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WOMEN today who juggle fam-
ily with careers are looked upon 
as capable and competent to han-
dle business independently.

“Women are accustomed to 
juggling roles, from being manag-
ers of their homes to leaders in 
society.

“I must therefore recognise all 
women here today who are the 
epitome of being ‘Wonder Wom-
en’, “ Chief Minister Lim Guan 
Eng said at CAT Wisma Yeap Chor 
Ee’s “Women, Technology, Entre-
preneurship” seminar on July 22. 

Among those present were 
programme director of @CAT 
Penang, Howie Chang, chief in-
formation officer of Penang De-
velopment Corporation, Chang 
Wing Mow and managing director 
of Girls in Tech Malaysia, Nadira 
Yusoff. 

The Chief Minister added that 
despite the successes, globally, 
there are still very few women 
entrepreneurs and fewer women 

entrepreneurs who operate inter-
nationally.

“The Penang state government 
through @CAT Penang will con-
tinuously provide the necessary 
support by facilitating access for 
aspiring women tech entrepre-
neurs to other markets beyond our 
borders, to mentors and strategic 
partnership.

“I understand that @CAT Pen-
ang is working closely with ‘Girls 
in Tech Malaysia’ to establish a 
Penang Chapter soon.

“This will be a very important 
addition to the existing local en-
trepreneurial ecosystem that we 
are trying to develop, as well as to 
bridge the gap between our wom-
en tech entrepreneurs with the 
support they need,” Lim added.

In thanking @CAT Penang and 
Girls in Tech Malaysia, he said: 
“Lined up ahead, we have a pow-
erhouse coalition of female found-
ers, corporate leaders and role 
models who will share tales of 
their diverse and successful jour-
ney in a ‘male-dominated’ indus-
try.”
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Lim (centre) in a wefie session with Nadira (front) and other attendees of the seminar.
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IT was a momentous day for 16 
3D (Dirty, Dangerous and Dif-
ficult) workers from the Pen-
a n g  I s l a n d  C i t y  C o u n c i l 
(MBPP) and Seberang Perai 
Municipal Council (MPSP) 
when they turned up in their 
Sunday best to be conferred the 
Pingat Bakti Setia (one recipi-
ent) and Pingat Jasa Masyarakat 
(PJM) by Penang Governor Tun 
Abdul Rahman Abbas on July 
26 & 27.

They were beaming with joy 
upon being conferred the med-
als and they definitely deserved 
it for all their hard work.

One of the recipients, S. 
Prabagaran, 33, said he is ex-
tremely excited to receive the 
award.

“It is a great gesture by the 
state government to give rec-
ognition to the common man 

like us,” he said.
“Recognition such as this is 

an encouragement for us,” said 
Prabagaran who is with the 
MPSP Veterinary Unit.

For Mohd Sufian Ishak 30, 
the award means a lot because 
it shows their work is appreci-
ated.

“I feel proud and would like 
to thank the state government 
for appreciating our work,” 
said Sufian, who is with the 
MPSP Special Task Squad.

The significant contribution 
of 3D workers is often over-
looked but it is not the case 
with the Penang government.

The state government values 
their  contr ibut ion towards 
making Penang a  greener, 
cleaner, safer and healthier 
place to live in, thus honouring 
them with the award.

CHIEF Justice Tan Sri Md. Raus 
Sharif topped the honours list of 
1,481 for state awards in conjunc-
tion with the 79th birthday of 
Governor Tun Abdul Rahman 
Abbas.

The investiture ceremony was 
held over four days on July 22 and 
July 25 to 27  at Dewan Sri Pinang.

Md. Raus, 66, is the sole re-
cipient of the Datuk Utama Pang-
kuan Negeri (DUPN) which is the 
highest award in Penang and car-
ries the Datuk Seri Utama title.

Vice-president of The Associ-
ated Chinese Chambers of Com-
merce and Industry of Malaysia 
Datuk Seri Choot Ewe Seng and 
Malaysian Armed forces Chief Jen 
Datuk Seri Zulkiple Kassim re-
ceived the Darjah Panglima Pang-
kuan Negeri (DPPN) which car-
ries the title Datuk Seri.

Fourteen recipients were 
awarded the Darjah Gemilang 
Pangkuan Negeri (DGPN) which 
accords the title Datuk Seri.

Among those who received the 
DGPN award were National Lau-
reate Datuk Abdul Samad Mo-
hamed Said or better known as A. 

Samad Said, Group managing 
director and chief executive of-
ficer of Lembaga Tabung Haji 
Datuk Seri Johan Abdullah, for-
mer Penang State Financial Of-
ficer Datuk Mokhtar Mohd. Jait, 
Butterworth Mahamariamman 
Temple chairman Datuk M. Sup-
piah, secretary-general of the 
Ministry of Foreign Affairs, Datuk 
Ramlan Ibrahim and director-
general of the Immigration De-
partment Datuk Seri Mustafar Ali.

A total of 17 recipients were 
awarded the  Darjah Yang Mulia 
Pangkuan Negeri (DMPN) award 
which carries the title Datuk.

Exco for Religious Affairs, 
Domestic Trade and Consumer 
Affairs  Datuk Abdul Malik Abul 
Kassim, Penang Hospital head of 
Anesthesiology Department & 
Intensive Care Datuk Dr. Jahizah 
Hassan, former Penang deputy 
police chief Datuk A. Thaiveegan 
and Malaysian Ambassador to the 
Netherlands Datuk Ahmad Nazri 
Yusof were among those conferred 
the DMPN.

Seberang Perai Municipal 
Council chief Rozali Mohamud, 
Penang State Legal Adviser Datu-
kAnas Ahmad Zakie, Penang State 
Financial Officer Sarul Bahiyah 
Abu and former Penang State 

Public Works Department director 
Salleh Awang were among the 89 
recipients of the Darjah Setia 
Pangkuan Negeri (DSPN) which 
carries the title Datuk.

The governor’s ADC Lt.Col 
(Rtd) Ramli Abdul Bakar, Penang 
High Court Judge Lim Chong 
Fong, Penang deputy police chief 
Datuk Roslee Chik and head of 
Paediatric Unit, Loh Guan Lye 
Specialists Center Datin Dr. Siti 
Khadijah Hamdan were also 
awarded the DSPN.

Apart from that, 88 individuals 
were awarded the Darjah Johan 
Negeri (DJN), Bintang Cemerlang 
Negeri (46 people), Pingat 
Kelakuan Terpuji (170), Pingat 
Jasa Kebaktian (483), Pingat Jasa 
Masyarakat (508) and Pingat 
Bakti Setia (63).

Samad, when approached by 
Buletin Mutiara, said the award 
came as a surprise to him.

“But I feel honored because of 
this award. I feel that it has been 
given upon evaluating my contri-
bution,” he said.  

“I think it’s worthwhile that 
my contributions are acknowl-
edged by the state government 
and I am thankful for that,” Sa-
mad added.

When asked about the Pakatan 
Harapan government, Samad said 
“a change of government at fed-
eral level is necessary  as a par-
ticular regime has been around for 
too long and become ‘pampered’ 
and ‘naughty’.” 

He said the fruits of change are 
visible in two of the states (Penang 
and Selangor) ruled by Pakatan.

Awards for 3D workers

The MBPP 3D squad posing with their medals.

Samad.

Chief 
Justice leads 
honours list

Abdul Rahman (third from left) posing with Chief 
Minister Lim Guan Eng (second from left), Rozali (third) 
and his wife and members of the state government 
administration.
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Story by S. Arulldas

EXCO for Local Government, 
Traffic Management and Flood 
Mitigation Chow Kon Yeow 
said transfers of heads of de-
partments is unavoidable in the 
civil service as numerous de-
partments are under the federal 
government.

He said top executive offic-
ers and heads of departments 
being transferred out of the 
state due to periodical transfers 
or promotions is decided by the 
federal government and the 
state has no say on such mat-
ters.

“Transfers are a normal pro-
cedure in the civil service and 
it is also not proper to stop any 
officer from being transferred 
as we will be depriving them 

their right of being transferred 
or promoted.

“However, we have a system 
in place and culture in the de-
partments, whenever civil serv-
ants are being transferred and 
taken over by new officers they 
continue the projects that had 
already been approved or in 
place earlier,” he said.

Chow said this in his speech 
at the “Penang DID Innovation 
Day” event at the Bumbung 
Lima pump house near Kepala 
Batas on July 13.

Also present were state DID 
director Sabri Abdul Mulok and 
his deputy Shaari Abdullah and 
representatives from various 
government departments of the 
state.

He said this while referring 
to Sabri who will be transferred 

to another state soon on promo-
tion. 

“However, it is sad that the 
rapport and understanding cre-
ated between the state execu-
tives and the particular head of 
department comes to an end 
whenever transfers take place,” 
he said.

Chow said it is a different 
case in local councils as the 
transfers and promotions in the 
Seberang Pera i  Municipal 
Council (MPSP) and the Pen-
a n g  I s l a n d  C i t y  C o u n c i l 
(MBPP) were made by the state 
government, unlike the previ-
ous government that brought 
executives from outside the 
state.

He also commended the ex-
cellent performance of the state 
DID staff that had helped the 

local  farmers in irr igation 
works for farming and reducing 
the effects of floods.

He added the state had in 
place numerous flood mitiga-
tion projects involving the 
deepening and widening of 
rivers and drains that will start 
in October and be completed in 
two years to resolve flooding 
problems.

Chow had  recen t ly  an -
nounced RM31.7 million in 
allocations to resolve flooding 
problems in Kampung Tanah 
Liat, Taman Guru, Padang La-
lang, Sungai Rambai, Kampung 
Paya Atas and Kampung Per-
matang Rawa in Bukit Merta-
jam, which were caused by 
Sungai Permatang Rawa.

“We are undertaking the 
project with the fund allocation 

of what we have now, and more 
will be spent for the flood 
mitigation project in the future 
if the state government has suf-
ficient funds,” he said.

Chow said this after visiting 
Taman Guru in Tanah Liat near 
Bukit Mertajam on July 12, 
which is a flood prone area in 
the Seberang Perai Tengah dis-
trict.

Also present was Padang 
Lalang assemblymember and 
state exco member Chong Eng, 
Bukit Mertajam MP Steven 
Sim, project consultant engi-
neer Fatheeyah Zainuddin from 
Fazs Consul t ing,  engineer 
Zulkhairi Maon from Perkasa 
Associates Consulting Engi-
neers Sdn Bhd and several 
councillors from the Seberang 
Perai Municipal Council.

TRADER Naazim Gzazali, 64, 
who received a licence and 
hawker site from the Seberang 
Perai Municipal (MPSP) was 
extremely happy with the initia-
tives taken by the council.

“I have been operating my 
business at this site (Jalan Bukit 
Panchor 2, Taman Bukit Pan-
chor) for some four years, and 
this is the first time I’m getting 
the licence and I would like to 
thank MPSP for this,” said Naa-
zim on July 17 during the pres-
entation of licences to the trad-
ers at Bukit Panchor 2.

Naazim also extended his 
sincere gratitude to MPSP coun-
cillor Jason H’ng Mooi Lye and 
Jawi assemblymember Soon Lip 
Chee for taking the initiative to 
make the re- arrangement of the 
hawker sites as well as getting 
them a licence.

Another trader, Mohd Khasfi 
Mohamad Said, 47,who has 
been running his business for 
almost 11 years, commended the 
initiative taken by the state gov-
ernment to grant them a licence.

Soon in his speech said MP-
SP’s efforts to re-arrange the 
hawker sites (for those traders 
without licences) rebuts the 
claims of the opposition that 
traders especially Malays are 
unable to make a living in the 
state.

MPSP provided 32 hawker 
sites and as of July 18, 2017, 

MPSP  has a record of  14,065 
licensed hawkers in Seberang 
Perai.

Also present were MPSP 
councillors Heng Yeh Shiaun, 
Dr. Thong Ling Ta and Fadzil 
Abdullah

Traders praise MPSP 

Naazim.

Mohd Khasfi.

Transfers normal in civil service
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Touch of different oral traditions, 
cultures

A stall set up during the street festival to promote Henna art among the younger set of people.

Salmiyah and Afif  (holding the passport) at the press conference.

THE Penang government has 
banned the entry of dogs into 
the state with immediate effect 
following two recent cases of  
rabies in Serian, Sarawak and 
Taiping, Perak.

Exco for  Agriculture & 
Agro-Based Industry, Rural 
Development and Health Dr. 
Afif Bahardin said the Depart-
ment of Veterinary Services 
(DVS) is  conducting road 
blocks to monitor the transfer 
of dogs from Perak to the state.

“Pet owners must come to 

the DVS office to get their pets 
vaccinated and to obtain pet 
passports as well, or they can 
go to any private veterinary 
clinic,” he said at press confer-
ence on July 19.

Speaking at the same press 
conference, DVS director Dr. 
Salmiyah Tahir stated that her 
team has started to conduct 
road blocks with the coopera-
tion of the Seberang Perai 
Municipal Council (MPSP) 
and the Royal Malaysian Po-
lice (PDRM) at the Perak-

Penang borders.
Salmiyah said the public can 

call 04-5041047 for further 
complaints or inquiries.

According to MPSP records, 
a total of 5,927 registered dogs 
have been vaccinated, obtained 
pet animal passports and been 
planted with identification 
chips.

Meanwhile, DVS’ stock of 
the 3,870 vaccines are ex-
pected to be sufficient for the 
prevention of rabies outbreak 
in the state.

Ban on entry of dogs into Penang

ST NICHOLAS FOOD CARNIVAL
THE St. Nicholas Home is once again calling upon all food and games 
lovers as the time has arrived to have its annual SNH Carnival. This year, 
the carnival will be held on Sept 9, from 10am to 2pm at the Home. 
Enquiries on coupons and stalls can be made by calling 04-2290800 or 
via- info@snh.org.my

CHARITY HAIR 
CUT

This event will be held on Aug 26 from 1pm to 6pm at St. Jo, Level 3, 
Gurney Paragon. For enquiries, call Mei Tan (012-4584881) or market-
ing director Evon Tan (012-4535237).

QIGONG WELLNESS CENTRE
CLASSES are conducted daily (except Sunday) from 9.30am to 12pm 
in English and Chinese with easy to understand lessons at B-01-05, 
Setia Triangle, Pesiaran Kelicap, 11900 Bayan Lepas. For enquiries and 
details, contact Annie Lim (012-4368250) or email limhueyjiuen@gmail.

Story by Victor Seow
Pix by Alissala Thian

THE officiating of the George 
Town Heritage celebration on 
July 7 at the Majestic Theatre 
saw different traditional per-
formances that encompassed 
Japanese, Teochew Chinese 
Opera and Indian traditional 
music.

The theme for  this  year 
“Oral Traditions and Expres-
sions” reflects how such tradi-
t ions  a re  used  to  pass  on 
knowledge, cultural and social 
values and collective memory 
which play a crucial part in 
keeping traditions alive. 

Chief Minister Lim Guan 

Eng also paid tribute to the 
d i f f e r e n t  c o m m u n i t i e s  i n 
George Town in his speech.

“These communities are the 
l iv ing  her i t age  of  George 
Town. Their congregation on 
this occasion is a compelling 
testimony to the strength of 
cultural and heritage diversity 
of George Town and Penang,” 
he said.

“The prestigious Unesco 
World Heritage Site has al-
lowed us to discover a whole 
new world through windows 
to our past. As I have always 
reiterated, we need to under-
stand our past so that we can 
be better  connected to the 
present so as to face the chal-

lenges of the future success-
fully together,” the chief min-
ister added.

Programmes which took 
place during the two-week 
George Town Heritage Cele-
brations included thematic 
exhibitions at the Armenian 
Park, tracking the Heritage 
Trail  in George Town, site 
excursions to places of wor-
ship involving the different 
faiths, a street festival and 
playing of interactive heritage 
games which are nearly for-
gotten by the present genera-
tion. 

A string of organisations 
have come together to make 
this programme, already in its 
ninth year, a success. 

They are Badan Warisan 
Masjid Melayu Lebuh Acheh 
Pulau Pinang, Gujarati Samaj 
Pulau Pinang, Masjid Kapitan 
Keling Qaryah Committee & 
Indian Muslim Community 
Organisation (iMCOM), Mus-
lim League Penang, Nattukot-
tai Nagarathar Heritage Soci-
ety, North Malaysia Malayali 
Samajam,  Penang Chinese 
Clan Council, Penang Hainan 
Association, Penang Hindu 
Association, Penang Siamese 
Association, Penang Teochew 
Association, State Chinese 
Penang  Assoc ia t ion ,  S ikh 
Naujawan Sabha Malaysia 
Penang Branch and the Telugu 
Association of Malaysia Pen-
ang Branch.

These girls are reciting poems and at 
the same time playing a traditional game 
which many among the younger genera-
tion are unfamiliar with.
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“GEORGE TOWN FESTIVAL IS GROWING 
INTO A MAJOR ASIAN ARTS EVENT.”
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Phee and Yap going bald.

SOME 180 courageous participants went 
bald for a noble cause at the Penang Ad-
ventist Hospital’s “Go Bald Go the Dis-
tance” charity head- shaving & food car-
nival on July16.

This event is being held for the third 
time and is held in aid of the hospital’s Dr. 
J. Earl Gardener Fund which provides 
medical assistance to needy patients who 
undergo major surgeries or suffering from 
chronic ailments like scoliosis, stroke and 
amputation of limbs.

“Today I will go bald in support of the 
campaign and will continue to be a chan-
nel of help for the needy in our commu-
nity.

“I’m happy to see many courageous 
people  pledging to go bald and I applaud 
them for their courage, effort and passion 
and this is what we call community spirit,” 
said exco for Environment, Welfare and 
Caring Society Phee Boon Poh after offi-
ciating the event at the Penang Adventist 
Hospital.

Pulau Tikus assemblymember Yap Soo 
Huey, who has gone bald for various 
events previously, also did it this time to 
show her support to the campaign.

“I’m going bald for the first time, and 
my whole family members were very sup-
portive of my participation in the head-
shaving event,” one of the participants, 
college student Tan Yu Shuen, 21, said.

Also present during the event were 
CEO of Penang Adventist Hospital Ronald 
Koh  and its COO Dr.Thomas Tean

Going bald for a 
noble cause 

JCI’s hair 
donation 
event
Story by Danny Ooi

THE Give Hair Give Hope Hair 
Charity Cut will be held on Aug 26 
at St Jo, Level 3 Gurney Paragon, 
while the closing ceremony is on 
Sept 17 at Beach Street at 8am.

Junior Chamber International 
Penang secretary general Mei Tan 
said the hair collection campaign 
started on June 1.

“Till now, we have collected 177 
bunches of hair.

“We, 12 local organisations from 
Area Peninsula North of JCI Malay-
sia, hope that through this event, we 
can raise 500 bunches of hair to 
make wigs for cancer patients,” Mei 
Tan, who is also organising chair-
man of the event, told a press con-
ference on July 17 with exco for 
Welfare, Caring Society and Envi-
ronment Phee Boon Poh.

She said the aim of the event is 
to collect donated hair for Locks of 
Hope Association to make wigs for 
cancer patients, to share the love and 
care for cancer patients, to enhance 
public awareness of Locks of Hope 
Association and enhance public 
awareness about the care and love 
needed by cancer patients.

Also present were JCI Malaysia 
2017 National Peace is Possible 
Commiss ion  cha i rman ,  Mal ika 
Kyara N Ng and JCI Penang 2017 
president, Yeoh Eng Keat.

Meanwhile, Phee lauded JCI and 
all sponsors of the “Give Hair Give 
Hope Hair Donation Campaign” to 
make society a better place.

For more information, contact 
Mei Tan (012 4584871) or market-
i n g  d i r e c t o r ,  E v o n  Ta n  ( 0 1 2 
4535237).
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Story by Danny Ooi
Pix by Chris Koay

IN Penang, we believe that preparing human talent for the digital 
economy remains the critical success factor for a prosperous future, 
says Chief Minister Lim Guan Eng.

“We need to encourage innovation and creativity, expand the 
pool of human talent and invest in technologies that are related to 
data, the new oil of the 21st century,” he said at the opening cer-
emony of Teleperformance Penang in Bayan Baru on July 20.

“Towards this end, we have taken several initiatives to establish 
Penang as a centre of excellence for science and technology, such 
as the RM20 million Penang Science Cafe, RM28 million Penang 
Tech Dome, RM23 million Penang @CAT, RM6 million to pay 
tuition fees for the German Vocational Training – Meister Pro-
gramme and the new RM3 million Penang Digitial Library – first 
24-hour digital library,” he added.

Among those present were president of Teleperformance APAC 
David Scott Rizzo Jr, Singapore & Malaysia, Teleperformance 
chief executive officer Sam Chong and chief strategic officer of 
Malaysia Digital Economy Corporation Sdn Bhd (MDEC) Siva 
Ramanathan.

Also joining them were Consul-General of Japan Kiyoshi Itoi, 
Deputy Chief Minister I Datuk Mohd Rashid Hasnon, Bayan Baru 
MP Sim Tze Tzin and chief executive officer of investPenang Loo 
Lee Lian.

“Today marks an important day for Teleperformance and 
Penang with the setting up of the APAC Multilingual Hub Telep-
erformance.

“This APAC hub serves as another premium multilingual solu-
tions hub for Teleperformance Asia Pacific,” Lim added.

“Your investments demonstrates the success of Penang as an 
attractive destination for global business services (GBS) invest-
ments,” Lim added.

“Even more importantly, it drives home the fact that Penang 
offers the right environment to support GBS investors - good 
governance, efficient logistics hub, competent supply chain, excel-
lent communication infrastructure, conducive business parks and 
building as well as availability of skilled talent.”

He commented that apart from manufacturing, Penang con-
tinues to attract foreign direct investment (FDI) in GBS invest-
ments particularly from European countries

Known as one of the world’s largest business process outsourc-
ing (BPO) companies with consolidated revenue of Euro 3,640 
million, Teleperformance has expanded to Malaysia and this hub 
offers services in 25 languages and dialects (such as Cantonese, 
Thai, Korean, Japanese, Vietnamese, Myanmar, Hindi, Bahasa 
Indonesia and others).

(From left) Siva, Rashid, Lim and Rizzo hitting the gong to mark the opening of Teleperformance Penang.

Talent is everything, says CM
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‘Don’t use GST to raise prices’ 
Story by Danny Ooi
Pix by Ahmad Adil 
Muhamad

PANTAI Jerejak assemblymember 
Datuk Mohd Rashid Hasnon re-
minded night market traders not to 
use the Goods and Services Tax 
(GST) to raise the prices of goods 
at their whims and fancies.

Rashid, who is also Deputy 
Chief Minister 1, said this was not 
only non-ethical and cheating con-
sumers, but also against the law.

“Let us (night market traders) 
not ‘fish in troubled waters’.” 
Rashid, who is also exco for Indus-
trial

Development and International 
trade, Cooperatives and Commu-
nity Relations, and Entrepreneur

Development, said at a function 
to hand over canopies to night 
market traders of Kampung Jawa,

Bayan Baru on July 18.

“Even though the challenge for 
businesses is very demanding with 
the implementation of GST, do not 

take the opportunity to raise prices 
till it burdens consumers.

“If you realise, the majority of 

local residents take to night mar-
kets to get their weekly necessities. 
This is to your advantage since you 

are nearest to consumers,” he 
added.

Meanwhile, fish trader Tan Bee 
Chai, 62, from Balik Pulau, said he 
has been doing business at the 
Kampung Jawa night market since 
2000.

“I would like to thank Mohd 
Rashid for his kind gesture,” he 
told Buletin Mutiara, adding that 
he also trades at other night markets 
in Permatang Damar Laut, Baru 
Maung on Friday nights and Glu-
gor on Mondays.

At the function, Rashid handed 
over 10 canopies measuring 3m 
square to selected traders at the 
night market.

He also handed over “duit raya” 
to their children.  

Also present were Kampung 
Jawa Village Development and 
Security Committee (JKKK) chair-
man V. Thambusamy and other 
JKKK members.

Mohd Rashid (fourth from left) handing over a canopy to Tan as Thambusamy (left) and other JKKK members 
look on.



9July 16 - 31, 2017

‘Prove existence of 16,569 PR1MA houses’

Story by Victor Seow
Pix by Law Suun Ting

ONGOING efforts to rejuvenate 
the 119-year-old Ng Fook Thong 
Cantonese Districts Association 
located at Chulia Street received 
a boost on July 21 when the prem-
ises was visited by Chief Minister 
Lim Guan Eng, state exco mem-
ber for Local Government, Traffic 
Management and Flood Mitiga-
tion Chow Kon Yeow and Lim’s 
political secretary Wong Hon Wai.

Moved to its present site in 
1898, the Cantonese association 
was originally established in 1819 
at Lebuh Gereja, where it also set 
up and housed the first Chinese 
school in the then Malaya – the 
predecessor of Shang Wu Chinese 
Primary School.

After more than a century, the 
building is in a state of disrepair 
and the estimated cost of restoring 
it, according to its chairman Wong 
Woon Khuan, amounts to RM2.5 
million. 

The restoration works will be 
carried out in three phases – Phase 
1 covers repair works on the walls 

and the floor as well as to undo 
the inaccurate existing repair 
works that are not in accordance 
with heritage guidelines. 

Phase 2 covers the reinforce-
ment of the building structure, roof 
and external fence while Phase 3 
will be on enhancing the signifi-
cant values of the site, electrical 
rewiring and the main altar area.

George Town World Heritage 
Incorporated (GTWHI) will be 
allocating RM100,000 to the as-
sociation’s restoration fund while 
Lim also pledged another 
RM100,000 from his allocations.

“The ongoing efforts to restore 
this clan association is truly wor-
thy of praise. The sincerity in 
getting the work done to restore 
the intricate details in the structure 
and carvings. I’m truly touched. I 
will, therefore, allocate an extra 
RM100,000 to the association to 
help it in its efforts. Hence, alto-
gether RM200,000 from the state 
government to assist Ng Fook 
Thong in this project,” Lim said. 

Also present was GTWHI 
general manager Dr. Ang Ming 
Chee.

Story by S. Arulldas

STATE exco for Town & Country 
Planning and Housing Jagdeep 
Singh has asked Penang Umno to 
prove that the federal government 
has built 16,569 houses under the 
Program Perumahan Rakyat 1Ma-
laysia (PRIMA) in the state.

“The Federal Action Council 
should prove to the people that the 
federal government had built 
PR1MA homes in Penang.

“As far as we know, the fed-
eral government has not built a 
single unit under the PR1MA 
housing programme and I want 
them to prove their claim,” he 
said.

Jagdeep said he wants Penang 
Umno to answer this as the Fed-
eral Action Council had in its re-
port of achievements between 
2008-2017, claimed that the fed-
eral government had built 16,569 
PR1MA homes in Penang.

Jagdeep, who is also the Datok 
Keramat assemblymember, said 
this at a press conference on July 
20 after handing over an official 
letter to grant RM144,000 to the 
joint management committee of 
Kota Emas low and medium cost 
flats at Lorong Seremban off Jalan 
Perak to upgrade four lifts.

Its chairman Teoh Chee Aik 
and deputy chairman Tee Kim 
Yeong received the letter.

He also asked the Federal Ac-

tion Council to clarify its claims 
that the federal government had 
spent RM24.5 million on 59 pro-
jects under its TP1M projects to 
upgrade low-cost and low-medi-
um cost homes in Penang between 
2012 and 2017.

He added that the federal gov-
ernment had only approved a total 
of 29 projects in the state totalling 
RM20.73 million.

“I want to know where the 
other 30 projects in the state are. 

I will also ask the local councils 
to ask for the details of these pro-
jects,” he added.

The lifts upgrading works at 
the 22-storey Kota Emas flats, 
which consists of 354 units and 
1,800 residents, will be completed 
in October. 

Apart from the state govern-
ment’s contribution of 60% of the 
amount, the residents forked out 
the remaining 40% that amounted 
to RM96,000.

Restoring Chinese 
clan building

Phase 1 of the restoration works at the interior of the Cantonese clan as-
sociation is currently being carried out.
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THE BMWALK event on July 22 
was organised to discover the 
hidden heritage in Bukit Merta-
jam town that has existed for 
decades.

The 2km walk was aimed at 
highlighting numerous heritage 
sites in the town, especially to the 
younger generation for them to 
understand and appreciate the 
value of the heritage and the sac-
rifices of the older generations.

The event which was attended 
by more than 100 participants was 
flagged off by Bukit Mertajam MP 
Steven Sim, who represented 
Chief Minister Lim Guan Eng.

Seberang Perai Municipal 
Council (MPSP) Town Planning 
Unit’s deputy director Nur Fara-
dillah Fahruddin, who is also the 
head of “myhometown” team, 
said the participants took about 
an hour to complete the walk.

The historical sites that were 
included were Tua Pek Kong 

Temple in the heart of the town 
which was built in 1886 along 
Jalan Pasar. 

It is locally known as Pek 
Kong Cheng Tua Pek kong Tem-
ple. The principal deity at the 
temple is Xuan Wu or “Mysteri-
ous Warrior”, who is also called 
Xuantian Shangdi.

The other site was Bukit Mer-
tajam Market, which is located 
near the above-mentioned temple 
also at Jalan Pasar. 

The two-storey building built 
about 130 years ago is immersed 
in age old traditions and culture.

Another place of interest was 
the family home of Penang’s first 
chief minister Wong Pow Nee 
located in Jalan Datuk Ooi Chooi 
Cheng, which was formerly 
known as Straight Street. 

He served the state between 
1957 and 1969 and his collective 
efforts and achievements for 
Penang remain forgotten. 

Story by Tanushalini 
Moroter
Pix by Alissala Thian

The right knowledge leads to the 
right attitude and human beings 
need to be sensitive towards the 
environment, said Batu Uban as-
semblymember T. Jayabalan.

“We are facing a serious prob-
lem of climate change and we 
need to take immediate action to 
tackle this problem,” he said dur-
ing the launch of the recycling 
campaign at Centrio Avenue 
Apartment on July 15.

“Last week I visited the land-

fill at Pulau Burung. It is in a very 
precarious state and the methane 
gases that are emitted from the 
land are dangerous for us.

“So, all you need to do is a 
very simple task - just segregate 
your waste into two streams, re-
cyclable items and non-recycla-
ble items.

“You have to act now itself so 
that we can save the environment 
together,” he said.

Also present during the launch 
were Bayan Baru MP Sim Tze 
Tzin, and Penang Island City 
Council (MBPP) secretary Ar. 
Yew Tung Seng.

Yew, Jayabalan and Sim launching the recycling campaign at Centrio 
Avenue.

Discovering 
Bukit Mertajam’s 
heritage

Urging community to engage in 
recycling
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Story by Danny Ooi
Pix by Alvie Cheng

IT was a joyous occasion at the 
US independence day gala dinner 
2017 held on July 12 at the Grand 
Ballroom of Hotel Equatorial 
Penang.

The event, to mark America’s 
241st independence day, was or-
ganized by the Malaysian Ameri-
can Chamber of Commerce (AM-
CHAM) in collaboration with 
First Solar, Jabil, Hotel Equato-
rial Penang, Plexus, Venesa Dia-
monds and Smart Modular Tech-
nologies.

Attended by some 400 guests, 
the event was graced by US am-
bassador to Malaysia Kamala 
Shirin Lakhdir and Deputy Chief 
Minister 1 Datuk Mohd Rashid 
Hasnon.

Also present were chairman of 
AMCHAM, Datuk Wong Siew 
Hai.

It was fully supported by the 
US embassy in demonstrating the 
growing strength of the bilateral 

relationship between Malaysia/
Penang and the United States and 
to support a worthy cause which 

would benefit less fortunate chil-
dren, where three charity organi-
sations were identified this year 

- School For Mentally Retarded 
Children Dato Keramat, The Pen-
ang Ru Yi Home and AMCHAM 
CSR Fund.

In his speech, Rashid hoped the 
strong ties between Malaysia/
Penang and the United States will 
continue to improve in the years 
to come.

“US companies started their 
operations in Penang in 1972, 
more than 40 years ago. These 
companies have grown signifi-
cantly bringing with them the 
state of the art technology and we 
continue receiving new invest-
ments from US companies over 
the years,” he added.

Meanwhile, Kamala Shirin 
said this is the third year the cel-
ebration is being held in Penang.

“It signifies the strong ties 
between Malaysia and the United 
States and this year 2017 is the 
60th year of US-Malaysia bilat-
eral trade,” she added.

Rashid and Kamala Shirin (fourth and fifth from left respectively) joining other VIP guests in the cake cutting 
ceremony.

Dinner to mark US Independence Day 
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	 பினாங்கு	 மாநில	 ஆளுநர்	
துன்	 டத்தா	 �	 உததாமா	 டாகடர்	
ஹஜி	 அப்துல்	 ரஹமான்	 அபாசின்	
79-வது	 பிறநதநாளை	 முன்னிட்டு	
்தசிய	 மாநில	 அைவிலான	 	 1,481	
பிரமுகர்களுககு	22/7/2016	ததாடங்கி	
நான்கு	நாட்களுககு	உயரிய	விருதுகள்	
வழங்கப்பட்டன.
	 பினாங்கு	மாநிலததின்	உயரிய	
விருதான	 Darjah Utama PangkUan 
negeri	(D.U.P.N)			எனும்	விருது	் தசிய	
தளலளம	நீதிபதி	தான்	�	டத்தா	�	
முகமது	ராவுஸ்	பின்	சாரிப்,66	தபற்றுக	
தகாணடார்.	 இநத	 உயரிய	 டத்தா	
�	 உததாமா	 விருது	 	 அவர்	 ்தசிய	
அைவில்	 	நீதித	துளறயில்	 	ஆற்றிய	

பினாங்கு ஆளுநர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இநதிய 
சமூகச் சசளையாைர்கள் விருது பெறறனர்

்சளவககு	 வழங்கிய	 அங்கீகாரமாகத	
திகழ்கிறது.
	 ்மலும்	 14	 ்சளவயாைர்கள்	
Darjah gemilang PangkUan 
negeri(D.G.P.N)	 	 விருதிளனப்	
தபற்றுகதகாணடனர்.	 	 	 பட்டதவார்த	
மாரியம்மன்	 ஆலயத	 தளலவர்	 டத்தா	
சுப்ளபயா	 அவர்களுககு	 'டத்தா	 �'	
விருது	வழங்கப்பட்டது.		உள்நாடு	மற்றும்	
அயல்நாட்டு	 வியாபாரத	 துளறயில்	
தவற்றிநளடப்்பாடும்	டத்தா	சுப்ளபயா		
பல	 சமூகதததாணடு	 சங்கங்களின்	
தளலவர்,	 ஆ்லாசகர்	 மற்றும்	
புரவலராகவும்	திகழ்நது	 சமுதாயததிற்கு	
நற்பணியாற்றி	வருகிறார்.		
	 மாநில	 ஆளுநர்	 Darjah Yang 
mUlia PangkUan negeri	 (D.M.P.N)	
எனும்	 	 உயர்	 விருதிளன	 17	
பிரமுகர்களுககு	வழங்கி	தகைரவிததார்.	
இநத	 விருதிளன	 மாநில	 ஆட்சிககுழு	
உறுப்பினர்	 டத்தா	 அப்துல்	 மாலிக	
அப்துல்	 காசிம்,	 பினாங்கு	 மாநில	
முன்னாள்	 காவல்பளட	 துளைத	
தளலவர்	டத்தா	ததய்வீகனும்	மற்றும்	
பலர்	தபற்றுகதகாணடனர்	.	

	 தூய்ளம,	 பசுளம,	 மற்றும்	
பாதுகாப்பு	 மிகக	 பினாங்கு	 மாநில	
உருவாககததிற்கு	 ஆணி்வராகத	
திகழும்	 பினாங்கு	 மாநகர்	 கழகம்	
மற்றும்	 தசபராங்	 பிளற	 நகராணளமக	
கழக	 தபாது	 ஊழியர்களுககு	 	 மாநில	
ஆளுநர்	 பிறநதநாள்	 முன்னிட்டு	
விருது	 வழங்கப்பட்டன.	 தபாது	
ஊழியர்களின்	்சளவளய	அங்கீகரிககும்	
வளகயில்	 சமூக	 ்சளவககான	 விருது	
வழங்கப்பட்டன.	மாநில	முதல்வர்	்மதகு	
லிம்	 குவான்	 எங்	 பட்டம்	 தபற்ற	 8	
தசபராங்	 பிளற	 நகராணளமக	 கழக	

தபாது	 ஊழியர்களுககும்	 தமது	
சபாஷ்	 மற்றும்	 நல்வாழ்ததுககளைத	
ததரிவிததுக	தகாணடார்.
	 மாநகர்	 கழகம்	 மற்றும்	
தசபராங்	 பிளற	 நகராணளமக	 கழக	
தபாது	ஊழியங்கள்	3D	எனும்	சிரமம்,	
ஆபதது	 மற்றும்	 அசுததம்	 ஆகிய	
பணிகளில்	 தன்ளன	 அற்பணிததுக	
தகாள்ளும்	 ஊழியர்களைப்	
பாராட்டினார்.	
	 39	 வருடமாக	 மாநகர்	
கழகததில்	 வாகன	 ஓட்டுநராக			
பணியாற்றும்	திரு	அகஸ்தியன்	(P.B.S)	
விருது	 வழங்கி	 தகைரவிககப்பட்டார்.	
தனது	 வாழ்களக	 அனுபவததில்	
தவள்ைப்	்பரிடர்,	நிலசசரிவு	ஏற்படும்	
்பாது	 அல்லும்	 பகலும்	 தபாது	
ஊழியர்கள்	மககளின்	பாதுகாப்பிற்காக	
உளழத்தன்	 என்றார்.	 ்மலும்,	
்வ்ராடு	 விழுநத	 மரங்களை	
அப்புறப்படுததல்,	 சாளலளயச	 சுததம்	
தசய்தல்	 மற்றும்	 கால்வாய்களில்	
அ ள ட த து க த க ா ண டி ரு ந த	
குப்ளபககூைங்கள்	அகற்றுதல்	் பான்ற	
நடவடிகளககள்	 ்மற்தகாள்ளும்	
தபாது	ஊழியர்களுககு	ஓட்டுநராகவும்	
சக	 ஊழியனாகச	 தசயல்படுவதிலும்	
தபருளமக	 தகாள்வதாகத	
ததரிவிததார்.
	 	 கால்நளட	 பிரிவில்	
பணிப்புரியும்	 திரு	 தீமூர்ததி	 	 (P.J.M)	
விருது	 அளிதது	 தகைரவிததற்கு	
மாநில	அரசு	மற்றும்	தசபராங்	பிளற	
நகராணளமக	 கழகததிற்கு	 நன்றி	
மாளல	சூட்டினார்.

பட்டமளிப்பு விழாவில் விருது பபற்ற பெபராங் பிற்ற நகராணறமக் கழக பபாது ஊழியரகளு்டன்  மாநில 
பெயலாளர ்டத்தா �  பாரிொன் பின் ்டாருஸ், மாநில முதல்்வர ்மதகு லிம் கு்வான் எங் மறறும் அரசியல் 

தறல்வரகள். 

ம்லசிய தமிழர குரல் துறைததறல்வர திரு 
மகாலிங்கம் P.J.M  விருது பபற்றார. (உ்டன் 
இரண்டாம் துறை முதல்்வர ப.இராமொமி) 

திரு  தீமூரததி

்டத்தா � சுப்றபயா

திரு ஆகஸ்தியன்

**பினாங்கு மாநகர கழக விருதளிப்புச் பெய்தி அடுதத பதிப்பில் காைலாம்
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	 ததன்	 தசபராங்	 பிளற	
பதது	 	காவான்	 ்தாட்டததில்	
அளமநதுள்ை	அருள்மிகு	்தவி�	முதது	
மாரியம்மன்	ஆலயததிற்கு	மாற்று	இடமும்	
தகுதியுளடய	 குடியிருப்பாைர்களுககு	
வீடுகளும்	 வழங்கப்பட்டன	 	என	
கூறினார்	 மாநில	 இரணடாம்	 துளை	
முதல்வர்	்பராசிரியர்	ப.இராமசாமி.		
	 இநது	 அறப்பணி	 வாரியத	
தளலவருமான	் பராசிரியர்	ப.இராமசாமி	
கூறுளகயில்	 100	ஆணடுகள்	 பளழளம	
வாய்நத	 அநத	ஆலயதளத	 ்மம்பாட்டு	
நிறுவனம்	 	இடிககப்	 ்பாவதாகக	
கூறி	 சில	 தரப்பினர்	 அணளமயில்	
அளமதி		மறியலில்	ஈடுப்பட்டனர்.
	 "இருப்பினும்	 பினாங்கு	
்மம்பாட்டுக	 கழகம்	 (பி.டி.சி)	 கடநத	
மூன்று	ஆணடுகளுககு	முன்்ப	மாரியம்மன்	
ஆலயததிற்கு	 மாற்று	 இடமாக	 பதது	
காவான்	 ்தாட்டத	 	தமிழ்ப்பள்ளி	
அருகாளமயில்	 2	 ஏககர்	 நிலமும்	
அ்த்வளையில்	 	இழப்பீடும்	 	கடநத	
நவம்பர்	2016-ல்	வழங்கப்பட்டது.
	 "என்வ	 நில	 உரிளமயாைர்	
ஆலய	 நிலதளத	 காலிசதசய்து	 மாற்று	
இடததிற்குச	 தசல்ல	 பணிததன்ர	
தவிர	 இடிப்பதற்கு	 முற்படவில்ளல"	

ெத்து காைான் ஆலயம் மறறும் குடியிருபொைர்களுக்கு 
இழபபீடு ைழங்கபெட்்டது - செராசிரியர்.

என	 ்பராசிரியர்	 தகாம்தாரில்	
நளடதபற்ற	 தசய்தியாைர்	கூட்டததில்	
ததளிவுப்படுததினார்.	 2011-ஆம்	
ஆணடு	மார்ச	 மாதம்	 	பி.டி.சி	 	கழகம்	
126.04	 ஏககர்	 நிலதளத	 அபாட்	
நலூரி	 தசன்.தபர்ஹாட்	 (ANSB)	
எனும்	 	நிறுவனததிற்கு	 ்மம்பாட்டுத	
திட்டம்	்மற்தகாள்ை	விற்கப்பட்டது.
	 "2011-ஆம்	 ஆணடு	
அத்தாட்டததின்	62	குடியிருப்பாைர்கள்	
இழப்பீடுப்	 தபற	 தகுதியுளடவர்கைாகப்	

பட்டியலிடப்பட்டனர்.	 அதில்	 31	 யூனிட்	
வீடுகள்	 முதலில்		 	 வழங்கப்பட்டன.		
"பிறகு,	 கடநத	 2013	 ஆகஸ்டு	 மாதம்	
வாடளக	முளறயில்	வீடுகள்	தகாள்முதல்	
தசய்ய	 31	 குடியிருப்பாைர்களுககு	
வாய்ப்பு	வழங்கப்பட்டன.
	 2016-ஆம்	 ஆணடு	 ஜூன்	
மாதம்,	ANSB	நிறுவனம்			74.5	ஏககர்	
நிலதளத	 இ்கா	 தஹாரி்சான்	
தசன்.	 தபர்ஹாட்	 	(PPSB)	
நிறுவனததிற்கு		விற்றது.

இரண்டாம் துறை முதல்்வர ்பராசிரியர ப.இராமொமி தறலறமயில் நற்டபபற்ற  பதது கா்வான் ஆலயம் 
மறறும் குடியிருப்புக் குறிதத பெய்தியாளர கூட்டததில் இந்து அ்றப்பணி ்வாரியத தறலறம இயக்குநர திரு 

இராெந்திரன், பதது கா்வான் நா்டாளுமன்்ற உறுப்பினர குமாரி கஸ்தூரி படடு கலந்து பகாண்டனர.

	 அவ்வளையில்	 அப்பகுதியில்,	
22	குடியிருப்பாைர்கள்	வசிதது	வநதனர்.	
அதில்	 ஏழு	 குடியிருப்பாைர்களுககு	
மட்டு்ம	 வாடளக	 முளறயில்	 வீடுகள்	
தகாள்முதல்	 தசய்தனர்.	 மீதமுள்ை	 15	
குடியிருப்பாைர்கள்	 தகுதியற்றவர்கள்	
அல்லது	 அனுமதியின்றி	 அப்பகுதியில்	
தற்காலிகமாக	 வசிககின்றனர்"	 	என	
்பராசிரியர்	விைககம்	அளிததார்.	
	 PPSB	 நிறுவனம்	 14	
குடியிருப்பாைர்கள்	 மற்றும்	 ஆலய	
நிர்வாகததிற்கு	 	்நாட்டிஸ்	 வழங்கி	
அவவிடதளத	 காலிச	 தசய்யுமாறு	
பணிததுள்ைது.		 இநநிளலயில்,	
ஆலய	 நிர்வாகததினர்	 மற்றும்	 14	
குடியிருப்பாைர்கள்	 பினாங்கு	 மாநில	
உயர்	நீதிமன்றததில்	வழககு	ததாடுதது	
இழப்பீடுக	்காரியுள்ைனர்.	
	 "மாநில	 அரசு	 ்மம்பாட்டு	
நிறுவனததுடன்	இளைநது	தகுதியுளடய	
அளனவருககும்	 இழப்பீடாக	 வீடுகள்	
வழங்கப்பட்டன,	 அதில்	 எழுவர்	
மட்டு்ம	 தகுதியற்றவர்	 என	 கருதி	
நிராகரிககப்பட்டனர்"	 என	 பிளற	
சட்டமன்ற	உறுப்பினருமான	்பராசிரியர்	
ப.இராமசாமி	ததரிவிததார்.	

	 லயன்ஸ்	 கழகததின்	 19-வது	
ஆணடு	விழா	கடநத		ஜூளல		20-ஆம்	
்ததி	முதல்	23-	ஆம்	் ததி	வளர	தய்வான்,	
சிங்கப்பூர்,	 ்மடான்,	 இந்தா்னசியா	
மற்றும்	் காலாலம்பூர்	ஆகிய	நாடுகளில்	மிக		
்காலாகலமாகக		தகாணடாடப்பட்டது.	
	 ஆணடு	 விழாளவ	 முன்னிட்டு		
லயன்ஸ்	 கழகம்	 8	 ்பருககு	 சககர	
நாற்காலியும்,	 கால்	 ஊனம்	 தகாணட	
இருவருககு	 தசயற்ளக	 கால்	 வழங்கி	
சிறப்பிததனர்.	 இககழகம்	 உடல்	
ஊனமுற்றவர்களுககு	 உதவிககரம்	 நீட்ட	
்வணடும்	என்ற	உன்னதமான	் நாககததில்	
இநநடவடிகளக	்மற்தகாள்ைப்படுகிறது.	
சமூகததினர்	 	உடல்	
ஊனமுற்றவர்களுககு	 	ஒததுளழப்பு	
மற்றும்	நல்	ஆதரவு	நல்குவது	அவசியம்.	
	 2006-ஆம்	 ஆணடு	 முதல்	
ததாடங்கப்பட்ட	 இததிட்டததின்	 மூலம்	
இதுவளர	50	ஊனமுற்றவர்கள்	தசயற்ளக	
கால்	தபற்று	நன்ளம	தபற்றுள்ைனார்.	

பினாங்கு லயன்ஸ் கழகம் 
ஊனமுறசறாருக்குச் பசயறளக கால் மறறும் 

சக்கர நாறகாலி அன்ெளிபபு

ஆணடு விழாற்வ முன்னிடடு  லயன்ஸ் கழகம்   
பெயறறக கால் ்வழங்கியது

	 இரணடாவது	
முளறயாக	தாய்லாநது	
நாட்டு	 இைவரசி		
அதி்மதகு	 	 	 மகா	
சகரி	 சிரின்்டார்ன்	
பினாங்கு	மாநிலததிற்கு	
அதிகாரப்பூர்வ	சுற்றுலா	
் ம ற்த க ாணடதில்	
தாம்	அகம்	மகிழ்வதாக	
மாநில	 முதல்வர்	
்மதகு	 லிம்	 குவான்	
எங்	ததரிவிததார்.	
	 அரச		பரிவாரங்களுடன்	
வர்வற்கப்பட்ட	தாய்லாநது	இைவரசி
பினாங்கு	 	 மாநிலததின்	 பிரதான		
இடங்கைான	டிஜிட்டல்	நூல்நிளலயம்,	

	தகாடிமளல,	தவப்பமணடல	
ஸ்ளபஸ்	 கார்டன்	 மற்றும்	
இந்தாபியா(வணைததுப்பூசசி	பூங்கா)	
ஆகிய	 இடங்களுககுச	 	 சுற்றுலா	
்மற்தகாணடார்.	 	 	 இளைஞர்	 &	
விளையாட்டு,	 தபணகள்,	 குடும்பம்	
மற்றும்	 சமூகநல	 	 ஆட்சிககுழு	
உறுப்பினரான			தசாங்	எங்	தாய்லாநது	
இைவரசிககுத	 துளையாக	 சுற்றுலா	

்தாயலாநது நாட்டு இைைரசி இரண்டாைது 
முளறயாக பினாங்கிறகு ைருளகயளித்்தார்

்மற்தகாணடார்.
	 ததாடர்நது	 சிங்கப்பூர்	
நாட்டிற்கு	 விஜயம்	 ்மற்தகாள்ளும்	
இைவரசி	 	 அதி்மதகு	 மகா	 சகரி	
சிரின்்டார்ன்	 மற்றும்	 அவரது	
குழுவினருககு	 மாநில	 முதல்வர்	
்மதகு	 லிம்	 குவான்	 எங்	 மற்றும்	
அவரது	 துளைவியார்	 ்பட்டி	 சியூ	
இைவரசி	 பினாங்கு	 அளனததுலக	
விமான	நிளலயததிற்கு	்நரடி	வருளக	
்மற்தகாணடு		விளடகதகாடுததனர்.

தாய்லாந்து நாடடு இள்வரசி  அதி்மதகு   மகா ெக்ரி 
சிரின்்்டாரன் இந்்தாபியாவிறகு(்வணைததுப்பூச்சி பூங்கா) 

சுறறுலா ்மறபகாண்டார
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	 " இ ந தி ய ர் க ள்	
பாரம்பரியம்	 	மற்றும்	 கலாசசாரததிற்கு	
முககியததுவம்	 	அளிதது	 பின்பற்ற	
்வணடும்.	 தபற்்றார்கள்	 தங்கள்	
பிள்ளைகளுககுச	 சிறு	 வயது	
முதல்	 பாரம்பரியம்	 சார்நத	 பழகக	
வழககங்களைப்	 பயிற்றுவிகக	்வணடும்.	
இன்ளறய	 இைம்	 தளலமுளறயினர்	
ததாளலப்்பசி	 பயன்படுததி	 சமூக	
வளலததைததில்	 அதிக	 ்நரம்	
தசலவிடுகின்றனர்.	
		 புககிட்	 	தமர்தாஜாம்,	 தமிழ்	
இளைஞர்	 மணி	 மன்றம்	 இநதிய	
கலாசசாரதளத	 பளறசசாற்றுவதில்	

தமிழ் இளைஞர் மணி மன்ற 50-வது 
வருட ப�ொனவிழொக் ப�ொணடொடடம் 

முககிய	 பங்களிப்பு	 நல்கி	 வருகிறது.	
உதாரைமாக	மருதாணி	வளரவது	நமது	
பணளடய	காலம்	முதல்	பின்பற்றி	வரும்	
பாரம்பரிய	 வழககமாகும்"	 என	 	தமிழ்	
இளைஞர்	 மணி	 மன்ற	 50-வது	 வருட	
தபான்விழாளவ	 அதிகாரப்பூர்வமாகத	
துவககி	ளவதத	ம்லசிய	குற்றததடுப்பு	
அறககட்டளையின்	 பினாங்கு	 கிளை	
துளைததளலவர்	டத்தா	புல்வநதிரன்	
ததரிவிததார்.	
	 இநநிகழ்வு	 கடநத	 16/7/017-
ஆம்	 நாள்	 சம்மிட்	 ்பரங்காடியில்	
இனி்த	 நளடதபற்றது.	 50வது	 வருட	
தபான்விழாளவ	 முன்னிட்டு	 	மருதாணி	

வளரதல்	மற்றும்	வர்ைம்	தீட்டும்	் பாட்டி	
ஏற்பாடு	 தசய்யப்பட்டது.	 மருதாணி	
வளரயும்	 ்பாட்டியில்	 சிறுவர்	 முதல்	
தபரி்யார்	வளர	கலநது	தகாணடு	பல	
விதமான	 ஓவியங்களை	 வளரநதனர்.	
புககிட்	 தமர்தாஜாம்	 பாலர்ப்பள்ளிளயச	
சார்நத	30	மாைவர்கள்	வர்ைம்	தீட்டும்	
்பாட்டியில்	 கலநது	 தகாணடு	 தமிழ்	
இளைஞர்	 மணி	 மன்ற	 சின்னததிற்கு	
வர்ைம்	 தீட்டினர்.	 இநநிகழ்வு	 இளல	
மளற	 காயாக	 மளறநதிருககும்	
திறளமளய	 தவளிப்படுதத	 சிறநத	
அரங்காகத	 திகழ்கிறது	 என	 புககிட்	
தபர்தாஜாம்	 	தமிழ்	 இளைஞர்	 மணி	
மன்ற	 கிளை	 தளலவர்	 திரு	 ்சகர்	
ததரிவிததார்.	
	 நிளறவு	விழாவில்,	பாலர்ப்பள்ளி	
மாைவர்கள்	 ஆடல்	 பாடல்	 என	
சிறநத	 பளடப்பிளன	 வழங்கி	
வருளகயாைர்களைக	கவர்நதனர்.	வர்ைம்	
தீட்டும்	்பாட்டியில்	கலநது		தகாணட	
அளனதது	 மாைவர்களுககும்	 பதககம்	
தகாடுககப்பட்டன.	 அ்த்வளையில்	

தவற்றி	 தபற்ற	 மாைவர்களுககுக	
்கடயம்	 வழங்கப்பட்டன.	 	மருதாணி	
்பாட்டி	 தவற்றியாைர்களுககுப்	 பரிசு	
கூளட	வழங்கப்பட்டன.	
	 இநநிகழ்வில்	தமிழ்	மணி	மன்ற	
ஆ்லாசகர்கைான	 இநது	 அறப்பணி	
வாரியத	 தளலளம	 இயககுநர்	 திரு	
இராமசநதிரன்,	டத்தா	நவநீதன்,	திரு	
குைபாலன்		கலநது	தகாணடனர்.

்வரைம் தீடடும் ்பாடடியில் கலந்து பகாண்ட மாை்வரகளு்டன் ஏறபாடடு குழுவினர மறறும் பிரமுகரகள்.

மருதாணி ்பாடடி பங்்கறபாளரகள் 

	 பினாங்கு	 சமூகநல	
துளறயின்	 ஏற்பாட்டில்	 தற்்பாது	
ஆங்காங்்க	 அதிகரிதது	 வரும்	
பகடிவளதப்	 பிரசசளனககுத	
தீர்வுககாணும்	 ்நாககில்	 அணளமயில்	
பினாங்கு	 கல்வி	 ளமய	 வைாகததில்	
'பகடிவளதளயத	 துளடதததாழிப்்பாம்'	
எனும்	 கலநதுளரயாடல்	 ஏற்பாடு	
தசய்யப்பட்டிருநதது.	 இநநிகழ்வில்	
ஆட்சிககுழு	 உறுப்பினர்	 ்சாங்	 எங்,	
பதது	காவான்	நாடாளுமன்ற	உறுப்பினர்	
குமாரி	 கஸ்தூரிராணி	 பட்டு,	 சுங்ளக	
பினாங்கு	 சட்டமன்ற	 உறுப்பினர்	 லிம்	
சியூ	 கிம்,	 புலாவ	 தீககுஸ்	 சட்டமன்ற	
உறுப்பினர்	 யப்	 சூ	 உய்,	 பதது	 உபான்	
சட்டமன்ற	உறுப்பினர்	திரு.தஜயபாலன்	
மற்றும்	 முககிய	 பிரமுகர்கள்	 கலநது	
சிறப்பிததனர்.
	 சமூகததில்	 குறிப்பாக	 பள்ளி	
மாைவர்களிளட்ய	நிலவும்	பகடிவளதப்		
பிரசசளனககுத	 தீர்வுககாை	

��டிவளதளைத் துளடத்பதொழிப்�ொம்

30	 ்பர்	 தகாணட	 குழுவுடன்	
இககலநதுளரயாடல்	 நளடதபற்றது.	
பகடிவளதப்	 பிரசசளனளயக	 களைய	
பள்ளி	 ஆசிரியர்கள்,	 தபற்்றார்கள்	
மற்றும்	 காவல்துளற	 அதிகாரிகள்	
ஒன்றிளைநது	 தசயல்பட	 ்வணடும்	
என	 தமதுளரயில்	 குறிப்பிட்டார்			
நாடாளுமன்ற	 உறுப்பினரான	
கஸ்தூரிராணி	 பட்டு.	 நவீன	 உலகில்	
பிள்ளைகளின்	 நடவடிகளகளயக	
கணகாணிப்ப்தாடு	 அவர்களுககு	
பயனளிககும்	 நடவடிகளகயில்	 ஈடுப்பட	
தசய்வது	 தபற்்றார்களின்	 தளலயாய	
கடளமயாகும்.
	 இநநிகழ்வில்	 காவல்துளற,	
பினாங்கு	 மாநகர்	 கழகம்,	 பினாங்கு	
சுகாதார	 துளற,	 பினாங்கு	 கல்வி	
இலாகா	 என	 முககிய	 பிரமுகர்களுடன்	
பகடிவளதககானக	 காரணிகள்	 மற்றும்	
தீர்வுககாை	வழிகள்	விவாதிககப்பட்டன.

 'பகடி்வறதறயத துற்டதபதாழிப்்பாம்' கலந்துறரயா்டலில் கலந்துபகாண்ட 
மாநில அரசியல் தறல்வரகளு்டன் முக்கிய பிரமுகரகள்

	 தற்்பாது	 "ராபிஸ்"	 எனும்	
ததாற்று்நாய்	 ்பராக	 மாநிலததில்	
தாககம்	 ஏற்படுததியதால்	 பினாங்கு	
மாநில	 தபாது	 மககள்	 அசசம்	
தகாள்ை	்வணடாம்	என	சமூகநலன்,	
சமூக	பராமரிப்பு	மற்றும்	சுற்றுசசூழல்	
ஆட்சிககுழு	 உறுப்பினர்	 பீ	 புன்	 ்பா	
தசய்தியாைர்	 சநதிப்புக	 கூட்டததில்	
அறிவிததார்.	
	 இநத	 ்நாயின்	 தாககம்	
இன்னும்	 கட்டுப்பாட்டில்	 இருப்பதாக	
்மலும்	 ததரிவிததார்.	 தபாது	
ம க கள் 	 ் த ா ற்று்ந ாயிலிருநது	
தங்களின்	 வைர்ப்பு	 நாய்களைப்	
பாதுகாகக	 ்நாய்	 தடுப்பு	 ஊசி	
அவசியம்	 ்பாட	 ்வணடும்	 என		
்கட்டுகதகாணடார்.	அ்தாடு	வைர்ப்பு	
நாய்கள்	சாளலயில்	காைப்படும்	ததரு	
நாய்களுடன்	 பழகுவளத	 தவிர்கக	
்வணடும்.	
	 இநத	 ததாற்று்நாளயக	
கட்டுப்பாட்டில்	 ளவதது	
தகாள்ை	 	ததன்	 தசபராங்	 பிளற	

"ரொபிஸ்" பதொற்று்�ொய் 
�டடுப�ொடடில் உளைது -  

பீ புன ்�ொ

ததாகுதியில்			ஒரு	கூடம்	அளமகக	
திட்டமிடப்பட்டுள்ைது	என்றார்.	
	 மாநில	 அரசாங்கம்	 	அரசு	
சாரா	 இயககங்களுடன்	 இளைநது	
கடநத	 ஜூளல	 மாதம்	 19-ஆம்	
்ததி	 சநதிப்புக	 கூட்டம்	 நடததி	
இப்பிரசசளனளயக	 களைய	 பல	
ஆகககரமான	 நடவடிகளககள்	
்மற்தகாள்ைப்படும்	என	கூறினார்.	

ஆடசிக்குழு உறுப்பினர பீ புன் ்பா 
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槟威地方政府齐获5星级！
槟岛市政厅及威省市政局在2016年地方政府星级评分制度中荣获5星级！

槟州地方政府委员会主席曹观友行政议员于
7月11日捎来好消息，在马来西亚半岛及纳
闽的101个地方政府中，共41个地方政府获
得5星级评分，而槟岛市政厅及威省市政局
齐齐获得5星级。

■槟岛市政厅。（档案照）

■威省市政局。（档案照）

2017年07月16日—31日

他说，很高兴收到这个消息，而且槟岛市政
厅及威省市政局也是名列前茅，只是目前仍
不方便透露更多详情。
地方政府星级评分制度旨在通过评分制度
来评估全国地方政府的服务表现，并从5个
部分来评分，那就是管理（20%）、核心服
务（40%）、客户管理（15%）、社区参与
（15%）以及居民意见（10%）。

槟岛市政厅与威省市政局
地方政府星级评分表现
年份	 	 星级评分
2008	 	 3星
2011	 	 4星
2013	 	 4星
2016	 	 5星
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让科技学习渗透槟城
槟成立STEM公司

槟城率先集结了6个科技相关组织组成了槟城STEM（科学、科技、工程和数学）有限公司，
期望透过从小学到终生学习项目，把槟城打造成卓越的科学、科技、工程和数学中心。

这六个组成STEM公司的科技相关组织为槟城技术发展中心（PSDC）
、槟城科学圈（PSC）、卡巴星槟城学习中心、槟城圆顶科学馆、@
CAT Penang以及槟城数码图书馆。该公司主要职责是让STEM的学习
策略，渗透槟城的每个角落，包括郊区。
同时兼任STEM董事的槟州首长林冠英在7月20日（周四）的记者会
上指出：“这六个组织各有自己的独特性，在2017年的首6个月，
已经主办超过了250场公开给公众的活动，大部分的活动为免费或
仅收取最低费用。”

其他董事包括槟州财政司莎汝峇希雅、槟州发展机构资讯组主任张
文茂、投资槟城总经理吕丽莲以及以上6个组织的代表。
林冠英表示，随着STEM公司的成立，期望会对青少年在STEM教育的
醒觉方面带来更大以及正面的影响。而成立STEM公司，则是为了因
应数字经济及第四次工业革命的来临而提前栽培相关人才。

■槟城成立STEM公司，期许把槟城打造成卓越的科学、科技、工程和数学中心。

槟鼓励女性投入科技及创业行列[            ]
7月21日及22日一连两日，在被打造为槟城科技创新发展摇篮的叶
祖意大厦，聚集了不同年龄层的女性共聚一堂参与了“女性、科技
及创业”活动，而一向对科技以及女性赋权非常支持的槟首长林冠
英，更一连两天参与了两场不同的活动，以实际行动鼓励女性加入
科技及创业行列。
他表示，去年共有18，000学生参与了槟城科学圈（Penang 
Science Cluster)所主办的工作坊以及科技导师活动，成绩令人鼓
舞。
他说，根据国际资讯系统审计与控制协会（ISACA)的报告显
示，48%来自科技也的女性觉得缺少女性导师，而42%的女性觉得该
行业缺少女性的职业楷模。
所以他希望@CAT Penang以及Girls in Tech国际组织可以鼓舞更多
女性科技及创业者的出现，尤其是在马来西亚和槟城。
“我被告知@CAT Penang正在与Girls in Tech密切合作，希望很快
就可以在槟城见到Girls in Tech分会的出现，此组织的设立将可
以有效缩短女性在科技领域所需要的支援系统鸿沟。”■有关活动吸引了许多人士参与。
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提升工程近竣工
雨后不再湿答答旧关仔角草场

槟岛市政厅斥资200万令吉的旧关仔角大草场提升工程接近竣工，当局在草场底下埋了“土下排水管”，以缓解草场雨后积水的问题，
而且原本秃头的草地也长出了绿草，让槟州地方政府委员会主席曹观友行政议员不禁在绿油油的草场上奔跑！

摄影■罗孙庭

尽管该项提升工程已近竣工，但为了让绿草有时间成长，所以当
局预料将在10月初才对外开放该草场，而为了保护这草场，当局
将拟定更严谨的用途指南，包括未来不准交通工具尤其重型罗里
驶入草场，毕竟排水管离表面土壤近，很容易因活动的大型装
置，造成破裂。
曹观友表示，草场提升计划是在“北岸公共空间提升计划”下进
行，而“北岸公共空间提升计划”是由乔治市维护与发展机构
（GTCDC）负责推动，主要是依照已宪报的世遗特区蓝图中的提升
公共空间计划，启动提升与美化工程。
乔治市维护与发展机构由Think City、槟州首长机构（CMI）和阿
迦汗文化信托基金会组成。
他也说，以往的旧关仔角草场因为活动繁多，主办单位搭台装棚
等因素导致排水设备严重损坏，无法在大雨来袭时发挥排水作
用，所以草场才会逢雨积水。

未雨绸缪		修复海堤
曹观友于7月11日巡视旧关仔角草场时表示，除了提升4依格的大草
场，当局也将在今年内启动“海堤修复工程”。
他说，全长600公尺的旧关仔角海堤因长年累月被风浪侵蚀而出现
结构轻微不稳定的情况。
“虽然目前情况未构成危险，但州政府及国库控股旗下的Think 
City有限公司未雨绸缪，将在该海堤进行耗资1500万至2000万令吉
的提升工程。”
“民众不必担心，海堤结构还是很安全的。该工程预料今年动工，
并在18至24个月内竣工。”

1
   2  3

1■曹观友行政议员（右2）在丹绒区国会议员黄伟益、槟岛市政厅秘书尤端祥、Think	
City执行董事韩丹、槟岛市议员王宇航陪同下巡视修复后的旧关仔角大草场。
2■槟岛市政厅斥资200万令吉的旧关仔角大草场提升工程接近竣工，当局在草场底
下埋了「土下排水管」，以缓解草场雨后积水的问题，而且原本秃头的草地也长出了绿
草。
3■全长600公尺的旧关仔角海堤因长年累月被风浪侵蚀而出现结构轻微不稳定的情
况，虽然目前情况未构成危险，但州政府及国库控股旗下的Think	City有限公司未雨绸
缪，将在该海堤进行提升工程。



4 要闻 2017年07月15日—31日

槟州元首79岁华诞
册封有功人士

■槟州元首敦阿都拉曼阿巴斯步入槟州大会堂，
准备册封勋衔。

■槟州元首敦阿都拉曼阿巴斯检阅仪仗队。

■“随身碟之父”拿督潘
健成继2015年获得槟州
元首册封DSPN拿督勋衔
后，此次更上一层楼，受封
DMPN高级拿督勋衔。同
时也是台湾联群电子董事
长的他，对槟城投资环境
看好，于2012年投资300万
美元在槟城设立积体电路
（IC）和系统设计子公司。

■槟州秘书拿督斯里法力占恭贺获颁
D.U.P.N最高勋衔的联邦首席大法官丹
斯里劳勿斯（左）。

■槟州行政议
员罗兴强、林峰
成、章瑛、阿都
玛烈及曹观友出
席槟州元首华诞
册封典礼。

图■岑健伟

槟州元首敦阿都拉曼阿巴斯于79岁华诞期间册封有功人士，在7月22日（周六）于槟州大会堂举行的册封仪式中，首批受封者为170人，
包括受封最高勋衔——拿督斯里乌达玛（D.U.P.N）的联邦首席大法官丹斯里劳勿斯、受封拿督斯里（D.P.P.N）的国家文学家拿督沙末赛益，

以及受封高级拿督（D.M.P.N）的“随身碟之父”拿督潘健成等人。
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首长宣布拨款20万维修五福书院
槟州首长林冠英日前（7月21日）走访庇能五福堂广州府会馆时，当场宣布拨款20万令吉给该会馆作为五福书院维修用途。

在有关20万令吉拨款当中，其中10万令吉来自乔治市世遗机构
(GTWHI)，另外10万令吉则由首长拨款。
根据了解，五福书院创办于1819年，旧院宇在义兴街，1895
年，郑景贵承去改作“慎之家塾”再在牛干冬街重建该院宇。
位于牛干冬的五福书院建筑于1898年竣工，在经过119年之
后，有关建筑已有多处损坏，而修复成本预计将高达250万令
吉。
同时出席者尚有槟州行政议员曹观友及首长政治秘书黄汉伟等
人。

1
2

3

1■在经过多年之后，有关建筑已有多处损坏。
2■五福书院的建筑随处可见精美的设计。
3■林冠英（左4）走访庇能五福堂广州府会馆时，当场宣布拨款
20万令吉给该会馆作为五福书院维修用途。出席的尚有曹观友
（左5）及黄汉伟（左1）等人。

■五福书院外观。
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华盖街圣母升天天主教堂
获槟政府拨款5万令吉

耗资250万令吉进行整体修复工程的华盖街圣母升天天主教堂，除了在2016年7月获得槟州首长林冠英拨款10万令吉，
更在7月24日（周一）获得槟州房屋委员会主席佳日星移交从非伊斯兰教膜拜场所修复基金拨出的5万令吉作为维修经费。

佳日星指出，州政府在今年6月20日的会议中已经批准把非伊斯
兰教膜拜场所修复基金的每项工程申请顶限从2万令吉提高到5万
令吉。而从2015年9月9日至2017年7月21日为止，共有31项申请获
批，总金额80万353令吉20仙。
获批申请中，槟岛占了18项，而威省则有13项。这其中包括了14间
华人庙宇、7间兴都庙、8间教堂及2间锡克教庙宇。
建于1860年的华盖街圣母升天天主教堂是全槟最古老，同时也是全
马第二古老的天主教堂。该堂最后一次进行主要修复及扩建工程是
在1928年，目前的修复工程预计将于10月底完成。除了修复主堂，
修复工程尚包括了一座新建的天主教堂博物馆。

1 2
1■槟州房屋委员会主席佳日星(右3）移交5万令吉模拟支票给华盖街
圣母升天堂理事，充作该堂的维修经费。左3为槟州行政议员曹观友。
2■建于1860年的华盖街圣母升天天主教堂是全槟最古老，同时也是
全马第二古老的天主教堂。

首长慰问林建全家属[         ]
槟州首长林冠英日前(7月17
日)前往垄尾福建槟城联合福
建公塚殡仪馆慰问林建全家
属。
林建全是于日前在峇央峇鲁
一带不幸误坠涵洞而逝世。
首长除了代表州政府移交
3000令吉帛金给林建全家属
外，并表示州政府愿意为有
关家属提供法律援助。
林建全二女儿林杏蕾也代表
家属感谢州政府及首长的关
注。
同时出席者尚有槟州行政议
员曹观友、林峰成、首长政
治秘书黄汉伟、双溪槟榔区
州议员林秀琴及垄尾区州议
员杨顺兴等人。

■林冠英（左5）前往垄尾福建槟城联合福建公冢殡仪馆慰问林建全家属。同时出席者尚有曹观友（右5）、林峰
成（右4）、黄汉伟（右3）、林秀琴（右2）及杨顺兴（右1）等人。
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8月26日义剪捐发给化疗患者
脱发是化疗者面临的最具创伤性的副作用之一，而假发则可以帮助他们重建自信。然而，假发需纯手工制作，费用相当高昂。

为此，马来西亚国际青年商会半岛北马12个分会特主办了“长发为
谁剪，短发为谁留”义剪捐发运动，希望筹获500束头发制作假发
给癌症患者。
除了在分会展开收集头发活动外，青商会也会在8月26日，下午1时
至6时在葛尼百利宫举行现场义剪捐发运动。
出席记者会的槟州福利、爱心社会及环境委员会主席彭文宝行政议
员呼吁公众多多支持这项有意义的爱心活动，让槟城成为一个充满
爱与分享的州属。

■彭文宝行政议员呼吁公众支持义剪捐发给化疗患者活动。

巴刹建设水准不达标
首长要求承包商提升改进}         {

槟首长林冠英日前（7月23日）巡视峇都丁宜新巴刹场地，发现巴
刹建设水准不达标，要求承包商提升改进，并宣布摊贩迁入新巴刹
的日期延后。
他表示，峇都丁宜一带没有足够的地来建巴刹，最后鉴定了这块
地。新巴刹建筑费用900万令吉，其中700万令吉为建筑商捐助，槟
岛市政厅出资200万令吉。
他说，鉴于该建筑建设目前达不到基本要求，而小贩也要求延期迁
入新巴刹。原本8月14日的新巴刹落成启用仪式将延后，直到新巴
刹建设符合可接受的水平。

■槟首长林冠英（中）巡视峇都丁宜新巴刹场地，发现巴刹建设水准不达
标，要求承包商提升改进，并宣布摊贩迁入新巴刹的日期延后。

槟城画家陈昌孔凭借其在画坛的贡献和付出，于7月27日获得槟州元首
敦阿都拉曼阿巴斯赐封拿督勋衔。现年84岁的拿督陈昌孔早年毕业于
台湾国立师范大学，是杰出留台人之一。

槟城画家陈昌孔
封拿督勋衔

图与文
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独中生需要平等机会
我毕业自新山宽柔中学。2011年，受聘于槟州政府子公司
槟州绿色机构，若问我如何以独中生的身份在政府机构服
务，我必须要追溯到年少气盛的中学时代。我对政府不承
认独中统考一事存有“负气反叛心理”，虽然参加了大马
教育文凭（SPM）考试，我却偏偏把全副精神放在统考。在
没有用心备考的情况下，SPM考过了，国文科只刚好及格。
根据公共服务局的标准，无论我的统考成绩多么优异、就
算外国各大学以统考成绩接受我的申请，我也根本不可能
进入本地大学，甚至在政府机构工作。
槟州政府在聘请公务员方面，必须依据联邦公共服务局的
条文，无法接受统考毕业生，但是，州政府为独中生开
路，让属下子公司，无条件接受统考文凭为申请条件。反
之，砂拉越政府虽然承认统考文凭却附加条件，统考毕业
生需要SPM国文优等。

惩罚拒单一语言教学
民政副主席刘华才在7月14日于《东方日报》专栏中提出
五个承认统考的理由，即华社情意结、证明我国的多元国
情、提升学术资格、与世界接轨及解决社会紧张，认为政
府有必要承认统考文凭。
他也点出：统考文凭已获得世界多所大学承认，因此一旦
政府承认统考后，除了能与世界接轨，同时也可提升学术
资格。在承认统考文凭的过程中，各造不应该政治化此课
题。
写了那么多讨好独中生的句子，我要问：既然如此，国阵
政府为何到今天都不承认独中统考文凭？
母校宽柔中学杰出校友遍佈五湖四海，其中包括扬威于美
国及中国的人类干细胞科学家纪家葵，他是今年四月负责
中国“天舟一号”发射升空在太空展开人胚胎干细胞分化
为生殖细胞实验的科学家。国阵政府是否重视过这些独中
生？
独中统考自1975年开办以来已经42年，第一届独中统考毕
业生如今也接近60岁。以国阵成员党种族主义治国的行为
看来，抛弃独中生根本就是为了惩罚全国60所华文中学拒
绝改制使用马来文为单一语言教学媒介。
如果国阵政府继续执政，统考文凭是不是永远要被一群极
端种族主义、平等机会为何物也不懂的人继续研究？承认
统考就一直遥遥无期？如果马华、民政真的关心独中统考

文■邓晓璇

(以上言论已于7月24日刊登于《东方日报》, 纯属个人言论, 并不代表本刊立场。)

的话，为什么让独中生等到现在？如果统考不是政治武
器，为什么每一次补选、大选之前，马华民政都一定对外
宣佈“将会”带进内阁讨论“考虑”承认统考，要不然就
这里拨款建一间课室、那里拨款捐一座食堂？周而复始？
不愿承认统考文凭的人，可大声地说独中生国文不好。现
实是，毕业自国中、国立大学却连一封国文投诉信都写不
好的人大有人在；你说接近9万名孩子在61所独中上学破坏
国民团结，可批准接近100所国际学校让有钱的部长官员孩
子到那里上课，就能团结国民吗？这些漠视独中历史因素
的论点根本毫无意义。
如果国阵政府愿意以“提供国民平等机会”为前提，承认
统考文凭，让独中生也有机会选择进入本地大学或者申请
公职，在需要运用国文的环境里，独中生也必定会加强学
习国文以适应环境。虽然独中生自力更生这么多年，对于
希联政府承诺独中统考一事我个人怀抱希望。

“活在制度外”心态
新政府、新作风，人民将会拥有新的机会摒弃一些旧的思
维、旧的政策、不事生产的制度。就个人所关心的几个层
面来说，2008年开始，槟州希联政府开创新河，推行一系
列在国阵政府治理时做不到的事，信手拈来的制度改革
有：每年制度化拨款给华小、淡小、独中等；推行公开招
标；推行公佈行政议员及首长的资产等；在环保方面，引
领全国，推行禁免费提供塑料袋、禁用保丽龙等；面向未
来大数据、机械人时代可能出现的毕业生失业问题，通过
成立的科学、科技、工程与数学教育公司栽培具有新思维
的下一代。
我已经不再相信国阵千百种无法承认统考、或者还要走一
里路去协商的理由。政府不承认统考文凭影响甚远，本地
私人界以此为由作为压搾独中生的藉口略有所闻，当生命
中有一个重要的部分是被这个国家的政府明文规定所抛弃
的，多少独中生被迫以“活在制度外”的流亡心理状态生
活在自己的国土，总有一天，马来西亚政府必须道歉。
独中生的父母大多数也是大马的纳税人，明知前路困难，
还坚持把孩子送进独中，为的是让孩子在不同的教育环境
下接受磨练，独中不是恐怖分子的训练基地。若联邦政府
尊重这些生于斯、长于斯的父母和孩子，应马上摈弃种族
治国，给独中生平等的升学及就业的机会。



9要闻2017年07月15日—31日

喜欢跑步的朋友看过来！
威省即将在2017年11月5日迎来一项盛大的体育活动——“Province Wellesley Run 2017”！

这项活动是由MyCO2及Safetyware这两家公司联办，并获得槟
州政府的支持。该活动将于11月5日在Padang Pemuda Merdeka
举行。
槟州青年、体育、妇女、家庭及社会发展委员会主席章瑛今早
（7月14日）在记者会上宣布有关事项。她指出，近年来跑步
在槟州已经成为了趋势，从而可推测如今人们都有健康意识，
并让运动成为日常生活的一部分。
她也表示，许多年轻人可能不知道，威省（Seberang Perai)在
过去的名字为 Province Wellesley，而此次的活动其中一个主
要目的是为了是将威省促进成为主要的体育活动地点。
她也表示，主办单位目标吸引3000人参与12公里的赛事及7公
里的欢乐跑，而她被告知，这项活动的收益，将会用于两家主
办公司的社会企业责任社区项目及计划。
章瑛也希望有关活动能够得到槟州人民的支持。

■章瑛（中）希望有关活动能够得到槟州人民的支持。

光大区将办家庭活动[	 	 	 	 	 	 	 	 ]
由光大区州议员郑来兴服务中心主催、甘榜哥南社委会及微笑行动
联办的家庭活动将于8月6日（星期日），早上7时15分至下午12时
在打铜仔街公园举行。
光大区州议员郑来兴表示，一个爱心家园需要一家人同心打造，该
活动主要宣导一家人应秉持着互爱互助、彼此了解、体谅的精神，
同时也借该活动为慈善机构筹款。
他说，父母都会提供孩子最好的教育，把最好的留给孩子，但往往
去因为工作忙碌，而抽不出时间陪伴孩子，而当天的活动鼓励一家
大小参与，不只能促进亲子关系，也让家人一起参加及完成各项活
动。
当天的重点项目是尊巴舞，票价为每人10令吉，以及幼儿园天色比
赛和儿童绘画比赛（4至12岁），报名费为每人10令吉，这2个项目
所筹得的款项将全数捐给慈善机构。
现场也将设有工匠市集，售卖物品包括禅绕画、粉彩画、手工艺
品、自制健康食品，所获得的部分盈利同样地也将捐给慈善机构。
除此之外，非盈利组织也受邀设立摊位，包括Pink Penang、Lions 
Reach、预防自杀醒觉运动、槟城妇女醒觉中心及槟州辅助特殊儿
童中心（BOLD），BP Healthcare 也会设立摊位免费提供100份的
骨质疏松检查。
报名及更多详情，请联络光大区州议员郑来兴服务中心（04-
2277068）、甘榜哥南社委会（012-4246788）及微笑行动（016-
4126800）。出席记者者尚有甘榜哥南社委会主席柯秉耀及微笑行
动社会教育及心灵咨询黄钰玲。

■由光大区州议员郑来兴服务中心主催、甘榜哥南社委会及微笑行动
联办的家庭活动将于8月6日（星期日），早上7时15分至下午12时在打
铜仔街公园举行。

Province Wellesley Run 2017
11月5日威省开跑！
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8 月 粉 墨 登 场

2017	 北	 海	 艺	 穗	 节

图■由Joe	Sidek	Productions提供

2017年北海艺穗节即将在8月12日及13日粉墨登场，
多位海内外艺人将聚集北海“艺”起来带来精彩表演！

今年踏入第3年的北海艺穗节将扮演把北海打造成文化、创意及创新枢纽的平台，藉着“
免费&有趣街头活动”概念，集舞蹈、音乐、美食、展览、电影等街头艺术表演活动，来
宣传本土及国际的文化。

2017年北海艺穗节
日期■2017年8月12日及13日（星期六及日）

地点■北海老桥路（Jalan	Jeti	Lama）

The Caplin Show

The Great Dave

Jack Flash

JP Koala

Angin Dan Air

Roots Street Art
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360 ALLSTARS

扎染工作坊
Shibori Workshop

A Simple Space



[    ]文/图■槟州妇女发展机构
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“您的选择，您来发声”
预算案对话会集民意

槟岛市政厅（MBPP）在6月10日当天，于Patani路的民众大会堂举办以“您的声音，您的选择”为主题的预算案对话会，
作为将Gender Responsive and Partisipatory Budgeting（GRPB）制度化的努力之一。

此对话会的目的是搜集草根阶级对周遭课题的意见和解决提案，以求对症下药，更有效的为槟州子民解决问题。

此次已非槟岛市政厅为制定预算而邀请槟岛居民参与其过程，
然而当局采用了网络问卷调查机制，在对话会以前做足功课，
为居民成为政府在制定预算案过程中成为其伙伴准备好发表意
见的平台。
这项预算案对话是以“世界咖啡厅”（World Café）的形式进
行，即讨论环节根据四个主要考量来区分，即健康、卫生与绿
化、安全和公共设施。参与讨论的成员是透过州议员、选区协
调员、国会议员、乡村发展暨安全委员会及市议员来邀请，由
各个背景的男女所组成。这是为了确保社会的男女都获得相等
的机会提出意见和建议。另外，槟州的各个非政府组织也受邀
出席。
每名成员将在商讨各个主要考量的圆桌上拥有20分钟的讨论和
发表机会，由地方政府部门主管和GRPB协调员进行协调。20分
钟后，成员必须前往下一个圆桌，进行与另一个主要考量相关
的讨论，以此类推。
槟岛市政厅了解将居民纳入制定预算过程的重要性，以求每一
分钱都使得其所，更有效，且造福所有人士，无论背景、性
别、宗族或是年龄。市政厅亦承诺，将仔细研究对话会的成
果，好让相关的课题都透过明年的预算案获得适当的拨款，解
决人民的问题和进行提升。对话会流程也将作为年度活动，让
人民有机会向相关单位发表意见。

■参与预算对话会的成员和大会嘉宾合影。

《我的自述》是成长时期老掉牙的写作题目。但是这些一篇又一篇自我催眠似的自
述，从我们学会描摹其他人的范文的时候，也把范文中的成功之道拓制在自己的人
生。
于是乎，《我的自述》就成了我们的自述。然而，多少人挣扎于成为范文中的完美主
人翁却郁郁不得志。
将性别纳入写作中我们却是没有范文，而需要的是细细的以性别视觉检视自己的人
生，写下我们的真实故事。每个人都是自己故事中的主人翁，在这里我们无须完美。
槟州妇女发展机构自2014年在槟州文学节主办的VOICES不仅是让参与者重新爬梳自己
的人生故事，也为本地新秀作者特别是女性作者拓展在国际平台发表的机会。知名作
者坐在观众席，而您，将有机会和他们交流，累计书写的经验。
自2014年出席的30多人至2016年全场爆满，VOICES累积的不仅是人气，VOICES给的是
重新检视人生的勇气。这也是为什么在过去的三年，VOICES是槟城文学节正式开幕之
前的活动却又如此受欢迎的原因。
今年VOICES已经拉开序幕，我们公开邀请新秀作者参与我们一年一度的VOICES写作
课程。今年的主题是“升华中的女性”，课程以英文为主，呈现的作品也以英文书
写。一天的课程为认识性别，一天为写作，写作的指导老师为大名鼎鼎的Bernice 
Chauly，Bernice也是槟城文学节的总监。
如果，您长期写作希望有个平台发表且可以参加8月12及13日两天的写作课程，那么
请参与我们。寄给我们您的简介及三份最多5页的作品（形式不拘），更多详情请参
考PWDC面子书。

VOICES写作课程·邀新秀作者参与
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章瑛拨5万予大山脚佛学会
槟州行政议员章瑛于7月17日（星期一）巡视兴建中的大山脚佛学会新会所，并从选区拨款中拨出5万令吉充作新会所的建筑经费。

她指出，槟州政府的非伊斯兰教事
务委员会并不像其他州属，只是协
调文化活动和交流而已，而是真正
地去正视非伊斯兰教膜拜场所所面
对的种种问题。
章瑛表示，槟州政府的非伊斯兰教
事务委员会设有一个非伊斯兰教膜
拜场所修复基金 ，州内任何有向社
团注册局（ROS）注册的非伊斯兰教
膜拜场所的理事都可以通过州内的
国州议员或协调员提出申请。
目前，有关基金的每项工程申请顶
限也从原先的2万令吉提升至5万令
吉。

1■章瑛(右5）日前巡视兴建中
的大山脚佛学会新会所，并拨
出5万令吉充作新会所的建筑经
费。同时前往巡视的尚有沈志
强（右4）等人。
2■章瑛（右3）及沈志强（右1）
巡视兴建中的大山脚佛学会新
会所。

1 2

豪雨后山坡土崩
杨顺兴迅速赶往协助

槟城垄尾区日前在一场豪雨之后发生一宗山坡土崩事件，垄尾区州议员杨
顺兴在接获通知后，迅速赶往现场了解情况并提供协助。
在有关也导致一间拿督公小庙被“土埋”，而除了平常日子，每逢周五都
有善信前往该间小神庙上香膜拜，基于当地居民担心有人遭活埋，因此也
通知消拯队前往土崩地点展开搜寻工作。
值得庆幸的是，经搜查后证实无人在有关事件中伤亡。为了居民的安全，
杨顺兴要求有关单位、槟岛市政厅及发展商关注当地的问题，做好安全防
范措施，速建防围墙，避免山坡会再度发生土崩事件。
杨顺兴也指出，在土崩发生后，在山坡上置放的货柜已显得岌岌可危，令
人触目惊心，也要求发展商将货柜移走。有关发展商也承诺答应2天后将所
有货柜迁走，为了安全清理土崩善后工作，杨顺兴也向警方寻求协助封锁
现场。

■垄尾区州议员杨顺兴（左）在接获通知后，迅速赶往现场了解情况并提供协
助。

程序：
1■申请单位把所有文
件交到Komtar	 57楼
（Jabatan	 Perancangan	
Bandar	dan	Desa)。
2■政府方面收到文件
后，将会由政府部门例如
市议会和土地局，进行技
术上的调查和认证。
3■一旦确认没问题，款
项将会被批准。

所需申请文件与程序

需要的文件：
1■由社团发出的申请信
2■当地州议员的支持信
3■社团注册局(ROS)注册
4■社团所有会员的名单及资料
5■地主的许可信（给予不是自
家地的情况）
6.地税账单
7■建筑物的蓝图和地图
8■建筑物的质料
9■三份来自不同承包商的报价
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一年一度的日本盆舞节庆典日前（7月15日）在皇后湾广场前露天停车场举办。

今年的庆典活动非常丰
富，除了有许多日本的文
化舞蹈演出外，现场也有
许多的手工艺品、日本美
食、文化及游戏的档口，
让出席的民众品尝日本美
食并体验丰富的日本文化
及风俗。
槟州旅游发展委员会罗兴
强行政议员为有关庆典主
持开幕。

■表演者的演出令人赏心悦。

■罗兴强为有关庆典主持开幕。

■2017年槟州日本盆舞节庆典吸引了许多人前往参与。
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■庆典现场也有游戏让人们参与。

■槟岛市长拿督麦慕娜(右2)也参与有关庆典。 ■虽然年纪轻轻，这些小小鼓手们已经站上大舞台为观众演出。

■身穿和服的小姑娘们吸引了许多人的目光。

■台上的表演者的动感演出为当天的庆典带来许多欢乐。

■观众们为表演者呈现演
出给予热烈的掌声。



16 广告 2017年07月15日—31日



17要闻2017年07月15日—31日

彭文宝叶舒惠为慈善落发
槟安医院日前（7月23日）举行爱心落发及迷你美食展，槟州行政议员彭文宝及浮罗池滑区州议员叶舒惠在现场落发，以实际行动支持慈善！

这是槟安医院时隔5年再一次举办大型落发筹款及迷你美食
展，此活动旨在为该医院的甘宁尔医生基金筹款,以援助患有
严重疾病，如脊柱侧弯、中风和肢体截肢等重大手术的患者。
甘宁尔医生基金是以槟安医院创办人甘宁尔Dr.J.Earl 
Gardner命名，在过去一年，该基金一共拨出了24万8552令吉
的捐助予贫困患者进行各项手术。
除了彭文宝及叶舒惠外，当天的这项活动也吸引了许多善心人
士前来参与，共有180名人士在当天落发，更有许多民众出席
给予热烈支持。

1
2

3

■除了彭文宝及叶舒惠
外，当天的这项活动也吸
引了许多善心人士前来参
与。

1■共有180名人士在当天落发。
2■原本留着一头长发的安琪儿也参与落发。
3■魏君琳（前左）与母亲叶娟凤(前右)及丈夫陈阳胜（后）一同参
与落发。
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圣尼古拉盲人院
9月9办美食嘉年华会

已经有91年历史的槟城圣尼古拉盲人院，这些年来皆是靠着热心机构及公众的捐款来运作，
为有视力障碍者提供住宿及培训机会，让他们有一技之长可以自食其力。
而每年，他们都会举行美食嘉年华会作为筹款项目的其中一个环节。

该盲人院执行董事孙逸民指出，今年的美食嘉年华会订于9月9日（
周六），上午10时至下午2时之间在该院举行。在该美食嘉年华会
中，会有约60个摊位，除了美食外，也有提供盲人按摩、视力知识
补充区、小小宠物动物园区等。

■彭文宝(左4）
与槟城圣尼古拉
盲人院美食嘉年
华会的部分参展
单位合影。

慈善演唱会
筹逾2.5万给日新独中

2017《同欢共庆，514母爱辉映》慈
善演唱会，在扣除所有开销后，剩馀
2万5471令吉85仙全数移交给日新独
中！
这笔款项是于日前由威省客家公会青
年团团长赖梅莉及大山脚韩江公会青
年团团长杨荃贵，在武拉必州议员王
囯慧及武吉丁雅区州议员王敬文见证
下，移交给日新独中校长陈奇杰。
《同欢共庆，514母爱辉映》慈善演
唱会是在5月14日，于柔府汽车城Sky 
TV举行，大马籍香港艺人，即许冠杰
徒弟兼义子林宏龙为演唱嘉宾。威省
五大乡联青（威省客家公会青年团、
大山脚韩江公会青年团、威省福建会
馆青年团、威省广惠肇会馆青年团及
威省海南会馆青年团）为主办单位，
王囯慧及王敬文主催单位。
原本预计捐款为2万3000令吉，惟在
扣除所有开销后，尚多出2千471令吉

孙逸民指出，凡乐捐20令吉者将获得美食节餐券，而赞助500令吉
者则可在该美食义卖会上设立摊位，希望在扣除开支后可以筹获12
万令吉。联同出席记者会的槟州福利、爱心社会及环境委员会主席
彭文宝行政议员呼吁公众大力支持这些有意义的筹款活动，把爱心
带给视障朋友。

85仙，最后共筹得2万5471令吉85仙
给日新独中。出席移交仪式的包括
日新独中王美贞副校长、锺镒伸副校
长、行政特助陈淑瑛老师。

■赖梅莉（右4）及杨荃贵（右1）在王国
慧及王敬文（右3及右2）见证下，移交
支票给陈奇杰。左起为锺镒伸、王美贞
及陈淑瑛。
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“2017行愿非洲·感恩之旅”演出精彩！ 
“2017行愿非洲·感恩之旅”巡回演出日前来到槟城，并在槟城德教会紫云阁圆满举行。

此次活动共有21位来
自非洲的孩子参与演
出，其中19位来自马
拉威，另有2位则来
自莱索托。他们除了
呈现传统舞蹈及中华
武术之外，更演绎了
多首中文、英文、闽
南语及当地语言的歌
曲。
有关演出是由马来西
亚阿弥陀佛关怀慈善
协会主办，并由非洲
阿弥陀佛关怀中心呈
献。黄汉伟也代表槟
州政府及槟州人民欢
迎他们。同时出席者
尚有台北ACC秘书长心
易法师等人。

■除了歌舞之外，他们也为观众带来精湛的
中华武术。

■心易法师（左）赠送纪念品予黄汉伟。

■共有21位来自
非洲的孩子为观
众们带来精彩的
演出。

■精彩的演出赢
得现场观众的
掌声与欢呼。

■表演者们呈
现马拉威传统
舞蹈。
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骑Link Bike去开会
市长与市议员

Link Bike不仅受到市民与游客的青睐，
也迎来新任市长拿督麦慕娜的兴趣。

7月1 9日（周三）
，拿督麦慕娜在市
政厅秘书尤端祥及
市议员王耶宗、黄
顺祥、魏祥敬、颜
艾菱、陈伟俊、吴
俊强及其他官员的
陪同下，浩浩荡荡
地从最靠近光大州
政府办公楼的Link 
Bike公共脚车租借
站骑到旧关仔角市
厅大厦开会，骑程
大约10分钟。
这 是 拿 督 麦 慕 娜
第一次尝试 L i n k 
Bike，她表示只有
自己亲自试骑Link 
Bike，感受岛内脚
车道的设施及规划
后，才可以知道如
何完善及宣传它。

■市政厅秘书尤端祥
骑Link	 Bike经过槟州
华人大会堂。

■骑Link	 Bike
也要遵守交通规
则，过斑马线。

■新任市长拿督麦慕娜（中）试
骑Link	Bike并竖起拇指赞好。

■骑着Link	 Bike去开
会，不一样的交通工
具，不一样的体验。

■拿督麦慕娜与市政厅秘
书、市议员及众官员们在
骑行10分钟后，终于抵达
旧关仔角市厅大厦。

摄影■Darwina	Mohd.	Daud
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சாளல,	 ஜாலான்	 தத்லாக	 கும்பார்,	
ஜாலான்	 துன்	 சர்்டான்	 சாளலயில்	
அளமநதிருககும்	சுமார்	32	களடகளில்	
இப்பழங்களை	 வாங்கலாம்.	 அ்தாடு	
்ஜம்ஸ்	 தவாங்	 பழத்தாட்டம்,	 திதி	
தகராவாங்	 பழத்தாட்டம்,	 ஸ்்தான்	
ஆவுஸ்,	 77	 டுரியான்	 பழத்தாட்டம்,	
பாக	 ஷரிப்	 பழத்தாட்டம்	 மற்றும்	
லாய்	 ்தக	 ஜுன்	 பழத்தாட்டம்	
என	 ஆறு	 பழத்தாட்டங்களுககு	
்நரடியாகச	 தசன்றும்	 வாங்கலாம்.	
முள்நாரிப்பழங்களின்	 விளலகள்	 சநளத	
விளலககு	ஒப்ப	அளமநதிருககும்.	
	 ்மலும்,	 இததிட்டததின்	
முககிய	 ்நாககம்	 தபாதுமககளை		
முள்நாரிப்பழதளதச	 சாப்பிட	
துணடுவதாகும்	 என	 அறிவிததார்	
ஆட்சிககுழு	 உறுப்பினர்.	 தவளி	
மாநிலங்களிலிருநது	 வரும்	
சுற்றுப்பயணிகளுககு	 ஏதுவாகவும்	
அதிகமான	 களடகள்	 விற்பளனயில்	
அமர்ததப்பட்டுள்ைன.

	 பதது	 உபான்	 ததாகுதியின்	
ஏற்பாட்டில்	 நளடதபற்ற	 ்நான்புப்	
தபருநாள்	திறநத	இல்ல	உபசரிப்பு	மிக	
விமரிளசயாக	 தகாணடாடப்பட்டது.		
இதில்	முககிய	பிரமுகராக	பதது	உபான்	
சட்டமன்ற	உறுப்பினர்	திரு.தஜயபாலன்,	
பாயான்	பாரு	நாடாளுமன்ற	உறுப்பினர்	
சிம்	தி	திசின்,	ஆட்சிககுழு	உறுப்பினர்	
லிம்	 தஹாக	 தசங்,	 ஆட்சிககுழு	
உறுப்பினர்	சாவ	தகான்	யாவ	ஆகி்யார்	
கலநது	சிறப்பிததனர்.	அவவட்டாரததில்	
வசிககும்	 மூவின	 மககளும்	 கலநது	
தகாணடு	மலாய்	பாரம்பரிய	உைவு	மற்றும்	
பதார்ததங்களை	 உணடு	 மகிழ்நதனர்.	
நிகழ்வில்	 சிறப்புளர	 வழங்கிய	 திரு.
தஜயபாலன்	 பினாங்குவாழ்	 மககளின்	
நலளன	 	 பாதுகாகக	 ததாடர்நது	 பல	
திட்டங்கள்		அமல்படுததப்படும்	என்றார்.
	 நிகழ்வின்	சிறப்பு	அம்சமாக	பதது	
உபான்	ததாகுதியில்	உள்ை	அடுககுமாடி	
குடியிருப்புகளுககு	 ்மம்பாட்டுத	
திட்டங்களை	 ்மற்தகாள்ைவும்	
பராமரிககவும்	 நிதியம்	 வழங்கப்பட்டன.		
பினாங்கு	 மாநில	 அரசு	 மற்றும்	 பதது	
உபான்	 சட்டமன்ற	 உறுப்பினர்	 திரு.
தஜயபாலன்	 நிதி	 ஒதுககீட்டிலிருநது	
ரிம1.3	 ்காடி	 நிதியுதவி	 ்மம்பாட்டு	
மற்றும்	 பராமரிப்பு	 திட்டங்களுககு	
வழங்கப்பட்டது	பாராட்டககுரியதாகும்.	
	 இநத	 பராமரிப்பு	 நிதியம்	
பயன்படுததி	 தாமான்	 ஜுப்லி	 சூட்	 1,	
�	வில்லா	தகனாங்கா,	்டவ	்கார்ட்,	
ஜம்புல்	அடுககுமாடி,	தாமான்	தசஞ்சுரி	
பு்லாக	 38,	 தாமான்	 ஜுப்லி	 பிரிவு	 7,	
�	 சவஜானா,	 தாமான்	 ஜுப்லி	 பிரிவு	
2,	 தாமான்	 உததாமா	 மற்றும்	 தாமான்	
தபகாகா	 பு்லாக	 33	 குடியிருப்புப்	
பகுதிகளில்	 பராமரிப்புப்	 பணிகள்	
்மற்தகாள்ைப்படும்	 என	 குறிப்பிட்டார்	
உள்ளூராட்சி,	 ்பாககுவரதது	 மற்றும்	
தவள்ை	நிவாரை	ஆட்சிககுழு	உறுப்பினர்	
சாவ	தகான்	யாவ.
	 ்மலும்,	 அவவட்டார	
தவள்ை	 நிவாரை	 பிரசசளனககுத	
தீர்வுககாணும்	 தபாருட்டு	 விளரவில்	
முயற்சிகள்	எடுககப்படும்	என	நம்பிகளக	
ததரிவிததார்	 ஆட்சிககுழு	 உறுப்பினர்	
சாவ	தகான்	யாவ.

	 பினாங்கு	 முள்நாரிப்பழப்	 பருவ	
விழா	வருகின்ற	15	ஜூன்	2017	ததாடங்கி	
15	அக்டாபர்	மாதம்	வளர	இடம்தபறும்.	
இவவிழா		கடநது	ஜூளல	மாதம்	21-
ஆம்	 ்ததி	 பா்லக	பூலாவ	அஞ்்சாங்	
இணடாவில்	்வைாணளம,	்வைாணளம	
சார்நத	 ததாழிற்துளற,	 கிராமப்புற	
்மம்பாடு	மற்றும்	ஆ்ராககியச	்சளவ	
ஆட்சிககுழு	 உறுப்பினர்	 டாகடர்	 அபீப்	
பஹாருடின்	அதிகாரப்பூர்வமாகத	துவங்கி	
ளவததார்.		
	 இ வ வ ா ண டு க க ா ன	
கருப்தபாருள்	 	 "வாருங்கள்	 பா்லக	
புலாய்	 முள்நாரிப்பழதளத	 ருசிப்	

	 பினாங்கு	 மாநிலதளத	
தூய்ளம,	 பசுளம,	 சுகாதாரம்,	
ஆ்ராககியம்	 மற்றும்	 பாதுகாப்பு			
மிகக	 மாநிலமாக	 பிரகடனப்படுதத	
மாநில	 அரசு	 மற்தறாரு	 முயற்சியாக	
பயன்படுததிய	 சளமயல்	 எணதைய்	
மறுசுழற்சி	 	 தசய்வதற்கு	 புதிய	
பிரசசாரதளத	அறிமுகப்படுததியது.	�	
தமகார்	 1	 அடுககுமாடி	 குடியிருப்பில்	
நளடதபற்ற	 பயன்படுததிய	
சளமயல்	 எணதைய்	 மறுசுழற்சி	
பிரசசாரததில்	 சமூகம்,	 	 தபாதுநலம்	
மற்றும்	 சுற்றுசசூழல்	 ஆட்சிககுழு	
உறுப்பினரும்	சுங்ளக	பூயு	சட்டமன்ற	
உறுப்பினருமான	மதிப்பிற்குரிய	பீ	புன்	
்பா	கலநது	தகாணடு	சிறப்பிததார்.
	 பயன்படுததப்பட்ட	 சளமயல்	
எணதைளயச	 ்சகரிதது	 அதளன	
சம்மநதப்பட்ட	 நிறுவனங்களுககு	
அனுப்பி	 ப்யாடீசல்	 அல்லது	 ்சாப்பு	
தயாரிககவிருப்பதாக	 தமதுளரயில்	

எணபைய் மறுசுழறசி பிரச்ொரதறத ஆடசிக்குழு 
உறுப்பினர பீ புன் ்பா பதா்டங்கி ற்வததார. 
(உ்டன் பெபராங் பிற்ற நகராணறமக் கழக 

உறுப்பினரகள்)

்மம்பாடடு மறறும் பராமரிப்பு நிதியம் பபறறு 
பகாண்ட குடியிருப்பாளரகளு்டன் மாநில அரசியல் 

தறல்வரகள் மறறும் பிரமுகரகள்.

பினாங்குைாழ் மக்களின் 
நலன் காக்கபெடும் - 

பெயொலன்

பினாங்கில் முள்ாரிப்பழப ்பருவம் தொடங்கியது

பார்ப்்பாம் 	 என்பதாகும்.	 இம்முளற	
முள்நாரிப்பழங்கள்	 குளறவாக	
இருககும்	்வளையில்	அதன்	விளலயும்	
மிக	 கூடுதலாக	 இருப்பதாக	 தமது	
வர்வற்புளரயில்	குறிப்பிட்டார்.	எனினும்	
அப்பழததின்	 தரததிலும்	 சுளவயிலும்	
எவவித	 குளறப்பாடும்	 இருககாது	
என்றும்	 தபாதுமககள்	 திருப்தியளடவர்	
எனவும்	 குறிப்பிட்டார்.	 புகழ்ப்தபற்ற		
மூசாங்	கிங்,	ஹதி	்மரா,	 கப்ரி,	 லாபு,	
உடாங்	 ்மரா	 மற்றும்	 டூரி	 இதாம்	
்பான்ற	 பழங்களை	 பா்லக	 புலாவில்	
கிளடககும்.
	 அஞ்்சாங்	 இணடா	

 சளமயல் எணபணெய மறுசுழறசி பிரச்சாரம் 

ஆட்சிககுழு	உறுப்பினர்	குறிப்பிட்டார்	.
		 கழிவுத	ததாட்டியில்	ஊற்றப்படும்	
எணதையினால்	 	 	 குழாய்களில்	
அளடப்பு	 ஏற்பட்டு	 நீ்ராட்டம்	
தளடப்பட்டு	 குடியிருப்பாைர்கள்	
தபரும்	 அவதி	 எதிர்்நாககுகின்றனர்.	
இதனால்	 குடியிருப்பாைர்கள்	
குழாய்கள்	 பராமரிப்புககுப்	 பைதளத	
விரயமாககுகின்றனர்.	 இப்பிரசசாரததின்	
மூலம்	 குழாய்களின்	 பராமரிப்பு	 நிதி	
்சமிககப்படுவ்தாடு	 தபாதுமககளும்	

ஆ்ராககியமாக	வாழலாம்.
	 ்மலும்,	 பயன்படுததப்பட்ட	
சளமயல்	 எணதைய்	 ்சகரிப்பதால்	
வீட்டில்	 இருககும்	 மாதுகள்	
வருமானம்	 ஈட்ட	 முடியும்	 என்பது	
குறிப்பிடததககதாகும்.	்சகரிககப்படும்		
பயன்படுததப்பட்ட	சளமயல்	எணதைய்	
ஒரு	லீட்டருககு	ரிம1.00	வழங்கப்படும்.
	 இததிட்டம்	 கடநதாணடு	
ததாடங்கி	 தஞ்்சாங்	 இணடா	
அடுககுமாடி,	 தாமான்	 பாகான்	
லாலாங்,	 தாமான்	 தசலாமாட்	
சநளத	 என	 ததாடங்கப்பட்டு	
316கி்லா	 கிராம்	 	 சளமயல்	
எணதைய்	 ்சகரிககப்பட்டுள்ைது.	
இப்பிரசசாரதளத	 தவற்றியளடய	
அளனதது	தரப்பினரும்	ஒன்றிளைநது	
தசயலாற்ற	் வணடும்	என	ஆட்சிககுழு	
உறுப்பினர்	்கட்டுக	தகாணடார்.

பினாங்கு முள்நாரிப்பழப் பரு்வ விழாற்வ அதிகாரப்பூர்வமாகத பதா்டக்கி ற்வததார ஆடசிக்குழு
 உறுப்பினர அபீப் பஹாருடின்.

முள்நாரிப்பழ ்வறககள் பபாதுமக்களின் 
பாரற்வக்கு ற்வக்கப்பட்டன. 
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	 மததிய	 அரசாங்கம்	 ஒ்ர	 ம்லசிய	
வீடளமப்புத	திட்டததின்(பிரிமா)	கீழ்	பினாங்கில்	16,569	
யூனிட்	 வீடுகள்	 	 கட்டியுள்ைதாகக	 கூறப்படுவளத	
அம்்னாவினால்	உறுதிப்படுதத	முடியுமா	என	்கள்வி	
எழுப்பினார்	 கிராமம்,	 நகரம்	 மற்றும்	 வீடளமப்புத	
திட்டமிடல்	்சளவக	குழுவின்	ஆட்சிககுழு	உறுப்பினர்	
மதிப்பிற்குரிய	தஜகடிப்	சிங்	டி்யா.	
	 "பினாங்கில்	 இதுவளர	 பிரிமா	 திட்டததின்	
கீழ்	 	ஒரு	 யூனிட்	 	வீடு	 கூட	 கட்டப்படவில்ளல	
எனவும்	மததிய	தசயற்குழு	இநதக	குற்றசசாட்டிற்குப்	
பதிலளிகக	 ்வணடும்	 என	 வினவினார்.	 மததிய	
தசயற்குழு	 2008	 முதல்	 2016-ஆம்	 ஆணடுககான	
சாதளன	புததகததில்	பினாங்கில்	மததிய	அரசு	16,569	
பிரிமா	வீடுகள்	கட்டியுள்ைதாகக	குறிப்பிட்டுள்ைது.	
	 ்காததா	 இமாஸ்	 அடுககுமாடி	
குடியிருப்பின்	 மின்தூககி	 	பராமரிப்புப்	 பணியின்	
உதவிதததாளகககான	அதிகாரப்பூர்வ	கடிதம்	வழங்கும்	
நிகழ்வில்	 நளடதபற்ற	 தசய்தியாைர்	 சநதிப்புக	
கூட்டததில்	இவவாறு	ததரிவிததார்	டத்தா	தகராமாட்	
சட்டமன்ற	உறுப்பினருமான	திரு	தஜகடிப்.		
	 நான்கு	 மின்தூககி	 பராமரிப்புககான	
அதிகாரப்பூர்வ	 கடிததளத	 அககுடியிருப்பின்	 தளலவர்	
தி்யா	 சீ	 அய்க	 மற்றும்	 துளைத	 தளலவர்	 தீ	 கிம்	

	 கடநத	 ஜூன்	 10-ஆம்	 ்ததி,	
பினாங்கு	 மாநகர்	 கழகம்	 	 "பாலினப்	
தபாறுப்பு	 மற்றும்	 வரவுசதசலவு	
திட்டப்	 பங்்கற்பு	 "	 குறிதது	 2018-
ஆம்	 ஆணடுககான	 வரவுசதசலவு	
உளரயாடலில்	 குறிப்பிட்டது.	 இநதக	
கலநதுளரயாடல்	 "உங்கள்	 குரல்,	
உங்கள்	்தர்வு"	என்ற	கருப்தபாருளில்	
இடம்தபற்றது.	 ்ஜார்சடவுன்,	 ஜாலான்	
பததானி	 தபாது	 மணடபததில்	
நளடதபற்ற	 வரவுசதசலவுத	 திட்ட	
கலநதுளரயாடலில்	 தபாதுமககள்	
மற்றும்	 தளலவர்களிடமிருநது	
கருததுகள்	்சகரிககப்பட்டன.		
	 தபாதுமககள்	 மாநகர்	 கழக	
வரவுசதசலவுத	திட்டததில்		பங்்கற்பது	
முதல்	 முளற	 அல்ல.	 மாநகர்	 கழக	
வரவுசதசலவுத	 திட்ட	 ஆய்வில்		
பங்்கற்கும்	 தபாதுமககள்	 இளைய	
வழி	 அல்லது	 ்நரடியாக	 படிவங்கள்	
தபற்றுகதகாணடு	 கருததுகள்	
ததரிவிககலாம்	.	
	 வரவுசதசலவு	 கலநதுளரயாடல்	
நிகழ்வு	 	 மூலம்	 வரவுசதசலவுத	 திட்ட	
தசயல்முளற	 ்மம்படுததப்பட்டுள்ைது.	
இதன்	மூலம்	தபாதுமககள்	வரவுசதசலவுத	
திட்டததில்	ஒரு	பங்குதாரராகக	கலநது	
தகாள்ை	வழி	வகுககிறது.	
	 குழு	முளற	கலநதுளரயாடலில்	

பினாங்கில் பிரிமா வீடுகள எங்்க? - தெக்டிப
இ்யாங்	தபற்றுகதகாணடனர்.
	 ்மலும்	 மததிய	 தசயற்குழு	 ஒ்ர	 ம்லசிய	
பராமரிப்பு	 நிதியம்	 (TP1M)	 மூலம்	 பினாங்கு	
மாநிலததில்	ரிம24.5	மில்லியன்	தசலவில்	59	வீடளமப்புத	
திட்டங்களுககு	 பராமரிப்பு	 நிதியம்	 தகாடுதததாகக	
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.	ஆனால்	 இதுவளர	 இநநிதியம்	
வழி	 29	 வீடளமப்புத	 திட்டங்களுககு	 ரிம20.73	
மில்லியன்	 நிதி	 ஒதுககீட்டில்	 	 தசலவிடப்பட்டுள்ைது	
என	 எடுததுளரததார்.	 என்வ,	 மததிய	 	தசயற்குழு	
அறிகளகயில்	 குறிப்பிடப்படும்	 	கூடுதலான	 30	
திட்டங்களுககான	 பராமரிப்பு	 திட்டங்கள்	 எங்்க	
என	உள்ளூர்		அரசின்	மூலம்	ஆராயப்படும்	என	திரு	
தஜகடிப்	ததரிவிததார்.
	 22	மாடிகளைக	தகாணட	இநத	அடுககுமாடி	
குடியிருப்புப்	 பகுதியில்	 354	 	வீடுகள்	 மற்றும்	 1800	
குடியிருப்பாைர்கள்	வசிப்பதாகவும்	இநதப்	பராமரிப்புத	
திட்டம்	 அக்டாபர்	 மாதம்	 நிளறவளடயும்	 எனக	
கூறினார்.	
	 இநதப்	 பராமரிப்புப்	 பணிககான	 	60%	
(ரிம144,000)	 நிதியுதவிளய	 மாநில	 அரசு	
வழங்கிய	 நிளலயில்	 மீதமுள்ை	 40%	 (ரிம96,000)	
பைதததாளகளய		அககுடியிருப்பு	மககள்	கட்டுவர்.பெய்தியாளர ெந்திப்பில் ்பசிய ஆடசிக்குழு 

உறுப்பினர திரு.பெக்டிப் சிங் டி்யா

  குழு முற்ற கலந்துறரயா்டல் (உ்டன் முன்னால் 
மாநகர கழகத தறல்வர ்டத்தா பததாயா)

ெங்சகறொைர்கள் உள்ளூர் அரசாங்க சசளைளயப பிரதிநிதித்துைபெடுத்தும் நான்கு 
பிர்தான கருபபொருள்களைக் பகாண்ட கலநதுளரயா்டலில்  கலநது பகாண்டனர் 

"உலக	கஃ்ப'	எனும்	அணுகுமுளறளயப்	
பயன்படுததி	 பாதுகாப்பு	 ,	 தூய்ளம,	
பசுளம,	 சுகாதாரம்,	 தபாது	 வசதி	
மற்றும்	 உள்கட்டளமப்பு	 என	
நான்கு	 கருப்தபாருளை	 ளமயமாகக	
தகாணடு	 நடததப்பட்டது.	
தளலவர்கள்	 மற்றும்	 ஒருங்கிளைப்பு	
அதிகாரி	 முன்னிளலயில்	 ஒவதவாரு	
பங்்கற்பாைரும்,	 ஒரு	 கருப்தபாருள்	
குறிதத	 அவசியம்	 ,	 பிரசசளன	
மற்றும்	 தீர்வுககாணும்	 வழிமுளறகள்	
பற்றிய	 கருததுகள்	 ததரிவிததனர்.	
ஒவதவாரு	20	நிமிடங்களுககுப்	பிறகு,	
பங்்கற்பாைர்கள்	 அடுதத	 ்மளசககுச	
தசன்று	 தங்களின்	 கருப்தபாருள்	

பின்னணி,	 பாலினம்,	 இன,	 வயது	
ஆகியவற்ளறப்	 தபாருட்படுததாமல்	
சமூகததின்	 அளனதது	 மட்டங்களிலும்	
பயனளிககும்	 வளகயில்	 அளமகிறது.	
முன்னால்	 பினாங்கு	 மாநகர்	 கழக	
தளலவர்	 ்மயர்	 டத்தா	 பததாயா	
பிநதி	 இஸ்மாயில்	 மற்றும்	 நிதிததுளற	
தளலவர்	 சுளஹடா	 பிநதி	 கமாலுல்	
அரிப்பின்	 ஆகி்யார்	 நகர	 சளப	
கலநதுளரயாடலின்	 முடிவுகளை	
மறுஆய்வு	 தசய்யும்	 என	 நம்பிகளக	
ததரிவிததனர்.	 2018-ஆம்	 ஆணடு	
பினாங்கு	 மாநகர்	 கழக	 வரவுசதசலவு	
திட்டம்	 முககிய	 பிரசசளன	 மற்றும்	
அதற்கான	தீர்வுகள்	என்ற	அடிப்பளடயில்	
தீர்மானிககப்படும்.	 இநத	 வரவுசதசலவு	
கலநதுளரயாடல்	 	ஆணடு்தாறும்	
நடததப்படும்.
உள்ளூராட்சி	மற்றும்	மககள்	உடனான	
வரவுசதசலவு	 திட்ட	 கலநதுளரயாடல்	
பாலின	 சமததுவதளத	 ஒருங்கிளைகக	
வும்	 	GRPB	 நிறுவனமயமாககவும்	
உதவும்.	பினாங்கு	 மகளிர்	 ்மம்பாட்டுக	
கழகததுடன்	 ஒததுளழதது	 பாலின	
சமததுவதளத	 பினாங்கு	 ஊராட்சி	
மன்றங்களில்	 அமல்படுததுவன்	 வழி	
தூய்ளம,	பசுளம,	ஆ்ராககியம்	மற்றும்	
பாலின	 சமததுவ	 மிகக	 மாநிலமாக	
்மம்படுததப்படும்	என்பது	உறுதி.	

பாலினப் பபாறுப்பு மறறும் ்வரவுச்பெலவு திட்டப் பங்்கறபாளரகளு்டன் ஏறபாடடு குழுவினர

குறிதத	 தகவகள்	 பற்றிய	 பரிமாற்றம்	
இடம்தபறும்.
	 பினாங்கு	மாநகர்	கழகம்	அதன்	
வரவுசதசலவு	 திட்டததில்	 சமூகததின்	
ஈடுப்பாட்டின்	 முககியததுவதளத	
வலியுறுததியுள்ைது.	 இதன்வழி,	
வரவுசதசலவு திட்டமிடல்	திறளமயாகவும்	
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	 ம்லசிய	 நாட்டின்	 முதன்ளம	
தபருநாட்களில்	 ஒன்றான	 	 ்நான்புப்	
தபருநாள்	 தகாணடாட்டம்	
அணளமயில்	 அளனதது	 ம்லசிய	
முஸ்லீம்	அன்பர்கைால்	்காலாகலமாகக	
தகாணடாடப்பட்டது.	 பிளற	 வாழ்	
மூஸ்லீம்களை		அங்கீகரிககும்	வளகயில்	
அதததாகுதியின்	 ஏற்பாட்டில்	 கடநத	
ஜூளல	 15-ஆம்	 திகதி	 பட்டர்்வார்த	
ஜயணட்	 ்பரங்காடி	 வைாகததில்	
்நான்புப்	 தபருநாள்	 திறநத	
இல்ல	 உபசரிப்பு	 மிக	 விமரிளசயாக	
நளடதபற்றது.	 மாநில	 அைவிலான	
்நான்புப்	 தபருநாள்	 திறநத	 இல்ல	
உபசரிப்பு	பா்லக	புலாவ		அரங்கததில்	
மாநில	 ஆளுநர்	 துன்	 டத்தா	 �	
உததாமா	 ஹஜி	 அப்துல்	 ரஹமான்	

பினாங்கு மாநில சநான்புப பெருநாள் திறந்த இல்ல உெசரிபபு

ஹஜி	 அப்பாஸ்	 சிறப்பு	 வருளகயுடன்	
தகாணடாடப்பட்டது.
ததாடர்நதார்்பால்,	 பினாங்கு	 மாநில	
அரசு	 அலுவலகங்கள்,	 சட்டமன்ற	
ததாகுதிகள்	 மற்றும்	 நாடாளுமன்ற	
ததாகுதிகளில்	 மிக	 விமரிளசயாக	
்நான்புப்	 தபருநாள்	 திறநத	 இல்ல	
உபசரிப்பு	 நளடதபற்றன.	 அளனதது	
நிகழ்வுகளிலும்	இஸ்லாம்	மதததின்	களல,	
கலாசசாரம்	 மற்றும்	 பாரம்பரியதளத	
சார்ந்த	 தகாணடாடப்பட்டது	
சாலசசிறநதது.		பினாங்கு	மாநில	மூவின	
மககளும்	அளனதது	் நான்புப்	தபருநாள்	
திறநத	 இல்ல	 உபசரிப்பில்	 கலநது	
தகாணடது	பினாங்கு	மாநில	மககளின்	
ஒற்றுளமளய	பிரதிபலிககின்றது.

 நிதித துற்ற ்நான்புப் பபருநாள் 
தி்றந்த இல்ல உபெரிப்பு

� ப்டலிமா ெட்டமன்்ற பதாகுதியின் ஏறபாடடில் நற்டபபற்ற ்நான்புப் 
பபருநாள் தி்றந்த இல்ல உபெரிப்பில் ெட்டமன்்ற உறுப்பினர திரு.்நதாஜி 

இராயர மறறும் புக்கிட குளு்கார நா்டாளுமன்்ற உறுப்பினர ராம் கரபால் சிங் 
சிறு்வரகளுக்கு  பபருநாள் அன்பளிப்பு எடுதது ்வழங்கினார.

பிற்ற பதாகுதியின் ஏறபாடடில் நற்டபபற்ற ்நான்புப் பபருநாள் தி்றந்த இல்ல உபெரிப்பில்
கலந்து பகாண்ட பபாது மக்கள் 

மாநில அளவிலான ்நான்புப் பபருநாள் தி்றந்த இல்ல உபெரிப்பில் மாநில 
ஆளுநர தமது துறையாரு்டன் இறைந்து மாநில அரசியல் தறல்வரகளு்டன் 

புறகப்ப்டம் எடுததுக் பகாண்டார. இஸ்லாமியரகளின் பாரம்பரிய உைவு ்வறக
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Nama ADUN No Tel/ No Faks
AIR PUTIH 
YAB Tuan Lim Guan Eng
limguaneng@penang.gov.my

(T) 04 - 829 0614

PANTAI JEREJAK
YB Haji Mohd. Rashid Hasnon
rashid.hasnon@penang.gov.my

(T) 04 - 646 4700

PERAI
YB Prof. Dr. P. Ramasamy
ramasamy@penang.gov.my

(T) 04 - 383 9131
(F) 04 - 383 9131

PADANG KOTA
YB Chow Kon Yeow
chowkonyeow@penang.gov.my

(T) 04 - 226 0218
(F) 04 - 226 0218

BATU MAUNG
YB Datuk Abdul Malik Abul Kassim 
abdmalik@penang.gov.my

(T) 04 - 626 1968
(F) 04 - 626 5496

BAGAN JERMAL
YB Lim Hock Seng
limhockseng@penang.gov.my

(T) 04 - 331 7175
(F) 04 - 331 7175

BATU LANCHANG
YB Law Heng Kiang
lawhengkiang@penang.gov.my

(T) 04 - 282 6419
(F) 04 - 282 6419

SUNGAI PUYU
YB Phee Boon Poh
pheeboonpoh@penang.gov.my;
pheeboonpoh@yahoo.com

(T)  04 - 262 0860
  012 - 480 5495 
(F)  04 - 261 8745

PADANG LALANG
YB Chong Eng
chong.eng@penang.gov.my

(T) 04 - 530 3028

DATO’ KERAMAT
YB Jagdeep Singh DEO
jagdeepsinghdeo@penang.gov.my

(T) 04 - 226 2464
(F) 04 - 227 2464

SEBERANG JAYA
YB Dr. Afif Bahardin

(T) 04 - 390 5109

BUKIT TAMBUN
YB Law Choo Kiang
lawchookiang@penang.gov.my

(T) 04 - 588 0818
(F) 04 - 588 0885

AIR ITAM
YB Wong Hon Wai 
wonghonwai@penang.gov.my

(T) 04 - 828 0926 
(F) 04 - 828 0926

BERAPIT
YB Ong Kok Fooi 
ongkokfooi@penang.gov.my

(T) 04 - 530 8476

MACHANG BUBOK
YB Lee Khai Loon 
kllee78@gmail.com

(T) 013 - 399 0519
(F)   04 - 551 1442

TANJONG BUNGAH
YB Teh Yee Cheu
dappenang.cagw.teh@gmail.com

(T) 04 - 899 9581

JAWI
YB Soon Lip Chee
dunjawi@hotmail.com

(T) 04 - 594 1163
(F) 04 - 594 3163

PENGKALAN KOTA
YB Lau Keng Ee
dappengkalankota@gmail.com

(T) 04 - 250 1521
   04 - 250 1522
(F) 04 - 250 1523

BAGAN DALAM
YB Tanasekharan a/l Autheraphy
atana@first.net.my

(T) 04 - 323 5870
(F) 04 - 323 5870

KEBUN BUNGA
YB Cheah Kah Peng
kebunbunga24@gmail.com

(T) 04 - 826 5451
(F) 04 - 826 5451

SUNGAI BAKAP
YB Hj. Maktar Hj. Shapee
adunan.dunsgbakap@yahoo.com

(T) 04 - 582 7549
(F) 04 - 582 8648

KOMTAR
YB Teh Lai Heng
komtarN28@gmail.com

(T) 04 - 227 7068
(F) 04 - 227 7068

PAYA TERUBONG
YB Yeoh Soon Hin 
clementyeoh@hotmail.com

(T) 04 - 827 8868

PULAU TIKUS
YB Yap Soo Huey 
yapsoohueydap@gmail.com

(T) 04 - 226 5217
(F) 04 - 227 5217

PERMATANG PASIR
YB Datuk Hj. Mohd. Salleh Man
adunptgpasir@gmail.com

(T) 04 - 398 4226
(F) 04 - 398 4226

BUKIT TENGAH
YB Ong Chin Wen
pkrbkttengah@gmail.com

(T) 04 - 508 3977
(F) 04 - 508 3677

PENANTI
YB Dr. Norlela Ariffin
norlela.ariffin@gmail.com

(T) 04 - 538 2871
(F) 04 - 538 4871

SUNGAI PINANG
YB Lim Siew Khim 
dapsungaipinang@hotmail.com

(T) 04 - 282 6630

BATU UBAN
YB Dr. T. Jayabalan 
drjayabalan@gmail.com

(T) 04 - 656 2605
(F) 04 - 656 0699

SERI DELIMA
YB Sanisvara Nethaji Rayer a/l Rajaji
rsnrayer@gmail.com

(T) 04 - 659 5611
(F) 04 - 659 6611

DAP PENANG HQ
dappg@streamyx.com

(T) 04 - 228 8482
(F) 04 - 228 8514

PKR PENANG HQ (T) 04 - 397 0115

NAMA ADUN No Tel/ No Faks
PENAGA
YB Mohd. Zain Ahmad  (T) 04 - 351 5825 

BERTAM
YB Shariful Azhar Othman (T) 012 - 411 4690

(F)   04 - 575 8670
PINANG TUNGGAL
YB Datuk Haji Roslan Saidin (T) 04 - 398 3555

(F) 04 - 397 3555
PERMATANG BERANGAN
YB Omar Abd. Hamid (T)  04-573 4630

(F)  04-573 4630
SUNGAI DUA
YB Muhamad Yusoff Mohd. Noor (T) 04 - 575 7454

TELOK AIR TAWAR
YB Datuk Jahara Hamid
jahara.hamid@gmail.com

(T) 04 - 351 2873
(F) 04 - 351 4389

SUNGAI ACHEH
YB Datuk Mahmud Zakaria
datomahmud@umpangroup.com.my

(T) 04 - 593 3100
(F) 04 - 593 9529

BAYAN LEPAS
YB Nordin Ahmad Sedang dikemaskini

PULAU BETONG
YB Muhamad Farid Saad (T) 04 - 866 4202

(F) 04 - 866 4202
TELUK BAHANG
YB Shah Haedan Ayoob (T) 04 - 866 1760

(F) 04 - 866 1821 

BIRO PENGADUAN AWAM 04-263 6893
SEKRETARIAT KERAJAAN  04-262 1957
NEGERI
KASTAM 04-262 2300
IMIGRESEN 04-250 3419
WCC (Women’s Centre for Change) 04-228 0342
Pusat Perkhidmatan Wanita (Seberang)04-398 8340
EPF 04-226 1000
SOCSO 04-238 9888

JPJ 04-656 4131
 04-398 8809
JABATAN PENDAFTARAN 04-226 5161

PENANG GLOBAL TOURISM (PGT)  04-263 1166
TOURISM MALAYSIA 04-261 0058
KERETAPI BUKIT BENDERA 04-828 8880
FERI (GEORGETOWN) 04-210 2363
        ( BUTTERWORTH) 04-310 2377
JAMBATAN PP 04-398 7419
STESEN KERETAPI BUTTERWORTH 04-261 0290

PERSATUAN PERLINDUNGAN  04-829 4046
KANAK-KANAK
CAP 04-829 9511
BEFRIENDERS PENANG 04-281 5161
 04-281 1108
PERPUSTAKAAN PP 04-229 8555

Talian Kecemasan & Perkhidmatan Awam

PROGRAM PENGHARGAAN WARGA EMAS/OKU/IBU TUNGGAL/
PROGRAM ANAK EMAS/ PROGRAM RAKAN ANTI KEMISKINAN/ PROGRAM PELAJAR EMAS

POLIS, AMBULANS, BOMBA 999
& PENYELAMAT
DIREKTORI TELEFON 103
OPERATOR ANTARABANGSA 101
HOTLINE MBPP 04-263 7637 
ANGKATAN PERTAHANAN AWAM 04-228 9012

PEGAWAI PENYELARAS KADUN No Tel/ No Faks
PENAGA
Ramli Omar
ramliomar53@gmail.com

012 - 487 3070

BERTAM
Asrol Sani Abdul Razak
asrolpkb@gmail.com

013 - 580 6981

PINANG TUNGGAL
Muhasdey Muhamad
muhasdey@gmail.com

019 - 437 2887

PERMATANG BERANGAN
Fahmi Abu Bakar
mudiram@gmail.com

013 - 488 1601

SUNGAI DUA
Rosli Hassan
rosli1971@yahoo.com

019 - 410 5990

TELOK AIR TAWAR
Mustafa Kamal Ahmad
mustafakamalmkba@gmail.com

019 - 556 9552

SUNGAI ACHEH
Mohd. Rizal Abd. Hamid
rizalhamid.ppksa@gmail.com

012 - 424 3878

BAYAN LEPAS
Azrul Mahathir Aziz
ambasegaria.aam@gmail.com

017 - 594 1976

PULAU BETONG
Mohd Tuah Ismail
mtuah17@gmail.com

019 - 570 9500

TELUK BAHANG
Halil Sabri Hamid
halilsabri.hsh@gmail.com

017 - 460 4849

N1 Penaga : 012 - 445 1767 - Muazah
N2 Bertam  : 012 - 466 9681 - Fatimah Bakar
N3 Pinang  : 017 - 424 9371  - Tasrin Tugemin
 Tunggal    
N4 Permatang : 012 - 505 1334 - Farrah Erika
 Berangan     
N5 Sungai Dua : 016 - 412 8588 -  Zuhair 
N6 Telok Air  : 012 - 475 4326  - Mohd. Zamri  
 Tawar   
N7 Sungai Puyu : 012 - 480 5495 - Mr.Lee 
N8 Bagan  : 013 - 449 0366 - Yeap Choon      
 Jermal   Keong 
N9 Bagan : 016 - 473 1963 - Gesan 
 Dalam
N10 Seberang  :   04 - 390 5109  - Nor Hayati   
 Jaya   Mohd. Iskander
N11	Permatang	 :	010	-	406	2128	 -	Nurafiqah	
 Pasir   013 - 595 6865 - Rosli
N12 Penanti  :   04 - 538 2871 - Tira 
      04 - 538 3871 
N13 Berapit : 016 - 401 3507 - Mr.Lim
     017 - 446 1817 - Yeoh Ee Yee
N14 Machang : 012 - 474 0964 - Andrew Chin 
 Bubuk   012 - 473 0964 - Ikhwan
N15 Padang  : 017 - 552 8928 - Chan  
 Lalang   014 - 945 9786 - Lai 
N16 Perai  :   04 - 383 9131 - Sri Sangar
N17 Bukit : 013 - 518 8735 - Lim Tuan Chun
 Tengah 
N18 Bukit Tambun : 016 - 404 9120 - G.Dumany
    017 - 378 4448 - Khor
N19 Jawi  : 017 - 408 4784 - Abdul Halim
    012 - 456 5018 - Mr. Khor
N20 Sungai  : 019 - 552 8689 - Norjuliana   
 Bakap   012 - 542 4454 - Hasbullah 
N21 Sungai : 013 - 580 2547 - Mohd. Izzuan
 Acheh   

N22 Tanjong  : 012 - 465 0021 - Tina 
 Bungah   011 - 12441069 - Hezreen
N23 Air Putih : 04 - 829 0614 - Hong Kian   
    Beng
N24 Kebun : 012 - 493 3342 - Cheng Kok
 Bunga    Eong
N25 Pulau Tikus : 017 - 956 3237 - Quah
N26 Padang Kota : 012 - 431 7015 - Johnny   
    Chee 
N27 Pengkalan : 012 - 401 1522 - Ch’ng Chin
 Kota    Keat
N28 KOMTAR : 010 - 811 7300 - Razin 
N29 Datok  :   04 - 226 2464 - Kalvinder
 Keramat      
N30 Sungai :   04 - 282 6630 - Shuen
 Pinang   
N31 Batu :  04 - 282 6419 - Karuna   
 Lancang     
N32 Seri Delima : 019 - 4474362  Mahen   
    012 - 5242549  James
N33 Air Itam  : 012 - 4730736 - Anne 
    016 - 4940705 - Janet 
N34 Paya  : 012 - 484 1963 - Toon Hoon   
 Terubong       Lee 
    016 - 205 1185 - Frankie Kee
N35 Batu Uban  : 016 - 480 0232 - Jalal 
    016 - 487 8602 - Khairul
    016  - 444 3550 - Sathya
N36 Pantai :   04 - 646 4700 - Aliff /  
 Jerejak   Shamsudin
N37 Batu  : 019 - 498 1096 - Amirulzaman
 Maung   016 - 428 6158 - Danny Ho
N38 Bayan Lepas : 016 - 231 0806 - Yusof Ismail 
N39 Pulau : 012 - 464 3004   - Aidi Akhbal  
 Betong  
N40 Telok : 017 - 413 5695 - Johan Abu  
 Bahang   017 - 569 6712     Bakar



13July 16 - 31, 2017

BULETIN MUTIARA
Tingkat 47, Komtar, 10503 Penang

Phone : 04-650 5468 ; Fax : 04-261 5923
Email: buletinmutiara.bpkn@gmail.com

EDITORIAL
Editor

Victor Seow (English)
G. Revatic (Tamil)

Writer 
Chan Lilian, Danny Ooi, M. Tanushalini, S. Arulldas (English)

Tam Poh Guek, Shum Jian Wei, Chris Koay, 
Tan Swee Peng (Chinese)

 J. Patmavathy(Tamil)
Photographers :

Law Suun Ting, Alissala Thian, 
Ahmad Adil Muhamad and Darwina Mohd. Daud

Graphic Designers :
Idzham Ahmad and Loo Mei Fern

Nama Telefon
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019 - 414 6079
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04 - 582 2020
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013 - 430 2096
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Nama Telefon

MBPP 04 - 259 2020

Ahmad Azrizal Tahir 012 - 498 4556

Ahmad Razaaim bin Azimi 012 - 572 4711
016 - 451 9225

Francis a/l Joseph 012 - 474 3321

Gan Ay Ling 012 - 401 2265

Goh Choon Keong 019 - 471 7931

Gooi Seong Kin 016 - 457 1271

Teoh Koon Gee 016 - 419 1938

Harvindar a/l Darshan Singh 012 - 428 2250

Joseph Ng Soon Siang 012 - 423 9143

Kala a/p Durai Raj 016 - 468 4247

Khoo Salma Nasution 017 - 456 6012

Kumaresan a/l Aramugam 014 - 945 9621

Lee Chun Kit 012 - 519 2152

Mhd. Nasir Yahya 012 - 402 6739

Muhammad Bakhtiar Wan Chik 019 - 470 8811

Nur Zarina Zakaria 011 - 1578 5098

Ong Ah Teong 012- 410 6566

Saiful Azwan Abd Malik 016 - 463 2787

Shahrudin Mohamed Shariff 012 - 428 3160

Shung Yin Ni 012 - 413 9246

Syerleena Abdul Rashid 019 - 225 6502

Tan Chiew Choon 019 - 470 4499

Wong Yuee Harng 016 - 439 9121
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Orang awam dipohon menghubungi Pegawai-Pegawai Pembantu Kewarganegaraan untuk menetapkan temujanji masing-masing.

Bil. Nama Daerah Pejabat / Unit 
Kewarganegaraan

No. Telefon

1. Chiam Heng Hak Timur Laut
Bilik Perkhidmatan Awam,

Tingkat 3, KOMTAR. 04 - 650 5556

2. Abdul Rahim Mohamed 
Nor

Barat Daya Kuarters Kerajaan Negeri
No.1, Jalan Relau, 

Balik Pulau.

016 - 482 3549

3. K. Krishnasamy Seberang Perai 
Utara

Tingkat 1, Pejabat Daerah SPU, 
Bertam Kepala Batas.

012 - 488 1553

4. P. Rachenamorthy Seberang Perai 
Tengah

Pejabat Bangunan MPSP ,
Jalan Betek, Bukit Mertajam

019 - 457 2271

5. A.Veerasamy Seberang Perai 
Selatan

Tingkat Dua, Kompleks 
Pejabat-Pejabat Kerajaan SPS, 

14200, Jawi.
012 - 451 5938

Kalendar Pelancongan 
Pulau Pinang Jun - Okt. 2017

15hb Jun - 15hb Oktober
Pesta Durian
Anjung Indah, Balik Pulau



14 July 16 - 31, 2017

THE much-awaited Japa-
nese cul tural  fes t ival  Bon 
Odori ,  which was held on 
July 15,  saw some 30,000 
people attending the event.

It was a joyous celebration 
with enchanting dances and 
energetic drum performances 
as well as mesmerising mu-
sic performances.

This festival is a Japanese 
observance that honours the 
spirit of ancestors.

It featured performances 
such as Wadaiko Drum Per-
formance by Penang Japa-
nese  School ,  Soran  Bushi 
Dance by Sekolah Menengah 
Sultan Abdul Halim, Yosakoi 
Dance by Sekolah Menengah 
Sains Kepala Batas, tra-
d i t i o n a l  m u s i c  p e r f o r -
mance by Kinjo School of 
Ta i s h o - K o t o ,  C o s p l a y 
dance and many more.

This  i s  the  21s t  year 
since the Bon Odori festi-
val was first organised in 
Penang and it has been a 
success every year.

Around 50 stalls selling 
authentic Japanese food, 
local delights, as well as 
handicrafts and also offer-
ing fun-filled games were 
set up.

A spectacular fireworks 
display made the event even 
merrier.

“This year ’s Bon Odori 
festival coincides with the 
60th anniversary of the es-
tablishment of  diplomatic 

relation between Japan and 
M a l a y s i a , ”  s a i d  C o n s u l -
General  of  Japan Koyoshi 
Itoi at the event.

“Since then, the coopera-
tion has achieved remarkable 
development over the past 
decades, and I look forward 
to the further deepening of 
the  mutua l  unders tand ing 
a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n 
J a p a n  a n d  M a l a y s i a , ”  h e 
added.  

Danny Law, exco for Tour-
ism Development and Cul-
ture, who officiated the event 
sa id  the  s ta te  government 
recognises the importance of 
developing relationships and 

building a bridge or under-
standing between nations.

“Penang is quite popular 
among Japanese and there 
many Japanese who work 
and live here,” he said.

“Our friendship with Ja-
pan goes back a long way 
and  we  hope  th i s  s t rong 
relationship will continue 
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s  t o 
come.”

Also present at the event 
were Deputy Chief Minis-
ter 1 Datuk Mohd Rashid 
H a s n o n ,  P e n a n g  M a y o r 
Da tuk  Maimunah  Mohd 
Shar i f ,  Bayan  Baru  MP 
Sim Tze Tzin and CEO of 
George Town World Herit-
age Incorporated Dr. Ang 
Ming Chee.  

Cherishing Japan, Malaysia bonds
Maimunah (third from left) 
joining the cultural dance at 
the festival.

Visitors were 
spoilt for 
choice with  
the attractive 
Japanese-made 
items.

Drummers enthralling the 
crowd with their zestful 
performance

A dancer clad in a kimono 
sways gracefully to the 
rhythm of the Japanese 
music being played.
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Pix by Darwina Mohd Daud
 
The “Climb to Change A Life” 
event was organised by Penang Hill 
Corporation (PHC) on July 16 at 
The Habitat in collaboration with 
The Habitat Penang Hill and Zy 
Movement Foundation Malaysia 
with the intention of bringing kids 
with physical disabilities closer to 
nature.

It aimed to give these children 
the chance to enjoy nature at its best 
at Penang’s latest attraction, The 
Habitat Penang Hill.

Each participant was accompa-
nied by two family members and 
two caregivers or volunteers. 

The activity mainly involved a 
1.6km walk through The Habitat 
nature trail allowing everyone a 
chance to reconnect with nature at 
its best with the sights and sounds 
of the rainforest with an art and craft 
activity along the way.

There was also a small carnival 
which included clown shows, sand 
art activities and bowling activities 
to provide the kids with entertain-
ment once they completed the trail.

At the closing ceremony, each 
participant was given a certificate 
of participation. 

There was also a sharing session 
which enabled the participants and 
volunteers to share their experi-
ences throughout the programme.

Twenty-seven disabled children 
from Sekolah Pendidkan Khas 
Harapan (PEKTAS) and the Penang 
Down Syndrome Association had a 
fun-filled day with their family 
members and caregivers while 
learning about nature.

“We plan to make this into an 
annual event at Penang Hill,” said 
PHC general manager Cheok Lay 
Leng.

Also present were The Habitat 
Penang Hill managing director Al-
len Tan and president of Zy Move-
ment Foundation Malaysia Walter 
Lee.

“I came here on my own initia-
tive to guide the disabled kids,” said 

one of the volunteers, Chuah Chern 
Hung, 30.

Twenty students from Wawasan 
Open University also joined the 
event as volunteers.

“It’s a great and amazing experi-
ence for us who are students,” said 
K. Thurgashini, 21.

Hasnah Abdul Hamid, 54, con-
veyed her gratitude to the organis-
ers because it was a pleasure for her 
to bring her 20-year-old disabled 
daughter Farhanah Sofiah Mohd 
Ismail to be part of the event.

Hasnah (right) enjoys nothing more than the bonding and quality time spent with her daughter 
Farhanah (centre).

Chuah’s love for volunteerism 
made him participate in the 
event to help guide the special 
children.

Thurgashini learnt a great 
deal through the event which 
opened her eyes to the 
different challenges faced by 
different people.

Special 
children 
enjoy nature 
to the fullest



16 July 16 - 31, 2017

On June 10, Penang Island City 
Council (MBPP) took a big step 
forward in institutionalising Gender 
Responsive and Participatory Budg-
eting (GRPB) when it organised 
MBPP 2018 Budget Dialogue, 
themed ‘Your Voice, Your Choice’. 
The Budget Dialogue was held in 
Balai Rakyat Jalan Patani, George 
Town, to collect opinions and solu-
tions from the people and leaders 
themselves. 

This is not the first time that 
MBPP is getting participation from 
community in planning their budget.  
The city council has been conducting 
surveys to get feedback regarding 
budget through hardcopy and online 
forms.  However the budget plan-
ning process has been further en-
hanced with this Budget Dialogue 
session, as it provides a platform for 
community to be partner in budget 
planning.   

Utilising the approach of focus 
group discussion with ‘World Café’ 
concept, the discussion is divided 
into four main themes; which are 
Security, Cleanliness and Green, 
Health as well as Public Facility and 
Infrastructure. Each participate 
voiced their issue and need, along 
with their proposed solutions at each 
table facilitated by Heads of Depart-
ment and MBPP’s GRPB Coordinat-
ing Officer. After every 20 minutes, 
participants would need to move on 
to the next table and provide inputs 
according to the theme. 

‘Your Voice, Your Choice’: 
MBPP 2018 Budget Dialogue 

Participants together with the guests of honour.

Ong Bee Leng and Datuk Patahiyah Binti Ismail interacting with the par-
ticipants during budget dialougue.

The participants get involved in discussions based on the four main 
themes, which represent the services by local government.  

VOICES, organized by the Penang 
Women’s Development Corpora-
tion, in partnership  with George 
Town Literary Festival  (GTLF) is 
back with the theme ‘Woman I 
Rise’!

We love stories of the underdog, 
the person who rises above all odds 
to come up victorious to great ac-
claim. However, we often fail to 
acknowledge and appreciate the 
everyday resilience of women who 
‘rise’ despite their current reali-
ties—whether it’s navigating a 
disability, escaping domestic vio-
lence, starting a business, or be-
coming a political leader, etc. 

The struggle for gender equal-
ity exists in the big moves towards 
equality: organised movements, 
the passing of legislation, and 

adoption of policies. Yet it also 
happens in the in-between mo-
ments of life as women-identifying 
people claim their agency on a 
day-to-day basis. Women have 
always had a place in the larger 
narrative of the world but it has 
always been at the edges of the 
story. This year’s theme “Woman 
I Rise” explores how women ‘rise’ 
from challenges—their struggles, 
their actions, their determination, 
and their resilience in the face of 
adversity. VOICES 2017 invites 
women writers to take center stage 
with us and explore resilience in 
the realms of the personal and the 
political.

The program is open to appli-
cants who are interested to hone 
and share their creative talents in a 

safe and empowering space.  Par-
ticipants will undergo a special 
preparatory workshop to provide 
them with a gender perspective on 
current issues, as well as to enhance 
their writing skills. 

Selected writers from amongst 
participants will have a chance to 
do a reading of their work at this 
year’s George Town Literary Fes-
tival 2017 and to be coached by 
acclaimed writer and Festival Di-
rector, Bernice Chauly herself!

Email your profile and sample 
writings (maximum of 3 samples 
with a maximum of 5 pages each 
sample) to voices.pwdc@gmail.
com by 1st August 2017. We accept 
prose, poetry and non-fiction and 
have no restriction on genre of 
samples. 

If you are selected for the pro-
gram, you will be contacted via 
email /telephone on August 2. 
Please do keep August 12 and 13 
for VOICES Women Writers 
Workshop, as well as November 
24 to 26 open for GTLF 2017, as 
seats are limited.

‘VOICES’ is back!

MBPP has stressed the impor-
tance of community involvement in 
budget planning, so that budget can 
be allocated efficiently and benefit-
ing all levels of the community, re-
gardless of their background, gen-
der, ethnic and age. The then MBPP 
Mayor, Datuk Patahiyah Binti Is-
mail and Head of Finance Depart-
ment, Suhaida Binti Kamalul Ariffin 
have given the assurance that the city 
council will review the results of 
discussion, so that MBPP’s budget 
for 2018 will be allocated accord-

ingly, based on pertinent issues and 
solutions. This Budget Dialogue will 
be conducted annually. 

The Local Government (PBT) 
Budget Dialogue with community 
is a step to integrate gender and in-
stitutionalise GRPB into PBTs’ 
budget cycle. By collaborating with 
PWDC in implementing GRPB at 
the PBT’s level, it is envisioned that 
Penang will flourish as a cleaner, 
greener, healthier, as well as gender-
sensitive state, in ensuring that social 
justice to be served. 
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Story by Victor Seow
Pix by Law Suun Ting

CHIEF Minister Lim Guan 
Eng on July 17 attended the 
wake of the late Lim Kean 
Chuan who drowned when he 
fell into a monsoon drain in 
Bayan Baru three days earlier.

According to the deceased’s 
daughter Shin Lay, her fa-
ther’s car broke down some-
where near the monsoon drain 
that was at the Relau intersec-
tion and when he stepped out 
of the car to wait for the tow 

truck, he fell into the drain 
and drowned.

“Let this tragic incident be 
a lesson to all and that all 
drains must be covered.  I t 
doesn’t incur much cost and 
an innocent life would have 
been spared,” Guan Eng said.

“We share the pain of Lim 
Kean Chuan’s family and we 
hope his death will not be in 
vain in opening our eyes on 
the weaknesses of how certain 
public projects are being car-
ried out. The state government 
will provide all the necessary 

CM offers
condolences
over family’s 
loss

The family members of the late Lim Kean Chuan (all seated left) recounting the tragedy to Guan Eng (seated, 
fourth from right) and his fellow assemblymembers Chow, Siew Khim, Hock Seng and Yeoh.

IT is inappropriate for funeral 
services companies to be set up 
in the sensitive sectors of the 
community, like residential ar-
eas, shopping malls and the like.

Komtar MP Ng Wei Aik said 
according to the 1991 Penang 
Municipal Council Trade, Com-
merce and Industry Ordinance, 
these types of business were 
only allowed to be set up in 
designated places like Mount 
Eskrine in Paya Terubong, Jalan 
Bagan Serai in Jelutong and 
behind Jelutong police station.

“The illegal funeral premises 
operating under at D’ Orient 
Mall at Gat Lebuh Macallum, 
had been established for two 
years,” Ng said.

“I had repeatedly received 
complaints from the management 
of the mall and local residents.

“The Penang Island City  
Council highlighted the issue 
and on May 16 issued its first 
stop-work notice to the funeral 
service company,” he told re-
porters at a press conference 
held outside the premises of the 
funeral services company on 
July 19.

Ng added that although the 
council had so far issued 12 
summonses to the company, it 
also met the management on 
July 14.

“However, the council apart 
from issuing summonses has no 
authority to confiscate assets 
from the outlet, whereby it will 
continue to operate even though 
being issued with a summons to 
stop work,” he added.

In view of this, Ng called on 
the new mayor of Penang Island, 
Datuk Maimunah Mohd Sharif, 
to review the enforcement ca-
pacity of the Council Licentiate 
Committee so that its enforce-
ment team will have greater 
authority to take action.

Meanwhile, a spokesman for  
who only wished to be known as 
Tan, said after meeting the 
mall’s management on July 14, 
a sliding door has been installed 
inside the outlet to block the 
caskets from public view.

“We are willing to work with 
all relevant authorities to settle 
any outstanding issues to enable 
our business to proceed without 
any hitch,” he added.

Funeral related 
businesses only at 
specific areas, says MP

legal assistance in the event 
the family would want to take 
legal action against JKR (Pub-
lic Works Department),” he 
added.

The chief minister was ac-
companied by exco members 
Chow Kon Yeow (Local Gov-

ernment, Traffic Management 
and Flood Mitigation) and Lim 
Hock Seng (Works, Utilities 
and Transport) and assembly-
members  L im S iew Khim 
(Sungai  Pinang)  and Yeoh 
Soon Hin (Paya Terubong) as 
well as his political secretary 

Wong Hon Wai.
A bereavement payment of 

RM3,000 was also handed to 
the deceased’s family.

Kean Chuan leaves behind 
wife Goh Choon Huay, daugh-
ters Chee Ying, Shin Lay and 
sons Sing Yi and Chee Hong.
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SPAN chairman’s 
recommendation is 
political, says CM

THE statement by National 
Water Services Commission 
(SPAN) chairman Datuk 
Liang Teck Meng that 
Penang’s domestic water 
tariffs be increased 
in line with the state 
government’s intention to 
increase domestic water 
conservation surcharge is 
political.

Responding to the news 
published in Bernama 
online on July 20, Chief 
Minister Lim Guan Eng 
said the purpose of the 
surcharge was to punish 
those who waste treated 
water and Liang should 
not politicise the state 
government’s good 
intentions.

“His proposal for 
Penang to conduct 
public consultation on 
increasing domestic water 
tariff sounds biased. The 
authorities in Malacca 
and Johor have never had 
public consultations when 
increasing domestic water 
tariff.

“Liang who hails from 
Johor had never mentioned 
about the high water 
tariff in the state, which 
is four times more than 
the domestic water tariff 
in Penang,” Lim, who is 
also the chairman of the 
Perbadanan Bekalan Air 
Pulau Pinang (PBAPP), 
said at a press conference 
on July 21.

Liang’s statement shows 
that the federal government 
wants to raise the country’s 
lowest water tariff so that 
it aligns with the high 
domestic water tariffs in 
several other states.

“The state government 
has indeed proposed raising 
water tariff due to the high 
consumption of water in 
Penang compared to other 
states.

“But instead of 
increasing the water tariff 
let us implement the 
surcharge on those who 
waste treated water first,” 
he added.

Domestic water tariff is 
still RM0.32 per 1,000 litre 
cubic for the first 35,000 
litres per month, the lowest 
rate in Malaysia.

Whereas the water 
conservation surcharge 
imposed previously by 
PBAPP is from RM0.48 to 
RM1 for every 1,000 litre 
exceeding 35,000 litres per 
month.

It is charged on those 
who waste treated water 
only.
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Ramasamy vows help for the stateless
DEPUTY Chief Minister II Prof Dr 
P. Ramasamy handed over birth 
certificates to five children from 
Sinar Bakti Home, Bukit Mertajam, 
at Komtar on July 6 after a press 
conference concerning stateless 
people in Penang. 

Another female senior citizen 
named P. Sarojini, 60, managed to 
receive her MyKad after a lengthy 
process. 

The Penang state government set 
up a Citizenship Assistance Com-
mittee in February 2013 which is 
chaired by Ramasamy and consists 
of five special officers who will 
coordinate the citizenship applica-
tions in all five districts in the state.

“This is a committee set up to 
address the stateless problem which 
has affected all the communities 
including the Malays, Chinese, In-
dians and other races,” he said. 

“As a facilitating agency, we 
received 870 cases from Feb 1, 
2013 until June 30 this year which 
involved late registration for birth, 
red identity card holders, and citi-
zenship and immigration prob-
lems,” the deputy chief minister 
who’s also Perai assemblyman 
added.

The committee managed to 
prepare proper documentation in-
volving 244 applications for further 
action by the State Registration 
Department (JPN). 

Out of these 244 cases, only 42 
applicants successfully received 
their citizenship. 

The committee, according to 
Ramasamy, has worked hard for 
more than four years but achieved 
no major impact apart from chang-
ing the lives of 42 people for the 
better by fighting for them their 
well-deserved citizenship. 

There are also currently 13 cases 
under the supervision of lawyers. 

The committee will continue to 
address and seek support from state 
assemblymembers and parliamen-
tarians to overcome the issue on the 
stateless.

“This is very a sad and tragic 
situation where Malaysians who’re 
supposed to get citizenship are de-
nied their fundamental right and 
declared as stateless. Meanwhile, 
we find people who’re from outside 
given citizenship or made perma-
nent residents,” he said. 

Also present were citizenship 
assistant officers Chiam Heng Hak 
(Northeast District), Abdul Rahim 
Mohamed Nor (Southwest District) 
and K. Krishnasamy (North Se-
berang Perai).

Ramasamy (second from right) with the kids who are now confirmed Malaysian citizens after receiving their birth certificates.
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STATE exco member for Local 
Government, Traffic Manage-
ment and Flood Mitigation Chow 
Kon Yeow was among the notable 
guests who shared the joy of Ai-
dilfitri with the folks of Batu 
Uban on July 16.

In his speech, Chow gave an 
assurance that the flash floods 
problem in Bayan Baru would be 
given attention by the state gov-
ernment and that no efforts would 
be spared in solving it.

“With the mandate given twice 
by the people of Penang and spe-
cifically by the voters of Batu 
Uban, we will continue with our 

efforts to solve the problems of 
flash floods in this area,” he said.

Chow later also presented fi-
nancial allocations that were 
contributed through the state cof-
fers as well as from Batu Uban 
assemblymember Dr. T. Jayaba-
lan’s constituency funds for the 
upgrading of infrastructures in-
volving Taman Jubilee Suite 1, 
Sri Villa Kenanga, Dafe Court, 
Jambul Apartments, Taman Cen-
tury Block 38, Taman Jubilee 
Phase 7, Sri Saujana, Seri Nibo-
ng, Taman Jubilee Phase 2, Ta-
man Utama and Taman Pekaka 
Block 33.

The total allocations amounted 
to RM1.3 million.

Also present were state exco 
member for Works, Utilities and 
Transport Lim Hock Seng, Bayan 
Baru MP Sim Tze Tzin and Jaya-
balan.

Earlier, Deputy Chief Minister 
I Datuk Mohd Rashid Hasnon was 
at Tech Dome Penang for his Raya 
Open House and sponsored entries 
for students of SMK Raja Uda, SM 
Agama Rakyat and orphans from 
Permatang Damar Laut.

The event aimed to stir their 
interest in science and technology 
and was part of the corporate 
social responsibility of Tech 
Dome.

Also present were exco mem-
ber for Religious Affairs, Domes-
tic Trade and Consumer Affairs 
Datuk Abdul Malik Abul Kassim 
and Tech Dome CEO Dr Khong 
Yoon Loong.

Good news for Batu Uban folk 

Rashid (in baju Melayu) ar-
riving at Tech Dome for the 
Open House event. On his 
right is Khong.

Chow (back row, fourth from right) and other elected representatives with the jubilant recipients of state allocations to up-
grade the infrastructure of their residential projects.
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THE Penang Thalassemia Society 
organised the ‘Goodwill Eating 
Charity Food Fair’ on July 16 to 
create public awareness concerning 
Thalassemia patients in order to 
have a better understanding of them.   

The event was graced by exco 
for Environment, Welfare and Car-
ing Society Phee Boon Poh who 
always has been in support of the 
organisation’s mission.

“The organising committee of 
Goodwill Eating would like to 
thank everyone who has helped in 
one or another way to make this 
event a success,” said organising 

chairman Janice Kua who is also a 
Thalassemia patient.

“We in the society can still re-
member the first time YB Phee at-
tended our 20th anniversary cele-
bration in 2008 and since then he 
has been our great and faithful 
supporter,” she added.

Kua said the proceeds of the 
event will be used for healthcare, 
management and welfare of Thalas-
semia patients, numbering a total of 
244 in Penang now.

“They need medications daily, 
some are to be taken orally and 
some as self-administered injec-

tions and also blood transfusions 
have to be done on a regular basis.

“As such, Penang Thalassemia 
Society is in need of funds to help 
out the poorer members of the so-
ciety,” she added.

“And in the spirit of goodwill we 
have invited nine other charity 
organisations to share the generous 
contributions by Penangites,” Kua 
said.

A total of 69 stalls selling vari-
ous delicacies were fully spon-
sored by well-wishers and received 
an overwhelming response from 
the public.

THE St. Nicholas Home expects to wel-
come 6,000 people to its carnival on Sept 
9, from 10am to 2pm, to be held at the 
Home’s grounds.

“These people will be joining hands 
with us in efforts to serve and support their 
blind and visually-impaired friends,” 
executive director of the Home, Daniel 
Soon, told a press conference with exco 
for Welfare, Caring Society and Environ-
ment, Phee Boon Poh at Komtar on July 
17.

The carnival will offer a vast variety 
of the best food in Penang prepared fresh 
and the Home is welcoming not only the 
locals but also tourists to support it.

“We hope to have at least 60 stalls, the 
one which most of the children will be 
looking forward to is the petting zoo.

“With even more new stalls and attrac-
tions likely to be announced closer to the 
day, it is really expected to be a fun-packed 
day for the whole family,” Soon said.

St Nicholas Home appeals to individ-
ual and organisations for support by mak-
ing a donation towards the carnival.

For every RM20 donation the donor 
will receive coupons which can be used 
at the food carnival.

Another option is to sponsor a stall for 
RM500.

Meanwhile, Phee said over the dec-
ades, the Home has been able to provide 
its services free of charge, thanks to the 
generous contributions from organisations 
and individuals.

Coupons for the carnival are available 
at St Nicholas Home.

Enquiries can be made by calling 04 
2290800 or via info@snh.org.my

St. Nicholas 
Home’s charity 
food carnival 

Food fair held in 
goodwill spirit
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 Saturday	   Penang	  Is land	   Mainland	   Sunday	   Penang	  Is land	   Mainland	  
May	   6	   Tanjong	  Bungah	   Seberang	  Jaya	   7	   Pantai 	  Jerjak	   Penanti	  

 13	   Padang	  Kota	   Bukit 	  Tambun	   14	   Batu	  Maung	   Perai	  
 20	   Air 	  Putih	   Bagan	  Jermal	   21	   Seri 	  Del ima	   Sungai 	  Bakap	  
 27	   Pengkalan	  Kota	   Padang	  Lalang	   28	   Pulau	  Betong	   Berapit	  

Jun	   3	   Yang	  di-‐Pertuan	  Agong's 	  Birthday	   4	   Dato	  Keramat	   Bertam	  
 10	   Pulau	  Tikus	   Jawi	   11	   Batu	  Lanchang	   Pmtg	  Pasir	  
 17	   Kebun	  Bunga	   Bukit 	  Tengah	   18	   Bayan	  Lepas	   Pinang	  Tunggal	  
 24    25	   Hari 	  Raya	  Puasa	  

Jul 	   1	   Batu	  Uban	   Machang	  Bubok	   2	   Komtar	   Pmtg	  Berangan	  
 8	   Penang	  Governor's 	  Birthday	   9	   Air 	   Itam	   Teluk	  Air 	  Tawar	  
 15	   Paya	  Terubong	   Sungai 	  Acheh	   16	   Bagan	  Dalam	   Sungai 	  Dua	  
 22	   Sungai 	  Pinang	   Sungai 	  Puyu	   23	   Teluk	  Bahang	   Penaga	  
 29	   Pantai 	  Jerjak	   Penanti 	   30	   Tanjong	  Bungah	   Seberang	  Jaya	  

Aug	   5	   Batu	  Maung	   Perai 	   6	   Padang	  Kota	   Bukit 	  Tambun	  
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 14	   Teluk	  Bahang	   Penaga	   15	   Sungai 	  Pinang	   Sungai 	  Puyu	  
 21	   Tanjong	  Bungah	   Seberang	  Jaya	   22	   Pantai 	  Jerjak	   Penanti	  
 28	   Padang	  Kota	   Bukit 	  Tambun	   29	   Batu	  Maung	   Perai	  
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Dec	   2	   Batu	  Uban	   Machang	  Bubok	   3	   Bayan	  Lepas	   Pinang	  Tunggal	  
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Phee visiting one of the stalls at the food fair.
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