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U
LTRA Clean Holdings 

(UCT), a United States-

headquartered company, 

will be setting up a manufactur-

ing facility in Batu Kawan Indus-

trial Park in Penang at the end of 

this year.

Chief Minister Chow Kon Ye-

ow said the state government 

was delighted that the Nasdaq-

listed UCT chose Penang for its 

latest expansion.

“UCT is a major industry 

player in the fluid delivery criti-

cal subsystem within the semi-

conductor supply chain, which 

supplies to the wafer fabrication 

equipment (WFE) players,” Chow 

told a press conference in Kom-

tar on July 20.

“UCT is ranked among the 

top 10 suppliers in the critical 

subsystems to the semiconduc-

tor and related manufacturing 

industries in 2019, with the to-

tal critical subsystems revenue 

estimated at US$11 billion in 

2019.”

 Chow added that the compa-

ny’s new facility would be its lat-

est addition to the existing sites 

in the United States, Singapore, 

China, Czech Republic and the 

Philippines.

 The construction of UCT’s 

340,000sq ft facility is expected 

to begin by the end of this year, 

with initial production slated for 

the second half of 2021.

 “The new facility will create 

more than 650 jobs over the 

next five years, including roles in 

manufacturing, engineering, re-

search and development as well 

as quality management.

 “UCT’s strategic investment 

is a testament of Penang having 

gained momentum in attracting 

investments from leading play-

ers in the front-end equipment 

global supply chain.

 “This is a milestone in Pen-

ang’s industry transformation 

journey and evidence of how 

major strategic investments 

translate into technology and 

economic spillovers.

“With Penang’s robust eco-

system in back-end equipment 

and automation areas, the addi-

tion of front-end equipment sup-

ply chain would power Penang 

further to serve the industry’s 

end-to-end needs,” Chow said.

According to SEMI, a global 

industry association that repre-

sents the electronics manufac-

turing and design supply chain, 

global semiconductor equipment 

sales by original equipment 

manufacturers is estimated to 

increase 6% to US$63.2 billion 

in 2020 and expected to reach 

US$70 billion in 2021.

 Penang attracted RM7.1 bil-

lion of total approved manufactur-

ing investment in the first quarter 

of 2020. It includes RM6.8 billion 

of foreign direct investments (FDI) 

or 64% of Malaysia’s total manu-

facturing FDI, the highest among 

the states in Malaysia.

Penang is undoubtedly the 

key pillar to Malaysia’s external 

trade, especially in the E&E in-

dustry. Last year, it recorded a 

trade surplus of RM99 billion, 

representing 72% of Malaysia’s 

total trade surplus for the peri-

od, which is largely contributed 

by the E&E sector.

For the splendid achievements, 

Chow expressed the state’s ap-

preciation to the federal govern-

ment and Malaysian Investment 

Development Authority (Mida) for 

working with InvestPenang in at-

tracting UCT’s investment.

He also applauded InvestPen-

ang and Penang Development 

Corporation (PDC) for their te-

nacity and hard work in facilitat-

ing the investment.

For UCT, its chief operating of-

ficer Vijay Chinnasami said UCT 

is proud to partner with the Ma-

laysian government and the Pen-

ang state government to expand 

their global footprint as part of 

their strategic growth plan.

Also present at the press 

conference were Deputy Chief 

Minister II Prof Dr P. Ramasa-

my, state Domestic & Interna-

tional Trade, Consumer Affairs 

and Entrepreneurship Develop-

ment Committee chairman Da-

tuk Abdul Halim Hussain, Chief 

Minister’s special investment 

adviser Datuk Seri Lee Kah 

Choon, InvestPenang chief ex-

ecutive officer Datuk Loo Lee 

Lian, PDC senior deputy gen-

eral manager Datuk Yeoh Lean 

Huat and PDC deputy general 

manager Aziz Bakar.
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Chow (third from right) showing the site map where Ultra Clean Holdings will set up its new facility in Batu Kawan. With him are 

(from left) Abdul Halim, Ramasamy, Loo and Yeoh.

3. Wash hands regularly 
with soap and sanitiser

4. Be 
aware of 
Covid-19 
pandemic

1. Practise 
physical distancing 2. Wear face masks

Ultra Clean 
expands to Penang 
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O
VER the past 12 years, 

Plexus Penang has donated 

over RM1 million to more 

than 25 schools and other educa-

tional institutions through its corpo-

rate social responsibility activities.

Recently, Plexus Manufacturing 

Sdn Bhd sponsored 20 new lap-

tops in support of the Penang gov-

ernment’s “E-Learning Computer 

Programme”.

The programme was initiated by 

the state to assist needy students 

who do not have computers or lap-

tops so that they can take part in 

e-learning during the movement 

control order (MCO).

Plexus APAC president Datuk 

Lim Yong Jin said Plexus Penang 

was happy to be able to help the fu-

ture leaders tackle the challenges 

of e-learning.

“This pandemic has reminded 

us of the inequality that exists in 

education, particularly in schools.

“Remote education has become 

essential in sustaining social dis-

tancing.

“Plexus Penang wants to in-

troduce more compassion into 

society,” he said in his speech 

before the laptop presentation 

ceremony at Plexus Riverside on 

July 30.

Lim said Plexus had made its 

presence in Malaysia for 25 years.

Also present were Chief Minis-

ter Chow Kon Yeow, state Women 

and Family Development, Gender 

Inclusiveness and Religions Other 

Than Islam Committee chairman 

Chong Eng and Penang Domestic 

and International Trade, Consumer 

Affairs and Entrepreneur Develop-

ment Committee chairman Datuk 

Abdul Halim Hussain.

Chow said the state has con-

stantly prioritised human capital 

growth.

“We set up the ‘E-Learning Com-

puter Programme’ task force that is 

dedicated to developing the educa-

tion sector in the new normal.

“We are pleased that since the 

initiation of the ‘E-Learning Com-

puter Programme’ in May, we have 

received strong support from pri-

vate sectors, with companies like 

Plexus stepping in to contribute to 

our effort.

“To date (July 30), we have re-

ceived and refurbished a total of 

222 laptops and computers that 

will be collected by the eligible stu-

dents,” he said.

Chow added the state is confi-

dent that with the strong support 

from the private sector, Penang 

would be able to successfully de-

velop the education sector and con-

tinue to guide and nurture young 

talents.

THE Butterworth Digital Library 

(BDL), the first digital library in 

Seberang Perai and the fourth of 

its kind in Penang, is now becom-

ing more popular, especially with 

young people.

Located in Kampung Beng-

gali, the double-storey building is 

equipped with a community hall, 

a digital library, conference and 

seminar rooms, teleconference 

room, indoor playground for kids 

and cafeteria.

The other digital libraries are lo-

cated on the island, namely Pen-

ang Digital Library 1 and Penang 

Digital Library 2 in Jalan Masjid 

Negeri, and Penang Digital Library 

@ Batu Maung at Southbay Plaza 

in Batu Maung.

BDL assistant 

information technol-

ogy officer Nor Fazi-

ra Md Salleh (pix) 

said the new facility 

had its soft open-

ing on July 15 and 

its official launch is 

expected to be held 

soon.

“Chief Minister 

Chow Kon Yeow is 

expected to officiate the new digi-

tal library soon.

“The Butterworth Digital Li-

brary now opens every day with 

the operating hours from 8am to 

10pm and there is no entrance 

fee,” she told Buletin Mutiara on 

Aug 3.

Although the facility was 

opened only about a month ago, 

Nor Fazira said it has received 

overwhelming response from the 

local community.

“During weekends, we usually 

receive about 350 visitors while 

on weekdays we record an aver-

age of about 200 visitors.

“This shows that the local com-

munity is aware of such a facility 

in their place and we expect the 

number to continue to rise after 

the official launch,” she added.

According to Nor Fazira, Butter-

worth Digital Library currently of-

fers a 50% discount for its e-book 

membership for students.

“The membership is for a one-

year period and the fee for adults 

is RM60 and RM30 for student 

after discount.

“Those who sub-

scribe to our pack-

age can have unlim-

ited access to our 

e-book database 

that has over 5,400 

e-books of different 

genres,” she said.

Nor Fazira said the 

BDL management 

also has taken some 

preventive measures 

to curb the spread of 

Covid-19 in the facility.

“This includes a body tempera-

ture check on each visitor before 

they enter the facility.

“It is also compulsory for them 

to wear face masks all the time.

“Besides that, we have 

placed markers on the floor and 

chairs to remind our visitors 

of the 1m physical distancing 

rule,” she said.

Good response to 
Butterworth Digital Library 

Chow showing keen interest in a laptop given to a student. With him is Abdul Halim (in 

black coat).

Needy students 
gain from 
e-learning 
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T
HE Penang government 

hopes the Penang Interna-

tional Airport (PIA) expan-

sion project will be excluded from 

the National Airports Strategic 

Plan (NASP) study.

"Our stand is clear. We hope 

that the PIA expansion project will 

be excluded from the NASP study 

because it has already reached an 

advanced stage of preparedness 

to implement the project," Chief 

Minister Chow Kon Yeow said in a 

press conference on Aug 25.

Detailing events on the project, 

Chow said it was given the nod to 

proceed by the Ministry of Trans-

port (MoT) in August last year.

“The MoT approved the execu-

tion of the PIA expansion project 

(with a capacity of 12 million pas-

sengers per annum) as well as 

the airspace study for the north-

ern region, back in August 2019.

“The Penang government ob-

tained two progress reports from 

the Malaysia Airports Holdings 

Berhad (MAHB) – dated Jan 30 

and March 9 this year – pertaining 

to the airport expansion project.

“That was before the change of 

the federal government. The Pen-

ang government has not received 

any written update on the project 

after that.

“According to the latest update 

that we received, MAHB had ap-

proved the appointment of con-

sultants for the project on Feb 

15, 2019. 

“The Penang Island City Coun-

cil (MBPP) has also approved the 

planning permission for the airport 

expansion project,” Chow said.

He added that the PIA expan-

sion project was neither cancelled 

nor postponed when Pakatan Ha-

rapan was the federal government.

He said the ministry is now 

saying that it is conducting a re-

view before making any decision 

(on development of airports and 

short take-off landing airports in 

the country).

It was reported that any pro-

posal for a new airport develop-

ment, including for the upgrading 

and expansion of the PIA, would 

only be considered after the NASP 

study has been finalised.  It was 

also reported that the study is 

scheduled to be completed in 

2023, in line with the National 

Transport Policy.

Chow said that the ministry 

had initially mentioned the Co-

vid-19 pandemic as the reason 

that impacted the PIA expansion 

project; and now it says stated 

the NASP study is the reason.

“When Pakatan Harapan was 

the federal government, it was 

often told to shoulder the respon-

sibility to make decisions and 

implement them.

“It has almost been six months 

since Perikatan Nasional wrested 

the federal government.

“Now that it is the federal gov-

ernment and Datuk Seri Dr Wee 

(Ka Siong) is the minister, it is 

their responsibility to implement 

what is required.

“It is a fact that the MoT has 

given its approval, and MAHB is 

prepared to implement the proj-

ect,” Chow said.

He thanked Dr Wee for inviting 

him to a meeting to discuss the 

PIA expansion project.

 “We will be meeting on Thurs-

day (Aug 27) and I will be accom-

panied by the Penang State Sec-

retary and representatives from 

the State Economic Planning Divi-

sion (BPEN). We will be highlight-

ing a few matters including the 

Light Rail Transit (LRT) project,” 

he said.

BUILDING a sense of confidence 

among local tourists is the core 

element in reviving Penang's 

tourism industry, says Chief Min-

ister Chow Kon Yeow.

"In order to regain the confi-

dence of our tourists, we need 

to have a solid standard operat-

ing procedure (SOP) which will 

give them a reassurance on their 

safety when they visit Penang," 

said Chow during the launch of 

the “Responsible Tourism” cam-

paign on July 30.

"Penang is heading towards 

creating a responsible tourism 

which would also help check the 

spread of the Covid-19 transmis-

sion in the state.

"We (the state government) 

have taken the necessary steps 

as well as initiated guidelines to 

ensure a smooth re-opening of 

the tourism industry," said Chow 

while adding that the state gov-

ernment would continue with its 

efforts to accelerate the recov-

ery of its economy.

According to Chow, the state 

government is satisfied with the 

number of domestic tourists to 

Penang since the re-opening of 

its tourism industry.

"We hope that there will be an 

increase in the number of tour-

ists to Penang as it is important 

for our economy.

"We have been striking a bal-

ance between public health and 

economic health since they are 

equally important to us," he 

added.

During the launch, some of the 

tourism operators in the state 

received accreditation under the 

Penang Accreditation System for 

successfully complying with the 

SOPs during their operations.

Meanwhile, state Tourism De-

velopment, Arts, Culture and Her-

itage Committee chairman Yeoh 

Soon Hin said the campaign is a 

reminder to all that adhering to 

SOPs is a collective responsibil-

ity.

"The concept of responsible 

tourism is where everyone needs 

to play their role in making tour-

ism safer.

"Penang is the first state in 

Malaysia to come up with this ap-

proach in its continuous effort to 

curb the pandemic," Yeoh said.

Also present were Penang Is-

land City Council (MBPP) mayor 

Datuk Yew Tung Seang, Penang 

Convention & Exhibition Bureau 

(PCEB) chief executive officer 

Ashwin Gunasekeran and MOTAC 

(Ministry Of Tourism and Culture) 

Penang director Jonathan Freddy 

P. Bagang.

SULING Hill in Bukit Mertajam 

has the potential to be a pop-

ular tourist destination, says 

Penang Agriculture, Agro-based 

Industries, Rural Development 

and Health Committee chair-

man Dr Norlela Ariffin.

The hill, she said, is famous 

for its variety of durians and can 

be further promoted as an agro-

tourism attraction.

“Usually during the durian 

season, people often go to Balik 

Pulau to enjoy the fruit.

“But we want to change the 

perception that only Balik Pu-

lau has high grade durians. We 

want to promote other places in 

Penang and that Suling Hill too 

has quality durians.

“I have been told that Suling 

Hill has 15 types of durians such 

as the famous Black Thorn, Mu-

sang King, Red Prawn, Hor Lor, 

Tekkah and many others.

“It is also a popular place 

among the locals for recreation-

al activities.

“So, we will be doing our best 

to promote the place for domes-

tic tourism as well,” Norlela told 

reporters during her visit to the 

hill on July 23.

Also present were Penang 

Veterinary Services Department 

(DVS) director Dr Anun Man and 

state Agriculture Department di-

rector Shahbani Ismail.

Suling Hill beckons tourists

Penang states stand 
on airport project

Responsible tourism to woo tourists

(From left) Yew, Yeoh, Chow and Freddy in a group picture with some of the tourism 

operators in Penang.

These visitors are quite happy after trying out some of the 

high-quality durians during the recent fruit season at Suling 

Hill. 
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A screenshot of the participants of the first National Inter-state Open Online 2020 Chess 

Championship.

Story by Kevin Vimal

W
ITH an eye on future 

challenges, the Penang 

government recently an-

nounced a programme called Youth 

Entrepreneurship Challenge 2020 

which will be held until Oct 3.

Themed “Youth For Future”, the 

programme is a collective effort by 

the Penang government, Penang 

Youth Development Corporation 

(PYDC) and the Penang Chinese 

Chamber of Commerce Young En-

trepreneur Section (PCC YES).

State Youth and Sports Commit-

tee chairman Soon Lip Chee said 

the programme would help cultivate 

a business mindset among youths 

and was also important for them to 

stay competitive in the modern-day 

where technology and innovation 

are prime assets.

“Innovation and technology are 

the way forward in this modern-day 

era; therefore, it is important for 

youths to realise the need to stay 

in touch with current trends.

“That is why this programme 

will be a useful platform for them 

to showcase their talent,” he said 

during a press conference in Kom-

tar on July 30. 

The programme is open to all 

youths in Penang aged 18 to 30. 

All participants are required to 

prepare a business plan according 

to the terms and conditions set.

For non-Penangites who are 

studying or working in Penang, they 

are required to prepare a certifica-

tion letter from their respective in-

stitutes or companies.

“This platform is not only limited 

to youths from the business field 

but also open to those from other 

fields as well because we want to 

make sure it benefits all youths 

without conditions,” Soon added.

PYDC general manager Dr Gwee 

Sai Ling said this would be a great 

platform for youths in Penang to 

rise and shine in the area of en-

trepreneurship, especially those 

youths with a burning desire to 

make a change and be successful.

“Entrepreneurship can be a 

challenging area to explore, but 

nothing comes easy in life. To be 

a successful entrepreneur, you will 

face challenges in different forms, 

but the outcome is the sweetest,” 

she said during her speech. 

Also present were Pengkalan 

Kota assemblyman Daniel Gooi, 

Batu Lancang assemblyman Ong 

Ah Teong and Penang Skills Devel-

opment Centre chief operating offi-

cer Lim Wei Chen.

The prizes up for grabs for the 

champion, first runner-up and sec-

ond runner-up are RM15,000, 

RM10,000 and RM8,000 respec-

tively.

THE first National Inter-state Open 

Online 2020 Chess Championship 

was held recently, hence the or-

ganisers did not have to 

book a venue nor set up 

chess boards, tables and 

chairs.

It was a totally new ex-

perience of playing chess 

for many of the 132 par-

ticipants via Zoom as well 

as those who witnessed 

the event from the com-

fort of their homes.

Third-seeded Penang 

‘A’ created Malaysian 

chess history when it won 

the championship, ahead 

of top-seeded KL Warriors 

and unseeded Penang 

SLCC U-18.

Penang ‘A’, compris-

ing Loo Xin Hao, FM 

Wong Yinn Long, Poh Yu 

Tian and IM Ooi Zhi Yang, 

won RM1,500 for their 

victory while KL Warriors, 

who were made up of FM 

Chan Kim Yew, FM Rohan 

Navaratnam, FM Lye Lik 

Zhang and FM Wong Jian-

wen, bagged RM1,000 

as the runner-up.

Penang SLCC U-18 

were rewarded with 

RM900.

In all, 33 teams from 

nine states took part in the cham-

pionship. The participants included 

Malaysian players from as far as 

Pennsylvania (USA), New Zealand 

and the United Kingdom.

Penang entered the most teams 

with 12 while Selangor, Malacca and 

Kuala Lumpur entered four teams 

each.

Besides the top three winners, 

cash prizes were also given to the 

other categories, including RM50 for 

each of the best board players.

The tournament offered a total 

prize money of RM7,850, the biggest 

thus far for an online 

competition locally.

Malaysian Chess Fed-

eration (MCF) president 

Akhramsyah Muammar 

Ubaidah Sanusi com-

mended the Penang 

Chess Association (PCA) 

for co-organising the 

event.

“The Interstate Tour-

nament is part of the 

chess community in Ma-

laysia’s efforts to adapt 

positively to the new nor-

mal presented to us by 

the Covid-19 pandemic,” 

said Akhramsyah Muam-

mar Ubaidah, son of for-

mer Kedah mentri besar 

and agriculture minister 

Tan Sri Sanusi Junid.

"MCF has taken the 

lead for this tournament 

essentially as a path-

finder for future events of 

greater scale and ambi-

tion.

“The event together 

with smaller interna-

tional online tourna-

ments is helping to 

align the practice of on-

line chess tournaments 

worldwide, especially with longer 

time-control, as global chess com-

munity gears up for participation in 

the first International Online Chess 

Olympiad!”

MCF vice-president See Swee 

Sie, who is also the PCA president, 

said she was delighted to know that 

the disabled community was happy 

with their efforts to make the game 

available to them during this diffi-

cult period.

Penang wins historic online chess tourney 

Youths urged to unleash 
entrepreneurship skills

See says her 

association is 

thankful for the 

support it receives 

in its digitalisation 

efforts.

Akhramsyah says 

MCF will continue 

to encourage the 

growth of the online 

chess game.
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E
LIGIBLE employees of Sunshine Whole-

sale Mart will now be receiving their cost 

of living allowance (COLA) or staff allow-

ance via digital wallet, instead of physical Sun-

shine vouchers.

The employee e-wallet programme is touted 

to be the first of its kind in the country.

Sunshine Wholesale Mart Sdn Bhd chief 

executive officer Cynthia Hwang said the 

programme would enable the company to 

credit the monthly COLA into their staff’s 

digital wallet.

“On average, Sunshine pays out about 

RM500,000 in COLA and staff allowance per 

year. In the past, the allowances were given to 

employees in the form of physical vouchers.

“Now, we have collaborated with Boost 

to utilise the Boost Partner Wallet feature. 

Our employees will be able to shop ‘cash-

lessly’ at all our Sunshine retail outlets,” she 

said before the official launch of the Sun-

shine Staff E-Wallet programme at Sunshine 

Square on July 25.

Cynthia said the amount of allowances given 

varies according to the staff’s years of service; 

ranging from RM150 to RM250 per month.

Boost director of merchants Eric Chong (pix) 

said the company was thankful for the collabo-

ration between Boost and Sunshine.

“The programme allows seamless trans-

actions for the employees.

“We have 7.6 million customers and 

180,000 merchants.

“Besides assisting merchants, we strive 

to help micro-merchants to move their 

businesses online,” he said.

Bayan Baru MP Sim Tze Tzin stressed the 

importance of businesses adopting and em-

bracing the digital economy.

“Businesses stand to lose out if they do 

not embrace the digital economy as there are 

tremendous opportunities there,” he said.

Chief Minister Chow Kon Yeow said the Co-

vid-19 pandemic has impacted business op-

erations besides health.

“The pandemic has changed the way 

businesses are conducted and how 

things are done.

“People must realise that digital econo-

my is the way forward and it is important 

for us to be part of it.

“The opportunity (of going digital) is 

great and limitless,” he said.

Chow also spoke about the Penang govern-

ment’s efforts to facilitate the digital economy.

“The efforts consist of three pillars – 

to get ready the digital infrastructure, to 

create a digital platform for the people to 

conduct their businesses, and to formulate 

policies to drive digitalisation.

“No doubt there will be challenges. The 

public-private partnership is the way forward,” 

Chow said.

He advised the public not to waste the ‘cri-

sis’ brought by the pandemic.

“This crisis brought disruptions, and it can 

either lift you up or pull you down.

“It is up to you to grab the opportunity that 

comes with the crisis,” he said.

Also present were Sunshine Wholesale 

Mart Sdn Bhd managing director Datuk Hwang 

Thean Long and Sunshine Wholesale Mart 

Sdn Bhd director Yee Kam Ming.

Boost-ing 
efforts to go 
cashless  

FOR the second consecutive year, the Pen-

ang Island City Council (MBPP) has tightened 

its partnership with IBM Malaysia Sdn Bhd 

after a memorandum of understanding (MoU) 

was signed on Aug 3.

The collaboration would see both parties 

working closely to further enhance smart city 

initiatives to improve the delivery of public 

services in the state.

The MoU was signed between MBPP may-

or Datuk Yew Tung Seang and IBM managing 

director Catherine Lian and it was witnessed 

by state Housing, Local Government and 

Town and Country Planning Committee chair-

man Jagdeep Singh Deo.

Speaking at the ceremony, Jagdeep said 

the only thing that keeps everyone connected 

during this Covid-19 pandemic is technology.

Hence, he said it is important the public 

continues to embrace technology and never 

let their guard down as the fight against the 

virus is far from over.

“Penang is always leading the way, not on-

ly in the country but also in this region when it 

comes to smart government and smart city,” 

Jagdeep said during a press conference in 

Komtar on Aug 3.

According to Yew, MBPP is confident that 

the fruitful collaboration with IBM would con-

tinue to accelerate steady economic growth 

in the state and improve the living standard 

of all Penangites.

“The continuous collaboration with MBPP 

exemplifies IBM’s commitment to supporting 

local governments in Malaysia to accelerate 

the nation’s digital transformation agenda 

and seize opportunities to sustainable pros-

perity for the rakyat,” Lian said.

Also present were MBPP secretary Datuk 

Addnan Mohd Razali and IBM Malaysia direc-

tor of government and regulatory affairs Has-

nul Nadzrin Shah Abdul Halim.

MBPP, IBM ink second MoU on smart city initiatives

ouths urged to unleash 
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பெனந்தி – நம் நாட்டில் முதல் 

முறையாக பகய்ராஸ் ்ேளாணறமை 

நிறுேனததால் உருோககபெட்்ட 

பேணணிலா ்தாட்்டம், இங்குளள 

தாமைான் அக்ரா பெரமைாததாங் ொவில் 

ஆககபபூரேமைான பதாழில்நுட்ெதறத 

ெயன்ெடுததி அறமைககபெட்டுளளது.

 இதன் பதா்டரொக 

கருததுறரதத மைாநில முதல்ேர 

்மைதகு சாவ் பகான் யாவ், இரணடு 

ஏககர நிலபெரபபில் அறமைந்துளள 

இந்த ‘ஸ்மைாரட்’ ்தாட்்டம் 

இம்மைாநிலததிற்கு அதிகமைான 

விேசாயிகள ஈரககபெட்டு உயர தர 

மைதிபபுளள விேசாயதறத உற்ெததி 

பசயய ேழிேகுககும் என்ைார.

 “மைாநில அரசு ஒரு சிறிய 

நில ெரபெளவு பகாண்ட பினாங்கில் 

பதாழில்நுட்ெதறதப ெயன்ெடுததி, 

விேசாயிகளுககு அதிக மைதிபபுளள 

ெயிரகறள உற்ெததி பசயய 

உதவு்ோம் என்று நம்புகி்ைாம்.

 “ வி ே ச ா ய த தி ல் 

பதாழில்நுட்ெ ெயன்ொடுகறளப 

ெயன்ெடுததுேது மிக அேசியமைாகும். 

இது ‘ஸ்மைாரட்’ ்ேளாணறமை மூலம் 

நாட்டின் முதல் செண்ணிலா ததாட்்டம் பினாங்கில் 
உருொககப்பட்்டது - முதல்ெர்

பேணணிலா ்தாட்்ட உருோககம் 

இதறன சிததரிககிைது.

 “என்ே, பகய்ராஸ் 

விேசாயததின் பதாழில்முறன்ோர 

பசயல்ொடு முதல் ‘ஸ்மைாரட்’ 

்தாட்்டமைாகத திகழ்கிைது,” என 

மை்லசியாவின் முதல் ‘ஸ்மைாரட்’ 

பேணணிலா ்தாட்்டததின் 

பதா்டகக விழாறே நிறைவு பசயத 

பின்னர பசயதியாளர கூட்்டததில் 

இவ்ோறு கூறினார.

 மைாநில முதல்ேரின் 

கூற்றுபெடி, சி.எம்.ஐ 

நிறுேனததின் மூலம் மைாநில 

அரசிற்கு தற்்ொது தாமைான் 

அக்ரா பெரமைாததாங் ொவில் 

விேசாய ்நாககததிற்காக 

சுமைார 22 ஏககர நிலங்கள 

பகாணடுளளன.

  “ஆட்சிககுழு உறுபபினர 

்டாக்டர ்நாரபலலா கூறிய 

விேசாயத பதாழில்நுட்ெம் 

குறிதத ெரிந்துறரகள மைாநில 

நம்பிகறக கூட்்டணி அரசின் 

்மைம்ொட்டுத திட்்டங்களின் 

சாரமைாகவும் திகழ்கிைது.

 “என்ே, ஒரு சிறிய 

நில ெரபெளறேக பகாண்ட 

இம்மைாநிலததில், மைாநில அரசு 

பதாழில்முறன்ோரு்டன் இறைந்து 

விேசாயதறத ்மைம்ெடுதத 

பசயல்ெடு்ோம்,” என்று நிலம் & 

நில ் மைம்ொடு, ் ொககுேரதது மைற்றும் 

தகேல் பதா்டரபுககான ஆட்சிககுழு 

உறுபபினர சாவ் பகான் யாவ் 

இவ்ோறு விளககினார.

   இதனிற்ட்ய, பினாங்கு மைககளும் 

எதிரபகாளளும் ்காவிட்-19 

ொதிபபினால் மைாநில ்ேளாணறமை 

துறையில் டிஜிட்்டல் மையமைாககல் 

பசயல்முறைறய துரிதபெடுததபெடும் 

என்று மைாநில முதல்ேர கூறினார.

 இதற்கிற்டயில், 2 ஏககர 

நிலததில் அறமைககபெட்டுளள 

 பேணணிலா ்தாட்்டததின் 

மூலம் ஒவ்போரு ஆணடும் சுமைார 

ரிமை1.5 மில்லியன் ேருோய கிற்டககும் 

என்று றக்ராஸ் விேசாய பசயதித 

பதா்டரொளரான தான் கூன் ப�ாக 

கூறினார.

 “இப்ொது, றக்ராஸ் 

்ேளாணறமை பதாழில்நுட்ெதறத 

ெயன்ெடுததி நீர ொய்சசல் 

பசயல்ெடுததபெடும்.

 “இந்த 2 ஏககர நிலததில், 

சுமைார எட்்டாயிரம் மைர துணடுகள 

உளளன, பூககள ேளர இரண்டறர 
ஆணடுகள ஆகும், ெழம் காயகக 

இன்னும் ஒன்ெது மைாதங்கள ஆகும்.

அதன் பிைகு, ஒவ்போரு ஆணடும், 

அது ெலறனத தரும்”, என ்மைலும் 

அேர விளககினார.

 ்மைலும், பேணணிலா 

மைற்றும் பிை கரிமை காயகறிகறள 

 ்ேளாணறமை 

பசயேதற்காக, பகய்ராஸ் 

்ேளாணறமைககு சி.எம்.ஐ.ககு 

பசாந்தமைான நான்கு ஏககர நில 

விணைபெததிற்கான ஒபபுதறலயும் 

மைாநில முதல்ேர சாவ் பகான் யாவ் 

தனது உறரயில் அறிவிததார.

மாநில முதல்வர் மமதகு சாவ் க�ான் யாவ் க்வண்ணிலா மதாட்டத்த 
பார்்்வயிட்டார். (உ்டன் தான் கூன் க�ாக் )

க்வண்ணிலா மதாட்டம்

பகபூன் பூங்கா- “்காவிட்-19 பதாற்று 

்நாயிலிருந்து விடுபெடுேதற்கு 

ொதுகாபபு கூறுகளுககு முன்னுரிறமை 

ேழங்க ்ேணடும். அறனேரும் 

நிரையிககபெட்்ட நிரோக 

நற்டமுறைகறள(எஸ்.ஓ.பி) பின்ெற்றி 

உ்டல் சுகாதாரதறத ்ெணுேதன் 

மூலம் இதபதாற்றிலிருந்து 

ொதுகாககபெடு்ோம்,” என 

பினாங்கு மைாநகர கழக உறுபபினர 

�ரிகிருஷைன் தமிழ்பெளளிகளுககு 

றகததூயமி ேழங்கும் நிகழ்்சசியில் 

இவ்ோறு கூறினார. 

 தற்்ொது ெளளிகள 

அறனததும் பசயல்ெ்டத 

பதா்டங்கியதால் மைாைேரகளின் 

ொதுகாபபு அம்சததிற்கு  

முககியததுேம் அளிககும் ேணைம் 

பிரததி்யகமைாக ேடிேறமைககபெட்்ட 

றகததூயமி கருவிகள 

தமிழ்பெளளிகள மைற்றும் தமிழ் 

ொலரெளளிகளுககு ேழங்கபெட்்டன, 

என்ைார.

 பினாங்கு தீவுபெகுதியில் 

பசயல்ெடும் ஏழு 

தமிழ்பெளளிகளான 

அஸாத தமிழ்பெளளி, 

இராமைகிருஷைா தமிழ்பெளளி, 

ஜாலான் சுங்றக தமிழ்பெளளி, 

இராஜாஜி தமிழ்பெளளி, 

சுபபிரமைணிய ொரதி தமிழ்பெளளி, 

சுங்றக ஆரா தமிழ்பெளளி மைற்றும் 

ொயான் பலபொஸ் தமிழ்பெளளி 

அறனததுககும் முறை்ய மூன்று 

பிரததி்யக  றகததூயமி கருவிகள 

ேழங்கபெட்்டன. மைாைேரகள "Step 

To Clean" என்ை பிரததி்யக  

றகததூயமி கருவியில் றககள 

ெயன்ெடுததாமைல் கால் மிதிறய அழுததி 

றகததூயமி பெற்றுகபகாளளலாம். 

 இந்நிகழ்்சசியில் புககிட் 

பெண்்டரா ேட்்டாரப ்ெரறேயின் 

கல்வி பிரிவுத தறலேர �ரி்டாஸ் 

மைற்றும் புககிட் பெண்்டரா 

ேட்்டாரப ்ெரறேயின் கல்வி பிரிவு 

பொருளாளர அமுதன் ஆகி்யார 

கலந்து பகாண்டனர. 

 இந்த பிரததி்யக 

றகததூயமி கருவி மைாைேரகள 

றகததூயமி பொததலின் விறசறய 

அழுததாமை்ல  பெற்றுகபகாளள 

ேழிேகுககிைது. இதன் மூலம் 

மைாைேரகளின் சுகாதாரம் 

ொதுகாககபெடுகிைது என புககிட் 

7 தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கு பிரத்தியேக ககத்தூய்மி கருவிகள்  அன்பளி்பபு

மாந�ர் �ழ� உறுப்பினர் 
�ரிகிருஷ்ணன் இநத ்�ததூய்மி 
பயன்பாடு குறிதது ஆசிரியரி்டம் 

விளக்�மளிததார். 

பெண்்டரா ்ெரறேயின் தறலேர 

தரமைன் முதது்ச பசயதிகள 

நாளிதழுககு அளிததப ்ெட்டியில் 

பதரிவிததார. 

 மைாநகர கழக உறுபபினர 

�ரிகிருஷைன் ரிமை5,000 

நிதி ஒதுககீட்டில் இந்த ஏழு 

தமிழ்பெளளிகளுககும் பிரததி்யக 

றகததூயமி  கருவிறய ேழங்கினார. 

இந்த றகததூயமி கருவிறயப 

ெயன்ெடுததும் ேழிமுறைகளும் 

அககருவியில் இறைககபெட்டுளளது. 

 

மாந�ர் �ழ� உறுப்பினர் �ரிகிருஷ்ணன்,சுப்பிரமணிய பாரதி தமிழப்பள்ளி 
நிர்்வா�ததி்டம் பிரததிமய� ்�ததூய்மி  �ருவி�ள் ்வழங்கினார். (உ்டன் 

புக்கிட கபண்ம்டரா மபர்்வயின் த்ல்வர் தர்மன்)
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ஜார்ச்டவுன் - பினாங்கு 

மைாநிலததில் க்டந்த மூன்று 

நாட்களாக நான்கு புதிய ் காவிட்-

19 பதாற்று்நாய ேழககுகள 

ெதிவு்ச பசயயபெட்்டன. தற்்ொது 

பினாங்கு மைாநிலததில் இந்்நாய 

ெரவுதல் கட்டுபொட்டில்  

இருபெதாக மைாநில முதல்ேர 

்மைதகு சாவ் பகான் யாவ் 

கூறினார. 

 பினாங்கு மைாநில அரசு 

பதாற்று்நாய ெரவுேறதத 

தடுககும் முயற்சியாக 

பசெராங் பிறை மைாநகர 

கழகதது்டன் இறைந்து 

உ்டனடி பசயல் திட்்டதறத 

அறிமுகபெடுததியுளளது.

 என்ே, ்காவிட்-

19 பநருககடி ்மைலாணறமை 

ெணிககுழு கூட்்டததின் மூலம், 

எம்.பி.எஸ்.பி   13 தீரமைானங்கள 

எ டு க க ப ெ ட் டுளளன . ப ெ ாது 

இ்டங்களில், குறிபொக மைஞசள 

மைண்டலமைாக அறிவிககபெட்்ட 

மைததிய பசெராங் பிறையில் 

நிரையிககபெட்்ட நிரோக 

நற்டமுறைகள (எஸ்.ஓ.பி) 

பின்ெற்றுேறத  உறுதி்ச 

பசயேதற்காக எம்.பி.எஸ்.பி -யின் 

3,091 பதாழிலாளரகள மீணடும் 

பினாங்கில் க�ாவிட்-19 த�ாற்று �ட்டுப்ாட்டில் 
உள்ளது - மு�ல்்வர் அறிவிபபு

ெணிறயத பதா்டங்கியுளளனர. 

 ்மைலும்,  அதிக 

ஆெததுககுரிய இ்டங்கள என 

அற்டயாளம் காைபெட்்ட ெகுதிகளில் 

மைட்டும் கேனம் பசலுததாமைல் பொது்ச 

சந்றதகள மைற்றும்  எம்.பி.எஸ்.பி  

கவுண்டரகளில் இதற்கு முன்பு இரணடு 

நாட்களுககு ஒருமுறை கிருமிநாசினி 

பதளிககபெட்்ட நிறலயில் இபபொழுது 

தினமும் பதளிகக ்ேணடும் என 

முதல்ேர பதரிவிததார. 

 மைஞசள மைண்டலததில் 

ேணிகம் பசயயும் அங்காடி 

வியாொரிகள அபெகுதியில் 

உைறே ோடிகறகயாளரகளுககு 

பொட்்டலததில் விற்க மைட்டு்மை 

அனுமைதிககபெடுேர, மைாைாக 

அவ்வி்டததி்ல சாபபி்ட அனுமைதி 

கிற்டயாது என பதளிவுபெடுததினார. 

 "எம்.பி.எஸ்.பி நிரோகததின் 

கீழ் பசயல்ெடும் 12  பொது்ச 

சந்றதகளில் ேரததகரகள மைற்றும் 

ேருறகயாளரகள எஸ்.ஓ.பி-றய 

பின்ெற்றுேறத உறுதி்சபசயய 

காேல்துறை மைற்றும் அமைலாகக 

அதிகாரிகள கணகாணிதது 

ேருகின்ைனர," என முதல்ேர 

பகாம்தாரில் நற்டபெற்ை 

பசயதியாளர சந்திபபில் கூறினார. 

 க்டந்த ஆகஸ்ட் 10 ேறர, 

பினாங்கு மைாநகர கழகம் (எம்.

பி.பி.பி) நிரேகிககும் இ்டங்களில்  

எஸ்.ஓ.பி 99.55 விழுககாடும், எம்.

பி.எஸ்.பி-யில் (99.36 விழுககாடு) 

பின்ெற்ைபெட்்டதாக பகான் யாவ் 

கூறினார.

 "அ்த காலகட்்டததில், 

எஸ்.ஓ.பி-றய பின்ெற்ைாத 13 உைவு 

ேளாகங்கள எம்.பி.எஸ்.பி உததரவின் 

கீழ் மூ்டபெட்்டன," என்று அேர 

கூறினார.

 ்மைலும், பினாங்கு மைாநில 

சுகாதாரத துறை (்ஜ.்க.என்) 

இம்மைாநிலததில் MySejahtera 

பசயலி ெயன்ொடு க்டந்த 

ஜூறல,24 அன்று 431,171 ெதிவுகள 

இ்டம்பெற்ை ்ேறளயில் தற்்ொது  

இ்சபசயலிககான  ெதிவுகளின் 

எணணிகறக ஆகஸ்ட்,10  ேறர 

913,832-ஆக  அதிகரிததுளளதாக  

அறிவிததது. 

 "இந்தப பெருந்பதாற்று 

பதா்டரபு கணகாணிபெற்கான 

PGCare பசயலியின் ெதிவு 

நிறுததபெட்்டதால் MySejahtera 

பசயலியின் ெதிவு அதிகரிககபெட்்டது 

என முதல்ேர விளககமைளிததார. 

 இ த ற் கி ற ்ட யி ல் ,  

மைாநிலததின் ேரததமைானி 

தனிறமைபெடுததபெட்்ட நிறலயங்களில் 

பமைாததம் 159 ்நாயாளிகள 

கணகாணிபபுப பிரிவில்(PUS) 

தங்க றேககபெட்டுளளதாக 

பதரிவிததார.

ஜார்ச்டவுன் – கம்்ொங் 

நிரோக பசயல்முறை கழக 

(எம்.பி.்க.்க) உறுபபினரகளின் 

ஒற்றுறமையும் நல்லிைககமும் 

தான் எம்.பி.்க.்க கம்்ொங் 

பமைலாயு 2020-ஆம் ஆணடுககான 

ே்டகிழககு மைாேட்்டததின் சிைந்த 

எம்.பி.்க.்க என்ை பேற்றி 

ோறக சூ்ட திைவு்காலாக 

அறமைந்தது. 

 “2020-ஆம் ஆணடுககான 

சிைந்த எம்.பி.்க.்க விருது என்ெது 

ஒரு தனிநெரின் பேற்றிறய சாரந்தது 

அல்ல மைாைாக அறனதது தரபபினரின் 

ஒற்றுறமையால் கிற்டககபபெற்ைது,” 

என எம்.பி.்க.்க கம்்ொங் 

பமைலாயு தறலேர அபதுல் அஸிஸ் 

பதரிவிததார. 

  “எங்கள எம்.பி.்க.்க 

இந்த ேட்்டார பொது மைககளுககு 

சமூக ்மைம்ொடு மைற்றும் சமூகநலன் 

உதவிகள புரிேதில் முன்னுரிறமை 

ேழங்கு்ோம். கம்்ொங் பமைலாயு 

ேளாகததில் ந்டததபெடும் காறல 

மைற்றும் இரவு்ச சந்றதகளின் ோ்டறக 

ேசூல் பதாறகறயப ெயன்ெடுததி 

ஒவ்போரு மைாதமும் பி-40 

குழுறே்ச ்சரந்த ஏைககுறைய 

30 குடும்ெங்களுககு அததியாேசியப 

பொருட்கள நன்பகாற்டயாக 

ேழங்கபெடும்,” என அககழகததின் 

பசயற்குழு உறுபபினரான 

அ.பிரான்சிஸ்கா முதது்ச பசயதிகள 

நாளிதழுககு அளிதத ்ெட்டியில் 

பதரிவிததார. 

 மு த ல் நி ற ல 

பேற்றியாளரான, எம்.பி.்க.்க 

கம்்ொங் பமைலாயு பேற்றி ் காபறெ, 

சுழற்கிணைம், ரிமை3,000-கான 

பராககப ெைம் மைற்றும் நற்சான்றிதழ் 

பெற்றுகபகாண்டனர. எம்.பி.்க.்க 

பல்ொ சுழியா இரண்டாம் நிறலயும் 

எம்.பி.்க.்க ்்டசா பெரமைாததா 

மூன்ைாம் நிறலககான பேற்றி 

ோறகயும் சூடினர. 

  முதலாம் துறை முதல்ேர 

்டத்தா அமைாட் ஸாககியுடின் 

2020-ஆம் ஆணடுககான சிைந்த 

எம்.பி.்க.்க விருதளிபபு 

நிகழ்்சசிறய அதிகாரபபூரேமைாகத 

துேககி றேததார. 

   இந்த எம்.பி.்க.்க விருதளிபபு 

நிகழ்்சசி மைாநில அரசு சமூக 

்சறேககு ேழங்கும் அங்கீகாரமைாக 

திகழ்கிைது என ஸாககியுடின் 

ேர்ேற்புறரயில் கூறினார. 

 “அணறமையில் ்காவிட்-19 

பதாற்று்நாய எதிரபகாளளும் 

்ொராட்்டததில் எம்.பி.்க.்க 

வடகிழக்கு மாவடடத்தின் சிறந்த எம்.பி.கே.கே விருத்த
எம்.பி.கே.கே ேம்கபாங் மமலாயு வாதே சூடியது

ஆயர் ஈததாம் சட்டமன்்ற உறுப்பினர் ம�ாசப் எங் சூன் சியாங்

க்வற்றி ்வா்� சூடிய எம்.பி.ம�.ம� �ம்மபாங் கமலாயு �ழ�த த்ல்வர் 
மற்றும் கசயற்குழு உறுப்பினர்�ள்

உறுபபினரகளும் முன் ேரிறச 

ெணியாளரகள ெட்டியலில் 

இ்டம்பெற்று பொது 

மைககளுககு உதவிககரம் 

நீட்டினர என்ெது ொராட்்டககுறியது. 

“மைாநில அரசு எம்.பி.்க.்க 

உறுபபினரகளின் ்சறேறய 

அங்கீகரிககும் ேறகயில் ரிமை300-ஐ 

ஊககதபதாறகயாக ேழங்கியது. 

 இந்நிகழ்்சசியில் ெதது 

லஞசாங் சட்்டமைன்ை உறுபபினர 

ஒங் ஆ தி்யாங்; சுங்றக பினாங்கு 

சட்்டமைன்ை உறுபபினர லிம் சியூ 

கிம்; ே்டகிழககு மைாேட்்டத தறலேர 

பராஸ்லி �லிம் ஆகி்யார கலந்து 

பகாண்டனர. 

 ஆயர ஈததாம் சட்்டமைன்ை 

உறுபபினர ்ஜாசப எங் சூன் சியாங் 

கூறுறகயில், எம்.பி.்க.்க கம்்ொங் 

பமைலாயு கழகததின் சாதறனகளும் 

முயற்சிகளும் வியபெற்டயும் ேறகயில் 

திகழ்கிைது, என்ைார.

 “உதாரைததிற்கு நீண்ட 

கால திட்்டங்களில் ஒன்ைான 

முததியாரா உைவு ேங்கி திட்்டததில் 

எம்.பி.்க.்க உறுபபினரகள  

உளளூர பொது மைககளுககு 

உைவுப பொருட்கள விநி்யாகம் 

பசயேர. ்மைலும், நீண்ட கால 

திட்்டததில் பிரததி்யக ேகுபபு 

மைற்றும் மினி உ்டற்ெயிற்சி றமையம் 

ேழிந்டததபெடுகிைது.  

“எனது சட்்டமைன்ை பதாகுதியில் 

இ்டம்பெறும் 7 எம்.பி.்க.்க 

கழகங்களில்  கம்்ொங் பமைலாயு 

கழகம் முன்பனடுதது பசல்கிைது,” 

என்ைார.  
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பெனந்தி – பினாங்கில் ்காவிட்-19 

புதிய ேழககு ெதிவுகள இ்டம்பெறுேறத 

பதா்டரந்து, பினாங்கு மைாநில 

அரசு தற்்ொது பக்டா மைாநில 

மைாேட்்டங்களில் கடுறமையாககபெட்்ட 

ந்டமைாட்்ட கட்டுபொட்டு ஆறை 

(பி.பக.பி.டி) அமைலாககம் 

்ொல் பசயல்ெடுதத இைககம் 

பகாளளவில்றல.

 பதன்்மைற்கு மைாேட்்டததில் 

்நற்று ெதிவு பசயயபெட்்ட புதிய 

ேழககு குறிதது நிருெரகள எழுபபிய 

்களவிககு மைாநில முதல்ேர ்மைதகு 

சாவ் பகான் யாவ் இவ்ோறு 

ெதிலளிததார.

 “இதுேறர, மைாநில அரசு அபெகுதியில் 

நிறைய ேழககுகள ெதிோகாத 

காரைததால் அங்கு பி.்க.பி.டி. 

அமைல்ெடுதத அேசியமில்றல.

 “பதன்்மைற்கு மைாேட்்டததில் 

தற்போது பினோங்கில் பி.்ே.பி.டி-ஐ செயல்படுதத அவசியமில்்லை - மோநிலை முதல்வர்
ஒரு புதிய ேழககு மைட்டு்மை ெதிவு 

பசயயபெட்்டதால் பி.்க.பி.டி 

அறிவிகக ்ேணடிய அேசியமில்றல.

 “ஆறகயால், மைாநில 

சுகாதாரம் துறை பதா்டரந்து 

்காவிட்-19 குறிதத ேழககுகறள 

கணகாணிககும். ஏபனனில், ஒரு 

ேழககு ெதிவு பசயயபெடும் ்ொது 

அேரகளின் பநருககமைான பதா்டரபு; 

்நாயதபதாற்று ஏற்ெட்்டேரகளிப 

எணணிகறகறய கணடுபிடிபெதற்கு 

முன் அதுப ெரோமைல் தடுகக 

ெரி்சாதறன பசயோரகள,” 

என ்ஜ.்க.்க.என் சிைபபு 

ொதுகாபபு தறலேருமைான சாவ் 

பகான் யாவ் பசயதியாளரகளுககு 

விளககமைளிததார.

 ஆகஸ்ட் 13 நிலேரபெடி, 

பினாங்கில் 126 ்காவிட்-19 

ேழககுகள ெதிோகியுளளன, இதில் 

121 ேழககுகள குைமைற்டந்தும்; ஒரு 

மைரை எணணிகறக மைற்றும் ஐந்து 

ேழககுகள இன்னும் சிகி்சறசயில் 

உளளன.

கசய்தியாளர் சநதிப்பில மாநில முதல்வர் மமதகு சாவ் க�ான் யாவ் மபசினார்

 பதன் பசெராங் பிறையில் 

ஒரு ேழககு, பதன்்மைற்கு 

மைாேட்்டததில் ஒரு ேழககு 

மைற்றும் மைததிய பசெராங் பிறை 

மைாேட்்டததில் மூன்று ேழககுகள என 

பமைாததமைாக ஐந்து ேழககு ெதிவுகள 

பசயயபெட்டுளளன.

 மைாநில அரசு இரண்டாம் 

மைற்றும் மூன்ைாம் ்காவிட்-19 

அறலறய எதிரகபகாளள தயாராக 

இல்றல. ஆக்ே, பினாங்கு 

ோழ் மைககள சுகாதாரத துறை 

நிரையிததுளள நிரையிககபெட்்ட 

நிரோக நற்டமுறைகறள (எஸ்.ஓ.பி) 

பதா்டரந்து கற்டபபிடிககுமைாறு 

மைாநில முதல்ேர ்கட்டுக 

பகாண்டார.

 ஒரு மீட்்டர தூர சமூக 

இற்டபேளி, முகக கேசம் அணிதல், 

றகததூயமி ெயன்ெடுததுதல் ்ொன்ை 

ொதுகாபபு அம்சங்கறள பதா்டரந்து 

பின்ெற்றுேது அேசியம் என மைாநில 

முதல்ேர அறிவுறுததினார

ஜார்ச்டவுன் – பினாங்கில்  இயங்கும் 

இரு ஊராட்சி மைன்ைங்களான பினாங்கு 

மைாநகர கழகம் (எம்.பி.பி.பி) மைற்றும் 

பசெராங் பிறை மைாநகர கழகம் 

(எம்.பி.எஸ்.பி) இம்மைாநிலததில் 

நிரையிககபெட்்ட நிரோக 

நற்டமுறைகள (எஸ்.ஓ.பி) 

பின்ெற்றுேறத  உறுதி்சபசயய 

பெரும் ெங்களிபபு ேழங்குகிைது. 

 மைததிய அரசாங்கம் 

ஆகஸ்ட் மைாதம் 1-ஆம் 

்ததி  முதல் அறனேரும் 

முகக கேசம் அணிேறதக 

கட்்டாயமைாககியுளளறத முன்னிட்டு 

மைாநில அரசு 100 விழுககாடு 

இததிட்்டதறத பசயல்ெடுதத 

இைககம் பகாணடுளளதாக 

உளளூராட்சி, வீ்டறமைபபு மைற்றும் 

நகரபுை & கிராமைபபுை ்மைம்ொடு 

திட்்டமி்டல் ஆட்சிககுழு உறுபபினர 

பஜகடிப சிங் டி்யா பதரிவிததார. 

 “க்டந்த ஆகஸ்ட்,1-

ஆம் ்ததி பினாங்கு மைாநிலததின் 

இரு ஊராட்சி மைன்ைங்களும்  

பநரிசலான பொது்ச சந்றதகளில் 

்மைற்பகாண்ட ஆயவில் தீவு 

மைற்றும் பெருநிலததில் பொது 

மைககள எஸ்.ஓ.பி-கறள சிைபொக 

பின்ெற்றுேறத அறிய முடிகிைது. 

 “தீவுப ெகுதியில் 

அறமைந்திருககும் 14 பநரிசலான 

பொது்ச சந்றதகளில் 8 சந்றதகள 

100 விழுககாடு எஸ்.ஓ.பி-

கறள பின்ெற்றும் ்ேறளயில் 

பிை சந்றதகள 90 விழுககாடு 

அற்டவுநிறல பெற்றுளளன.

 “ ப ெ ரு நி ல த தி ல் 

அறமைந்திருககும் 11 பொது்ச 

சந்றதகளில் எட்டு 100 விழுககாடு 

இைகக விகிததறத எட்டியுளளது, 

மீதமுளள மூன்று சந்றதகள  

பினாங்கில் ஊராடசி மன்றங்ேள் எஸ்.ஓ.பி 
பின்பற்றுவத்த உறுதிச் மெய்கிறது - மெக்டிப்

90 விழுககாடு அற்டவுநிறல 

பெற்றுளளன,” என பஜலுத்தாங் 

பொது்ச சந்றதககு ேருறகயளிதத 

்ொது ஆட்சிககுழு பஜகடிப சிங் 

பசயதியாளர சந்திபபில் இவ்ோறு 

கூறினார. 

 ்மைலும், மைததிய அரசாங்கம் 

பொது இ்டங்களில் குறிபொக 

பநரிசலான இ்டங்களில் முகக 

கேசம் அணிதல் குறிதத பதளிோன 

ேழிகாட்டுதறல ேழங்க ்ேணடும் 

என ்கட்டுகபகாண்டார. 

 எம்.பி.பி.பி ஆறு பொது்ச 

சந்றதகளில் முகக கேசம் அணியத 

தேறிய ேரததகரகளுககு 43 

்நாட்டீஸ் ேழங்கபெட்்டன. அ்த 

்ேறளயில், இரணடு பொது்ச 

சந்றதகளில் முகக கேசம் அணியாத 

மூன்று ோடிகறகயாளரகள உள்ள 

நுறழய அனுமைதி மைறுககபெட்்டது என 

பஜகடிப கூறினார. 

  எம்.பி.பி.பி காேல் ெற்டயு்டன் 

இறைந்து இரணடு நாட்களுககு 

ஜுறல மைாதம் 25 முதல் 26 ேறர 

தீவிபெகுதியில்  ்காவிட்-19 பி.்க.

பி.பி எஸ்.ஓ.பி பமைகா ெரி்சாதறன 

்மைற்பகாளளபெட்்டன. 

  “்மைலும், பதாற்று ்நாயகறளத 

தடுககும் மைற்றும் கட்டுபெடுததும் 

சட்்டம் 1988-ன் கீழ் எஸ்.ஓ.பி-கள 

குறிபொக சமூக இற்டபேளி மைற்றும் 

உ்டல் பேபெநிறல ்சாதிககாத  26 

வியாொர ேளாகங்கள மைற்றும் 87 

தனிநெரகளுககும் பமைாததமைாக 113 

அெராதம் (ஒவ்போன்றும் ரிமை1,000) 

ேழங்கபெட்்டன,” என கூறினார. 

  பஜகடிப கூறுறகயில், எம்.பி.பி.பி  

ந்டததிய 187,740 பொது ஆயவுகளில் 

தீவுபெகுதியில் 99.7 விழுககாடு 

எஸ்.ஓ.பி-கறள பின்ெற்றுேது ெதிவு 

பசயயபெட்டுளளது, என்ைார.

 ெததிரிறகயாளர சந்திபபில் 

கலந்து பகாண்ட ெதது லஞசாங் 

சட்்டமைன்ை உறுபபினர ஓங் ஆ 

தி்யாங், பி40 குழுறே்ச ்சரந்த  

குறைந்த ேருமைானம் பெறுநரகள 

முகக கேசங்கள ோங்கும் பொருட்டு 

அதன் விறல குறிதது மைததிய 

அரசாங்கம் ெரிசீலறன பசயய 

்ேணடும் என்ைார.

 சட்்டமைன்ை உறுபபினர 

மைற்றும் அேரது ்சறேக குழுவினர 

இறைந்து பஜலுத்தாங் 

மைற்றும் ்ெராக ்ராட் பொது்ச 

சந்றதகளுககு ேருறகயளிதத 

பொது மைககளுககு 2,200 முகக 

கேசங்கள ேழங்கினர.

 பினாங்கு மைாநிலததில் 

்மைம்ொட்டுத தளங்கள, உைேகம், 

முடி திருததும் நிறலயம், பொது்ச  

சந்றத, இரவு்ச சந்றத மைற்றும் 

பொழுது ்ொககு பூங்கா ஆகிய 

இ்டங்களில்  எஸ்.ஓ.பி-கள 

கடுறமையாககபெடும், குறிபொக ெருே 

கால ெழங்கள விற்ெறன்ச பசயயும் 

கற்டகளில் கூடுதல் எஸ்.ஓ.பி 

அமைல்ெடுததபெடும் என கூறினார. 

 இன்றுேறர, 33 மைததிய 

அரசு நிறுேனங்கள மைற்றும் 

அறமை்சசகங்களில் 61 எஸ்.ஓ.பி-கள 

பசயல்ெடுததபெடுகின்ைன. 

   “எங்கள முடிறே பினாங்கு 

்தசிய ொதுகாபபு கவுன்சில் 

(எம்.்க.என்.பி.பி) மைற்றும் காேல் 

ெற்ட ஒபபுதல் அளிததுளளனர” 

என்று பஜகடிப கூறினார.

 பினாங்கு ோழ் மைககள 

எஸ்.ஓ.பி-கறள கட்்டாயம் பின்ெற்ை 

்ேணடும். ஏபனனில், அறனேரும் 

்காவிட்-19 எதிரபகாளளும் 

்ொராட்்டததில் இன்னும் 

பேற்றிப பெைவில்றல என 

பதளிவுபெடுததினார.

ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் க�க்டிப் சிங் டிமயா க�லுதமதாங் கபாதுச் சந்தக்கு ்வரு்�யளிதத கபாது மக்�ளுக்கு 
மு�க் �்வசம் ்வழங்கினார். (உ்டன் க�லுதமதாங் நா்டாளுமன்்ற உறுப்பினர் ஆர்.எஸ்.என் இராயர்)



众所期盼的光大城市转型中
心（UTC）于8月17日投

入运作，前来处理各项事务的
民众，异口同声赞扬这一站式
的服务，相当满意服务效率。

U T C 位 于 光 大 2 楼 和 3 楼 ，
入 驻 单 位 包 括 ： 公 共 服 务 局
（SPA）、国民登记局（JPN）
、陆路交通局（JPJ）、 槟移民
局（JIM） 、卫生部及诊所、
内陆税收局（LHDN）、国家高
等教育基金局（PTPTN）、国
家能源（TNB）、妇女、家庭
与社会发展部（KPWKM）、
人民信息中心（PMR）、大马
皇家警察（PDRM）、 马来西
亚求职中心（JobsMalaysia）、
马来西亚企业家及合作社发展
部(MECD)。

首长：振兴光大商圈
槟首长曹观友早前宣布UTC

运作日期时表示，UTC在为民
众提供服务的同时，将能够振
兴光大周边的商圈，为光大摩
天楼这地标增添价值与风采。

“ 设 立 U T C 约 耗 费 2 0 0 0 万
令 吉 ， 包 括 单 位 装 修 、 提 升
公 共 设 施 ， 由 槟 州 发 展 机 构
（PDC）负责；而财政部方面
则承担部分花费，即524万令
吉。”

他指出，根据财政部及槟州
发展机构之间的协议，槟州发
展机构负责装潢及提升工作，
并提供空间予入驻单位；而财
政部方面则负责支付租金予槟
州发展机构长达9年。

....
郑来兴：周边商铺询问度增
加

光 大 区 州 议 员 郑 来 兴 表
示，UTC入驻光大后，周边都
出现新的商业柜台（kiosk），
且周边的商铺询问度也增加。

他表示，槟州发展机构希望
先出租周边空置的商店，因为
这些商店都属私人业者拥有。

他是在前往巡视UTC 运作情
况时，如是指出。陪同者包括
槟城发展机构（PDC）房产业
部高级经理罗斯兰、槟城发展
机构子公司 Setia Urus 代首席执
行员沙峇鲁。

“ 至 于 停 车 位 方 面 是 足
够 的 ， 临 近 的 停 车 场 拥 有 数
千 个 ， 只 是 需 要 走 小 段 路 到
UTC。”

他说，民众也可以选择乘搭
免费巴士、抑或是选择电召车
到光大入口处。

UTC服务时段
周一至周五：

早上8时至晚上9时

周六及周日：
早上8时至下午5时

每天无休息时间

周五：
中午12时15分至下午2时45分

穆斯林祈祷

公共假期：
休息

20
20

年
9月

1日
—

15
日

光大城市转型中心投入运作
民众满意服务效率

入驻光大城市转型中心的各个政
府机构已开放，为民提供服务。

光大城市转型中心投入
运作首日，不少民众前
往办理各项事务。
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针对掌管国会及法律事务的
首相署部长拿督达基尤

丁于8月10日建议，槟州政府应
援引反跳槽法，悬空离开希盟
的4名州议员之议席。槟州首长
曹观友说，在槟州州宪法第14A
反跳槽条文未受任何一方挑战
前，有关宪法被视为有效。

首长说，州议会于2012年通
过的州宪法修正案第14A条文
阐明，一名州议员在中选后，
一旦退党、遭开除或被终止党
籍，或一名独立人士在中选议
员后，加入政党，其议席均将
被悬空。

“依照上述条文，有关州议
员的议席可自动悬空。但我们
没有这么做。我们将在今年10
月召开的州议会提呈动议，在
州议会上辩论，他们（离开希
盟的州议员）可在议会辩论。
无论如何，一旦动议通过，议
长便可宣布议席悬空，并向选
举委员会通知进行补选。”

首长是在新闻发布会上这么
表示。

面对议席遭议席悬空的4名州
议员，分别是土著团结党直落
巴巷州议员祖基菲里和柏淡州
议员卡立梅达，公正党诗布朗
再也州议员阿菲夫及双溪亚齐
州议员祖基菲里依布拉欣。阿
菲夫及祖基菲里依布拉欣已遭
公正党开除党籍，惟祖基菲里

和卡立梅达仍属土团党议员，
不过土团党已宣布退出希盟。

未决定县空多少议席
媒体询及10月召开的州议会

上，是一口气悬空4个州议席还
是2个州议席时，首长表示州政
府仍在研究中，未有任何决定。

他补充说：“他们可以选择
加盟其他政党，但不应该带着议
席离开原有政党，这已经违反人
民的意愿。”

此外，首长说，州政府已经
被知会1992年的“诺丁沙列案
例判决”（kes Nordin Salleh）
。当年的诺丁沙列案上，最高
法院（现称联邦法院）最终宣
判 ， 反 跳 槽 条 文 抵 触 联 邦 宪
法 ， 州 议 会 无 权 通 过 上 述 条
文，宣布吉兰丹州政府败诉。

“ 州 法 律 顾 问 已 告 知 州 政
府，槟州州宪法第14A反跳槽条
文柢触联邦宪法，不过，在未
受挑战前，反跳槽条文仍是有
效的州宪法，州政府目前正寻
求第三方法律意见，并决定在
州议会召开时上呈动议，寻求
悬空他们的议席。”

议会14天前需呈动议
首长说，现在距离州议会还

有一些时间研究。他指出，动
议需要在州议会召开前14天提
呈。

行动党秘书长林冠英同志在一周内面
对三天三控。这对许多人，尤其行

动党党员而言，是非常难过的一周。
许多人都忆起在2016年一同发起的一

项运动，以支持被控贪污的首席部长。
当 法 庭 宣 判 林 冠 英 无 罪 释 放 时 我 们

都很高兴，也以为他不会再面临其它的
指控。可是我们错了，同志所面对的指
控，很大可能含有政治动机，是与现任
政府对我们的政治积怨所致。

我 知 道 ， 林 冠 英 在 这 次 的 法 庭 和 政
治战场上，将会继续抗争到底，洗脱罪
名、彰显正义。

在现实生活中，不是所有人都可以克
服这样的考验和磨难。许多人在面对这
种逆境时都会选择退出。

也有很多人从未面对过这样的考验，
以证明他们坚定不移，且忠于政治的信

念和斗争。
我国就有许多这样的政治人物，尤其

是近几个月，一些民选代议士背叛了选
民的信任，导致中央和一些原先希盟政
府执政的州属相继倒台。

每个从政者都必须经历他们的政治历
程，而这途中都有着政治制度和结构作
为我们前进的指引。

当然，参与政治并不关乎权力、地位
或甚至是名誉，可相对的却必须遭受迫
害、屈辱、扣押，甚至死亡。

这就是为什么政治被描述成“可能的

艺术”。 无论政治人物是否有所计划，
任何事情都有可能会发生。

正因为踏上政途，我们因此面对着许
多挑战，这些挑战将使我们更强大，但
也可能将我们给摧毁。

在斗争的背后，每个政治人物都必须
面对、克服和承受苦难，并且因此而痛
苦、失望和被疏离。

因 此 ， 对 于 那 些 投 入 政 治 领 域 的 从
政者，当你有机会为人民服务时，切记
时刻保持感恩的心，并且铭记自己的责
任。

政治历程

推介槟城湾概念竞赛
首长：推动槟威复兴项目

槟州首席部长曹观友表示，槟
城湾 （Penang Bay） 计划是槟
岛与威省的海湾发展长期性项
目，以推动槟威海湾现有或拟
议的交通和城市复兴项目。

他是在出席位于叶祖意大厦
推介“槟城湾概念竞赛”时，
如是指出。

他说，透过这“槟城湾概念
竞赛” 搜集各方极具创意的概
念，并在槟城2030愿景为基础
下，为“槟城湾”计划带来更
好的发展方向，以及探讨如何
善用这些现有的沿海地区。

他 表 示 ， 希 望 透 过 这 计 划
实现经济发展、工艺技术及创
新，并在槟威两地创立新的核
心城市。

他强调，槟州政府、槟首长
机构及Think City 并不是这项大
型计划的发展商，只是合作伙
伴去执行及促使这项计划。

他指出，槟岛市政厅早前与
Think City、 乔治市保存与发展
机构（GTCDC）着手负责康华
丽堡的修复计划、而葛尼水岸

的填土工程已完成，很快将公
布委任顾问。另外，由槟港务
局负责的瑞典咸码头也开始了
提升计划。

佳日星：涉及范围共6300英亩
槟 州 地 方 事 务 发 展 委 员 会

主席佳日星表示，花费了近两
年时间来筹备这项计划，希望
透过这计划来善用及发展槟城
沿海地带。他说，在国外如香
港九龙都很充分的发展沿海地
区。

他说， 这计划涉及乔治市东
部及北部海滨、威省海湾，当
中包括瑞典咸码头至姓周桥一
带，葛尼水岸等等。

他 指 出 ， 这 是 一 项 大 型 计
划，所涉及的范围共6300英
亩，即威省共4500英亩、槟岛
共1800英亩，计划涉及全长30
公里。

他也提及，“槟城湾”项目
在今年2月从全球逾100个项目
中，被第10届世界城市论坛选
出，成为全球9项获选项目之

一，备受瞩目。

韩旦：明年1月公布成绩
Think City私人有限公司执行

董事韩旦表示， “槟城湾”概
念竞从8月15日起接受报名及
接收作品，截至日期为10月19
日，并会在10月31日宣布参赛
者名单。

他指出，明年1月将公布成
绩，并展出得奖作品。

他说，冠亚季军将分别获得
奖金2万美金、8000美金以及
4000美金。另有5项安慰奖则可
获得1000美金。

他 指 出 ， 报 名 费 为 2 5 美
金，欲知更多详情可到 www.
penangbaycompetition.com 网站
浏览。

出席者包括：威省市长拿督
罗查里、Think City私人有限公
司项目总监马特本森、槟首长
机构(CMI)副总经理峇拉迪、槟
州发展机构总经理拿督莫哈末
峇吉、槟州企业发展委员会主
席拿督阿都哈林。

槟首长曹观友为“槟城湾概念竞赛”主持推介，旁为罗查里、佳日星。

首长：
槟反跳槽法

仍有效
10月州议会
呈动议辩论
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槟州第一副首长拿督扎基尤
丁 表 示 ， 槟 州 政 府 将 从

10月1日开始，开放“2021年至
2022年度乡村社区管理理事会
（MPKK）”招揽活动，欢迎有
兴趣者加入这个“大家庭”，共
同为民服务。

他是在出席主持“2020年东
北县最佳乡村社区管理理事会竞
赛”颁奖礼时，如是指出。

他说，有关详情如受委条件、
确定配额等细则，将在近期内由
各县属办事处公布。他表示，所
有的人选都必须获得当地州议员
的同意。

“如果现有的理事会成员都符
合所有的条件，则可在未来两年
内继续为民服务。”

行管期间稳站前线
他继说，自3月18日执行行管

令开始，州内的乡村社区管理理
事会都积极协助槟州政府、中央
政府派发各项援助予社区民众。

“当民众居家抗疫时，这些
前线人员都冒着被冠病感染的风
险，继续为民服务。”

他表示，槟州政府为感谢这些
前线人员的付出，特在“槟州人
民援助配套2.0”下，拨款奖励州
内6050支MPKK队伍，每人获得
300令吉援助金。

他也提及，MPKK 扮演着举
足轻重的角色，除了深入基层为
民服务以外，也协助州政府进行
各项惠民活动，并传达重要的信
息，包括槟城2030愿景。

甘榜马来由MPKK夺冠
甘榜马来由乡村社区管理理

事会（MPKK Kampung Melayu）
荣 获 上 述 竞 赛 冠 军 ， 牛 干 冬
（MPKK Lebuh Chulia）以及 垄尾
宝石花园（MPKK Desa Permata）
则分别获得亚军及季军。

这项竞赛是由东北县办事处举
办，共有10个乡村社区管理理事
会参赛。胜出的冠亚季军队伍分
别获得奖金3000令吉、2000令吉
及1000令吉，并会代表东北县参
加“槟州最佳乡村社区管理理事
会竞赛”。

上述竞赛主要是评估各乡村社

区管理理事会在行政管理、创新
与创造力、活动项目等方面的表
现。

黄顺祥：甘榜马来由MPKK最
活跃

亚依淡区州议员黄顺祥表示，
冠军组合“甘榜马来由MPKK”
是其选区内最活跃的乡村社区管
理理事会。

他指出，甘榜马来由MPKK向
来都自发性地进行各项长期性活
动，比如：进行长达18个月的“

食物银行”活动、每天进行小型
健身活动等等。

他赞扬，该MPKK亦坚持每个
月在收取租金或其他收入后，将
租金转为援助金，每个月帮助20
至30名有需要的人士。

“他们善用现有的礼堂，出租
予其他团体做为活动用途，或者
进行补习等活动，绝不浪费礼堂
的资源，并提升当地居民的生活
素质。”

甘榜马来由乡村社区管理理事
会主席阿兹斯则补充，只要能够

帮助到人民，该MPKK将竭尽所
能，不分种族宗教来帮助他们。

胡星燕：协助低收入群体
获得亚军的牛干冬乡村社区

管理理事会主席胡星燕指出，其
社区内大约有200名居民属低收
入群体，因此其MPKK常积极地
给予协助，包括行管期间派送食
物等。

她说，除此之外，该MPKK
也积极处理及接受各项地投诉，
比如路面损坏、路灯失灵等投
报。此外，也常举办各提升增值
的活动，让社区居民参与。

王瑞仁：注重人民健康课题
垄尾宝石花园乡村社区管理

理事会主席王瑞仁表示，这是他
们首次参与这项竞赛，并获得了
季军。

他指出，该MPKK平日除了
协助解决民生问题之外，他们也
积极的关注社区内的健康课题。

他认为，健康是最重要的，
也因此在垄尾区内共设有9个

AED急救设备，另外也设立社区
紧急响应小组(CERT)，以保障区
内居民的健康安全。

“我们也是首个设立这类健
康举措的MPKK。我们同时也常
举办各项活动，提高居民的醒
觉。”

当天出席颁奖礼的出席者包
括：光大区州议员郑来兴、峇都
兰樟州议员王耶宗、双溪槟榔区
州议员林秀琴、牛干冬乡村社区
管理理事会秘书黄秋丽、 垄尾宝
石花园乡村社区管理理事秘书高
选沿、东北县官员罗斯里。

北海中华二校捐电脑予槟政府
造福更多学生线上学习

10月起招揽MPKK成员
扎基尤丁: 共同为民服务

扎基尤丁（右四）颁发冠军奖杯及奖状予甘榜马来由乡村社区管理理事会，左三为黄顺祥。

章瑛（左四）、林界成（右四）等与协助
修复电脑并获得褒扬状的年轻校友合影。

北海中华小学二校年轻校友修复旧电脑供学
弟妹上网课，发挥饮水思源、回馈母校精神
之余，本身也学到修复技巧，学校更把多出
来的电脑捐给槟州政府推动的《线上学习电
脑计划》，让其他学校学生受惠。

为了让学生追上学习的步伐，北海中华
二校董家教与校友会联手推动电脑福利计
划，筹得旧电脑后，找来年轻校友修复，一
班朝气十足的年轻人，兴致勃勃把电脑修
好，让全校633位学生，人人有得用电脑上
课，突破行动管制令的限制。

现在，北海中华二校更可以把电脑捐给
槟州政府推动的《线上学习电脑计划》。这
项计划是注重人力资源发展的槟州政府，为
了确保教育领域在新常态下可继续发展，学
生的学习不受影响而成立，让家境清寒及成
绩优良的学生享有免费二手电脑、优惠价购

买电脑、技术及维修支援等。
北海中华二校在董事长拿督林界成等代

表下，把27台电脑捐献给州政府（22台桌面
电脑与5台手提电脑），由槟州政府华校及
教会学校事务协调委员会主席章瑛行政议员
接领。在场者包括Swisspac电脑公司总经理
林晋富。

章瑛指出，线上学习电脑计划至今接获
1109项申请，已批准346项，233个电脑已移
交给学生。

她 呼 吁 商 家 或 民 众 捐 献 新 旧 电 脑 （ 
windows 7 或以上）给州政府，可移交至
Swisspac电脑公司各分行，详情可浏览： 
http://www.swisspac.com.my/ 
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配合国庆日即将到来，亚依淡区州议员黄顺祥与
武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴星在亚依淡交通圈进
行升旗仪式。

升起的五面旗帜包括 ：国旗、州旗、I Love 
Air Itam 旗帜、2030愿景旗帜以及Penang Lawan 
Covid 旗帜。

黄顺祥表示：“这是第一次亚依淡交通圈有

国庆日布置，我会尽量做到配合每个节日在亚依
淡交通圈设立不一样的布置。同时在面临新冠肺
炎疫情的局势，希望经过交通圈的人民看见旗帜
时，能够扬起希望。”

出席者还包括武吉牛汝尔县署官员纳斯利查、
市议员罗海扎、阿逸布爹区选区助理方建明、甘
榜比桑乡管会主席等。

运用科技发展农业，位于威
中峇东埔农业园的Kairos

精明香草兰农场（ VANILLA 
SMART FARM），只需互联网
与手机应用程序就能遥控农场，
完成部分日常农务工作。

槟州首长曹观友说，槟州 是
很小的州属，土地面积受到限
制，因此，高价值农产品是州内
农业发展的主要方向。

他希望通过科技辅助，能够让
高产值的农业在槟州落地生根，
成为州内又一经济贡献者。

有限土地种高效益农品
“我们的土地有限，所以如何

在最少的土地，种上最高效益的
农产品，而以科技来帮助进行管
理，在成功后这将成为样板，鼓
励更多年轻人投入这个行业。”

首长是为天时（Kairos）精明
香草兰农场，主持启用仪式时，
这么指出。出席者包括槟州行政
议员章瑛、诺雷拉、大山脚国会
议员沈志强、峇东埔区国会议员
努鲁伊莎、植物园区州议员王康
立、创办人潘国贤和执行董事陈
坤福等嘉宾。

他补充，这是槟州首个以精农
场概念经营的香草兰农场，这也
符合槟城2030愿景，现代化和多
元化农业种植的目标。

批准额外土地供种植
为了支持有关现代化农业的进

驻，首长也在现场宣布，批准该
公司再租用4依格土地的申请，
以种植其他农产品。

“香草兰是高价的香料，根
据园方介绍2依格土地，他们
的香草每年的产值高达150万令
吉。”

陈坤福：科技推动农业生产
陈坤福表示，该公司是在东

马开始种植香草兰，并在今年2
月份，正式在槟城投资种植香草
兰。

他说，这座占地两依格，并以
精明农场概念来经营的香草兰农
场，将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。

诺雷拉：现代化方式寻新定位
诺雷拉希望通过现代化农业的

方式，能够为槟州的农业模式寻
找出新定位，在有限的土地创造
无限的可能。

“槟州虽然很小，但农业发展
却领先全国，这里是我国第二大
稻米生产州属，如果加快现代化
农业进程，将能够为州内的各项
农业发展带来良好的效益。”

针对槟州的粮食安全规划，
槟州农业局主任苏海敏透露，该
局将与槟州政府及槟州区域发展
机构签署一项合作备忘录，把威
中泊淡一处147依格的土地，发
展成第二座槟州粮食永续生产园
（TKPM2）。

他说，这次的生产园发展计
划，将更注重科技元素，通过把
科技导入农业，来吸引更多年轻
人加入务农。

精明香草兰农场启动
互联网手机遥控日常农务

曹观友（左）聆听陈坤福汇报香草兰园种植情况，右旁为应用程序声控技术自动化浇水系统。

香草兰是高价的香料，根据园方介绍，2依格土地每年的产值高
达150万令吉。

黄顺祥与蓝卡巴主
持亚依淡交通圈国
庆升旗礼。  

亚依淡区国庆升旗礼    
黄顺祥：扬起希望
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为有 效 监 督 州 内 各 项 发 展
计 划 ， 以 及 加 强 执 法 对

付 违 例 发 展 商 ， 槟 州 政 府 已 于
7月2日完成修改1974年道路、
沟 渠 及 建 筑 物 法 令 （ 1 3 3 法
令）下的第70A、第71、第121
条 例 的 宪 报 ， 提 高 罚 款 数 额 达
最高25万令吉，并从9月1日起
严厉执法。

槟州工程、基础设施及治水
工 程 委 员 会 主 席 再 里 尔 于 记 者
会如是宣布。

他表示，原有的法令条文下
的 罚 款 数 额 ， 最 高 只 达 2 5 0 令
吉 ， 违 规 的 发 展 商 根 本 不 把 这
数 额 看 在 眼 里 。 因 此 ， 唯 有 透
过 修 改 条 例 ， 加 重 刑 罚 数 额 ，

修法加重罚款惩违例发展商

为感谢抗疫前线人员的无私付
出 ， 槟 州 政 府 特 推 介 “ 谢 谢
前线人员”活动（Thank You 
Frontliners Campaign ），让全
马前线人员享有各项优惠，到
槟城走透透。

上述优惠活动将进行至今年
年尾，相关人士只需展示其工
作证与身份证证明即可。

有关促销包括酒店优惠、旅
游景点优惠，以及前线人员一
站式婚策优惠，让前线人员前
来槟城举办婚礼，同时也可悠
然度假，一览槟城各景点。

有 兴 趣 到 槟 旅 游 的 民 众 ，
可上网浏览penangtraveldeals.
c o m ， 网 页 内 包 含 了 超 值 的 酒
店，以及槟州各个热门旅游景
点所推出的促销配套。

结婚配套反应好
配 合 上 述 运 动 所 推 介

的“PWPAcares”前线人员结
婚优惠企划 ，反应不俗，自
推介后共接获76对新人来电询
问，目前已有20对新人确认预
定配套。

由 槟 城 婚 庆 专 业 协 会
（PWPA）负责的这项企划，
公 开 给 即 将 在 2 0 2 1 年 1 月 至 9
月结婚的前线人员，让这些抗
疫英雄享有半价，甚至是免费
的结婚配套。可享有上述优惠
的前线人员包括医护人员、军
警、记者。

这项前线人员结婚优惠企划
吸引了逾80名来自槟州医疗旅
游中心的一众代表、州内各酒
店代表、各婚庆领域会员的参

与。
截至目前，这项企划获得该

会旗下46家各领域婚庆公司、

州内16家酒店和婚庆场地的热
烈支持与参与。

优 惠 期 从 今 年 7 月 1 0 日 开 始

至12月31日，欲知详情者，可
上网浏览官网 https://pwpa.org.
my/events/pwpacares/。

再里尔(左)与彭文宝宣布已修改相
关法令条例，严惩不遵守指南的
发展商。

向前线人员致敬  槟推各优惠至年杪

槟州旅游发展委员会主席杨顺兴（中）早前主持推介“谢谢前线人员”运动，推出各项优惠予全马前线人
员，左起： 刘劲祥、黄茁原，右起邱武林、庄学腾。

最高可达25万令吉，以确保发
展商依据“侵蚀及沉积控制指
南”（ESCP）施工。

去年78%违例率
他透露，根据槟州淤泥监督小

组（Ops Lumpur）去年所进行的
77次突击检查中，其中60个工地
违例，即高达78%违例率。

他说，该小组在2017年共进
行6次突击检查，其中4次受检查
的工地违例。至于2018年，则增
加了突击检查次数至18次，且全
数工地违例。

他表示，尽管这3年来的突击检
查次数增加逾12倍，但是不遵守
指南的发展商数量却没有减少。

他也提及，今年截至目前为
止，共展开30项的突击检查，
仅有一工地遵从指南。

他指出，刑罚过轻是导致发
展商不遵守指南的因素。

他补充，原有的法令下，槟
岛市政厅主要是指示修复或停
工，并没发出罚单；而威省市
政 厅 则 只 能 发 出 最 高 2 5 0 令 吉
罚款的罚单。

最高罚款达25万
他说， 修改后的1974年道

路 、 沟 渠 及 建 筑 物 法 令 （ 1 3 3
法 令 ） 下 的 1 2 1 条 例 ， 即 没 有
遵 守 地 方 政 府 发 出 的 要 求 通
知，违例者可罚款不少过1500
令吉，不超过5000令吉。

“ 至 于 第 7 0 A 条 例 ， 即 没 有
地 方 政 府 批 准 下 进 行 土 木 工
程，或没有根据所批准的蓝图
进 行 工 程 ， 违 例 者 可 罚 款 不
少 过 7 5 0 0 令 吉 ， 或 不 超 过 2 万
5000令吉。”

他 表 示 ， 刑 罚 最 重 的 则 是
上述法令的第71条例，即无法
监督工地以致土崩、挡土墙坍
塌 ， 违 例 者 可 罚 款 不 少 过 7 万
5 0 0 0 令 吉 ， 或 不 超 过 2 5 万 令
吉。

确保发展商遵守指南
他强调，大幅度提高罚款数

额，并不是旨在开罚单予违例
发展商，而是起着阻遏作用，
确保发展商都遵守指南。

他 说 ， 不 管 3 项 条 例 的 轻
重，发展商都必须持有负责任
的态度，来进行任何的发展计
划。

他表示，在经过与各相关单
位的多次探讨、包括仿效雪州
政府的严厉执法，以及较后遇
上行管令而展延，上述的修改
条例最终完成了宪报。

当 天 出 席 者 包 括 ： 槟 州 淤
泥监督小组副主席彭文宝、槟
州水利灌溉局局长苏克里、副
局长费扎、槟岛市政厅代表拉
兹、威省市政厅苏基里。

再里尔：9月1日起严厉执法 
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为遵 守 新 冠 肺 炎 疫 情 所 启
动 的 防 疫 标 准 作 业 程

序 ， 槟 州 首 次 迎 来 没 有 学 生
出席的“2019年大马教育文凭
（SPM）及大马高等教育文凭
（STPM）优秀学生”颁奖典礼。

槟州首席部长曹观友指出，新
冠疫情尚未结束，防疫措施仍不
可松懈，因此这次的颁奖典礼仅
邀请学校代表前来。

他表示，新冠肺炎疫情已极大
改变了教学方式，并以线上教学
来取代原有的教学过程。

他是在出席“2019年大马教育
文凭（SPM）及大马高等教育文
凭（STPM）优秀学生”颁奖典礼
时，如是表示。

他坦言，在疫情期间别无选择
下，槟州主导工业革命4.0的趋
势，其中包括大数据分析、云计
算、电子商务、群众外包和物联
网等。

他说，除了疫情改变了大家许
多的生活方式、工作方式之外，
还包括这次的颁奖典礼形式。

331优秀生获奖励
他说，在2019年大马教育文凭

中考取佳绩的槟州学生共有251
名；而大马高等教育文凭的优秀
生则有80位。这些学生都获得州
政府的奖励。

他表示，槟州政府共拨出20万

5500令吉奖励金，每名大马教育
文凭优秀生可获得500令吉的奖
励金；至于大马高等教育文凭的
优秀生则每名可获得1000令吉奖
励金。

另一方面，槟州政府也会颁发
奖励金予州内10位在SPM及STPM
成绩优秀的特殊学生。

他表示，莘莘学子能够考获佳
绩，学校老师亦居功不少，州政

府也给予奖状，表扬槟州6所优秀
的学校。

日新SPM及STPM皆优秀
在SPM中取得优秀表现的学校

为日新国中、敦赛益谢沙哈布丁理
科中学，以及甲拋峇底理科中学。

至于在STPM中取得优秀表现
的学校则是日新国中、北海锺灵
中学、中华中学。

当天代表校方及优秀生出席的
代表有：日新国中校长洪贵蕊、
北海锺灵校长陈敬华、中华中学
中六副校长刘易燕、敦赛益谢沙
哈布丁理科中学校长伊斯哈、甲
拋峇底理科中学校长阿兹兰。

拉玛沙米：线上教学挑战大
掌管州教育事务的槟州第二副

首长拉玛沙米表示，槟州向来在
教育方面，尤其是大马政府考试
方面都取得亮丽的佳绩。

他指出，通过线上或科技技术
进行教学，充满挑战，尤其是在
行管令期间，很多学生和老师都
未做好准备。

无论如何，他表示，透过数码
数字等科技，同时也需做好周详
的策划，确保教学系统能够完善
的执行。

他说，线上教学面对的另一挑
战是，缺乏电脑设备和网络，

当天出席者包括：槟州第一副
首长拿督扎基尤丁、槟首长政治
秘书郑来兴、槟州行政议员拿督
阿都哈林、彭文宝、峇眼达南区
州议员沙迪斯、槟州教育局助理
主任赛夫。

首次没有学生的优秀生颁奖礼
首长：防疫措施不可松懈

尽管受到行动管制令影响，大部
份时间只能在室内训练，但无
损槟城划独木舟和龙舟选手的士
气，决心在明年的柔佛大马运动
会（SUKMA）争取佳绩。

自 3 月 1 8 日 颁 布 行 动 管 制 令
后，32位选手就停练，他们从6
月15日起恢复训练，目前积极寻
回状态。

在过去一个月中，选手在亚
依淡发林的Orient Fitness Center
健身中心，进行室内划船练习以
保持动力。

孙意志为选手打气
槟州青年与体育委员会主席孙

意志和槟州体育理事会总监蔡兴
华昨天前往健身中心，了解选手
的备战情况并给予鼓励。

陪同者包括槟城划艇协会主席
莫哈末哈尼夫及教练沙烈哈欣。

孙意志说，健身中心的这个室
内划艇池为选手提供了很好的备
战环境，他们不必担心恶劣的天
气，涨潮或退潮，下雨或暴晒。

“选手可以在这里安全地进
行团队训练以保持状态。”

此外，蔡华兴说，槟州体育
理事会将全力协助队伍为马运
会备战，包括提供适当的培训中
心。

莫哈末哈尼夫说，共有32名
选手集训，年龄介于16至22岁之

间，他们每月在室内划艇池训练
四次，每次训练约三个小时。

“我们也在丹绒武雅的槟城
水上运动中心训练。我们也计划

前往武吉美拉（Bukit Merah）培
训。”

林振国：鼓励年轻人划艇
2013年创办Orient Fitness 

Center健身中心的林振国说，他
两年前设立了室内划船池，以鼓
励更多的年轻人参加划艇运动。

他的室内划艇池是本地设计和
建造的，每侧可容纳9位划艇者。

他说，槟城龙舟队曾经是国际
比赛中不容忽视的一支力量，但
近年来却失去了光彩。

“我们曾经跻身亚洲前五名之
列。龙舟赛在槟城非常受欢迎，
甚至吸引了大约80至90支队伍参
加，包括工厂踊跃派队，可惜近
年参赛队伍已减少了。”

“有些俱乐部使用我们的室内
划艇池进行训练。我们希望鼓励
学校参加，这里是培训的安全场
所。”

他说，室内划艇池可以帮助
运动员保持状态，加拿大的划艇
选手证明了这一点，因为他们无
法在漫长的寒冷冬季进行户外训
练。

行管令下保持高昂士气
槟划艇手积极备战马运会

孙意志前往健身中心，了解划艇选手
的备战情况，并给予鼓励。

槟首长曹观友移交20万
5500令吉奖励金的模拟
支票，由 槟州教育局助
理主任赛夫接领。
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港边园设环保回收站 郑来兴：提高人民环保意识
光大区州议员郑来兴表示，尽
管槟城在“绿化与环保”上做
得 不 错 ， 但 人 民 依 然 缺 乏 知
识，对于环保需要更多的教育。

他 是 在 港 边 园 （ L e m b a h 
Sungai）推介居家环保回收站
时，如是指出。

他 说 ， 本 地 品 牌 青 年 企 业 
Riiicycle 在港边园组屋内摆放货
柜作为他们第一个居家回收计
划。他希望这类回收运动有助
于锻炼、训练、培养居民有关
回收知识。

他表示，Riiicycle 也将会推
出手机应用程序（Apps），以
介绍垃圾分类，让民众更方便
处理垃圾分类。

他指出，若这项计划可让这
一带居民带来方便，环保意识
提高，那么就可在不同区域实
施这项计划。

他 也 提 及 ， 社 区 需 要 如
Riiicycle这环保企业或机构的参
与，才能为社会带来更创意、
更方便，及更能提高环保意识
的教育管道。

冀槟民做好环保典范
也 是 槟 首 长 政 治 秘 书 的 他

表示，马来西亚依然在“绿化
与环保”努力上，尽力赶上国
际水平，作为先锋的槟城，他
冀槟城人都做好典范，领先全

国，提高环保意识、有效实践
环保运动、提高垃圾回收率。

“配合槟首长曹观友于2018
年的诺言，让槟城在2020年期
间，可让垃圾回收率达到50%
，让槟城成为“全绿色槟城”

（Total Green），让人民享有干
净和清新空气的槟城。”

多年实行环保教育
他补充，槟城实习环保教育

多年，于2011年成立槟州绿色

机构，为槟城人实践更有效的
绿化与环保意识，提高公民意
识。

他说，槟城在2018年3月开
始，回收率以36%领先其他州
属。

他表示，槟州政府也多次向
国外环保策略取经，如日本、
澳洲等，并由槟州绿色机构带
头实践。

陈伟贺：另类手法鼓励环保
Riiicycle 董事陈伟贺表示，

创办Riiicycle 主要是要提高槟城
人，甚至全马人民培养资源回
收的良好习惯。

他坦言，这是极具挑战的任
务，因为环保、回收对人们来
说，还属萌芽阶段，甚至还不
很了解环保对环境的好处。

他提及，在我国并没有严格
实行强硬条例来教育人民，因
此让Riiicycle有个概念，透过另
类的手法鼓励及教育人民多环
保，多回收。

他说，未来将推出手机应用
程序，以兑换积分的方式，让
人民回收越多，奖励越多。

半年内增设60个回收桶
他 预 计 未 来 半 年 内 ， 能 在

州内增设40至60个回收桶的数
量。

他说，目前在海峡岸广场及
新世界广场，皆有设立回收桶。

出席者包括：槟州绿色机构
总经理陈美玲、甘榜爪哇乡村
社区管理理事会（MPKK）主席
方锡辉。

推介“槟州女性企业家指导项目”
章瑛冀40%女性涉足中小企业

郑来兴为港边园组屋内设立的回收站主持开幕，并希望居民可提高环保意识。

槟州妇女、家庭及社区发展
委员会主席章瑛行政议员

表示，槟州政府冀望在2030年，
达到40%女性涉足中小型企业的
目标。

她 是 在 推 介 “ 槟 州 女 性 企
业家指导项目” （Penang 
Women Entrepreneur Mentoring 
Program） 时，如是指出。

她说，依据马来西亚中小型企
业机构（SME Corp）的2016年
数据显示，槟州仅有16%或1万
516个企业是由女性创立。

“因此，我们设下了目标，
希望槟州在2030年拥有10万个或
40%有注册的女性企业家。”

她表示， “槟州女性企业家
指导项目” 是个平台帮助有潜能
的女性企业家，协助她们扩展本
身的企业。

她说，这项目将为女性建立网
络，并获得经验丰富的企业导师
指导。

提升企业及科技知识
她坦言，这是最佳时机推介上

述项目，尤其目前社会各领域皆
受到新冠疫情的影响，其中包括
女性企业家。

她说，这是时候让女性企业家
们自我增值，同时提升企业及科
技知识，时刻站在最尖端应对企
业上的竞争。

她表示，课程内容涵盖了线上
市场模式、线上行销、工业4.0
经营模式、工厂实地考察团等
等。

坚持收费提高参与度

她指出，上述项目从即日起开
放报名，凡是属于B40群体的参
加者，只需缴付100令吉的报名
费。

“至于属于M40以及T20群体
的参加者，则需要缴付600令吉
的报名费。”

她强调，坚持向参加者索取报
名费，主要是要增加对方的参与
度。

她说，这项目实际上的报名费
为6000令吉，但主办单位给予超
过90%的折扣，旨在帮助女性创
业及扩展事业。

她表示，如果参与者完成了项
目中的课程，可在赞助（paying 
forward）的形式下，推荐给新的
参与者。

王美玲：项目于10月开跑

槟州妇女发展机构（PWDC）
首席执行员王美玲表示， “槟州
女性企业家指导项目”将在今年
10月正式开跑。

她说，参与者必须参与为期6
个月的项目课程，并每周参与项
目下所进行的任何训练、小组交
流等环节，直至明年3月为止。 
而每名参与者都必须完成满96小
时的训练及小组交流。

她表示，有兴趣报名者可到槟
州妇女发展机构（PWDC）的面
子书专页，抑或是 槟州女性企
业家指导项目（PWEMP）的面
子书专页浏览及报名。同时，也
可到槟州妇女发展机构办事处，
或其他合作单位索取报名表格。

阿都哈林：应列为年度活动
槟州国内外商贸及消费人与企

业发展委员会主席拿督阿都哈林
表示，槟州政府无时无刻都欢迎
任何的单位或机构，多举办类似
企业性质的活动，尤其是涉及妇
女或年轻人的企业项目。

也是槟州行政议员的他指出，
有信心这项目能够帮助女性之
余，也振兴州内的经济，并希望
上述项目可列为年度活动之一。

阿都哈林（前排左二起）、章瑛、王美玲希望透过这指导项目，协助女性扩展企业。
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威 省 市 政 厅 柏 迪 路 综 合 体 育 中
心 ， 成 功 完 成 太 阳 能 电 板 的 安
装并举行推介礼，这项系统预计
每月为市政厅节省10至15%的电
费。

这 项 倡 议 是 威 省 市 政 厅 与
国能，及其子公司GSPARX有
限 公 司 签 署 再 生 能 源 供 应 合 约
（ S A R E ） 协 议 书 下 ， 所 进 行
的。

槟州房屋发展及地方政府委员
会主席佳日星在推介仪式上说，
柏迪路体育馆安装太阳能伏电板
后，每月能为市政厅节省10至
15%的费用，一个月大约节省1万
5400令吉。

“威省是槟城首个选择太阳能
发电的地方政府，也是我国首个
与国能通过再生能源供应合约，
更进一步迈向环保的地方政府。 
”

他说，在这经济不景气的期
间，“节省”是非常重要的，为
此槟州政府致力于提倡各项智能
倡议，来提供有效率的服务，同
时又能节省费用。

“威省市政厅的柏淡体育馆以
及威省市政厅柏迪路办公室，也
将会按照太阳能电板，至于何时
安装，预计将会在近期，或两三
个月内尽快完成。”

他也透露，市政厅有31个建筑
以交由国能评估是否合适安装太

阳能电板，希望该厅与国能可以
继续评估其余27个建筑，探讨是
否有潜质可安全太阳能电板，进

一步扩大范围。

罗查理：进一步实现低碳社会

威省市政厅主席拿督斯里罗
查理说，威省市政厅于2019年
5月17日签署再生能源供应合约

（SARE）意向协议，是全国首
个签署该协议的市政厅，利用太
阳能节省能源。

“威省市政厅与国能，及其
子公司GSPARX有限公司也为此
在市政厅建筑中，鉴定了三个场
所，包括柏淡体育馆、柏迪路体
育馆以及威省市政厅柏迪路办公
室安装太阳能伏电板。

他说，这三个建筑每月可为市
政厅节省电费，即柏淡体育馆每
月节省1万636令吉、柏迪路体育
馆每月节省1万5400令吉，以及
威省市政厅柏迪路办公室每月节
省1万6473令吉。

他说，这项协议将使威省市政
厅进一步实现低碳社会议程，同
时也无需承担任何安装及设备费
用。

相反的，市政厅还可以将生产
出多余的电能售回给国能。

“威省市政厅的目标是在2022
年成为低碳城市、2030年成为碳
中和城市以及2050年成为零碳城
市。”

报导：黄国伟

为了控制州内骨痛热症及
基孔肯雅症，槟岛市政

厅进行大型联合执法行动，并
展开“寻找及摧毁”策略，双
管齐下整治蚊症黑区。

槟 岛 市 议 员 王 宇 航 表 示 ，
上述联合行动涵盖范围包括全
槟岛，当局每次行动都会出动
市政厅的卫生组、地标组、工
程组、执法组和城市服务组成
员，行动动员超过160人。

“ 我 们 根 据 每 个 星 期 获 得
的 数 据 ， 来 安 排 联 合 行 动 ，
槟 岛 区 内 的 黑 区 地 点 如 古 迹
区 、 槟 城 五 条 路 及 青 草 园 等
地方。”

他 在 接 受 《 珍 珠 快 讯 》
时 说 ， 这 次 行 动 的 目 的 ， 是
为 了 鉴 定 槟 岛 内 蚊 虫 繁 殖 温
床 ， 从 源 头 上 摧 毁 及 杜 绝 黑
斑蚊滋生的问题。

“ 许 多 人 都 误 会 只 有 阻 塞
的水道会滋生蚊虫，但其实家
里的许多地方都会成为蚊虫温
床，如油漆桶、宠物水碗和花
盆等，都会盛积雨水，进而成
为孑孓生长的地方。”

王宇航冀民众照顾自家周边
卫生

因 此 ， 他 希 望 除 了 当 局 展
开 联 合 行 动 外 ， 民 众 也 能 扮
演 好 自 己 的 角 色 ， 照 顾 本 身

住家周围的清洁卫生。
他 也 说 ， 当 局 发 现 到 在 乔

治 市 内 ， 许 多 被 丢 弃 的 食 盒
成 为 蚊 虫 滋 生 地 ， 经 过 追 踪
后 获 知 许 多 食 盒 是 民 众 捐 赠
予弱势者的爱心便当。

他 吁 请 获 得 爱 心 便 当 的
人 士 ， 在 接 受 来 自 社 会 的 好
意 时 ， 应 该 怀 抱 感 恩 的 心 ，
食 用 这 些 便 当 后 妥 善 处 理 包
装，以免成为积水源头之一。

邓智伟：每天行动寻找及摧
毁黑斑蚊

槟 岛 市 政 厅 公 共 卫 生 常 务
委员会交替主席邓智伟透露，
当局每天都会到不同地方，进
行“寻找及摧毁“策略，一旦
发现当地有黑斑蚊他们都会有
所行动，如安排喷雾驱除蚊。

无论如何，他说，喷雾除蚊
（fogging）并非长久之计，因
为每次除蚊都会增强蚊虫对这

些药物的抗药性，长此以往喷
雾除蚊方式将变得没有成效。

“所以我希望民众都能照顾
好自己的居家环境，因为就算
是一个小小的食物锡纸，只要
没小心处理都能成为孑孓滋生
的地方。”

他 说 ， 除 了 上 述 这 些 措 施
外，各区的人民代议士以及当
地的社委会，也在这一次的骨
痛热症及基孔肯雅症扮演本身

角色，自行举办小型大扫除活
动清理环境，防止蚊虫滋生。

“ 许 多 人 民 代 议 士 也 派 发
清除孑孓药粉，让民众放置一
点 在 屋 内 积 水 处 ， 以 杀 死 幼
虫。”

“我认为这是一个很好及很
有效的做法，我相信只要每个
人负起本身的责任，这个病症
将很快就能成为过去式。”

骨痛热症及基孔肯雅症皆由
黑斑蚊传播，其中骨痛热症病
症迅猛，患者常会高烧和关节
疼痛等症状，而基孔肯雅症的
症状以发热、皮疹及关节疼痛
为主要特征的急性传染病。

槟岛市厅等联合执法
双管齐下整治蚊症黑区

柏迪路体育馆装太阳能电板
佳日星：每月省逾万电费

王宇航呼吁民众照顾自家周边
卫生，杜绝蚊虫滋生。

威省市政厅柏迪路综合
体育中心完成安装太阳
能电板，由佳日星（右
二）主持推介。

槟岛市政厅派员
展开“寻找及摧
毁”策略，双管
齐下整治蚊症黑
区。
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来自 槟 城 组 织 — 马 来 西
亚 阿 玛 信 徒 非 政 府 组 织

（Pertubuhan penganut Mata 
Amritanandamayi Malaysia）计
划在槟城威南建立一间拥有500
张病床的“慈善医院”，除了解
决当地缺乏医院的问题，也让低
收 入 群 体 可 获 得 优 质 的 医 疗 服
务，并创造更多就业机会，造福
社会。

该组织是追随印度灵性导师“
拥抱圣母”阿玛（Amma）的非
政府组织，于2008年开始成立，
并进行了多项慈善活动，而“阿
玛”也曾被国际尊崇为当今最杰
出的慈善家和精神领袖之一。

卡立达斯：耗资20亿建医院
该组织总秘书及信理员卡立

达斯（44岁）说，阿玛秉持的内
涵是“爱”，其宗旨是“为所有
人服务”，由于受到她的启发，
他在两年前就开始了建设医院的
计划，也获得了导师的认可和支
持。

“阿玛是我们计划的灵感来
源，因为她在印度新德里以及喀
拉拉邦分别建设了拥有2000张
及250张床位的医院，一个女人
可以为社会做那么多事，帮助那

么多人，我相信我们也可以做
得到，这对于我来说也不是挑
战。”

预计2025年竣工
他说，慈善医院的计划

预计将耗资20亿令吉，2025
年完成，届时将会提供500
张床位，其中250张床位
将用于医院的洗肾中
心、150张床位用于重
症加护病房（ICU）
，而另外100张则用
于普通病床。

“慈善医院将会
分阶段进行，完成
后会以最低廉的价
格，提供专业优质
的医疗服务，也会
有专业医疗顾问团

队，在鉴定患者的背景后，提供
免费的医疗服务。”

他说，威南区不像槟岛，拥
有那么多间医院，当地最大的医
院是双溪峇甲医院，而且该医院
医疗设备也不足，这造成了当地
居民要寻求医疗援助时，必须长
途跋涉的前来槟岛就医，非常不
便。

“尽管这是一家慈善医院，但
在向人民提供的服务质量上将不
会有任何妥协。”

他说，该医院将会以高薪聘请
最好的医生，而且也会使用一流
的医疗设施。

将购置50英亩土地

本身也是发展商的他透露，目
前该计划已准备就绪，接下来预
计将在威南购置50英亩的土地，
作为建设医院用途。

“建设医院所需的20亿令吉，
当中10亿令吉将用于医院的硬体
建设，而另一个10亿令吉将被存
入定期存款，其利息将作为医院
的运营用途。”

他说，这主要是为了医院的可
持续性经营，并不是为了谋利或
赚钱，而目前本身也与商业合作
伙伴筹集到了必要的资金，一旦
获得批准，就可以采取下一个步
骤，即购买土地。

“计划中的医院不会超过5层
楼高，这主要是为了方便以及节
省建筑开销，而且医院也是以绿
色概念为主，并会装置太阳能电
板，以节省电费。”

创造2000就业机会
卡立达斯说，这家尚未被命名

的医院，有望为当地人创造2,000
个工作机会，并促进当地医疗旅游
业的发展。

“不仅仅医疗旅游，当地的饮
食业、药剂等等的领域，都会被带
动起来，形成一个生态链，提供当
地人就业机会。”

他坦言，“免费医疗”的概
念，是他本身所种下的一颗种子，
希望未来有更多年轻人及企业单
位的加入，进行慈善事业。

“慈善医院是提供给所有有需
要的人，无关宗教与种族，这就
是建设医院的宗旨。”

槟州各选区办技职工作坊 孙意志：助乡区青年就业
槟州青年及体育发展委员会主
席孙意志表示，授人以鱼，不
如授人以渔，因此，其部门计
划陆续到州内的每个州选区进
行青年技职工作坊，协助乡区
青年寻找工作方向。

他说，根据其部门问卷调查
显示，部分乡区失业率达致30%
，为失业的青年提供训练和工
作坊，将是他们其中一个协助
乡区青年走出困境的方式。

“我们会以州选区做为一个
单位，每两个月专注在一个单
位内，在当地乡区进行工作坊
活动，两个月后再移师到另一
个单位，这样就能更好地为当
地规划专属的工作坊计划。”

他是在前往威北本那牙甘榜
彭佳兰邦国，巡视其委员会首
个在威省乡区进行的工作坊活
动上，向记者这么表示。

他们是通过槟州青年发展机
构、青年及体育委员会、当地
乡委会和槟城厨师公会数个团

体合作，事先在当地两个村庄
进行一项问卷调查后，开始着
手筹备这项活动。

电商厨师为首选职业
孙 意 志 补 充 ， 根 据 在 当 地

发起的问卷调查，逾30%青年
及刚毕业的乡区学子还未找到
工作，而在选择有兴趣的职业
时，电子商务及厨师行业则是
当地青年首选。

因 此 ， 有 关 活 动 也 根 据 要
求，选定上述两个领域专人，
前往当地为参与者授课，此项
活动共有30人报名参与。

“这些来参与活动的青年，
可在活动中尝试接触他们感兴
趣的领域，如果真的觉得适合
自 己 ， 他 们 可 以 朝 这 方 面 发
展，如厨师可以先去当学厨，
技术更好的也可以选择开设店
面。”

出席者包括槟州首长特别协
调官赖国平。

非政府组织拟建慈善医院
提供低收入群优质医疗服务

孙意志（左3）表示，会在选区提供训练和工作坊，协助乡区青年就业。

卡立达斯展示手中的
慈善医院概念图。

卡立达斯透露，将在威南
购置50英亩的土地，作为
建设医院用途。

报导：冯芷芸     
摄影：Adleena Rahayu 
Ahmad Radzi
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一讲 到 浮 罗 山 背 ， 一 般 人
就会想到浮罗叻沙以及榴

莲，但如今，浮罗山背的生态
旅游，绿意的环境以及原始质
朴的乡区风味，也是当地旅游
的一大卖点。

位 于 浮 罗 山 背 双 溪 鹿 沙
（Sungai Rusa）的梦田休闲农
场（Audi Dream Farm），是由
热爱大自然与动物的东主林少
雄用心经营及打造。

成立于2016年的梦田休闲农
场，是林少雄儿时的梦想，他
受访时说，小时候常接触的游
戏都与大自然及动物们息息相
关，自己本身的兴趣也是饲养
动物，因此就开始了建设农村
的旅程。

他说，现今的小孩鲜少接触
大自然，希望来到农场的孩子
们，可以回到他们的“童年”
， 与 动 物 展 开 充 满 趣 味 的 互
动，认识各种小动物，学习栽
种小植物以及植物等等。

林少雄：拟办生态教育
“ 我 们 未 来 的 目 标 是 开 设

生态教育农场，及每周会有不
同的教育性活动，包括迪彩
绘、栽种小植物、以及简单厨
艺等等，未来计划进行钓鱼比
赛，吸引更多年轻人前来。”

林 少 雄 说 ， 所 主 办 的 工 作
坊 ， 都 是 大 学 生 们 前 来 提 供
的，而农场也不收取租金，一
切随缘，希望能让学生们一展
所长或完成课业，也让到访的
家长和孩子们能够增进亲子关
系。

“ 接 下 来 我 将 会 推 介 ‘ 家
庭会员卡’，会员费用不超过
1 5 0 令 吉 ， 让 夫 妻 俩 及 两 个 孩
子，一年内可以无限次到访参
观。”

他解释，原本一个家庭入园
的的费用，包括门票及15令吉
的动物饲料，需大约50令吉，
接下来推出100令吉家庭会员卡
后，就可以减轻家长的费用，
一有空就带孩子们接触大自然
和动物们。

“我的未来展望就是，希望
有一天人们一提起浮罗山背，
就能联想到梦田休闲农场。”

梦田休闲农场有大约15种动
物，包括马、鹿、兔子、鱼、
鸭 子 、 鹅 、 骆 驼 、 鸡 、 羊 及
鸽子等，还有栽种各种有机蔬
菜，该农场每天都营业，时间
为早上9时至傍晚7时，入门费
为成人10令吉，乐龄人士及孩
童则5令吉。

杨顺兴：让旅游产品多元化
槟州旅游、艺术、文化及遗

产事务委员会主席杨顺兴说，
梦田休闲农场是参与PENANG 
LANG 优惠50%计划配套的旅
游景点之一，自开放跨州后，
到访的游客人数增进，反应非
常好。

他 说 ， 浮 罗 山
背具有非常高

的潜质，发展为自然生态旅
游之地，而该办公室接下来
将会为浮罗山背制定一系列
的旅游配套，包括将当地的
旅游产品划分为四个主题，
即生态、遗产古迹、亲子旅
游（Family Oriented)以及好
山好水（红树林）。

“我本身也会向机场单位
建议，将浮罗山背著名景

点 的 招 牌 置 放 于 槟 城 国
际机场，让到访的游客
可以知晓浮罗山背这个
地方，让槟城旅游产品
更多元化，而不只是聚
集于乔治市。”

梦田休闲农场生态游      
趣味接触大 自然与动物

梦田休闲农场坐落于浮罗山背
双溪鹿沙（Sungai Rusa）。 

杨顺兴与魏祥敬
体验喂食乐趣。    

农场内还可以骑上骆驼。 

林少雄：未来的目标是开
设教育性的生态农场。
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புககிட் பதங்கா - பசெராங் பிறை 

மைாநகர கழகம் (எம்.பி.எஸ்.பி) 

சுற்று்சசூழல் ொதுகாபறெ ் மைம்ெடுததும் 

்நாககததில் ெறழய பொம்றமைகள 

மைற்றும் ெயன்ெடுததபெட்்ட புததகங்கள 

்சகரிபபுத திட்்டதறத பதா்டககி 

றேததது. 

 எம்.பி.எஸ்.பி ் மையர, ்டத்தா 

்ராசாலி முகமைட் கூறுறகயில், 

க்ரா மைாரகபகட் (Grow market) 

மைற்றும் ஜுரு, ஆட்்்டாசிட்டி உ்டன் 

இறைந்து ஏற்ொடு பசயயபெட்டுளள 

இததிட்்டம் கழிவு உற்ெததிறயக 

குறைபெதற்கான ஒரு அங்கமைாக 

திகழ்கிைது. ்மைலும், இததிட்்டம் 

மூலம்  'ஸ்மைாரட் நுகரவின்’ (smart 

consumption) முககியததுேம் குறிதது 

பொது மைககளிற்ட்ய விழிபபுைரறே 

்மைம்ெடுதத முடியும்.

   ெறழய பொம்றமைகள 

மைற்றும் ெயன்ெடுததபெட்்ட 

புததகங்கள ் சகரிபபுத திட்்டமைானது 

எம்.பி.எஸ்.பி சுற்று்சசூழல் 

ொதுகாபபிற்காக  ேறரயறுதத 

ஸ்மைாரட் நுகரவு மைாதிரியின் 

‘பரஜிிஃபட்’ (மீணடும் ெயன்ெடுததல்) 

என்ை பிரிவில் இ்டம்பெறுகிைது.

 "்சகரிககபெட்்ட ெறழய 

மபாது மக்ேள் ேழிவு உற்பத்திதயக் குதறக்ே
மெயல்பட கவண்டும் - கராொலி

பொம்றமைகள ேசதி குறைந்த 

குடும்ெதறத ்சரந்த குழந்றதகள 

விறளயாடுேதற்கு நன்பகாற்டயாக 

ேழங்கபெடும்.

 ்மைலும்,  சமூகத 

தறலேரகள ்சகரிககபெடும் 

புததகங்கறளக பகாணடு ஒரு 

ோசிபபு நூலகதறத உருோககும் 

்நாககதறத பகாணடுளளது, " என்று  

ஜூரு, ஆட்்்டா சிட்டி தளததில் 

நிகழ்்சசிறய அதிகாரபபூரேமைாகத 

பதா்டங்கி றேதது இவ்ோறு 

கூறினார.

  இந்நிகழ்்சசியில் எம்.பி.எஸ்.பி  

பசயலாளர  ்ராஸ்னானி மைஹமைத; 

ஆட்்்டாசிட்டி குழுவின் நிரோக 

இயககுனர, ் கரி தி்யா கியாங் �ாங்; 

்கால்்டன் ற�்ே ஆட்்்டாசிட்டி 

பசன்.பெர�ாட் இயககுனர பில்லி 

ஓங் பீ லீ மைற்றும் க்ரா மைார்கட், 

அறமைபொளர, சீ �ுய யீ ஆகி்யார 

கலந்து பகாண்டனர.

 ெறழய பொம்றமைகள 

மைற்றும் ெயன்ெடுததபெட்்ட புததகங்கள 

்சகரிபபுத திட்்டம் ஒவ்போரு மைாதம் 

இரண்டாேது ஞாயிற்றுககிழறமை 

ஆட்்்டா சிட்டி, க்ரா மைாரகபகட் 

எம்.பி.எஸ்.பி மமயர், ்டதமதா மராசாலி மு�மட மற்றும் பிரமு�ர்�ள் ப்ழய கபாம்்ம�ள் மற்றும் பயன்படுததப்பட்ட 
புதத�ங்�ள் மச�ரிப்புத திட்டத்த கதா்டக்கி ்்வததனர்

தளததில் நற்டபெறும். என்ே, 

ெறழய பொம்றமைகள மைற்றும்  

ெயன்ெடுததபெட்்ட புததகங்கறள 

அன்ெளிபொக ேழங்க விரும்பு்ோர 

இரண்டாேது ஞாயிற்றுககிழறமை 

அன்று அததளததின் நுறழோயிலில் 

றேககபெட்டிருககும் கூற்டகளில் 

றேதது பசல்லலாம். 

 பசயதியாளர சந்திபபில் 

்ெசிய ்ராசாலி, ேருகின்ை 

டிசம்ெர மைாதம் நிறைவுபபெறும் 

என எதிரொரககபெடும் எம்.பி.எஸ்.பி 

பொருளாதார சுற்ைறிகறக தயாரிபபு 

தற்்ொது ' road map' தயாரிககும் 

நிறலயில் உளளது.

 "இது நாட்டின் முதல் 

பொருளாதார சுற்ைறிகறகயாகத 

திகழும். இந்த சுற்ைறிகறக 

தயாரிபபிறன சமூகததின் நலனுககாக 

துரிதபெடுததபெ்ட ்ேணடும்" என்று 

கூறினார.

ஜார்ச்டவுன் - பினாங்கில் முதல் 

நகரபபுை உருமைாற்று றமையம் 

(யு.டி.சி) இங்குளள துன் 

அபதுல் ரசாக ேளாகததில் 

(பகாம்தார) பசயல்ெ்டத 

பதா்டங்கியது. ெல்்ேறு 

ேசதிகள மைற்றும் ்சறேகள 

உளள்டககிய யு.டி.சி றமையம் 

க்டந்த ஆகஸ்ட் மைாதம் 17-ஆம் 

்ததி  காறல 8.00 மைணி முதல் 

பொதுமைககள ெயன்ொட்டுககுத 

திைககபெட்டுளளது.

 பகாம்தார சட்்டமைன்ை 

உறுபபினர ் த லாய ப�ங், யு.டி.சி 

றமையம் சிைபொக பசயல்ெடுேதாகக 

கூறினார. இருபபினும் இந்த 

றமையததிற்கு ேருறகயளிதத ்ொது 

சம்ெந்தபெட்்ட அரசு நிறுேனங்கள 

சில  அம்சங்கறள ்மைம்ெடுதத 

்ேணடும் என ்கட்டுகபகாண்டனர. 

 ்மைலும், யு.டி.சி றமையததிற்கு 

உள்ளயும் பேளி்யயும் உளள 

குளிரசாதன ேசதி மிகவும் குளிராக 

இல்றல என்றும் அறியபெடுகிைது. 

என்ே, மைாநில அரசு மைற்றும் 

பி.டி.சி ்மைம்ொட்டுக கழகம்  இந்த 

விேகாரததில் கேனததில் பசலுததி 

இபபிர்சசறனககுத தீரவுககாைபெடும் 

என சட்்டமைன்ை உறுபபினர கூறினார.  

 பினாங்கு மைககளால் 

நீண்டகாலமைாக எதிரொரககபெட்்ட 

இம்றமையததில் இன்னும் பசயல்ெ்டாத 

சில துறைகள அல்லது அரசு 

நிறுேனங்கள  விறரவில் ்சறேகள 

பதா்டங்கும் என நம்ெபெடுகிைது.

     “்சறேகளுககாக இங்கு நாடி 

ேரும் பொது மைககறள நாங்கள 

ஏமைாற்ை விரும்ொததால், விறரவில் 

இந்த றமையம்  முழுறமையாக பசயல்ெ்ட 

்ேணடும்,” என்று பி.டி.சி பசயல்முறை 

தறலறமை நிரோக அதிகாரி சொருல் 

அஸ்ோடி அபதுல் ஜலீலு்டன் யு.டி.சிககு 

ேருறகயளிதத்ொது சட்்டமைன்ை 

உறுபபினர ் த லாய ப�ங் இவ்ோறு 

கூறினார.

    ்மைலும், மை்லசிய குடிநுறழவுத 

துறைறயத தவிர, யு.டி.சி 

றமையததில் பிை துறைகள மைற்றும் 

முகேர நிறுேனங்களான சாறலப 

யு.டி.சி ்மயததிற்கு ்வரு்�யளிதத கபாதுமக்�ள்

பினாங்கில் மு்தல் யு.டி.சி தமயம் மெயல்படத் ம்தாடங்கியது
்ொககுேரததுத துறை (்ஜ.பி.்ஜ), 

்தசிய ெதிவுத துறை (்ஜ.பி.என்), 

உளநாட்டு ேருோய ோரியம் 

(ஐ.ஆர.பி), ்தசிய உயரகல்வி 

நிதிக கழகம் (பி.டி.பி.டி.என்) 

ஆகியறே இன்று முதல் ்சறேறய 

பதா்டங்கியுளளன.

 மை்லசிய காேல்துறை 

(பி.டி.ஆர.எம்), பொது ்சறே 

ஆறையம் (எஸ்.பி.ஏ), 

்ஜாபஸ் மை்லசியா மைற்றும் 

பதாழில்முறன்ோர & கூட்டுைவு 

அறமை்சசகம் ஆகியறே விறரவில் 

இங்கு ்சறேறய பதா்டங்கும் என  

எதிரபொரககபெடுகிைது.

 ்மைலும் ்ெசிய சட்்டமைன்ை 

உறுபபினர ்த லாய ப�ங், 

சட்டமன்்ற உறுப்பினர் மத லாய் க�ங் க�ாம்தார் யு.டி.சி ்மயத்த 
மநரில கசன்று பார்்்வயிட்டார். (உ்டன் பி.டி.சி கசயலமு்்ற த்ல்ம 

நிர்்வா� அதி�ாரி சபாருல அஸ்்வாடி அப்துல �லீல)

46 ஆணடு ெழறமையான இந்த 

பகாம்தார ேளாகததில்  யு.டி.சி றமையம் 

திைககபெடுேது ொரறேயாளரகளின் 

ேருறகறய அதிகரிககும் என 

நம்பிகறகத பதரிவிததார.

 “பகாம்தாரில் யு.டி.சி றமையம்  

திைககபெடுேது மூலம் காபபுறுதி 

முகேரகள, கி்யாஸ்ககள மைற்றும் 

ெதிவு ஆறையர உட்ெ்ட ெல புதிய 

ேணிகங்கள அறமைககபெட்டுளளன.

 “சிறு ேணிகரகளுககு 

யு.டி.சி றமையததிற்கு 

அருகிலுளள கி்யாஸ்ககறள 

ோ்டறகககு விடுமைாறு கடிதங்கள 

கிற்டககபபெற்ைன. இருபபினும்  

பி.டி.சி தற்்ொது நீண்ட காலமைாக 

காலியாக  இருககும்  கற்டகறள 

ோ்டறகககு விடுேது நல்லது 

என்று கருதுகிைது.
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கதைப்பேசும்
பேடஙகள்

ஜார்ச்டவுன் – ்காவிட் -19 

ொதிபொல் நம் நாட்டில் உயரககல்வி 

மைட்டுமின்றி ஆரம்ெபெளளி 

மைாைேரகளும் கல்வி கற்ெதில் பெரும் 

சோறல எதிர்நாககுகின்ைனர.  

    மைாநில முதல்ேர ் மைதகு சாவ் பகான் 

யாவ், ்காவிட்-19 பதாற்று்நாயின் 

ெரேலால் கற்ைல் மைற்றும் கற்பிததல் 

பசயல்முறைறய பெரிதும் 

மை ா ற்றியறமைகக ப ெட்டுளளத ாக 

ஒபபுக பகாண்டார. தற்்ொது  

டிஜிட்்டல் பதாழில்நுட்ெததின் 

ெயன்ொடு கல்விறய முழுறமையாக 

ஆட்பகாணடுளளது என்ைார.

 “மைாநில அரசு மைாநிலததில் 

உளள 89 ெளளிகளில் (65 

ஆரம்ெபெளளிகள மைற்றும் 24 

இற்டநிறலபெளளிகள) ‘்மைககர 

்லப’ அறமைகக ரிமை3.24 மில்லியன் நிதி 

ஒதுககீடு ேழங்கியுளளது.. இதனால் 

இறளய தறலமுறையினருககு 

அறிவியல் மைற்றும் பதாழில்நுட்ெத 

துறையில் அதிகமைான ஈடுொடு 

பகாளேர.

 “தற்்ொது மிகவும் 

ேல்வித் துதற கமம்பாடடுக்கு ம்தாழில்நுடபத்தின் பயன்பாடு அவசியம் - மு்தல்வர்

ஆெததான சுகாதார  சோல்கறள  

நாம் அறனேரும் எதிரபகாளளும் 

்ேறளயில் புதிய இயல்பு முறைறய 

பின்ெற்றும் சூழல் நிலவுகிைது," என 

பகாம்தார அரங்கததில், பினாங்கு 

மைாநில அளவிலான 2019 எஸ்.டி.பி.எம் 

மைற்றும் எஸ்.பி.எம் சிைந்த மைாைேர 

விருது ேழங்கும் விழாவில்  மைாநில 

முதல்ேர சாவ் பகான் யாவ் இவ்ோறு 

சிைபபுறரயாற்றினார.

 “இன்றைய மைாைேரகளின் 

பேற்றியின் முதுபகலும்ொக இருககும் 

பெற்்ைாரகளுககும் மிகக நன்றி; 

மைாைேரகளும் பெற்்ைாரகளின் 

அரபெணிபறெப ்ொற்றுங்கள. 

இதனிற்ட்ய, பினாங்கு2030 

இலககிறன அற்டய உலக அரங்கில் 

பினாங்கு நற்பெயறர நிறலநிறுதத 

நாம் அறனேரும் ஒன்றிறைந்து 

அறனதது துறைகளிலும் பேற்றி 

சாதறனறய்ச பசதுகக ்ேணடும்,” 

என மைாநில முதல்ேர  நம்பிகறக 

பதரிவிததார.  

 இரண்டாம் துறை 

முதல்ேர ்ெராசிரியர ெ.இராமைசாமி, 

தற்்ொறதய             டிஜிட்்டல் 

ப த ா ழி ல் நு ட் ெ த ற த ப 

ெயன்ெடுததககூடிய கல்வி சோல்கறள 

சமைாளிகக ஆரம்ெகாலத திட்்டமி்டல் 

மூலம் கற்ைல் மைற்றும் கற்பிததல் 

பசயல்முறைறய சுமூகமைாக 

பதா்டருேறத உறுதிபெடுதத முடியும் 

என்று கூறினார.

   “ந்டமைாட்்ட கட்டுபொட்டு ஆறை 

(பி.்க.பி) பசயல்ெடுததபெட்்ட்ொது, 

புதிய கற்ைல் மைற்றும் கற்பிததல் 

பசயல்ொட்டிறன எதிரபகாளள 

ஆசிரியரகளும் மைாைேரகளும் 

தயார நிறலயில் இல்லாறமை 

மிகுந்த சோலாக விளங்கியது. 

்மைலும், கணினிகள ்ொன்ை 

சாதனங்களின் ெற்ைாககுறை மைற்றும் 

ேறரயறுககபெட்்ட இறைய அணுகல் 

ஆகியறே தற்டயாக அறமைந்தது. 

ஆக்ே, தற்டயாக இருககும் 

காரணிகள எதிரகபகாணடு 

ஆசிரியரகள மைற்றும் மைாைேரகள 

புதிய இயல்பிறன ெயனுளளதாக 

மைாற்றிகபகாளள ்ேணடும்”, என 

ஆட்சிககுழு உறுபபினருமைான 

்ெராசிரியர பதரிவிததார.

 மைாநில முதல்ேர சாவ் 

பகான் யாவ் இரண்டாம் துறை 

முதல்ேரு்டன் இறைந்து, பினாங்கு 

மைாநில கல்வி இலாகா துறை 

பிரதிநிதியி்டம் ரிமை205,500 மைதிபபுளள 

கா்சாறலறய  2019-ஆம் 

ஆணடுககான சிைந்த ் தர்சசி பெற்ை 

251 எஸ்.டி.பி.எம் மைாைேரகளுககும், 

80 எஸ்.பி.எம் மைாைேரகளுககும் 

ேழங்கினார. சிைந்த ்தர்சசி பெற்ை 

எஸ்.டி.பி.எம் மைாைேர தலா ரிமை1,000 

மைற்றும் எஸ்.பி.எம் மைாைேர ரிமை500-ம் 

ஊககதபதாறகயாகப பெறுேர. 

         2 0 1 9 -ஆம்  ஆணடின் 
எஸ் . டி . பி . எ ம்  ் த ரவில் 
சிைந்த  ெளளிய ா க  ஜிட் 
சின்  இற்டநிறல ப ெளளியும் 
எஸ் . பி . எ ம்  ் த ரவில் 
ெட்்ட ரபே ர த  சுங்  லிங் 
இ ற ்ட நி ற ல ப ெ ள ளி யு ம் 
் த ர ே ா கி யு ள ள து 
ெ ா ர ா ட்்டககுரியத ாகும் .

பினாங்கு மாநில முதல்வர் 2019-ஆம் ஆண்டு எஸ்.டி.பி.எம் மற்றும் 
எஸ்.பி.எம் மதர்வில சி்றப்பு மதர்ச்சி கபற்்ற மா்ண்வர்�ளுக்�ான 

�ாமசா்ல்ய பினாங்கு �லவி இலா�ா பிரதிநிதியி்டம் ்வழங்கினார்.
(உ்டன் மாநில அரசியல த்ல்வர்�ள்)

ஜார்ச்டவுன் – உலகின் மிகப 

பிரெலமைான ஆன்மீகோதியாகத 

திகழும் மைாதா அமிரதானந்தமைாயி 

பெயரில் பசயல்ெடும் ஓர அறமைபபு 

மை்லசியாவில் குறிபொக பினாங்கில் 

இலேச மைருததுேமைறனறய 

நிரமைாணிகக முன்ேந்திருககிைது.

 சுமைார 500 ெடுகறககறள 

பகாண்ட இந்த மைருததுேமைறன 

ரிமை200 ்காடி பொருட்பசலவில் 

நிரமைாணிககபெடுகிைது. இந்த 

மைருததுேமைறனயின் கட்டுமைானப 

ெணிகள 2025-ஆம் ஆணடு 

நிறைவுபபெற்று கட்்டம் கட்்டமைாக 

பொதுமைககளின் ெயன்ொட்டிற்கு 

திைககபெடும் என மை்லசிய 

மைாதா அமிரதானந்தமைாயி 

சங்கததின் அைங்காேலர மைற்றும் 

பொது்சபசயலாளர ்க.காளிதாஸ் 

முதது்ச பசயதிகள நாளிதழ் 

நிருெரகளின் ்நரகாைலில் 

இதறனத பதரிவிததார.

 இந்த மைருததுேமைறனயில் 

்நாயாளிகளுககு முற்றிலும் 

இலேசமைாக சிகி்சறசகள 

ேழங்கபெடும். ஆனாலும், 

நல்லுளளம் பகாண்டேரகள  

தங்களால் இயன்ை பதாறகறய 

நன்பகாற்டயாகவும் ேழங்கலாம். 

்மைலும், கட்்டபெ்டவிருககும் இந்த 

மைருததுேமைறன ேருமைானதறத்யா 

இலாெதறத்யா ்நாககமைாகக 

பகாணடு அறமையப ்ொேதில்றல 

என காளிதாஸ் பதளிவுபெடுததினார.

பினாங்கில் இலவெ மருத்துவமதன 
விதரவில் நிர்மாணிக்ேப்படும்

 சுமைார 500 

ெ டு க ற க கறள க 

ப க ா ண ்ட 

இந்த புதிய 

மைருததுேமைறனயில் 

ந ா ள ் த ா று ம் 

250 நீரிழிவு 

் ந ா ய ா ளி க ள 

சிகி்சறச பெறுேர. 

்மைலும், 150 தீவிர 

சி கி ்ச ற ச க ளு ம் 

100 சாதாரை 

சி கி ்ச ற ச க ளு ம் 

இம்மைருததுேமைறனயில் இ்டம்பெறும்.

 இம்மைருததுேமைறனறய 

அறமைகக பதன் பசெராங் 

பிறையில் இ்டம் அற்டயாளம் 

காைபெட்டுளளது. முககிய 

ஆேைபெணிகள நிறைவுபபெற்ை 

பின்னர மைருததுேமைறன நிரமைாணிபபுப 

ெணிகள பதா்டங்கபெடும் என 

எதிரபொரககபெடுகிைது.

 பதா்டரந்து, பினாங்கில் 

அறமையப்ொகும் இந்த 

மைருததுேமைறனயால் பினாங்கு ோழ் 

மைககள இனமைத ்ெதமின்றி பெரிதும் 

ெயன்பெறுேர. மைருததுேத துறைறய 

பொருததமைட்டில் 2,000 ்ெருககு 

்ேறல ோயபபுகள ேழங்கபெடும் 

என்ெது குறிபபி்டததககது. ்மைலும், 

இவ்ேளாகததில் மைருததுே பதாழில் 

ெயிற்சி றமையமும் அறமைககபெடும்.

 க்டந்த 1998-ஆம் 

ஆணடு ்கரளாவில் இ்த்ொன்று 

1,450 ெடுகறககறள பகாண்ட 

ஒரு மைருததுேமைறனறய மைாதா 

அமிரதான்ந்தமைாயி கட்டினார. 

பின்னர, புது ப்டல்லியில் 

200 ெடுகறககறள பகாண்ட 

இன்பனாரு மைருததுேமைறனறயயும் 

அேர நிரமைாணிதது ேருேது 

ொராட்்டககுரியதாகும்.

இல்வச மருதது்வம்னயின் மாதிரி 
்வ்ரப்ப்டம்

மமலசிய மாதா அமிர்தானநதமாயி 
சங்�ததின் அ்றங்�ா்வலர் மற்றும் 
கபாதுச்கசயலாளர் ம�.�ாளிதாஸ் 

மருதது்வம்னயின் மாதிரி 
்வ்ரப்ப்டத்த �ாண்பிக்கி்றார்.

ஜார்ச்டவுன் - பினாங்கு 

அறனததுலக விமைான நிறலயதறத  

்மைம்ெடுததுேதற்கும், கூலிம் 

அறனததுலக விமைான நிறலயதறத 

(பி.ஐ.ஏ) நிரமைாணிபெதற்கும் மைததிய 

அரசு ்தசிய விமைான நிறலய 

வியூகத திட்்டம் (என்.ஏ.எஸ்.பி) 

மைதிபொயறே முடிதத பின்னர முடிவு்ச 

பசயயபெடும்.

்ொககுேரதது அறமை்சசர ்டத்தா 

வீ கா சி்யாங், நாட்டின் விமைான 

நிறலயங்கள மைற்றும் ஷாரட் ்்டக-

ஆிஃப ்லணடிங் விமைான நிறலயம் 

(ஸ்்்டால்்ொரட்) ஆகியேற்றின் 

அறனதது திட்்டமும் ்தசிய 

விமைானக பகாளறக திட்்டததிற்கு 

ஏற்ெ 2023-ஆம் ஆணடில் 

நிறைேற்டயும் என்ைார.

 பினாங்கு மைாநில 

முதல்ேரும் தஞ்சாங் நா்டாளுமைன்ை 

உறுபபினருமைான சாவ் பகான் யாவ், 

பினாங்கு அறனததுலக விமைான 

பினாங்கு அதனத்துலே விமான நிதலய 
கமம்பாடடுத் திடடம் என்.ஏ.எஸ்.பி ஆய்வுக்கு 

பின்னர் முடிவு மெய்யப்படும்
நிறலய ்மைம்ொட்டுத 

திட்்டததின் நிறலறமை 

மைற்றும் கூலிம் 

அ ற ன த து ல க 

விமைான நிறலய 

நிரமைாணிபபு குறிததும் 

நா்டாளுமைன்ைததில் 

்களவி எழுபபினார.

 “ எ ன ் ே , 

பி.ஐ.ஏ ்மைம்ொட்டுப 

ெணிகள, பக்டாவின் ்க.எகஸ்.பி 

நிரமைாணிபபுப ெணிகள மைட்டுமின்றி 

புதிய விமைான நிறலயதறத ் மைம்ொடு 

பசயேதற்கான எந்தபோரு 

திட்்டமும் அரசாங்கததால் 

்தசிய விமைான நிறலய வியூகத 

திட்்ட ஆயவுககுப  பின்ன்ர 

ெரிசீலிககபெடும்,” என்ைார.

முன்னதாக, 16 மில்லியன் 

ேறரயிலான ெயணிகள  பகாண்ட 

பினாங்கு அறனததுலக விமைான 

நிறலயதறத ்மைம்ெடுதத மை்லசியா 

விமைான நிறலய ்�ால்டிங்ஸ் 

பெர�ாட் (MAHB) நிறுேனம் 

திட்்டமிட்டுளளது.

 இந்த விமைான நிறலயததின் 

்மைம்ொட்டுப ெணிகள 2020 மைார்ச 

மைாதததில் பதா்டங்கபெட்டு, 2024-

ககுள நிறைேற்டயும் என்று 

எதிரொரககபெட்்டது, ஆனால் 

்காவிட்-19 பதாற்று்நாய 

ெரவுேதால் இம்்மைம்ொட்டுப 

ெணிகள ஒததிறேகக ்ேணடிய 

சூழல் ஏற்ெட்்டது குறிபபி்டததககது. 

பினாங்கு அ்னததுல� விமான 
நி்லயம் (மூலம்:இ்்ணயம்)
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கதைப்பேசும்
பேடஙகள்

கதைப்பேசும்
பேடஙகள்

பொது மைககள நிரையிககபெட்்ட நிரோக நற்டமுறைகள (எஸ்.ஓ.பி) பின்ெற்றுேறத 

உறுதி்ச பசயய ஆட்சிககுழு உறுபபினர பஜகடிப சிங் டி்யா புலாவ் தீககுஸ் பொது்ச 

சந்றதககு ேருறகயளிததார.

மைததிய பசெராங் பிறை மைாேட்்ட பொது்ச சந்றதகளில் நிரையிககபெட்்ட நிரோக 

நற்டமுறைகள (எஸ்.ஓ.பி) சீராக பின்ெற்ைபெடுகிைது.

ெதது உொன் சட்்டமைன்ை பதாகுதியின் ஏற்ொட்டில் குடும்ெ தின விழாவில் பொது மைககள 

கலந்து பகாணடு நற்சான்றிதழ் பெற்றுகபகாண்டனர. 

ே்ட பசெராங் பிறை மைாேட்்ட ோககளிபபு பிர்சசாரம் 18 எனும் திட்்டதறத ஆட்சிககுழு 

உறுபபினர சூன் லிப சீ பதா்டககி றேதது ெங்்கற்ொளரகளுககு நற்சான்றிதழ் 

ேழங்கினார.

ந்டமைாட்்டக கட்டுபொட்டு ஆறையால் ொதிககபெட்்ட 988 கால்நற்ட ேளரபொளரகள 

ரிமை200,00 மைதிககதகக விலங்கு தீேனம் ஊககதபதாறக பெற்றுகபகாண்டனர.

இரண்டாம் துறை முதல்ேர ்ெராசிரியர ெ.இராமைசாமி கம்்ொங் மைானிஸ் 

பொது மைககளுககு நிதியுதவி ேழங்கினார.
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A FATHER and son team was 

praised for donating a dialysis 

machine to the JHM Rotary Hae-

modialysis Centre in George Town 

recently.

Komtar assemblyman Teh Lai 

Heng complimented Raymond Tan 

and his son Aaron for supporting 

the centre and also the centre’s 

medical doctor Dr K. Danesh for 

his centre’s worthy services.

“It is very important for kind 

people like donors Mr Raymond 

Tan and his son Mr Aaron Tan to 

continue supporting our local non-

profit haemodialysis centres,” 

Teh said in his speech on July 27.

“This act of kindness is twice 

as important now with the global 

Covid-19 pandemic eating away 

funds of both the government 

and the common people. Dona-

tions for charities have dropped 

all around.

“I would like to thank everyone 

again for the good work and sup-

port they have given to the com-

munity and I hope they will con-

tinue with their selfless work.”

Teh said dialysis treatment is a 

costly affair and yet it is the only 

way to extend the lives for many 

Malaysians who are suffering 

from end stage kidney failure.

Each session of treatment 

costs around RM300 to RM400. 

Typically, a patient needs three 

treatment sessions per week. 

And this means each patient has 

to spend about RM4,000 per 

month just to survive.

“For many poorer folk who 

don’t even have enough money to 

put food on the table, this is im-

possible for them to achieve and 

therefore they often need to rely 

on the kindness of NGOs like JHM 

Rotary Haemodialysis Centre to 

sponsor or subsidise the cost,” 

Teh added.

According to the National Ac-

tion Plan for Healthy Kidney for 

2018-2025, released by the 

Health Ministry, it is estimated 

that up to 51,000 Malaysians 

will suffer from serious kidney 

disease that will cause them to 

require dialysis treatment, and 

the number of patients will only 

increase by the year.

Story by Riadz Akmal

Pix by Ahmad Adil Muhamad

T
HE Football Association 

of Penang (FAP) has paid 

the three months' out-

standing salaries to all its 

players and staf f. 

FAP president Dr Amar Pritpal 

Abdullah said the outstanding 

wages were from April to June 

this year.

“I would like to emphasise that 

FAP has also settled the remain-

ing debts for the past few years, 

amounting to over RM11 million.

“So basically, FAP is now free 

from any debt and I would like to 

express my utmost appreciation 

to the Penang government for its 

continuous support towards us.

“The players and staff will now 

concentrate on the remaining 

league matches that are expected 

to resume on Aug 26,” Amar told 

reporters during the visit by Chief 

Minister Chow Kon Yeow to the 

Batu Kawan Stadium on July 25.

Amar said FAP was also in the 

midst of setting up a special com-

mittee to facilitate the transition 

process of FAP from a football as-

sociation to a football club.

“The transition from a football 

association to a football club has 

been made mandatory by world 

football governing authority, FIFA.

“We will not be allowed to com-

pete in the Malaysian Football 

League next season if we fail to 

comply with the order.

“We are doing our best to expe-

dite the process before the dead-

line in September,” he said.

Amar said FAP had already 

obtained the approval from the 

Penang government to proceed 

with the privatisation process 

during the state executive coun-

cil meeting.

Chow and his team watched 

the training session conducted 

by FAP at the stadium on July 25 

as the players abided by the stan-

dard operating procedures (SOPs) 

of the recovery movement control 

order (RMCO).

Chow was accompanied by 

state Youth and Sports Commit-

tee chairman Soon Lip Chee, Ba-

tu Kawan MP Kasthuriraani Patto, 

Bukit Tambun assemblyman Goh 

Choon Aik and Penang Stadium 

Corporation and Open Spaces 

(PSDKLPP) chief executive officer 

Mohamed Akbar Mustapha.

Chow added that the Penang 

government would continue to 

provide financial assistance to 

FAP until end of this year.

“We will ensure that the wel-

fare of the players and staff is 

taken care of.

“We hope the FAP players will 

give their best when the league 

resumes, so that the team can 

be promoted to the Super League 

next season.

“It is possible if everyone 

works hard and plays as a team,” 

he said.

Meanwhile, Mohamed Akbar 

announced the reopening of the 

racetrack in Batu Kawan Stadium 

to the public, beginning Aug 1.

“It will be open daily from 7am 

to 9am, and from 5pm to 7pm,” 

he said.

Teh (left) and Raymond and his wife at the handover of a dialysis machine 

to the JHM Rotary Haemodialysis Centre.

A TOTAL of 450 families in Ke-

pala Batas and Tasek Gelugor 

received an early present for 

Hari Raya Haji when Chief Minis-

ter Chow Kon Yeow handed out 

a hamper to each of them at the 

Village Community Management 

Council (MPKK) office in Kepala 

Batas on July 26.

Hari Raya Haji was celebrated 

on July 31 this year.

Chow commended his special 

coordinating officer Lay Hock 

Peng, and Kepala Batas and 

Tasek Gelugor MPKK members 

for organising the event for the 

benefit of the residents there.

“Mr Lay Hock Peng and the 

service centre have organised a 

number of programmes for the 

residents. This (presentation of 

gift hampers) is a very good ini-

tiative which encourages a bet-

ter understanding of the com-

munity as well as the issues 

faced by them,” Chow said in 

his speech.

“The Penang government 

supports all state assembly-

men, MPKKs and Members of 

Parliament in their services to 

the people.

“Although there was a change 

of government at the federal 

level, the whole Penang govern-

ment machinery from the exco 

(executive council) to the MPPK 

in every constituency is com-

mitted to serving the Penang 

people.”

He added that it was not easy 

to organise such a gathering in 

view of the Covid-19 pandemic.

However, he stressed that 

everyone must observe the 

standard operating procedures 

(SOPs) in order to overcome the 

spread of the virus.

Chow also thanked the fed-

eral and state agencies for 

helping the state government to 

tackle problems arising from the 

Covid-19 crisis.

Lay said they hoped that 

the hamper presentation cer-

emony for all races would fur-

ther strengthen the harmony 

amongst the people.

Also present were Senator 

Lim Hui Ying, Lay, Seberang Pe-

rai City Council councillor Ooi 

Yong Wooi, MPKK members, 

representatives from the north 

Seberang Perai District and 

police, and some mosque and 

surau leaders.

Father, son donate dialysis machine Hampers for Hari Raya Haji

Footballers’ outstanding wages 
settled, says FAP chief

Chow in a group photo with Kasthuriraani 
(front row, left), Mohamed Akbar (front row, 
third from left), Goh (second row, left), Soon 
(second row, second from left), Amar (second 
row, third from left) and other FAP officials 
during his visit to the Batu Kawan Stadium.
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Story by Tanushalini Moroter

Pix by Alissala Thian

T
HE local authorities - Penang 

Island City Island (MBPP) and 

the Seberang Perai City Coun-

cil (MBSP) - are all geared up to en-

sure that the compulsory standard 

operating procedure (SOP) is com-

plied with at public places.

State Local Government, 

Housing, Town and Country Plan-

ning Committee chairman Jag-

deep Singh Deo said since the 

federal government has made 

wearing a face mask mandatory 

from Aug 1, the state govern-

ment has been working towards 

a 100% compliance.

“As of Aug 1, based on inspec-

tions by both the local councils at 

crowded markets on the island as 

well as the mainland, we’ve found 

that the compliance rate for the 

new SOP is really good.

“Out of the crowded 14 mar-

kets on the island, eight showed 

a 100% compliance rate while the 

rest achieved 90%.

 “On the mainland, eight out of 

11 markets achieved a 100% com-

pliance rate while the remaining 

three scored above 90%,’’ Jagdeep 

told reporters when he visited the 

Jelutong Market on Aug 2.

He also urged the federal gov-

ernment to give a clearer guideline 

on wearing masks at crowded pub-

lic places.

He added that a total of 43 no-

tices had been issued by MBPP to 

traders at six public markets for 

failing to wear face masks while 

three customers at two public 

markets on the island were pro-

hibited from entering the prem-

ises without a mask.

Jagdeep said MBPP, together 

with the police, had conducted 

a two-day inspection (Ops Mega 

Pematuhan SOP PKPP COVID-19) 

from July 25 to 26 to check on 

compliance rate at premises on 

the island.

“A total of 113 compounds 

(RM1,000 each) were issued to 26 

premises and 87 individuals under 

the Prevention and Control of Infec-

tious Diseases Act 1988 for failing 

to comply with various SOPs, such 

as physical distancing and body 

temperature checks,’’ he said.

Jagdeep said until July 31, Pen-

ang island generally recorded a 

good compliance level of 99.7% 

from 187,740 inspections con-

ducted by MBPP.

On the mainland, he said MB-

SP recorded a compliance rate of 

99.35% from 422,676 inspections 

it conducted.

Batu Lancang assemblyman 

Ong Ah Teong, who was also pres-

ent at the press conference, and 

his service team distributed 2,200 

face masks to the market-goers at 

Jelutong Market and Perak Road 

Market on Aug 2.

Meanwhile on Aug 6,  Jagdeep 

announced that Penang will be 

tightening the standard operating 

procedures (SOPs) pertaining to 

construction, dine-in, hair salon, 

public market, night market and 

recreational park as well as come 

up with an additional SOP for stalls 

selling seasonal fruits.

"To date, there are 61 SOPs 

being implemented across 33 fed-

eral agencies as well as ministries. 

While the state government is fol-

lowing the SOPs, it has also de-

cided to enhance five of them and 

introduce one itself.

"Our decision has been ap-

proved by the Penang National Se-

curity Council (MKNPP) and police," 

said Jagdeep.

Jagdeep also urged Penang-

ites to strictly follow the SOPs as 

the battle against Covid-19 is not 

over yet.

“Do not be negligent and put all 

our efforts in vain since we are still 

in the midst of curbing the Covid-19 

crisis,’’ said Jagdeep.

Those who would like to clarify 

on the SOPs can contact MKNPP at 

04-2505428.

Jagdeep (right) distributing a mask to one of the 

marketgoers during his visit to the Jelutong Market while 

Jelutong MP RSN Rayer (behind Jagdeep) looks on.

Councils to ensure new 
SOP is strictly followed
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Story by K.H. Ong

Pix by Kevin Vimal 

H
E may be down but he is 

definitely not out!

That, in one sentence, 

describes restaurant owner Tan 

Sok Bah.

Nestled in a clearing surrounded 

by fruit trees, the Yeh Lin Seafood 

Steamboat Restaurant in Balik Pu-

lau that Tan operates is a big draw 

for seafood lovers from far and 

near.

But since last September, Tan’s 

mobility has been restricted to 

moving around the restaurant in a 

wheelchair.

The 67-year-old amputee is un-

daunted by the handicap.

He still takes orders by wheel-

ing himself to the tables of diners 

whenever the place brims with cus-

tomers.

“I’m handicapped but not use-

less,” said Tan defiantly.

“This is a restau-

rant I founded and 

built and until I’m to-

tally immobilised, I in-

tend to serve.”

To many a custom-

er, Tan’s tenacity is 

exemplary.

As customers rat-

tle off their selection 

of dishes, Tan takes 

down the orders on a 

notepad.

Even if they dither 

over their choice, Tan 

patiently waits for 

them to make up their 

mind or helps with a 

suggestion or two.

After all, Tan has 

been in the food 

business for over 40 

years.

Tan then relays the 

orders to a retinue of 

workers, composed 

mainly of family mem-

bers.

Heading the detail is his son, 

Kheng Chai, 36, who has under-

studied the father for several years.

Last year, Tan underwent a har-

rowing ordeal which saw his right 

leg come under the surgeon’s knife 

five times. On each occasion, a 

part of the limb was sawn off.

Tan confessed he is a diabetic 

but he said his blood sugar is un-

der control with medication.

However, calluses on parts of 

the leg below the knee became in-

fected. This was the result of his 

skin being pierced by thorns, this-

tles and stone shards when clear-

ing brush in the surroundings of his 

restaurant and nearby dwelling.

“I wasn’t aware that these abra-

sions would become infected, ex-

posing me to the threat of amputa-

tion,” he said.

Weighing on his mind now is 

that his left leg is swollen due to 

blood circulation problems and 

doctors have advised him to get it 

amputated. He is, however, now re-

sorting to taking Chinese medicine 

and treatment in the hope of saving 

his good leg.

Tan is a self-taught cook, learn-

ing through observation when 

helping a friend in the food busi-

ness in 1978 at a canteen in 

Genting Highlands.

It was located near what is 

now the First World Hotel.

When his friend decided to sell 

off the business, Tan took over and 

hired a few cooks. But after some 

years, he returned to Penang when 

the landowner wanted the place for 

further development.

He resumed his food business 

in Balik Pulau, operating at the Yeh 

Lai Xiang foodcourt in the town cen-

tre.

In later years, he moved on to 

establish Yeh Lin Seafood Steam-

boat Restaurant, some distance 

away, for 14 years and then relo-

cated it to its current site five years 

ago.

“I didn’t have a master to guide 

me how to cook. I just try to nail 

down a recipe by trial and error,” 

he said.

The restaurant, which is about 

300 metres off Jalan Sungai 

Pinang, sells non-halal food and 

is famous for its seafood, seafood 

porridge, noodles and steamboat.

Other delectable dishes include 

belacan chicken, Guinness chick-

en, prawn crackers, curry fish and 

curry prawn.

Before the Covid-19 crisis, tour 

groups from Singapore, Kuala Lum-

pur and China sought out the place.

The restaurant was also a popu-

lar haunt for Caucasians from the 

Batu Ferringhi tourist belt.

The restaurant, which is closed 

on Tuesdays, is open from 11am 

to 10pm.

Amputee battles on

Enjoy a plate of tasty prawn 
fritters.

A delicious Chinese style 
steamed promfret.

The signage, which stands 
by the side of Jalan Sungai 
Pinang, showing the direction 
towards  Yeh  L in  Seafood 
Restaurant.  

A traditional Chinese dish, called 
Poon  Cho i ,  can  inc lude  many 
ingredients but this one has abalone, 
broccoli, prawns and scallops.

K h e n g  C h a i 
n o w  r u n s  t h e 
restaurant after 
p ick ing up the 
cu l ina ry  sk i l l s 
from his father.

Tan ready to take down orders 
from Anne Tan (third from right) 
and her friends (from left) Pauline 
Lim, Tan Suan Poh, Joanne Tan 
and Cathrine Lim.

Tan  may  be  an 
amputee but he is 
not someone who 
likes to wallow in 
self-pity.
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Pix by Law Suun Ting

H
OKKIEN is a language and 

not a dialect, says Hokkien 

Language Association of 

Penang president Sim Tze Wei.

He said the Han nationalist ide-

ology in China pushed Mandarin 

up with the other languages like 

Hokkien, Hakka and Teochew as 

“corrupt version of Chinese”.

As a matter of fact, Tze Wei, 

who is the younger brother of 

Bayan Baru MP Sim Tze Tzin, said 

Hokkien was once used as a me-

dium of instruction in schools in 

the 1920s.

“We can see the result of Man-

darin’s growth today to the extent 

that it has almost wiped out other 

languages within a century,” Tze 

Wei said at the exhibition of the 

“The death and life of Hokkien: 

How an ideology wiped out your 

mother tongue” at the Seh Tek 

Tong Cheah Kongsi in Armenian 

Street on July 24.

“The purpose of the exhibition 

is to tackle the ideology that Man-

darin is the real Chinese language 

and the rest are corrupt Chinese 

languages, which is not true.

“Hakka, for instance, is a lan-

guage. But the young generation 

think that Hakka is a dialect of 

Mandarin, which is not true.

“The exhibition is intended to 

help educators, policymakers and 

the general public to reflect on 

their own attitudes and presump-

tions.

“The content also sets out to 

challenge the mainstream narra-

tive that puts the blame on par-

ents for not speaking their mother 

tongue to their children, and also 

to challenge the idea that lan-

guage extinction is just a matter of 

course.”

Tze Wei said it is largely ignored 

that education, particularly the 

language of instruction in schools, 

has an immense influence on the 

linguistic behaviour of the younger 

generation in society.

He added that parents who 

switch their family language are 

simply bowing to the pres-

sure of the education system 

to prepare their children for 

school.

“The education system is 

therefore the prime mover 

in the large-scale linguistic 

change of our society. If par-

ents are to be blamed for 

not passing on their mother 

tongue at home, then policy-

makers and educators are 

accountable for creating the 

very conditions which give 

them no choice.”

Chief Minister Chow Kon 

Yeow, who was among the 

guests to launch the exhi-

bition, said he was glad to 

have an opportunity to see 

the efforts taken by Tze Wei 

and five clan houses – Cheah 

Kongsi, Khoo Kongsi, Tan Kongsi, 

Yeoh Kongsi and Lim Kongsi – in 

reviving Hokkien.

“One to two years ago, I had 

read about Mr Sim (Tze 

Wei) in the 

n e w s p a p e r s 

telling about 

the story of Hok-

kien and its prob-

lems,” Chow, who 

is a Hakka, said 

in Hokkien in his 

speech.

“He is passion-

ate about Hokkien. 

For it to thrive, it 

is important for 

more people to 

understand its history, speak 

Hokkien and use Hokkien. If 

not, one day it may become 

extinct.

“I’m happy to support the 

work of the five clan associa-

tions and others in promoting 

Hokkien.”

Seh Tek Tong Cheah Kong-

si chairman Alan Cheah Teik 

Cheng said his association 

was honoured to play its part 

to revive the Hokkien lan-

guage which has since been 

demoted to a dialect.

“It is our ardent hope that 

through this exhibition which 

will run for three months bar-

ring any future developments of 

the Covid-19 pandemic, we can 

create awareness and try to revive 

Hokkien language to its former 

glory,” Cheah said in his speech.

He said the arrival of Cheah 

ancestors in Penang in 1644 indi-

cates that they were amongst the 

earlier Chinese migrants to bring 

the Hokkien language to then Ma-

layan shores.

“Currently in Penang, we see 

many people of other races speak 

fluent Hokkien ala Penang style 

especially the Indians, Sikhs and 

even Malays too,” said Cheah.

Among the guests who attend-

ed the exhibition were state exec-

utive councillors Chong Eng, Yeoh 

Soon Hin and Soon Lip Chee, 

Bukit Mertajam MP Steven Sim, 

Pengkalan Kota assemblyman 

Daniel Gooi, Tze Wei’s parents 

Sim Joo Hup and Tan Mee Suan, 

and brother Tze Tzin.

The exhibition, from 9am to 

5pm, runs for three months until 

Oct 25.

Tze Wei says it is not true that the 
Yellow Emperor is the founding 
ancestor of the Chinese people 
as has been promoted in school 
textbooks.

THE Penang government believes 

that the appointed consultants 

for the proposed Penang South 

Reclamation (PSR) project would 

carry out their job effectively to 

ensure that the project obtained 

the necessary approvals.

Chief Minister Chow Kon Yeow 

said the state has full trust in the 

consultants and that the Depart-

ment of Environment (DoE) will 

do a good job in evaluating the 

Environment Management Plan 

(EMP).

“We will ensure that we meet 

all the requirements set by the 

DoE. Everything will proceed 

smoothly if the job is done profes-

sionally.

“We will abide by the timeline 

given and the project will not start 

until the requirements are com-

plied with,” he told a press confer-

ence in Komtar recently. 

Chow was referring to a state-

ment by Environment Minister 

Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man 

that the PSR project would not be 

given the green light pending ap-

proval of EMP.

Tuan Ibrahim was quoted by a 

news portal as saying that work 

on the site could not begin pend-

ing the approval of the DoE be-

cause the EMP is one of the main 

conditions (out of 72 conditions) 

imposed under the Environment 

Impact Assessment (EIA).

Chow pointed out that the 

statement by the minister was 

nothing out of the ordinary, as it 

has been stated in the past.

State govt will meet PSR requirements set by DoE

Exhibition on ‘ Death and Life 
of Hokkien’

Chow (second from right) launching the 'Death and 
Life of Hokkein'  exhibition together with (from left) 
Cheah, Tze Wei and Yeoh at the Cheah Kongsi.

A book written in 
Hokkien is displayed 
at the exhibition.
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RESPECTING  every family 

member regardless of age is a 

fundamental value in building a 

happy family, says state execu-

tive councillor Chong Eng.

“This is important because a 

happy family would lead to pro-

moting a prosperous, peaceful 

and progressive society,” she 

said in her speech during the 

closing ceremony of the Penang 

state-level Family Day 2020 cel-

ebration at Harmony Centre in 

George Town on July 25.

“Any decision-making must 

also involve every family mem-

ber to ensure that none of them 

is left out and to maintain har-

monious relationships within 

the family.

“Husbands and wives should 

be seen as equal partners be-

cause they share the roles and 

responsibilities in the develop-

ment of the family.

“Each of the family members 

must also understand their own 

roles to be able to contribute 

and build a happy and harmoni-

ous family,” Chong Eng, who is 

in charge of the state Women 

and Family Development, Gen-

der Inclusiveness & Religions 

Other Than Islam committee, 

added.

Her speech text was read out 

by Sungai Pinang assemblyman 

Lim Siew Khim.

Also present was Penang 

Women’s Development Corpo-

ration (PWDC) chief executive 

officer Ong Bee Leng.

Later, Lim together with Ong 

handed over prizes to the win-

ners who took part in the vari-

ous competitions that were 

held during the state-level Fam-

ily Day 2020 celebration.

Mutual respect crucial to create a happy family

Story by Kevin Vimal 

T
HE Penang government 

has developed the State 

Safe Family Policy to ad-

dress domestic violence in the 

state.

The policy was approved dur-

ing the state executive council 

meeting on July 15.

State Women and Family De-

velopment, Gender Inclusive-

ness and Religions Other Than 

Islam Commitee chairman 

Chong Eng said cases of abuse 

have increased after the en-

forcement of the movement con-

trol order (MCO).

“There are still victims who 

do not come forward because 

they do not know where to 

seek help.

“The victims fear that they 

would be harmed and that no-

body can protect them,” Chong 

Eng said during a press confer-

ence in Komtar on July 16.

“This policy is formulated to 

address domestic violence by 

providing more avenues for vic-

tims to seek help and the Pen-

ang government will be able to 

provide a more systematic sup-

port system.

“The state acts as a force to 

eradicate violence at home. We 

call for cooperation from various 

parties to address this matter,” 

she added.

Chong Eng said an estimated 

sum of RM60,000 would be re-

quired to kick-start the policy.

“The cost, which is to be 

funded by the state, include 

training and workshops for of-

ficers, building extension and 

training materials.

“We will be using the prem-

ises and facilities that belong 

to the state government,” she 

said.

She added that participants 

from government agencies, re-

ligious organisations and non-

governmental organisations who 

have responded positively to the 

movement would be trained to 

provide immediate assistance 

to abused victims. They will also 

be equipped with skills to han-

dle cases of domestic violence 

professionally.

Chong Eng thanked the Wom-

en Centre for Change (WCC) and 

Sneham Malaysia for their sup-

port and commitment.

Penang Women’s Develop-

ment Corporation (PWDC) chief 

executive officer Ong Bee Leng 

said the objective of the policy 

is in line with the Penang2030 

vision of a family-focused green 

and smart state that inspires 

the nation.

Penang 
formulates 
State Safe 
Family Policy 

Lim (centre) handing over the prize to one of the winners during 
the closing ceremony of the Penang state-level Family Day 2020 
celebration while Ong looks on.

(From left) Muhamad Radzi, Jaseni, Chin, Harris and Muhamad Faizal at the prize-giving ceremony. 

THE Penang Water Supply Cor-

poration (PBAPP) on July 24 

announced the nine winners 

of the “JomPAY and Win” cam-

paign, which was held from Jan 

1 to April 30.

The campaign, jointly organ-

ised by PBAPP, JomPAY operator 

Payments Network Malaysia Sdn 

Bhd (Paynet) and CIMB Bank, 

was aimed at encouraging more 

PBAPP customers to use the Jom-

PAY portal to perform contactless 

payment during this Covid-19 pan-

demic.

The first prize comprised an 

iPad worth RM5,000 while the 

other eight winners walked away 

with an Apple Watch each.

PBAPP chief executive officer 

Datuk Jaseni Maidinsa said its 

customers have been using the 

JomPAY facility since it was in-

troduced as one of the payment 

channels in January 2019.

“The response has very en-

couraging.

“Last year, a total of RM69 mil-

lion was collected via the portal; 

while this year, from Jan 1 until 

June 30, RM50 million has al-

ready been collected.

“This shows that the public has 

adapted well and already made 

contactless payment part of their 

lives during this Covid-19 pandem-

ic,” he said during the campaign’s 

prize-giving ceremony in Komtar 

on July 24. 

He added that JomPAY had ben-

efited 631,250 registered water 

consumers with online banking ac-

cess in Penang.

First prize winner Muhamad 

Radzi Mat Isa, a Penang police of-

ficer, was  speechless after bag-

ging the top prize. 

“I want to play my part and em-

brace the new normal. The Jom-

PAY initiative by PBAPP is a good 

effort by the Penang government 

in its battle against Covid-19,” he 

said in an interview.

The other eight winners who 

walked away with an Apple Watch 

each were Low Khee Lam, Lee 

Sim La, Ch'ng Yew Hoe, K. Anbal-

agaan, Teoh Boon Chong, Muha-

mad Zaidi Zakaria, Ainal Muaizzah 

Anuar and Tan Chuen Kheng. 

Also present were PBA Holdings 

Berhad (PBAHB) chief financial of-

ficer Dr Mary Ann Harris, CIMB 

Corporate Banking Malaysia and 

Northern Region director Sureen 

Chin Wai Lin and Paynet National 

Bill Payment Scheme and Retail 

Payments Division assistant man-

ager Muhamad Faizal Razali.

All smiles for PBAPP ‘JomPAY 
and Win’ campaign winners
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Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

威北槟榔东海沃野无际获
青睐，当地人冀打造成

农家乐式旅游地，把“平原金
马仑”名声传播出去。

坐 落 于 槟 州 与 吉 打 边 界 线
的槟榔东海，是一座纯朴的乡
村，以务农为主的槟榔东海有
着得天独厚的天然优势，在这
里出产的农产品如番石榴、水
瓮和芋头等品质上佳，在业界
都非常有名。

历 史 古 迹 、 自 然 景 观 加 上
著名特产，让槟榔东海有着许
多可能，如能配合威北区数个
旅游景点发展，这里必能跟上
这波发展浪潮。

为 了 把 威 北 生 态 旅 游 推 广
出去，当地社会与企业，已然
发起规划“威北旅游路线”，
而槟榔东海这是其中集中点，
在计划中，这里将是“生态旅
游中心”建设的地方。

拟开发完整旅游路线
计 划 发 起 人 之 一 的 赖 国 平

指 出 ， 威 北 一 带 的 旅 游 景 点
已 经 初 具 规 模 ， 除 了 最 近 爆
红 的 甘 榜 阿 贡 （ K a m p u n g 
Agong）打卡景点外，这里其
实还有许多值得一游的地方。

因 此 ， 他 目 前 正 和 私 人 企
业探讨把整个威北区的旅游景

点 “ 连 线 ” 在 一 起 ， 开 发 成
一 个 完 整 的 旅 游 路 线 ， 如 果
一 切 顺 利 ， 预 计 在 今 年 1 2 月
份，“威北旅游路线”就能正
式上路。

“ 这 些 地 点 包 括 甘 榜 阿
贡、槟榔东海、耳语市场、水
椰园等，我们将把旅游中心设
立在槟榔东海。”

赖国平：农产品成卖点
赖 国 平 指 出 ， 当 地 在 农 业

方面一枝独秀，所以非常适合
以生态旅游方式，来发掘出当
地的旅游价值，现代农家乐式
农场，是其中一个可发展的方
向。

“随着我们这里城市化的发
展，农家乐式旅游产品也将成
为未来的旅游卖点，让城市里
的家庭在假日期间，来到这里
放松休闲，共享天伦之乐。”

“ 我 们 可 在 这 里 让 游 客 体
验种植乐趣，也可让他们采摘
新鲜蔬果，教导城市的孩子体
会与自然互动的乐趣。”

探讨多元素发展
赖国平透露，槟榔东海做为

整个规划路线的重头戏，他已
和多个领域探讨合作可能性，
其中包括在这里规现代草药园

和脚车骑行探索之旅等。
他 说 ， 他 们 也 将 和 本 地

农 民 合 作 ， 一 起 接 待 到 来 的
游 客 ， 如 开 放 农 场 让 旅 客 参
观 ， 并 开 启 “ 现 采 现 卖 ” 农 
场 模 式 ， 让 旅 客 能 够 亲 自 体
验亲自采摘农产品的乐趣。

此 外 ， 他 也 计 划 加 入 教 育
元素，把农业种植、认识草本
植物等纳入考量，让与会者尤
其是孩童能够在玩乐中学习到
课外知识，一举两得。

“ 我 们 也 探 讨 这 开 发 一 块
地 方 ， 让 游 客 可 以 在 这 里 种
植 本 身 的 农 作 物 ， 他 们 可 以

在 未 来 再 次 来 到 这 里 ， 收 取
他们的种植成果。”

此 外 ， 草 药 园 预 计 也 将 在
明 年 度 正 式 开 始 进 驻 ， 为 这
项计划加入新元素。

迷人田野樱花景观
想 当 然 尔 ， 在 槟 榔 东 海 不

得 不 提 其 自 然 景 观 ， 一 望 无
际的稻田堪称是东海一绝。

踏入8月份，“东海之滨”
的 田 野 正 是 稻 穗 成 熟 时 ， 生
长 在 运 河 两 旁 的 稻 田 绿 野 渐
黄 的 ， 河 中 偶 有 河 莲 点 缀 其
中 ， 世 外 桃 源 般 的 景 色 ， 是

疲惫心灵的最佳治愈剂！
而 在 花 季 来 临 时 ， 村 外 道

旁 的 “ 大 马 樱 花 ” 风 铃 木 ，
就 成 为 了 迎 客 的 最 佳 接 待
员 ， 粉 色 与 白 色 的 花 瓣 缓 缓
飘 落 铺 满 道 旁 ， 路 过 这 里 时
就 像 沐 浴 在 花 雨 中 ， 让 人 不
禁向往。

如 果 想 要 寻 幽 探 秘 ， 这 里
也 能 满 足 旅 客 的 需 求 ， 在 吉
打 与 槟 榔 东 海 交 界 处 ， 耸 立
着 一 座 神 秘 界 石 ， 石 碑 上 上
书“英暹交界处”。

虽 然 岁 月 变 迁 ， 英 暹 于 威
省 的 事 迹 已 然 成 为 历 史 ， 但
石 碑 依 然 如 故 ， 遥 望 着 远 处
的 瓜 拉 慕 达 河 ， 记 录 着 这 段
当年的历史。

此 外 ， 当 地 还 有 一 座 “ 一
半一半”的火车铁桥，既一半
属于槟州，一半属于吉打，古
意十足的建筑风格，如果能够
重新休整并开放给民众，必是
一处打卡胜地。

美 丽 的 风 景 线 ， 文 化 古 迹
的遗留，加上纯朴的民风都是
这里的“本钱”，如果能够善
加利用，槟榔东海必将鱼跃龙
门，身价百倍。

1.槟榔东海的铁桥，会是游
客们最喜爱的打卡热点。

2. 河中偶有河莲点缀其中，
世外桃源般的景色，看了实
在疗愈！ 

3.赖国平（右）表示，游客
可到来槟榔东海体验种植
乐趣。

4.吉打与槟榔东海交界处，
耸立着一座写有“英暹交界
处”的石碑。

5.槟榔东海计划以生态旅游
方式吸引游客。

丰厚天然资源引瞩目
槟榔东海成潜力景点
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