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Story by Christopher Tan

Pix by Ahmad Adil Muhamad and 

Darwina Mohd Daud

T
HE thrust of Penang’s Budget 2021 

is to empower the state’s economic 

recovery in the aftermath of the Co-

vid-19 pandemic.

“In this respect, we have underlined four 

strategies to move in this direction,”  Chief 

Minister Chow Kon Yeow said when tabling 

the Budget during the State Legislative As-

sembly in Dewan Sri Pinang on Oct 12. 

Chow said the four strategies were to 

encourage investment and increase pro-

ductivity as drivers of economic growth; 

to develop digital infrastructure and digital 

community towards sustainable resilience; 

to strengthen and improve the people’s 

quality of life, and to empower roles, talent 

and human capital.

“The state government is allocating 

RM96.13 million for the Department of Ir-

rigation and Drainage (DID) to implement 

high impact flood mitigation projects in 

2021. These include the deepening and 

repairing of rivers, agricultural drainage 

and irrigation, flood mitigation projects, de-

velopment of beaches and river corridors, 

environmentally friendly drainage systems 

and reservoirs.

“We are also ensuring that the welfare 

of the people is protected. Hence, the 

Penang government is apportioning RM50 

million for the continuation of welfare pro-

grammes under the state’s iSejahtera,” he 

said.

The state government is committed to 

preserving and dignifying Islam as the of-

ficial religion of the state.

Chow said that a sum of RM64.16 mil-

lion has been allocated for the develop-

ment, repair, maintenance and equipment 

of religious institutions in Penang.

“A few mosques will be built and up-

graded in 2021. Among them are Masjid 

Habib Almas in Tanjung Tokong, Masjid 

Sungai Nibong Besar in Bayan Baru, Mas-

jid Permatang Bogak in Kepala Batas, 

Masjid Bandar Tasek Mutiara in Simpang 

Ampat and Masjid Taman Pelangi in Juru,” 

he said.

He said the setting up of Sekolah Aga-

ma Rakyat Saadah, Sekolah Agama Rakyat 

Saadatul Darain and Kelas KAFA Masjid 

Kampung Sekolah Juru, with cooperation 

of the federal government is scheduled to 

be completed this year.

Chow said the Penang government is 

allocating RM14 million to assist religious 

schools, missionary schools, Chinese 

schools, Tamil schools and private schools.

“Besides that, the state has also allo-

cated RM4 million to be given as financial 

aid to students who are pursuing higher ed-

ucation programmes in public institutions 

and polytechnics in Malaysia,” he said.

For the implementation of non-Islamic 

affairs development programmes, the 

Penang government is setting aside 

RM300,000.

The state government also emphasised 

the development of infrastructure.

Chow, together with (from left) exco member Soon Lip Chee,  assemblymen Daniel 

Gooi (Pengkalan Kota) and Ong Ah Teong (Batu Lancang), Penang Financial 

Officer Datuk Dr Mohamad Farazi Johari , State Secretary Datuk Abdul Razak 

Jaafar and exco member Chong Eng, looking at the Penang 2021 Budget.

Empowering 
economic recovery 

3. Wash hands regularly 
with soap and sanitiser

4. Be 
aware of 
Covid-19 
symptoms 

1. Practise 
physical distancing 2. Wear face masks

OTHER FEATURES OF THE BUDGET:

1.Tabung Usahawan Tani programme 

 = RM250,000

2.Agriculture Department  = RM5.65m

3.Veterinary Services Department 

 = RM3.52m

4.Development of Penang Hill = RM14.11m

5.CAT bus services  = RM15m

6.Sungai Puyu to Jalan Siram monsoon 

drain project  = RM5m

7.Mak Mandin hawker complex upgrading 

project  = RM1.4m

8.Development of Robina Eco Park 

(Phase Two)  = RM2m

9.Implementation of Digital Coach Scheme, 

Digital Promoter Scheme  = RM1.19m

10.Open space and sports development 

programmes  = RM15.45m

11.Penang Maximum 80 percent 

Maintenance Fund (TPM80PP) programme 

 = RM6.8m

12.Maintain, repair and upgrade low-cost 

public housing  = RM12m

13.Penang Women and Family Development 

Committee (JPWKs)  = RM1.35m

14.Provide free mammogram screening 

for women under Mammo Penang 

programme  = RM886,000

15.Allowance for Village Community 

Management Councils (MPKK) = RM9m

16.Penang Youth Development Corporation 

(PYDC)  = RM1m

17.Implementation of gender inclusiveness 

programmes  = RM200,000

18.Penang Women’s Development 

Corporation (PWDC)  = RM1.5m

19.Implementation of MakerLab programmes  

 = RM3.24m

20.Financial aid for supervisors and KAFA 

teachers, religious school teachers, staff and 

teachers of private Chinese schools, guru 

tahfiz, guru pondok, guru TADIS 

 = RM898,900 

21.Mutiara Foodbank programme 

 = RM300,000

22.George Town Festival and the George Town 

Heritage Celebration via online 

 = RM2m

*Turn to pg 4
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Stor y by Christopher Tan

T
HE Penang government 

has the option to table 

a surplus Budget 2021 

but it chose not to do so as it 

would compromise the prom-

ises made to the rakyat.

Chief Minister Chow Kon Ye-

ow said the RM909.82 million 

Budget for 2021 took into con-

sideration ever y impor tant as-

pect to ensure ef ficient state 

administrative management, 

conducive platform to gener-

ate economic activities and 

the development of the state, 

and to prioritise social and 

welfare aids and programmes.

“With an expected revenue 

of RM506.02 million and con-

sidering the commitments of 

the state government to the 

people, tabling a deficit Bud-

get of RM403.80 million for 

the year 2021 is unavoidable.

“Among the factors that 

contributed to the increase 

of the deficit Budget are the 

contribution to the state’s de-

velopment fund amounting to 

RM200 million, allocations 

for social aid and welfare pro-

grammes totalling RM105 mil-

lion, payment to statutor y bod-

ies, subsidiar y companies, as-

sociations and state agencies 

amounting to RM44.77 mil-

lion, and other expenses.

“The total amount of grants 

and fixed payments is RM532 

million, which is equivalent to 

58.48% of the state Budget 

2021.  

“The Penang government 

could have tabled a surplus 

Budget, but it does not want 

to compromise the promises 

made to the people,” Chow 

said in his winding-up speech 

during the State Legislative 

Assembly at Dewan Sri Pinang 

on Oct 19.

Chow added that the Pen-

ang government had managed 

to obtain a surplus each year, 

except in 2018, despite ta-

bling a deficit budget annually.

Meanwhile, the Penang gov-

ernment is seeking at least 

RM1 billion annually from the 

federal government as a sign 

of recognition and apprecia-

tion to the state for its huge 

contribution towards the coun-

tr y’s gross domestic product 

(GDP).

While thanking the federal 

government for its allocations 

to the state, Chow highlight-

ed that Penang contributed 

RM94.7 billion in 2019.

“Penang was the four th 

highest state contributor to 

Malaysia’s GDP in 2019. The 

state has contributed about 

the same amount annually.

“We thank the federal 

government for allocating 

RM15,197,400 for the state 

government to combat Cov-

id-19 in Penang.

“The allocation was spent 

on helping traders and hawk-

ers as well as to provide face 

masks and hand sanitisers to 

the people (RM10 million); a 

total of RM5 million was used 

to implement small scale 

projects under the Penang 

Economic Stimulus Package 

2020, and RM197,400 was 

used to assist the trishaw rid-

ers in Penang,” he said.

Chow said Penang receives 

other financial contributions 

from the federal government 

annually; such as the capita-

tion grant, tourism grant, Ma-

laysian Road Records Informa-

tion System (Marris) alloca-

tion and others.

“The total allocation that 

we have received as of Sep-

tember this year is RM241.56 

million.

“However, the allocations 

given do not commensurate 

with the contributions from 

Penang.

“The federal government 

should review the financial al-

locations for Penang so that 

the contributions from the 

state and the financial alloca-

tions for Penang are commen-

surable,” he added.

Chow said that the increase 

in financial contribution from 

the federal government could 

help the Penang government 

reduce the deficit budget.

Penang govt honours 
promises, cares for rakyat

DCM I casting his net wide

Penang govt praised for 
prioritising Penangites 

THE Penang government will not 

leave any segment of society, espe-

cially the fishing community, behind 

in the course of implementing the 

proposed Penang South Reclama-

tion (PSR) project.

Deputy Chief Minister I Datuk 

Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman, 

(pix) who is the chairman of the 

Fishermen Task Force set up by the 

state government, has the onerous 

task of preparing an ex-gratia pack-

age that will be palatable to the 

fisherfolk.

“The Penang government is 

committed to implementing the 

Penang South Reclamation proj-

ect,” Ahmad Zakiyuddin (PH-Pinang 

Tunggal) said during his winding-up 

speech at the recently-concluded 

State Legislative Assembly in De-

wan Sri Pinang.

“To provide sustainable devel-

opment in Penang for the future, 

the state will make sure that no 

community is marginalised. This in-

cludes the fishing community.

“The state is very concerned 

with fishermen who will be affected 

by the project. Thus, a fishermen 

task force has been set up to draft 

initiatives that would benefit them 

as well as to allow them to enjoy 

the development the project would 

bring forth.”

Ahmad Zakiyuddin said the ex-

gratia package is being finalised.

Among the initiatives he men-

tioned are the creation of job op-

portunities such as in aquaculture, 

fisheries, tourism and recreation; 

monthly allowances; tuition and 

education schemes for the fisher-

men’s children; priority for registra-

tion of affordable housing to help 

fishermen who do not have own 

home; new fishing jetty and coop-

erative.

Ahmad Zakiyuddin, who is also 

in charge of the state Islamic Af-

fairs, Cooperatives and Commu-

nity Empowerment committee, said 

there are 747 cooperatives regis-

tered in Penang with a total mem-

bership of 130,472 and the total 

income recorded is RM225 million.

In addition, Ahmad Zakiyuddin 

thanked the state government that 

under the 2021 Budget tabled by 

Chief Minister Chow Kon Yeow, a 

total of RM64.16 million has been 

allocated to religious institutions 

for the purpose of development, 

maintenance and repairs, and 

equipment.

THE State Opposition Leader has 

thanked the Penang government 

for setting aside a huge allocation 

to help Penangites weather the im-

pact of Covid-19.

Datuk Muhamad Yusoff Mohd 

Noor (BN-Sungai Dua) said the 

Penang government had allocated 

some RM155 million to help those 

who were facing difficulties, lost 

their jobs and traders who were un-

able to do business.

“We thank the state government 

for allocating so much to help the 

people. Of course, the federal gov-

ernment had also provided finan-

cial aid to help the people.

“The pandemic has united us 

(community and leaders) to be 

stronger as a team. We feel that it 

is more important for us to fight the 

Covid-19 pandemic and stop the 

spread of the infection, regardless 

of our parties,” he said, when de-

bating the Budget during the State 

Legislative Assembly in Dewan Sri 

Pinang on Oct 13.

Muhamad Yusoff said although 

the country was entering the third 

wave of the Covid-19 pandemic, 

the situation in Penang remained 

under control.

ASSEMBLYAT THE STATE 
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Guideline to ease 
registration of 
nurseries, 
kindergartens and 
care centres  

Two initiatives for affordable childcare centres

A GUIDELINE has been formu-

lated by the Penang government 

to address the difficulty in obtain-

ing certificates of registration for 

nurseries, kindergartens and care 

centres. 

State Housing, Local Govern-

ment, Town and Country Planning 

Committee chairman Jagdeep Singh 

Deo (pix) said according to data 

from the state Welfare Department 

and state Education Department, 

there are 887 nurseries, kindergar-

tens and care centres in Penang. 

He, however, estimated that 

32%, or 281 nurseries, kindergar-

tens and care centres, were operat-

ing without certificates of registra-

tion. 

"I was informed that the cen-

tres' operators are facing difficulty 

to obtain the certificates of regis-

tration due to certain bureaucratic 

procedures. 

"As such, we took some initia-

tive to come out with a registration 

guideline to help the operators in 

getting proper certification. 

"It is also in line with the vision 

of Penang2030 to strengthen the 

care and welfare system in the 

state," he said in his winding-up ad-

dress during the State Legislature 

Assembly. 

On his Housing portfolio, Jag-

deep said the state had allocated a 

total of 106,742 affordable hous-

ing units since 2008. 

"From the figure, 33,847 units 

have been completed, 20,721 

units are under construction while 

52,174 units are in planning stag-

es," he added. 

On another note, he said the 

state had installed 1,177 closed-

circuit television (CCTV) cameras in 

Penang since last year. 

"The total has exceeded our 

target of installing 1,000 units of 

CCTVs," he said, adding that the in-

stallation of CCTVs was important 

to ensure public safety. 

THE call for af fordable child-

care centres is all the more 

necessar y now during this 

Covid-19 pandemic, and in 

response the Penang govern-

ment has introduced two ini-

tiatives to cater to that need. 

State executive councilor 

Chong Eng (pix), who is in 

charge of the Social Develop-

ment and Non-Islamic Reli-

gious Af fairs por tfolio, said 

while the need for more af ford-

able childcare centres for B40 

groups was crucial, it was also 

equally impor tant to encour-

age women to once again en-

ter the working environment. 

“We are no longer in an era 

where one parent works and 

the other doesn’t. Our needs 

and wants have changed, es-

pecially for those in the B40 

groups where sustaining their 

livelihood depends entirely on 

having a job,” Chong Eng (PH-

Padang Lalang) told the State 

Legislative Assembly during 

her winding-up speech in De-

wan Sri Pinang. 

“While providing the best 

care for kids, it is impor tant to 

remember that childcare cen-

tres are also truly beneficial 

for women so that they can re-

turn to work,” she added.

As such, she said the Pen-

ang government had intro-

duced two initiatives, one of 

which is to aid the B40 groups 

which send their kids to child-

care centres. 

Under this scheme, parents 

will only be charged RM500 

and below, and will be enti-

tled to a RM50 subsidy each 

month. 

“The Penang government 

will work closely with the state 

Social Welfare Depar tment and 

childcare centre operators. 

“As a sign of appreciation, 

par ticipating operators will be 

entitled to a one-of f payment of 

RM1,000 from the Penang gov-

ernment,” Chong Eng added. 

The other initiative, Chong 

Eng said, involves the Penang 

government approving a grant 

wor th RM300,000 for se-

lected new childcare centres 

which meet cer tain require-

ments that would be set. 

“This is to encourage the 

new centres to operate with a 

mission, catering to the B40 

groups and of fering them af-

fordable rates,” she added. 

The RM300,000 will be giv-

en to two operators each year 

for a period of three years.

Story by Tanushalini 

Moroter

Pix by Noor Siti Nabilah 

Noorazis 

T
HE Penang Career Assis-

tance and Talent (CAT) 

centre will play a pivotal 

role in assisting those who 

have lost their jobs due to the 

Covid-19 crisis, says Deputy 

Chief Minister II Prof Dr P. Ra-

masamy (pix).

Ramasamy (PH-Perai), who 

holds the por tfolio of Human 

Resources, Education, and Sci-

ence & Technology, said after 

receiving requests from con-

cerned employers and compa-

nies, the Penang CAT centre 

would under take a job match-

ing process for job seekers.

“Upon obtaining informa-

tion from the companies that 

are shutting down, Penang 

CAT will conduct group match-

ing process to help job seek-

ers get suitable jobs in those 

companies which are undergo-

ing expansion,” he said during 

his winding-up speech at the 

State Legislative assembly on 

Oct 16.

“Job seekers themselves 

can also apply for jobs at Pen-

ang CAT centre’s webpage 

(https://www.penangcatcen-

tre.my/ ) without any charge 

being imposed.

“The Penang CAT centre 

is working together with the 

Social Security Organisation 

(Socso) to assist job seekers 

through programmes such as 

training, counselling, financial 

incentives and so for th. 

“Besides that, the centre al-

so has collaborated with other 

agencies such as the Nor thern 

Corridor Implementation Au-

thority (NCIA) for the JomKerja 

and JomNiaga programmes un-

der the National Economic Re-

generation Plan,” he added.

Ramasamy agreed to the 

suggestion from Daniel Gooi 

(PH-Pengkalan Kota) on en-

hancing Penang CAT centre’s 

services so that it can function 

as a main job matching chan-

nel for employees as well as 

employers.

“The state government will 

also consider the proposal 

from Muhammad Faiz Fadzil 

(PH-Permatang Pasir) on mak-

ing it compulsory for all com-

panies operating in Penang to 

upload job of fers at the Pen-

ang CAT Centre’s por tal to help 

reduce unemployment.

“The state government also 

would like to recommend that 

companies in Penang register 

employees who will be losing 

their jobs in the Penang CAT 

Centre’s system to enable job 

matching to be carried out,” he 

added.

Ramasamy said that accord-

ing to the Labor Force Survey 

(STB) conducted by the Depar t-

ment of Statistics Malaysia 

(DOSM), the unemployment 

rate in Penang has increased 

from 2.1 % in the first quar ter 

of 2020 to 4.4% in the second 

quar ter of 2020.

Meanwhile, Ramasamy said 

the state government is focus-

ing on developing local talents, 

especially in the field of Sci-

ence, Technology, Engineering 

and Mathematics (STEM), to 

meet the demand for human 

capital for high-tech industries 

in Penang.

“As mentioned by Lim Guan 

Eng (PH-Air Putih), the state 

government has taken vari-

ous initiatives to make educa-

tion an economic driver. For 

instance, this year the state 

government has provided an al-

location of RM3.24 million for 

the establishment of ‘Maker-

Lab’ in 87 schools in Penang,” 

he said.

Responding to a suggestion 

from Ong Ah Teong (PH-Batu 

Lancang), per taining to job 

attachments in state govern-

ment depar tments, Ramasamy 

said graduates who have com-

pleted their studies and are yet 

to work can apply for positions 

on a contract basis at http://

e2psm.penang.gov.my/login.

php

Touching on the welfare of 

the Hindus in the state, Rama-

samy said the Penang Hindu 

Endowment Board (PHEB) has 

played a key role in protecting 

the rights and interests of Hin-

dus in the state.

“PHEB welcomes the pro-

posal by Satees Muniandy (PH-

Bagan Dalam) for the state 

government to allocate a piece 

of land on the island for a fu-

neral parlour for Hindus,’’ he 

said.

Penang CAT to increase 
efforts to help jobless 

ASSEMBLYAT THE STATE 
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“Investment in infrastructure is signifi-

cant in providing a positive impact to the 

development of the state and economic 

growth. The state is setting aside RM31.98 

million for the construction and upgrading 

works of roads and bridges in Penang,” he 

said.

Chow said the state government, through 

the Penang Water Supply Corporation 

(PBAPP), would continue to install new pipes 

to provide water to newly developed areas 

in Penang.

“PBAPP has identified 10 projects with a 

total cost of RM10.5 million. The cost of six 

more projects is still being determined by 

PBAPP,” he said.

Chow conveyed the state’s utmost ap-

preciation to the frontliners in combating the 

deadly Covid-19 pandemic.

“We are thankful for the sacrifices our 

civil servants have made for our state. They 

are the backbone of the Penang govern-

ment.

“As such, a total of 4,009 civil servants 

in Penang will receive a half-month year-

end special financial aid or a minimum of 

RM1,000. The aid would be disbursed in 

December this year,” he said..

Chow said the total projected operating 

expenses for 2021 was RM909.82 million, 

while the expected revenue was RM506.02 

million.

“The deficit of RM403.8 million will be 

supported by the state’s consolidated 

savings (reserves) of RM1.07 billion as of 

2018 year-end,” he said.

Story by Tanushalini Moroter

T
HE state government is embarking on ini-

tiatives to create new tourist attractions 

in Seberang Perai to ensure balanced de-

velopment between the island and mainland.

“The state government is planning to im-

plement the Sungai Muda Eco-Tourism Project 

targeting six areas in Seberang Perai such as 

Pasar Bisik Kuala Muda, Permatang Bendaha-

ri Jetty, Sungai Muda Dam, Merdeka Bridge, 

Kamloon Beach and Pinang Tunggal railway 

bridge,” state Tourism and Creative Develop-

ment Committee chairman Yeoh Soon Hin 

stated during his winding-up speech at the 

State Legislative Assembly on Oct 15.

“The estimated cost of the project is RM33 

million and it will take five years to be com-

pleted.

“Since the cost of the project is high, the 

state government has appealed for an alloca-

tion from the federal government under the 

12th Malaysia Plan – (Rolling Plan 1) year 

2021,’’ said Yeoh.

Yeoh (PH-Paya Terubong) said in the bid to 

explore new tourism products in Seberang Pe-

rai, Chief Minister Chow Kon Yeow had made 

a site visit to Pinang Tunggal recently.

“There are a lot of potential areas in Pinang 

Tunggal that can be developed into agro-tour-

ism sites which would definitely offer a unique 

experience for visitors.

“Most importantly, the Seberang Perai 

agro and ecotourism activities would be able 

to generate income and support the livelihood 

of the communities living in the village area.

“At the same time, this can also provide 

tourists a diversified experience in Penang 

which is in line with the ‘Experience Penang’ 

campaign,’’ added Yeoh.

He welcomed the proposal by Nor Hafizah 

Othman (BN-Permatang Berangan) to devel-

op the tourism sector in the Sungai Labuh 

Banting such as initiating river cruise and 

promoting local products.

“The state government will direct the Se-

berang Perai City Council (MBSP) to conduct 

an in-depth study at the Sungai Labuh Ban-

ting area to know more about its tourism po-

tential.

“The state government, through Penang 

Global Tourism (PGT), has also produced 

a promotional video ‘The Other Side of the 

Island’, to further promote Seberang Perai 

for domestic tourism. The launching of the 

promotional video, however, has been post-

poned due to the rise in Covid-19 cases.

“Besides that, the state government had 

organised mega tourism events such as Pen-

ang International Food Festival in Seberang 

Perai and also the Fiesta Pulau Aman,’’ said 

Yeoh.

Yeoh said the state government intends to 

redevelop the coastal areas of Butterworth 

and George Town under the Penang Bay proj-

ect.

“The coastal areas of Weld Quay will be 

transformed into George Town Central Busi-

ness District (CBD) while Butterworth will be 

turned into a hub of innovation, education 

and recreation.”

Exploring new tourism 
products in Seberang Perai

Special financial aid for civil servants

SHOPPERS have to pay RM1 

instead of 20 sen for each 

plastic bag at the supermar-

kets from Jan 1 next year, 

says state Environment and 

Welfare Committee chairman 

Phee Boon Poh.

Phee said currently the 

state has banned the sale 

of plastic bags from Monday 

to Wednesday since July this 

year but would strictly enforce 

it from next year.

This means that shoppers 

can still buy plastic bags at 20 sen each 

from Thursday to Sunday this year but 

have to pay RM1 for each plastic bag 

from Thursday to Sunday next year.

“This is important for us to reduce 

plastic waste in the state,” Phee said 

in his winding-up address during the 

State Legislative Assembly in Dewan Sri 

Pinang.

Penang, which is the first state in Ma-

laysia to introduce ‘No Free Plastic Bag’, 

has been charging 20 sen for each plas-

tic bag for over a decade.

While the state has from time to time 

increased more days for people to ob-

serve the no plastic bag sale ruling, it 

does however allow shop-

pers to purchase plastic 

bags at 20 sen each.

The state has collected 

over RM9 million from the 

sale of plastic bags by su-

permarkets.

Phee has been making 

impassioned pleas to the 

public to lend their support 

to protect the environment 

and take care of marine life, 

especially by saying ‘No to 

Plastic Straws and Single-

use Plastics’ as well as ‘No to Plastic Bag’.

On another matter, Phee said the state 

government, through Penang Green Coun-

cil (PGC), was collaborating with the En-

vironment and Water Ministry and Se-

berang Perai City Council (MBSP) to con-

duct the SEA Circular Project.

“It aims to address the impact of plas-

tic pollution on the marine environment 

by making changes to the existing plastic 

waste management system,” he added.

Phee said the state views river pollu-

tion seriously.

“Therefore, the state has also estab-

lished a task force to tackle sea and river 

pollution issues,” he said.

RM1 for plastic bag from 2021

ASSEMBLYAT THE STATE 
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State Secretary Datuk Abdul Razak Jaafar cutting his birthday cake during a break at the State Assembly in 

Dewan Sri Pinang on Oct 15. He turned 57. With him are Deputy State Secretary (Development) Datuk Azhar 

Arshad (right), Head of local government division in Penang State Secretariat office Nur Aishah Md Norodin (third 

from right) and some staff members.

(From left) Daniel Gooi (PH-Pengkalan Kota) and Muhammad 

Faiz Fadzil (PH-Permatang Pasir) greeting Zolkifly Md Lazim 

(Bersatu/PN-Teluk Bahang) at the State Assembly.

Pregnant Heng Lee Lee (PH-Berapit) and Lim 

Siew Khim (PH-Sungai Pinang) leaving the 

State Assembly for lunch break.

T
HE future of Penang de-

pends greatly on the 

success of implement-

ing the Penang South Recla-

mation (PSR) and the Penang 

Transpor t Master Plan (PTMP) 

projects, says state executive 

councillor for Transpor t and 

Infrastructure Zairil Khir Johari 

(pix).

He said the PSR reclamation 

project of three islands would 

play a very impor tant role in 

financing the PTMP in addition 

to catalysing the state’s eco-

nomic growth 

“These projects are crucial 

to transform Penang and en-

sure that that state can be 

competitive internationally, 

especially in this challeng-

ing world economy,” Zairil (PH 

- Tanjong Bunga) said during 

his winding-up speech at the 

recently-concluded State Leg-

islative Assembly in Dewan Sri 

Pinang.

“The state government is re-

sponsible for ensuring the proj-

ects are implemented for the 

benefit of the people.

“Even though there are criti-

cisms and protests, the state 

government remains commit-

ted to helping the people un-

derstand the benefits to be 

gained from these projects and 

ensure that no communities 

are marginalised.”

He stressed that PSR would 

not be a normal reclamation 

project for real estate specula-

tion purposes but would of fer 

suitable new industrial areas 

to attract reputable companies 

so that high-income jobs can 

be created in the state.

On a question raised by 

Lim Guan Eng (PH - Air Putih) 

regarding the Sungai Perak 

Raw Water Transfer Project 

(SPRWTS), Zairil said Environ-

ment and Water Minister Datuk 

Seri Tuan Ibrahim Tuan Man 

had, after meeting Chief Minis-

ter Chow Kon Yeow on Sept 24, 

agreed to bring up the matter 

to the Perak government.

Zairil added that the issue 

is now “stagnant” as the Perak 

government has refused to sell 

raw water to Penang while Pen-

ang has rejected Perak’s coun-

ter of fer of treated water.

Penang’s contention is that 

there has never been such a 

precedent and on top of that, 

even Singapore has been buy-

ing raw water and not treated 

water from Johor.

Zairil said Penang is ready 

to of fer higher raw water pur-

chase from Perak and the Min-

istr y of Environment and Water 

has agreed to raise this matter 

to Perak for discussions to be 

continued.

On complaints of flash 

floods, Zairil said while it is 

dif ficult to avoid them due to 

geographical conditions, rapid 

development or urbanisation 

as well as climate change, the 

state government is the pro-

cess of building six high impact 

flood mitigation projects.

 Four of the projects are ex-

pected to be completed early 

next year, namely RTB Mak 

Mandin, RTB Parit 4, RTM Parit 

5 and also RTB Sungai Nipah.

Penang’s future hinges on 
PSR, PTMP projects 

THE state government, through 

Penang Development Corpora-

tion (PDC), will ensure there is 

sufficient industrial land while at 

the same time providing world-

class infrastructure to attract 

potential investors from global 

technology giants to Penang.

State Entrepreneurial Develop-

ment, Trade and Industry Commit-

tee chairman Datuk Abdul Halim 

Hussain (pix) said he expects 

PDC’s existing industrial land to 

be able to meet the investors’ de-

mand for another 10 years.

“This is based on the selling 

trends of industrial land in previ-

ous years.

“As of October this year, the in-

dustrial land supply that we have 

is about 481 acres. It consists of 

Batu Kawan Industrial Park (BKIP) 

(258 acres), Penang Science Park 

(26 acres) and Penang Science 

Park North (197 acres).

“Besides that, BKIP-2 in Byram 

Estate, with 1,156 acres, also has 

been identified as the new PDC 

industrial area to attract local and 

foreign investors.

“Through the Penang South 

Reclamation (PSR) project, we will 

be able to provide another 800 

acres of land on Island A.

“Thus, we believe industrial 

land in Penang will be sufficient to 

cater for new investors,” said Ab-

dul Halim (PH-Batu Maung) during 

his winding-up speech at the State 

Legislative Assembly in Dewan Sri 

Pinang on Oct 15.

According to Abdul Halim, the 

state government would continue 

to promote BKIP-2 industrial area 

as an “extension” to the current 

BKIP to lure potential investors.

“This is important to boost in-

dustrial development in the state 

and make Penang the destination 

of choice for local and international 

companies to set up their plants 

here,” he added.

 Besides the electrical and elec-

tronics (E&E) and semiconductor 

industry, Abdul Halim said the Pen-

ang government would also focus 

on the high growth potential sector 

such as the medical devices, auto-

motive, aerospace, machinery and 

equipment.

“This includes the services sec-

tor such as global business ser-

vices, research & development, 

software development and others.

“All these sectors would be able 

to create high-value jobs for Penan-

gites,” he said.

State to ensure supply of 
industrial land

ASSEMBLYAT THE STATE 
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ஜார்ச்டவுன் - மாநில முதல்வர 

மமதகு சாவ் க�ான் யாவ் 14-்வது 

சட்டமன்்றக் கூட்டதகதா்டரில 

‘பினாங்கு: நிலலயான மற்றும் 

மீடசி க�ாருளாதாரததில புதிய 

�ரிமாணதலத ம�ாக்கி உருமாற்்றம் 

�ாணுதல’ என்்ற �ருபக�ாருள் 

க�ாண்ட ்வரவு கசலவு திட்டதலத 

தாக்�ல கசயதார.

 2021-ஆம் ஆணடுக்�ான 

்வரவு கசலவு திட்டததில ரிம 99.64 

மிலலியன் நிதி ஒதுக்கீடு கசயது 

மனித மூலதன �ங்�ளிபபு மற்றும் 

தி்றன் மமம்�ாடு ்வலுப�டுததப�டும் 

என அறிவிததார. 

 “இநத ஆணடு நிர்வா� 

கசலவினங்�ளுக்கு  ரிம909.82 

மிலலியன் ஒதுக்�ப�ட்ட 

ம்வலளயில மமம்�ாடடுத 

திட்டங்�ளுக்கு ரிம294,106,207 

நிதி ஒதுக்கீடு அறிவிக்�ப�ட்டது.

 2021-ஆம் ஆணடு ்வரவு 

கசலவில ரிம506.02 மிலலியன் 

்வருமானமா�வும் அமதம்வலளயில 

ரிம403.80 மிலலியன்  �ற்்றாக்குல்றயும்  

ஏற்�டுகி்றது. 

 இநத �ற்்றாக்குல்ற 

எணணிக்ல� �்டநத ஆணல்டக் 

�ாடடிலும்  அதா்வது ரிம273.5 

மிலலியன் கூடுதலாகும் என முதல்வர 

கதரிவிததார. இநத ரிம403.80 

மிலலியனுக்�ான  �ற்்றாக்குல்ற 

2018ஆம் ஆணடின் இறுதியில 

மாநிலததின் திரட்டப�ட்ட மசமிபபு 

நிதியததிலிருநது (ரிம1.07 பிலலியன்) 

நிதியளிக்�ப�டும்.

 இநநிதி ஒதுக்கீடடிலிருநது 

ரிம9 மிலலியன் �ம்ம�ாங் நிர்வா� 

கசயலமுல்ற �ழ� உறுபபினர�ளுக்கு 

(எம்.பி.ம�.ம�) ஊக்�தகதால� 

்வழங்� �யன்�டுததப�டும். 

 “�்டநத ஆணடு 

ரிம4.1மிலலியன் ஊக்�தகதால� 

்வழங்கிய ம்வலளயில இநத 

கூடுதலா� ரிம4.9மிலலியன் 

ஊக்�தகதால� ்வழங்�ப�டுகி்றது. 

 “இது மாநிலததின் 

மமம்�ாடடுக்�ா� ஆணி ம்வரா�த 

தி�ழும் எம்.பி.ம�.ம� உறுபபினர�ளின் 

மசல்வலய அங்கீ�ரிக்கும் ்வல�யில 

அலமகி்றது. மாநில அரசு க�ண�ள் 

மற்றும் குடும்� மமம்�ாடடுக் 

குழுவின்  (மஜ.பி.்டபிள்யூ.ம�) 

மூலம் இம்மாநிலததில க�ண�ளின் 

தலலலமதது்வ �ங்�ளிபல� 

மமம்�டுதத ரிம1.35மிலலியன் நிதி 

ஒதுக்கீடு க�ாடுக்�ப�டுகி்றது என 

முதல்வர கூறினார. 

 அமதசமயம், 2021ஆம் 

ஆணடில மதசிய மக்�ள் கதால� 

மற்றும் குடும்� மமம்�ாடடு ்வாரியததின் 

(எல.பி.ம�.ம�.என்) ஒததுலழபபு 

மூலம் பினாங்கு க�ண�ளுக்�ான 

இல்வச முலல ஊடு�திரப�்ட 

மசாதலன திட்டதலத (மம்மமா-

பினாங்கு) கசயல�டுததவும் மாநில 

அரசு ரிம886,000 கதரிவிததுள்ளது. 

 "மமலும், பினாங்கு 

மாநிலதலத டிஜிட்டல புததாக்�த 

துல்றயில மமம்�டுததும் க�ாருடடு 

பினாங்கு இலளஞர மமம்�ாடடுக் 

�ழ�ததிற்கு ரிம1 மிலலியன் நிதி 

ஒதுக்கீடு கசயதது," என்்றார. 

    பினாங்கு ம�ளிர மமம்�ாடடுக் 

�ழ�ததிற்கு (பி.்டபிள்யூ.டி.சி) ரிம1.5 

மிலலியன் நிதி ஒதுக்கு்வதன் மூலம் 

க�ண�ள் மமம்�ாடடு நி�ழ்்சசி 

�்டததுதல; குடும்�ம் மற்றும் �ாலின 

சமதது்வம் ஆகிய்வற்ல்ற ்வலுப�டுதத 

மாநில அரசு உறுதிபூணடுள்ளது 

என்று க�ான் யாவ் கூறினார.

 "அடுதத ஆணடு இஸலாம் 

அலலாத பி்ற மத வி்வ�ாரங்�ள் 

கதா்டர�ான பிர்சசலன�ள் 

தீரவுக்�ான  ரிம300,000 நிதி 

ஒதுக்கீடு ்வழங்�ப�ட்டது," என 

�ா்டாங் ம�ாததா சட்டமன்்ற 

உறுபபினருமான க�ான் யாவ் 

கதரிவிததார.

 அலனததுல� ரீதியில 

மாண்வர�ள் சி்றநது விளங்கு்வதற்கு 

மாநில அரசு ‘கமக்�ரஸ மலப’ 

அலமக்� ரிம3.24 மிலலியன் நிதி 

ஒதுக்கீடு க�ாடுக்கி்றது. 

 மனித மூலதனதலத 

�லவியின் ்வாயிலா� ்வலுப�டுதத, 

மாநில அரசு கமாததம் ரிம14 

மிலலியலன  மக்�ள் மத 

�ள்ளி�ள்(SAR), மு�ாலிக் �ள்ளி�ள், 

சீன �ள்ளி�ள், தனியார �ள்ளி�ள் 

மற்றும் தமிழ் �ள்ளி�ளுக்கு நிதி 

ஒதுக்கியுள்ளது.

 " அ து ம ட டு மி ன் றி , 

தீ��ற்� மமலசியாவில உள்ள 

உயரக்�லவி நிலலயங்�ளில �யிலும் 

2021 வரவு செலவு  திட்டம் மனித மூலதன மமம்்பாடு
மற்றும் திறன் திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமம மாண்வர�ளுக்கு ரிம1,000; ச�ா 

மற்றும் சர்வாக் மாண்வர�ளுக்கு 

ரிம1,200 மற்றும் ம�ாலிக்டக்னிக் 

மாண்வர�ளுக்கு ரிம300 

ஆகிமயாருக்கு ஊக்�தகதால� 

்வழங்� ரிம4 மிலலியன் 

ஒதுக்கீடடின் மூலம் கதா்டரநது 

்வழங்�ப�டும்," என்று அ்வர �ருதது 

கதரிவிததார.

 “ பினாங்கு மாநில அரசு 

ஊழியர�ளான 4,009 ம�ர�ளுக்கு 

அலர மாத ம�ானஸ அலலது 

குல்றநத�டசம் ரிம1,000 சி்றபபு 

நிதி உதவி கில்டக்கும். இநத 

ஆணடு (2020) டிசம்�ர மாதம்  

இநத உதவி ்வழங்�ப�டும் என 

கூறினார.  

 “கூடுதலா�, பினாங்கு 

அரசாங்�ம் மமற்�ாரல்வயாளர�ள் 

மற்றும் �ாஃ�ா ஆசிரியர�ள் மத 

�ள்ளி ஆசிரியர�ள், தனியார 

சீனப �ள்ளி ஆசிரியர�ள் மற்றும் 

ஊழியர�ள், தஃபிஸ ஆசிரியர�ள், 

மற்றும் தாடிஸ ஆசிரியர�ள் 

ஆகிமயாருக்கு நிதி உதவியா� 

ரிம898,900 ஒதுக்கியது. இநத 

ஆணடு டிசம்�ரில இவ்வுதவி 

தரப�டும்,” என சாவ் க�ான் யாவ் 

மமலும் வி்வரிததார.

 “மமலும், பினாங்கு 

அதி�ப�டசமா� 80% வீடடு்வசதி 

�ராமரிபபு நிதி (TPM80PP) மூலம் 

தனியார வீடடுத திட்டங்�லளப 

�ராமரிக்� பினாங்கு அரசாங்�ம் 

அடுதத ஆணடு ரிம6.8 மிலலியலன 

ஒதுக்கியுள்ளது.

 ம � ா க் கு ்வ ர த து 

க�ரிசலலக் குல்றக்கும் க�ாருடடு  

இல்வச ம�ருநது மசல்வ (ம�ட) 

அடுதத ஆணடும் கதா்டரப�டும். 

ஆ�ம்வ, இல்வச ம�ருநது மசல்வ 

தரதலத மமம்�டுதத அரசு ரிம15 

மிலலியலன ஒதுக்கியுள்ளதா� 

அ்வர விளக்�மளிததார.

பினாங்கு மாநில 2021 வரவு செலவு திட்டம்

பினாங்கு: நிலையான மற்றும் மீட்சி 
ப�ாருளாதாரத்தில் புதிய �ரிமாணத்லத 
ந�ாக்கி உருமாற்்றம் காணுதல்

ரிம5.65 மில்லியன்
விவொய மமம்ாடு

ரிம3.52 மில்லியன்
கால்்நடை மமம்ாடு

ரிம14.11 மில்லியன்
புக்கிட் ச்ணமைரா 

சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா

ரிம31.98 மில்லியன்
ச்ாது வெதி 
மமம்ாடு

ரிம96.13 மில்லியன்
நீர் ்ாெனம & சவள்்ள 

நிவாரணத் திட்ைம

ரிம15.45 மில்லியன்
விட்ளயாட்டு 

மமம்ாடு

ரிம50 மில்லியன்
I-sejahtera 

ெமூக்நலன் திட்ைம

ரிம10.5 மில்லியன்
நீர் குழாய் 

இடணப்புகள்

ரிம6.8 மில்லியன்
வீைடமப்புப் ்ராமரிப்பு 

நிதியம (TPM80)

ரிம12 மில்லியன்
மலிவு விடல வீைடமப்புப் 

்ராமரிப்பு நிதியம

ரிம886,000 மில்லியன்
இலவெ மமமாகிரம 

்ரிமொதடன

ரிம14 மில்லியன்
மக்கள் மத 

்ள்ளிகள்(SAR), 
மு்ாலிக், சீன , 

தனியார்  மற்றும தமிழ்ப் 
்ள்ளிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு

ரிம4 மில்லியன்
உயர்க்கல்வி/ 

ச்ாலிசதக்னிக் 
மாணவர்கள்

ரிம64.16 மில்லியன் 
மசூதி / 'சுராவ்' 

மமம்ாடு

ரிம5.5 மில்லியன்
அரசு 

ஊழியர்களுக்கான 
ம்ானஸ்
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ஜார்ச்டவுன் - பினாங்கு மாநில அரசு ம�ாவிட-

19 கதாற்றும�ாய தாக்�ததால நிரநதர 

ம்வலல இழபபு மற்றும் சுய விருப�ததின் ம�ரில 

�ணி நீக்�ம் கசயயப�ட்ட க�ாது மக்�ளுக்கு 

உதவும் ்வல�யில ம்வலல மற்றும் தி்றன் 

்வழி�ாடடியான 'ம�ட' லமயம் சி்றநத தீர்வா� 

அலமகி்றது. 

 இநத ம�ட லமயம் நிறு்வன 

முதலாளி�ளி்டம் இருநது க�றும் ம்வலல 

்வாயபபு ம�ாரிக்ல�க்கு ஏற்� ம்வலல 

மதடு்வர�ளுக்கு அ்வர�ளின் தகுதிக்கு ஏற்� 

க�ாருததமான ம்வலல ்வழங்குகி்றது.

 மமலசியா புள்ளிவி்வர துல்ற 

(டி.ஓ.எஸ.எம்) �்டததிய கதாழிலாளர �ல்ட 

�ணக்க�டுபபில பினாங்கில ம்வலலயின்லம 

விகிதம் 2020 முதல �ாலாணடில 2.1 

சதவீதததிலிருநது இரண்டா்வது �ாலாணடில 

4.4 சதவீதமா� உயரநதுள்ளது என்று 

அறிவிததுள்ளது.

 ம�ட லமய அ�ப�க்�ததில 

க்வளியி்டப�டும் ம்வலல ்வாயபபு கதா்டர�ான 

விணணப�ங்�ளுக்கு ம்வலல மதடு�்வர�ள் 

விணணபபிக்�லாம். �்டநத 2009-ஆணடு முதல 

கசயல�டும் இநத ம�ட லமயம் முற்றிலும் 

இல்வசமா� கசயல�டுகி்றது என மனித 

மூலதன மமம்�ாடு, �லவி மற்றும் அறிவியல & 

'கேட்' மையம் கேமையற்றேரேளுக்கு சி்றந்த ேழிோட்டி- கேராசிரியர

கதாழிலநுட�ம்  ஆடசிக்குழு உறுபபினருமான 

ம�ராசிரியர �.இராமசாமி 14-்வது சட்டமன்்ற 

கூட்டதகதா்டரின் ம�ாது ்வழங்கிய 

கதாகுபபுலரயில இவ்்வாறு குறிபபிட்டார.

 ம�ட லமயம் சமூ�ப �ாது�ாபபு 

அலமபபு்டன் (கசாக்மசா) இலணநது 

ம்வலலயற்்ற்வர�ளுக்கு �யிற்சி, ஆமலாசலன, 

ஊக்�தகதால� ம�ான்்ற திட்டங்�ள் 

கசயல�டுததுகி்றது என சுங்ல� அ்சமச 

மற்றும் �தது உ�ான் சட்டமன்்ற உறுபபினர�ள் 

எழுபபிய ம�ள்விக்கு இவ்்வாறு �திலளிததார 

பில்ற சட்டமன்்ற உறுபபினருமான �.இராமசாமி.

 பினாங்கில கசயல�டும் அலனதது 

கதாழிலதுல்ற நிறு்வனங்�ளும் ம்வலல 

்வாயபபு குறிதத விளம்�ரதலத ம�ட லமய 

அ�ப�க்�ததில �ட்டாயம்  �திம்வற்்ற ம்வணடும் 

என்்ற க�ரமாததாங் �ாசிர சட்டமன்்ற 

ஆமலாசலனலய ்வரம்வற்�ததக்�து.

 பினாங்கு மாநில அரசு தி்றன் மிக்� 

கதாழிலாளர�லள உரு்வாக்கும் ம�ாக்கில 

கதாழிலதி்றன் �லவிக்கு முன்னுரிலம அளிதது 

்வருகி்றது. அறிவியல, கதாழிலநுட�ம், 

க�ாறியியல & �ணிதம் என்்ற STEM �லவியில 

முக்கியதது்வம் அளிதது ்வளர்சசி �ணடு ்வரும் 

பினாங்கு கதாழிற்துல்றயின் மதல்வக்ம�ற்� 

மனித மூலதனதலத உரு்வாக்� விததிடுகி்றது. 

 மனித மூலதனதலத �லவியின் 

்வாயிலா� ்வலுப�டுதத, மாநில அரசு கமாததம் 

ரிம3.24 மிலலியலன  84 �ள்ளி�ளுக்கு  

நிதி ஒதுக்கி 'மமக்�ர மலப' ஆயவுக்கூ்டம் 

அலமக்�ப�டும் என ஆயர பூதமத சட்டமன்்ற 

உறுபபினர ம�ள்விக்கு இவ்்வாறு �திலளிததார.

 இம்மாநிலததில ்வாழும் இநதுக்�ளின் 

உரிலம�ள் மற்றும் சமூ��லன்�ள் 

�ாது�ாப�தில பினாங்கு இநது அ்றப�ணி 

்வாரியம் சி்றநத �ங்ல�யாற்றுகி்றது. 

அவ்்வல�யில, ஆலய உல்டபபு அ்சசுறுததலல 

எதிரக�ாண்ட  மதவி � �ருமாரியமன் 

ம�ாயில, மதவி � ருதரா ம�ா �ாளியம்மன்  

மத்வஸதானம் மற்றும் முனீஸ்வரர ஐயா ம�ாயில 

ஆகிய ம�ாவில�ளுக்கு சட்டபூர்வமான நிலம் 

்வழங்கியலதயும் ம�ராசிரியர எடுததுலரததார. 

பினாங்கு தீவுப�குதியில 'இ்றபபு த�ான லமயம்' 

அலமக்� ம்வணடும் என �ா�ான் ்டாலாம் 

சட்டமன்்ற உறுபபினரின் ஆமலாசலனலய 

கசயல�டுதத உதமதசிக்�ப�டும் என 

கதாகுபபுலரயில கூறினார. 

 இரண்டாம் துணை முதலவர் பேராசிரியர் ே.இராமொமி ெட்டமன்றத்தில சதாகுப்புணர வழங்கினார்.

�ட்டரக்வாரத – மாநில அரசின் பினாங்கு2030 

இலக்கில குறிபபிடடுள்ளது ம�ால ��ராடசி 

மசல்வ�லள விம்வ� கதாழிலநுட�தது்டன் 

ஒருங்கிலணக்கும் ம�ாக்�ததில �ட்டரக்வாரத, 

டிஜிட்டல நூல�ம் அதன் தனிதது்வதது்வ்டன் 

தி�ழ்கி்றது. இநத நூல�ம் க�ருநிலததின் 

டிஜிட்டல யு�தலத ம�ாக்கி சி்றநத 

உள்�ட்டலமபபு மற்றும் இயக்�ம் க�ாணடு 

கசயல�டுகி்றது.

 இநத நூல�ம் �்டநத ஜுலல,15 

முதல நிரணயிக்�ப�ட்ட நிர்வா� �ல்டமுல்ற 

(எஸ.ஓ.பி) ்வழி�ாட்டலு்டன் க�ாது 

மக்�ள் �யன்�ாடடுக்குத தி்றக்�ப�ட்டது. 

�்டநத ஜுலல,15 முதல கசப்டம்�ர, 30 

்வலர ஏ்றக்குல்றய 14,000 �யனர�ள் 

்வருல�யளிததுள்ளனர.

 மாநில முதல்வர மமதகு சாவ் க�ான் 

யாவ் �ட்டரக்வாரத, டிஜிட்டல நூல�தலத 

அதி�ாரபபூர்வமா� தி்றநது ல்வதது இவ்்வாறு 

கூறினார.

 “பினாங்கில அலமக்�ப�டடுள்ள 

புதத�மற்்ற டிஜிட்டல நூல�தலத ம�ால 

பி்ற மாநிலங்�ளிலும் அதலன நிறு்வ முற்�டும் 

கசயலானது இநநூல�ததின் ம�தது்வதலதயும் 

கதாழிலநுட� தனிதது்வதலதயும் 

க்வளிப�டுததுகி்றது.

 பினாங்கு தீவுப�குதியில மூன்று 

டிஜிட்டல நூல�ங்�ள் நிறு்வப�டடுள்ளலத 

கதா்டரநது �ட்டரக்வாரத �குதியில 

இநநூல�ம் �்டநத ஆணடு ஏபரல மாதம் 

கதா்டங்�ப�டடு இநத ஆணடு ஜன்வரியில 

நில்றவுபக�ற்்றது.

 "இததிட்டதலத க�ாது தனியார 

கூட்டலமபபில மாநில அரசு மாநில முதல்வர 

்வாரியம் மூலமா�வும் திங் சிடடி நிறு்வனம் (Think 

City) பிரதான �ங்குதாரரா�வும் கச�ராங் பில்ற 

மா��ர �ழ�ம் (எம்.பி.எஸ.பி) �ட்ட்டததின் 

உரிலமயாளரா�வும் கசயல�ட்டன.

 "ரியா அரங்�மா� தி�ழ்நத 

இததளதலத ‘மா��ரில ஒரு டிஜிட்டல நூல�ம்’ 

என்்ற �ருபக�ாருளில ரிம6.6 மிலலியன் நிதி 

ஒதுக்கீடடில அலமக்�ப�ட்டது,” என முதல்வர 

கூறினார.

 இநத டிஜிட்டல நூல�ம் 17,000 

சதுர அடி �ரப�ளவில மூன்று மாடி�லள 

உள்ள்டக்கியுள்ளன.

 தலரததளததில க�ாது அரங்�ம்; 

முதல மாடியில தி்றநத & தனியார ்வாசிபபு 

அல்ற, சி்றார�ளுக்கு பிரததிமய� STEM 

அடிப�ல்டயிலான விலளயாடடு�ளுக்�ான தளம் 

மற்றும் இரண்டா்வது மாடியில �ட்டல்ற�ள் 

�்டததும் தளம் (்வா்டல�க்கு வி்டப�டும்) 

அலமக்�ப�டடுள்ளன.

 இநநி�ழ்்சசியில மாநில இரண்டாம் 

துலண முதல்வர ம�ராசிரியர �.இராமசாமி, 

�ா�ான் �ா்டாளுமன்்ற உறுபபினர லிம் கு்வான் 

எங், �ா�ான் ்டாலாம் சட்டமன்்ற உறுபபினர 

சததீஸ முனியாணடி, எம்.பி.எஸ.பி மமயர 

்டதமதா ஹஜி மராசாலி மற்றும் பிரமு�ர�ள் 

�லநது க�ாண்டனர.

 மாநில அரசு பினாங்கில அலனதது 

டிஜிட்டல நூல�ங்�ளிலும் அதன் மசல்வலய 

மமம்�டுதத மமலசிய மதசிய நூல�ம் 

ஒததுலழபபு்டன் 13.2மிலலியன் யூனிட 

டிஜிட்டல ்வாசிபபு மச�ரிபபு �கிரதல; பிரிடடிஷ் 

�வுன்சில மற்றும் �ட்டரக்வாரத, டிஜிட்டல 

நூல� ஒததுலழபபு்டன் ஆங்கில ்வகுபபு �்டநத 

இலக்கு க�ாணடுள்ளது.

 “கதாழிற்துல்ற புரடசி 4.0-ல 

பினாங்கு ்வாழ் மக்�ள் பின் தங்கிவி்டாமல 

இருப�தற்கு ‘STEM’ �லவிலய ஊக்குவிக்� 

�ல திட்டங்�ள் கசயல�டுததப�டுகி்றது. அதன் 

கசயலதிட்டங்�ளில டிஜிட்டல நூல�மும் 

ஒன்்றாகும்,” என ம�ராசிரியர �.இராமசாமி 

கூறினார.

பட்டர்வொரத், டிஜிட்டல் நூலகத்திற்கு ஜுலல,15 
முதல் 14,000 பயனரகள் வருலக

சோது மக்கள் டிஜிட்டல நூல்கத்திற்கு வருண்கயளித்தனர்.

ேட்டர்சவார்த் டிஜிட்டல நூல்கம்
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ஜார்ச்டவுன் - பினாங்கு மாநில அரசு 

இம்மாநிலததில உரிமம் க�்றாத க�கிழி 

மறுசுழற்சி கதாழிற்சாலல�ளின் 

கசயல�ாடு�லளக் �ண�ாணிக்� 'டமரான்' 

மற்றும் இர�சிய �ண�ாணிபபு ம�மரா 

(சி.சி.டிவி)  ம�ான்்ற கதாழிலநுட�தலதப 

�யன்�டுதத இலக்கு க�ாணடுள்ளது. 

 வீ்டலமபபு, உள்ளூராடசி, 

��ரபபு்ற & கிராமபபு்ற மமம்�ாடடு 

திட்டமி்டல ஆடசிக்குழு உறுபபினர கஜக்டிப 

சிங் டிமயா கூறுல�யில, �ண�ாணிபபு 

மற்றும் அமலாக்�தலத மமற்க�ாள்்வதில 

மாநில அரசு உறுதிபபூணடுள்ளது என்றும் 

சுற்று்சசூழலுக்கு தீங்கு விலளவிக்கும் 

்வல�யில ‘சட்டவிமராத’ �்ட்வடிக்ல��லள 

மமற்க�ாள்ளும் எநதக்வாரு 

தரபபினரு்டனும் மாநில அரசு சமரசம் 

கசயயாது, என்்றார.

 “மாநில அரசு சம்�நதப�ட்ட 

ஏகஜன்சி�ளு்டன் அமலாக்� 

�்ட்வடிக்ல�லய எவ்்வாறு தரப�டுததவும் 

இலகு்வா� கசயல�டுததல  குறிதது 

தற்ம�ாது ஆராயநது ்வருகி்றது. 

 “�ல  ஏகஜன்சி�ள் �ல ்வல�யான 

சட்டத திட்டங்�ளுக்கு உட�டுததப�டடுள்ளன.  

எனம்வ, மாநில அரசு தற்ம�ாதுள்ள 

துலணக்குழு உதவியு்டன் ஒவ்க்வாரு 

ஏகஜன்சி�ளும் அதன் கதா்டரபுல்டய சட்டத 

திட்டங்�ள் �ல்டமுல்றப�டுததி கசயல�டுதத 

இணக்�ம் க�ாணடுள்ளது என்று 14-்வது 

பினாங்கு மாநில சட்டமன்்றததின் மூன்்றா்வது 

கூட்டததில கூறினார. 

 க�கிழி மறுசுழற்சி 

கதாழிற்சாலல�ளின் எணணிக்ல� மற்றும் 

மாநிலததில உரிமம் க�்றாத பிளாஸடிக் 

�தப�டுததும் கதாழிற்சாலல�ளுக்கு எதிரான 

�்ட்வடிக்ல��ளின் நிலல குறிதது ம்சசாங் 

பும�ாக் மாநில சட்டமன்்ற உறுபபினர லீ ல� 

லூனின் கூடுதல ்வாய்வழி ம�ள்வி�ளுக்கு 

இவ்்வாறு �திலளிததார.

 கஜக்டிபபின் கூற்றுப�டி, மாநில 

அரசு இம்மாநிலததில இயங்கும் கமாததம் 102 

பிளாஸடிக் மறுசுழற்சி கதாழிற்சாலல�லள 

அல்டயாளம் �ணடுள்ளது. மமலும் அதில 

11 உரிமம் க�்றாத கதாழிற்சாலல�ள் 

இ்டம்க�ற்றுள்ளன.

 இநத பிளாஸடிக் மறுசுழற்சி 

கதாழிற்சாலல�ள் அலனததும் கச�ராங் 

பில்றயில உள்ளன. அதா்வது ்வ்ட கச�ராங் 

பில்றயில 34 உரிமம் க�ற்்ற மற்றும் உரிமம் 

க�்றாத ஒரு கதாழிற்சாலலயும் உள்ளன; மததிய 

கச�ராங் பில்றயில (36 உரிமம் க�ற்்ற, ஏழு 

உரிமம் க�்றாத கதாழிற்சாலல�ளும்) மற்றும் 

கதன் கச�ராங் பில்றயில (21 உரிமம் க�ற்்ற, 

மூன்று உரிமம் க�்றாத) கதாழிற்சாலல�ள் 

ெட்டமன்ற கூட்டத்சதா்டரில ஆடசிககுழு உறுப்பினர் செகடிப் சிங் டிபயா விவாதித்தார்.

உள்ளன.

 “அமலாக்� �்ட்வடிக்ல��லளப 

க�ாறுதத்வலர, கசப்டம்�ர 2020 ்வலர 

கமாததம் 34 அமலாக்� �்ட்வடிக்ல��ள் 

மமற்க�ாள்ளப�டடுள்ளன. உள்ளூர 

அதி�ாரி�ள் 16 ம�ாடடிஸ�லளயும் 11 

அ�ராதம் க்வளியிடடுள்ளனர” என்று ்டதமதா 

க�ராமாட சட்டமன்்ற உறுபபினர கஜக்டிப 

விளக்�மளிததார.

பினாங்கு மமம்�ாடடுக் �ழ�ம்(பி.டி.சி) 

சிறுகதாழில ்வணி�ர�ளின் வியா�ாரதலத 

மமம்�டுதத அறிமு�ப�டுததிய  '�ம்பிக்ல� 

�்டனுதவித திட்டம்' ்வரம்வற்�ததக்�து.

 இததல�ய �்டனுதவித திட்டம் 

சிறுகதாழில ்வணி�ர�ளுக்கு ம�ருதவியா� 

தி�ழ்கி்றது.  இருபபினும், பினாங்கு மாநில 

�ம்பிக்ல� �்டனுதவித திட்டததில  குறிப�ா� 

சீனர�ள் மற்றும் இநதியர�ளின் ஈடு�ாடு

மி�க் குல்ற்வா�ம்வ �ாணப�டுகி்றது. 

இததிட்டததில சீனர�ள் 9.3 விழுக்�ாடும் 

இநதியர�ள் 4.1 விழுக்�ாடு மடடுமம 

�ங்ம�ற்றுள்ளனர.  

 பி.டி.சி இததிட்டம் �ற்றிய த�்வல�ள் 

அதன் இலக்கு குழுவினருக்கு கசன்்றல்டயும் 

்வல�யில அதலன விளம்�ரம் கசயய முன்்வர 

ம்வணடும்.

 மமலும், பி.டி.சி �ழ�ம் சட்டமன்்ற 

உறுபபினர மசல்வ லமயங்�ள், அரசு சாரா 

இயக்�ங்�ள் மற்றும் ்வழி�ாடடு தளங்�ளு்டன் 

ல�க்ம�ாரதது இததிட்டதலத விளம்�ரப�டுதத 

ம்வணடும். 

 அதுமடடுமின்றி, இக்�்டனுதவித 

திட்டம் ம்வலல இழநத்வர�ளுக்கும், கதாழில 

கதா்டங்� விரும்பும் ம்வலலயற்்ற்வர�ளுக்கும் 

்வழங்�ப�்ட ம்வணடும் என �தது உ�ான் 

சட்டமன்்ற உறுபபினர குமமரசன் 14ஆ்வது  

சட்டமன்்ற கூட்டதகதா்டரின் கதாகுபபுலரயில 

இவ்்வாறு ம�ாரிக்ல� விடுததார.

 இதனில்டமய, இததிட்டததில 

�்டனுதவி க�்ற விரும்பும்வார  ஆறு 

மாதங்�ளுக்கும் மமலா� ்வணி�ம் கசயதிருக்� 

ம்வணடும் என்்ற நி�நதலன இ்டம்க�றுகி்றது.

 இநநி�நதலனலய இலக்கு 

குழுவிற்கு  விலக்கு அளிக்குமாறு மாநில 

அரசி்டம் ம்வணடும�ாள் விடுததார.

 கதா்டரநது, மாநில அரசு 

வி்வசாயததில ஈடு�்ட விரும்பும் 

கதாழிலமுலனம்வார ஆக்�பபூர்வமான 

திட்டங்�ள் கசயல�டுததவும் அதி�மான 

்வருமானம் ஈட்டவும் வி்வசாய மற்றும் 

�ால�ல்ட �்ட்வடிக்ல��ளுக்�ான நிலதலத 

நீண்ட �ாலததிற்கு குததல�க்கு விடுமாறும்  

ம�ாரிக்ல� விடுததார. 

 சிறு அளவிலான வி்வசாயம் கசயயும் 

வி்வசாயி�ள் இரணடு  அலலது மூன்று 

்வரு்டங்�ளுக்கும் குல்ற்வான �ால்வலரயல்றக்கு 

மடடுமம நிலதலத குததல�க்கு க�று்வதா� 

விடுதத ம�ாரிக்ல�க்கு ஏற்� சட்டமன்்ற 

உறுபபினர இபபிர்சசலனலய சட்டமன்்ற 

கூட்டதகதா்டரில முன்ல்வததார. 

 மமலும், பினாங்கு மாநிலததில 

�்டநத ஜன்வரி முதல ஜூன் 2020 ்வலர 

அதன் �ான்கு மா்வட்டங்�ளிலும் �லம்வறு 

ம�ாலதபக�ாருள் குற்்றங்�ள் சம்�நதப�ட்ட 

்வழக்கு�ளில 35 ்வயதுக்கும் குல்ற்வான 2,714 

இலளஞர�ள்  ஈடு�டடுள்ளனர என்று மமலசிய 

�ா்வலதுல்றயின் புள்ளிவி�ரங்�ள் சிததரிப�து 

�்வலல அளிப�தா� குமமரசன் கதரிவிததார. 

 எனம்வ, இலளஞர�ளில்டமய 

இபபிர்சசலனலயக் �லளய மாநில அரசு 

தன்னார்வ இயக்�ங்�ள், பினாங்கு இலளஞர 

மமம்�ாடடுக் �ழ�ம்,’ ஆகிய இயக்�ங்�ளு்டன் 

இலணநது விழிபபுணரவு �ட்டல்ற�ள் 

மற்றும் திட்டங்�லள ்வகுக்� ம்வணடும் என 

�ரிநதுலரததார. 

 பினாங்கு ம�ாவிட -19 கதாற்றும�ாய 

விலள்வா�, 2020 முதல �ாலாணடில 

பினாங்கில ம்வலலயின்லம விகிதம் 2.1% ஆ� 

இருநதது, இரண்டா்வது �ாலாணடில 4.4% 

ஆ� அதி�ரிததுள்ளது.

 பினாங்கு மனித்வள துல்ற 

அறிக்ல�யின் அடிப�ல்டயில, பினாங்கில 

மார்ச முதல கசப்டம்�ர ்வலர நிரநதர அலலது 

தன்னார்வ முல்றயில  �ணிநீக்�ம் கசயயப�ட்ட 

ஊழியர�ளின் எணணிக்ல� 5,443 ம�ர 

என அறிவிததுள்ளது. இநத �ாதிக்�ப�ட்ட 

குழுக்�ளுக்கு 'ம�ட கசன்்டர', பி.ஒய.டி.சி, 

மற்றும் கசாக்மஸா ம�ான்்ற மு�்வர�ள் மூலம் 

மாநில அரசு அதன் இலக்கு குழுக்�ளுக்கு 

ஏற்�  உதவி�லள விரிவுப�டுதத ம்வணடும்.

 ம்வலல மதடு�்வர�ளுக்கு �யிற்சி, 

க�றியுலர மற்றும் நிதி ஊக்�தகதால�  மூலம்  

�லஆதரவு மற்றும்  உதவி கசயய முடியும் என 

குமமரசன் �ம்பிக்ல� கதரிவிததார.

 இதனில்டமய, பினாங்கு மாநிலம் 

2030-குள் 220,000 ்வாங்கும் சக்திக்கு உட�ட்ட 

வீடு�ள் ்வாங்கும் திட்டதலத சட்டமன்்ற 

உறுபபினர ்வரம்வற்்றார. �தது உ�ான் 

சட்டமன்்ற கதாகுதியிலும் இவ்வீ்டலமபபுத 

திட்டதலத அமல�டுதத ம்வணடும் என்்றார. 

மமலும், அதி�மான ்வங்கி �்டன் நிரா�ரிபபு 

�ாரணமா� ்வா்டல� முல்றயில வீடு ்வாங்கும் 

திட்டததின் மூலம் பி40 சாரநத குடும்�ங்�ள் 

சுலமயின்றி கசாநத வீடு�ள் க�ற்றிருப�லத 

உறுதிப�டுதத முடியும் என சூளுலரததார. 

 ம�ாவிட-19 தாக்�ததினால 

க�ாருளாதார வீழ்்சசிலய சநதிததிருநதாலும் 

பினாங்கு ்வாழ் மக்�ளின் �லனுக்�ா� தரமான 

2021 ்வரவு கசலவு திட்டம்  சமரபபிதத மாநில 

அரசிற்கு குமமரசன் �ாராடடு கதரிவிததார

சிறுத்தொழில் வியொபொரிகளுக்கு 'நம்பிக்்க கடனுதவித திடடம்' 
பற்றிய விழிப்புணர்வு அதிகரிக்க வேண்டும்  - குமவேசன்

ெட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு.குமபரென

உரிமம் பெறாத பதாழிற்ாலைகளின்  ்ட்டவிர�ாத
ப்யலொடு கணகாணிககபெடும்- பெகடிப



槟 州 第 1 4 届 第 3 季 第 2 次
州 议 会 于 1 0 月 1 2 日 召

开，槟州首席部长曹观友提呈
2 0 2 1 年 槟 州 财 政 预 算 案 ， 为
迈 向 “ 槟 城 2 0 3 0 年 ” 愿 景 ，
州 政 府 为 复 苏 经 济 拟 4 项 策
略，即鼓励投资和提高生产力
以带动经济增长、迈向可持续
发展基础设施及数字社区、提
高人民生活品质，让人民生活
幸 福 以 及 发 掘 人 才 和 提 升 能
力。

首 长 表 示 ， 这 些 策 略 对 于
推动复苏转型议程和增强经济
适应力，以推动槟城开拓更先
进、更光辉的新领域，具有重
要意义。

制造业走势强劲
无 论 如 何 ， 槟 城 制 造 业 走

势 强 劲 ， 在 2 0 2 0 年 1 至 6 月 期

间 ， 一 共 记 录 到 9 1 亿 2 0 0 0 万
令 吉 的 制 造 业 投 资 。 此 表 现
源 自 8 4 亿 2 0 0 0 万 令 吉 的 外 国
直接投资（FDI），或92%的
制造业投资，其余的6亿9400
万 令 吉 或 8 % 则 是 来 自 国 内 投
资。上半年所批准的制造业投
资 ， 一 共 占 2 0 1 9 年 全 年 制 造
业投资的54%。

延续援助金计划
为 回 馈 各 阶 层 人 民 ， 槟

州 政 府 将 延 续 援 助 金 计 划
（i Se j a h t e r a ），并将为此拨
款 5 0 0 0 万 令 吉 。 此 项 计 划 将
完全以电子转账进行，以更有
效地提供人民援助。

提高制度化拨款予学校
此 外 ， 州 政 府 每 年 制 度 化

拨款给宗教学校、教会学校、

华 校 、 独 中 以 及 淡 米 尔 文 学
校 ， 州 政 府 将 在 2 0 2 1 年 拨 款
1 4 0 0 万 令 吉 延 续 有 关 教 育 援
助 ， 比 往 年 提 高 了 2 0 0 万 令
吉。

独中教职员获特别奖励金
州 政 府 也 不 忘 教 职 员 的 付

出 ， 5 9 0 名 独 中 老 师 和 教 职
员，每人将获300令吉特别奖
励金，将于12月发放。

拨 3 0 万 令 吉 予 非 伊 斯 兰 宗
教事务发展

州 政 府 将 在 2 0 2 1 年 拨 款 3 0
万令吉，协助非伊斯兰宗教事
务发展计划，希望更多组织受
惠。

认可乡管会角色拨款900万
令吉

乡 村 社 区 管 理 理 事 会 在 基
层发挥的重要作用继续得到认
可。尽管联邦政府已经停止支
付乡管会津贴的拨款，但州政
府将在2021年提供拨款达900
万令吉，用于支付槟城乡管会
津贴。与2020年的410万令吉
相 比 ， 2 0 2 1 年 的 拨 款 增 加 了
490万令吉。

预计明年收入逾5亿
州 政 府 预 计 2 0 2 1 年 可 获 得

的 总 收 入 为 5 亿 6 0 1 万 9 3 8 9 令
吉，也就是说预计的总收入比
2020年的5亿1916万2400令吉
还要少一些。收入的减少，主
要是因为州政府的收入有限，
并 在 2 0 2 1 年 没 有 新 的 收 入 来
源。槟州政府2021年收入结构
为，税务收入1亿6297令吉或
3 2 . 2 1 % 、 非 税 收 收 入 （ h a s i l 

bukan cukai）2亿5091万令
吉 或 4 9 . 5 8 % 、 非 收 入 进 账
（terimaan bukan hasil）9213
万令吉或18.21%。

发展开销逾2亿9000万
槟 州 政 府 2 0 2 1 年 发 展 开 销

预计为2亿9410万6207令吉，
相 较 于 2 0 2 0 年 的 2 亿 6 9 3 4 万
2 4 7 5 令 吉 的 发 展 开 销 ， 增 加
了2476万令吉。

新常态下的州议会
本 次 州 议 会 是 在 新 常 态 下

召开，众议员必须按照标准作
业程序，包括接受体温检测、
戴 上 口 罩 及 填 写 健 康 检 测 表
格，才能够进入议会大厅。与
此同时，各州议员的座位之间
皆有透明隔离板隔开，确保大
家保持人身距离。
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州政府为复苏经济拟策略
槟2021年财政预算案

槟州第14届第3季第2次州议会在新常态下顺利举行。
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槟州博物馆机构修正法案
及家禽养殖法案，于第

14届第三季第二次槟州立法议
会上正式通过。

槟州旅游与创意经济委员会
主席杨顺兴行政议员指出，槟
州博物馆机构法案赋权州政府
审核任何有意以商业目的开办
私立博物馆的人士、与博物馆
相关的活动、或在活动上使用
博物馆名义进行。

不过他也强调，这个法案不
会对现有州内的私立博物馆造
成影响。

“ 实 际 上 早 在 2 0 1 6 年 槟 州
议会上，我以州议员身份在议
会辩论时，已提及槟州大部分
私人博物馆，没达到国际博物
馆协会（ICOM）及国家博物
馆的定义与标准。”

杨 顺 兴 指 出 ， 自 2 0 1 8 年 始
担任槟州旅游、艺术、文化与
遗产委员会（现称槟州旅游与
创意经济）行政议员，兼槟州
博物馆委员会主席后，他便展
开行动，修改槟州博物馆机构
法案。

“修改上述法案后，州政府
不但能确保州内博物馆水平，也
能成立更多有素质的博物馆。”

落实推行良好饲养作业
2 0 2 0 年 家 禽 养 殖 法 案 （ 槟

州 ） 将 确 保 州 内 的 家 禽 养 殖
场能够遵守良好动物饲养作业
（GAHP）以减少对环境造成的
污染，以及疾病的传播。

乡 区 发 展 及 卫 生 事 务 委
员 会 主 席 诺 蕾 拉 在 州 议 会 上

说，“2020年家禽养殖法案（槟
州）”法案是基于5个要点而成
立的，第一是为了确保州内所有
家禽养殖场都能落实推行良好饲
养作业（GAHP），以解决污染
和疾病控制。

第二，就是为了有效控制家
禽养殖场造成的环境污染问题，
赋予槟州兽医服务局（JPVPP）

进行监督、控制及检查的权利。
第三，确保从家禽疾病控制

和卫生方面进行监控，以便生产
安全及高品质的食品，同时也籍
此提高消费者的信心，以及销售
至海外的市场竞争力。

第 四 ， 避 免 家 禽 养 殖 业 出
现滥用非法药物的情形，并且
更有效的控制及监督非法药物

的使用，例如带来负面影响的
催长剂，如动物抗菌素耐药性
（antimicrobial resistance）。

第五，槟州兽医服务局拥有
权利及责任，去执行家禽疾病控
制的目标。

她指出，畜牧业对于国家发
展来说非常重要，必须确保足
够的畜牧生产，进而确保达到

稳定的自给自足水平。
“法案的通过，可以更有效

的针对州内的家禽养殖业的清
洁、疾病安全以及产品质量的
方面进行更有效监督、控制和
管理，进一步保障食品安全与
质量，同时，槟城的农业旅游
甚至有一天，可以成为槟州附
加经济来源。”

新冠肺炎大流行加速了社会数码化
脚步，进而改变了我们的生活方

式。
社 交 媒 体 和 多 媒 体 通 讯 渠 道

如 Instagram、抖音 Tik Tok、脸
书、WhatsApp等等，瞬间成为了我们
生活中重要的一部分。

就 像 政 治 人 物 ， 除 了 依 赖 传 统 的 电
台广播和电视频道，大部分也开始使用
新的通讯工具和媒体。

实 际 上 ， 新 与 旧 的 传 统 通 讯 方 式 之
间已经产生了协同作用。它们让线上的
人民可以在同个平台上不受限制的参与
着。

比 如 ， 我 国 首 相 在 传 统 电 视 频 道 上
针 对 新 冠 肺 炎 疫 情 发 表 特 别 演 说 。 同
时，其演说也透过脸书和其它网站进行
直播。

这 让 人 民 可 以 即 时 给 予 反 馈 ， 包 括
提出看法和意见，而这些反馈也在网络

世界形成舆论。
因 此 ， 政 治 人 物 甚 至 在 直 播 结 束 之

前，就能立刻评估基层对有关宣布的感
受。

网 民 是 一 股 强 大 的 压 力 集 团 ， 他 们
可以带风向，甚至对政府的特定政策造
成影响，也可以羞辱那些发表愚蠢言论
的政治人物。

今 天 ， 我 们 还 有 能 够 带 动 网 络 风 向
的人物、网红、Youtuber等等，而相较
传统的我，似乎无法跟上这个迅速发展
的步伐。

最 近 ， 由 于 新 冠 肺 炎 疫 情 的 感 染 群

激 增 与 沙 巴 州 选 有 关 ， 政 治 人 物 也 因
公共卫生遭到了破坏而成为被批评的目
标。

世 界 瞬 息 万 变 ， 大 家 都 需 要 与 新 趋
势 并 行 。 政 治 和 政 府 领 导 者 必 须 意 识
到，目前的我们是在截然不同的环境中
运作。

作 为 前 媒 体 人 ， 我 不 能 说 自 己 已 掌
握一切，我仍然需要不停学习新事物，
以及尝试不同的东西。

我 很 感 谢 网 友 的 所 有 反 馈 ， 也 会 继
续确保沟通工作可以获得更有效、更高
效的管理，以维护槟州和人民的福祉。

网红新时代

2法案通过
杨顺兴：不影响现有私立博物馆

诺蕾拉：确保养殖业者减少污染环境

杨顺兴行政议员（中）、槟州博物馆主任哈雅妮（左）及槟州法律顾问拿督诺阿兹米展示槟州博物馆机构修正法案文件。   
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槟州首席部长曹观友说，
槟州政府积极寻找新的

替代方案来增加收入、降低债
务 ， 并 以 “ 能 干 、 问 责 和 透
明 ” （ C A T ） 的 政 策 审 慎 开
销，以降低赤字。

首长在槟州立法议会总结时
说，州政府所制定的2021年财
政预算案将确保州财务管理持
续强大。在考量过各种重要因
素以后，为确保州行政管理的
有效性、提供有利于促进经济
活动和州发展的平台，并进一
步加强福利计划和社会援助，
特 别 是 在 后 新 冠 肺 炎 疫 情 时
代，因此2021年的行政开销将
获得9亿982万令吉拨款。

“ 州 政 府 估 计 2 0 2 1 年 收 入
为 5 亿 6 0 2 万 令 吉 收 入 ， 因 此
2 0 2 1 年 的 财 政 预 算 案 会 无 可
避 免 的 出 现 了 4 亿 3 8 0 万 令 吉
的赤字。我要强调的是，州政
府 一 直 努 力 寻 找 新 的 替 代 方
案 来 增 加 收 入 、 降 低 债 务 ，
并 以 “ 能 干 、 问 责 和 透 明 ”
（CAT）的政策审慎开销，以
降低赤字。”

“ 州 政 府 并 不 打 算 将 财 务
负担转嫁给人民，特别是在新
冠肺炎疫情期间。州政府非常
关注和谨慎，以确保任何增加
收 入 的 措 施 都 不 会 使 人 民 受
苦。同时，州政府也承诺提供
全面的预算，以确保政府机构
保持高效运作、人民的福祉继
续 受 到 保 护 、 州 政 府 发 展 得
以 延 续 ， 以 实 现 槟 城 2 0 3 0 愿
景。”

4策略增加收入
州 政 府 可 以 透 过 几 个 方 案

增加收入。槟州的地税是
在 1 9 9 4 年 最 后 一 次 进
行调整。根据1965年
国家土地法典第101条
文，只要获得国家土
地 委员会的批 准 ， 州
执 法 机 构 每 1 0 年 就 可
以提高地税税率。
槟州土地及矿
务局已针对调
高 地 税 率 进
行 了 研 究 ，
若 获 得 批
准，估计地
税的征收将
增加2倍。

由 于 担
心每年所辩
论 的 赤 字 预
算 将 导 致 州 累 计
或 现 有 的 储 备 金
减少，州政府将
采取多项即时措
施以增加收入，
如通过土地管理
创造新收入。计

划中的策略如下：

策略1：招标出售土地
目 前 ， 政 府 是 依 据 当 前 的

土地价格直接售卖给申请者，
后者需支付由产业估价与服务
局（JPPH）所估价的市价保
费。此外，也考虑通过公开招
标的方式出售土地。州政府将
通过这个方案，依据土地条件
出售给出价最高者，以为州政
府带来最大及更高的回酬。

策 略 2 ： 工 业 土 地 归 槟 州 发
展机构（PDC）所有

目 前 ， 一 些 工 业 用 途 的 征
地活动已为政府土地的带来收
入 。 在 适 当 且 有 兴 趣 的 投 资
者提出土地转让申请之前，该
政府地并不会被售卖。这种情
况下，该土地处于休眠状态，
州 政 府 并 没 有 从 中 获 得 任 何
收 入 。 可 以 考 虑 的 方 案 是 将
有关工业土地的拥有权移交给
PDC。州政府可通过这种方式
从土地储备中获得稳定的地税
回酬。

策 略 3 ： 将 农 村 地 重 新 归 类
为城市地

一 些 农 村 地 区 在 密 集 发 展
中变成了城市。对于那些已经
成为城市的农村地，重新分类
是必要且无可避免的。该活动
并不涉及甘榜。这涵盖了如边
界扩展的大山脚城市，以及出
现的新市镇的峇央峇鲁。若该
城市不被重新归类将对当地居
民不公平。最明显的例子就是
峇央峇鲁和峇六拜。眼看发展
已经超越了被归类为城市土地
的峇六拜，峇央峇鲁却被归类
为农村地。提高土地税率是应
该被直视的一个共同问题。按
照这种分类，农村地的居民将
按照城市地税的税率缴费。尽
管 地 税 可 每 1 0 年 可 以 调 整 一
次 ， 但 该 税 务 自 1 9 9 4 年 以 后
已26年未调整。

策 略 4 ： 转 让 不 明 确 的 临 时
登记册（IR）拥有权

目 前 ， 有 成 千 上 万 的 土 地
业 权 尚 未 根 据 1 9 6 5 年 国 家 土
地法典进行转换。在这数千业
权 中 ， 有 些 业 权 并 不 明 确 ，
即 无 法 被 确 认 。 有 关 I R 业 权
转换的工作视其复杂程度，预
计 耗 时 3 至 5 年 。 当 业 权 转 换
程序展开以后，州政府可能会

因土地所有权归还予政府而受
益，因所涉及的不明确土地可
以被出售。

首长总结概要
★成立槟城社会经济复苏请

询理事会（PSERCC），以刺
激经济增长，理事会由6大经
济领域工作小组组成，即中小
型 工业/中小型企业/零售业、
人力资源市场、房屋、基设及
交通、旅游业、食品工业。

★ 在 第 1 2 大 马 计 划 下 ， 槟
州 向 联 邦 政 府 提 交 总 共 涉 及
179项开发项目 申请，耗资
280亿2568万8723令吉，希望
联邦政府能够周详考量。

★ 州 政 府 正 跟 进 发 布 债 券
现况，以作为支付轻快铁计划
（LRT）费用的方案之一。州
政府已向首相慕尤 丁提呈信
函，争取获联邦政府的同意信
及担保，至今仍等待回复。之
前，该事项已获时任首相马哈
迪于2019年10月1日同意。

★州政府在2020年2月27日
向交通部呈上兴建峇六拜轻快
铁计划拨款申请，准当局在6
月17日己正式回函拒绝。州政
府于7月20日，再度呈信要求

当局重新考虑有关申请，目前
在等待交通部答复。

★关于1亿令吉拨款兴建升
旗山新缆车系统被撤回一事，
州政府经在2020年6月10日，
向 财 政 部 提 出 申 请 ， 要 求 当
局再度审核及重新考虑这项申
请，到目前未获回应。

★ 为 应 对 扣 留 犯 监 狱 冠 病
确诊病例增加情况，州政府已
采取几项预防和防疫措施，包
括新旧拘留者必须分开，以免
被 交 叉 感 染 ; 新 拘 留 者 应 待 在
过渡场所至少14天 ;监狱必须
为那些不需前往医院治疗的确
诊患者准备低风险医疗中心及
进行隔离等。

★ 槟 州 政 府 在 2 0 2 1 年 财 案
中拨出30万令吉，作为非伊斯
兰宗教事务拨款，同时也拔出 
500万令吉作为与非伊斯兰宗
教膜拜场所及社团的拨款，州
政府在财案中，并没有边缘化
任何一个宗教。

★ 槟 州 发 展 机 构 向 联 昌
银 行 （ C I M B ） 借 贷 的 1 5
亿 令 吉 ， 分 别 是 周 转 贷 款
（Revolving Credit）及定期
贷款（Term Loan），各5亿
令 吉 及 1 0 亿 令 吉 。 截 至 2 0 2 0
年 1 0 月 1 3 日 ， 该 机 构 已 从 上
述 两 项 贷 款 中 ， 共 取 用 5 亿
5100万令吉， 并运用当中的
5亿3700万令吉做为开辟新工
业地用途，1400万令吉则是
用作营运资本。

★槟州政府一开始提供了6
亿7900万令吉贷款予槟州发
展机构，以作为征地及发展
基本设施用途，而该机构必
须从其他资源取得资助。在
获得相关资助后，该机构已
偿还州政府2亿7771万令吉（
共借了3亿8035万令吉），这
笔还款额协助 州政府重新增
加其储备金。

★ 槟 州 发 展 机 构 已 鉴
定桂花城7英亩的地
段 ， 以 兴 建 一 座 巴
刹和小贩中心，预
计 在 2 0 2 1 年 首 季
提 呈 规 划 图 测 予
威省市政厅。

不把财务负担转嫁给人民 
首长：槟政府寻新方案增加收入

曹观友、刘
子健、彭文
宝 等 士 气
高 昂 ， 为
民 服 务 不
言累。



要闻 2020年11月1日—15日4

槟 州 地 方 政 府 委 员 会 主 席
佳 日 星 指 出 ， 槟 州 政 府

已制定托儿所、幼儿园及看护
中心注册指南，以解决业者面
对难申请注册的问题。

他表示，依据福利局及教育
局 的 记 录 显 示 ， 州 内 共 有 8 8 7
间 托 儿 所 、 幼 儿 园 及 看 护 中
心 。 惟 ， 其 中 的 2 8 1 间 或 3 2 %
的托儿所、幼儿园及看护中心
没有注册登记。

“ 制 定 有 关 注 册 指 南 ， 主
要是简化及让业者容易取得有
关申请注册的资讯，包括福利
局、消防局以及地方政府所列
下的规定及提呈所需文件。州
政府同时也会放宽注册条件，
给予各项献金豁免，比如豁免
停车位献金、豁免罚款等等。
豁免上述各种献金，将让槟威
地 方 政 府 减 少 7 7 3 万 令 吉 的 收
入。”

“ 豁 免 有 效 期 至 明 年 6 月 3 0
日，若这有效期之后还未进行
注册者，将遭到对付。”他是

在槟州立法议会总结环节时，
如是表示。

坐月中心注册纳入指南
对于双溪槟榔区州议员林秀

琴询及，坐月中心业者申请注
册的情况时，他回应指，会将
坐月中心纳入这个指南的其中
一 项 类 别 。 上 述 指 南 会 在 1 0
月内，提呈至槟州行政议会寻
求通过。  

积极建可负担屋
至 于 房 屋 发 展 方 面 ， 他 表

示 ， 从 2 0 0 8 年 至 今 ， 州 政 府
增 加 了 总 共 1 0 万 6 7 4 2 个 可 负
担房屋单位。

他 说 ， 其 中 已 完 成 的 有 3 万
3 8 4 7 间 单 位 、 兴 建 中 的 有 2 万
7 2 1 个 单 位 、 策 划 中 的 有 5 万
2174个单位。

他也提及，可负担房屋共分
为 A 、 B 及 C 型 ， 而 分 配 固 打
方 面 ， A 型 可 负 担 房 屋 的 分 配
是巫裔50%，华裔及其他35%

， 印 裔 1 5 % ； B 型 及 C 型 可 负
担房屋分配额是巫裔30%，华
裔及其他55%以及印裔15%。

再循环率逐年增加
他 也 提 及 ， 槟 州 于 2 0 1 9 年

的 再 循 环 率 达 到 4 6 . 6 1 % ， 比
2 0 1 6 年 的 3 8 . 3 7 % 来 得 高 。 “
自从实行源头分类计划后，每
年的再循环率都逐年增加。”

安装1177闭路电视
佳 日 星 表 示 ， 槟 威 地 方 政

府 自 2 0 0 8 年 开 始 安 装 闭 路 电
视 系 统 ， 并 计 划 在 全 槟 安 装
1000个闭路电视。

惟 ， 至 目 前 为 止 ， 已 安 装
1 1 7 7 个 闭 路 电 视 ， 超 过 了 原
定的1000个闭路电视目标。

他 表 示 ， 依 据 2 0 1 9 年 的 记
录 ， 槟 岛 安 装 了 9 3 5 个 闭 路 电
视 ； 威 省 方 面 则 1 6 6 个 闭 路 电
视。而今年，威省地区亦另安
装76个闭路电视。

281托儿所看护中心无注册
佳日星: 制定指南简化申请程序

负责交通及基建的槟州行政议员
再里尔表示，续州内6个治水计
划相续陆续启动后，大马水利灌
溉局将再探讨进行横跨吉打州及
威省的大型治水计划，以优化北
部的治水系统。

他说，这项计划预计耗资1000
万令吉，而整体的研究将在明年
尾出炉，这项计划对长期的治水
计划而言，具有战略意义。

他是在槟州议会总结环节时，
这么说。

他补充，目前为止，槟州所进
行的6项大型治水计划，其中4项
将在明年竣工并投入使用。

“均工的治水工程包括麦曼珍
治水计划、第四渠道和第五渠道
治水计划、双溪尼巴治水计划。
至于艾尔玛蓄水池计划将在近期
内进行。”

除了槟州政府进行的治水计
划外，他透露，中央政府也展开
部分治水计划，如公巴、直落巴
巷、双溪槟榔等治水工程。

争取到更多道路维修拨款

针对州内的交通发展情况，
再里尔透露，槟州政府通过“道
路观察计划”，成功把州内多达
201公里的道路登记到大马道路
档案系统（MARRIS）中，并成
功争取到更多道路维修拨款。

他 说 ， 在 上 述 计 划 未 进 行
时 ， 槟 州 每 年 获 得 的 拨 款 平
均在300万令吉到400万令吉之
间，而在成功登记更多道路的
2019年，所增加的拨款飙升至
7000万令吉

“我们将会继续收集州内新
旧道路的资料，并更新到系统
之中，以争取更多拨款维护州
内的道路。”

交通大蓝图提升槟竞争力
再里尔重申，槟州交通大蓝

图及槟城南部填海计划，是槟州
提升未来竞争力的重要一环，更
是槟州迈向转型的契机。

他解释说，槟州虽然在近年
来，对外招商的成绩斐然，但
无可否认的是，槟州因为地理原
因，在策略性地段面对缺少土地

的问题，已是严峻挑战。
“槟城南部填海计划不会如其

他填海计划只注重在地产，反而
会因应国际工业领域需求，来装

备这座未来的人造岛屿。”
他说，如今的工业领域不再

如以往般，只考虑廉价劳工或
本地的工业奖掖，相反的，著
名的外资都把重心放在环境、
社会及管理（ESG）上，并以
此做为进驻的主要考量。

“南部填海计划，将提供一
个符合现在工业标准的新工业
生态环境，吸引这些外资入驻
槟城，为槟民带来更多求职机
会和提升当地经济。”

草拟互联网连接大蓝图
针对槟州如今的5G网络发

展，再里尔透露，槟州政府目
前已在草拟槟州互联网连接大
蓝图（PCMP），联合9家电讯
公司提升州内的网络覆盖率，
并迈向5G网络前进。

“ 根 据 数 据 显 示 ， 槟 州 是
目前网络覆盖率全国第二的州
属，虽然这足以让我们自豪，

但我们依然会继续努力，继续提
升网络的素质，尤其是在城市边
缘地区。”

优化北部治水系统
再里尔：探讨槟吉大型治水计划

再里尔：槟吉大型治水计划可优化北部治水系统。  

佳日星: 制定指南简化托儿所和看护中心申请程序。
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槟州政府启动各项计划，提
升女性领导能力及增加收

入。
社会发展与非伊斯兰事务委

员会主席章瑛行政议员，在槟
州立法议会总结环节时举例，“
增加女性收入计划”（Program 
Wanita Jana Rezeki），旨在鼓励
妇女，特别让占妇女40％的B40
群体增加收入。自该计划于9月
20日启动以来，共有65人参与，
另有10名女企业家参加。

她说，“增加女性收入计划”
是继行动管制令期间启动的制作
佳节糕点（Kuih Raya）项目成
功之后所推出，以激励B40群体
妇女创收自己的收入，减轻家庭
负担。

这项活动的第一阶段是从5月
份开始，即州内7个妇女发展委
员会（JPWK）从槟城5个县召集
了有兴趣开拓家庭自制食品小型
生意的妇女，并在7月份举办了

试吃会，从65个产品中，推选了
具有发展潜能的自制食品。

“每位入选的参与者每人获
得1000令吉援助金，援助金可
让她们购买所需器材，从而拓展

业务并销售到更大的市场，增加
家庭收入。槟州妇女发展机构协
助参与的女性，包装及营销她们
所生产的食品，然后进入市场销
售。”

妇女议会反应良好
此外，为了发掘更多女性领

导，槟政府举办2020年全马首个妇
女议会，以挖掘各界妇女的才华。
而通过这活动，除了让更多女性有

机会发挥才华以外，也能让更多女
性了解有关州议会的运作和程序，
更能让大家了解女性在州议会决策
时所扮演角色，同时也是在减少政
治性别差距的一个努力。

槟州青年体育委员会主席孙意
志指出，槟州政府将于明年在
州立法议会提呈修正案，以把
竞选年龄从21岁下调至18岁。

他是在槟州立法会议总结环
节，如是表示。他说州政府积
极让年轻一代了解投票情况及
竞选年龄下调，推行了“18岁
投票运动”（Kempen UNDI 
18），同时也收集青年在这方
面的意见。至今，此运动已于
今年8月15日和10月3日分别在
威北及威中区进行。今年计划
在每个县举行。

青年发展机构提供技能培训
计划

槟 州 政 府 通 过 槟 城 青 年 发
展机构（PYDC）为青年提供
技能培训计划，帮助他们进入
感兴趣的职业道路的平台。同
时也启动了“槟城青年数码人
才平台”计划，准备在两年内
培 养 1 0 0 0 名 具 备 数 码 技 能 的
青年。该平台还可以作为通过
PYDC网站，将数码化人才与
市场需求相匹配的媒介。

乡管会规定纳入2青年
为 鼓 励 年 轻 人 参 与 社 区 活

动，关心社会发展，槟州行政
议 会 已 在 8 月 2 6 日 的 会 议 里 通
过，从明年开始，乡村社区管
理理事会的15名成员中，必须
要 有 两 名 年 龄 介 于 2 1 岁 至 3 5
岁，一男一女的青年会员。

草拟《槟州体育大蓝图》
州青年体育部目前积极草拟

《槟州体育大蓝图》（Penang 
Sports Master Plan），并向各
州议员、相关政府机构、地方
政府等单位收集各地区体育资
讯，以拟定发展方针，打造全
民体育州属。

“ 青 年 与 体 育 部 将 与 槟 城
学院合作，提供槟城州体育指
数，以根据各体育活动的需要
和偏好收集和分析数据。根据

体育指数的结果，槟州政府将
能够确定，并提供槟州人民仍
然缺乏和期望的体育设施。”

峇都加湾槟州体育场成为
“体育城”

州 政 府 拟 将峇都 加 湾 作 为
体育枢纽，备有各种国际水准
的体育设施，这将让槟城在未
来拥有更多机会举办世界级比
赛。它还可以用作州和国家运
动员的主要训练中心。

孙意志：州政府明年呈修正法案
竞选年龄从21岁下调至18岁 

章瑛：州政府启动各项计划
提升女性领导能力及增加收入

槟州政府举办2020年全马首个妇女议会，让更多女性了解有关州议会的运作和程序。

孙意志：  州青年体育部目前积极草拟《槟州体育大蓝图》  。

槟州环境及福利委员会主席彭文
宝说，槟州政府将在2021年1月1
日开始，强制实施每周一、周二
及周三的无塑料袋日，而购买塑
料袋费用也将从20仙提高至1令
吉。

他是在槟州立法议会总结环节
时说。

他说，明年起周一至周三将会
强制实施无塑料袋日，而至于周
四至周日购买塑料袋费用也将提
升至1令吉。

“在政策实施前的这两个月，
州政府将会与利益相关者做好准
备，并透过举办宣传及醒觉活动
提升公众意识。”

为 了 解 决 一 次 性 塑 料 的 问
题，彭文宝说，州政府目前与
槟州绿色机构、环境即水务部
（ K A S A ） 以 及 威 省 市 政 厅 展
开“东南亚循环计划”（Project 
SEA circular)，希望通过改变现有
的塑料垃圾管理系统，来解决塑
料污染造成的海洋及环境影响。

明年起加强
无塑料袋运动      

周一至三禁用 购袋1令吉

彭文宝： 明年起加强无塑料袋运动
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贸易与工业、企业发展委员会
主 席 拿 督 阿 都 哈 林 说 ， 今 年
截 至 1 0 月 1 5 日 ， 槟 州 贸 消 局
（KPDNHEP）总共收到多达434
起有关在网络交易的投诉。

他是在槟州议会总结环节时，
如此表示。

“当中，槟州贸消局共收到了
173宗投诉，东北县分局则收到
167宗投诉，威北分局则收到94
宗投诉。”

他说，在这434宗投诉中，有
260宗的投诉是没收到商品/服
务，64宗是货不对版，13宗是
在商品价格存不明确并具误导
性、4宗是在交易中欺骗、1宗没
有展示商品以及8宗是关于电子
商务交易和4项是其他投诉。

“在434宗网络交易投诉中，有
170宗已经获得解决，96宗带上消
费人仲裁庭、70宗仍在咨询、83
宗在权利管辖范围外、3宗资料不
齐全以及12宗还在调查。”

他说，槟州贸消局也采取了
几项步骤，包括与马来西亚消费
者组织（FOMCA）举办各项活
动与会议，以提高民众对于网上
购物醒觉，并让更多人认识《 
2012年消费者保护（电子商务交
易）法规》，让消费者了解他们
在网购时所拥有的权利。

“该局也出版了“线上交易指
南”，并透过“SSM BizTrust”
的电子商务平台购物，给予商家
认证，提高消费者的信心。”

阿都哈林：制造业投资额冠
全国

截至2020年6月，槟州制造业
投资额总值为20亿2000万令吉，
上半年的制造业总投资额高达91

亿2000万令吉，也是国内制造业
外国直接投资贡献最高的州属，
当中，外国直接投资就达84亿
2000万令吉，而国内投资则是6
亿9400令吉。

“从数据来看国外和国内投资
之间出现了不平衡，因此中央政
府与州政府应携手来帮助本地中
小企业，以减少对外国直接投资
的依赖。”

经过多次延长后，槟州将不再延
长把传统养猪场转型为封闭式养
猪场期限，2016年养猪法案已
在今年1月生效，这也意味着州
内猪农需在2022年完成转型。

掌管乡区发展、卫生、农业
科技及食品安全事务的槟州行政
议员诺蕾拉表示，在这项法案生
效后，猪农们有2年时间来完成
农场现代化，否则，当局将可以
采取行动，对付不符合规格的农
场。

“这些对付行动包括关闭和
拆 除 这 些 不 符 法 案 规 定 的 养 猪
场，在这之前，我们已经在3月
1 日 颁 布 2 0 2 0 年 养 猪 执 照 条 规
（ 槟 城 ） ， 所 有 猪 农 都 必 需 根
据以上条规，在6个月内申请执
照。”她是在槟州议会总结环节
时，这么表示。

她补充，截至10月7日为止，
槟州兽医局已接获112个来自养
猪业者的申请，而当局也根据这
些申请，在8月份开始到申请者
的农场进行检查。

“兽医局也将在11月2日至5
日期间，召开执照委员会小组会
议，以进行初步筛选，符合资格
者的名单将在11月24日提呈给
有关当局审核。”

她续说，这也意味着由槟州
兽医局所发给猪农的执照，将于
2021年正式生效，而当局也可
于明年1月依据2020年养猪执照
条规（槟城）执法。

她强调，州政府一致以来都
有关注畜牧业造成的污染问题，
随 着 上 述 的 法 案 及 条 规 陆 续 生
效，相信将能够为有关努力带来
进展。

槟州 旅 游 、 创 意 经 济 委 员
会主席杨顺兴行政议员指

出，槟州政府成立“创意经济”
行政事务，以让艺术，文化和遗
产领域，成为州经济计划和政策
的一部分。同时也让艺术、文化
和遗产产业，可像其他经济领
域，如工业和服务业，并拥有一
样的经济水平。

他说，创意经济，是现时代
快速发展的行业，是一项涉及艺
术、文化及遗产领域的新经济概
念，也是文化创意产业发展的结
果。

他 表 示 ， 创 意 经 济 赋 予 艺
术、文化及遗产领域新的定义，
不再将艺术视为爱好，将之转换
为收入，甚至在州内的国内生产
总值（GDP）有贡献。

“刺激州内经济的同时，制
造就业机会、吸引新投资、提升
生活素质及优化当地设施。”

他说，槟州也是全国首个，
将上述行业引领至更高层次发展
的州属 。

他是在槟州立法议会总结环
节时，如是指出。

推广威省旅游业
他指出，槟州政府对威省旅

游业发展给予重视，同时也通
过2021年预算案中拨款200万令
吉，以发展威省罗宾纳生态公
园第二期工程。

另 外 ， 基 于 槟 州 多 项 生 态
旅游发展计划需庞大费用，州
政府已向中央政府的第12大马
计划的第一个滚动计划（RP1
，12MP）申请拨款。

他表示，州政府积极加大宣
传、发展和推广威省旅游业。

诺蕾拉促猪农完成农场现代化。

网络交易纠纷增加
槟贸消局办醒觉运动提高民众意识

州政府不再
延长期限

诺蕾拉促猪农尽速转型

阿都哈林： 办醒觉运动提高民众对网络交易的意识。

杨顺兴： 创意经济赋予艺术、文化及遗产领域新的定义。  

“创意经济”
纳入州政策部分
杨顺兴：促进领域

经济水平
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配合 世 界 精 神 卫 生 日 ， 槟
州 国 州 议 员 夫 人 协 会 联

合 槟 城 辅 导 及 心 理 咨 询 协 会
（PACP）推出“someone for 
each one”计划，以专业团队
和受训志工，协助面对精神问
题的民众。

槟州首长曹观友为这项计划
主持推介礼时说，截至2017年
为止，多达29%马来西亚民众
面对精神方面困扰，这种现象
每年都呈上升趋势。

“这种现象一直都在呈上升
趋势，尤其是今年遇上新冠疫
情来袭，面对生活压力和焦虑
的情况相信会更为严重。”

因此，他认为，上述组织成
立有关精神困扰方面的援助系
统，来协助面对上述困扰的民
众，是非常有意义的。

据 他 了 解 ， 上 述 系 统 主 要
涵盖3个领域，即正念家长课
程、志工心理辅导训练和为相
关领域的志工谋福利。

他 对 于 上 述 组 织 关 注 州 内
的精神卫生问题表示感激，他
说，有关计划与“槟城2030愿
景”不谋而合，尤其是在塑造
一个更宜居及和谐社会这一目
标上，双方有着共同默契。

陈莲枝吁加入志工行列
较早前，槟州国州议员夫人

协会主席陈莲枝表示，推动上
述计划的目的，是为了组织一
个完善的系统，来帮助面对精
神困扰者。

“精神问题在过去10年来不
断增加，无论是个人、家庭、
老人与小孩等，都会面对不同
的精神挑战，而这些都和社会
问题息息相关。”

她 强 调 ， 社 会 应 该 为 面 对
精神困扰者做得更多，因此，
她希望更多人能够加入志工行
列，成为家庭、社区甚至是朋
友的“某人”，与他们共同面
对来自精神上的挑战。

玛格丽塔：疫情致精神困扰
者增加

会上，槟城辅导及心理咨询
协会会长A.E.玛格丽塔透露，新
冠疫情导致社会情绪紧绷，面对
精神困扰者的人数也节节攀升。

因此，她认为，以如今的局
势而言，社会上的确需要更多的
志愿者，加入志工不仅能够协助
他人，更重要的是有能力帮助亲
友、家庭甚至是社区，克服这些
精神上的困难。

“许多人习惯性会寻找认识

的人倾诉，如果聆听者刚好有这
方面的知识，这将能更好的帮助
他们。”

她也向与会者介绍该系统的
运作方式，同时，她希望通过

来自各个相关领域和组织的资
源整合，来帮助面对精神困扰
者。

“在区内已经有一些组织和
个人，在进行着这些工作，如果

我们这里能够把所有人串联起
来，整合资源来帮助这些人，我
相信会取得更好的效果。”

欲知详情，可以联系该计划
秘书处016-4327758。

曹观友（左二）、陈莲枝（右二）、章瑛（左一）及 玛格丽塔为 “someone for each one”计划主
持推介礼。    

出席者上网了解 “someone for each one”详情。  

槟州首长特别协调官行政中心分
发1万副口罩予威省打昔牛汝莪
居民，协助当地提高抗疫意识。

上述口罩是由槟州首长曹观友
所拨出，并通过槟州首长特别协
调官赖国平安排，在上述区域内
派发出去。

赖国平透露，由于早前威北
本那牙柏玛当章古斯传出确诊疫
情，因此，他将优先在上述区域
派发口罩，以提醒当地人遵守标
准作业程序的重要性。

“我们安排在柏玛当章古斯国
小门外派发，同时，也优先到附
近学校校外和当地的郊外地区，
派发这批口罩。”

此外，他透露，他和其团队
也已经开始走访区内的巴刹，目
前已在柏淡旧巴刹、甲拋峇底巴
刹、本那牙巴刹和本那牙渔民巴

刹派发逾3000个口罩。
他说，打昔牛汝莪其他地方也

在计划名单内，他们将根据区域
选择，让各区的市民都有机会接
到这个来自州政府的心意。

“我认为这是很有意义的工
作，因为通过走入群众，我们不
仅可以给到他们一些支持，更可
以提醒他们疫情仍然还在，需要
大家的努力共同去客服。”

他 表 示 ， 从 3 月 疫 情 爆 发 至
今，来自州政府和私人界，并通
过其办公室拨出给民众的口罩已
经超过7万副，而一旦疫情还没
有平复，这项工作都必须持续进
行。

“1万副口罩其实并不能完全
覆盖整个区域，所以我将继续向
首长陈情，以冀获得更多物资来
帮助这里的民众。”

国州议员夫人协会推出精神援助系统
首长：塑造更宜居和谐社会

首长拨1万口罩        
赖国平

打昔牛汝莪派发

赖国平安排把首长拨出的口罩派发予打昔牛汝莪居民。
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槟州土地有限        
诺蕾拉：“智能农场”

引领农业新方向
槟 州 土 地 有 限 ， 设 立 “

智 能 农 场 ” （ S m a r t 
Farming），引进优

良 技 术 ， 以 提 高
产量、效率和利
润，是农业领域
新方向。

负 责 农 业 技
术与食品安全、
乡 区 发 展 及 卫
生 事 务 的 诺 蕾
拉 , 在 接 受 《 珍
珠 快 讯 》 访 问 时

说，“智能农场”
将 引 领 槟 州 农 业 迈

向另一个层次。“我们鼓励更
多商家建立智能农场，例如威
中峇东埔农业园的Kairos香草兰
智能农场（ VANILLA SMART 
FARM），乃全国首个类似农
场，足以成为典范。

该座占地两依格，并以智能农
场概念来经营的香草兰农场，分
为数个阶段进行升级，以科技来
让农业生产更高效，如通过应用
程序声控技术，来控制农场自动
化浇水等。此外，该农场也收集
植物生长数据，如气候、湿度、
土质变化等，作为改进香草兰生
长周期和提升产品品质等用途。

诺蕾拉说：“智能农场采用
了互联网、大数据、人工智能
（AI）、无人机等技术，通过
这样做，我们可以进一步提高产
量，加强我们的粮食安全，同时
不必花太大的土地面积。”

此外，诺蕾拉表示其办公室将
获得特别拨款，以建立一个深井
水泵（deep well water pump ），
用于灌溉稻田。

“主要目标是改善稻田的灌
溉系统和用水，特别是在旱季。
通过这种方式，我们可以确保持
续供应白米并维护我们的粮食安
全。”

创意经济赋予持续性发展
杨顺兴：为州内遗产增值

报导：翁懿娴   

槟州旅游、创意经济委员会
主 席 杨 顺 兴 行 政 议 员 表

示，“创意经济”所涵盖的范围
甚广，超出了艺术、文化、遗产
范围，属个人的创造力、技能和
天分中所赋予的持续性发展，从
中产生经济价值。

他是在接受《珍珠快讯》访
问时询及，很多人对“创意经
济”拥有模糊概念时，如是指
出。

他说，创意经济其实在90年
代就已在欧洲存在，它是从文化
演变而来，并通过人类的创造
力，而成为创意经济。

创意产业可为遗产增值
他认为，创意产业是维护艺

术、文化遗产的最有效方法之
一，并可从中增值。

他强调，为艺术、文化、遗
产增值很重要，且必须拥有
一定的经济价值，才会有持
续性的收入。若没有经济
价 值 就 无 法 长 远 持 续 生
存。

他指出，创意经济
中包含了新科技、教
育 ， 不 只 是 限 于 艺
术。

“ 我 举 个 例 子 ，峇
迪是遗产，同时也是艺术与
文化，那应该如何宣传峇迪？我
们需要创意经济这一块。”

他 说 ， 这 可 善 用 新 科
技、教育来进行，通

过线上工作坊或课程，让全国各
地或海外人士透过视频，学习峇
迪手艺。

“同时，我们也善用科技将
峇迪与旅游作对接，并提供更多
就业机会，吸引商家投
资。”

他表示，尽管目
前槟州在“创意经
济”这一块尚处于

初步阶段，但他有信心在多元种
族社会及丰富的文化艺术遗产
中，能够很好的推行创意经济发
展。

拟推展创意艺术企业家
计划

他透露，目前正
计划启动创意艺术
企业家计划，为州

内的创意艺术家提供知道，从中
帮助他们创业。

他指出，很多艺术家对于自己
热爱的艺术很擅长，但是业务经
验方面却相当缺乏。

“我希望从事艺术文化事业的
他们，能够拥有企业家的思维，
为自己创造收入。”

将“援助”视为“投资”
他补充，很多艺术文化相关团

体在疫情期间备受打击，纷纷要
求州政府给予援助，而州政府也
透过“槟州艺文援助配套”帮助
有需要的艺术文化群体。

惟，他将这些“援助”视为“
投资”，受惠的艺术人士或群
体，必须用这些援助金来为自己
的艺术产业增值，为自己带来持
续性的收入，而不只是纯粹拿援
助金生存。

他说，这也是为何他积极推
动“Show Penang”的线上平台，
让这些州内艺术家在线上举行艺

术及文化活动，从中提高曝光
率，展现他们的才能。

改变人们刻板思维
他说， 在推动这项

创意经济的发展时，
其 中 一 项 任 务 就 是
改变人们对于创意体

系，如艺术与文化，缺
乏前途的刻板思维。

他认为，这种思维必需改变，
因为市场上越来越需要相关方面
的人才，而槟州也将借助州内原
有的艺术、文化及遗产资源，来

增强这项经济的活力。
“是时候让人民重新诠释、重

新探索艺术文化、古迹的价值，
我们需要教育他们。”

他举例，若孩子嚷着要当舞蹈
员、艺术家或音乐人，相信很多
家长都会反对，认为这是没前途
的。但在欧洲却恰恰相反，西方
国家的家长却相信这是可以产生
经济价值的。

着重培养人才
他指出，未来拥有文化和开发

创意的人才、产品和服务是非常
重要的，基于槟城没有丰富天然
资源，所以在相关的人才培养方
面相当重要。

“在创意经济里面，人们的创
造和创新思维，将是维持这个体
系的重要元素。”

与多单位合作振兴旅游业
杨顺兴也指出，旅游业在疫

情期间是受影响最严重的行业之
一，不仅在槟城，其他州属甚至
其他国家亦如此。

惟，他表示，槟州政府正努
力的的振兴州内的旅游经济，
并推介了多项举措及计划，包
括：“Jom Experience Penang”。

而 州 政 府 也 与 旅 行 社 、 协
会、机构、网络平台合作，包括
Expedia，Booking.com，马来西亚
旅游同业协会（MATTA）、 马来
西亚华人旅游业公会（MCTA）。

“通过这种合作，希望槟州
旅游业能够吸引更多的游客到
来。”

诺蕾拉 : “智能农
场”将引领槟州农业
迈向另一个层次 。   

杨顺兴指出，创意产业是维护艺术、文化遗产的最有效方法之一，
并可从中增值。 
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报导：翁懿娴   
摄影：Noor Siti Nabilah
              Noorazis

槟州青年及体育委员会主席孙
意志表示，尽管其职务在行

政重组上保持不变，但不管是“
青年”或“体育” 的发展项目
上，所涉及的范围广泛，属艰难
的任务，需要长时间努力进行，
非一朝一夕就可看到成果。

他是在接受《珍珠快讯》访问
时，如是指出。

他表示，很多人都把“青年”
和“体育”联想为同一区块，其
实不然。

“ 青年领域所涉及的范围很
广，不只是局限在体育方面，它
也可以是艺术、文化、技能、科
技、教育等方面。”

正 因如此，他希望在任的期
间，能够尽力打造完善的各项平
台，让青年获得多方面的知识与
训练，为国家及槟州贡献。

进行各项技能工作坊
他说，目前其委员会亦着手策

划一个与艺术文化相关平台，让
青年音乐爱好者、青年艺术爱好
者聚在一起，进行一个月两次的
表演或交流。

他举例，届时可能会到一些
公共场合进行音乐表演，并透过
视频或直播方式在面子书专页播
出。

他表示，此举是让更多民众认
识本地青年音乐家或团体，也让
这些爱好者有机会把爱好化为收
入来源。同时，这也让槟州政府
掌握州内青年乐团、音乐人的具
体数据。

他说，这策划或许会与槟州创
意经济事务有些许的相似，但前
者注重在表演及呈献，而他们则

着重于发掘青年人才。
除此之外，该委员会也推行各

项的技能工作坊，比如：摄影、
烹饪、绘画、舞蹈等。他也提
及，其委员会也到各区，尤其是
乡区进行民调，并依据当地失业
青年的需求，举办各项工作坊让
他们学习技能。

他表示，除了教导技能知识
以为，也会教育青年思维上的改
变，以迎合疫情后崛起的网络趋
势。

将青年纳入村委会
他提及，近期行政会议通过，

从明年开始，乡村社区管理理事
会的15名成员中，必须要有两名
年龄介于21岁至35岁，一男一女
的青年会员。

他表示，这主要是让青年拥有
社会参与度，加入各团体，比如
非政府组织、青年志工等。

他指出，有关村委会需有两名
青年会员的规定，引起了部分人
士的不满，认为此举将淘汰原有
的乐龄成员。

他强调，原有的成员不会受
影响，加入青年新血是个正面改
变，会带来不一样的火花。他直
言，原本的目标是达到30%的青年
会员，但经过考量后，仅规定需
有两名青年会员。

“很多人口口声
声要有年轻选民，
但是没有平台给这
些年轻人，他们不懂
何谓是政治，也不
懂现有的社区提供
或服务些什么，更
甭提青年的社会参
与度。”

精英导师指引青年
他说，其委员会与槟城青年发

展机构（PYDC）共同设立了“
青年精英导师”（Youth Elite 
Mentors）群组，让更多志愿者加
入，以帮助指引青年。

他举例，这些志愿者或许来
自不同的领域，并以本身的专业
来指导青年们，从中让青年们学
习。

他也希望设立“青年中心”
（Youth Center），聚集青年们，
让 他 们 有 个 平 台 展 现 自 己 的 潜
能，让他们发光发热，让他们展
示 所 长 ， 就 如 同 孙 意 志 所 积 极
提倡的“青创未来”（Youth for 
future）展望。

拟“体育设施大蓝图”
至于体育职务方面，孙意志

透露，目前刚成立了委员会来拟
定“体育设施大蓝图”（Sport 
Facilities Master plan），确保槟州
各区在未来都有足够的体育设施
或场地，提升人民的运动水平。

他指出，槟州目前不是所有地
区都有完整或足够的体育设施，
比如全槟只有一间的壁球中心。

他说，会透过委员会来鉴定各
区对体育设施的需要，并加以落
实相关设施和场地。

他坦言，要达到运动场所或设

施平均分布在各区并不容易，尤
其是在缺乏资金的情况下。

惟，他表示，要达到槟州2030
愿景，其中之一的目标就是提
升运动水平，而设施是极其重要
的。

他指出，上述大蓝图中将划分
为短期设施、中期设施及长期设
施。

以不同形式举办赛事
由于疫情关系，今年很多赛事

都暂时搁置，包括运动员们期待
的马运会。孙意志透露，马运会
将在明年4月举行。

他强调，赛事是必须举行的，
毕竟运动员花费了不少时间与精
神来锻炼，为的就是能够代表参
赛。

他说，若各大小赛事遥遥无
期，将影响运动员的信心，也让
他们失去了斗志的方向。

他认为，疫情下可以用另一种
方式来进行赛事，即便是新常态
下，举行一场没有观众的比赛，
但至少能够让运动员发挥所长，
肯定他们的努力。

吁参与“全民活力动起来”
他提及，他所极力推行的“全

民活力动起来”(Sports for all) 项
目，是旨在推广州内的各项体育
项目，包括鲜为人知或人气不高
的运动。

他说，上述项目是让大家有机
会接触各项运动，让人民发掘自
己的体育潜能，从中发掘新的体
育人才，尤其是培养年轻人方

面。
他鼓励家长们让孩子参与“

全民活力动起来”，让孩子在
没有压力的情况下，有个空间与

平台接触自己喜欢的体育项目。

槟州致力发展STEM  拉玛沙米：栽培人才迈向未来
槟州政府致力于发展科学、科
技、技术和数学（STEM）领
域，以让槟州在未来在国际舞
台上更具竞争力。

槟州第二副首长拉玛沙米表
示，上述领域的发展对槟州的
未来非常重要，因为相关人才
就是让国内及国际投资者，继
续留在槟州投资的关键。

因此，州政府通过进行多个
计划，来提升培养州内科技人
才的效率。

“我们从小学开始，就培养
学子们在科学、科技、技术和
数学（STEM）领域的兴趣，以
间接地提升学子未来加入理科
的可能性。

此 外 ， 他 透 露 ， 州 政 府 也
和校方合作，举办与科学、科

技、技术和数学（STEM）相关
的展览，从另一管道让学子们
提早接触此领域。

“槟州的工业领域相比起其
他州属，更加需要这方面的人
才，所以我们一直以来都很关
注这方面的发展，以完善州内
的工业生态系统。”

他在接受《珍珠快讯》访问
时说，投资者对投资地点的信
心，其中一个重要的考量，就
是当地的相关人才储备以及人
力资源，而投资者通常更有兴
趣投资在拥有熟练人才的地点。

职务重组带来更好改变
询 及 槟 州 行 政 议 员 职 务 重

组，而他本身的职务，也更改
为人力资源发展、教育、科学

及工艺，他认为，只要在领导
团队能够一致合作，这项改变
将能带来更好的改变。

针对州内的人力资源发展，
他说，截至目前为止，槟州的
熟练员工占整体的30%，而为
了增加更多相关方面的技术人
才，他认为，有必要和槟城技
术发展中心（PSDC）加大合作
力度，为槟州“生产”更多熟
练员工。

“我们可以根据州内的现今
和未来发展，在人才培养方
面做出更好的安排，如现今
在州内蓬勃发展的电子机
械工程，如果可以和槟城
技术中心在这方面加把劲，
我相信我们在这方面的工业
生态将会变得更为完善。”

他指出，人才培养是槟州
迈向精明州属，所必需满足
的一个重要条件，因为充足
的人才储备，正是槟州完成
槟城2030愿景的一环。

青年体育发展层面广泛
孙意志冀打造完善平台

孙意志冀打造完善平台，促进州内青年与体育发展。

拉玛沙米：槟州注重
培养人材。    
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恭喜《珍珠快讯》海报绘画比赛、填
色比赛，以及线上美食照竞赛的所

有得奖者！
《珍珠快讯》于今年2月15日至4月15

日期间，举办了3项比赛，即海报绘画比
赛、填色比赛及线上美食照竞赛。尽管这
段竞赛期间遇上了新冠肺炎疫情及行动管
制期，但无阻参赛者踊跃参赛的心，并希
望透过充满心思的画作及美食照，赢取丰
富的奖金。

以“槟城南部岛屿”（Penang South 
Islands）为海报绘画主题的阿米拉（24
岁），成功在海报绘画竞赛中，获得了
500令吉现金奖及奖状。

首次参赛的她接受《珍珠快讯》访问
时指出，由于早前的行动管制期间，反正
她在家也是闲着，就决定碰碰运气，并随
心所欲画下了自己的绘画作品。

她坦言，对于她随心画下的画作被选
为冠军作品，这让她感到很惊喜。至于所
得的奖金，她表示，或许会把奖金用来偿
还她的教育贷款。

莎菲雅获填色比赛冠军
至于填色比赛方面，来自莱特街修道

院小学的莎菲雅（10岁）赢得冠军，获得
奖金250令吉及奖
状。

代 表 她 领 奖 的
母亲诺阿蒂达（41
岁）指出，平时她
已观察到孩子非常
喜欢画画，也看到
了孩子对绘画的创
意、对颜色的敏锐
度及兴趣。

她表示，由于之
前刚实行行动管制
时，因学校关闭，
孩子没有上学，
正巧家里收到了
《珍珠快讯》，
在阅读的同时发
现了这项比赛。

她说，孩子看到后随即表示想参加比
赛，她也相当支持孩子的意愿。

张巧诗得奖金150令吉
来自威省双溪六甲醒侨小学2年级的张巧

诗，常跟着父母亲在州内游玩，在槟城各
地美景留下美好回忆，让她在填色时
得心应手，凭着漂亮的色彩，为她带
来第2名荣誉。

张巧诗在父母带领下来到《珍珠
快讯》办公室领取奖金150令吉，记
者问她打算怎么处理奖金时，她害
羞的说，暂时没什么打算，先存
起来再说。

过后，她自豪的举着奖状让摄
影姐姐拍照，然后再交上另一项
比赛的作品，看来也是不俗，
能不能再获得评审青睐，且拭
目以待。

莫哈末拉玛淡获季军
至于季军方面，则由7岁的莫哈末拉

玛淡赢得。
与他一同前来领奖的母亲娜比莎

（ 3 4
岁）表示，尽管
莫哈末拉玛淡仅
获得季军，但已

对 此 成 绩 感 到 非
常开心及满足。

她 指 出 ， 拉 玛
淡参加过其他的比
赛，而这是他首次
参 与 《 珍 珠 快
讯》举办的填
色比赛，

并成功赢走了季军奖状及奖金100令吉。

线上美食照竞赛
另一方面，与填色比赛同时期进行的线

上美食照竞赛（Mutiara Foodie Fotografi）
，得奖者张曼琪以福建面为主题的美食照
获得了冠军，并带走500令吉奖金。

她接受访问时指出，其实没有特别的去
构思主题，恰巧品尝着福建面，加上福建
面拥有浓郁的汤头和丰富的佐料，是槟城
必尝的美食之一，因此就决定将此作品参
赛。

亚军则由贾米拉尤瑟夫赢得，其美食主
题“黄糯米”，让他赢取奖金300令吉。至
于季军方面则悬空。

《             》3比赛圆满举行
精彩得奖作品各有千秋

1. 阿米拉对于能够在海报绘画比赛中夺
冠，感到惊喜。

2.张巧诗的作品充满色彩。

3.张巧诗在《珍珠快讯》填色比赛中获
得亚军。

4.张曼琪以“福建面”为主题的作品，
赢得了“线上美食照竞赛”冠军。

5.莫哈末拉玛淡和母亲娜比莎开心展示
得奖奖状。

1

5

4

3

2
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ஜார்ச்டவுன் – பினாங்கு மமம்�ாடடுக் �ழ�ம் 

(பி.டி.சி) கதன் கச�ராங் பில்ற  மா்வட்டததிற்கு 

அருகிலுள்ள ல�ராம் மதாட்டததில 145 ஏக்�ர 

நில மீடபுப �ணி�லள மமற்க�ாள்்வதற்�ான 

ம�ாக்�ம் எதிர�ாலததில அங்கு 

மதரநகதடுக்�ப�ட்ட கதாழிலதுல்ற �குதி 

மற்றும் பி்ற க�ாது மமம்�ாடடுத திட்டங்�ள் 

உரு்வாக்கு்வதாகும்.

 நில மமம்�ாடு & க�ாருளாதாரம் 

மற்றும் த�்வலகதா்டரபு�ளுக்�ான 

ஆடசிக்குழு உறுபபினருமான சாவ் க�ான் 

யாவ், இததிட்டததின் முதல �ட்டம் ஜூன்,15 

அன்று கதா்டங்�ப�ட்டது என்்றார. இததிட்டம் 

முடி்வல்டய 18 மாதங்�ள் ஆகும் என்று 

எதிர�ாரக்�ப�டுகி்றது.

 “இநத �ட்டததில, ல�ராம் 

மதாட்ட �குதியில மமம்�டுதத  க�ாது 

மற்றும் மதரகதடுக்�ப�ட்ட கதாழிலதுல்ற�ள் 

அல்டயாளம் �ாணப�டடு ்வருகி்றது. "ல�ராம் 

மதாட்ட நில மீடபுப�ணி திட்டமானது உள்ளூர 

மற்றும் க்வளி�ாடடு முதலீட்டாளர�ளின் 

ம�ாரிக்ல�லய பூரததி கசய்வதாகும்" என்று 

இன்று � பினாங்கு அரங்�ததில 14-ஆ்வது 

பினாங்கு மாநில சட்டமன்்றததின் இரண்டா்வது 

த்வலண இரண்டா்வது கூட்டததில ்வாய்வழி 

ம�ள்வி �தில அமரவில �ா்டாங் ம�ாததா 

சட்டமன்்ற உறுபபினருமான அ்வர இவ்்வாறு 

விளக்�மளிததார. 

 முன்னதா�, ஜாவி சட்டமன்்ற 

உறுபபினர மஜசன் கஹங் மூய லாய, பினாங்கு 

மமம்�ாடடு �ழ�ம்  ல�ராம் மதாட்டததில 

கசயல�டுததப�்டவுள்ள கதாழிலதுல்ற 

மமம்�ாடடுத திட்டம் குறிதது ம�ள்வி�லள 

எழுபபினார. ல�ராம் மதாட்டததில 

முன்கமாழியப�ட்ட நிலப�ரபபு திட்டம் ஏழு 

�ட்டங்�லள உள்ள்டக்கியது என்று மாநில 

முதல்வர வி்வரிததார. 

 இருபபினும், அ்வர மமலும் 

கூறுல�யில, இது ்வலர முதல �ட்டம்  மடடுமம 

அரசு நிறு்வனததால கசயல�டுததப�டடுள்ளது.

“இநத நிலலயில, 145 ஏக்�ர �ரப�ளல்வ 

உள்ள்டக்கிய முதல �ட்ட திட்டததில நில 

மறுசீரலமபபு மடடுமம கசயல�டுததப�டுகி்றது,” 

பி.டி.சி ட்ராம மதாட்ை 145 ஏக்கர் நிலத்தில் மதர்்நசதடுக்கப்்ட்ை சதாழில்துடை அடமக்கப்்டும - முதல்வர்

என்று மாநில முதல்வர சாவ் ஜாவி சட்டமன்்ற 

உறுபபினரின் ம�ள்விக்கு இவ்்வாறு 

�திலளிததார.

 மாநில முதலவர் பமதகு ொவ் ச்கான யாவ்

� க்டலிமா – மாநில அரசு 

உள்ளூர மக்�ளின் �ாது�ாபல� 

உறுதி்சகசயய  ஜாலான் 

�ங்சா அரு�ாலமயில புதிய 

�ாலம் மற்றும் ஆற்்றங்�லரலய 

்வலுப�டுததும் திட்டம் 

மமற்க�ாண்டது. இததிட்டம் 

�்டநத கசப்டம்�ர, 22-

ஆம் மததி முழுலமயா� 

நில்ற்வல்டநதது.

 � க்டலிமா 

மாநில சட்டமன்்ற உறுபபினர 

கசரலீனா அபதுல ரஷீத 

கூறுல�யில, இததிட்டம் 

�ாது�ாபபு பிர்சசலனலயத 

தீரப�து மடடுமின்றி 

அருகிலுள்ள ஆறு�ளில க்வள்ள 

�ாதிபபு ஏற்�டும் அ�ாயதலதயும் 

குல்றக்கும் என �ம்பிக்ல� 

கதரிவிததார.

  “இது கஜலுதமதாங் 

ஆறு மற்றும் சுற்று்வட்டாரததில 

க்வள்ளபக�ருக்கு ஏற்�டும் 

அ�ாயதலதக் குல்றப�தற்�ான 

�தி மறு்வாழ்வு மற்றும் �ாது�ாபபுத 

திட்டமாகும்.

  “முநலதய �ாலம் 

முழுலமயான  ்வசதியின்றி 

அப�ாலததின் �ாதி இடிநது விழுநது 

�ாணப�ட்டது. எனம்வ, நீரப�ாசன 

மற்றும் ்வடிக்�ால துல்றயின் கீழ் 

மமற்க�ாண்ட இநத திட்டம் 

குடியிருப�ாளர�ளின் �ாது�ாபபிற்கு 

மி�வும் �யனளிக்கி்றது, மமலும் க்வள்ள 

அ�ாயதலதயும் குல்றக்கி்றது," என 

சட்டமன்்ற உறுபபினர கசரலீனா, 

புதிய ோலத்ணத நா்டாளுமன்ற உறுப்பினர் ராம்்கர்ோல சிங் மற்றும் ெட்டமன்ற 
உறுப்பினர் செர்லீனா அப்துல ரஷீத் பநரில செனறு ோர்ணவயிட்டனர்.

குடியிருபோளரேளின் ோதுோபமே உறுதி

செயே்தறோே புதிய ோைம் அமைக்ேபேட்்டது
ஜார்ச்டவுன் - ம�ாவிட-19 

கதாற்றும�ாயக்கு எதிரான 

ம�ாராட்டததில பினாங்கு 

மாநில  அரசிற்கு  உதவிக்�ரம் 

நீட்ட எம் சம்மிட நிறு்வனம் 

முன்்வநதுள்ளது. இநநிறு்வனம் 

20,000 மு�க்�்வசங்�லள 

இம்மாநில �ள்ளி�ளுக்கு ்வழங்கும் 

ம�ாக்கில இன்று  மாநில அரசி்டம் 

ஒப�ல்டததது. 

 அதன் நிறு்வனரும் 

நிர்வா� இயக்குனருமான ்டதமதா 

ஆல�ரட மமா கூறுல�யில, 

பினாங்கு மாநிலததில அணலமயில 

ம�ாவிட -19 ்வழக்கு�ள் அதி�ரிதது  

்வரு்வலத �ருததில க�ாணடு 

இநத �ங்�ளிபபு தக்� சமயததில 

்வழங்�ப�டுகி்றது, என்்றார.

    “அலன்வரும் ஒற்றுலமயு்டன் 

நின்று ம�ாவிட-19 கதாற்றும�ாய 

்வளல்வத தடல்டயான  முல்றயில  

கசயல�டுதது்வதற்கு இது ஒரு 

முக்கியமான தருணம்.

 “அடுதத மாதம் 

இநநிறு்வனததின் 20-்வது ஆணடு 

நில்றவு விழா க�ாண்டாட்டதலத 

முன்னிடடு எங்�ள் க�ருநிறு்வன 

சமூ� க�ாறுபபு (சி.எஸ.ஆர) 

திட்டததின் கீழ் 20,000 மு�க் 

�்வசங்�ள் �ன்க�ால்டயா� 

்வழங்�ப�டுகி்றது,” என எம்.சம்மிட 

நிறு்வன மதாற்று�ருமான ஆல�ட 

கதரிவிததார. 

 மாநிலததின் சார�ா� 

க�ாருட�லளப க�ற்்ற மாநில 

முதல்வர சாவ் க�ான் யாவ், 

பினாங்கு ்வாழ் மக்�ளின் �ல்வாழ்ல்வ  

முன்னிலல �டுததி உதவிக்�ரம் 

நீடடிய இநநிறு்வனததின் 

முயற்சிக்குப �ாராடடு கதரிவிததார. 

கோவிட்-19 ்தாக்ேத்திலிருநது மீட்சி சே்ற
்தனியார நிறுேனஙேளின் ேஙேளிபபு 

ேரகேறேபேடுகி்றது 

கிரீன் மலன் லஹடஸ அரும� 

உள்ள இததிட்டத தளதலத  ம�ரில 

கசன்று �ாரல்வயிட்டார. 

 இநநி�ழ்்சசியில, புக்கிட 

குளும�ார �ா்டாளுமன்்ற உறுபபினர 

ராம்�ர�ால சிங் ்வ்டகிழக்கு மா்வட்ட 

நீரப�ாசன மற்றும் ்வடிக்�ால 

துல்ற க�ாறியாளர  �ாரதிலா்வதி 

ஒஸமான் மற்றும் �ம்ம�ாங் நிர்வா� 

கசயலமுல்ற �ழ�ம் (எம்.பி.ம�.ம�) 

உறுபபினர�ள் ஆகிமயார �லநது 

க�ாண்டனர.

  இததிட்டம் முதல �ட்டமா� 

ரிம252,300 க�ாருடகசலவில 

நிரமாணிக்�ப�டடுள்ளது. இதில 

24மீட்டர நீளமும் 1.8 மீட்டர அ�லமும் 

க�ாண்ட �ாலம் அலமததல, 200 

மீட்டர நீளமுள்ள ஆற்்றங்�லரலய 

்வலுப�டுததுதல மற்றும் �டிக்�டடு�ள் 

அலமததல ஆகியல்வ அ்டங்கும்.

இததிட்டம் �்டநத ஜூன் மாதம் 

கதா்டங்�ப�டடு 12்வாரங்�ள் �ால 

அ்வ�ாசததில நில்றவுபக�ற்றுள்ளது.  

 இரண்டா்வது �ட்டமா�, 

பினாங்கு மா��ர �ழ�ததி்டம் 

(எம்.பி.பி.பி)  விணணபபிதது ஒரு 

‘க�கஸம�ா’, �ல்டப�யிற்சி �ாலத 

மற்றும் க�ாழுதும�ாக்கு பூங்�ா 

அலமக்� திட்டமி்டப�டடுள்ளதா� 

கசரலினா குறிபபிட்டார.

 தற்ம�ாது பினாங்கில 

அதி�ரிதது ்வரும் ம�ாவிட-19 

்வழக்கு�ளின் எணனிக்ல�யால, 

அலன்வரும் மு�க் �்வசங்�ள் 

அணி்வது அ்வசியம். 

அமதம்வலளயில,  ம�ாதுமான 

அளவில மு�க் �்வசங்�ள் இருபபு 

இருக்� ம்வணடும் என்�தால  

இநத மதிபபுமிக்� �ங்�ளிபபு 

்வழங்கியதற்கு இநநிறு்வனததுக்கு 

மாநில அரசு �ன்றி கதரிவிக்� 

விரும்புகி்றது.

  “கதாற்றும�ாயக்கு எதிரான 

எங்�ள் ம�ாராட்டததில அரசுக்கு 

உத்வ இன்னும் �ல நிறு்வனங்�ள் 

முன்்வரும் என்று பினாங்கு 

அரசாங்�ம் �ம்புகி்றது”, என 

முதல்வர �ம்பிக்ல� கதரிவிததார. 

     "அதுமடடுமின்றி,  ்வன்க�ாருள் 

நிறு்வனமான ஜிங்ஸம்வ ஹாரடும்வர 

டிமரடிங்  கசயின்ட மசவியர 

இல்டநிலலப�ள்ளி மற்றும் 

மாநிலததின் ‘இ-�ற்்றல �ணினி 

திட்டததிற்கு’ �ங்�ளிக்� 

முன்்வநதுள்ளது.

     இநநிறு்வனம்  மாண்வர�ளுக்கு 

�ற்்றல �ற்பிததலில  �யன்�டுதத 

ம்வணடிய �ட்டல்ற உ��ரணங்�லள 

�ன்க�ால்டயா� ்வழங்கியது, 

என்்றார.

    “�ாங்�ள்  மடிக்�ணினி�லள 

மாநிலததின் ‘மின் �ற்்றல �ணினி 

திட்டததிற்கு’ �ன்க�ால்டயா� 

்வழங்கிமனாம்”, என ம�ாய 

குறிபபிட்டார.

   இ்சகசயதியாளர சநதிபபில 

ஆடசிக்குழு உறுபபினர�ளான 

மசாங் எங், பீ புன் ம�ா மற்றும் 

இமயா சூன் இன் ஆகிமயார 

�லநது க�ாண்டனர.
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ஜார்ச்டவுன் - பினாங்கு மாநில அரசு 

ஊராடசி மன்்றததின் (பி.பி.தி) மூலம் 

குடியிருபபு �குதி�ளில தற்�ாலி� 

தங்கும்விடுதி (மஹாம்ஸமத) 

அலலது ஏர.பி.என்.பி (Airbnb) 

�்ட்வடிக்ல��லள நிறுதத ம�ாடடீஸ 

அனுப�ப�டும். 

 வீ்டலமபபு, உள்ளாடசி, 

��ரபபு்ற & கிராமபபு்ற மமம்�ாடடுத 

திட்டமி்டல ஆடசிக்குழு உறுபபினர 

கஜக்டிப சிங் டிமயா, ஏர.பி.என்.பி 

பிரிவு�ளில அலனதது திருததங்�ள் 

மற்றும் மசரததல அலலது உள் 

மறுசீரலமபபுக்கு உட�டடு ம�ாடடீஸ 

்வழங்�ப�டும் என்று கூறினார.

 “இநத அறிவிபபு ��ரபபு்ற 

மற்றும் கிராமபபு்ற திட்டமி்டல 

சட்டம் 1976 பிரிவு 27 (2) (அ) இன் 

கீழ் �்ட்வடிக்ல��லள நிறுததவும், 

முன்பு ம�ாலம்வ நிலம் அலலது 

�டடி்டங்�லள மீடக்டடுக்�வும் 

முடியும். 

 “திருததங்�ள் அலலது 

குடியிருப்புப் ்குதியில் உள்ள ஏர்.பி.என்.பி
செயல்்டுவமத நிறுதத ம�பாடடீஸ் வழங்கப்்டும் - செக்டிப்

ஆடசிககுழு உறுப்பினர் செகடிப் சிங் டிபயா

அதி�ரிபபுக்கு கதா்டரபுல்டய 

வீடு�ளுக்கு ்வழங்�ப�ட்ட ம�ாடடீஸ 

சாலல�ள், ்வடி�ால�ள் மற்றும் 

�டடி்டங்�ள் சட்டம் 1974 -யின் கீழ் 

்வழங்�ப�டும்.

 “எனம்வ, ம�ாடடீஸ 

்வழங்�ப�ட்டதும் சம்�நதப�ட்ட 

வீடு�ள் மீது இடிபபு �்ட்வடிக்ல� 

எடுக்�ப�டும்,” என்று 14-்வது பினாங்கு 

மாநில சட்டமன்்றததின் இரண்டாம் 

த்வலண மூன்்றா்வது கூட்டததில 

� க்டலிமா  சட்டமன்்ற உறுபபினர 

கசரலீனா அபதுல ரஷீததின் ்வாய்வழி 

ம�ள்விக்கு �திலளிததம�ாது அ்வர 

இவ்்வாறு கூறினார. 

 இதனில்டமய, பிரிவு 

32 (3) மற்றும் பிரிவு 70 (2) , 

சட்டம் 757 இல குறிபபிடடுள்ளது 

�டி கூடுதல துலண சட்டங்�லள 

உரு்வாக்� கூடடு மமலாணலம 

அலமபபு  மற்றும் 

மமலாணலமக் �ழ�ம்  �வுன்சில 

ஆகிய்வற்றிற்கு ஆமலாசலன 

்வழங்�ப�டும் என்று கஜக்டிப 

கூறினார.

 “ஏகனன்்றால, தற்�ாலி� 

தங்கும் விடுதி அலலது  

கதா்டர�ா� சட்டம் 757 இல 

எநதவிதமான வி�ரங்�ளும் 

இ்டம்க�்றவிலலல. 

 “எனம்வ, க�ாது்வான 

�டடி்டததின் ஒழுங்குமுல்ற, 

மமலாணலம, நிர்வா�ம், �யன்�ாடு 

ஆகிய்வற்றிற்�ான க�ாதுக் 

கூட்டததில ஒரு சி்றபபுத 

தீரமானததின் மூலம் கூடுதல 

துலண்ச சட்டங்�லள உரு்வாக்� 

மஜ.எம்.பி அலலது எம்.சி பிரிவின் 

கீழ் அதி�ாரம் அளிக்�ப�டுகி்றது.

 “இதுதவிர, சட்டங்�லள 

மீறும் எநதக்வாரு உரிலமயாளருக்கும் 

மஜ.எம்.பி அலலது எம்.சி தரபபினர 

ரிம200ஐ வி்ட அதி�மா� அ�ராதம் 

விதிக்� முடியும்,” என்று அ்வர மமலும் 

கூறினார.

 இநத வி்வ�ாரம் 

குறிதது மாநில அரசு வீடடு்வசதி 

மற்றும் உள்ளாடசி அலம்சசு்டன் 

 �லநதாமலாசிக்கும் 

என்று கஜக்டிப கதரிவிததுள்ளார.

 "அடுதத �்ட்வடிக்ல�யா� 

குடியிருபபுப �குதி�ளில 

மமற்க�ாள்ளும் �்ட்வடிக்ல��லளப 

�ற்றி முழுலமயான ்வழி�ாடடுதல�லள 

்வழங்� திட்டமி்டப�டடுள்ளது," என்று 

அ்வர கூறினார.

 முன்னதா�, ஒரு 

நிர்வா� அலமப�ானது பிரிவு 70 

(2), ஸராட்டா நிர்வா� சட்டம் 

2013 (ஏ.பி.எஸ) இன் கீழ் ஓர 

அடுக்குமாடி குடியிருப�ாளர�ள் 

மீது குறுகிய �ால குததல� தல்ட 

விதிக்� அதி�ாரம் உணடு. மததிய 

நீதிமன்்றம் இன்னாப சலீல & 

ஆரஸ க்வரவ் ்வழக்குக்கு எதிரா� 

மமாணட கியாரா மமமனஜகமன்ட 

�ாரப�மரஷன் (2020) தீரபபில 

இவ்்வாறு கூ்றப�ட்டது.

ஜார்ச்டவுன் - 2020 பினாங்கு ம�ளிர 

மா�ாடடின்  கதா்டக்� அமரவு 

இம்மாநிலததின் ஒரு ்வரலாற்று 

நி�ழ்்வா�த தி�ழ்கி்றது என மாநில 

முதல்வர  மமதகு சாவ் க�ான் யாவ் 

கூறினார. 

 இநத மா�ாடடின் மூலம்  

அரசியல வி்வ�ாரங்�ள் மற்றும் 

நிர்வா�ததில க�ண�ள் �லழய 

ஸடீரிமயால்டபல� அழிதது அதி� 

ஈடு�ாடு �ாட்ட முடியும் என்று 

�ம்பிக்ல� கதரிவிததார.

 "இநத மா�ாடடில 

�ங்ம�ற்்ற 40 உறுபபினர�ளின் 

�ங்�ளிபபு க�ண�ள் அரசியலில 

ஆர்வம் �ாட்டவிலலல என்்ற �ாலின 

நிலலப�ாடு�லள அ�ற்று்வதற்�ான 

ஓர உறுதியான சான்்றா�த 

தி�ழ்கி்றது,” என்று அணலமயில 

� பினாங்கு அரங்�ததில நில 

மமம்�ாடு மற்றும் க�ாருளாதாரம் 

மற்றும் த�்வலகதா்டரபுக்�ான 

ஆடசிக்குழு உறுபபினருமான சாவ்  

விளக்�மளிததார.

 இநத மா�ாடடில 

�லநது க�ாள்ள 400க்கும் 

மமற்�ட்ட க�ண�ள் விருப�ம் 

கதரிவிதத ம�ாதிலும் அதில 

மி�்ச சி்றநத 40 உறுபபினர�மள 

மதரநகதடுக்�ப�ட்டனர. இநத 40 

உறுபபினர�ள் சி்றநத �ங்�ளிபல� 

்வழங்கு்வதா�க் கூறினார. 

 இதனில்டய, இநத 

மா�ாடடில �டுலமயான ம�ாடடி 

அமரவில 40 உறுபபினர�லள 

க்வற்றி�ரமா� திலரயிட்டதற்�ா� 

சமூ� மமம்�ாடு மற்றும் முஸலிம் 

அலலாத வி்வ�ாரங்�ளுக்�ான 

ஆடசிக்குழு உறுபபினர கசாங் 

எங், �தது �ா்வான் �ா்டாளுமன்்ற 

உறுபபினர �ஸதூரிராணி �டடு 

மற்றும்  2020 பினாங்கு ம�ளிர 

அமரவு கசயற்குழுவின் தலல்வரும், 

பினாங்கு ம�ளிர மமம்�ாடடுக் 

�ழ�ததின் (பி.்டபிள்யூ.டி.சி) 

தலலலம நிர்வா� அதி�ாரியுமான 

ஓங் பீ கலங் ஆகிமயாருக்கும் சாவ்  

தனது �ாராடடு�லளத கதரிவிததார. 

 இ ம் ம ா � ா ட டி ல , 

ம்வளாணலம கதாழிலநுட�ம் மற்றும் 

உணவு �ாது�ாபபு, கிராமபபு்ற 

மமம்�ாடு மற்றும் சு�ாதார 

ஆடசிக்குழு உறுபபினர ்டாக்்டர. 

ம�ாரகலலா அரிஃபின்; பினாங்கு 

மாநில சட்டமன்்றததின்  துலண 

ச�ா�ாய�ரும் சுங்ல� �ாக்�ாப 

சட்டமன்்ற உறுபபினர ்டதமதா 

’அமர பிரித�ால அபதுலலா; சுங்ல� 

2020 பினபாஙகு ம்களிர் மபா�பாடு, ச்ண்கள அரசியல் விவ்கபாரங்கள மற்றும் 
நிர்வபா்கததில் அதி்கமபா்க ஈடுப்்்ட உதமதசிக்கும் – முதல்வர்

பினாங்கு சட்டமன்்ற உறுபபினர 

லிம் சியூ கிம்; க�ரமாததாங் �ாவ் 

சட்டமன்்ற உறுபபினர, கமாஹமட. 

து்வா இஸமாயில; �ா�ான் ்டாலாம் 

சட்டமன்்ற உறுபபினர சததீஸ, 

ஜாவி சட்டமன்்ற உறுபபினர எங் 

மமாய லாய மற்றும் புலாவ் தீக்கூஸ 

சட்டமன்்ற உறுபபினர  கிறிஸ லீ 

சுன் கிட ஆகிமயார இ்டம்க�ற்்றனர.

 "�ாலின சமதது்வம் 

அல்டயப�டும்ம�ாது,   �லவி 

மற்றும்  ம�ான்்ற 

்வளங்�லள அனு�விக்� 

க�ண�ளு க்கும் ஆண�ளுக்கும் 

வரலாற்று சி்றப்புமிக்க பினாங்கு ம்களிர் மாநாடு 2020-இல மாநில முதலவர் ொவ் ச்கான யாவ் ்கலந்து ச்காண்டார்.(உ்டன ஆடசிககுழு உறுப்பினர் சொங் எங்)

ம்களிர் மாநாடடில ்கலந்து ச்காண்ட ேங்ப்கற்ோளர்்களு்டன ெோநாய்கர் ்டத்பதா லாவ் சூ கியாங்(நடுவில)

சமமான அணு�ல ்வழங்�ப�டும்.  

அதுமடடுமின்றி,   ம்வலல்வாயபபு 

மற்றும் முடிக்வடுப�தற்�ான சம 

்வாயபபு�ளும் கில்டக்கும்," என்று 

அ்வர  கூறினார.

 பினாங்கு ம�ளிர சட்டமன்்ற 

கூட்டத கதா்டர ்வருகின்்ற 

ஆணடு�ளிலும் �்டததப�டும் என்றும் 

சாவ் �ம்பிக்ல� கதரிவிததார.

 பினாங்கு மமம்�ாடடுக் 

�ழ�ம் �ாலின சமதது்வம் 

கதா்டர�ான க�ாள்ல��ள் 

மற்றும் திட்டங்�லள ்வழி�்டததி 

க�ண�ளின் நிலலப�ாடடிலன 

உறுதி்சகசயகி்றது, என்்றார.
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பு்டணவக ்கண்டயில வாடிகண்கயாளருககு பெணல அணிவித்து ்காட்டப்ேடுகி்றது

6

ஒவ்க்வாரு ஆணடும் ஒரு மாதததிற்கு முன்ம� 

பினாங்கு லிட்டல இநதியாவில  ்வணி�ர�ள், 

சிறுவியா�ாரி�ள் என அலன்வரும்  �ல்டயின் 

முன்பு்றம் கூ்டாரம் அலமதது சி்றபபு 

�ழிவு�ளு்டன் அ்வர�ளின் வியா�ாரதலதத 

கதா்டங்கி விடு்வர. இநத ஆணடு  

தாக்�ததால தீ�ா்வளி க�ாண்டாட்டம் 

பினாங்கு லிட்டல இநதியாவில �லலயின்றி 
�ாணப�டு்வலத �ணகூ்டா� �ாண முடிகி்றது. 
 “இவ்்வாணடு நிரணயிக்�ப�டடுள்ள 
நிர்வா�  �ல்டமுல்ற�லள (எஸ.ஓ.பி) பின்�ற்றி 
வியா�ாரதலத மமற்க�ாள்்வது சிரமமா� 
உள்ளது,”என எ.ஆர.ஆர பூததிக் துணிக்�ல்ட 
உரிலமயாளர தனராஜ கதரிவிததார.

 ம�ாவிட-19 தாக்�ததால வியா�ாரம் 

க�ருமளவில �ாதிததுள்ள ம்வலளயில ஒரு சில 

நிறு்வனங்�ள் விற்�லன விழா ம�ான்்ற்வற்ல்ற 

�்டதது்வது மமலும் �ாதிபல� ஏற்�டுதது்வதா� 

முதது்ச கசயதி�ள் �ாளிதழ் மமற்க�ாண்ட 

ம�ர�ாணலில இவ்்வாறு கதரிவிததார. 

 சு�ாதாரததுல்ற நிரணயிததுள்ள 

எஸ.ஓ.பி-�லள இநத்ச சிறு �ல்ட�ளில 

பின்�ற்்றம்வ சிரமமா� இருக்கும் ம்வலளயில 
இம்மாதிரியான க�ரிய விற்�லன விழாவில 
எவ்்வாறு அதலன பின்�ற்்ற விததிடும் என அ்வர 
ம�ள்வி எழுபபினார.

 �்டநத ஆணல்ட �ாடடிலும் 

இவ்்வாணடு வியா�ாரதலத க�ாருததமடடில  

க�ாருளாதாரம் க�ருமளவில 

சரி்வல்டநதுள்ளது. ம�ாவிட-19 தாக்�ததிற்கு 

�யநது ்வாடிக்ல�யாளர�ளின் ்வருல�யும் மி� 

குல்ற்வா� உள்ளது என �லல்வாணி புதத�க் 

�ல்ட �ணியாளர முன்னிஸ குறிபபிட்டார. 

இக்�ல்டயில அலனதது கமாழி�ளின் 

லிட்்டல் இநதியா ேட்்டாரத்தில்
தீோேளி விறேமன விழா

புதத�ங்�ள் கில்டக்�பக�றும். தீ�ா்வளி 

க�ாண்டாட்ட மாதததில மடடும் தீ�ா்வளி 
மதாரணங்�ள் ம�ான்்ற அலங்�ார க�ாருட�ள் 
இங்கு விற்�ப�டுகி்றது. 
 மிதமான சூழலில இவ்்வாணடு 

தீ�ா்வளி க�ாண்டாட்டம் �லலக்�டடி 

இருநதாலும் க�ாது மக்�ள் பினாங்கு லிட்டல 

இநதியாவில �ாரம்�ரிய உல்டலம�ள், 

அலகுசாதன க�ாருட�ள், வீடடு அலங்�ார 
வணைமிகு மாணல ்கண்ட

வணளயல ்கண்ட

க�ாருட�ள் என அலனததும் மலி்வான 

விலலயில இங்கு ்வாங்�லாம். இதனில்டமய, 

இவ்்வாணடு தீ�ா்வளி �ணடில�லய அலன்வரும் 

தததம் குடும்�ததினரு்டன் ஒற்றுலமயா�வும் 

�ாது�ாப�ா�வும்  க�ாண்டாடும்வாம். 

 பின்�ற்று்வதன் மூலம் இநத 

ம�ாவிட-19 கதாற்றும�ாயிலிருநது 

�ாது�ாக்�ப�டும்வாம் என்�து 

க்வள்ளில்டமலலமய. 
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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

Kalendar Pelancongan

Saluran Rasmi Kempen Penang Lawan Covid-19

Nama ADUN No Tel/ No Faks

N.26 PADANG KOTA
YAB Chow Kon Yeow
chowkonyeow@penang.gov.my

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

N.03 PINANG TUNGGAL
YB Dato’ Ir. Ahmad Zakiyuddin Abdul 
Rahman

(T) 04 - 575 6526
(F) 04 - 575 6526

N.16 PERAI
YB Prof. Dr. P. Ramasamy
ramasamy@penang.gov.my

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

N.07 SUNGAI PUYU
YB Phee Boon Poh
pheeboonpoh@penang.gov.my;
pheeboonpoh@yahoo.com

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

N.12 PENANTI
YB Dr. Norlela Ariffin
norlela.ariffin@gmail.com

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

N.15 PADANG LALANG
YB Chong Eng
chong.eng@penang.gov.my

(T) 04 - 530 3028
(F) 04 - 530 3028

N.29 DATO’ KERAMAT
YB Jagdeep Singh Deo
jagdeepsinghdeo@penang.gov.my

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

N.37 BATU MAUNG
YB Dato’ Haji Abdul Halim Hussain
pusatkhidmatn37@gmail.com

(T) 04 - 626 1442
(F) 04 - 626 1442 

N.08 BAGAN JERMAL
YB Soon Lip Chee (T) 04 - 331 0163

N.22 TANJONG BUNGA
YB Zairil Khir Johari (T) 04 - 890 3866

N.34 PAYA TERUBONG
YB Yeoh Soon Hin (T) 04 - 827 8868

(F) 04 - 827 8868

N.28 KOMTAR
YB Teh Lai Heng
komtar@dappg.org

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

N.06 TELOK AYER TAWAR
YB Mustafa Kamal
mustafakamal.mkba@gmail.com

(T) 04 - 351 1732

N.09 BAGAN DALAM
YB Satees A/L Muniandy  
n9.bagandalam@gmail.com

(T) 04 - 305 4962

N.11 PERMATANG PASIR
YB Muhammad Faiz Bin Fadzil
faizfadzilamanah@gmail.com

(T) 04 - 521 1106

N.13 BERAPIT
YB Heng Lee Lee
berapit@dappg.org

(T) 017 - 813 3509
(F)   04 - 540 0006

N.14 MACHANG BUBOK
YB Lee Khai Loon 
kllee78@gmail.com

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

N.17 BUKIT TENGAH
YB Gooi Hsiao-Leung
gooihsiaoleung@penang.gov.my

(T) 04 - 507 5001
(F) 04 - 507 5001

N.18 BUKIT TAMBUN
YB Goh Choon Aik (T) 04 - 502 5818 

(F) 04 - 506 2138

N.19 JAWI
YB H’ng Mooi Lye
jawi@dappg.org

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

N.20 SUNGAI BAKAP
YB Dr. Amar Pritpal Abdullah
ybadunsungaibakapn20@gmail.com

(T)

N.23 AIR PUTIH
YB Lim Guan Eng 
limguaneng@penang.gov.my

(T) 04 - 829 0614

N.24 KEBUN BUNGA
YB Jason Ong Khan Lee
kebunbunga24@gmail.com

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

N.25 PULAU TIKUS
YB Lee Chun Kit
pulautikus@dappg.org

(T) 04 - 228 5298
(F) 04 - 229 4294

N.27 PENGKALAN KOTA
YB Gooi Zi Sen
pengkalankota@dappg.org

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

N.30 SUNGAI PINANG
YB Lim Siew Khim 
limsiewkhim@penang.gov.my

(T) 04 - 657 6630
(F) 04 - 658 6630

N.31 BATU LANCANG
YB Ong Ah Teong
batulancang@dappg.org

(T) 04 - 280 4411
(F) 04 - 280 4422

N.32 SERI DELIMA
YB Syerleena Abdul Rashid
32seridelima@gmail.com

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

N.33 AIR ITAM
YB Joseph Ng Soon Siang
airitam@dappg.org

(T) 04 - 829 9143

N.35 BATU UBAN
YB Kumaresan A/L Aramugam
kumar.harapan35@gmail.com

(T) 04 - 668 1062
(F) 04 - 668 1062

N.36 PANTAI JEREJAK
YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail (T)

NAMA ADUN No Tel/ No Faks

N.38 BAYAN LEPAS
YB Azrul Mahathir Aziz
ambasegaria.aam@gmail.com

(T) 04 - 649 3976
(F) 04 - 649 3976

N.39 PULAU BETONG
YB Haji Mohd. Tuah Ismail (T) 04 - 866 0214

DAP PENANG HQ
dappg@streamyx.com (T) 04 - 228 8482

(F) 04 - 228 8514 

PKR PENANG HQ (T) 04 - 397 0115

-
(T)

NAMA ADUN PEMBANGKANG No Tel/ No Faks

N.01 PENAGA
YB Ustaz Yusni Mat Piah (T)

N.02 BERTAM
YB Khaliq Mehtab Mohd. Ishaq

(T) 013 - 430 6400  
(P)   04 - 576 7606

N.04 PERMATANG BERANGAN
YB Nor Hafizah Othman

N.05 SUNGAI DUA
YB Muhamad Yusoff Mohd. Noor

(T)

N.10 SEBERANG JAYA
YB Dr. Afif Bahardin

(T) 04 - 390 5109
(F) 04 - 390 5109

N.21 SUNGAI ACHEH
YB Zulkifli Ibrahim 
n21adunsgacheh@gmail.com

(T)

N.40 TELUK BAHANG
YB Zolkifly Md. Lazim (T)

PEGAWAI PENYELARAS KADUN No Tel/ No Faks

N.01 PENAGA
Ramli Omar (T) 012 - 487 3070 

N.04 PERMATANG BERANGAN
Rosli Hasan (T) 010 - 468 5990   

N.05 SUNGAI DUA
Mohd. Taupek Abd. Rahman
hajifek@gmail.com

(T) 019 - 415 3850
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Mohd Suhairi Arumugam 
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Story by Riadz Akmal

Pix by Noor Siti Nabilah 

Noorazis 

W
ITH the digital era al-

most making tradition-

al sports a footnote in 

the history books, the Penang 

government is moving to pro-

mote such activities.

State Youth and Sports Com-

mittee chairman Soon Lip Chee 

(pix) said this would be done un-

der the “Sports For All” initiative.

He said among the traditional 

sports that would be promoted 

are sepak raga tuju, layang-layang 

(kite), kabaddi and many more.

“These sports will be promot-

ed through special programmes 

or festivals that will be conduct-

ed from time to time,” said Soon 

(PH-Bagan Jermal) during his 

winding-up speech at the State 

Legislative Assembly in Dewan 

Sri Pinang on Oct 15.

“For layang-layang, we will 

organise the kite festival in De-

cember at the Batu Kawan Sta-

dium.

“The kite festival will include 

layang-layang workshop, wau ex-

hibition and giant kite show.

“However, the organising of 

the festival still depends on the 

Covid-19 situation.

Besides that, Soon said the 

Penang State Sports Council 

(MSNPP) has established a 

special programme known as 

“Penang Athlete Career Educa-

tion (PACE)”.

“PACE is a programme that 

aims to produce high-perfor-

mance athletes who are well-

rounded in sports as well as 

studies, and also to help them 

build career paths.

“To serve the programme 

better, MSNPP will create a trust 

account that will be the main 

financial source in assisting 

the state athletes in the field 

of education, career and wel-

fare,” he said, adding that MS-

NPP will provide a RM200,000 

allocation for PACE.

According to Soon, the 

state government is also in 

the midst of preparing the 

Penang Spor ts Master Plan 

(PSMP) to encourage 

Penangites to be 

active in spor ts.

“The PSMP 

has three pil-

lars of focus, 

namely ath-

letes’ de-

v e l o p m e n t , 

spor ts facil-

ity develop-

ment and 

community 

s p o r t s 

de ve l op -

m e n t , ” 

he said.

Traditional 
sports will be 
revitalised, 
says exco 
man

ASSEMBLYAT THE STATE 
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Story by Kevin Vimal 

I
N a move to take 

care of the welfare 

of Village Commu-

nity Man-

a g e -

ment Councils (MPKKs) in the 

state, the state Agriculture De-

partment had received some 

funds to initiate urban farming.

State executive councillor 

Dr Norlela Ariffin (pix), who is 

in charge of the Agrotech and 

Food Security, Rural Develop-

ment and Health portfolio, said 

the state Agriculture Department 

had been given two allocations 

by the Agriculture and Food In-

dustries Ministry.

The two are Urban Ag-

ricultural Development 

(RM200,000) for 2020 and 

RM600,000 for the ‘Pelan 

Jana Semula Ekonomi Neg-

ara’ (Penjana) in 2020 and 

2021.

Goh Choon Aik (PH-Bukit 

Tambun) had on Oct 14 suggest-

ed that MPKKs interested in ur-

ban farming be given support by 

the state government.

“It was a good move by Goh 

Choon Aik (PH-Bukit Tambun) 

to address this matter as it is 

important to incorporate the in-

volvement of MPKKs to boost our 

economy.

“The Penang government will 

also consider utilising MPKK 

halls to implement urban farm-

ing,” said Norlela (PH-Penanti) 

while presenting her winding-up 

speech during the State Legis-

lative Assembly in Dewan Sri 

Pinang on Oct 15. 

She added that so far, 175 

members from 14 MPKKs had 

received some financial aid.

Out of the 14, seven MPKKs 

had received RM38,000 from 

Penjana while seven others had 

received RM25,850 from the Ag-

riculture Department.

Replying to another question 

raised by Goh on ways of incor-

porating the use of technology 

in farming, she said the use of 

drones would be a good way to 

kick-start the use of technology 

in this area.

“One of the ways is to utilise 

drones, which can be used to car-

ry out agricultural activities such 

as fertilisation in padi fields.

“Through this, the use of hu-

man energy can be minimised, 

time efficiency maximised as 

well as productivity of padi pro-

duction increased,” she added.

On a suggestion by Mohd 

Tuah Ismail (PH-Pulau Betong) 

to initiate vertical farming in 

school areas, Norlela said the 

state Agriculture Department 

had worked closely with the 

state Education Department to 

organise an urban farming pro-

gramme this year.

“The programme was con-

ducted in 15 schools with the 

participation of 720 students 

at a cost of RM54,875,” she 

added.

Funds ready for ‘urban      
         farmers’

ASSEMBLYAT THE STATE 
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Pix by Noor Siti Nabilah 

Noorazis

P
ENANG celebrated the 

World Mental Health Day 

in a simple and yet mean-

ingful ceremony by launching 

the “Someone For Each One” 

(SFEO) programme at the Pen-

ang Harmony Centre recently. 

The SFEO project, an initia-

tive by Pertubuhan Wanita Muti-

ara (PWM) in collaboration with 

Penang Association of Coun-

selling & Psychology (PACP), 

is basically to establish a sup-

port system manned by profes-

sionals and trained volunteers 

to provide help to people with 

emotional and other mental 

health challenges.

PWM president Tan Lean 

Kee, who is also the wife of 

Chief Minister Chow Kon Ye-

ow, said the SFEO came about 

when they saw the need to  ad-

dress the prevalence of mental 

health issues in our society 

that have been rising over the 

last 10 years.

“PWM has seen, heard or 

read of the effects and devas-

tation caused by mental health 

issues in individuals, young or 

old, in families, schools or uni-

versities and workplace,” said 

Tan, who heads PWM whose 

members comprise wives of 

state assemblymen and Mem-

bers of Parliament, in her 

speech on Oct 10.

“We’re especially concerned 

with young lives cut short, 

struggling with internet addic-

tion or substance abuse, wom-

en living in trauma and fear, 

cancer patients living in anxi-

ety and devoid of hope and the 

load shouldered by parents with 

special needs children.

“PWM therefore decided to 

approach like-minded individu-

als and trained professional in 

mental health to work together 

to form a support system for 

people battling with emotional 

and mental health issues. That 

was how this initiative come 

about.”

Tan also thanked PACP presi-

dent A.E. Margarita Malayapil-

lay and her team and child and 

family psychiatrist Datuk Dr Lai 

Fong Hwa among others for driv-

ing the initiative and the attend-

ees, including NGOs, for their 

par ticipation.

Margarita said PACP is happy 

to partner PWM in the outreach 

effor t through networking as 

the world is facing unprecedent-

ed challenges.

“Research shows that the 

impact of Covid-19 has contrib-

uted to increasing stress, anxi-

ety and depression across the 

board,” Margarita said in her 

speech.

“Hence, the SFEO initiative 

is a timely project to enable and 

empower individuals and fami-

lies in understanding and cop-

ing with mental health issues 

through training and support.”

Chow expressed his appre-

ciation to both PWM and PACP 

for their noble effor ts to help 

those who require assistance 

and help in these difficult times.

“The increasing demands at 

the workplace, family commit-

ments, the seemingly never-

ending rat race in school and 

university lead to the strain we 

face in our daily lives,” Chow 

said in his address before 

launching the programme.

He said it was alarming that 

the 2017 National Health and 

Morbidity survey revealed that 

29% of Malaysians suffer from 

depression and anxiety disorder 

compared to just 12% in 2011.

The SFEO project, Chow add-

ed, was also in line with the 

Penang2030 vision as one of 

the components focuses on the 

family unit.

He said SFEO would be a pa-

tient’s pillar of strength so they 

need not walk this physically 

and emotionally demanding 

journey by themselves.

Chow ended his speech by 

quoting the title of Liverpool’s 

famous song when he said: 

“For mental health sufferers 

known or unknown among us, 

let it be known that ‘You Will 

Never Walk Alone’.”

Lai said the SFEO initiative 

would focus on three sections, 

namely family, skills training 

and supporting services.

He said they would hold posi-

tive parenting programmes us-

ing proven American-based pro-

gramme, for parents with nor-

mal children and special needs 

children. 

He said they would also look 

into funding some of the servic-

es provided by volunteers, like 

giving them some form of allow-

ance and petrol money.

For details, contact SFEO 

secretariat (Archana Chan-

drasekaran – 016-4327758).

Also present were Chong 

Eng, the state executive coun-

cillor in charge of Social Devel-

opment and Non-Islamic Reli-

gious Affairs, Sungai Pinang 

assemblyman Lim Siew Khim, 

Penang Hospital Psychiatric De-

partment head Dr Siti Norashi-

ah, D’Home Mental Health As-

sociation president Datuk Les-

lie Lee and Penang Harmony 

Centre manager Rachel Teh.

ARTS, culture and heri-

tage are not merely for 

leisure purposes, but 

they should be able to 

stimulate the local econ-

omy, says State Tourism 

and Creative Economy 

Committee chairman 

Yeoh Soon Hin.

State Tourism and Creative 

Economy Committee chairman 

Yeoh Soon Hin said this during 

the soft launch of the new logo 

for his office - PETACE - on Oct 1.

PETACE is the acronym for 

Penang state exco for Tourism 

and Creative Economy.

It was formerly known as PET-

ACH (Penang state exco for Tour-

ism, Arts, Culture and Heritage).

The new logo carries many 

references from the previous 

one, being that the two overlap-

ping abstract forms in blue and 

yellow respectively represent 

Penang island and Seberang 

Perai.

Among the new elements to 

the logo is the three strokes 

for ‘E’, depicted in state 

colours which carry the 

three main pillars of Cre-

ative Economy namely 

arts, culture and heritage 

for Penang.

Yeoh said Penang is 

the first state to intro-

duce the ‘Creative Economy’ 

portfolio for the state executive 

council.

“Upon the restructuring of 

my portfolio, the elements of 

arts, culture, and heritage have 

been put under Creative Econo-

my which the state government 

sees as something significant.

“I believe that arts, culture 

and heritage should be the eco-

nomic powerhouse for the state.

“It can contribute towards the 

state’s gross domestic product 

(GDP) and promote the estab-

lishment of more creative start-

ups.

“This eventually creates more 

jobs, attracts new investments 

and nurtures local creative tal-

ents as well as empowers the 

local community,’’ said Yeoh.

“The United Nations Educa-

tional, Scientific and Cultural 

Organisation (Unesco), Interna-

tional Council on Monument and 

Sites (ICOMOS) and the Heri-

tage Alliance of UK recognise 

that ‘Creative Economy’ which 

evolved from the ‘Creative In-

dustries’ has grown to become 

significant.

“The approach to preserve 

cultural heritage must evolve 

continuously with time and cur-

rent technologies.

“Creative industries are one 

of the effective ways to pre-

serve cultural heritage and to 

add value to heritage. London 

and Paris are the best examples 

pertaining to this.

“So, let us all strive together 

to make Penang a premier hub 

for tourism and creative econo-

my in the region,” added Yeoh.

PETACE to play pivotal role in local economy

(From left) Chong Eng, Chow, Tan and Margarita at the launch of the ‘Someone For Each One’ 

(SFEO) programme at the Penang Harmony Centre.

Lai says the SFEO initiative 

will focus on family, skills 

training and support services.

‘You'll never walk alone’
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Story by Edmund Lee  

Pix by Ahmad Adil Muhamad

T
HE George Town Literary 

Festival (GTLF) 2020 will 

be going vir tual this year 

in view of the current Covid-19 

pandemic.

State Tourism and Creative 

Economy Committee chairman 

Yeoh Soon Hin said this year’s 

edition, themed “Through the 

Looking Glass”, would be held 

from Nov 26 to Nov 29.

He said the festival would 

continue to champion literary 

ar ts while navigating a new cli-

mate.

“This year’s edition will be 

shifted to online with the focus 

on curated podcasts, visual 

content and readings.

“It will have a more regional 

and local emphasis, engaging 

local talents and honouring the 

diverse voices.

“Penang has been a pas-

sionate patron of the ar ts and 

continues to be a lively creative 

hub.

“The aspects of creativ-

ity, culture and heritage have 

served as catalysts to spur lo-

cal economic development,” 

Yeoh told a press conference 

on Oct 2.

He added that over the years, 

GTLF has risen to become one 

of the key players in celebrat-

ing literature, ar ts and culture 

in the Southeast Asian region.

GLTF 2020 will see a celebra-

tion of local and regional talent, 

with an expected final line-up of 

60 thinkers, ranging from es-

tablished to emerging names in 

the creative sphere.

The festival organisers may 

also consider organising sev-

eral physical events in George 

Town, such as writing, trans-

lation workshops and poetry 

readings.

The festival is partially fund-

ed by the International Relief 

Fund of the German Federal For-

eign Office and Goethe-Institut 

this year.

GLTF 2020 is free for the 

public.

Also present at the press 

conference were Penang Con-

vention & Exhibition Bureau 

(PCEB) chief executive officer 

Ashwin Gunasekeran, festival 

co-directors Pauline Fan and 

Sharaad Kuttan, co-curator Iz-

zuddin Ramli and Goethe-Insti-

tut director Rolf Stehle.

(From left) Izzudin, Sharaad, Fan, Yeoh, Stehle and Ashwin promoting the festival at the 

press conference.

New norm for 
GTLF 2020

THE St Xavier’s Institution, the old-

est Catholic Lasallian school in Ma-

laysia, wants to go fully co-ed.

Brother Jason Blaikie, who is 

the brother director of SXI, said the 

school is in the midst of sending its 

application regarding this change 

to the Penang Education Depart-

ment when he led a delegation to 

pay a courtesy call on Chief Minis-

ter Chow Kon Yeow in Komtar on 

Oct 8.

For many years, however, SXI 

has accepted girls for its Form Six 

classes.

“We want to revive our past glo-

ry and hope to continue the legacy 

of this historical institution estab-

lished way back in 1852,’’ said 

Blaikie during the courtesy visit.

“Almost a year ago, the Brothers 

Council had no objection to the pro-

posal to switch to a co-education 

system (co-ed) and we are in the 

midst of sending our application re-

garding this change to the Penang 

Education Department.

“One of the unique features of 

our institution is that we have an 

equal ratio of students from all rac-

es and this has been our long-held 

tradition.

“We have a total of 1,060 stu-

dents now, but the enrolment 

has actually dropped. In the 60s, 

we used to have around 3,000 

students and in the 70s nearly 

2,500,’’ Blaikie added.

Meanwhile Chow commended 

SXI’s decision to become a co-edu-

cational school which would indeed 

be good for boosting enrolment.

“It is good to hear that the insti-

tution has decided to include girls 

in the school which would definite-

ly give a new dimension to it.

“And speaking on the enrol-

ment of the school, perhaps SXI 

can look to its feeder schools (SK 

St Xavier and SK St Xavier Branch) 

to help in increasing the intake,’’ 

said Chow.

During the courtesy visit, Chow 

was also briefed on the infrastruc-

ture development of the school.

“The Karpal Singh Hall in the 

school will be turned into a heri-

tage centre, and we have got some 

artifacts such as school diary from 

1887 to 1898.

“With that, the whole stretch of 

Farquhar Street will have heritage 

buildings like the Anglican Church, 

Penang State Museum, Assump-

tion Church and Cheong Fat Tze 

Mansion.

IT was a joyful moment for Sun-

gai Pinang residents and those 

staying around the Karpal Singh 

Drive when the ground-breaking 

ceremony of a three-acre neigh-

bourhood park was launched at 

Lebuh Sungai Pinang 7 recently.

Chief Minister Chow Kon Ye-

ow, who planted a Malayana sap-

ling at the site during the ground-

breaking ceremony on Oct 4, 

said the park, as part of a green 

initiative by the state, would en-

able the residents there to enjoy 

its recreational facilities.

“The purpose of this proj-

ect is to turn open spaces into 

an urban neighbourhood park 

equipped with various leisure fa-

cilities.

“This is one of the state gov-

ernment’s efforts to increase 

recreational facilities in urban ar-

eas with limited space and land.

“Until today, 69 neighbour-

hood parks have been built in the 

northeast district,” Chow said in 

his speech at the ceremony.

Looking back, he said the 

state government started the 

initiative to transform Penang 

into a cleaner, greener and safer 

state some 10 years ago.

Chow praised the Penang 

Stadium Corporation and Open 

Spaces (SCOS) for coming up 

with its pilot project at Lebuh 

Sungai Pinang 7 since its forma-

tion this year.

He hoped when the project 

is ready by July 2021, the park 

is given a suitable name after 

getting input and that the place 

would become an attraction. 

The project will have 100 pub-

lic car parks.

Chow added that the park 

would feature among others na-

tive Penang trees, Forest Pavilion 

and Slide, Silver Garden and But-

terfly Garden. 

The plan to set up the neigh-

bourhood park at Lebuh Sungai 

Pinang 7 actually started on Nov 

3 last year when state Sports 

and Youth Committee chair-

man Soon Lip Chee and Sungai 

Pinang assemblyman Lim Siew 

Khim had a meeting with Penang 

SCOS, Penang Island City Coun-

cil, Penang Women’s Develop-

ment Corporation and the local 

residents for feedback and ap-

propriate actions to be taken.

Soon said the state govern-

ment is committed to providing 

recreational and sports facilities 

to meet and improve the quality 

of life of the people of Penang.

He thanked the Forest Re-

search Institute Malaysia (FRIM) 

for supporting the project and do-

nating some native Penang trees 

such as Jelutong, Gelugor, Ara 

and Penaga Laut.

SXI wants to switch to fully co-ed system Neighbourhood park takes root in Sungai Pinang
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摄影师转行当菜农，凯鲁阿敏
5年拼出7英亩事业，成为槟

城青年农业企业家最佳典范。
威北的阿拉古拉（Ara Kuda）是

槟州主要的蔬菜出产地之一，在
这广褒的土地上，农民们辛勤耕
作，为槟州甚至是北马一带，供
应新鲜蔬果。

34岁的凯鲁阿敏就是他们其中
一员，他从2015年开始，就放下
了手上的工作，赫然以手上仅有
的1万5000令吉，开启了其务农人
生。

虽说早些年曾协助亲人打理油
棕园，不过当时也仅是投身在管
理之上，在务农方面完全就是一
个“菜鸟”。

无论如何，凭借着一股不服输
的拼劲，他还是在这项事业上闯
出一番天地，甚至在业界内也小
有薄名。

随着农业科技和技术不断进
步，现代务农方式已可以通过现
代管理方式，来系统化管理整个
务农流程，无形中减低了进入有
关领域门槛。

同时，随着农产品的价值提
升，这一行业前景备受看好，因
此，槟州政府一直以来都鼓励年
轻人投入农业，成为新的创业选
项。

为了鼓励州内农业发展，槟
州政府也推出了多项农业相关计
划，如槟州青年农业企业家基
金，和寻找新的农耕地，让有意
投身农业领域者“耕者有其地”
。

较早前，槟州首长曹观友也透
露，槟州政府目前正积极与槟州
区域发展机构讨论，划出位于阿
拉古拉147英亩地段做为农业地，
以确保州内的粮食安全。

不适办公室生活 看好农业前景
说起创业心路历程，凯鲁阿敏

透露，本身的性格导致他不适合在
职场发展，而创业就成了他主要的
选项，会选择农业，主要是看好农
业前景。

“我曾经因为兴趣，当过兼职
摄影师和在媒体单位实习，但是我
发现办公室生活不适合我，每天在
繁忙的街道上，上下班堵车更不是
我想要的。”

因此，他在经过深思熟虑后，
决定出来从事务农，他笑说，如今

每天都面对青山绿水，而且和打工
不同的是，自己创一番事业，能够
让他和家人过得更好。

天气是农业严竣挑战
凯鲁阿敏坦诚，自己当老板风

险还是会有，尤其是农业方面更是
一个“靠天吃饭”的事业，老天不
作美时，就要面对损失。

“在2017年大水灾时，我们这
里也是灾区之一，所有农作物一夜
之间被摧毁，导致我们损失惨重，
但务农就是这样，痛了之后还是一
样要站起来，从新开始。”

他也说，农产品的价格也是从
事这项行业的挑战之一，有时候某
项农产品过剩时，价格就会偏低，
情况严重的话还会面对“亏本卖”
，甚至是直接丢弃的情况。

“这些都是务农必需要面对的
挑战，但退一步说，农产品是生活
必需品，每天都会有销路，所以我
们不必担心会有市场，只要你放下
身段去推销就会有出路，我就是这
样走过来的。”

务农是年轻人不错选择
对于创业秘诀，凯鲁阿敏认

为，要趁着年轻时勇敢闯，面对
挫折永不言败，是他一路走来所
领悟到的真理。

他指出，踏出第一步永远都是
最难的，许多人都是因为害怕未
知，而选择在原地踏步，久而久
之就丧失了尝试的勇气。

对于一些人仍认为务农属于
比较“不成功”，凯鲁阿敏却抱
有不同看法，他说，随着时代改
变，务农对年轻人而言已经成为
一个不错的选项。

“经过5年打拼，我如今已能
买得起轿车和房子，经商付出和
成果是成正比的，而如果安于工
作，我们就只能拿一份薪水。”

“我的菜园是从2英亩开始运
作，刚开始的时候资源有限，什
么都要依靠自己，虽然很辛苦，
但是成功的果实还是甜美的。”

Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

传统手工月饼，制作过程一点
也不能马虎。
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1.随着农产品的价值提升，
农业前景备受看好 。

2. 凯鲁阿敏从摄影师转行当
菜农，如今已是槟城青年农业
企业家最佳典范。

3.随着农业科技和技术不断
进步，如今已可系统化管理整
个务农流程。

4.槟州政府一直以来都鼓励
年轻人投入农业，成为新的创
业选项。

摄影师转型当菜农拼出佳绩

凯鲁阿敏成青年农业典范
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