESPITE knowing that they 

are exposed to health risks 

because of Covid-19, the Pen-

ang Island City Council (MBPP) 

cleanliness squad is committed 

to their job.

The squad was seen dutiful-

ly cleaning up the Jalan Perak 

market area during a check con-

ducted by the Buletin Mutiara 

team on April 7.

According to MBPP senior 

health assistant officer Khoo 

Eng Chong, the team assigned 

at the market consists of five 

workers involved in 3D (dir ty, 

dangerous and difficult job) 

tasks and two supervisors.

"During this movement order 

control (MCO), our team is walk-

ing the extra mile to keep the 

environment in the market and 

also its surroundings clean and 

safe.

"Every one hour you can see 

them disinfecting rails, gates 

and handle bars at the market. 

Once the market ends its oper-

ation at noon, they will clean up 

the entire place.

"Now due to the MCO, our 

members work on rotation ba-

sis with five working and an-

other five on leave," said Khoo, 

who was there at the market to 

monitor the situation.

"I am glad that I have a dis-

ciplined team which works from 

6.30am till 4.30pm.

"They are dedicated to their 

job and I appreciate them for 

the good job that they are do-

ing in helping to curb the out-

break."

Council worker Muhd Saufy 

Othman, 22, said he and his 

colleagues are on duty for the 

sake of the community.

"Although we know that the 

disease is spreading rapidly, we 

continue to serve for the well-

being and safety of our people.

"We are equipped with 

masks and hand sanitiser while 

on duty, and our cleaning up 

work is done meticulously," he 

said.

Meanwhile, his colleague 

Muhamad Azim Rizuan, 27, 

thanked the state government 

for the incentives given to MB-

PP's frontliners.

"I would like to thank the 

state government for being 

thoughtful of the frontliners by 

giving us the one-off payment of 

RM300.

"I hope that the public is 

aware of the importance of 

keeping the surroundings 

clean, for instance disposing 

their face masks at the proper 

place and not littering them on 

the road," Muhamad Azim said.

Asked how they keep them-

selves clean and protected, 

Muhd Saufy and Azim said be-

fore they return home each 

time, they would change their 

clothes.

“Once we are home, we will 

quickly have our shower. The 

clothes that we wear for work 

will be washed separately.

"Since we take all the precau-

tionary steps when we are on 

duty, we believe that will greatly 

minimise the risk,” they said.

Also present at the site were 

the team's supervisors Goh 

Hock Seng and Yusno Md Yu-

soff and Mahathir Marzuki, who 

is in charge of the dumpsite col-

lection.  

Story by Riadz Akmal

Pix by Noor Siti Nabilah 

Noorazis 

T
HEY put themselves at risk 

every time they step out 

to work and assist the Se-

berang Perai City Council (MBSP) 

enforcement team to monitor ev-

ery wet market on the mainland 

during the movement control or-

der (MCO). 

But facing this “unseen” dan-

ger will not hamper the efforts of 

the MBSP “Wira Oren” (Orange 

Heroes) who tirelessly go about 

their job six days a week. 

Malaysia has already entered 

the third phase of the MCO which 

started from April 15 and is 

scheduled till April 28 to fight the 

spread of Covid-19.  

Besides the police, army per-

sonnel, medical staff, local coun-

cil enforcement team and many 

others who carry out their duty 

diligently during the MCO period, 

“Wira Oren” also play a signifi-

cant role as frontliners in lend-

ing a helping hand to combat the 

spread of the disease.

“Wira Oren” is a respected 

term for MBSP workers who are 

tasked to carry out 3D (dirty, dan-

gerous and difficult) jobs. 

They usually don orange T-

shirts in the course of their work.

Buletin Mutiara managed to 

approach some of these unsung 

heroes at Taman Sama Gagah in 

Permatang Pauh wet market and 

below are their views:

Mohamad Zaki Hashim, 49:

“At first, I was a bit worried 

when I knew that we would be 

assigned to assist the MBSP en-

forcement team at the wet mar-

kets due to the lack of staff.

“There are usually a lot of peo-

ple in the market, so the risk of 

infection is high if no precaution-

ary measures are taken.

“But I know this is part of 

my responsibility to assist my 

friends in the enforcement de-

partment. So, I carry out my duty 

with pride.

“Basically, my task here is 

to conduct body temperature 

checks on every market-goer be-

fore they enter the market.

“And so far, I can see that the 

MCO compliance among the mar-

ket-goers is improving each day 

when compared to the early days 

of the enforcement.”

  

Ahmad Fuad, 35:

“One of the challenges that I 

endured when helping the coun-

cil enforcement team was when 

some of the market-goers did not 

want to queue up before enter-

ing the market. They asked me to 

hurry up because they said they 

had plenty of other things to do.

“I told them politely that it is 

not possible because I have to 

make sure only a small number 

of shoppers are allowed inside 

at any one time to prevent over-

crowding.

“Luckily, they understood and 

cooperated.”

Mazlan Omar, 36:

“I have served MBSP for six 

years already and this year is the 

most challenging and unforget-

table because of the Covid-19 

outbreak.

“However, I am committed to 

carrying out my duty during these 

trying times.

“Basically, my task here is 

to advise and remind the shop-

pers to practise social distancing 

when doing their marketing and 

to use the hand sanitiser provid-

ed by the MBSP. And so far, all 

of them are following the instruc-

tions given.”

Kudos for MBSP’s ‘Wira Oren’

Muhamad Azim taking extra precautions by disinfecting the gate.

Muhd Saufy thanks state for being 
thoughtful of council frontliners.

Unsung heroes of MBPP 
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A
FTER making an early an-

nouncement on April 10, the 

Seberang Perai City Council 

(MBSP) has officially launched its e-

portal known as e-Bazar Ramadan.

MBSP mayor Datuk Rozali Mo-

hamud said the special portal 

would serve as a one-stop centre 

to help and encourage Ramadan 

bazaar traders to do their business 

online during the movement control 

order (MCO) period.

“Through e-Bazar Ramadan, the 

portal will gather all Facebook pag-

es, websites and WhatsApp groups 

of all Ramadan bazaar traders in 

the form of e-catalogue.

“When customers click on one 

of those, it would then direct them 

to the traders’ Facebook page 

and webpage,” Rozali said in his 

speech before Chief Minister Chow 

Kon Yeow officiated the launching 

ceremony at the MBSP building in 

Bandar Perda, Bukit Mertajam on 

April 14.

“And to the traders who are not 

tech-savvy and without online plat-

forms, the portal will direct the cus-

tomers to their WhatsApp groups or 

numbers.

“So, after customers have cho-

sen their favourite food, the sellers 

would then arrange the food deliv-

ery through the delivery services 

available such as Foodpanda, De-

liverEat and GrabFood or using their 

own delivery services.

“Thus, this will give more op-

portunities for them to do online 

businesses and make it easier for 

the people in Seberang Perai to 

buy food during the fasting month 

which is expected to begin on April 

24,” he added.

The launching ceremony was 

broadcast live through MBSP’s 

Facebook.

According to Rozali, Ramadan 

bazaar traders who are interested 

are welcome to sign up at https://

www.mbsp.gov.my/ebazar/ and no 

registration fee would be charged.

Rozali said he expects around 

800-1,000 traders to register 

through the e-Bazar Ramadan plat-

form.

Chow commended such efforts 

taken by MBSP to encourage e-

commerce among hawkers and 

traders on the mainland.

“As we know, the state govern-

ment has already come out with 

a decision not to allow Ramadan 

bazaar to operate this year be-

cause of the Covid-19 pandemic.

“So, this initiative by MBSP is 

in line with the state’s decision 

to encourage traders and hawk-

ers to move towards digitalisation 

during these challenging times,” 

Chow said.

“The same thing could be said 

of the Penang Island City Council 

(MBPP) through the launch of their 

online delivery platform known as 

Jom Beli Online.

“Such initiatives will serve as 

an alternative medium to help 

traders and hawkers that are 

greatly affected in terms of their 

sales revenue during the MCO 

period.

“Thus, I hope e-Bazar Rama-

dan by MBSP will benefit the 

Seberang Perai community espe-

cially the traders and buyers. It 

is to make it easier for them to 

communicate and do their busi-

nesses online while at the same 

time help to reduce the risk of Co-

vid-19 infection,” Chow said.

Rozali (left) briefing Chow on the e-Bazar Ramadan portal.

Ragu showing the money 

he received from the 

state government.

Special portal 
for Ramadan 
bazaar traders 

IN a strong show of suppor t, 

the Penang industr y players 

have so far pledged more than 

RM1.5 million aid to Covid-19 

frontliners.

In less than two weeks after 

InvestPenang star ted a dona-

tion drive on March 23, over 

30 corporates have pledged 

and delivered the much-need-

ed items.

These included masks, 

gloves, face shields, isolation 

and medical gowns, thermom-

eters, patient monitors, blood 

pressure monitoring devices, 

ultrasound system, reverse 

osmosis dialysis machine, 

laptops and printers and 

even urgently needed notice 

boards.

Cumulatively, these in-kind 

contributions amounted to 

over RM1.5 million, and more 

aid is expected to flow in over 

the coming weeks, InvestPen-

ang said in a statement.

InvestPenang said it began 

the donation drive five days af-

ter the implementation of the 

movement control order, rally-

ing the state’s industr y play-

ers for contributions of person-

al protective equipment (PPE) 

and medical equipment to aid 

the Covid-19 frontliners at the 

Penang Hospital and the two 

local councils – Penang Island 

City Council and Seberang Pe-

rai City Council.

It added that many assisted 

with sourcing of the short-sup-

ply PPEs via their procurement 

counterparts in China while 

some corporates and individuals 

purchased equipment urgently 

needed for the Covid wards.

Chief Minister Chow Kon 

Yeow said the generosity and 

suppor t from the industr y on 

this initiative have been over-

whelming and echo the true 

meaning of good corporate 

citizen and the power of unity.

“The aid from some of 

these corporates goes beyond 

mere donations, as they also 

contributed their time and ef-

for t in sourcing for appropriate 

suppliers and ensuring quick 

deliver y to the frontliners,” 

Chow said.

“I would like to express 

our deepest appreciation to 

all corporates and individuals 

who have suppor ted this initia-

tive as well as our gratitude 

to all the frontliners who have 

shown perseverance and have 

worked tirelessly in ensuring 

the safety of our citizens and 

homeland; we will continue to 

provide suppor t to them.

“And a big thank you to In-

vestPenang for initiating this 

project.

“Together, we will overcome 

this unprecedented situation. 

With our versatility, Penang 

will navigate through these un-

cer tainties and seek out fresh 

oppor tunities for growth and 

development.”

Companies that wish to 

par ticipate in the contribution 

drive may refer to the link be-

low for the PPE that are need-

ed by Penang Hospital, MBPP 

and MBSP: shor turl.at/qE367

For details, contact Chen 

William (email: william@invest-

penang.gov.my/mobile: 60 

16-4405589); Lee Siu Ming 

(email: siuming@investpen-

ang.gov.my/mobile: 60 12-

4687959

Penang industry players to the fore

SMALL and medium industr y 

(SMI) players as well as small 

and medium enterprises (SME) 

can apply for the Penang Busi-

ness Continuity Zero-Interest 

Loan (also known as the Skim 

Peka PKS) until April 21.

Chief Minister Chow Kon 

Yeow said the Penang govern-

ment has allocated RM30 mil-

lion for the scheme to assist 

micro-entrepreneurs, SMEs or 

SMIs that have been impacted 

by the movement control order 

(MCO).

“The Penang Development 

Corporation (PDC) will be man-

aging the scheme. All applica-

tions must be done online at 

www.pdc.gov.my

“The schemes are divided 

into two categories – SMI and 

SME,” Chow told the public 

via Facebook Live on his Face-

book page on April 7.

Chow said SMI companies 

that are in the manufactur-

ing sector could apply for a 

zero-interest loan of up to 

RM50,000.

“As for the SMEs (other 

sectors), the applicants can 

apply for a zero-interest loan 

of up to RM20,000.

“To summarise the scheme, 

the applicant does not have to 

repay the loan during the first 

six months.

“The applicant will only 

need to star t the repayment 

from the seventh to the 30th 

month.

“Rebates will be given to 

the applicant who can fully 

settle his loan amount by the 

18th month.

“A penalty of 8% interest 

will be imposed as late pay-

ment if the applicant is unable 

to settle his loan amount with-

in 30 months,” he said.

Chow said the zero-interest 

loan would only be given to 

those who fulfil all the crite-

ria, and it would be on a first-

come-first-ser ved basis.

He added the Penang gov-

ernment welcomed the an-

nouncement of the economic 

stimulus package for SMEs 

(Prihatin SME Package) by the 

Prime Minister.

Zero-interest loan 
application for SMI, SME  
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THE  Penang Island City Coun-

cil (MBPP) has introduced an 

online deliver y platform to 

help hawkers and small-time 

traders operating at MBPP 

complexes to sell their food 

during this movement control 

order (MCO) period.

Chief Minister Chow Kon 

Yeow, who launched the online 

deliver y platform known as 

“Jom Beli Online”, or “JBO@

MBPP”, in Komtar on April 7, 

said if the initiative is proven 

to be successful, it would be 

extended to help other hawk-

ers and food operators in Pen-

ang.

Chow praised MBPP for 

coming out with the initiative 

as many businesses are af-

fected by the MCO.

“I think this initiative by the 

local council is the first in Ma-

laysia, of course the private 

companies have done that as 

their business model.

“It’s just that the local 

council thinks it is the right 

time for us to use technology 

to boost e-commerce even 

during this dif ficult time of 

the MCO. 

"The MCO provides op-

por tunities for us to tap into 

technology so that we can 

continue our daily lives with 

the least disruption,” Chow 

told a press conference at 

Komtar. 

His speech was also car-

ried live via MBPP Facebook.

For now, MBPP’s food de-

liver y par tner is DeliverEat 

but Chow added that if the 

response is good, others 

like GrabFood and foodpanda 

would be invited to become 

MBPP par tners.

“So, during this time, us-

ing technology is encouraged. 

The MBPP and the state gov-

ernment will announce other 

initiatives,” Chow said.

MBPP has not allowed Ra-

madan bazaars to operate 

this year in the light of in-

creasing Covid-19 cases.

Chow said MBPP is now talk-

ing to the 27 Ramadan opera-

tors to help them deliver their 

food right to the doorsteps of 

the customers.

“Small traders want to 

continue their livelihood and 

consumers want food for the 

breaking of fast during the Ra-

madan period.

“I think they can ride on 

this platform and consumers 

can book their Ramadan good-

ies for their breaking of fast 

through this platform.”

During the live broadcast, 

Chow was asked about deliv-

er y of groceries and the par-

ticipation of other hawkers via 

the MBPP online platform.

He said MBPP would need 

to let the system run for a few 

days first and then gauge it 

before involving more traders 

in the second or third phases.

MBPP mayor Datuk Yew 

Tung Seang said regardless 

of whether hawkers are IT 

savvy or not, they could take 

par t in the initiative.

“It is user-friendly. Just 

go to the MBPP website and 

click on the JBO@MBPP and 

it will lead you to the online 

food deliver y ser vice,” Yew 

explained.

“We invite the hawkers to 

come on board. At the same 

time, we invite the 27 pasar 

Ramadan organisers on the 

island and public market 

stalls to also register with 

JBO@MBPP.”

Yew said at this stage, food 

would be delivered within a 7km 

radius and within 45 minutes.

He added that if the special 

protective seal is found bro-

ken from the food package, 

the recipient can return the 

package to the food deliver y 

agent.

The hawkers, he said, 

would receive their payment 

within three days.

MBPP hawkers interested 

in the initiative can register 

via the link https://forms.

gle/3aqSVLooe64KAXCP9.

Also present at the press 

conference were state execu-

tive councillor Jagdeep Singh 

Deo and MBPP secretar y Da-

tuk Addnan Mohd Razali.

Story by Christopher Tan

Pix by Chan Kok Kuan

T
HE Joint Management Bod-

ies (JMBs) and Manage-

ment Corporations (MCs) 

under the Commissioner of Build-

ing (COB) can operate the strata 

schemes to ensure that essential 

facilities such as water and elec-

tricity supply, sanitary service, 

mechanical maintenance for lifts 

and others are sustained during 

the movement control order pe-

riod (MCO).

Local Government, Housing, 

Town and Country Planning Com-

mittee chairman Jagdeep Singh 

Deo said the latest instruction 

from the Local Government and 

Housing Ministry came with an 

elaborated standard operating 

procedure.

“The management office will 

not be opened to the residents. 

This is to minimise movement and 

to limit the transmission of the Co-

vid-19 infection.

“The JMB or MC is required to 

issue a formal letter for staff vali-

dation. The operating hours will be 

from 8am to 5pm.

“Only two people from the JMB 

or MC can be present at any one 

time during the operating hours.

“The JMB or MC staff must be 

screened to ensure safety. Sani-

tisation measures and social dis-

tancing (at least one metre) must 

be complied with,” he told a press 

conference in Komtar on April 7.

Jagdeep added the JMB or MC 

must ensure the safety of ser-

vices providers, workers and the 

residents in the strata scheme 

and heed the government’s orders 

from time to time.

“Among the actions that have 

been taken by the JMBs and MCs 

are to postpone or cancel all gen-

eral meetings that are scheduled 

to be held during the MCO period; 

to close all non-critical facilities 

and areas such as halls, gymna-

sium, swimming pools, sauna, 

surau and playgrounds; to close 

commercial premises (except 

those providing essential servic-

es) and education institutes at the 

strata scheme; to postpone reno-

vation works or non-critical repair 

and maintenance works; and to 

limit the movements at the strati-

fied schemes,” he said.

Jagdeep said there were 1,341 

stratified schemes on Penang is-

land and 514 on the mainland.

“The figures translate to 

221,594 parcels on the island 

and 79,594 on the mainland,” he 

said.

He urged everyone to obey the 

MCO during this challenging pe-

riod.

Also present were Penang Is-

land City Council mayor Datuk Yew 

Tung Seang and Seberang Perai 

City Council mayor Datuk Rozali 

Mohamud.

MBPP launches 'Jom Beli Online'

Elaborated SOP for JMBs, MCs 

Jagdeep urging everyone to comply with the MCO.
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பிறை - பினாங்கு மாநில 

ப�ாதுமக்களிறையே ய்காவிட்-19 

ப�ாற்றுககிருமி �ற்றிே விழிப்புணர்வு 

அதி்கரித்துள்ள�ா்க �ாமான் 

இண்ாவாயே ப�ாது மணை�த்தில் 

வேதிககுறைந� ப�ாதுமக்களுககு 

அத்திோவசிே ப�ாருட்்கள வழங்கும் 

நி்கழ்ச்சியில் பினாங்கு மாநில 

இ்ணைாம் துறண மு�ல்வர் 

ய�்ாசிரிேர் �.இ்ாமோமி இவவாறு 

குறிப்பிட்ைார்.

 யமலும் ய�்ாசிரிேர் 

கூறுற்கயில், பினாங்கு மாநிலத்தில் 

ய்காவிட்-19 �ாக்கம் ்கட்டுப்�ாட்டில் 

இருப்��ா்கவும் கூடிே விற்வில் 

இதிலிருநது விடுப்�ை வழிவகுககும் 

என்று விவரித்�ார். 

 பினாங்கு மாநிலம் �ச்றே 

மட்ைலமா்க அ�ாவது ய்காவிட்-

19 அற்ை மாநிலமா்கப் பி்்கைனம் 

பேயே ஏப்்ல் 28 (14 நாட்்கள) வற் 

க�ோவிட்-19 பற்றிய விழிப்புணர்வு மக�ளிடைகய கமக�ோங்கியுள்ளது - கபரோசிரியர்

்காத்திருக்க யவணடும். 

 ப�ாைர்நது, பிறை 

வட்ைா்த்தில் வேதிக குறைந� 

குடும்�ங்்கற்ள அறைோ்ளங்்கணடு 

அவர்்களுக்கான அத்திோவசிே 

ப�ாருட்்கள ய�ான்ைறவ்கள 

ப�ாைர்நது வழங்்கப்�ட்டு வருவற� 

பிறை ேட்ைமன்ை உறுப்பினருமான 

ய�்ாசிரிேர் �.இ்ாமோமி 

குறிப்பிட்ைார். யமலும், 'றை�ர்'  

ய�ான்ை முககிே ய�றவோன 

ப�ாருட்்கள வாங்்க உ�வும் வற்கயில் 

சிறு ப்ாக்கப்�ணமும் வழங்்க பிறை 

ேட்ைமன்ை யேறவ றமேம் இணக்கம் 

ப்காணடுள்ளது என குறிப்பிட்ைார்.

 அய� யவற்ளயில், பிறை 

யேறவ றமே �ணிோ்ளர்்கள, பே�்ாங் 

பிறை மாந்கர் ்கழ்க உறுப்பினர்்க்ளான 

யைவிட் மார்்ஷல், பெேன் இ்ாஜ் 

மற்றும் ்கம்ய�ாங் நிர்வா்க பேேல்முறை 

குழுவினர்்க்ளான � ேங்்கர், ைத்ய�ா 

இங் உய லாய ஆகிே அறனவருககும் 

ய�்ாசிரிேர் �ா்ாட்டு  ப�ரிவித்�ார். 

 இ�னிறையே, பினாங்கு 

குறிப்�ா்க பிறை ப�ாகுதியில் 

உ�வி ய�றவப்�டுயவார் அ�ன் 

ேட்ைமன்ை யேறவ றமேத்ற� 

அணு்க 043839131-என்ை எண்களில் 

ப�ாைர்புக ப்காளளுமாறு ய்கட்டுக 

ப்காள்ளப்�டுகின்ைனர். 

 இதுவற் பிறை 

ப�ாகுதியில் 816 மளிற்க 

ப�ாருட்்கள ப�ாட்ைலமும், 

பினாங்கின் பிை ப�ாகுதி்களில் 160 

மளிற்கப் ப�ாருட்்கள ப�ாட்ைலமும் 

மற்றும் வேதிக குறைந� ப�ாது 

மக்களுககு ஏைககுறைே ரிம4,800 

ப்ாக்கப்�ணமும் வழங்்கப்�ட்ைது.

 ்ா.ப�ரிேம்மா, 62  என்ை 

குடும்� மாது மாநில அ்சு வழங்கும் 

இந� உ�வி்கள மனநிறைவு 

அளிப்��ா்க குறிப்பிட்ைார். 

இந� ய்காவிட்-19 �ாக்கத்�ால் 

�ாதிக்கப்�டும் அறனவருககும் 

மளிற்க ப�ாருட்்கள வழங்கும் மாநில 

அ்சிற்கு நன்றி நவிழ்ந�ார்.

மாநில இரண்ாம் துணை முதல்வர் பேராசிரியர் ே.இராமசாமி
போதுமக்களுககு அத்தியா்வசிய போருட்கள் ்வழங்கினார்.

இரா. பேரியம்மா

மாக மணடின்- ய்காவிட்-19 ப�ாற்றுயநாய 

�ாக்கத்தில் �ாதிக்கப்�ட்ை ப�ாது மக்களுககு 

உ�வும் வற்கயில் அ்சு ோ்ா இேக்கங்்கள, 

அறனத்துல்க வர்த்�்க நிறுவனங்்கள, உளளூர் 

நிறுவனங்்கள என அறனத்து �்ப்பினரும் 

ஒன்றிறணநது ப�ாருளு�விோ்கவும் நிதியு�வி 

வழங்குவது ய�ாற்ைத்�க்கது.

 எ.ய்க.எஸ் நிவாஸ் பேன்.ப�ர்்ாட் 

நிறுவனம் ய்காவிட்-19ல் �ாதிக்கப்�ட்ை ப�ாது 

மக்களுககு உ�வும் வற்கயில் மளிற்க ப�ாருட்்கள 

உள்ளைககிே 1,000  ப�ாட்ைலங்்கள மாநில 

அ்சிற்கு வழங்கும் நி்கழ்ச்சியில்  அ�றனப் 

ப�ற்றுக ப்காணை ேமூ்கநலம், ேமு�ாே வ்ளர்ச்சி 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆட்சிககுழு உறுப்பின்ான 

பீ புன் ய�ா இவவாறு கூறினார்.

 எ.ய்க.எஸ்  நிவாஸ் நிறுவனம்  

ஏைககுறைே ரிம60,000 மதிக்கத்�க்க 

மளிற்க ப�ாருட்்கற்ள 1,000 ப�ாட்ைலமா்க 

�கிர்ந�ளித்�து.

 "ஒவபவாரு ப�ாட்ைலத்திலும் 

இநநிறுவன �ோரிப்பு உணவுப் ப�ாருட்்களும் 

இ�் ேறமேல் ப�ாருட்்களும் இைம்ப�றுகின்ைன. 

இந� இக்கட்ைான சூழ்நிறலயில்  மன�ாபிமான 

உணர்யவாடு எவவி� எதிர்ப்�ார்பும் இல்லாமல் 

இந� �ங்்களிப்பு நல்குவ�ா்க இநநிறுவன 

மாநில அரசிற்கு எ.கக.எஸ் நிவாஸ் நிறுவனம் 1,000 மளிகக ச�ாருடகள் அன�ளிப்பு
இேககுநர் ைத்தின் �த்மினி பேயதிோ்ளர் 

ேநதிப்பில் ப�ரிவித்�ார்.

 இநநி்கழ்ச்சியில் �ா்கான் ைாலாம் 

ேட்ைமன்ை உறுப்பினர் ேத்தீஸ் முனிோணடி, 

எ.ய்க.எஸ் நிறுவன பேேல்முறை இேககுநரும் 

உரிறமோ்ளருமான ைத்ய�ா மு்ளி�்ன், 

இநநிறுவனப் �ணிோ்ளர்்கள ஆகியோர் ்கலநது 

ப்காணைனர்.

 மு�லாளி வர்்கத்தினர் ய்காவிட்-19 

்காலச் சூழ்நிறலறேப் �ேன்�டுத்தி ப�ாருட்்களின் 

விறலறே அதி்கரிககும் பேேலிற்கு ஆட்சிககுழு 

உறுப்பினர் பீ புன் ய�ா ்கணைனம் ப�ரிவித்�ார்.

 மாநில அ்சு ய்காவிட்-19ஐ 

எதிர்யநாககும் வற்கயில் அறனத்து �்ப்பினரும் 

பின் �ங்கிவிைககூைாது என்ை ப்காளற்கயில் 

எ.ப்க.எஸ் நி்வாஸ் நிறு்வனப் ேணியாளர்்கள் ந்மாட்க ்கடடுப்ோடடு ஆணைணயப் பினேற்றுமாறு 
பசாற்பறா்ர்்கணளக ்காணபிககினறனர். 

இணக்கம் ப்காளகிைது. யமலும், மாநில 

அ்ோங்்கம் எல்றல ்கட்டுப்�ாடின்றி, அ்சிேல் 

பின்புலம் �ா்ாமல் மனி�யநேத்திற்கு முன்னுரிறம 

வழங்கி உ�வி்கள வழங்கி வருவ�ா்கக 

குறிப்பிட்ைார்.

 மாநில அ்சு ய்காவிட்-

19ல் �ாதிக்கப்�ட்ை ப�ாது மக்களுககு 

உ�வுவ�ற்்கா்க  ப�ாைர்புச் யேறவ (call centre)

அறிமு்கம் பேயதுள்ளது. எனயவ, ப�ாது மக்கள 

15999-எண்களில் ்காறல 8.00 மணி மு�ல் 

மாறல 5.30 மணி வற் ப�ாைர்புக ப்காணடு 

உ�வி்கள ப�றுவ�ற்கு  விணணப்பிக்கலாம்.

 மாநில அ்சு ேமூ்கநலன் துறை 

மற்றும் ப�ாரு்ளா�ா் ேமத்துவத் திட்ைத்தில்  

�திவுப்ப�ற்ைவர்்கள; மக்கள வீைறமப்புத் திட்ை(பி.

பி.ஆர்) குடியிருப்பில் வசிககும் மக்களுககு 

பி்த்தியே்கமா்க 20,000 மளிற்க ப�ாருட்்கள 

வழங்கி வருவற�யும் சுட்டிக்காட்டினார்.

 ப�ாது மக்களுககு உணவுப் 

ப�ாட்ைலம் வழங்்க விரும்பும் அ்சு ோ்ா 

இேக்கங்்கள ேட்ைமன்ை உறுப்பினர்்கள 

துறணயுைன் வீட்டுககு வீடு பேன்று வழங்்க 

யவணடும் எனக கூறினார். இ�ன் மூலம் ப�ாது 

மக்கள ஒய் இைத்தில் கூடுவற� �விர்க்க 

முடியும்.

எ.ப்க.எஸ் நி்வாஸ் நிறு்வன நிர்்வா்க இயககுநர் 
்த்பதா முரளிதரன ஆடசிககுழு உறுப்பினர் 

பீ புன போ அ்வர்்களி்ம் மளிண்க போருட்கள் 
ஒப்ேண்த்தார். (உ்ன சட்மனற உறுப்பினர் 

சத்தீஸ்)
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ொர்ச்ைவுன் - மாநில அ்சு  'இேல்�ான பினாங்ற்க 

யநாககி வியூ்கத் திட்ைம்' அமல்�டுத்துவ�ன் 

மூலம், ய்காவிட் -19 �ாக்கத்தினால்  குறிப்�ா்க 

மாநிலப் ப�ாரு்ளா�ா்த்தில்  ஏற்�ட்டுள்ள  

மாற்ைத்ற� யமற்ப்காளவ�ற்குத் �ோர் 

நிறலயில் இருப்��ா்க ப்காம்�ாரில் நறைப�ற்ை 

மு்கநூல் யந்றலயில் மாநில மு�ல்வர் ோவ 

ப்கான் ோவ குறிப்பிட்ைார்.

 பினாங்கு மாநில அ்சு அறிவித்� 

இத்திட்ைத்தின் மூன்று கூறு்க்ளான நிறுவனம், 

ப�ாரு்ளா�ா்ம் மற்றும் ேமூ்கம் யமம்�ாடு 

ஆகிேவற்றில் ப�ாரு்ளா�ா் யமம்�ாடு 

அணுகுமுறை பி்�ானமா்கத் தி்கழ்கிைது.

 மு�ல்வர் கூறுற்கயில், உல்க்ளாவிே 

விநியோ்கச் ேங்கிலி மாற்ைத்தில் பினாங்கு 

மாநிலத்ற� மீணடும் நிறலநிறுத்துவ�ற்்கா்க, 

மாநில அ்சு 'இேல்�ான பினாங்ற்க யநாககி 

வியூ்கத் திட்ைம்' பேேல்�டுத்� சிைப்புப்  

�ணிககுழுறவ நிேமித்துள்ளது என்ைார்.

 "அபமரிக்க-சீனா வர்த்�்கப் 

ய�ார் மற்றும் ய்காவிட்-19 �ாதிப்பு ய�ான்ை  

பநருக்கடி்களின் விற்ளவா்க உல்க்ளாவிே 

விநியோ்கச் ேங்கிலியில் பினாங்கின் 

நிறலறே மறுசீ்றமப்புச் பேயது; மாநில, 

நாடு,  மற்றும் உல்க்ளாவிே ப�ாரு்ளா�ா் 

வ்ளர்ச்சியின் திறேறே அறைோ்ளம் ்கணடு 

இயலபோன பினோங்ட� க�ோககி வியூ�த் திட்ைப் பணிககுழு மூ�ம் மோநி�ப் 
பபோரு்ளோதோரத்டத மீண்டும் நிட�நிறுத்த முடியும் - முதல்வர்

ஈர்ககும் யுத்தி்கற்ள உருவாககி; பினாங்கு 

மற்றும் மயலசிோவில் புதிே மு�லீடு்கள ஈர்க்க 

இப்�ணிககுழு பேேல்�டும்.

 "யமலும், இந� உல்க்ளாவிே 

ப�ாரு்ளா�ா் மாற்ைத்தினால் ஏற்�டும் 

நன்றம்கள நாட்டிற்கு �ேனளிககும் என்�ற� 

உறுதிப்�டுத்� முன்கூட்டியே பேேல்�ை நாங்்கள 

(பினாங்கு) திட்ைமிட்டுளய்ளாம்.

 "இந� ஆ்ம்�்கால ப�ாரு்ளா�ா் 

யுத்தி்கள  பினாங்கு மக்களுககு நம்பிகற்கயும், 

அய� யவற்ளயில் மக்கள மற்றும் அ்சின் 

நலன்்கள �ாது்காக்கப்�டும்", என  மு�ல்வர் 

ோவ விவரித்�ார்.

 யமலும் ்கருத்து ப�ரிவித்� மு�ல்வர், 

'இேல்�ான பினாங்ற்க யநாககி வியூ்கத் 

திட்ைம்' வாயிலா்க ப�ாதுத் திட்ைங்்கள மற்றும் 

மாநிலத்தின் சிறு மற்றும் நடுத்�் வணி்கத் 

துறைறே வலுப்�டுத்துவ�ன்  மூலம் பினாங்கின் 

ப�ாரு்ளா�ா் வ்ளர்ச்சிறே  உறுதிப்�டுத்� 

முடியும்.

 இ்ணைாவது, பினாங்கு மருத்துவ 

உ�்க்ணங்்கள �ோரிககும் துறையில்  அ�ன் 

நிறலறே வலுப்�டுத்துகிைது. ்கைந� 10 

ஆணடு்களில், மாநில அ்சு இத்துறைறே 

விரிவுப்�டுத்தி வருகிைது. �ற்ய�ாது சில 

அறனத்துல்க மருத்துவ உ�்க்ணங்்கள 

�ோரிககும் நிறுவனங்்கள பினாங்கில் பேேல்�ட்டு 

வருகின்ைன.

 மூன்ைாவ�ா்க, மின் மற்றும் 

மின்னணு (இ & இ) துறை்களில் மின்னணு 

�ோரிப்பு்களிலிருநது ப�ாறலத்ப�ாைர்பு 

அறமப்பு்கள, ப�ாழில்துறை 4.0 உ�்க்ணங்்கள, 

மருத்துவ உ�்க்ணங்்கள மற்றும் �ல  

ப�ாழில்துறை �ேன்�ாடு �ோரிப்பு்கள 

மாற்ைத்திற்குக  ்கவனம் பேலுத்தும்.

 நான்்காவ�ா்க, உல்க்ளாவிே யேறவ்கள 

�கிர்வுத் துறைறே விரிவுப்�டுத்துகிைது, இன்று 

வற் பினாங்கு இத்துறையில் ஈடு�ட்டுள்ள 

60ககும் யமற்�ட்ை நிறுவனங்்க்ளால் நிதி, 

விநியோ்கச் ேங்கிலி யமலாணறம, வர்த்�்கம், 

�குப்�ாயவு, ஆ்ாயச்சி மற்றும் யமம்�ாடு ய�ான்ை 

யேறவ்களின் மூலம் 12,000 ஊழிேர்்களுககு 

அதி்க �்மான யவறல்கற்ள வழங்கி வருகிைது. 

 இந�  விநியோ்கச் ேங்கிலி்களின் 

வேதி்கள  பினாங்கு மற்றும் மயலசிோவிற்கு 

�ல அறனத்துல்க நிறுவனங்்கற்ள ஈர்க்கவும்; 

குறைந� விறல சூழல் ப்காணை அறமப்ற� 

உருவாக்க இேலும்.

 ஐந�ாவது  இப்�ணிககுழு மூலம் 

மாநிலத்ற� மீணடும் நிறலநிறுத்� வழிவகுககும்.

 இ�ற்கிறையில், பினாங்கு மாநிலம்  

சில நாட்்க்ளா்க ய்காவிட்-19 ககு சுழிேம் 

வழககு �திவாகியுள்ளது.மாநில மு�ல்வர்,  14 

நாட்்களில் ய்காவிட்-19 வழககு அறிகற்க 

்கண்காணிப்பின் அடிப்�றையில், கூடு�ல் 

வழககு்கள �திவு இைம்ப�ைவில்றல என்ைால் 

பினாங்கின் அறனத்து மாவட்ைங்்களும் �ச்றே 

நிை மணைலமா்க வருகின்ை  ஏப்்ல் மா�ம் 28-

ஆம் நாள அறிவிக்கப்�டும் என்று  நம்பிகற்கத் 

ப�ரிவித்�ார்.

மாநில முதல்வர் சாவ் ப்கான யாவ் மு்கநூல 
பநரணலயில  அறிவிப்புச் பசயதார்.

ொர்ச்ைவுன் - பினாங்கு மற்றும் ப்கைாவில் 

யம்க விற�ப்பின் மூலம்  பேேற்ற்க மறழ 

ப�ாழிே விற்வில் பேேல்�டுத்� மத்திே 

அ்சு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

 மயலசிே வானிறல ஆயவுத் துறை 

(எம்.இ.டி மயலசிோ) ்கைந� மார்ச்,5  மற்றும் 

ஏப்்ல்,10 ஆகிே ய�தி்களில்   சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் நீர் அறமச்சிற்கு இரு ்கடி�ங்்கற்ள  

எழுதியுள்ளற� மாநில மு�ல்வர் குறிப்பிட்ைார்.

 ்கைந� ஏப்்ல் 14-ஆம் நாள அன்று 

மயலசிே வானிறல ஆயவுத் துறையிைம் 

இருநது மாநில அ்சுககு கிறைக்கப்ப�ற்ை  

�தில் ்கடி�த்தில் அத்துறை யம்க விற�ப்ற� 

அமல்�டுத்� எப்ப�ாழுதும் �ோர் நிறலயில் 

இருப்��ா்க குறிப்பிைப்�ட்ைது.

   ப�ாதுவா்க மயலசிே வானிறல 

ஆயவுத் துறை அறண்களுக்கான யம்க 

வி�ப்ற� பேேல்�டுத்�, உலர்ந� முறைறே  

�ேன்�டுத்தும்.

 எனயவ, இந� நைவடிகற்கககு 

விமான வாைற்க மற்றும் “ற்கய்ாஸ்ய்காபிக” 

எரிப்புக்கான இேக்க பேலவு்கற்ள 

மாநில அ்சு ஏற்்க யவணடும் என்றும், 

எம்.இ.தி ப�ாழில்நுட்� நிபுணத்துவத்தின் 

அடிப்�றையிலான உ�வி்கள மட்டுயம 

வழங்கும் என குறிப்பிைப்�ட்ைது.

 பினாங்கு மற்றும் ப்கைாவில் 

வாழும் 3.95 மில்லிேன் மக்களின் அன்ைாை  

ய�றவ்களுககும், முறைோன சு்கா�ா்த்ற� 

்கறைப்பிடிக்க (ய்காவிட்-19 �்வறல எதிர்க்க) 

மாநில அரசு மமக விதைபதபை ைனது ச�ாநை 
ச�லவில் ச�யல்பைடுதை உறுதிபபூண்டுள்ளது

நிறலோன நீர் வழங்்கல் ய�றவப்�டும். 

எனயவ, பினாங்கு மாநில அ்சு இந� 

யம்க விற�ப்ற� �னது போந� பேலவில் 

பேேல்�டுத்� உறுதிபூணடுள்ளற�  மாநில 

மு�ல்வர் உறுதிப்�டுத்தினார்.

 இம்மாநில ப�ாதுமக்களின் 

உைல்நலம் மற்றும் �ாது்காப்பின் நலனுக்கா்க 

ேம்�ந�ப்�ட்ை �்ப்பின்ால் உைனடிோ்க 

நைவடிகற்க எடுக்கப்�டும் என்று 

நம்�ப்�டுகிைது.

 இதுவற் பினாங்கு மாநில அ்சு 

2019-ஆம் ஆணடு ப�ாைங்கி மூன்று முறை 

யம்க வி�ப்ற� அமல்�டுத்தியுள்ளது (28/4/19 

– 4/5/2019, 19/9/2019 & 18/1/2020 – 

21/1/2020).

 மாநில அ்சு ஒரு முறை உலர்ந� 

யம்க வி�ப்ற� அமல்�டுத்�  ரிம27,000 

பேலவிடுவது குறிப்பிைத்�க்கது.

ஆயர் ஈத்தாம் அணையின நீர் மட்ம் 
குணறந்துள்ளணதக ்காைலாம். 

(மூலம்:இணையம்)

ொர்ச்ைவுன் - நைமாட்ைக ்கட்டுப்�ாட்டு 

ஆறண அமலாக்கத்தின் ய�ாது  

உ�வி ய�றவப்�டு�வர்்களுககு 

ப�ாைர்நது உ�வுவதில் மாநில அ்சின் 

ப்காளற்கறே ைத்ய�ா ப்க்ாமாட் 

ேட்ைமன்ை உறுப்பினர் பெகடிப் சிங் 

டியோ மீணடும் நிறையவற்றினார்.

 � இ்ாமகிருஷணா 

ஆசி்ம சிறுவர்்களுககு பெலுத்ய�ாங் 

நாைாளுமன்ை உறுப்பினர் ஆர்.எஸ்.என் இ்ாேர் 

உைன் இறணநது அத்திோவசிே ப�ாருட்்கற்ள 

எடுத்து வழங்கினார்.

 “ப�ாது சு்கா�ா்ம் மற்றும் 

�ாது்காப்பிற்கு முன்னுரிறம அளிககும் அய� 

யவற்ளயில், உ�வி ய்காரு�வர்்களின் நலறனக 

்கவனித்துக ப்காளவற�யும் மாநில அ்சு 

உறுதிச்பேயயும்.

 இந� நைமாட்ைக ்கட்டு�ாட்டு 

ஆறணோல் �ாதிக்கப்�ட்ை மக்களுககு உ�வ 

நாங்்கள (மாநில அ்சு) ப�ாைர்நது உ�விக்க்ம் 

நீட்டுயவாம்.

 அய� யவற்ளயில், அவர்்களுககு உ�வ 

விரும்பும் அறனத்து �்ப்பினற்யும் வ்யவற்்க 

விரும்புகியைன்,’’ என்று உளளூ்ாட்சி, வீைறமப்பு 

மற்றும் கி்ாமப்புை & ந்கர்ப்புை யமம்�ாடு 

திட்ைமிைல் ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் பெகடிப் 

விவரித்�ார்.

 யமலும் பெகடிப் கூறுற்கயில், 

நடமாடடக் கடடுபபைாடடு ஆதையால் 
பைாதிக்கபபைடட  சபைாது மக்களுக்கு சைாடர்நது 

உைவிகள நல்கபபைடும் - செக்டிப

இ்ாமகிருஷண ஆசி்மத்திற்கு 50 ப�ாட்ைல 

மளிற்க ப�ாருட்்கற்ள வழங்கிேது 

குறிப்பிைத்�க்கது.

 10 ஆ�்வற்ை மற்றும் முதியோர் 

இல்லங்்களுககு இவவு�விறே நல்்கவுள்ளற�யும் 

குறிப்பிட்ைார். அத்ப�ாகுதியில் உள்ள மற்ை 

இல்லங்்களுககு விற்வில் வழங்்கப்�டும் என்ைார்.

 �ாதிக்கப்�ட்ை மற்றும் குறைந� 

வருமானம் ப�றும் �்ப்பினரின் சுறமறே 

எளி�ாக்க மாநில அ்சு ஏற்்கனயவ ரிம 75 

மில்லிேன் ய்காவிட் -19 மக்களுக்கான உ�வித் 

திட்ைத்ற� அறிவித்�து. இந� திட்ைத்தில் 

அறனத்து மாநிலத் ப�ாகுதி்களுககும் 

சிைப்பு ஒதுககீடு வழங்்கப்�ட்டுள்ளது 

�ா்ாட்ைககுரிே�ாகும்.

ஆடசிககுழு உறுப்பினர் பெகடிப் சிங் டிபயா 
மற்றும் நா்ாளுமனற உறுப்பினர் ஆர்.எஸ்.என 

இராயர் இணைந்து இராமகிருஷை ஆசிரமத்திற்கு 
மளிண்க போருட்கணள எடுத்து ்வழங்கினார்.
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槟 州 首 席 部 长 曹 观 友 说 ， 槟 州 政 府 非 常 关 注 新
冠 肺 炎 疫 情 所 带 来 的 经 济 影 响 ， 尤 其 是 企 业 及 其
员 工 的 财 务 状 况 。 槟 州 政 府 已 采 取 对 策 ， 并 将
继 续 积 极 应 对 ， 以 减 轻 和 缓 解 这 疫 情 所 带 来 的 影
响 。

他 指 出 ， 槟 州 在 工 业 领 域 上 已 拥 有 丰 富 的 经
验 ， 相 信 将 有 助 于 协 助 州 内 经 济 度 过 这 艰 难 的 时
期 。 我 们 的 电 子 及 电 气 工 业 中 的 医 疗 设 备 ， 在
过 去 1 0 年 蓬 勃 发 展 。 我 们 一 直 在 吸 引 全 球 医 疗
机 构 入 驻 槟 城 ， 这 为 槟 州 的 多 元 化 发 展 ， 创 造 了
强 大 的 平 台 和 能 力 。 目 前 ， 全 球 都 在 对 抗 新 冠
肺 炎 ， 而 相 关 医 疗 设 备 的 需 求 ， 也 为 槟 州 医 疗 设
备 领 域 开 拓 了 商 机 ， 同 时 创 造 新 的 商 业 及 就 业 机
会 。

我 们 也 将 扩 大 现 有 的 食 品 生 产 、 农 业 和 渔 业 资
源 中 心 ， 以 加 强 我 们 的 食 品 安 全 性 。

另 外 ， 数 字 经 济 将 通 过 提 高 企 业 效 率 和 生 产

力 、 扩 大 进 入 现 有 市 场 和 新 市 场 的 机 会 ， 来 创
造 新 的 可 能 性 ， 让 槟 城 的 中 小 企 业 受 益 。 槟 城
作 为 支 持 电 子 商 务 、 云 电 子 商 务 、 虚 拟 和 电 信
基 础 设 施 的 强 大 制 造 基 地 ， 可 提 供 缓 冲 效 应 ，
并 抵 消 其 它 受 到 严 重 影 响 的 行 业 。 通 过 “ 数 字 槟
城 ” （ D i g i t a l  P e n a n g ） ， 槟 州 政 府 也 将 与 技
术 及 科 技 专 家 ， 一 起 研 究 “ 槟 州 重 返 正 轨 策 略 ”
（ N e x t  N o r m a l  S t r a t e g i e s ） 中 的 新 技 术 解 决
方 案 ， 并 鼓 励 经 济 部 门 使 用 数 字 平 台 ， 实 施 经 济
改 革 。

关 注 受 影 响 员 工 及 中 小 企 业
在 我 们 寻 找 最 大 限 度 地 增 加 就 业 机 会 方 法 时 ，

将 特 别 关 注 在 这 期 间 受 到 影 响 的 工 作 人 员 。 槟 州
政 府 通 过 槟 州 职 业 援 助 和 人 才 中 心 （ C A T ） ， 准
备 提 供 就 业 匹 配 服 务 ， 将 受 影 响 的 人 与 潜 在 的 雇
用 公 司 联 系 起 来 ， 并 帮 助 重 新 部 署 到 有 劳 动 力 需

求 的 职 业 。
除 了 联 邦 政 府 所 提 供 的 援 助 外 ， 槟 城 政 府 也 推

出 了 3 0 0 0 万 令 吉 的 槟 州 关 怀 中 小 型 企 业 贷 款 计
划 ， 以 协 助 州 政 府 一 直 视 为 发 展 的 伙 伴 中 小 型 企
业 摆 脱 财 务 困 境 。
州 议 员 办 公 室 助 恢 复 正 常 运 营

作 为 行 动 管 制 令 的 其 一 计 划 ， 所 有 州 议 员 办 公
室 已 被 指 示 ， 必 须 以 透 明 的 政 策 、 快 速 审 批 ， 并
简 化 流 程 ， 以 配 合 及 协 助 州 内 企 业 尽 速 恢 复 正 常
运 营 。

人 民 的 健 康 对 我 们 的 经 济 健 康 至 关 重 要 ， 两 者
是 相 互 应 的 。 在 我 们 迈 向 疫 情 后 的 新 常 态 ， 我 们
将 继 续 加 强 相 关 的 标 准 作 业 程 序 、 卫 生 制 度 、 确
保 维 持 更 清 洁 、 更 健 康 的 槟 城 。 槟 州 政 府 将 继 续
监 督 新 冠 肺 炎 的 情 况 ， 专 注 公 共 卫 生 、 社 会 福 祉
和 经 济 影 响 。
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共同的未来
为了遏制新冠肺炎疫情的蔓延所落实的行动管制

令，已经进入了第二阶段的最后一周。行管期会否被
延长已成为了全民的焦点与关注，毕竟人民的生活都
因此而受到影响。

这个答案我也不懂，我们只能等候联邦政府在2020
年4月10日（周五）作出决定。与大家一样，我希望
我们可以尽快回到原来的生活，并阻止新冠肺炎疫情
在槟州和我国迅速扩散。

但是，有关当局即我国卫生部，在作出任何决定
之前都必须经过深入的探讨。无论最终的决定是什
么，我都希望人民可以接受并给予充分的合作以阻断
疫情的感染链。这是为了我们所有人的安全着想，包
括我们所爱的人。

这段日子里，有许多事情困扰着我，让我思考我
们的未来究竟是什么。现实是，新冠肺炎疫情以后的

世界，将会是我们完全无法想象的。
从一个人开始，然后蔓延到世界各地。在这极短

的时间里，我们身为人类面临着与当下截然不同的未
来。而现在无可否认的是，或许有一方已经在朝向这
个改变的方向途中迷失了。

对于个人而言，我们的未来是什么。我们可能受
到健康的影响，而我们的收入、家庭生计和工作也可
能受到威胁。这意味着，当一个人受到影响时，整个
家庭和社区都会受到牵连。

在国家经济方面，那些长时间经营着的企业和公
司，未来将会是如何？在我看来，要确保我们的商业
在全球经济中生存还是相当模糊的。

在新冠肺炎疫情之后，我们会面对什么样的商业
世界。肯定会有一些商业会失去适宜性，间接地，我
们必须重新整合世界和我国的经济模式。

经过了3周的行管期，我相信许多人都因为生活上
的不便以及不确定的未来而感到疲惫。有些人在这
场“战争”中无法保持着毅力，甚至想要投降。

我不否认这个感觉同样困扰着我。但我知道，作
为这个州属的领导人，我对槟城和我心爱的人民们是
有责任的。我不能放弃对抗新冠肺炎。

无论未来的情况如何发展、如何影响我们的想
法，这都不应该主宰与削弱我们对疫情的斗争精神。 

让我们向辛勤工作的前线工作人员给予极大支
持。同时，朋友们、孩子们、同事们以及邻居们，我
们一定要同心协力，携手迈向成功。

继续奋斗，为了创造引以为荣和梦想中的未来，
不要轻易放弃。

困难的时刻将使我们更坚强。槟城应对新冠肺
炎！

因许多民众不守社交距离，而被威省市政厅点名的北海麦曼
珍巴刹，在当局强力宣导下，情况已经受到控制。

较早前，威省市长拿督罗查理曾到访有关巴刹，分发口罩予
民众的同时，也在现场向当地人喊话，如果不守行管令规则，
当局将毫不犹豫关闭巴刹。

此举可能起到了阻吓作用，据记者前往查探，前往有关巴刹
的民众开始遵守社交距离，排队等候进入巴刹之余，也使用当
局所安排的通道离开。

此外，为了让当地民众能够更清楚当局安排，负责协助威省
市政厅的当地社委会，也在地上画上四语注释，以方便各族人
民了解当局在巴刹的安排。威省市议员邝志祥表示，当地巴刹
的现况的确有所改善，尤其是前来巴刹购买食材的民众，更能
接受社交距离的安排。

佳日星：州政府关注民众安全
槟岛市厅勤为公共场所清洗消毒

槟岛市厅频密为公共场所清洗消毒，让民众放心购物。

槟州地方政府委员会主席佳日星表示，槟岛市
政厅自行动管制期间开始至今，共花费了6万7691
令吉的费用予清洗巴刹及公共场所设施，即6万
2360令吉的清洁消毒材料、5331令吉的清洁消毒
工具。

他是前往视察日落洞巴刹的消毒工作时，如是
指出。

他说，上述花费不包括槟州政府宣布的“槟州
人民援助配套”中获拨190万令吉购买安全防护配
备（PPE），他希望有关拨款能够协助槟威两地
地方政府能够更有效的进行消毒及清洁工作。

他表示，自新冠肺炎病毒来袭后，槟州政府
相当关注民众的安全，尤其是州内的公共场合设
施，以及居所的清洁卫生。

他说，槟岛共有26间巴刹以及34间小贩饮食中
心，至于威省方面则有30间巴刹，45间小贩饮食
中心。

他强调，在新冠肺炎肆虐之前，槟威两地地方
政府平日已有进行巴刹及饮食中心的清洁工作，
只不过如今管制期间的清洗次数更为频繁。

确保州内组屋进行清洁工作
也是槟州房屋发展委员会主席的他强调，槟威

地方政府必须确保州内的组屋或房屋计划都一致
遵守卫生部的指示，进行清洁工作。

他冀望槟威市政厅的高楼建筑专员（COB）能
够协助共管机构（JMB）或管理机构（MC），以
监督这些组屋的清洁工作。

他 说 ， 槟 岛 共 有 2 8 项 公 共 房 屋 计 划 （ S k i m 
Perumahan Awam Berstrata），共有1万2487单
位，涉及120名清洁员工，每月花费为14万2655令
吉65仙。

而槟岛方面共有1341项私人房屋计划（Skim 
Perumahan Strata Swasta），共有22万1594个单
位；威省则有514项私人房屋计划，共7万9594个
单位。
尤端祥：每日消毒巴刹周围

槟岛市长拿督尤端祥表示，槟岛市政厅在管制
期间皆在各巴刹及小贩饮食中心进行消毒工作。”
槟岛市政厅每天会在巴刹结束营业后，使用消
毒机来消毒巴刹周围。这方式是获得卫生部的认
同，以作为抗疫的其中一项措施。“

麦曼珍巴刹 地上画上四语注释，以方便各族人民 。

一度被点名抨击
麦曼珍巴刹情况已受控
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槟州首席部长曹观友前往槟
城医院巡视，为前线医护人员
鼓励及加油打气，并承诺槟州
政府将会持续给予物资以及其
他 方 面 的 支 持 ， 矢 言 “ 说 到 做
到”！（walk the talk)

他在槟城医院院长张锦贤、
槟州卫生局主任阿斯玛雅妮的
带领，以及卫生 、农业、农基
工业及乡区发展委员会主席诺
雷拉、首长政治秘书郑来兴等
人的陪同下，前往槟城医院巡
视，并透过线上视频会议，与
各部门医护人员交流及勉励。

参与会议的包括新冠肺炎病
房、紧急救援单位、加护病房
单位、药剂部等单位的医护人
员。

他说，一开始在与卫生局官
员会面及商讨应对措施时，州
政府就坚决表示大力支持的立
场，并一直都会与前线人员站
在一起，携手对抗疫情。

“我们将会竭尽全力提供一切
所需，包括透过企业、私人单
位以及热心民众所捐助物资，
也会迅速转交给槟城医院及卫
生局。”

他 强 调 ， 目 前 战 疫 的 路 程
尚未结束，疫情还有待观察，
希望所有前线人员能够振作精
神，继续坚持直到我们从疫情
中获胜。

“ 我 希 望 所 以 前 线 人 员 都 能
够知道，州政府一直与你们同
在 ， 让 我 们 携 手 一 起 面 对 挑
战。”

对话会中，一些医护人员对
于州政府的支持表示感谢，有
者则向首长透露出对于行动管
制令结束后的担忧。

对 此 ， 曹 观 友 表 示 ， 州 政
府也非常关心疫情结束后的发
展，而州政府也正采取积极的

举措，做好准备来面对接下来
的情况。

张锦贤（左2）向曹观友汇报
新冠肺炎的位置，（左3起）阿
斯玛雅妮及诺雷拉。

张锦贤：个人防护设备仍缺
会上，张锦贤也向首长汇报

关于该院在应对新冠肺炎的过
程、准备及防护工作以及所面
对的挑战等等。

“槟城医院从2月1日起就开始

准备特别病房、3月6日及8日开
始接收到第一和第二位病患，
而3月22日则首名患者病逝。”

她透露，目前槟城的疫情，
已经从一开始的爆发10至20宗
病例的高峰期，减少到目前连
续多天0宗病例，相信过不久就
能转为“绿州”。

她说，目前该院面对三大挑
战，其中第一个就是个人防护
装备（PPE）的短缺，第二则
是该院面料重症设备短缺，以

及非新冠肺炎的医疗服务必须
照常进行。

“ 目 前 个 人 防 护 装 备 存 货 只
能 够 应 付 大 约 4 个 星 期 ， 因 此
我 们 也 自 行 手 动 缝 制 与 制 作
（DIY），但一天最多只能制
作20件防护装备。”

另外，她也强调，许多社会
公众及单位，也捐献了防护面
罩（face shield)、食物、饮用
水以及提供金钱等等的援助，
这令她非常感动，也感谢各界

的支持，携手抗疫。

阿斯玛雅妮及诺蕾拉勉励
前线人员

阿斯玛雅妮也温馨提醒前线
人员，在照顾新冠肺炎病患的
同时，也必须照顾个人的安全
与健康。

另外，诺雷拉也在对话中表
示，非常感谢槟城医院医疗团
队的贡献，让槟城的新冠肺炎
案例保持在非常低的情况。

槟政府承诺续资助医护人员      
首长：说到做到

配合行动管制，槟城青年发展机构通过该机构的面子书专页，推出了两项让青
年参与的线上活动，让呆在家的青年每天可以听各领域专业人士的分享，同时，
针对不同的新鲜话题发表意见。

槟州青年及体育委员会主席孙意志指出，这两项在槟城青年发展机构面子书
进行的线上活动分别是“探索各行业 : 解锁新方向”（Career Sharing : Unlock your 
future ）以及“年轻人敢敢说”（Youth Speak Out）。

“探索各行业 : 解锁新方向”从4月19日开始，每天下午三时， 邀请来自各领域的
专业人士在面子书直播分享或上传视频，让青年了解相关行业或领域的资讯，而
青年们也可以在直播时留言发问，由专业人士回答问题。

至于“年轻人敢敢说”，则是槟城青年发展机构会在每天早上十时，在面子书上
开一个新鲜话题，让青年针对时事或相关课题发展意见和看法。

槟城青年发展机构魏巧铃博士补充，青年们，尤其是在籍学生可在 “探索各行
各业 : 解锁新方向” 环节裡通过脸书向我们的导师提出相关提问以对某行业有更
深一层的了解，这可让学生为将来的职涯规划提早做准备。除此之外，我们也鼓
励社会新鲜人向我们的导师索取在职场上持续发展的贴士。

欲知更多详情，可游览槟城青年发展机构面子书专页：https://www.facebook.
com/pydc.my/

鼓励青年勇敢发表意见
槟青年机构推线上活动

曹观友（中）、张锦贤（左二）、
阿斯玛雅妮（右三）齐为前线医护
人员打气。  

槟州政府旗下的“投资槟城”，穿针引线安排企业捐助槟城医院，坐者右二为该机构首席执行员卢丽莲。
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法哈娜：病例没
降低应延长管制

书记法哈娜（26
岁 ） 则 认 为 ， 行
动管制令应该延
长，因为目前的
案例每天都在一
百 至 两 百 宗 左
右，并没有减少
的迹象。

“虽然康复人数
已近有所增加，但
是预防还是非常重
要的，因此我认为
行动管制令应该延
长。”

 

新冠病例居高不下
大多民众认同延长管制

报导冯芷芸
摄影Adleena Rahayu Ahmad Radzi  

《珍珠快讯》记者走访双溪赖特易购商场，并采
访多位民众，大多数民众认为，由于目前新冠肺炎的
案例并没有减少的迹象，因此行动管制令应该继续延
长，才能更有效的遏制疫情。

颜健凯：为全民安全
应延长

补 习 老 师 颜 健 凯
（26岁）说，虽然在
经济角度来看，我希
望行动管制令不再延
长，但为了全国人民
的安全着想，还是希
望 管 制 令 可 以 继 续 延
长，因此心情很矛盾。

他说，本身是一名补习
老师，因为行动管制令的关
系，因此所有补习班都必须停
止，也影响了收入，但无论管制令是
否延长，都还是必须遵守。

针对一些仍不遵守行动管制令的民众，他希望有关
单位，包括警方可以采取更严厉的行动，保障其他人
的安全。

陈立丰：出外民众仍多
工程师陈立丰（33岁）说，目前新冠肺炎案

例没有下降的迹象，因此若行动管制令延长，
还是必须遵从。

他说，本身呆在家大约一个星期多左右，
才再次出门采购物品，因此对于警方宣布槟城
有约97%的人遵守行动管制令，他并不是很认
同。

“我近两个星期才出来采购一次，但出门却
发现路上的车并不少，而在前往巴刹和市场
后，发觉一些人买的货品并不多，应该是经常
出来采购。”

他认为，目前大多数人出门都戴上口罩，这
是非常好的现象，由于本身可以居家工作，因
此行动管制令若延长，对他来说影响不大。

苏菲安：若
开 学 恐 加
重疫情

公 共 工
程 局 员 工
苏 菲 安
（ 3 4 岁 ）
说，希望行
动管制令可
以 延 长 ， 因
为目前新冠肺
炎 的 案 例 并 没
有减少，若停止管
制，学生们都纷纷上
学后，若有感染案例的话，会导
致疫情更加严重。

他说，本身居住武吉占姆一带，近几日
发现来往的车辆有所增加，因此希望所有民
众能够一同遵守行动管制令，并保持个人卫
生。

山卡尔：人民配合度佳
在工厂上班的山卡尔（48

岁）说，无论行动管制令是否
延长，身为人民必须遵守政府
的指示。

他说，只有卫生部和政府了
解和知道如何更有效的抑制病
毒蔓延，以及接下来怎么做才
是最好，而人民能做的遵从指
示。

“我认为目前人民的配合度
非常好，大家出外都自动带上
口罩，保持社交距离，而商城
也做好准备，包括测量温度，
消毒液及限制人数等等。”

安娜玛丽：继续营业
照顾理大生膳食

理科大学食堂业者
安 娜 玛 丽 （ 5 6 岁 ）
说 ， 由 于 行 动 管 制
令，一些学生必须留
在宿舍，无法外出，
因此无论管制令是否
延长，她都会继续营
业，照顾学生们的膳
食。

她说，如果有关当局
要求关闭，他们也会遵照
指示。

法哈娜。

安娜玛丽。

不少民众已习惯于保持社交距离，
如出外则戴口罩。

陈立丰。

苏菲安。

颜健凯。

山卡尔。
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报导黄国伟
摄影Ahmad Adil Muhamad

对于行动管制期间，仍有少数人违
反 禁 令 ， 群 聚 或 随 意 外 出 ， 民 众 赞 同
警 方 加 强 执 法 ， 以 免 抗 疫 措 施 功 亏 一
篑。

截至8日为止，槟州民众对当局的行
动管制配合度超过97%,然而仍有少部

分 害 群 之 马 ， 不 服 从 指 令 而 被 对 付 ，
总数达587人。

对于警方宣布，一旦违反行动管制
被扣留，这些人将被罚款1000令吉，
以做惩戒。

民众对于当局此举大都表示赞同，
认 为 不 服 从 者 应 该 给 予 教 训 ， 因 为 他
们 的 不 合 作 ， 可 能 导 致 整 个 抗 疫 行 动
功败垂成，让病毒找到突破口。

免抗疫措施功亏一篑 
民众赞同警方加强执法

陈丽音。

诺柏妮。 

诺莎兹丽娜。 

古玛兰。 

新冠肺炎肆虐，人人需做好防护措施，勤洗手可预防传染，峇眼惹玛区州议
员孙意志率领服务队成员，前往麦曼珍巴刹分发800罐洗手液予民众，鼓励大家
在这关键时刻勤洗手。

孙意志也呼吁大家注意卫生，众志成城齐抗疫。民众则纷纷感谢孙意志分发
洗手液。

孙意志麦曼珍巴刹派洗手液    
鼓励大家勤洗手

孙意志派洗手液予小贩。

民众赞同警方加强执法，以免抗疫
措施功亏一篑。

古玛兰赞同采取强硬行动
古玛兰则说，他赞同当局采取强硬

行动，针对违反行动罚款者罚款，甚
至将这些人控上法庭。

“这是一个很好的警告，让民众在
违反管制前三思。”

陈丽音：应严惩不合作者
20岁的商场员工陈丽音认为，病毒是

看不见的敌人，任何疏忽都会让病毒有
机可乘，所以对不合作者，应该严惩。

“不理会行动管制，常在外面流连或与
朋友相聚，在这种时候非常危险，因为
我们不知道病毒潜藏在哪里，可能是周
围的人，甚至是依附在物体上，一旦不
小心，就很容易染病。”

她说，自己如果染上病毒，不但自己
辛苦，而且很可能会传染给亲近的人，
如果有家人因此不测，这必定会让人感
到内疚。

诺柏妮：勿加重前线人员负担
另一名受访者诺柏妮则说，少数人

不遵守行动管制，会让病毒的传染风
险大大增高，加重前线人员的工作负
担。

同时，在行动管制期间不遵守规则
者，如果一旦受到感染，可能会造成
行动管制被迫延长，最终整个社会将
为此付出代价。

因此，她支持政府和警方针对不守
规矩者执法，同时，当局也应加强行
动，对付不守规矩者。

诺莎兹丽娜：
应体谅执法当局做法

诺莎兹丽娜认为，少部分不遵从
行动管制者的行为非常自私，这种
做法如同置大家的安危于不顾。

她希望社会能够体谅执法当局的
做法，并且遵守行动管制令，好好
待在家里。
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在马中资企业向槟城递温情，为槟城中央医院施以援手，捐赠1万只N95口罩和1
万只医用口罩，作为对中方抗疫困难时刻，北马地区人民给予支持的回报。

中国驻槟城总领事鲁世巍昨日在中资企业向槟城捐赠抗疫物资仪式上说，北部
湾控股（马来西亚）有限公司、马中关丹产业园有限公司、中鑫资源再生技术（马
来西亚）有限公司等中资企业积极响应捐献医用物资予槟城，体现了两国人民守望
相助、同心抗疫的深厚情谊。

“最近几天，槟城疫情防控不时传来好消息，在州政府的有力领导、卫生部门的
努力工作和全州人民的积极配合下，多次实现新增病例‘零增长’，这些成果的背
后，离不开坚守抗疫一线的槟城中央医院医护人员的无私奉献。”
杨顺兴：感念雪中送炭情谊

槟州旅游、艺术、文化及遗产事务行政议员杨顺兴说，槟城州政府乃至槟城人
民感念这一份心手相连、雪中送炭的珍贵友情，而这份不分国界的温情，将鼓舞我
们战胜灾疫。

“我由衷的感谢中华人民共和国驻槟城总领事馆，以及所有积极提供槟城医疗物
资援助的中资企业，发挥守望相助的精神，共同对抗新冠病毒。”

槟州中华总商会与槟州华
人大会堂分别移交物资予槟州
政府，为抗疫助力！

中总移交10万片口罩予槟
州政府，中总一行人包括会长
拿督斯里方炎华、执行董事黄
智杰、张家朢与林智栋以及秘
书骆荣伟。

槟州华人大会堂则移交医
用口罩，防护服与纸箱予槟州
政府，以支援抗疫前线的医护
人员。

槟华堂主席拿督斯里许廷
炎、发林集团（马）有限公司
董事主席丹斯里林玉唐等代
表，把上述物资移交给槟州首

长曹观友、杨顺兴州行政议员
与首长政治秘书兼光大区州议
员郑来兴。

这批医疗物资包括1万4000
套防护服及2万3500个医用口
罩，将移交给槟城中央医院，
以支援抗疫前线的战士，让他
们无后顾之优。作为前线人
员，充足的医用物资是重要的
保障，一线战士获得最好的保
护，オ有能力医治更多病患。

捐赠上述医疗物资的团体
包括槟州华人大会堂（1万套
防护服），发林集团（马）
有限公司（1万个医用口罩）
，槟城留华同学会（4千套防

在马中资企业递温情 
捐赠医用物资同心抗疫

杨顺兴（右三）、鲁世巍（中）等在
槟城中央医院前合影。

众志成城抗疫情
等团体捐物资予州政府

护服）， 马中总商会
槟州分会（5000个医用
口罩），槟城惠北泉港
同乡会（5000个医用口
罩）以及槟州华人大会
堂青年团（3500个医用
口罩），体现了各方众
志成城，抗击疫情的决
心。

此外，也是金锋公共
股份有限公司总裁的拿
督斯里许廷炎，也将额
外赞助2万个共价值3万
令吉的纸箱让槟州政府
装米、干粮等分发给有
需要的人士。

上述分别价值7万令
吉与3万令吉，共10万
令吉的医疗物资和纸箱
将 移 交 给 槟 州 政 府 。 
希望能够借此轻政府的
负担，为人民提供力所
能及的支持和帮助。

中总移交口罩予槟州政府，中为曹观友，左起张家朢、黄智杰、
郑来兴，右起 林智栋、 骆荣伟及方炎华。

许廷炎及林玉唐在杨顺兴、郑来兴、郑荣兴、杨
慕材及梁伟宏等人的陪同下移交医疗物资予首长
曹观友。
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随着槟岛市政厅从4月6日开始，
允 准 特 定 领 域 商 店 在 每 周 其 中 两
天的特定时段营业，商家乐见此举
措，至少在行动管制期间打破“零收
入”的窘境。

槟威两地地方政府是于日前宣布
州内的特定领域，如宠物药物及饲
料店、五金店、农业及工业机械零
件店、农药及肥料商店，允许行管
期的每周一及周四，早上8时营业至
下午2时。

依 据 《 珍 珠 快 讯 》 采 访 队 伍 前
往相关领域商店视察发现，业者们
都遵守当局的指令，在特定时间营
业，而大部分业者仅开设一扇店门
或半掩店门“低调”营业。

据 观 察 ， 这 些 获 准 营 业 的 业 者
们，都促请客户们排队，遵守社交
距离措施；有者干脆禁止顾客进入
店内，仅让顾客店外排队，并由业
者或店员帮忙拿取所需的货物。

报导翁懿娴
摄影程晋玮  

五金店是获准行管期内限时营业的其中一个领域。 汽车维修公司只允准维修突发紧急个案，比如车子抛锚、电箱耗尽等情况。

位于大路后的合成行贸
易有限公司东主蔡瑞能（48
岁）接受访问时指出，赞同
这项举措，尽管只允许每周
营业两次，但总好过完全无
法营业。

他表示，自3月18日行管

令开始后，已19天没营业，
销量及营业额肯定会下降。

他说，行管期营业的首
日，尽管限制营业时间，
但首日的顾客量比平时增加
20%。

他 表 示 ， 基 于 顾 客 量
多 ， 他 也 即 时 采 取 防 疫
措施，在店门口拉起警戒
线，同时地上划上社交距离
黄线，并促请顾客排队，再
由他与店员负责搜集顾客需
要的商品。

他 指 出 ， 尽 管 可 以 营
业，但他也遵守当局的指
令，只售卖居家五金商品，
比如水管、油漆或小型五金
备件等。

他表示，希望接下来，
新冠肺炎病例逐步减少后，
可逐步获准增加营业天数，
再慢慢恢复昔日的营业时间
与天数。

他说，现阶段商家需遵
从当局的指令，毕竟健康和
安全比任何事都来得重要。

位于日落洞的联友电池胶轮有限公司业者
陈美玲指出，能够获准营业是好事，但她希
望当局可给予更具体及明确的指示，让业者
有更明确的了解是否可以营业。

她解释，这是基于汽车维修或汽车零件行
业涉及的范围甚广，因此出现了有些商品或
服务看似不属必要用品，让业者们苦恼是否
应该营业。

无论如何，她表示，经过从报章得知的讯
息了解，她所经营的生意是获准营业，但只
提供紧急的服务，比如顾客面对车子抛锚，
电箱耗尽等情况，他们都会进行维修。至于
定期进行汽车检查则没有提供服务。

她指出，她会视限时营业情况来决定接下

来 的 人 手
安 排 ， 尽
量减少员
工人数。

此 外 ，
她 也 提 供
消 毒 搓 手
液 及 口 罩 予
员工，务必做
好防疫措施。

蔡瑞能：
顾客比平时多20%。

陈美玲冀给予更明确指示

蔡瑞能表示五金行业获准在
行管期内一周营业两次，已
是很好的举措。

陈美玲冀当局在获准相关行业营业方
面，能够给予更明确的指示。

蔡 瑞 能 在 其
五 金 店 门 口
拉 起 警 戒
线 ， 并 要 求
顾 客 遵 守 社
交距离。

黄小姐:只做熟客生意
大 路 后 经 营 宠 物 店 的 黄 小 姐 指

出，上述举措对业者来说是好事，
但略嫌一周只有两天营业的天数过
于少。

无论如何，她表示，在行管期获
准营业，她只做熟客的生意，熟客
可先致电她预购狗粮或猫粮，过后
再上门取货。

“至于外来的陌生顾客的生意，我
暂时都不做。这是保护自己及保护
他人。”
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槟州允许特定领域每周两天，在特
定时段运作，获得商家及民众赞好。

这项于4月6日开始，在槟威两地同
步进行的政策，准许特定领域在周一及
周四，上午8时至下午2时，可以最低限
度运作。

在这项措施下，可营运的领域包括
宠物店、农业及工业零件店、农药及肥
料店和五金店。

据《珍珠快讯》在威省观察，在获
准营业首日，大部分可营业店面，上午
时段就陆续有顾客上门，但整体情况尚
在可控范围，并未因这些店面多日未营
业，而涌现人潮。

对于每周能够营业两天，业者都表
示欢迎，唯，一些业者还是希望当局能
够再度放宽条件，允许增加运作时间或
天数。

另外，一名前往农业商店购买饲料
的顾客也透露，幸而有关商店获得允许
营业，不然他也不懂一旦饲料用完，他
该上哪儿再度购买。

报导黄国伟
摄影Noor Siti Nabilah Noorazis  

宠物店是获得营运的4类商店之一。  

余炯智感谢州政府政策
农业和饲料店东主余炯智受询时，感谢州政府

这项政策，结束他们“坐吃山空”的窘境。
他说，在解禁后第一天，生意有比往常较好，

这可能是因为店面关闭三周，许多客户在得知其
店面可以营业后，都陆续前来购买农药和饲料。

“ 饲 养 动 物 的 粮 食 和 农 业 用 药 ， 不 能 说 停 就
停，这也关系到我们来季的农业收成和动物成活
率，所以我认为解禁是非常好的。”
费扎莫达建议各领域轮流开店

至于机械零件店东主费扎莫达建议，除了允
许特定领域营业外，州政府也可考虑“轮流式”营
业，即同样领域的店面，在同一区内仅被允许在
不同天数营业。

“我们很感激当局允许我们继续营业，但只有
半天的时间我们所能做的非常有限，如果能够推
出以上的措施，我相信在营运方面会对我们有所
帮助，而且这能够更好地帮助我们管理人流。”
麦莎拉盼更长营运时间

宠物店业者麦莎拉说，行动管制至今，他们已
有三周时间没有营业，如今重新运作后，她希望
当局能够给予更长的营运时间或时段。

“ 我 希 望 可 以 增 加 营 业 天 数 ， 或 拉 长 营 业 时
间，这是因为我们安排较少员工上班，而且需要
更长时间来处理诸如整理、进货事宜。”

无论如何，她对于当局能够让宠物行业列入可
营业名单，感到欣慰及感激，因这对其店面和顾
客都是双赢之举。

农业和饲料店东主余炯智：生意比平时好。

费扎莫达建议各领域轮流开店。  

麦莎拉希望营业
时间可加长。
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在槟城，除了州政府积极抗疫，人民及企业单位众
志成城，发挥一方有难，八方支援的精神，纷纷自发
性献出一份力量，希望早日能从疫情中解脱。

来自北海的工程师黄松毅（28岁），利用了本身的
专业知识再加上创意，研发了可重复使用的防护面罩
（Face Shield)。

槟 州 政 府 一 直 以 来 都 非 常 注 重 S T E A M 教 育 ，
即科学（Science）、科技（Technology）、工程
（Engineering）、艺术（Art）、数学（Mathematics）
，对此，槟州首席部长曹观友在记者会上给予表扬，
并为他的成就感到自豪。

首长更宣布，州政府将拨款6万令吉作为面罩为期
一个月的生产费，一天生产2000个面罩以备医院及诊
所之用。
卫生环保可重复用100次

毕业于伯乐大学学院（KDU）电子与电气工程系，
中学在北海锺灵度过的黄松毅，对于3D印刷技术有着
浓厚的兴趣，他透露，本身是于上周二（3月24日）获
得商业导师Anita的讯息，然后向在医院任职的朋友薛
佳盛了解情况后，才开启了制作防护面罩。

“在获知医院缺乏防护面罩后，当晚我就立即开始设
计和研发防护面罩，第一代防护面罩，从设计、完成
到测试及成品出炉，大约用了2至3个小时。”

他说，成品提供给医生使用后获得不错的反应，而
接下来获得医生们及其他使用者所给予的意见和反馈
后，也进行了改良，如今第三代版本的防护面罩已经
出炉。

“原本医院使用的是海绵护罩，并不是说这个面罩设
计不好，但在如今缺乏防护面罩，以及为了医生的便
利及安全，可拆式塑料面罩更卫生及环保，可以重复
100次使用。”

他解释，为新冠肺炎进行检测的医生，必须在医院
外的太阳底下进行，而他们所使用的海绵面罩，会吸
收汗水并接触到皮肤，增加了医护人员感染的风险，
同时也只能一次性使用。

“在进行检测时，医生必须以棉花棒伸入患者鼻子或
喉咙，过程中会引发打喷嚏或者咳嗽，塑料面罩比起
海绵可以更有效隔开细菌，用后即可丢弃。”
1小时可生产3环架

黄松毅说，他所研发的可拆式塑料面罩，有三个主
要零件，即塑料环架(visor)、透明塑料面罩以及塑料松
紧带（elastic band)组装而成。

他说，最难制作的其中一个零件就是塑料环架、其
他的塑料松紧带以及透明塑料都可以在商店购得。

“医生在进行检测后，只需更换透明塑料面罩，而
塑料环架及松紧带可重复使用。”

他解释，本身家里拥有3D打印机，制作一个塑料环
架需要20分钟，即一个小时可以生产3个环架。
科学圈及伙伴相挺

目前槟城社区共有30个拥有3D打印机的人，负责协
助黄松毅与团队印制塑料环架，而他们也召集了大约
200名志工，轮班进行组装工作。

黄松毅说：“他们使用自己的原料，自己印制并提
供给我们，这份精神难能可贵。”

目前已经生产了1300套塑料环架以及7000
个透明塑料面罩，以及分别派发给槟城、大
山脚以及诗布朗再也医院。

“我要非常感谢槟城科学圈以及伙伴们的
帮助，没有他们这个项目不会顺利完成。”

有意协助或捐赠物资者，可联络
黄松毅017-424 2270。
征求志工加入组装工作

槟 城 科 学 圈 负 责 人 李 爱 幂
（Aimy Lee)说，随着防护面罩
的需求量增加，各个企业也的
增援也陆续到来，接下来将会
进行大量生产，因此将会需要
更多志工的加入，协助组装工
作。

她 透 露 ， 槟 城 的 各 大 企 业
包括英特尔（Intel)、是德科技
公司（Keysight Technology）
、 捷 普 科 技 （ J a b i l ) 、 明 凯 科
技（Mini-Circuits)以及Dream 
Catcher等公司也给予资金援
助。

不仅如此，她表示，数个
个人单位也总共捐赠了4万令
吉，加上州政府的6万令吉援
助，显示了槟城各界携手抗
疫的决心。

她 也 透 露 ， 槟 城 北 赖 一
家工厂Prestige Dynamics 
Industries公司也承诺会协助
大量生产，并赞助价值1万令
吉的打印膜，以及免费生产1

万个塑料环架。
“我们要非常感谢来自各界的援助，但由于家下来需

要大量生产，目前我们需要更多的志工加入，协助组
装工作，以便提供给医院。”

有意担任职工者，可联络负责人，电话号码为012-
6023039，或上网填写表格，网页链接为：

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d /
e / 1 F A I p Q L S c 4 d L P Q R V B Q J B 6 v 9 p Q t S C K - -
pZVkbK613rbxwC548UPaSus_w/viewform

槟城人自发助力       
黄松毅研发面罩抗疫

报导冯芷芸

黄松毅在科学圈与团队 进行组装工作。  

前线人员使用黄松毅所研发的防护面罩，都给予好评。  

首长曹观友赞扬黄
松毅研发的“可拆
式塑料面罩”。  
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�ா்கான் ைாலாம்- "ய்காவிட்-19 

ப�ாற்று யநாயின் �்வறல �டுக்க 

�ா்கான் ைாலாம் வட்ைா்த்தில்  

பே�்ாங் பிறை மாந்கர் ்கழ்கம், 

்கம்ய�ாங் நிர்வா்க பேேல்முறை 

்கழ்கம்(எம்.பி.ய்க.ய்க) மற்றும் உளளூர் 

அங்்காடி ேங்்கத்தின் ஒத்துறழப்பில் 

 நடமாடடக் கடடுப்ாடடு ஆணைணைப பின்ற்றுவதில் 
அலடசிைம் வவணடாம் - சத்தீஸ்

சட்மனற உறுப்பினர் சத்தீஸ் போது மக்களுககு மு்கக ்க்வசம் ்வழங்கினார்.

�ல �ாது்காப்பு நைவடிகற்க்கள 

யமற்ப்காள்ளப்�டுகின்ைன," என  

�ா்கான் ைாலாம் ேட்ைமன்ை உறுப்பினர் 

ேத்தீஸ் முனிோணடி, � �ணைார் 

ப�ாதுச் ேநற�யில் நறைப�ற்ை 

முத்துச் பேயதி்கள நாளி�ழ் 

நிரு�ருைனான யநர்்காணலில் 

இவவாறு கூறினார்.

 �ா்கான் ைாலாம் 

ப�ாகுதியில்  உள்ள அறனத்து 

ப�ாதுச் ேநற�்களிலும் ேமூ்க 

இறைபவளி, உைல் சீய�ாஷண 

நிறல �ரியோ�றன மற்றும் 

மு்கக ்கவேம் �ேன்�டுத்�ல் என 

அடிப்�றை �ாது்காப்பு கூறு்கள 

பின்�ற்ைப்�டுகின்ைன.

 இவவட்ைா் ப�ாது 

மக்களின் சு்கா�ா்த்ற�ப் �ாது்காக்க 

ப�ாைக்கமா்க 1,000 மு்கக ்கவேங்்கள 

�ா்கான் ைாலாம் நிதி ஒதுககீட்டில் 

இருநது வழங்்கப்�ட்ைன. அணறமயில் 

மாநில அ்சு வழங்கிே 1,000 மு்கக 

்கவேங்்கள � �ணைார் ப�ாதுச் 

ேநற�ககு வருற்கேளித்� ப�ாது 

மக்கள , விோ�ாரி்கள மற்றும் 

அத்ப�ாகுதி மக்களுககு ேட்ைமன்ை 

உறுப்பினர் ேத்தீஸ் வழங்கினார்.

 "�ற்ய�ாது மூன்ைாம் 

்கட்ை நைமாட்ைக ்கட்டுப்�ாட்டு 

ஆறணப் பிைப்பித்� நிறலயில் 

ப�ரும்�ான்றம ப�ாது மக்கள 

இ�றனப் பின்�ற்றுககின்ைனர்; 

இருப்பினும் சிலர் இ�ன் 

முககிேத்துவம் அறிோமல் பவளியில் 

்கா்ணமின்றி நைமாடுகின்ைனர். 

இப்�குதியில் �்கா� நைவடிகற்கயில் 

ஈடுப்�ட்ை�ால் சில இற்ளஞர்்கள 

ற்கதுச் பேயேப்�ட்ை�ா்க ்காவல் 

துறையின் மூலம் �்கவல்  அறிநய�ன்.

 ப�ாது மக்கள இந� 

ஆறணறேச் ோ�ா்ணமா்க 

எணணக கூைாது, மாைா்க இது 

வாழ்வு மற்றும் இைப்புககு நடுவில் 

ஏற்�டும் ய�ா்ாட்ைம் என்�ற� உண் 

யவணடும்," என வலியுறுத்தினார்.

 ஒருவர் ்கா்ணமின்றி 

பவளியில் நைமாடுவ�ால் அவர் 

மட்டுமின்றி அவற் ோர்ந�வர்்களும் 

இககிருமி ப�ாற்றுககுப் 

�ாதிக்கப்�டுகின்ைனர். எனயவ, 

வீட்டியலயே இருங்்கள, ஆறணறேப் 

பின்�ற்றுங்்கள என அறிவுறுத்தினார்.

 இந� கிருமி ப�ாற்றை 

�டுப்��ற்கு �ா்கான் ைாலாம் 

ேட்ைமன்ை ப�ாகுதியில் மு்கக 

்கவேம் வழங்்கப்�டுகின்ைன; யமலும் 

எம்.பி.ய்க.ய்க �றலறமயில் 

ய்ாநது �ணியில் ஈடுப்�டுகின்ைனர். 

அதுமட்டுமின்றி, ஏைககுறைே 

200 வேதிக குறைந� ப�ாது 

மக்கள மற்றும் தினேரி ஊதிேத்ற� 

நம்பிே குடும்�ங்்களுககு மளிற்கப் 

ப�ாருட்்கள வழங்்கப்�ட்ைன, என 

ப�ரிவித்�ார்.

 "மாநில மு�ல்வர் 

யம�கு ோவ ப்கான் ோவ 

ஒவபவாரு ேட்ைமன்ைத்திற்கு 

ரிம30,000 உ�வித் ப�ாற்கோ்க 

வழங்கிேது வ்யவற்்கத்�க்கது. 

இந� ப�ாற்கறேப் �ேன்�டுத்தி 

நைமாட்ைக ்கட்டுப்�ாட்டு ஆறணக 

்காலக்கட்ைத்திலும் அ�ன் 

பிைகும் ப�ாரு்ளா�ா் ரீதியில் 

எதிர்யநாககும் மக்களுககு இநநிதி 

�ேன்�டுத்�ப்�டும்,"என கூறினார்.

பிறை - நைமாட்ைக ்கட்டுப்�ாட்டு 

ஆறணப் பி்ப்பித்து 24-வது 

நாட்்கள எட்டிே நிறலயில் ப�ாது 

மக்களிறையே நிலவும் �ாக்கம் 

மற்றும் அ�றன மீறுயவார் மீது 

அ�்ா� விதிப்பு  குறித்து  முத்துச் 

பேயதி்கள நாளி�ழ் நிரு�ர்்கள 

்கருத்து ்கணிப்பில் ஈடுப்�ட்ைனர். 

நடமாடடக் கடடுப்ாட்ட மீறுவ�ார் மீது அ்ராதம் சரிவே...

பச.குைாளன,55

 "அ்ோங்்கம் நைமாட்ைக 

்கட்டுப்�ாட்டு ஆறணயின் ய�ாது,  

ப�ாது மக்கள அடிப்�றைப் 

ப�ாருட்்கள வாங்குவ�ற்கு பவளியே 

பேல்ல அனுமதி வழங்கிே ய�ாதிலும் 

சில �்ப்பினர் அ்ளவுககு அதி்கமான 

ப�ாருட்்கள வாங்குகின்ைனர். 

சிலர் ்கைன் வாங்கி அதி்கமான 

அத்திோவசிே ப�ாருட்்கற்ளச் 

யே்கரிப்�து, ஆய்ாககிேமான 

பேேலா்க ்கரு�வில்றல  என 

பே.குணா்ளன் ப�ரிவித்�ார். 

 யமலும், ப�ாது மக்கள 

ேமூ்க வறலத்�்ளங்்க்ளான இறணேம், 

வாபனாலி, ப�ாறலக்காட்சி ஆகிே 

ஊை்கங்்களின் வாயிலா்க இந� 

ய்காவிட்-19 ப�ாற்று யநாய குறித்� 

�்கவல்்கற்ள அறிநது பேேல்�ை  

யவணடும்.

 ப�ாைக்கமா்க, இந�க 

்கட்டுப்�ாட்டு ஆறணறேப் பின்�ற்ைா� 

�்ப்பினர் மீது ேட்ை நைவடிகற்க 

யமற்ப்காள்ளப்�ட்ைது. இருப்பினும், 

இது ய்காவிட்-19 கிருமி ப�ாற்றுககு 

அதி்கமான வாயப்பு அளிப்��ால் 

அ்ோங்்கம் இந� அமலாக்கத்ற� 

மீறுயவார் மீது அ�்ா�ம் (ரிம1,000) 

விதிப்�து வ்யவற்்கத்�க்கது என 

கூறினார். 

சி்வா, 46

ய்காவிட்-19 ப�ாற்று கிருமி 

�்வாமல் �டுப்��ற்கு ப�ாது மக்கள 

அறனவரும் �ங்்களின் �ங்்களிப்ற� 

வழங்்க யவணடும். ப�ாது மக்கள 

பமத்�ன ய�ாககுைன் பேேல்�ட்ைால் 

இச்சூழ்நிறல மாற்றிேறமப்�து மி்க 

்கடினம். 

 ப�ாது மக்கள அடிப்�றைப் 

ப�ாருட்்கள வாங்குவ�ற்்கான 

்காலவற்ேறை நிர்ணயிக்கப்�ட்ை 

யவற்ளயில், மாறல 7.00 மணிககு 

யமல் ்கா்ணமின்றி பவளியே பேல்லும் 

ந�ர்்களுககு அ�்ா�ம் விதிப்�து 

ேரிோன தீர்வு என ்கருதுவ�ா்க திரு 

சிவா,46 கூறினார்.

 யமலும், நைமாட்ைக 

்கட்டுப்�ாட்டு ஆறண ய்காவிட்-

19 ப�ாற்றுக கிருமி �்வறல 

முறிேடிககும் வற் ப�ாை் யவணடும் 

என்று வலியுறுத்தினார். 

அனன பமரி, 56

மயலசிே அறிவிேல் �ல்்கறலக்கழ்க 

சிற்றுணடிச் ோறலயில் �ணிப்புரியும் 

அன்ன யமரி,56 இந� நைமாட்ைக 

்கட்டுப்�ாட்டு ்காலக்கட்ைத்தில் வீடு 

திரும்� முடிோ� உளளூர் மற்றும் 

பவளிநாட்டு மாணவர்்களுக்கா்க 

பேேல்�டுகிைது என்ைார்.

 இந� நைமாட்ைக 

்கட்டுப்�ாட்டு �ருணத்தில் அறனவரும்  

விதிக்கப்�ட்ை அறனத்து 

விதிமுறை்கற்ளயும் பின்�ற்ை யவணடும் 

என ய்கட்டுக ப்காணைார். 

ொர்ச்ைவுன் – மாநில மு�ல்வர் 

யம�கு ோவ ப்கான் ோவ உணவு 

விநியோ்க நிறுவனங்்களுககு 

மு்கக ்கவேங்்கள ேன்மானமா்க 

வழங்கினார். ப்காம்�ார், மலாோன் 

வங்கி அரு்காறமயில் நறைப�ற்ை 

இநநி்கழ்ச்சியில் மூன்று உணவு 

விநியோ்க நிறுவனங்்க்ளான 

‘பைலிவர் ஈட்’(Deliver Eat), ஃபுட் 

�ணைா (Food Panda) மற்றும் 

கிய்ப் (Grab) �த்�ம் 2,000 மு்கக 

்கவேங்்கள ப�ற்றுகப்காணைனர்.

 �ற்ய�ாது ய்காவிட்-

19 ப�ாற்றுககிருமி �்வறலத் 

ப�ாைர்நது நைமாட்ைக 

்கட்டுப்�ாட்டு ஆறணப் 

பிைப்பிக்கப்�ட்டிருப்��ால் ப�ாது 

மக்கள இறணே(online) வேதிறேப் 

�ேன்�டுத்தி உணவு அழிப்�ாறனச் 

பேயே வலியுறுத்�ப்�டுகின்ைனர்.

 எனயவ, இந� உணவு 

விநியோ்க நிறுவன ஊழிேர்்களின் 

�ாது்காப்ற� உறுதிப்�டுத்� 

மாநில அ்சு மு்கக ்கவேங்்கற்ள 

ேன்மானமா்க வழங்கிேது. உணவு 

விநியோ்கம் பேயயும் �ணிோ்ளர்்கள 

உைல் �ாது்காப்பு கூறு்களில் 

மிகுந� ்கவனம் பேலுத்துமாறு  

மாநில அரசு உைவு விநிமயாக 
நிறுவனஙகளுக்கு 6,000 முகக் 

கவ�ஙகள �னமானம்
வலியுறுத்�ப்�டுகின்ைனர்.

 “மாநில அ்சு 

நைமாட்ைக ்கட்டுப்�ாட்டு 

ஆறணக ்காலக்கட்ைத்தில் உணவு 

விநியோ்க நிறுவனங்்களுககு 

மு்கக ்கவேங்்கள வழங்கிேது 

�ா்ாட்ைககுரிேது. �ற்ய�ாது இந� 

மு்கக ்கவேங்்கள ப�றுவ�ற்கு 

மி்க ்கடினமா்க இருப்��ா்கவும் 

�க்க �ருணத்தில் மாநில அ்சு 

உ�விேது. யமலும், இநநிறுவனம் 

பினாங்கின் 5 மாவட்ைங்்களிலும் 

பேேல்�டுகிைது, குறிப்�ா்க 

ொர்ச்ைவுன் வட்ைா்த்தில் மட்டுயம 

ஏைககுறைே 80 �ணிோ்ளர்்கள 

�ணிப்புரிகின்ைனர்,” என ‘பைலிவரி 

ஈட்’(Deliver Eat) பி்திநிதி நதிோ 

முத்துச் பேயதி்கள நாளி�ழுககு 

அளித்�ப் ய�ட்டியில் இவவாறு 

கூறினார்.

 இ ந நி ்க ழ் ச் சி யி ல் 

பினாங்கு மு�ல்வரின் அ்சிேல் 

பேேலா்ளர் ய� லாய ப்ங், 

புககிட் ப�ணயை்ா நாைாளுமன்ை 

உறுப்பினர் யவாங் ஒன் வாய, 

பினாங்கு கி்ாப் உணவு நிறுவன 

நிர்வாகி யைப்ன் லிம் ப�ங் சுவான் 

மற்றும் ஃபுட் �ணைா பி்திநிதி 

்ாகிமி ்கலநது ப்காணைனர்.
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ொர்ச்ைவுன் – மாநில அ்ோங்்கம் 

பினாங்கில் உள்ள றமகய்ா, சிறு 

மற்றும் நடுத்�் நிறுவனங்்களுககு 

(பி.ய்க.எஸ்) உ�வுவ�ற்கு பினாங்கு 

மாநில யந்டி வணி்கக ்கைனு�வித் 

திட்ைம் அல்லது சிறு நடுத்�் 

வணி்கங்்களுக்கான PEKA திட்ைம் 

அறிவித்�து.

 “ய்காவிட்-19 ப�ாற்றுககிருமி 

்கா்ணமா்க நைமாட்ைக ்கட்டுப்�ாட்டு 

ஆறணயின் அமலாக்கத்�ால் 

�ாதிக்கப்�ட்ை சிறு மற்றும் நடுத்�் 

நிறுவனங்்கள (பி.ய்க.எஸ்) ப�ாழில் 

முறனவர்்கள �ங்்களின் விோ�ா்த்ற� 

மீணடும் புத்துயிர் வழங்்க இந� 

்கைனு�வித் திட்ைம் துறணப்புரியும்,” 

என மாநில மு�ல்வர் யம�கு ோவ 

ப்கான் ோவ நறைப�ற்ை மு்கநூல் 

யந்றலயில் ப�ரிவித்�ார்.

 மாநில அ்சு இத்திட்ைத்ற� 

பேேல்�டுத்� ரிம30 மில்லிேன் 

நிதி ஒதுககீடு வழங்கியுள்ளது. 

ப�ாழில் முறனவர்்கள சிறு நடுத்�் 

வணி்கங்்களுக்கான PEKA ்கைனு�விப் 

ப�ை வருகின்ை ஏப்்ல் 8 மு�ல் 21-

ஆம் நாள வற் www.pdc.gov.my 

எனும் இறணேத்�்ளத்தின் வாயிலா்க 

சிறு நடுத்தர வணிகஙகளுகககான PEKA கடனு்தவித 
திடடம், ரிம30 மில்லியன் நிதி ஒதுககீடு – மு்தல்வர்

விணணப்பிக்கலாம்.

 PEKA ்கைனு�வித் 

திட்ைத்தின் மூலம் உற்�த்தி 

ப�ாழில் துறை ோர்ந� சிறு மற்றும் 

நடுத்�் நிறுவனங்்களுககு (பி.

ய்க.எஸ்) ரிம50,000 ்கைனு�வியும் 

பிை துறைறேச் ோர்ந� றமகய்ா 

ப�ாழில் முறனவர்்களுககு 

ரிம20,000 வற் ்கைனு�வியும் ப�ை 

விணணப்பிக்கலாம்.

 ப�ாழில் முறனவர்்களுக்கா்க 

இந� பி்த்தியே்க வட்டிேற்ை 

்கைனு�வித் திட்ைம் வழங்்கப்�டுகிைது. 

இந� ்கைனு�வி மீணடும் பேலுத்தும் 

வழிமுறை்கள பின்வருமாறு:-

அ. மு�ல் ஆறு மா�ங்்களுககு ்கைன் 

ப�றுநர் திருப்பிச் பேலுத்� 

யவணடிேதில்றல.

ஆ. ்கைன்ப�றுநர் 7-வது மா�ம் 

ப�ாைங்கி 30-வது மா�த்திற்குள 

்கைறனத் திரும்பிச் பேலுத்� 

யவணடும்.

இ. ஊக்கத்ப�ாற்கோ்க, ்கைன் 

ப�றுநர் 18 மா�த்திற்குள 

அல்லது முன்ன�ா்க ்கைறனத் 

திரும்பிச் பேலுத்தினால் சிைப்பு 

�ளளு�டி வழங்்கப்�டும்.

ஈ. 30 மா�ங்்களுககுள ்கைறனச் 

பேலுத்�த் �வறினால், 8 

விழுக்காடு �ாம�மா்க பேலுத்தும் 

அ�்ா�ம் விதிக்கப்�டும்.

 PEKA ்கைனு�வித் திட்ைம் 

மாநில அ்ோங்்கம் றமகய்ா மற்றும் 

பி.ய்க.எஸ் ப�ாழில் முறனவர்்கள 

மீது ப்காணை ்கைப்�ாட்றைச் 

சித்�ரிககின்ைது. யமலும் பி்�மர் 

அறிவித்� பி.ய்க.எஸ் ்கருறண 

உ�வித் திட்ைத்தின் கீழ் ப�ாழில் 

முறனவர்்கள விணணப்பிககுமாறுக 

ய்கட்டுகப்காணைார்.

 “மாநில அ்சு சி்மமான 

சூழலில் பினாங்கு வாழ் மக்கற்ள 

ஒரு ய�ாதும் ற்க விைாது. 

்கடினமான சூழறல ஒன்றிறணநது 

எதிர்யநாககுயவாம், மகிழ்ச்சிோன 

�ருணத்ற� ஒன்ைா்க அனு�விப்ய�ாம்,” 

என வலியுறுத்தினார்.

 ப�ாழில் முறனவர்்கள 

வருகின்ை ஏப்்ல் 8-ஆம் ய�தி 

ப�ாைங்கி யமல் வி�்ங்்களுககு 

பினாங்கு யமம்�ாட்டுக 

்கழ்கத்ற� (பி.டி.சி) 04-
6340234/335/323/870/137 ஆகிே 
எண்களில் ்காறல மணி 9.00 மு�ல் 
மாறல மணி 5.00 வற் ப�ாைர்புக 

ப்காள்ளலாம், (ேனி & ஞாயிறு 

விடுமுறை).

 

 

 

ொர்ச்ைவுன் - ்கட்ைை ஆறணேரின் 

(சி.ஒ.பி) கீழ் இேங்கும் கூட்ைறமப்பு 

நிர்வா்கக குழு (யெ.எம்.பி) மற்றும் 

நிர்வா்கக ்கழ்கங்்கள (எம்.சி) நீர் 

மற்றும் மின்ோ்ம், சு்கா�ா் யேறவ, 

மின் தூககி மற்றும் இேநதி் 

�்ாமரிப்பு ய�ான்ை அத்திோவசிே 

வேதி்கள �ற்ய�ாற�ே நைமாட்ைக 

்கட்டுப்�ாட்டு ஆறணயின் ய�ாது 

முறைோ்கச் பேேல்�டுவற� 

உறுதிப்�டுத்� யவணடும், என 

ப்காம்�ாரில் நறைப�ற்ை 

பேயதிோ்ளர் ேநதிப்பில் வீைறமப்பு, 

உளளூ்ாட்சி, கி்ாமப்புை & ந்கர்ப்புை 

நல்வாழ்வு திட்ைமிைல் ஆட்சிககுழு 

உறுப்பினர் பெகடிப் ப�ரிவித்�ார்.  

 உளளூ்ாட்சி மற்றும் 

வீட்ைறமப்பு அறமச்சு அணறமயில் 

நிறலோன இேக்க பேேல்முறைறே 

அறிவுறுத்தியுள்ளற� பெகடிப்  

சுட்டிக்காட்டினார்.

     “நிர்வா்க அலுவல்கங்்கள 

திைக்கப்�ைாது. இது ய்காவிட்-19 ப�ாற்றின் 

�்வறலக ்கட்டுப்�டுத்துவ�ற்கும் 

ப�ாது மக்களின் நைமாட்ைத்ற�க 

குறைப்��ற்கும் ஆகும்.

 கூட்ைறமப்பு நிர்வா்க குழு 

(யெ.எம்.பி) மற்றும் நிர்வா்கக 

சபைாது மக்கள நடமாடடக் கடடுபபைாடடு 
ஆதையின விதிமுதைகத்ள  
பினபைறை மவண்டும் - செக்டிப

்கழ்கங்்கள (எம்.சி) ஊழிேர்்கற்ள 

�ணியில் அமர்த்�ப்�டுவ�ற்கு 

முறைோன ்கடி�ம் வழங்்க யவணடும். 

யமலும், இநநிர்வா்க அலுவல்கங்்கள  

்காறல 8.00 மணி மு�ல் மாறல 5 

.00 மணி வற் மட்டுயம பேேல்�டும்," 

என ஆட்சிககுழு உறுப்பினருமான 

பெகடிப் நிறனவுறுத்தினார். 

 யமலும், பெகடிப் கூறுற்கயில், 

யெ.எம்.பி மற்றும் எம்.சி அலுவல்கத்தில்  

இ்ணடு ய�ர் மட்டுயம �ணிப்புரிே 

முடியும்; �ாது்காப்ற� உறுதிப்�டுத்� 

யெ.எம்.பி அல்லது எம்.சி ஊழிேர்்கள 

உைல் சீய�ாஷண நிறல �ரியோதிக்க  

யவணடும். கிருமிநாசினி ப�ளிப்பு 

நைவடிகற்க்கள மற்றும் ேமூ்க 

இறைபவளி (குறைந�து ஒரு 

மீட்ைர்) பின்�ற்றுவது உறுதிப்�டுத்� 

யவணடும் என்ைார்.

 யெ.எம்.பி அல்லது எம்.சி 

அடுககுமாடி குடியிருப்பின் நிர்வா்கத்தினர், 

ப�ாழிலா்ளர்்கள மற்றும் மக்களின் 

�ாது்காப்ற� உறுதிச் பேயவய�ாடு 

அவவப்ய�ாது அ்ோங்்கத்தின் 

உத்�்வுககும் பேவிோயக்க யவணடும்.

 ப�ாைர்நது, நைமாட்ைக 

்கட்டுப்�ாட்டு ஆறணயின் ய�ாது 

யெ.எம்.பி. மற்றும் எம்.சி   நைத்� 

திட்ைமிைப்�ட்ை அறனத்து ப�ாதுக 

கூட்ைங்்கற்ளயும் ஒத்திறவத்�ல் 

அல்லது ்த்து பேயே யவணடும்.

 ப�ாது வேதி்க்ளான 

அ்ங்கு்கள, உைற்�யிற்சி கூைம், 

நீச்ேல் கு்ளங்்கள, ‘பேௌனா’, 

‘சு்ாவ’ மற்றும் விற்ளோட்டு 

றம�ானங்்கள ய�ான்ை �குதி்கற்ள 

மூடு�ல்; அடுககுமாடி குடியிருப்பின் 

வணி்க வ்ளா்கங்்கள (அத்திோவசிே 

யேறவ்கள �வி்) மற்றும் ்கல்வி றமேம் 

மூடு�ல்; புதுப்பித்�ல் �ணி்கள அல்லது 

�ழுதுப் �ார்த்�ல் மற்றும் �்ாமரிப்புப் 

�ணி்கற்ள ஒத்திறவத்�ல் ஆகிேறவ 

மூலம் நைமாட்ைத்ற� ்கட்டுப்�டுத்� 

முடியும் என ைத்ய�ா ப்க்ாமாட் 

ேட்ைமன்ை உறுப்பினருமான பெகடிப் 

நம்பிகற்கத் ப�ரிவித்�ார்.

பசயதியாளர் சந்திப்பில ஆடசிககுழு 
உறுப்பினர் பெகடிப் சிங் டிபயா 

பேசினார்.

�த்து உ�ான் - "முன் வரிறே 

�ணிோ்ளர்்கள ய்காவிட்-19 

எதிர்த்து ய�ா் ாடும் ய�ார்்க்ளத்தில் 

�ாது்காப்புக கூறு்களுககு 

முன்னுரிறம வழங்குவது 

அவசிேம். 

 �த்து உ�ான் 

ப�ாகுதியில் அறமநதுள்ள 

சுங்ற்க டுவா மற்றும் 

புககிட் ெம்புல் சு்கா�ா் 

கிளினிக்களுககு �ாது்காப்பு 

உ�்க்ணங்்கள, மின் விசிறி, 

�ற்்காலி்க கூைா்ம், இ்ணடு ேக்க் 

நாற்்காலி வழங்கி அவர்்களின் 

யேறவறே வலுப்�டுத்துவ�ா்க," 

�த்து உ�ான் ேட்ைமன்ை உறுப்பினர் 

குமய்ேன் ப�ரிவித்�ார். 

 யமலும், சுங்ற்க நிய�ாங் 

்காவல் நிறலேத்திற்கு �ாது்காப்பு 

உ�்க்ணங்்க்ளான மு்கக ்கவேங்்கள 

மற்றும் ற்கத்தூயமி வழங்்கப்�ட்ை 

நிறலயில் �த்து உ�ான் இ்ாணுவ 

மு்காமிற்கு �ணணீர் ய�ாத்�ல்்கள  

வழங்்கப்�ட்ைன என்ைார்.

 நைமாட்ைக ்கட்டுப்�ாட்டு 

ஆறண மார்ச் மா�ம் 18-ஆம் 

ய�தி ப�ாைங்்கப்�ட்ை நாள 

மு�ல் இன்று வற் �த்து உ�ான் 

ப�ாகுதியில் இருககும் 80 

விழுக்காடு குடியிருப்பு்களுககு 

மு்கக ்கவேங்்கள வழங்்கப்�ட்ைன.

 யமலும் , இந� ஆறண 

அமலாக்கத்�ால் �ாதிக்கப்�ட்ை 

வேதிக குறைந� ப�ாது மக்கள, 

வருமானத்ற� இழநது �விககும்  

சிறு ப�ாழில் விோ�ாரி்கள என 

அறைோ்ளம் ்காணப்�ட்டு அன்ைாை 

ேறமேலுககுத் ய�றவோன  மளிற்க 

ப�ாருட்்கள 400 ப�ாட்ைலங்்கள 

�கிர்ந�ளிக்கப்�ட்ைன.

 மாநில அ்சு ேமூ்க 

நல இேக்கம் மற்றும் ேமத்துவப் 

ப�ாரு்ளா�ா் திட்ைத்தின் 

கீழ் �திவுப்ப�ற்ைவர்்களுககு 

மளிற்க ப�ாருட்்கள வழங்கிேது 

மகாவிட-19ல் பைாதிக்கபபைடட 
அதனவருக்கும் உரிய உைவிகள 

நல்கபபைடும் - குமமர�ன

குறிப்பிைத்�க்கது. �த்து உ�ான் 

ப�ாகுதிறேச் யேர்ந� 380 

ப�றுநர்்கள மளிற்க ப�ாருட்்கள 

ப�ற்றுகப்காணைனர். 

 �ற்ய�ாது கூடு�லா்க 

500 மளிற்க ப�ாருட்்களுக்கான 

ப�ாட்ைலங்்கள �ாதிக்கப்�ட்ை 

ப�ாது மக்களுககு ்மைான் மா� 

யநான்புப் ப�ருநாற்ள முன்னிட்டு

ஏப்்ல் மா�ம் 18-ஆம் 

ய�தி ப�ாைங்கி 24-ஆம் 

ய�திககுள விநியோ்கம் பேயே 

திட்ைமிட்டுள்ள�ா்க கூறினார்.

 �த்து உ�ான் ேட்ைமன்ை 

ப�ாகுதியின் கீழ் இேங்கும் ஆறு 

்கம்ய�ாங் நிர்வா்க பேேல்முறை 

குழுவினர், �த்து உ�ான் யேறவ 

றமே ஊழிேர்்கள, �ன்னார்வலர்்கள 

ஆகியோரின் ஒத்துறழப்பின் மூலம் 

இந� ய்காவிட்-19ஐ எதிர்யநாக்க 

முடிகிைது என பு்கழா்ம் சூட்டினார். 

 "�ற்ய�ாது எனது 

�றலறமத்துவத்தின் கீழ் எம்.பி.ய்க.

ய்க உறுப்பினர்்கள, �ன்னார்வலர்்கள, 

யேறவ றமே ஊழிேர்்கள என  

புதிே புலனம் குழு உருவாக்கப்�ட்டு 

ப�ாது மக்களுககு உைனடி 

உ�வி்கள துரி�ப்�டுத்துவ�ா்க 

குமய்ேன் கூறினார். 

 

சட்மனற உறுப்பினர் குமபரசன 
ேத்து உோன ேகுதியில ்வாழும் 
போது மக்களுககு வீடடிககு வீடு 

பசனறு மு்கக ்க்வசங்்கள் விநிபயா்கம் 
பசயகிறார்.
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A
FTER three weeks of being 

closed due the movement 

control order (MCO), hard-

ware shops, spare part shops 

(agriculture and industrial ma-

chinery), pet shops and shops 

that sell agriculture inputs were 

allowed to open twice a week in 

Penang starting from April 6.

The Buletin Mutiara team 

conducted checks on several 

shops under these categories 

and found that some of these 

business operators have decided 

to open while others have cho-

sen to remain closed.

One of the hardware shops, 

Hurp Seng Hong Trading Sdn 

Bhd, on Jalan Perak, was seen 

to have many customers after it 

reopened for business.

Its proprietor, Chua Swee 

Leng, said there was an in-

crease in sales compared to nor-

mal days.

“It is good that the govern-

ment is allowing us to operate 

twice a week, which is better 

than not operating at all.

“I see that those who came 

in today were purchasing house-

hold items for maintenance work, 

such as materials for plumbing 

works, bulbs and even paint.

“I am taking precautionary 

steps by allowing only three to 

four people to enter the shop 

and also make sure that social 

distancing is practised,’’ Chua 

told the Buletin Mutiara team on 

April 6.

A motor spare part shop along 

Jelutong Road was operating 

with only limited services (es-

sential services).

“We have reduced the num-

ber of workers in our shop, as 

we just provide what we consider 

as ‘emergency services’ such as 

replacing batteries and repairing 

tyres.

“Apart from that, I have also 

told my staff to wear their masks 

and to use sanitisers which I 

have bought for them.

“The customers are only al-

lowed to sit outside as a pre-

ventive measure in curbing the 

outbreak,’’ said shop owner Tan 

Bee Ling.

It was announced on April 3 

that all these shops could oper-

ate on every Monday and Thurs-

day from 8am to 2pm.

On April 11, Chief Minister 

Chow Kon Yeow announced that 

the operation hours would be ex-

tended from 8am to 5pm.

A check by Buletin Mutiara in 

Seberang Perai on April 6 showed 

the majority of the stores under 

those services are operating as 

usual based on the business 

hours set.

Most of them also have taken 

some preventive measures to 

curb the spread of Covid-19 by 

controlling the number of cus-

tomers who can enter their shop 

to prevent overcrowding, practis-

ing social distancing and carry-

ing out some disinfection works 

at their premises.

Buletin Mutiara managed to 

interview some of the store own-

ers and below are their views:

Maisara Husin, 35, pet shop 

owner:

“First and foremost, I would 

like to thank the city council for 

allowing us to resume our busi-

ness operations. It is not easy 

for us because we have been 

closed since March 18 when the 

MCO was enforced. 

“I hope we can operate more 

than twice a week. Perhaps, MB-

SP can allow us to open for busi-

ness three or four times a week.

“This is mainly because our 

business is greatly affected dur-

ing the MCO period. We also 

have to reduce our staff to main-

tain operations.

“Nevertheless, I think this is 

such a good decision rather than 

keeping us closed every day.”

Faizal Mokhtar, 36, vehicle 

parts shop owner:

“When I first read the notice 

that my business is allowed to 

operate, it brought a huge relief 

to me. I am thankful for such a 

decision. This is because my 

business is greatly affected dur-

ing these trying times.

“As for today, I only do some 

minor repairs instead of major 

ones due to the limited spare 

part items I have.

“I just do car repairs based on 

the spare parts I have stocked at 

the workshop.

“However, I will try to restock 

the items in the coming days for 

my customers’ convenience.

“To be honest, the current 

operating hours of two days a 

week are too short. We do not 

have enough time to make some 

profit to cover our losses during 

this period.”

Yee Keng Chee, 83, agricultural 

input store owner:

“I applaud the government for 

this decision.

“As we can see today, I have 

received a lot of customers since 

I opened my shop at 8am. This 

shows that fertilisers and poi-

sons are much needed agricul-

tural input for farmers to harvest 

their crop, especially during this 

period.

“I do not mind operating only 

twice a week as long as my busi-

ness can still run during this 

time.”

Happy to be 
back in business
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A
FTER running on empty for 

almost three weeks, many 

trishaw riders in Penang 

heaved a huge sigh of relief 

when they received a one-off 

RM500 cash payment from the 

state government near Maybank 

in Komtar.

Of the 329 names that were on 

the list, 90 came to receive the in-

centive on April 5.

The aid is part of the RM75 mil-

lion economic stimulus package 

that Chief Minister Chow Kon Yeow 

had recently announced to help the 

vulnerable and low-income groups.

One of the trishaw riders, N. 

Ragu, 61, was all smiles after re-

ceiving the money.

He said: “I have been riding a 

trishaw since 1991. The last four 

weeks have been extremely diffi-

cult for me.

“Now it’s very hard to earn mon-

ey because of so many taxis, Grab 

cars and free bus services. It’s a 

big challenge to trishaw riders.

“In normal times (before the 

movement control order), I can 

earn about RM40 to RM50 per day. 

Now, I am getting older and cannot 

do so many trips.

“It’s not only that I have no busi-

ness now but also I have to pay for 

my room rental of RM250. I have 

a son and a daughter, sometimes 

they give me a bit of money.

“Sometimes people 

come to Jalan Mesjid Kapi-

tan Keling to give me and 

others some food to eat.

“The RM500 from the state 

government is very good for me. I 

am indeed happy.”

Another recipient was Abdul La-

tiff Mohd, who is the chairman of 

the Persatuan Penarik Beca Pulau 

Pinang.

The 73-year-old, who has 13 

grandchildren and two great grand-

children, also said life has been 

very challenging.

“I am renting a unit at Alim 

Shavaley flat in Lebuh Chulia for 

RM500 a month. Fortunately, I get 

some money from my children.

“When there is no movement 

control order, trishaw peddlers 

can earn approximately between 

RM600 and RM1,000 a month. It 

all depends on how hard working 

they are and the tourist arrivals.

“Since 2009, trishaw peddlers 

have been getting RM20 each per 

week from the state. But unfortu-

nately, since the movement control 

order, we have not been able to 

receive the allowance for the past 

four weeks.

“So, I hope we can get it. And I 

also want to thank the state gov-

ernment for thinking of people like 

us and giving us some financial 

help.”

State Tourism Development, 

Culture, Arts and Heritage Com-

mittee chairman Yeoh Soon Hin 

said they had decided to open the 

counters to give out the aid to the 

trishaw riders because many of 

them do not have a bank account.

“This is the most challenging 

part compared to other recipients.

“Anyway, we still managed to 

get it done. And thanks to all the 

people involved to make the distri-

bution a success, like the MBPP 

(Penang Island City Council), po-

lice, Komtar security personnel, 

CERT (Community Emergency Re-

sponse Team) George Town, 

my office and YB Phee Boon 

Poh’s office and the state 

Economic Planning Unit,” 

Yeoh said.

The day's aid programme was 

also overseen by M. Maheswari, 

who is the Under Secretary for the 

State Economic Planning Division 

under the Penang State Secretari-

at.

“We’ve to disburse the funds as 

soon as possible because this is 

one of the vulnerable groups who 

do not have any source of income. 

There is no tourist coming in any-

more,” said Maheswari, who is 

also the secretary to the State As-

sembly.

“We were also very lucky that 

we managed to get the CERT team 

through YB Phee’s help.

“They did the screening, 

checked the recipients’ body tem-

perature and made sure they prac-

tise social distancing. There are 

about 10 CERT members including 

doctors in the team.”

Although the programme was 

supposed to start at 10am, Ma-

heswari said they decided to move 

it forward to 8.15am as there were 

already many trishaw riders pres-

ent.

She added that from the state’s 

weekly aid distribution, not more 

than 120 actually turned up. So, 

she said they would be checking 

with the National Registration De-

partment for updates.

“All this while, we have been 

giving aid to those who operate in 

the city centre. Recently there was 

a request from trishaw peddlers in 

Batu Ferringhi.

“We have got their names, only 

about 20 of them. We will be pre-

senting it to the state exco and 

proposing that they be given aid as 

well,” Maheswari said.

Relief for 
trishaw riders

A stream of trishaw rid-

ers turning up to collect 

the one-off RM500 pay-

ment given by the state 

government.

Ragu showing the money 

he received from the state 

government.

Maheswari says the state is 

disbursing the aid as fast as 

possible to the trishaw riders 

as they currently do not have 

any income.

Abdul Latiff giving the 

thumbs up to the state for 

its financial aid to trishaw 

riders.
Yeoh having some words with a recipient.
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S
RI Bandar wet market, 

one of the busiest and 

crowded markets in But-

terworth, is now a good exam-

ple where compliance with the 

movement control order (MCO) 

is concerned.

Bagan Dalam assemblyman 

M. Satees said it was hard in 

the early days of the MCO to ed-

ucate the traders and market-

goers to take some preventive 

measures.

“But with the consistent ef-

for ts and strict monitoring from 

the Bagan Dalam MPKK (Village 

Community Management Coun-

cil) and from the Seberang Pe-

rai City Council (MBSP) enforce-

ment team, the people in the 

market have star ted to adhere 

to the MCO.

“And as we can see today, 

they understand and cooperate 

well with the authorities by tak-

ing preventive measures,” Sa-

tees told reporters during his 

visit to the market on April 8. 

He was there with his team 

to distribute some 1,000 face 

masks to the market-goers and 

traders.  

“We will continue to distrib-

ute the face masks to other 

locations as well in Bagan 

Dalam,” he added.

He said his service centre 

has star ted to distribute grocer-

ies and food to the needy in the 

Bagan Dalam area.

“Until today, about 200 

households have received the 

aid to sustain themselves dur-

ing the MCO period here.

“And we will continue to do 

so even after the MCO period,” 

Satees added.

Like other markets in Se-

berang Perai, Satees said so-

cial distancing was stressed 

at Sri Bandar as markers were 

put on the floor to remind them 

of the 1m gap rule from each 

other.

Some banners too were hung 

around the market to carry a 

message of the importance of 

social distancing in the govern-

ment’s effor t to tackle the Co-

vid-19 pandemic.

Most of the market-goers, 

who were wearing face masks, 

underwent body temperature 

checks and had their hands sa-

nitised before being allowed to 

enter the market.

They were permitted to enter 

the market in small numbers at 

a time to prevent overcrowding.

Only one point was for entry 

and another for exit.

Overall, the compliance rate 

of the MCO in Seberang Perai 

has been improving day by day 

since it was enforced on March 

18.

BAGAN Jermal assemblyman 

Soon Lip Chee has so far distrib-

uted some 1,500 face masks and 

bottles of hand sanitisers to his 

constituents to curb the spread of 

the Covid-19 virus.

On April 7, Soon and his team 

were at the Sri Uda market where 

they handed out 800 face masks 

and bottles of sanitisers to mar-

ket-goers.

He had earlier distributed 700 

face masks and bottles of sanitis-

ers to market-goers at Mak Man-

din market on April 5.

He said the constituents wel-

comed his effort during this chal-

lenging period.

“All these contributions come 

from my own constituency alloca-

tion.

“It is important to ensure that 

the people are practising social 

distancing and personal hygiene 

during this time.

“Always wash your hands fre-

quently and avoid crowded areas 

at all cost.

“I hope the people will continue 

to adhere to the ongoing move-

ment control order (MCO),” Soon, 

who is state Youth and Sports 

Committee chairman, said.

Soon said he also noticed that 

most residents had complied with 

the MCO compared to when the 

order was first enforced on March 

18.

Face masks, hand sanitisers 
for Bagan Jermal folk 

Satees (right) distributing face masks to the market-goers. 

Soon monitoring the social distancing measure at the mar-

ket.

Praises for Sri Bandar market 
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Radzi and courtesy of Penang 

Science Cluster

A 
FACTORY in Prai has 

agreed to help mass pro-

duce the face shield that 

Penang engineer Louis Ooi Shiong 

Yirk had invented for medical per-

sonnel to use when they test pa-

tients for Covid-19.

Prestige Dynamics Industries 

(PDI) Sdn Bhd will take part in the 

face shield project that Ooi, 28, 

has been collaborating with the 

Penang Science Cluster (PSC), a 

non-profit organisation promoting 

science and technology, innovation 

and technopreneurship among the 

young.

Ooi and PSC, with the help of 

over 30 members of the public who 

have 3D printers at their homes 

throughout Penang, are able to 

make about 100 to 200 plastic vi-

sors per day for the face shield.

The visor is the core piece of 

three basic components of the face 

shield.

The other two components are 

the elastic band and a standard A4 

transparent PVC sheet, which are 

both easily accessible and obtain-

able from a stationery shop.

According to Ooi, PDI would 

fabricate a mould costing about 

RM10,000 to RM15,000 for PSC 

free of charge and would also do-

nate the first 10,000 visors to PSC 

when it starts production.

Impressed with Ooi’s creation, 

Chief Minister Chow Kon Yeow said 

the state government would pro-

vide a RM60,000 grant for Ooi and 

his PSC team to cover the cost of 

producing 2,000 face shields daily 

for a month.

Chow said the face shield, which 

is safe, comfortable to wear, af-

fordable and easy to make, would 

be provided to all government hos-

pitals and clinics.

“We’re thankful to the state for 

its support. We’ve now to move on-

to the next stage of mass produc-

tion. We actually need to do plastic 

injection moulding and that is why 

we have approached PDI,” said Ooi 

in an interview with Buletin Mutiara 

at Penang Science Cluster which is 

located at Wisma Yeap Chor Ee in 

George Town on April 3.

“For now, we are trying to cope 

with the demand for Penang. But 

we won’t stop here. We will try to 

reach out to other states in Malay-

sia. If they need these visors, we 

are ready to help.”

Wearing a face shield will further 

protect medical personnel when 

they test a person for Covid-19.

Medical personnel who do not 

wear a face shield but only N95 

with goggles when inserting a cot-

ton swab into a patient’s nose 

risk infection. This is because the 

patient will naturally sneeze after a 

cotton swab is inserted deep into 

his or her nose.

Ooi came out with his first face 

shield on March 24 after the idea 

was first mooted by PSC operations 

manager Aimy Lee in their What-

sapp group among PSC members.

In the group, Lee had shared the 

efforts done by overseas commu-

nities in supplying face shields to 

frontliners and she suggested that 

was something the group could 

also do.

Ooi was then inspired to follow 

up after one of his mentors, Anita 

Tan Hai Poo, who is also a member 

of the group, spoke to him and also 

sent him images of visors and DIY 

face shields being used in Malay-

sia.

The first person Ooi consulted 

was his friend, Dr Seet Jia Sheng, 

for feedback and the requirements 

of a practical and applicable face 

shield.

“After a few rounds of discus-

sion with Dr Seet, we came out with 

the first version of the face shield.

“He immediately fell in love with 

it. He shot a video and posted it on 

his FB.

“Dr Seet himself tested it. He is 

a doctor from the General Hospital 

and he volunteered himself to be in 

the Covid-19 screening team. He is 

one of the team leaders,” Ooi said.

It took Ooi about three hours to 

come out with his first design plus 

several fitting tests.

Since then, Ooi has been meet-

ing doctors from different depart-

ments to make improvement on 

the design. The present face shield 

is his third design. The mate-

rial cost is RM2.50 for each face 

shield.

When he started, Ooi tried to 

make a face shield that was com-

fortable to wear and flexible to fit 

every size of forehead. From feed-

back, Ooi made improvement to 

the visor by closing it up to prevent 

any aerosol from dropping into the 

face shield. Then, he further made 

it easier for the user to take out the 

rubber strap from the hook.

Ooi said the visor is reusable af-

ter being disinfected while the plas-

tic sheet could be disposed after 

being used.

“We’ve tested the visor with 

about 100 cycles of washing with 

solutions that we got from hospi-

tals. They usually use the solutions 

to clean all their medical equip-

ment.

“We don’t want to make any 

medical claim. It is not the hospi-

tal which gives any approval for all 

this. This is a kind of face shield for 

general use.

“When we design this, we get 

feedback from the doctors and 

keep on improving it over time. 

They don’t represent any organisa-

tion or the Penang Hospital. It’s 

from a personal kind of discus-

sion,” Ooi stressed.

While doing his tertiary educa-

tion at KDU, Ooi volunteered to 

help set up PSC and also conduct 

workshops.

“At PSC, we always focus on 

design thinking. We look at what 

is the problem and try to think of 

ways to solve it. Without PSC, I 

won’t be here today,” Ooi said.

After his graduation, Ooi start-

ed his own company, known as 

12Make, which builds customised 

software and automation machines 

for industries.

Lee said PSC has to date dis-

tributed 1,300 plastic visors and 

more than 7,000 plastic sheets 

to various hospitals and clinics in 

Penang.

They included Penang Hospital, 

Seberang Jaya Hospital and Bukit 

Mertajam Hospital, Klinik Kesihat-

an Tanjung Bungah, Bayan Lepas, 

Jalan Perak, Sungai Dua, Bandar 

Tasik Mutiara, Bukit Mertajam, 

Penang Island City Council (MBPP), 

Doctors Without Borders, non-profit 

dialysis centres, and two govern-

ment clinics from Perak.

Lee said PSC’s appreciation 

also goes to the community, indi-

viduals and companies for all their 

support.

She commended the over 30 

members of the public for spend-

ing their time as well as material 

to help PSC print the visors from 

their 3D printers and the over 200 

volunteers who signed up in less 

than two days via a crowdsourcing 

effort.

At present, PSC staff members 

and interns take turns to help 

punch holes on the elastic band, 

cut the plastic sheets and pack 

the items. The volunteers are on 

standby and they may be required 

to help out once the mass produc-

tion of the face shield begins.

Chow showing the visors that Ooi has produced using a 3D 

printer.

Dr Seet wearing a protective 

face shield made by Ooi and 

his team while working at 

the hospital.

The three basic components 

of the face shield (clockwise 

from top) - the visor, PVC 

sheet and elastic band.

Ooi (left, seated) and his team from the Penang Science Cluster working to produce face shields.

From 3D printing 
to mass production 
of face shields
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T
HE state and federal govern-

ments have agreed to involve 

the district offices, state as-

semblymen, Members of Parlia-

ment (MPs) and Village Communi-

ty Management Councils (MPKKs) 

in distributing assistance to the 

people.

This move was taken to ensure 

a more orderly aid distribution, 

said northeast district officer Rosli 

Halim.

As such, Rosli added, the north-

east district office has issued a 

guideline for the distribution of aid 

to the needy in its district.

“During this movement control 

order (MCO) period, the north-

east district officer together with 

four other district officers in Pen-

ang are given the responsibility 

to head the district-level Disaster 

Management Committee in their 

respective districts.

“The state-level Disaster Man-

agement Committee is chaired 

by the Chief Minister while the 

Working Committee is chaired 

by the State Secretary,” he said 

during a briefing at Masjid Acheh 

Kebun Lama in Datok Keramat on 

April 4.

“I have prepared a guideline for 

the distribution of aid to the needy. 

We want the distribution process 

to be more oriented and in order.

“Firstly, I have issued appoint-

ment letters to several MPKK 

members who will be involved in 

the distribution work. Only those 

having the appointment letter are 

given the authority by the govern-

ment to distribute the aid.

“Bring along your letter when-

ever you are on duty. The letter is 

to be shown to the police if you 

are stopped by them. We have 

obtained the approval from the 

Northeast district police chief to 

allow those having the letter to ex-

ecute their duty.

“At the moment, I have issued 

only five appointment letters per 

MPKK. We want to minimise move-

ment during the MCO period,” he 

said.

Datok Keramat assemblyman 

Jagdeep Singh Deo said the Pen-

ang government prioritised public 

safety and health.

"We thank the northeast dis-

trict office for its guidelines.

“I urge those on duty to wear 

face masks when distributing the 

aid. Practise social distancing of 

at least one metre, and prevent 

handshakes or touching the recipi-

ents.

“You may place your right palm 

over your heart as a sign of greet-

ing,” he said.

Also present were Jelutong MP 

R.S.N. Rayer and several MPKK 

members.

 They distributed some aid to 

the villagers after the briefing.

Ensuring more 
orderly aid 
distribution  

Rayer (right) and Jagdeep giving away the groceries to the villagers.

AIR passengers returning to Pen-

ang via KL International Airport 

must be quarantined in Kuala 

Lumpur, says Chief Minister Chow 

Kon Yeow.

In his public address via Face-

book Live on his FB page on April 

5, Chow said the state Health De-

partment has been informed that 

even if the passengers are Penan-

gites, they would not be allowed to 

continue with their onward journey 

from KLIA.

“Beginning April 3, the National 

Security Council had decided that 

all returning Malaysians from over-

seas must undergo quarantine.

“According to Malaysia Airport 

Holdings Berhad, there are no 

more international flights to Pen-

ang International Airport following 

cancellation of all airlines until fur-

ther notice.

“I hope all of you will remain pa-

tient and obey the latest instruc-

tions for everyone’s safety.

“Trust me, your sacrifices will 

be most meaningful for every-

one. Together we must break the 

infection chain of this Covid-19 

pandemic,” Chow told the public 

in his address from his office in 

Komtar.

Until midnight of April 4, police 

said the compliance rate of the 

movement control order in Penang 

was at 97.8%. Chow has called on 

the people to reach 100%.

He said he was thankful that no 

frontliners have been infected by 

the virus in the state.

Chow hoped the frontliners 

would continue to take precaution-

ary measures as advised by the 

Health Ministry such as to keep 

their hands clean, practise social 

distancing and use personal pro-

tective equipment as needed.

He said medical practitioners 

in hospitals and private clinics are 

also advised to do likewise when 

performing clinical procedure.

“On behalf of the state govern-

ment, we are always ready and 

committed to donating the neces-

sary equipment to the front line 

workers.

“A total of 370,000 face 

masks, 230,000 pairs of gloves 

and other items have been distrib-

uted to our frontliners by various 

agencies and our state assembly-

men.”

Chow also thanked State 

Speaker Datuk Law Choo Kiang 

for contributing a month’s salary 

to the Penang Covid-19 Fund as 

well as the initiatives of all elect-

ed representatives who have put 

aside their political differences 

and stayed united in the fight 

against Covid-19.

Apart from that, Chow said the 

state Opposition Leader and the 

Backbencher Chief have issued 

a joint statement on April 4 that 

all 40 state assembly members 

are contributing 30% of their 

salary to the Penang Covid-19 

Fund.

“I thank each and every one 

of you. It is my hope that more 

people will come forward to pro-

vide this kind of assistance.

“You can donate directly to the 

hospital or the Penang Covid-19 

Fund through Maybank account 

557054620930,” Chow added.

At the same time, Chow also 

expressed his appreciation to In-

vestPenang and friends from the 

industry who have made contri-

butions towards the state’s fight 

against this pandemic.

“So far, about RM1.5 million 

has been contributed in the form 

of essential medical equipment 

such as face masks, face shields, 

gloves, PPE, blood pressure ma-

chines, ultrasound system, dialy-

sis equipment, computers, print-

ers and others,” Chow said.

The chief minister also com-

mended Buddhist Tzu-Chi Merits 

Society Malaysia, represented by 

its Commissioner Khoo Boo Le-

ong, for donating 3,000 pieces of 

face shields to the state govern-

ment for use of the frontliners.

Before ending his message, 

Chow said he was touched by the 

ma ny private messages he had 

received.

“Thank you for giving me sup-

port, prayer, messages of en-

couragement, concern about my 

health etc. I am doing fine, just 

my hair is a bit long and untidy.

“Tough times will make us tough-

er. Penang Lawan Covid-19!”

Penang-bound passengers to 
undergo quarantine in KL

Chow (right) receiving a face shield from Khoo whose Tzu Chi organisation is donating 3,000 

face shields to the state government.
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来自亚依淡区的罗邦昆，在短短4天内，与家人和朋友合资
筹集了1600个防护面罩（Face Shield)并捐献给予州政府，希望
在新冠肺炎疫情时期尽一点绵力，展现了社会各界纷纷送暖，
一起抗疫的决心。

罗邦昆说，本身是经营小本生意，透过新闻报导，得知卫生
总监诺希山曾透露，医院目前正缺乏防护面罩，因此就和家人
们还有一群朋友，就决定尽一份力量，给予小小的帮助。

“1600个防护面罩大约上千令吉左右，是因为我从事的行业
的顾客，有供应防护面罩，因此就可以订购面罩，捐助给州政
府，并派发给医院。”

亚依淡区州议员黄顺祥说，本身与罗先生是旧交，因此获知
他有意捐献防护面罩后，就提议他捐赠给州政府，由州政府统
一派发会比较有系统及更为方便。

“他是亚依淡区第一个捐赠防护面罩的，而其他热心人士也
捐赠了食物以及其他物资，我在此要非常感谢这些社会热心
人士，慷慨捐赠以应对目前的紧急情况，也为对抗疫情增添力
量。”

出席者包括光大区州议员郑来兴、槟州行政议员彭文宝以及
捐献者罗玮竣。

槟州三轮车夫获得“槟州人民援助配套”下500令吉
援助金，以缓解他们在行动管制令期间所面对的困
难。

槟州旅游、艺术、文化及文化事务行政议员杨顺
兴今日发文告说，在这时期，三轮车夫是受到最大
影响的群体之一，对此州政府拨款15万9000令吉作
为州内三轮车夫的援助金。

“游客，是三轮车夫的经济收入来源之一，近几

个月因新冠病毒和行动管制令，游客减少，多数三
轮车夫也因此深受影响，失去收入来源。”

他说，州政府意识到三轮车夫的经济受到影响，
对此，槟州政府议决发放每人500令吉援助现金予三
轮车夫，希望可协助缓解他们的困境。

“这包括提早发放4月至6月共300令吉的三轮车夫
津贴，以及附加200令吉一次性援助，这笔援助现金
已于今早，在光大一楼发放予三轮车夫。”

槟政府发放援助金    
杨顺兴：缓解三轮车夫困境

三轮车夫对获得
援 助 金 感 到 欣
慰。  

右起郑来兴、彭文宝、罗邦昆、
黄顺祥及罗玮竣展示防护面罩。

罗邦昆等筹集面罩移交槟政府
黄顺祥：为抗疫增添力量

三轮车夫向杨顺兴致予谢意。

阿都拉迪夫感谢州政府雪中送炭。


