
Story by Edmund Lee

D
ESPITE the on-
going Covid-19 
pandemic and 

lockdowns, Pen-
ang’s employment 
outlook remains re-
silient.

This was revealed 
by Deputy Chief Min-
ister II Dr P. Ramasa-
my (pix), who is also 
the state Economic 
Planning, Education 
and Human Resourc-
es, Technology and Innovation Commit-
tee chairman, during an interview with 
Buletin Mutiara recently.

Ramasamy (pix) said a total of 
11,996 workers had managed to regain 
employment through the Hiring Incen-
tive Programme 1.0 under the Social 
Security Organisation (Socso) last year.

The trend has been on the upward 
scale since January.

“This year alone till June 25, a total 
of 8,895 people have been successfully 
absorbed through the Hiring Incentive 
Programme 2.0 into related sectors.

“This shows that employment in the 
state is doing well amid the pandemic.

“It’s mostly due to the fact that many 
multinational companies are allowed to 
operate with strict standard operating 
procedures (SOPs).

“The highest intake was in June which 
recorded 4,192 people compared to 

May (2,121), April (1,010), March (905), 
February (425) and January (242). This 
shows that the trend is increasing while 
the labour sector is expected to have a 
positive outlook.

“In addition, the economic sector, es-
pecially multinational companies which 
are still given green light to operate with 
strict SOPs are absorbing those who 
have been retrenched,” he said.

Ramasamy, however, is worried about 
the fate of the self-employed and those 
who do not have any permanent jobs.

“That’s why the Penang government 
had come out with the stimulus pack-
ages to assist those affected people,” 
he added.

Based on the latest Sosco data, Ra-
masamy pointed out that the total num-
ber of workers who lost their jobs last 

year was 10,465 while it was 2,101 
people up to June 25 this year.

“Most of the workers lost their jobs 
in the manufacturing sector (624) but 
many of them were able to secure new 
employment from the same sector as 
well,” he said, adding that the state’s 
unemployment rate was below the 3.2% 
of national unemployment rate recorded 
on Dec 31 last year.
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Hiring programme helps 
nearly 9,000 land jobs
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B
ANDAR Cassia in Batu 
Kawan is set to be the 
crowd focal location once 

Penang Development Corpora-
tion (PDC) transforms it into a 
fully developed township in the 
next 15 years.

PDC chief executive officer 
Datuk Mohd Bazid Abd Kahar 
said Bandar Cassia is the third 
township that is currently being 
planned and developed rapidly 
by the corporation.

“The first and second towns 
developed by PDC are Bandar 
Bayan Baru and Bandar Se-
berang Jaya since 1975 and 
1976 respectively.

“We acquired Bandar Cassia 
in 1990 and we are still devel-
oping it until now.

“With the size of 6,000 
acres, we have a  masterplan 
to transform it into a complete 
township.

“By a complete township, we 
want the people who live there 
to have access to everything 
from education, job opportunity, 
infrastructure, medical, leisure 
place, eco-tourism, industrial 
area, sports facility, housing to 
public spaces and many others.

“After all, we want to position 
Bandar Cassia as a highly-de-
veloped town area with sustain-
able economic development 
and high quality of life.

“And we will do our best to 
complete the Bandar Cassia 
development plan,” said Mohd 
Bazid in an exclusive interview 
with Buletin Mutiara recently.

According to Mohd Bazid, 
PDC wants to develop Bandar 
Cassia into an eco city and also 

to turn it into a medical hub and 
digital technology hub.

“Every development in Ban-
dar Cassia has been planned 
carefully by PDC for future 
needs.

“As an example, we are now 
working to ensure that every 
road in Bandar Cassia is con-
structed wide and spacious so 
that there will be no need for 
road widening projects in the 
future,” he added.

Mohd Bazid said from 6,000 
acres of land in Bandar Cassia, 
there are about 3,000 acres 
that are still available.

“So, once the Covid-19 situ-
ation is under control in our 
country, we plan to engage ac-
tively with more potential inves-
tors (foreign companies) to spur 
their interest to set up busi-
nesses in Bandar Cassia to fill 
up the available land,” he said.

Mohd Bazid added that de-
spite the Covid-19 pandemic, 
the development plan for Ban-
dar Cassia has not been ne-
glected.

“PDC also is taking advan-
tage of this pandemic period 
to reassess the budget for the 
entire development plan and 
at the same time adjusting the 
pace of the development plan,” 
he added.

He said PDC also wants to 
build more housing units (mixed 
housing development project) 
to cater for the increased popu-
lation in the future.

“So, for those who are look-
ing to buy a property, I would 
like to encourage them to 
choose Bandar Cassia for its 
strategic location and plenty of 
public amenities. It will the best 
place to gather for work, eat, 
drink, and invest,” he added.

Bandar Cassia set to be 
well-developed township PENANG has been invited to 

take part in the hybrid World 
Cities Summit 2022 at Marina 
Bay Sands in Singapore.

The event is scheduled to be 
held from April 17 to April 21.

The invitation was extended 
to Chief Minister Chow Kon Ye-
ow by Singapore National De-
velopment Minister Desmond 
Lee during a virtual bilateral 
meeting on July 12.

Lee, in thanking Chow for 
Penang’s participation in this 
year’s World Cities Summit 
2021 hosted by Singapore last 
month, also invited Penang 
to take part in the follow-on 
series of high-level webinars 
from last month to November 
this year.

The coming webinars are on 
Sept 2 (Making Sense: Lever-
aging the Science of Cities), 
Sept 23 (Planning for a Rainy 
Day: Climate-Ready Cities), 
Oct 21 (Hope You are Well: 
Building Healthy and Happy 
Cities) and Nov 18 (Rethinking 
Global Cities in New Era).

Chow thanked Lee for the in-
vitation, saying that the issues 
are very relevant to sustain-
able and smart cities.

“We will like to take part 
in the series of webinars and 
learn lessons from our col-
leagues throughout the world 
who have similar experiences 
and much to share. Congrat-
ulations for the successful 
World Cities Summit (2021) 
and we look forward to fu-
ture summits in the years to 
come,” Chow said.

Both Chow and Lee also 
exchanged notes on climate 
change, Covid-19 pandemic 
challenges and immunisation 
programmes.

Penang invited 
to World Cities 
Summit 2022

The view of Batu Kawan Industrial Park from the sky and the infrastructure network that PDC has built to enhance the 
connectivity of Bandar Cassia.

PENANG has reached a suf-
ficient vaccination centre 
(PPV) capacity in its drive 
to achieve herd immunity 
by the end of October, says 
Chief Minister Chow Kon 
Yeow.

He however said the state 
government needs to plan 
the optimal use of supplied 
vaccines to meet the needs 
of various targeted groups.

"I urge everyone to unite 
all ef for ts to move to recov-
er y soonest," he said.

Chow had earlier visited 
the PPV at the Georgetown 
Specialist Hospital in Jalan 
Masjid Negeri.

During the visit, Chow was 
briefed by the hospital's au-
thorities on the vaccination 
progress.

The centre had begun op-
erating recently and aims to 
administer 50 doses daily.

It is open from Monday to 
Friday.

Also present during the 
visit were state Tourism and 

Creative Economy Commit-
tee chairman Yeoh Soon 
Hin, State Secretary Datuk 
Abdul Razak Jaafar, hospi-
tal's founder and chairman 
Datuk Dr Liong Meng Loong 
and consultant physician 
and nephrologist Dr Christo-
pher Lee.

Chow, accompanied by 
Yeoh (back row, right) 
and others, at the PPV 
in Georgetown Specialist 
Hospital.

Penang on track to hit vaccination target 
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P
ENANG Governor Tun 
Ahmad Fuzi Abdul Razak 
led by example when he 

joined the Penang executive 
council (exco) members by do-
nating his July salary and allow-
ance towards the Penang Co-
vid-19 Fund.

“I hope this token contribu-
tion would be helpful in sup-
porting the state government’s 
efforts in alleviating the hard-
ship faced by the rakyat in Pen-
ang during this trying period,” 
Ahmad Fuzi said on his official 
Facebook page on July 21.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow and all his state exco 
members have donated their 
June salary to the Penang 
Covid-19 Fund as a sign of 
solidarity to combat the pan-
demic in Penang. 

It was the second time that 
Chow and his state exco mem-
bers had made the contribution. 
The first was last year.

On a separate matter, Ah-
mad Fuzi has consented to 
bestowing the state awards, 
medals, and honours to 
1,036 recipients this year, 
in conjunction with his 72nd 
birthday celebration.

The list is led by Toh Puan 
Datin Seri Khadijah Mohd Nor, 
who is the consort of the Pen-
ang Governor. 

She is conferred the Dar-
jah Utama Pangkuan Negeri 

(DUPN), which comes with the 
title Dato’ Seri Utama.

Two individuals have been 
awarded the Darjah Panglima 
Pangkuan Negeri (DPPN), which 
comes with the title Dato’ Seri. 

They are Media Prima Berhad 
Group chairman Datuk Dr Syed 
Hussian Syed Junid and former 
Maybank chairman Datuk Mo-
haiyani Shamsudin.

 Penang Legislative Assembly 
Speaker Datuk Law Choo Kiang 
said the Governor has agreed 
to confer 148 state awards, 

comprising DUPN, DPPN, Dar-
jah Gemilang Pangkuan Neg-
eri (DGPN), Darjah Yang Mulia 
Pangkuan Negeri (DMPN) and 
Darjah Setia Pangkuan Negeri 
(DSPN) this year.

On July 21, Law told a media 
conference that the list of the 
state award recipients, which 
carries the respective titles of 
Dato’ Seri Utama, Dato’ Seri 
and Dato’, would be gazetted 
on July 22.

Law said the recipients could 
use their respective titles after 
the list is gazetted.

Among the notable recipi-
ents are Penang State Secre-
tary Dato’ Abdul Razak Jaafar 
(DGPN), former Penang police 
chief Comm Dato’ Sahabudin 
Abd Manan (DGPN), Roman 
Catholic Bishop of Penang 
Right Reverend Dato’ Se-
bastian Francis (DGPN), Ma-
laysian Gymnastics Federa-
tion president Dato’ Tan Gin 
Soon (DGPN), Road Transport 
Department (JPJ) director-
general Dato’ Zailani Hashim 
(DMPN), One Hope Charity & 
Welfare chairman Chua Sui 
Hau, Penang Hospital’s Cov-
id-19 management team chief 
Dr Chow Ting Soo, Buddhist 
Tzu Chi Merits Society Malay-
sia commissioner Khoo Boo 
Leong (DSPN) and Balik Pulau 
MP Muhammad Bakhtiar Wan 
Chik (DSPN).

He added that the names of 
the remaining 888 state medals 
and honour recipients for the 
Darjah Johan Negeri (DJN), Bin-

tang Cemerlang Negeri (BCN), 
Pingat Kelakuan Terpuji (PKT), 
Pingat Jasa Kebaktian (PJK), 
Pingat Jasa Masyarakat (PJM) 
and Pingat Bakti Setia (PBS) 
would be published in the Pen-
ang ePingat website after the 
list is gazetted.

Meanwhile, Abdul Razak 
said the investiture ceremony 
to present the awards had 
been postponed to a date 
which would be announced 
later, in line with the current 
Covid-19 situation and the Na-
tional Recovery Plan.

DESPITE entering Phase Two of 
the National Recovery Plan on 
July 7, several business opera-
tors in Penang have remained 
concerned over the relatively 
high number of daily new Co-
vid-19 cases in the state.

Yeap, a hairstylist who works 
in a hair salon in 1st Avenue 
Mall, said business started off 
rather slowly on the first day but 
pointed out that what worried 
her more was the rise in daily 
new Covid-19 cases.

“The situation now is clearly 
unstable. Although Penang is 
better off compared to several 
other states that have seen 
even higher daily cases, this will 
clearly cast doubts on the coun-
try’s ability to contain further 
spread of the infections.

“Although we are open, busi-
ness has not been the same 
and this is because many feel it 
is unnecessary to go out to get 
a haircut.

“Clearly, people are worried 
because the situation has not 
improved in many aspects. We 
never know when we will return 
to Phase One, but the deci-
sion by the government to al-
low businesses to operate is a 
good one.

“Something is better than 
nothing, but we have got to stay 
safe and be cautious, especial-
ly for our customers,” Yeap told 
Buletin Mutiara during an exclu-
sive interview.

Meanwhile for HK Photo-
stat Trading owner Teoh Hooi 
Hoon, 44, a more systematic 
and innovative approach is 
what business operators re-
quire now to survive during 
this challenging period.

“This is our rice bowl. Closing 
and opening any shop to fit the 
restrictions is equivalent to us 
losing a job and trying to find a 
new one.

“I strongly believe the au-
thorities need to draw up a 
more effective plan to ensure 
affected businesses don’t sink 
any deeper.

“My business has dropped 
tremendously ever since the re-
strictions were imposed. Thank 
you to the authorities for allow-
ing us to reopen.

“As I said, it is hoped more 
collective efforts can be taken 
to sustain our lives and liveli-
hoods,” said Teoh during the 
interview.

Ahmad Izat Arif Ilyas, 25, 
who works in an electronics 
store called ADM Technologies, 
said he feels sorry for tech-sav-
vy individuals who have so often 
got their hands tied up and not 
being able to “feel” the devices 
before purchasing it during this 
Covid-19 period.

“Yes, we have been on the 
losing side too, but due to on-
line platforms, we were still 
able to generate some income.

“Hopefully with Phase Two 
now, customers will continue 
to stay vigilant so that we don’t 
return to Phase one due to our 
own negligence,” he said.

Penang entry’s into Phase 
Two was a success after fulfill-
ing three key thresholds set by 
the federal government, which 
included a dip in the average 
number of daily cases, moder-
ate use of beds at intensive 
care units (ICUs) and vaccinat-
ing at least 10% of its adult 
population with two doses.

Business operators 
keep fingers crossed

Leading by example

THE Penang Forward Sports 
Club (PFSC) has come up with 
its own charity project to help 
the underprivileged and those 
who are badly affected by the 
Covid-19 pandemic.

PFSC chairman Lim Choo 
Hooi said through the char-
ity project known as “Forward 
Care”, the sports association 
would distribute a total of 500 
food baskets to the needy.

“Each food basket consists 
of rice, instant oats, noodles, 
face masks, canned food, 
toothpaste, toothbrush, coffee, 
biscuits, eggs and many others.

“They just need to apply 
through a link on our Penang 
Forward Sports Club Face-
book page at https://m.
facebook.com/pages/cat-

egory/Amateur-Sports-Team/
Penang - Fo r ward -Spo r ts -
Club-202418829790100/

“Once they fill up the form, 
we will distribute the food bas-
kets to them as soon as pos-
sible.

“Hopefully with such an initia-
tive, we can help to reduce the 
burden of those who are affect-
ed during these trying times,” 
Lim said in his speech before 
Chief Minister Chow Kon Yeow 
launched the charity project 
at the office of Chinese daily, 
Kwong Wah Yit Poh, in Lebuh 
Presgrave on July 10.

According to Lim, PFSC would 
also provide other forms of as-
sistance such as medical sup-
port and financial assistance 
through the “Forward Care” ini-

tiative in the future.
Meanwhile, Chow commend-

ed PFSC for coming out with 
such an initiative to help the 
people affected by the pandem-
ic in the state.

“It has been a difficult year 
for everyone since last year. 
Nevertheless, we still see many 
associations, non-governmental 
organisations (NGOs), corpo-
rate companies and individuals 
coming forward to assist the 
Penang government in helping 
the community.

“I think this is the most 
challenging period that we 
have ever faced. The Covid-19 
pandemic affects almost ev-
eryone from individuals, fami-
lies, business enterprises, to 
even the governments.

Penang Forward Sports Club comes to aid of needy

Khadijah. 

Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak.

Dr Chow. Sebastian Francis.
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COMPANIES from the pri-
vate sector are continuing to 
provide help to the commu-
nity during this challenging 
pandemic period.

Among the latest ones is 
Techcomax Sdn Bhd, a com-
pany which has been in the 
food industry for about 25 
years.

Techcomax has contribut-
ed a total of 7,100 bottles 
of handwash and hand sa-
nitisers.

Its managing director, Ooi 
Eng Teik, said the ef for t 
was par t of the company’s 
corporate social respon-
sibility (CSR) initiatives to 
help the community and the 
government.

“We have to play our part 
in this war against Covid-19,” 
he said before handing over 
the products to the Penang 
government at Komtar on 
July 2.

The company donated 
5,600 bottles of handwash 
(500ml); 1,000 bottles of 
hand sanitiser (500ml/liq-
uid) and 500 bottles of hand 
sanitiser (500ml/gel).

Meanwhile, face mask 
manufacturer Firstmed (Ma-
laysia) Sdn Bhd donated 200 
boxes of face masks.

The company was repre-
sented by its managing direc-
tor Tan Chuan Eng and mar-
keting manager Jimmy Lim.

Lim said the company had 
taken part in various CSR 
programmes, including pro-
viding aid to old folk’s homes 
and children’s homes.

Chow thanked the compa-
nies for their assistance.

“The state will distribute 
the aid to the various service 
centres, or whenever any 
organisation or non-govern-
mental organisation applies 
to the state government for 

assistance.
“We will hand it over to 

them for community use.
“These effor ts are some-

thing we have seen since 
March last year where the 
private sector responded to 
the needs of the communi-
ty,” he said.

Chow said it is a long bat-
tle against Covid-19.

“It is not over. It takes 
the whole-of-government 
and the whole-of-society 
approach to win this war 
against the pandemic.

“We urge Penangites who 
have not registered for the 

Covid-19 vaccination to 
please register for the pro-
gramme through the MySe-
jahtera.

“We hope to complete the 
National Covid-19 Immunisa-
tion Programme (NIP) in Pen-
ang by the end of October 
this year,” he said.

Story by Riadz Akmal
Pix by Noor Siti Nabilah 
Noorazis

T
HE draft 2030 Se-
berang Perai Local Plan 
(DRTSP2030) man-

aged to gather feedback 
from 2,559 residents on the 
mainland through the public 
participation.

Seberang Perai City Coun-
cil (MBSP) mayor Datuk Ro-
zali Mohamud (pix) said the 
public par ticipation was 
held for three months star t-
ing from April 12 until July 9 
this year.

“The public was given the 
opportunity to make sugges-
tions and submit their objec-
tions online in view of the 
Covid-19 situation.

“After all, the purpose of 
publicity and public partici-
pation is to encourage the 

community to be equally in-
volved in planning the future 
development of their area 
through DRTSP2030.

“And I am glad that MBSP 
has received positive and 
encouraging feedback from 
various quarters in Seberang 
Perai for the draft local plan.

“They should know that 
their views are very impor-
tant to draft out a compre-
hensive plan in Seberang 
Perai until 2030.

“Thus, I would like to 
thank them for all the valu-
able feedback,” Rozali told 
reporters via online at the 
MBSP headquarters building 
in Bandar Perda, Bukit Mer-
tajam on July 9.

The proposed blueprint 
contains a development 
planning strategy in Se-
berang Perai until 2030. 

It includes three main 
cores, namely competitive, 
inclusive, and greenery and 
is also supported by 18 
strategies and 52 proposals.

Also present was state 
Local Government, Housing, 
Town and Country Planning 
Committee chairman Jag-
deep Singh Deo.

Thumbs-up for 
proposed MBSP 
draft local plan

D’HOME Mental Health As-
sociation has proposed to the 
Penang government to set up 
a state mental health adviso-
ry council to help the people 
identify, address, and over-
come mental health issues.

Association chairman Da-
tuk Seri Dr Leslie Lee said 
Penang could be the first 
state in the country to es-
tablish a state-level mental 
health advisory council.

“Perhaps it is timely for 
the state to consider having 
a state mental health advi-
sory council for the benefit 
of Penangites. It will be able 
to help Penangites look into 
their mental health needs,” 
he said in his opening speech 
during the Family Link Educa-
tion Programme (FLEP), held 
virtually on July 10.

Lee said the association 
was willing to come up with 
a working paper on the pro-
posal.

Lee and his wife also com-
mitted RM100,000 to kick 
start the project.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow, who attended the vir-
tual programme with his wife 
Tan Lean Kee, welcomed the 
idea of having a state mental 
health advisory council.

“I will bring the matter up 
during the Penang executive 
council meeting for its consid-
eration,” he said.

Chow said the issues of 
mental health must be given 
serious attention.

“According to the Royal 
Malaysia Police, a total of 
631 suicide cases (nation-
wide) were reported last year 
(2020) compared to 609 cas-
es in 2019. A total of 336 sui-
cide cases (nationwide) have 
been reported as of March 
this year,” he said, adding 
that the public awareness 
on the importance of mental 
health was still at an unsatis-
factory level.

Chow said the state be-
lieved that mental health is-
sues could be appropriately 
addressed through the right 
knowledge and exposure.

Penang mulls move to 
set up mental health 
advisory council

Playing their part in 
Covid-19 fight

Ooi hands over the items to Chow during a simple symbolic handover ceremony. With them are Tan 
(left) and Lim (right). 
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Stor y by K.H. Ong

D
ON’T be overly wor-
ried and don’t forget 
to have fun.

Penang Hospital psychia-
trist Dr Laavanya Vijaya Ku-
mar gave this advice when 
she was invited to speak 
on “Understanding Bipo-
lar Mood Disorder (BMD)” 
during a mental health talk 
organised by D’Home Men-
tal Health Association via 
Zoom recently.

“Life is to be lived to the 
fullest. Make sure that you 
do things that you enjoy. 
Look for that one thing that 
will make you happy and 
make sure that you always 
do it,” she said during her 
talk which was of ficiated by 
state Welfare and Environ-
ment Committee chairman 
Phee Boon Poh on July 6.

“Tr y to balance your life, 
work, pleasure and rela-
tionships with your family. 
Make sure there is time to 
relax and unwind. If you are 
unemployed, you can think 
of taking a course, or a new 
hobby or doing some volun-
teer work which should be 
ver y satisfying as well.”

Laavanya, who complet-
ed her medical degree at 
Melaka Manipal Medical 
College and obtained her 
postgraduate cer tification, 
MRCPsych, from the Royal 
College of Psychiatrists, 
said it is normal for a per-
son to have a range of emo-
tions which change accord-
ing to the situation.

But she said BMD is a 
mental health condition 
characterised by extreme 
mood changes – the high 
and low phases which af-
fect how one behaves, 
thinks and functions with 
periods of normal moods in 
between.

Although 46 million 
people in the world were 
repor ted to be bipolar in 
2017 (52% female and 48% 
male), Laavanya said she 
believes the number was 
under repor ted because of 
fear of stigmatisation. 

One in ever y 50 adults, 

she said, will be bipolar at 
one point in their life.

She said the causes of 
the illness are not really 
known; it could be biological 
due to chemical imbalances 
in the brain which could be 
improved by medication.

The other postulation, 
she said, could be genetic. 
For instance, if two parents 
are bipolar or suf fer from 

depression, the chances of 
the child having a mood dis-
order are high.

“It does run in the fam-
ily, the same as any other 
illness like diabetes,” she 
opined. 

Stressful life events like 
divorce, death of a loved 
one etc. were also identified 
as causative factors.

She said it is impor tant 
to first learn about the dis-
order, understand it to be 
able to pick up early warning 
signs and symptoms, and 
then seek early treatment.

There are several treat-
ment options, she said, 
with medication being the 
main option. The others in-
clude physical therapy and 
psychotherapy to ef ficiently 
manage stress and promote 
adaptive coping skills.

“It has been proven that 
exercise has a profound 
positive ef fect on physical 

and mental health. It can 
be any form of exercise 
that you like, whether it is 
qi gong, tai chi, zumba or 
jogging.

“Some helpful ways to 
handle stress can be doing 
yoga, meditation, aroma-
therapy, singing or listening 
to music. Dif ferent people 
cope dif ferently with stress 
and you must find which is 
best for you to handle your 
stress,” she said.

Laavanya said it must be 
noted that anybody with bi-
polar is at the risk of fur-
ther episodes while recov-
er y and relapse prevention 
is a slow and gradual pro-
cess.

“It will take time for a 
person’s confidence and 
per formance to return to 
normal; so do give you 
loved ones or yourself ade-
quate time and space to go 
through this process."

TECH Dome Penang celebrated 
its fifth anniversary in a new nor-
mal way in view of the Covid-19 
pandemic.

Tech Dome senior marketing 
and communications manager 
Oun Sui Leng said Tech Dome 
held several activities virtually, 
such as the flashback 2016 
launching video, and a live first 
person point-of-view drone tour 
of Tech Dome.

“The drone tour was captured 
from the top of the Komtar tower 
to the inner part of Tech Dome 
Penang. The public can watch 
the tour at our Facebook page,” 
she said.

Oun said Tech Dome would 
also be featuring its virtual tour 
series every Friday.

“We showcased our laser 
room first virtual tour on July 
16,” she added.

Oun said Tech Dome would 
continue to promote STEM (Sci-
ence, Technology, Engineering 
and Mathematics) during this dif-
ficult period.

Tech Dome thanked all its 
supporters and contributors for 
their help all these years.

Tech Dome marks 
fifth anniversary the 
new normal way

Raising awareness 
about bipolar disorder 
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பி.எஸ்.சி-19 திட்டம் க�ோவிட-19 த�ோற்றுக�ோய் 
பரவலை �டடுபபடுத்தும்

இரண்டாம் துணை முதல்வர் பேரடாசிரியர் 
ே.இரடாமசடாமி.

ஜார்ச்டவுன்- பினாங்கு க�ாவிட்-19 
பரிக�ாதனன திட்்டத்தின் (பி.எஸ்.சி-19) 
ததா்டக�மா� பண்டாராயா அரங்�த்தில்  
சுமார் 1,000 குடியிருபபாளர்�ள்          
க�ாவிட்-19 பரிக�ாதனன கமறத�ாண்டனர். 

பினாங்கு மாநிலத்தில் க�ாவிட்-19 
ததாறறுக�ாய் பரவுவனத தடுக�வும் தபாது 
சு�ாதார கமம்பாடு �ாணும் �்டவடிகன��ளின் 
ஒரு பகுதியா� இத்திட்்டம் தி�ழ்கிறது, என 
மாநில முதல்வர் கமதகு �ாவ் த�ான் யாவ் 

கூறினார். 
“இநத க�ாவிட்-19 
பரிக�ாதனன திட்்டம் 
இ த்த த ா ற று ககு 
இலக�ானவர்�னள 
எளிதா� அன்டயாளம் 
�ாணபதறகும், அடுத்து 
இத்ததாறனற பரவாமல் 
�ட்டுபபடுத்துவதும் இதன் 
பிரதான க�ாக�மா� 
த�ாணடுள்ளது. “இநத 
க � ா க � ம ா ன து  
�மூ�த்தில் ததாறறு 

�ங்கிலினய உன்டக�வும், இத்ததாறறு 
பரவாமல் தடுககும் மாநில அரசின் 
குறிகக�ானள அன்டயும் இலககிறகு 
ஏறப தி�ழ்கிறது. 

“பி.எஸ்.சி-19 திட்்டம் 
த�யல்படுத்துவதன் மூலம் 
மாநிலத்தில் �ரா�ரி ஏழு 
�ாட்�ளுககு 217 வழககு 
பதிவு�ள் வாயிலா� மாநில 
மதிபபீடு நினலனய நிர்்ணயிக� 

துன்ணபுரியும்,” என்று இத்திட்்ட 
த�யலாக�த்னத க�ரில் 
த�ன்று பார்னவயிட்்டபபின் 
த�ய்தியாளர் �நதிபபு 
கூட்்டத்தில் இவ்வாறு 
கூறினார். 

பி.எஸ்.சி-19 திட்்டம் 
ததா்டர்பா� ஏறபட்்ட 

�ர்ச்ன��ளுககு பதிலளித்த த�ான் 
யாவ், பினாங்கு மாநிலம் கதசிய மீட்சி 
திட்்டத்தின் (பி.பி.என்) அடுத்த �ட்்டத்தில்  
நுனழநதிருநதாலும் க�ாவிட்-19 
ததாறறுக�ானய  அன்டயாளம் �ா்ண 
பரிக�ாதனன�ள்  �்டத்தபபடுவது 
அவசியம், என்று ததளிவுபபடுத்தினார்.

“இத்திட்்டம் இநத மாநிலத்தின்  ஆறு 
�ட்்டமன்ற  ததாகுதி�ளான சுங்ன� 
பினாங்கு, பா்டாங் க�ாத்தா, ்டத்கதா 
த�ராமாட், புலாவ் தீககுஸ், பத்து லஞ�ாங் 
மறறும் தபங்�ாலான் க�ாத்தாவில் 
ததா்டங்�பபட்்டது.

“ஜூனல,10 முதல் இத்திட்்டம் 
த�பராங் பினற பகுதியில் இருககும் 
பினற, த�பராங் தஜயா, தபனநதி மறறும் 
தபர்மாத்தாங் பாசீர் ஆகிய �ட்்டமன்ற 
ததாகுதி�னள உள்ள்டககியது.  அகத 
க�ரத்தில், ஜூனல,11 முதல் சுங்ன� டுவா 
மறறும் தபர்மாத்தாங்  தபரங்�ான் வனர 
ததா்டரபபட்்டது.

“இநத திட்்டம் இரணடு �ட்்டங்�ளா� 
கமறத�ாள்ளபபடுகிறது. இரண்டாம் 
�ட்்டம் ததா்டங்குவதறகு முன் ஜூனல, 30 
ஆம் கததிககுள் முதல் �ட்்டம் முடிவன்டயும் 
என்று எதிர்பபார்க�பபடுகிறது.

ஏதனனில், 40 �ாட்�ளில் 40 
�ட்்டமன்ற ததாகுதி�ளில் பரிக�ாதனன 
த�ய்ய இலககு த�ாணடுள்ளதா�,” அவர் 
�ருத்து ததரிவித்தார்.

இநத பி.எஸ்.சி-19 திட்்டத்தின் கீழ் 
பினற, ததலுக இண்டா அடுககுமாடி 
குடியிருபபுப  பகுதியில் வசிககும் 
குடியிருபபாளர்�ள் மட்டுமின்றி முனறயான 
ஆவ்ணங்�ள் இல்லாத அநநிய குடிகயறி�ள்  
உட்ப்ட இத்திட்்டத்தில்  இலவ�மா� பங்கு 
தபற அனுமதிக�பபட்்டனர். 

“இநத க�ாவிட்-19 பரிக�ாதனன திட்்டம் 
இத்ததாறறுககு இலக�ானவர்�னள 
எளிதா� அன்டயாளம் �ாணபதறகும், 
அடுத்து இத்ததாறனற பரவாமல் 
�ட்டுபபடுத்துவதறகும்  �்டத்தபபடுகிறது. 
மாறா� இம்மாநில குடிமக�ள் தகுதினயச் 
�ரிபபார்பபதறகு அல்ல,” என இரண்டாம் 
துன்ண முதல்வர் கபராசிரியர் ப.இராம�ாமி 
கூறினார். 

“இத்திட்்டத்தில் குடிமக�ள் 
அல்லாதவர்�ளுககும் பரிக�ாதனன 
கமறத�ாள்ள அனுமதிபபது  மனிதக�ய 
அடிபபன்டயிலும், மனிதர்�ளா� அவர்�ளின் 
ஆகராககியத்னதயும் புறக�ணிக�வும் 
கூ்டாது என்பதாகும். 

“தபாது சு�ாதாரத்னதப 
தபாறுத்தவனரயில், மாநில அரசு அநநிய 

குடிகயறி�ள் முனறயான குடியிருபபு 
ஆவ்ணங்�ள் இல்லாத சூழலிலும் 
அவர்�னளயும் குடிமக�ள் கபாலகவ 
பி.எஸ்.சி-19 பரிக�ாதனன த�ய்ய 
அனுமதிக�பபடுகிறார்�ள்,” என்று பினற 
மாநில �ட்்டமன்ற உறுபபினருமான 
கபராசிரியர் ப.இராம�ாமி ததலுக இண்டா 
அடுககுமாடிககு அருகிலுள்ள பி.எஸ்.சி-19 
னமயத்தின் த�யல்பாட்ன்ட க�ரில் த�ன்று 
பார்னவயிட்்டபபின் இவ்வாறு கூறினார். 

1,120 �பர்�ள் பினற ததாகுதியின் கீழ் 
�்டத்தபபட்்ட பி.எஸ்.சி-19  திட்்டத்தில் 
பங்க�றறனர். இதில் 48 கபர்�ளுககு 
இத்ததாறறு இருபபது அன்டயாளம் 
�ா்ணபபட்டுள்ளது என  பத்திரின�யாளர் 
�நதிபபுக கூட்்டத்தில் கபசிய த�பராங் 
பினற மா��ர் �ழ� (எம்.பி.எஸ்.பி) 
�வுன்சிலர்  க்டவிட் மார்்ஷல் கூறினார்.  

“இத்திட்்டத்தில் இன்ணய பதினவ 
வி்ட க�ரடியா�கவ அதி�மாகனார் 
வருன�யளித்தனர். 

“தாமான்  ததலுக இண்டா 
குடியிருபபாளர்�ளில் பலர் பி40 குழுனவச் 
க�ர்நதவர்�ள் மறறும்  உயர் �ல்வி 
�றறவர்�ள் அல்ல. எனகவ, அவர்�ள் 
க�ரடியா� வருன�யளிக�கவ விருபபம் 
த�ாள்கின்றனர்.

“இநதப பகுதியில் தாமான் �ா��ாரி 
கபால் �ட்டுபபடுத்தபபட்்ட �்டமாட்்டக 
�ட்டுபபாட்டு ஆன்ண(பி.க�.பி.டி) 
அமலாக�ம் �ா்ணாமல் தவிர்பபதறகு 
இநத பி.எஸ்.சி-19 திட்்டம் அவசியம். 
ஏதனனில், இங்கு வாழும் பி-40 குழுவினர் 
பி.க�.பி.டி அமலாக�த்தால் கூடுதல் 
சிக�ல் எதிர்க�ாக� கவணடியிருககும்,” 
என க்டவிட் கூறினார். 

 மாநில அரசு இநத பி.எஸ்.பி-19 
திட்்டத்தின் கீழ் அனனத்து �ட்்டமன்ற 
ததாகுதி�ளிலும் க�ாவிட்-19 பரிக�ாதனன 
உட்படுத்தாமல் அத்ததாறறு அதி�மா� 
பரவியிருககும் �ம்பநதபபட்்ட பகுதி�ளில் 
இநத இலவ� பரிக�ாதனன கமறத�ாள்ள 
கவணடும், என பரிநதுனரத்தார். 

 இதறகின்டயில் எம்.பி.எஸ்.பி  
�வுன்சிலர்  கஜ�ன் ராஜ் கூறுன�யில், 
�்டநது ஜூன் மாத இறுதி முதல் ததலுக 
இண்டா அடுககுமாடி குடியிருபபில் 
ஏறககுனறய 100  க�ாவிட்-19 
வழககு�ள் மறறும் 3 இறபபு�ள் 
பதிவுத�ய்யபபட்டுள்ளது. எனகவ, மாநில 
அரசு பி.எஸ்.சி-19 திட்்டம் மூலம் 
இநத மாதிரி பாதிக�பபட்்ட பகுதியில் 
�்டத்தபபடுவதால் இத்ததாறறு பரவனல 
�ட்டுபபடுத்த முடியும். 

 

40 சட்டமன்்ற த�ாகுதிகளில் ந்டத�ப்படும்.
ஒரு சட்டமன்்ற த�ாகுதியில் 1,000 ப்பரகளுக்கு வாய்பபு. 
்பரிபசா�னை முற்றிலும் இலவசம்.

www.penangsaring.selangkah.my
எனும் அகப்பக்கததில் ்பதிவு தசய்்யலாம். 

பமல் வி்பரஙகளுக்கு 
04-6505379/5683/5658/5730 
த�ா்டரபு தகாள்ளவும்.
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பி.எஸ்.சி-19 திட்ம் 
மூலம் பேடாது மக்களுககு 
ப்கடாவிட-19 ேரிபசடாதணை  
பமறப்கடாள்ளபேட்து.

பிைாஙகு பகாவிட-19 ்பரிபசா�னை (பி.எஸ்.சி-19)
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கேலை அணிந்து �ோற்பந்து 
‘சிஙகபத்பணபணே சிஙகபத்பணபணே 
ஆண இைபம உன்னை வணேஙகுபம’

என்ற பா்டல்வரிககு ஏறப பினாங்கு இநதிய �ாறபநது �ங்� (PIFA) வீரபதபண�ள் 
க�னல மறறும் �ாலணி அணிநது  �ம்பீரத்து்டன் �ாறபநது வினளயாடும் �ாட்சி 
தமய்சிலிர்க� னவககிறது. 

�ாறபநது என்றாகல ஆண�ளுக�ான வினளயாட்டு என்ற �ாலம் மாறி தறகபாது 
�ம் இநதிய தபண�ளும் இத்துனறயில் பீடு�ன்டப கபாடுவனத �ணகூ்டா� �ா்ண 
முடிகிறது. 

அணனமயில், பினாங்கு இநதிய �ாறபநது �ங்� வினளயாட்்டாளர்�ள் க�னல அணிநது 
�ாறபநது வினளயாடிய �ாத்ணாலி மறறும் புன�பப்டங்�ள் �மூ� வனலத்தலங்�ளில் 
மி�வும் பரவலா�ப பகிரபபட்்டது. 

இநத ஆணடு கம மாதம், த�பராங் பினற க�ானி ஸ்கபார்ட்ஸ் 
கிளப அரங்கில் எடுக�பபட்்ட புன�பப்டங்�ள் இநத ஆணடு 
இ று தி யி ல் �்டத்தபபடும் ‘பூனவ �ாறபநது கபாட்டிக�ான’ 

அறிமு�மா�வும் தபாது மக�ளின் �வனத்னத 
ஈ ர் க கு ம் வண்ணமா�வும் இது அனமவதா� PIFA �ங்�த் 
தனலவர் � �ங்�ர் முத்துச் த�ய்தி�ள் �ாளிதழுககு அளித்தப 

கபட்டியில் இவ்வாறு ததரிவித்தார். 
இநத பூனவ �ாறபநது கபாட்டியின் முதலாம் 

நினல தவறறியாளர்�ளுககு ரிம5,000 மறறும் 
இரண்டாம் நினலயில்  தவறறி தபறுகவாருககு (ரிம3,000) 
தராக�பப்ணம் வழங்�பபடும். 

இநத கபாட்டியின் அறிமு� புன�பப்டத்தில் 
இநதிய பாரம்பரிய கூறு�ள் இன்ணக� எண்ணம் 
த�ாண்டதா�வும், இறுதியில் க�னல அணிநது 
புன�பப்டம் எடுக� தீர்மானித்ததா� இரண்டாம் 
தவனனயா� PIFA தனலவரா� பதவிகயறற � 
�ங்�ர் கூறினார். 

ததா்டக�த்தில், பவித்ரா மறறும் சுமதி என்ற 
இரு தபண�ள் �ாறபநது வினளயா்ட ஆர்வம் 
த�ாணடு �-ஐ அணுகினர். எனகவ, அவர்�னள 
கமலும் அதி�மான தபண�னள இன்ணத்து 
த�ாணடு ஃபுட்�ல் வினளயா்ட கூறியுள்ளார். 

இநத இருவரின் முயறசியில் மு�நூலில் 
பதிவி்டபபட்்ட ஃபுட்�ல் வினளயாட்டுககு 
எதிர்பாரா வண்ணம் சுமூ�மான வரகவறபு 
தபறறது. 

“�ான் சுமார் 10 முதல் 12 வினளயாட்்டாளர்�ள் 
இன்ணநதிருபபதா� நினனத்கதன். ஆனால், 
80 தபண�ள் ஃபுட்�ல் வினளயா்ட ஆர்வம் 
த�ாள்வதா� கூறிய கபாது �ான் முறறிலும் 
அதிர்ச்சி த�ாணக்டன்,” என � 

நினனவுககூர்நதார்.
இதுகவ, தபண�ளுக�ான 

�ாறபநது வினளயாட்டு 
கபாட்டி ததா்டங்குவதறகு 

னமயபபுள்ளியா� விளங்கியது.
2 0 2 0 - ஆ ம் 

ஆணடின் துவக�த்தில், 
PIFA ஏறபாட்டில் 

தபண�ளுக�ான ஃபுட்�ல் 
கபாட்டி �ன்டதபறறது. இநத 

கபாட்டி மாநில 
இ ர ண ்ட ா ம் 
து ன ்ண 
மு த ல் வ ர் 

பசணலயில 
்கடாறேந்து 
விண்ளயடாடும் 
வீரபபேண.

விண்ளயடாட்டா்ளர்
்கடாறேந்து திறணமணய 
ப்வளிபேடுத்துகிறடார்.

கபராசிரியர் ப.இராம�ாமி, பா�ான் 
்டாலாம் �ட்்டமன்ற உறுபபினர் �த்தீஸ் 
முனியாணடி, எம்.பி.எஸ்.பி �வுன்சிலர் 
க்டவிட் மார்்ஷல்  இன்ண ஆதரவில் 
�ன்டதபறறது.

எம்.பி.எஸ்.பி �வுன்சிலர் க்டவிட் 
மார்்ஷல் வழங்கிய ரிம3,000 நிதி 
ஒதுககீட்டின் மூலம் இபகபாட்டி 
�்டத்தபபட்்டது. 

த�பராங் பினற ஃபுட்�ல் அரங்�த்தில் 
�ன்டதபறற இபகபாட்டினய  க்டவிட் 
மார்்ஷல் அதி�ாரபபூர்வமா�த் துவககி 
னவத்தார் என்பது குறிபபி்டத்தக�து.

இபகபாட்டியில் 6 அணி�னளப 
பிரதிநிதித்து 80 தபண�ள் வினளயாடினர்.
லீக பாணியில் �்டநத இபகபாட்டியில் 

தவறறிப தபறற இரு குழுக�ள் அனரயிறுதிச் சுறறுககுத் கதர்வுபதபறறன. பின்னர் 
ஆட்்டங்�ள் அனனத்தும் ‘�ாக அவுட்’ முனறயில் �ன்டதபறறு இறுதியில் க�ர்ல்ஸ் 
பவர் ஒ.சி குழுவினர் தவறறி மகு்டத்னதச் சூடினர். இரண்டாவது நினலயில் பினாங்கு 
இநதியர் தபண�ள் குழு தவறறி தபறறனர். 

இநத தபண�ளுக�ான �ாறபநது கபாட்டி ஒரு முனற மட்டுகம �்டத்தபபடும் என 
தவறுதலா� எண்ணம் த�ாணக்டாம். அநத தரு்ணத்தில் இனளயதளபதி விஜய் �டிபபில்  
தினரயி்டபபட்்ட ‘பிகில்’ ப்டம் தபண�ள் �ாறபநது துனறயில் த�ாண்ட ஆர்வத்னத 
தவளிபபடுத்தியது. 

“எனகவ, PIFA தனலனமத்துவத்தின் கீழ் தபண�ளுக�ான �ாறபநது பயிறசி�ள் 
ததா்டங்�பபட்்ட மூன்றாவது வாரத்திகல  ஏறககுனறய 145 தபண�ள் பினாங்கு மறறும் 
த�்டா மாநிலத்னத க�ர்நதவர்�ள்  இதில் பங்த�டுத்தனர். 

“இநத பயிறசியில் 16 வயது யுவதி முதல் 53 வயது ம�ளிர் வனர பங்க�றபது மி�வும் 
பிரமிபபா� இருநதது. இதில் மூன்று தாய்-க�ய் கஜாடி�ளும் �லநது த�ாணடுள்ளனர்,” 
என �  கூறினார். 

மத்திய த�பராங் பினற இநதிய �ாறபநது �ங்�த் தனலவர் �ங்�ர் மறறும் ஸ்மார்ட் 
கமாடியுளர் ததககனாகலாஜி த�ன்.தபர்்ாட் நிறுவனம் ஆதரவு்டன் தபண�ளுக�ான 
�ாறபநது பயிறசி �்டத்த தி்டல் மறறும் அரங்�ம் வழங்�பபட்்டது. 

அதுமட்டுமன்றி, �ாறபநது பயிறசியாளர் கபச்சிமுத்து அவர்�ளும் அல்லும் ப�லும் 
�ா்ணாது 145 வினளயாட்்டாளர்�னள பல அணி�ளா� பிரித்து பயிறசி�ள் கமறத�ாண்டார் 
என்பது குறிபபி்டத்தக�து. 

1949-ஆம் ஆணடு ததா்டங்�பபட்்ட PIFA �ங்�ம் தறகபாது 24 கிளப�ள் 
த�ாணடு �ாறபநது துனறயில் சி�ரத்னத க�ாககி பயணிககிறது. 

� �ங்�ர் அ�ம் மகிழ, மகலசிய �ாறபநது � ங் � ம் 
(FAM) கீழ் �ன்டதபறற �டுவருக�ான கதர்வில் P I F A 
அணினயச் க�ர்நத ஏழு இநதிய 
தபண�ளும், அடிபபன்ட �ாறபநது 
பயிறசியில் மூவரும் கதர்வுப 
தபறறுள்ளனர். 

கமலும், PIFA 
ஒ ரு ங் கி ன ்ண ப பி ல் 
வி ன ள ய ா ட் ்ட ா ள ர் � ள் 
‘Sports Science’ துனறயில் 
மூன்றாம் நினல கதர்வு 
மறறும் ‘Physiotherapy’ 
பயிறசியிலும் பங்க�ற� 
ஊககுவிக�பபடுகின்றனர்,  
என்றார்.  

மகலசிய �ாறபநது �ங்�ம் 
ஏறபாட்டில் ‘துன் ்ஷாரிபபா 
கராஷியா’ கிண்ண �ாறபநது 
கபாட்டியில் PIFA அணி பங்க�ற� 
அனழபபு விடுக�பபட்டுள்ளது. 
இநத �ாறபநது கபாட்டி வருகின்ற 
அகக்டாபர் மாதம் �்டத்தபபடும் என 
எதிர்பார்க�பபடுகிறது.

பிைடாங்கு இந்திய ்கடாறேந்து சங்்கத் தணல்வர் 
� சங்்கர்.
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விண்ளயடாட்டா்ளர் பசணல அணிந்து ்கடாறேந்து 
விண்ளயடாடுகிறடார்்கள.

விலையோடிய சிங�பதபண�ள்!!!
பி.க�.பி3.0 நினறவுபதபறற பின் வினளயாட்்டாளர்�ள் 

தி்டலில் �ளம் இறங்கி ஆயுத்தப பயிறசியில் ஈடுபபடுவர் 
என �ம்பிகன� ததரிவித்தார். 

க�னல அணிநது �ாறபநது வினளயாடிய 
வினளயாட்்டாளர்�னள புன�பப்டம் மறறும் �ாத்ணாலி 
எடுக�  உதவிபபுரிநத �ாஸ் ஸ்டிகயா (Chas Studio) 
புன�பப்ட நிறுவன உரினமயாளர் ்ஷாஸ்தர் ராஜ் மறறும்  
STZ மு� ஒபபனன நிறுவன உரினமயாளர் �கரா கதாமஸ் 
அவர்�ளுககும் �ன்றிககூற �்டனமபபட்டுள்களன். 

தறகபாது �மூ�வனலத்தளங்�ளில் பகிரபபட்்ட 
PIFA வினளயாட்்டாளர்�ளின் புன�பப்டங்�ள் மறறும் 
�ாத்ணாலி உள்�ாட்டு மட்டுமின்றி தவளி�ாடு�ளிலும் 
இருநதும் அதி� வரகவறபு தபறறது. 

பினாங்கு மாநிலத்னத அடுத்து பிற மாநிலங்�ளில் 
இருநதும் தபண�ளுககு பிரத்திகய� �ாறபநது அணி 
உருவாக�ம் குறித்து இநதிய �ாறபநது �ங்�ங்�ள் 
ஆகலாசித்து வருவது தபண�ளின் முன்கனறறத்திறகு 
ஒரு மறுமலர்ச்சியா� இது தி�ழ்கிறது. 

இநதியா �ாட்டிலிருநது ‘இநதிய ஃஸ்பிரஸ்’ �மூ� 
ஊ்ட�ம் ஆவ்ணபப்டப பதிவும், யூ திப ்ஷான்னல்�ள் 
இயங்�னல வாயிலா� க�ர்�ா்ணலும் எடுக�பபட்்டது. 
இது தபண�ளும் ஆண�ளுககு நி�ரா� �ாறபநது 
துனறயில் தவறறி�ன்ட கபா்ட ஒரு னமயக�ல்லா� 
அனமகிறது. 

இநத க�ர்�ா்ணல்�ளில் வினளயாட்்டாளர்�ளும் 
இன்ணக�பபட்டு அவர்�ளின் அனுபவங்�ளும் 
பகிரபபட்்டது. 

தபாதுவா�கவ, ஆண�ளின் மி� விருபபத்துககுரிய 
வினளயாட்்டா� �ாறபநது இ்டம்தபறுகிறது. எனகவ, 
தபண�ள் �ாறபநது வினளயாட்டில் �ளம் இறங்கும் 
கபாது அவர்�ளுககு குடும்ப ஆதரவு மி� அதி�மா�கவ 

�ா்ணபபடுகிறது. ஒரு தநனத, 
�க�ாதரன், �்ணவன் என்ற 
முனறயில் இவர்�ளின் 
ஆதரவும் ஊக�மும் மி�வும் 
வரகவற�த்தக�து. 

PIFA அணியினர் பினாங்கு வினளயாட்்டாளர்�ள்; 
முன்னாள் பினாங்கு �ாறபநது அணி வினளயாட்டு 
வீரர்�ள் (மலாய்க�ாரர்�ள்); பிற மாநிலத்னத க�ர்நத 
கதர்நததடுக�பபட்்ட வினளயாட்டு வீரர்�ள் உட்ப்ட ஒரு 
திறன்மிக� குழுனவ உருவாக� இ்ணக�ம் த�ாள்வதா�க 
கூறினார். 

‘துன் ்ஷாரிபபா கராஷியா’ கிண்ணத்தில் PIFA அணியினர் 
சிறநத ஆட்்டத்னத தவளிபபடுத்த தறகபாது பயிறசி�ள் 
தீவிரபபடுத்தபபட்டுள்ளது. தறகபாது �்டமாட்்டக 
�ட்டுபபாட்டு ஆன்ண(பி.க�.பி3.0) அமலாக�த்தால் 
பய்ணக �ட்டுபபாடு�ள் மறறும் க�ரடி பயிறசி�ளுககுத் 
தன்ட விதிக�பபட்்டாலும் இயங்�னல மூலமா� 
வினளயாட்டு வீரர்�ளுககு பயிறசி�ள் �்டத்தபபடுகிறது, 
என ததரிவித்தார். 

“இநத ஆணடு இறுதியில் �ன்டதபறவுள்ள துன் 
்ஷாரிபபா கராஷியா மறறும் பூனவயார் �ாறபநது 
கபாட்டி�ளில் பினாங்கு இநதிய �ாறபநது அணி தனது 
அதிரடி ஆட்்டத்னத வழங்� வாரத்தில் ஐநது �ாட்�ளுககு 
இயங்�னல வாயிலா� �ாத்ணாலி வடிவில் பயிறசி�ள் 
பகிரபபடும். 

“வினளயாட்்டாளர்�ள் அநத பயிறசி�னள மீணடும் 
சுயமா� த�ய்து அதனன புலனம் வாயிலா� அனுபபுவார்�ள். 
பயிறசி�ள் மட்டுமின்றி, ஒவ்தவாரு த�வ்வாய் மறறும் 
வியாழககிழனம�ளில் �ாறபநது �ம்பநதபபட்்ட க�ள்வி 
பதில் அங்�ம் இ்டம்தபறும்,” என � ததரிவித்தார். 

“அதுமட்டுமின்றி, ஒவ்தவாரு புதன் கிழனமயும் பினாங்கு 
�ாறபநது �ண�ாணிபபாளர்(தலபரி) பிரிவின் தனலவர் 
மு.சிவக��ன் வழி�ாட்்டலில் ‘சூம்’ �நதிபபுக கூட்்டம் 
இ்டம்தபறும். இககூட்்டத்தில் �ாறபநது வினளயாட்டின் 
விதிமுனற�ள், அணுகுமுனற மறறும் வினளயாட்டின் 
அடிபபன்ட கூறு�ள் ஆகியனவ கபாதிக�பபடும். 

எனகவ, வினளயாட்்டாளர்�ளுககு 
பயிறசி�ள், க�ள்வி பதில் 

அங்�ம், பட்்டனற�ள் என அவர்�ள் இயங்�னல வாயிலா� 
ஒரு திறன் மிக� வினளயாட்்டளர்�ளா� உருவாக� 
�ா்ண இது துன்ணபுரிகிறது, என்றார்.

தி்லில ்க்ளமிறங்்க தயடாரடாகும் PIFA 
பேண்கள அணி



槟州首席部长曹观友表示，槟州政府设
下两大目标，即40%成年人口在8月杪

完成接种第2剂疫苗，以及9月达到已向
MySejatera登记的100%成年人口完成第1剂

疫苗，全力向复苏计划第3阶段迈进。
他强调，要完成上述目标，所有

槟城人都必需登记成为接种者。
他说，目前已有82%成年人口已经

登记成为疫苗接种者，而要达成100%
成年人口接种目标，剩余的18%人民也

必需尽快完成登记。

多家接种中心投入运作
他也指出，为了完成这项目标，州政府已经开

始在州内各地设立更多疫苗接种中心，同时，在
PIKAS(政府与私人界合作疫苗接种)计划下，预计
每日可为1万3000人接种疫苗。

他表示，在多家接种中心运作后，这将加速推
动槟州的疫苗接种进度。

“槟州的接种设备可说是充足了，我们希望疫
苗供应也可以同样充足，那么我们就可达到既定
的目标。”

非政府组织伸出援手
他也提及，目前的疫情更为严峻及挑战，大家

都尚未走出疫情，而前线人员也用尽全力提供医

疗服务。他相信，只要大家
团结一致，肯定会有战胜疫
情的一天。

他感谢这段艰难期间，州内
不少非政府组织伸出援手，提
供帮助及支持本地医疗体系。

他也感谢槟州卫生局，以及其他
政府医疗设备，在这艰难时刻仍确保
能够给予患者医疗，这包括检测、隔离、
追踪等等繁重工作。

他说，除了前线人员与患者同在，共同对抗
疫情，而幕后医护人员也积极的进行病情分析等
工作，以期疫情早日结束。

 去年已开始分发食物篮
他也表示，除了日前透过中央

拨款，到各国州选区分派食物篮
之外，槟州政府早在去年开始，
就透过州政府的拨款，以及各选
区服务中心的协助下，进行食物
篮分发活动，

他说，因为响应白旗运动，很多
非政府组织都踊跃伸出援手，并透过

各选区服务中心平台，纷纷作出捐助。
他指出，州政府都会透过州福利局，

或在公平经济议程（AES）下所提供的名
单，帮助需要帮助的家庭。

“ 当 然 ， 在 这 些 名 单 以
外 ， 任 何 有 需 要 帮 忙
的家庭，都可以联
系我们。”
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年
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—
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报导：李佳盈

疫情之下，人民生活面对严峻挑
战。为此，槟州议员采取双赢

方式，在振兴贩商生意之余，也帮助
陷入三餐难以温饱的民众。

杨顺兴赠爱心餐券
垄 尾 区 州 议 员 杨 顺 兴 与 湖 内 平

安花园饮食中心携手推动“转角有
爱，爱心餐券”计划，发放餐劵予
区内弱势群体，让他们可到来以餐
劵购买食物。

他解释，疫情和封锁措施，令许
多家庭受影响，有些家庭经济之柱
也因遭减薪或无薪水，增加他们的
经济压力，小贩也因堂食禁令，生
意欠佳。

“这个计划不只是可以让经济困
难家庭人员得以温饱，也可以带动
小贩的生意。我们收到不少反馈，
认为这是不错且能真正帮助人民的计
划。”

他续说，有计划扩展至区内咖啡
店或美食中心，惟，目前最大挑战是
预算开销，因为该选区是最大的州选
区，需帮助的人太多，因此希望能与
社团组织合作，在有限资源下提高受
惠人数。

王耶宗：峇都兰樟小贩中心派食物
峇都兰樟区州议员王耶宗指出，

与峇都兰樟小贩中心联合响应的“
白旗运动”已有约3周，每日派发的
免费食物也从最初的40份，增至500
至600份。

他说，通过是项计划，不仅小贩

有生意做，也能帮助有需要人士解
决一餐温饱，达到一石二鸟效果，
目前取得不俗反应，获大家积极捐
赠助力。

“每天从筹款中向该中心小贩购
买120份食物，其余由热心人士捐
赠，每天约中午12时派发免费食物，
有时200多份食物在短短10钟内就被
抢空。”

他续说，每人限定领取2份食物，
若有需要或可酌情增加，而且现场也
会有人员提醒大家遵守防疫标准作业
程序（SOP） 。

黄顺祥：建议捐助者向区内业者采购
亚依淡区州议员黄顺祥会以建议

捐助者向区内业者采购，来帮助小
商家。

“当有相关单位联系，想要捐食
品，我们会建议他们跟亚依淡商家购
买，如巴刹、食肆等，为受影响的小
商家增添商机。”

他续说，平日会派发日用品，并
通过乡管会发放150至200份食物，让
弱势群体有餐温饱。

古玛雷申：为贩商大力宣传
峇都乌蛮区州议员古玛雷申则通

过其社交媒体平台，为贩商大力宣
传，让更多人知道，吸引他们到来采
购，协助业者拓展客源。

他续说，其选区内有些民众在失
业后，为维持生计，成为临时小贩，
因此他也和当局商谈，给他们留点余
地，让他们得以在疫情期间营业。

“如此一来，至少他们还能从做
些生意中，维持收入。”

杨顺兴发放餐劵予
有需要者。

古玛雷申协助贩商
宣传以促进生意。

黄顺祥建议捐助者向区内
业者采购，以协助商贩。

王耶宗联合峇都兰樟小贩
中心派食物予弱势群体。
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槟州元首敦阿末弗兹加入槟州行
政议员行列，也宣布捐献其7月

的薪水及津贴给予槟州应对新冠肺炎
基金（Penang Covid-19 Fund）。

“TYT Penang” 脸书专页日前发贴
文，分享此事。

根据该贴文，州元首希望其象征性
贡献，将有助于支持州政府在这个最
艰难的时期，减轻槟城人民所面临的
困难。

槟州首长曹观友是于6月2日宣布，
槟州行政会议全体成员将捐出一个月

薪水，作为槟州应对新冠肺炎基金。
该决定象征槟州对抗新冠肺炎疫

情的团结精神，有关捐献将被充分利
用，包括槟州公共卫生及经济发展方
面。

这也是继2020年后，全体槟行政议
员第二次做出此捐献。

在槟州11名行政议员宣布捐薪一个
月支持抗疫活动后，获得槟州朝野州
议员的响应，其中29名州议员集体捐
出6月份的30%薪金，而槟州立法议会
议长拿督刘子健则捐薪一个月。

配合槟州元首丹斯里阿末弗兹72岁华
诞，共1036名社会有功人士受封勋
衔，而槟州元首夫人杜潘卡蒂嘉受封
拿督斯里乌达玛（DARJAH UTAMA 
PANGKUAN NEGERI），名列受封
榜首。

 槟州议长拿督刘子健召开记者会
公布受封人士名单时指出，这一次
的 册 封 人 士 当 中 ， 共 有 1 人 获 封 拿
督斯里乌达玛（DUPN）、2人获封
拿督斯里（DPPN）、15人获封拿
督斯里（DGPN）、14人获封高级
拿 督 （ D M P N ） 、 1 1 6 人 获 封 拿 督
（DSPN）。至于准拿督（DJN）则
有66人、BCN勋衔42人、PKT勋衔
195人、PJK勋衔287人、PJM勋衔
274人、PBS勋衔24人。

赛胡申  莫哈伊雅妮受封拿督斯里
议长表示，这次公布的首批受封

人士名单为拿督以上的勋衔级别。
其 中 ， 两 名 获 封 拿 督 斯 里

（DPPN）勋衔的有功人士，分别
为大马首要媒体有限公司（Media 
Prima Berhad）主席拿督赛胡申，以
及马来亚银行集团前任主席拿督莫哈
伊雅妮。

拿督赛胡申同时也是威腾电子（
马）有限公司营运主席、峇六拜威腾
电子董事、峇都加湾Sandisk董事、柔

佛及砂拉越威腾电子董事。
拿督莫哈伊雅妮则同时是玛拉工

艺大学（UiTM）董事、国家心脏中
心基金会（IJN）董事、国家团结咨
询理事会（MPPN）顾问。

州秘书获封拿督斯里

另 一 方 面 ， 槟 州 秘 书 拿 督 阿
都 拉 扎 也 获 册 封 拿 督 斯 里 勋 衔
（DGPN）。

而同样获得此勋衔的包括：马来
西亚威利控股有限公司创办人丹斯
里黄荣盛、国家心脏中心（IJN）峇
拉詹德兰、实达集团（SP Setia）

高级执行副总裁高炳江、New Bob 
Group of Companies 创办人兼集团
主 席 李 金 源 、 槟 州 闻 商 骆 经 宗 局
绅、巴生港口贸易物流集团（PKT 
Logistics）首席执行员兼董事经理拿
督赵文耀、马来西亚自动化洗车业
翘楚兼春天集团总裁彭荣钦、全国
体操协会副主席拿督斯里陈颖椿、
丰成企业集团董事总经理拿督斯里
张海兴、武吉安曼警察总部后勤及
工艺部总监沙哈布丁（前任槟州总
警长）等人。

槟城中央医院传染疾病科顾问医
生及传染病控制单位主任曹定思医
生、大山脚瑶池金母慈善基金会主
席蔡瑞豪、马来西亚慈济基金会公
关邱武隆,则分别获得拿督（DSPN）
勋衔。

阿都拉扎：册封仪式暂搁
槟州秘书拿督阿都拉扎指出，由

于目前新冠疫情严峻，有关册封仪
式将暂时搁置。

他说，槟州政府将视8月杪是否可
进入复苏计划第3阶段，若进入有关
复苏阶段，将待国家安全理事会批
准后，方着手筹备。

他表示，若一切顺利，册封仪式
预计可在9月或10月举行。惟，这一
切需视疫情。

槟州议长拿督刘子健（左）与槟州秘书拿督阿都拉扎公布首批受封人士名单。

槟州元首敦阿末
弗 兹 捐 献 7 月 薪
水及津贴，助槟
政府抗疫。槟城人齐心协力应对新冠肺炎。
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槟州政府推行的“线上学习电脑计
划”自从去年疫情爆发后启动以

来，让不少清寒家庭学生受惠，上个月
更获得大马半导体工业协会（MSIA）
筹集约200万令吉购买电脑，惠及1552
名学生，为这项计划注入强心针。

线上学习电脑计划委员会日前主办线
上分享会，邀请槟州首席部长曹观友、
线上学习电脑计划委员会主席章瑛行政
议员、大马半导体工业协会主席拿督斯
里王寿苔、各源流学校代表等，分享他
们对线上学习电脑的心得。

首长对线上学习电脑计划获得热烈
回响感到欣慰，并表示州政府会继续
推行此计划，吁更多企业参与，让学
子受惠。

他补充说，州政府希望企业除了赞助
学生线上配备，将来学生毕业后，也可

以为他们提供工作机会，为槟城留住人
才，回馈本州。

章瑛吁获赞助学生珍惜学习机会
另一方面，章瑛说，州政府了解“再

穷也不能穷教育”，所以在疫情下，毅
然推行线上学习电脑计划，让清寒家庭
学子获得配备，有机会参与网课，不会
落在学习后头。

“教育，不仅寄托着个人成长的希
望、家庭的希望，也承载着一个国家发
展的希望，州政府会继续努力，争取更
多赞助，与此同时，我们也希望获得赞
助的学生，好好珍惜手上的电脑，并用
功读书，将来回馈社会。”

王寿苔：提升学生电脑知识及技能
王寿苔说，大马半导体工业协会共

有27名会员赞助线上学习电脑计划，
他们希望缩小数码教学差距，提升学
生电脑知识及技能，让大家可享有数
码教育资源。

林佩仪：获得电脑后方便多了
大山脚新亚小学学生林佩仪分享说，

她得悉获得线上学习电脑计划赞助网课
配备时，开心又激动。

“ 之 前 上 网 课 ， 都 是 用 妈 妈 的 手
机，这导致上课时，她不方便出门，
现在有了电脑后，她的行动就比较方
便了，而且我也不必长期看手机的小
荧幕而眼睛痛。”

马绅涵：网络稳定性待加强
新亚小学校长马绅涵感谢州政府及企

业的热心赞助，让许多B40群体家庭有

机会踏上科技列车，学习新技能。
“不过，我们也希望各方面关注网

课面对最大的问题，那就是网络的稳定
性，这方面还有待加强。”

另 一 名 分 享 者 ， 修 道 院 国 中 学 生
芭薇娜说，她原本与家人共用电脑，
自从获得赞助电脑后，学习就方便得
多了。此外，她也同样反映网络有待
改善。

其 他 分 享 者 包 括 新 港 国 小 老 师 阿
扎妮。

州政府关注各方意见
首长总结时表示，这项分享会非常

有意义，分享心得的同时，也获得大
家的意见回馈。对于各方的意见，州
政府给予关注，并会与各造继续努力
改善，让线上学习电脑计划更完善。

槟州地方政府委员会主席佳日星指出，双溪槟榔治水计
划预计于今年第3季度公开招标承包商，放眼明年初动
工。

他说，咨询顾问于去年11月9日提呈4个概念计划选
项，最终当局同意第4个选项，目前已进入概念设计最后
详细阶段，之后将进行公开招标。

他补充，该计划预计耗资约6亿令吉，当中联邦政府
已批准拨款约1亿5000万令吉，工程涵盖槟榔河与日落洞
河，预料需4年完成。

佳日星是在一项移交食物篮移交仪式上如是表示。出
席者尚有日落洞区国会议员雷尔等。

线上学习电脑计划委员会主
办线上分享会，让各单位分
享上网课的看法。

佳日星（左2）及雷尔（右1）移交物资予有需要人士。

双溪槟榔治水计划预计于今年第
3季度公开招标承包商，放眼明
年初动工。
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吴俊益（右二）协
助贫户处理翻新房
屋申请，让他们拥
有 更 好 的 栖 身 之
所。

槟城南部填海计划将为槟城带来许多社会经济效益。

莫哈末丹尼尔，26岁，渔
民服务中心资讯员
“我自8岁
就 跟 着 家
人 出 海 捕
鱼 ， 目 前
又 是 单 亲
爸 爸 ， 我
了 解 身 为
渔 民 的 生
活 是 有 多
清苦。 我
不断的思考要如何改变目
前忧虑日子，让我的三名
孩子生活变得更安稳。” 
“刚巧美糊渔民服务中心
招 聘 职 员 ， 我 就 尝 试 申
请，很幸运自己受聘。自
有了稳定收入和福利，我
与孩子的生活素质也改善
了。我购买了一辆车子，
成 为 接 载 孩 子 的 代 步 工
具。” 

槟城南部填海计划将为槟城带来许多社
会经济效益，这些经济效益比金钱回

报更有价值。国内和国际投资所带来的就

业机会和经济增长，将为人民带来金融稳
定和安全；而低碳发展和交通发展、使用
可再生能源和提供开放空间等绿色举措，

将有助于改善槟州未来几十年的宜居性和
公共福祉。

以下是各界人士对南部填海计划的看法:

依德利斯，66岁，公巴渔民
“我13岁那年，就跟着爸爸出海捕鱼，至
今仍每天清晨就出海捕鱼，中午时分才收
网回家。捕鱼是一份苦差，而且也很耗体
力，我不希望孙子们继续捕鱼，所以我支
持南岛计划。此计划并没摧毁渔民生计，
也不影响我们的作息。渔民在计划进行期
间或之后，仍能出海捕鱼。”

“南岛计划无阻我们出海捕鱼，也不会破坏自然生态。
况且，政府也承诺给我们（渔民）提供援助配套，包括新渔
船、渔网和引擎等。对渔民而言，高技术的渔民配备，是一
笔庞大开销，一般渔民都承担不起。一艘8米的渔船估计需
要2万令吉、引擎2万令吉、渔网7000至1万令吉。此次的援
助配套，政府是直接对渔民本身，所以我有信心能100%获
得应得的援助。”

诺亚当，23岁，渔民服务
中心资讯员
“年轻人都
希望渔民社
区发展，因
为发展能带
给我们拥有
稳定收入的
就业机会。 
冠病疫情打
击 ， 很 多
人都失业，而与我同龄的朋
友多数刚毕业，处在待业阶
段，他们都希望尽快落实南
岛计划，这样他们就有更多
的工作机会。”

“我来自渔民之家，但
我的家人， 特别是爷爷都
不鼓励我继续当渔夫，反而
希望我有一份稳定收入的工
作，有能力糊口，还能拥有
多余的钱当储蓄。”

三苏卡欣，43岁，渔民服务中心资讯员
“我身为4名孩子的父亲，当然希望后代拥有
更好的生活，别再继承我的捕鱼事业，所以
我支持南岛计划，希望孩子在未来能在此计
划下受惠。”

“我在15岁那年，就随着爸爸出海捕鱼，
开始了渔民生涯；难得机遇，我如今已转
行，成为美糊渔民服务中心的资讯员。 捕鱼
收入不稳定，而且在工作期间，是把自己曝露在险境。仍记得我
曾在出海捕鱼时被渔网捆绑脚，就差点往下沉，离开这个世界。
那时候的情景，至今历历在目。” 

“我希望拥有稳定的收入，及更好的基本福利，包括公积
金、社险等来，毕竟我的妻子只是一名散工，并没固定收入。”

莫哈末哈菲兹，29岁，南岛计划执行员
“我是因为爸爸已年迈，而且任职罗里司
机的收入又不稳定，所以他只好辞去原有
在吉隆坡的工作，回到家乡，与爸爸一起
担家。我是家中老大，下有三名妹妹，目
前在等待迎接与妻子的新生宝宝。我感到
非常幸运能在南岛计划中找到稳定收入的
工作。” 
“我目前除了需要帮爸爸担家外，还需要负担一名还在护士
学院升学妹妹的学费。我认为能制造就业机会的经济活动非
常重要，特别是对还在打拚期的年轻人，他们都需要工作来
维持日常生活。如果我们没了就业机会，就无法给家人或自
己一个保障。” 

陈燕萍，25岁，南岛计划测量师
“理科大学毕业后，我就离开家乡槟城
远到大都会去工作。期间，我一直都在
等待回到家乡工作的机会，但等了一年
多，都没有工作机会。我原自单亲家
庭，爸爸已逝世，家里只剩下我与63
岁，且患有糖尿病的妈妈相依为命。”

“起初，我是基于槟城找不到工作，
才决定南下吉隆坡找工。我带着万般的不舍，被迫离开妈
妈温暖的怀抱，到异乡工作，为了赚取妈妈的医药费与生
活费。但，妈妈的健康每况愈下，为了更贴近的照顾妈
妈，我只好辞职，从吉隆坡返槟。非常幸运的，我在南岛
计划找到适合我的工作，被录取为工料测量师。有了这
份工组能让我更安心的守在妈妈身边，照顾她的饮食起
居。” 
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槟州贸易、工业及企业发展
委 员 会 主 席 拿 督 阿 都 哈 林
办公室，日前与大马厂商联
合会槟州分会联办一场有关
冠病标准作业程序的线上对
话会，旨在让厂商公会会员
们与各政府部门单位交流对
话，以更深入了解工厂在配
合冠病标准作业程序下操作
所面对的各项课题。

出席这项对话会的政府部
门单位代表有槟州国安会总
监纳兹鲁、贸工部槟州总监
杰耿、槟州卫生局代表古能
迪拉医生及来自槟州警方、
大马职业安全及卫生局、大
马公司委员会、槟岛市政厅
及威省市政厅的代表。

大马厂商公会则由槟州分
会主席拿督王竞庆及卸任
主席拿督斯里黄英福博士
代表。当中出席的另9组
织代表有槟城机器厂商
公会、槟州家具同业商

会、大马中小企业商会
槟州分会、槟州金钻
珠宝商公会、马来西
亚印刷商公会槟州分
会、马来西亚塑料厂
商公会、槟城自由工
业 区 公 司 联 合 会 、
大 马 国 际 工 商 总 会
及槟城台商公会。

拿 督 阿 都 哈 林 在 致
词中强调工业领域与各
政 府 部门单位应
更

频密展开对话会
进 行 交 流 ， 而
此次对话会主
要加强槟州工
业领域与政府
部门单位的合
作 ， 以 便 在
标准作业程序

操 作 下 互 相 配
合。

与此同时，阿
都哈林也建议

执法单位
应

采取交涉及教育的途径来确
保标准作业程序上的配合。
由于疫情和长期行管令已打
击大多中小企业，开罚单应
属最后途径。槟州政府也希
望疫情雨过天晴，州民早日
重返工作岗位及州内经济反
弹，所以有效的冠病管理非
常重要。

另外，纳兹鲁及杰耿也欢
迎及同意在未来与工业领域
更频密交流的建议。拿督斯
里黄英福则为会员们请命，
建议执法单位网开一面并取
消与标准作业程序无关的工
厂罚单，因会员们在面对朝
夕令改的措施下产生混淆。
国安会、贸工部、卫生局和

大马公司委员会也在这场线
上对话会进行汇报。

槟州政府特别拨出各1万
令吉奖励金给成功获得

东京奥运会参赛权的槟州健
儿，即代表我国出征的羽球
混双球员陈炳橓及男子体操
手吕培燊。

槟州首席部长曹观友说，
此次的奥运会比较“特别”
，现场并不会有观众为选手
们加油打气和欢呼，希望这
并不会影响选手们的表现。

他是出席线上模拟支票移
交仪式时如此表示。

首长：槟城人民全力支持
他说，希望参加东京奥运

的运动员时刻谨记，马来西
亚和槟城人民一直都在背后
给予支持，因此希望健儿们
全力以赴，为我国夺下奥运
金牌。

“我国将派遣30名选手出
征7月23日至8月8日的东京奥
运会，当中的2名选手，即羽
球运动员陈炳橓及男子体操运
动员吕培燊则来自槟州。”

因此，他表示槟州政府颁
发各1万令吉予他们，希望以
此能激励他们在奥运会中取
得好成绩。

“我也希望我国其他选手
能够取得好成绩，为我国夺
下金牌。”

孙意志:如赢奖牌将另荻奖励
槟 州 青 年 及 体 育 委 员 会

主席孙意志说，除上述奖励
金，槟州政府早前也推行了
运动奖励金（SKIMAS），以
奖励那些成功为我国带来奖
牌的运动员。

“我希望来自槟城的陈炳
橓与吕培燊，可以在此次奥
运会为我国夺下奖牌，并且
获得运动奖励金。”

陈炳橓感谢州政府支持
陈炳橓在会上说，这已是

他 第 3 次 参 加 奥 运 会 ， 而 槟
州政府过去以来不间断的给
予支持，包括提供奖励金，
这让身为运动员的他备受鼓
舞，同时也是一项动力。

“非常感谢槟州首长曹观
友及孙意志，过去一直给予
运动员的支持。”

吕培燊：努力争取佳绩
首次参与奥运会的吕培燊

在会上，也表示感谢槟州政
府给予的奖励金及支持，并
希望在此次比赛中努力取得
好成绩。

与会者包括槟州体育理事
会主席蔡华兴。

阿都哈林促有关当局在
执法时，把开罚单应
列为最后途径。

曹观友（中）、孙意
志（右）及蔡华兴展
示给予陈炳橓及吕培
燊的模拟支票。

首次参与奥运会的吕培燊矢言全力
以赴，做到最好。第3次参加奥运会

的陈炳橓，全力
再争奖牌。
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槟州妇女发展机构将举办女性议
会，以鼓励女性勇敢发声，女性

同胞受促报名参与这项模拟州议会。
筹委会主席林秀琴表示，为了鼓励

更多人参与其中，参与上述活动只有
一项条件，即只要18岁或以上的女性
就可报名加入。

林秀琴：第一阶段8月举行
她说，有关模拟州议会分为4个阶

段，第一阶段将于8月举行，让所有
参与者通过线上和州议员进行选区巡

视环节，以初步了解政治机构的作业
方式。

“经过初步了解和参与工作坊后，
我们会遴选40名参与者进入模拟州议
会，另外11名参与者则做为助手，
槟州议长拿督刘子健也会主持此次活
动。”

她 是 在 线 上 记 者 会 上 ， 讲 解 上 述
活动时在这么表示。槟州行政议员章
瑛、峇都加湾国会议员卡斯杜丽及浮
罗池滑区州议员李俊杰也出席有关记
者会。

章瑛：发掘女性从政人才
槟 州 社 会 发 展 委 员 会 主 席 章 瑛 表

示，是项活动是为了发掘女性从政人
才，同时也让大家更为了解从政者的
服务范畴。

“通过这项议会，我们也能宣扬性
别平等，以及强化女性在政治参与的
力度，培养更多女性领袖共同参与社
会决策。”

她 说 ， 我 国 的 女 性 在 政 治 方 面 的
力量并不强大，在世界排名上也处于
偏后位置，因此，有必要推动上述活

动，通过共同决策来推动国家发展。
“ 槟 州 政 府 在 早 前 建 议 增 加 女 性

议员，即议会内需要有30%为女性声
音，这项建议将被带入州议会讨论，
以做进一步行动。”

是项活动将于即日起接受报名，并
在8月13日报名截止。首轮活动将在8
月21日开始通过线上进行；经过遴选
后，有关模拟议会将于10月召开。

欲知详情，可以联系011-7161 2097
或游览该机构面子书专页 PWDC 
facebook.com/ PWDC Malaysia。

槟州政府再扩大女性援助模式，今
日推介“支持单亲妈妈创业”项目（ 
#SokongBIZIbuTunggal），让单亲妈
妈在疫情中也能售卖自煮的美食，为
家里带来经济收入。

这项举措是由槟州妇女发展机构
（PWDC) ，以及州内40个槟州妇女
及家庭发展委员会（JPWK）联合推
动。

章瑛：协助外销美食产品
槟州社会发展、非伊斯兰事务委

员会主席章瑛表示，疫情的冲击让
很多人深受影响及失业，包括单亲
妈妈群体。

她说，透过这项目让单亲妈妈就算
待在家，也能够透过烹饪技能，把拿
手的美食对外推销，为单亲家庭带来
经济收入。

她指出， “支持单亲妈妈创业” 
项目将给予单亲妈妈援助，透过网
络平台，如面子书、Instagram 和 
WhatsApp 手机应用程序，协助她们
对外推销食品。

她表示，这项目只专注在美食，因
为很多妈妈都具备了烹饪的技能，且
烹煮的食物相当美味。

州政府提供初创经费
章 瑛 透 露 ， 槟 州 政 府 也 准 备 提

供“初创经费”，以帮助单亲妈妈
们开始生意，而这些经费用作购买
所需食材。

她说，单亲妈妈从售卖这些美食
所赚来的盈利，将可作为家庭的每
日开销。

“这项目也符合了槟州2030愿景，

同时也有助于支持本地经济，间接带
动本地的经济链。”

她呼吁民众多多支持这些单亲妈妈
所售卖的美食产品。

林秀琴：发布在官方脸书宣传
双溪槟榔区州议员林秀琴表示，槟

州妇女发展机构及各区JPWK将协助
单亲妈妈，在社交媒体平台宣传她们
的食品。同事，也提供包装设计及在
网上贴文。

也是此项项目顾问的她呼吁，希
望透过群众的力量，踊跃的分享这消
息，同时以行动支持购买单亲妈妈的
美食产品。

“JPWK扮演着各区单亲妈妈的沟
通桥梁，确保没忽略任何有需要的单
亲妈妈，同时也给予各方面的援助，
包括帮忙拍摄产品、定价、制作电子
宣传单、外送和自带流程等。”

她 指 出 ， 所 有 单 亲 妈 妈 的 美 食
产 品 ， 将 发 布 在 槟 州 妇 女 发 展 机
构 的 官 方 面 子 书 专 页 ， 并 会 注 明 
#SokongBIZIbuTunggal 的标签，方
便民众搜寻和给予支持。

她亦补充，对于单亲妈妈的美食
产品品质相当有信心。

王美玲：目前拥逾20种产品
槟州妇女发展机构首席执行员王

美玲表示，目前已有收到20多种来自
单亲妈妈的美食产品，并开始提供宣
传。

“不管是清真或非清真的食品，
我们都接受，我们旨在不分种族的帮
助单亲妈妈。”

她说，所推销的美食产品都会标签
清真或非清真，方便民众选购。

她坦言，这项计划仍需要时间来大

力推广，让更多的单亲妈妈能够
从中受惠。

她表示，目标设定在每个JPWK
都会有3位单亲妈妈参与，当然若
有更多的单亲妈妈要参与，该机
构都无限欢迎。

有意者可线上报名
有意参与的单亲妈妈，可到槟

州妇女发展机构的官方网站 http://
www.pwdc.org.my/，并点击所提
供的线上表格链接进行报名。

同 时 单 亲 妈 妈 也 可 透 过 各 区
的 槟 州 妇 女 及 家 庭 发 展 委 员 会
（ J P W K ） ， 获 取 详 细 的 资 讯 和

报名。

林秀琴(左起)、章瑛及王美玲发
起“支持单亲妈妈创业”项目。

图为其中一位单亲妈妈烹煮的椰浆饭，已
在社交平台上宣传。

去年顺利在槟州大会
堂进行的女性议会。
(档案照）
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报导：冯芷芸
摄影：曾国权

由科学，工艺及革新部，
高等教育部和青年及体

育部合作协调的疫苗支持志愿
者（MYVAC）计划，是针对
现时的局势而设，除了加速疫
苗接种进程、提高公众尤其是
年轻人登记接种疫苗的信心，
也希望藉由志愿者计划提供
失业群体一个暂时性的工作机
会。

疫情肆虐不仅为各行各业
带来了巨大的冲击，也导致很
多人收入和生计受到影响，生
活陷入困顿。

惟疫情带来的危机，并未
击垮这一班热血青年，他们积
极加入为疫苗接种中心志愿者
行列，体现服务社会的精神，
希望能在疫情期间为国家和社
会贡献一份力量。

诺哈斯金: 尽量让每个人有机
会服务

Spice Arena接种中心
MyVac协调员诺哈斯金接受
《珍珠快讯》访问时说，该
中心每日会有80名志愿者提
供服务，分别是早班40名（8
时至下午3时）以及午班40名
（2时至10时）。“目前槟城
12个政府疫苗接种中心，志
愿者几乎都已经足够，甚至还

出现等候名单。”
她 说 ， 由 于 申 请 人 数 太

多，因此必须进行轮班制，
而且也会优先给予失业和生
活上有困境的人，青体部下
的一些运动社团也会优先获
得机会，因为他们在疫情期
间也失去工作。

“ 我 们 并 不 会 拒 绝 申 请
者，会告诉他们必须轮流，
尽量让所有人都有机会成为
志愿者。”

根据她观察，大部分的志
愿者都非常有朝气，愿意提供
友好和亲善的服务，同时甚至
有志愿者不愿领取津贴，也要
提供服务。

“透过志愿者计划，我相
信也能为国家培养出具有社会
服务精神的青年，将来可继续
为社会服务。”

慕斯达金：优先把机会让给失
业群体

槟州青年及体育部官员慕
斯达金说，目前仍旧接获许多
人申请要当志愿者，但根据青
年及体育部的标准，会优先把
机会让给失业群体，除了协助
加快疫苗接种进程，也能让他
们暂时有工作。

“对于现有的志愿者，我
们并不会直接淘汰，反而会采
取轮班的制度，尽量让所有人
都有机会成为志愿者，为国家
献出一份力量。”

他 说 ， 有 兴 趣 登 记 成 为
马 来 西 亚 疫 苗 支 持 志 愿 者
（MyVac ），可浏览https://
www.myvac. com.my/ 或到国
家青年及体育部办公室报名。

菲德劳斯: 与其为失业担忧不
如回馈社会

原本在航空公司担任客服
人员14年的菲德劳斯，因为
国境关闭而航线减少，导致暂
时没有工作，他受访时说，人
们一直都在问，国家能给我们
什么，倒不如换个思维方式来
问，我们能为国家和社会做些
什么。

与其一直陷入失去工作的

负面情绪，他认为可以利用这
个时间来回馈社会，在疫情当
下可以做些有意义的事情，待
一切好转后才回到原本的工作
岗位上。

他说，本身是第一次成为
志愿者，在疫苗接种中心提供
的服务对他来说驾轻就熟，因
为这与他之前工作息息相关，
那就是提供服务给予人们。

“虽然在PPV服务每天必须
接待很多人，但我时刻做好防
疫措施，因此并不担心。”

他说，在担任志工期间并
没有遇到很多的挑战，只有一
些小小的争执，大多数都是对
于疫苗安全性的问题，这时候
就必须耐心的向他们解释。

罗吉原：做好准备面对各种提
问

自 由 工 作 者 罗 吉 原 （ 3 2
岁）说，本身是透过槟城丹
绒社会醒觉协会的介绍，才加
入志愿者行列，为社会提供服
务。

“疫情期间，很多网络上
的新闻和消息都是非常负面
的，与其不停的抱怨，不如站
出来协助更多人，加速疫苗接
种进程，所以我决定上网申请
成为志愿者。”

询及担任志愿者的挑战，
他表示目前关于病毒和疫情的
消息讯息万变，每天站岗前都
必须做好“功课”，才能够应

付人们的各种提问。
他说，疫苗中心比较常见

的情况，就是很对人前来打疫
苗时都会感到非常紧张，甚至
有些紧张到手抖，这时候志
愿者就必须扮演好角色，提供
亲切的问候，来疏解他们的情
绪。

“还有一项比较常见的问
题就是，很多人前来希望能更
改疫苗接种日期，但这是不被
允许的，所有日期必须依照
MySejahtera Apps的安排。”

曼珠峇卡薇: 有意义又可帮补
家庭

曾经任职辅警的曼珠峇卡
薇（27岁）说，辞职后在家
担任家庭主妇，但某天在社交
媒体看到招募志愿者后，就决

定加入，为疫情献出一份力。
“与其一直待在家里，不

如出来做些有意义的事情，
还能够帮补家里，何乐而不为
呢？”

她透露，本身家里有一名5
岁的孩子，担任志工后每天必
须接触很多人，不免会担心。

“ 很 荣 幸 能 够 成 为 志 愿
者，同时我的家人也非常支持
我的决定，我也会做好防疫措
施，值勤完毕后彻底消毒才回
家。”

她表示，疫苗接种中心会
遇到各种情况，例如有人紧张
到哭，或者临时决定取消打疫
苗，我们都会耐心的提供协
助，帮助取消预约等等。

玛扎杜法哈娜:安排障友和家
人一起接种

兼职保险顾问的玛扎杜法
哈娜（28岁）说，在行管令
期间本身有很多空余时间，因
此决定成为志愿者，贡献力量
之余也可以累积经验。

负责残障人士特别服务部
门的她表示，为了让障友们顺
利接种疫苗，他们的职责就是
负责接待和安排障友们到特别
区域接种疫苗。

“目前遇到的障友们都表
现平静，相信是有家人陪伴在
侧的缘故，若家属也在同一天
获得疫苗接种，我们也会安排
他们一起接种疫苗，不会让家
属跑上跑下，提供方便。”

诺哈斯金表示，Spice Arena接
种中心每日会有80名志愿者提供
服务。

菲德劳斯：疫情当下回馈社会。

罗吉原：站岗前必须做好“功
课”，才能够应付各种提问。

曼珠峇卡薇获家人支持，成为志
愿者。

玛扎杜法哈娜：贡献力量之余也
可以累积经验。

在疫苗支持志愿者（MYVAC）计划下，为失业群体提供了一个暂时性的工作机会。
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供家人共享天伦的美好时光，
并在有限的空间下激发小孩的
分析能力和艺术细胞。而来自
专业领域的专家将会在线上座
谈会上与大家讨论有疫情间的
育儿挑战及方案以便家长可以
在新常态下能确保小孩依然得
到最完善的成长环境和学习的
需求。

让我们携手共创其乐融融的
家庭氛围，在这疫情当下化“
险”为“机”。好好利用在呆
在家里的时光创造人人向往的
安全港湾是今年家庭日想传达
的信息。欲知活动详情或有意
参与者可自行联系槟州妇女发
展机构 fca@pwdc.org.my或游览
PWDC的面子书。

新型冠状病毒肺炎已伴随
我们超过一年。随着疫

情的反复生变，原本惬意的居
家隔离生活已经让人们倍感压
迫。狭小的家庭空间、受限制
的生活状态、不稳定的财务状
况和面对生活工作的各种不
安，使得人们更加焦虑不安。

此时家人的陪伴就是一剂良
药。和谐的家庭氛围会使人们
产生身心上的安全感，尤其是
对于不善于表达的幼童,家人
的伴随可以调节其对未来的迷
茫、不安与成长。

为了实现《槟城2030》愿
景中所提及的重家庭指标，槟
州妇女发展机构将于7月31日
开始推出为期一个月的2021年
槟州家庭日。其主题为卓越家
庭，光明未来 (Stronger Family, 
Brighter Future)。

此庆典分别由四个小活动
所组成，其中包括家庭虚拟漫
游(#Walkforhealth Virtual walk 
2 0 2 1 ) ， 趣 味 家 庭 式 蛇 梯 棋 
(Snake and Ladder Board game)
，家族树图绘画比赛 (Family 
Tree Art and Craft competition)，
以及以家庭课题为主的线上座
谈会。

槟州妇女发展机构和槟升星
狮子会 （Lions Club of Penang 
Rising Star）联办的虚拟漫游提
供了家庭成员一起“动起来”
的机会，得以在枯燥的行管期
间增添家庭乐趣的同时也保持
身体所需的活动量。参与的家
庭成员必须在遵守标准作业程
序（SOP）的情况下在户外或
室内共同累计总数五万步伐，
并8月21日前发送收集记录与槟
州妇女发展机构。完成挑战的
家庭将会获得精美礼包并有机
会获得幸运抽奖的机会。

趣味家庭式蛇梯棋（与槟城
升旗山The Habitat联合主办）和
家族树图绘画比赛不仅可以提

为期一个月的“2021年槟州家庭日”活动，从7月31日开始进
行。

槟城青年发展机构于8月推出《潮剧戏曲化妆》和《潮剧身
段课》线上课程。

“趣味家庭
式蛇梯棋”
是槟州家庭
日的其中一
个活动。

由于受到新冠肺炎疫情的冲
击，今年我们仍然无法感受到
槟城中元节街区歌舞表演和民
间戏班的演出。为了延续和保
护传统文化，槟城青年发展机
构（PYDC）于8月推出《潮剧
戏曲化妆》和《潮剧身段课》
线上课程。

为了延续和保护历史悠久的
潮剧文化，槟城青年发展机构
推出线上Zoom方式主办《潮剧
戏曲化妆》和《潮剧身段课》
。这场线上课程是与潮艺馆及
光大区社区管理委员会青年组
合作。届时欢迎有兴趣青年报
名参加。

槟城青年发展机构除了希望
年轻化传统文化，更希望能够
让传统文化和时代接轨。在新
兴文化的冲击下，相比于互联
网以及其它的高新技术，传统
艺术表演在时代变迁的洪流中
逐渐消亡。为了保持及延续潮
剧艺术，我们希望借着这个平
台让新时代青年更了解本地传
统文化。

潮剧舞台呈现的背后包括了
许多紧密配合的幕后工作，如

化妆、服装、道具、灯光、音
响、装置、字幕等。其中戏曲
化妆更是其中极为重要的一部
分，并与演员的舞台形象息息
相关。

《潮剧戏曲化妆》将于8月15
日，早上9时至中午12时进行，
以家喻户晓的孙悟空形象作为
主题，而《潮剧身段课》将于8
月21日，早上9时至中午12时进
行，这将涵盖潮艺身段唱念及
其背景故事。

该工作坊开放予15岁至35岁
的青年参加，收费则20令吉，
其化妆材料及工具将会安排寄
送给参与者。因此，请参加者
填上正确的资料，方便寄送服
务。

该主办方希望通过此工作
坊能够让年轻一代近距离接触
潮剧，抛开所有的成见，以全
新的视野了解潮剧这一传统文
化，并增强广大群众的关注与
保护意识。

有兴趣报名者可透过https://
qrgo.page.link/Zj9PM的链接报
名。欲知更多活动详情，可致
电012-4010186。
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报导：黄国伟
摄影：Noor Siti Nabilah 
Noorazis 

威南经济迅速起飞，但同时
也是农业重镇，两者需相

辅相成，双线平衡发展缺一不
可。

在槟州政府槟威两地平衡发展的策
略下，威南一带以其得天独厚的优势，
成为了槟州这几年来的发展新宠。
峇都加湾工业园区，结合住宅、商

业、教育等元素的加入，一座现代化
卫星市已然成型，惟，其传统行业，
即农业部分也仍然蓬勃发展，更肩负
着槟州粮食安全重任。

武吉淡汶区州议员吴俊益接受《珍
珠快讯》访问时说，威南区除了有现
代化的城镇，这里也是槟州畜牧业的
主要基地，鸡只、牛羊和猪只等，都
可在这里找到。

“这里也是我国最大的食用
海鱼养殖基地，高渊港口和平
安岛范围内，都有箱网养殖场
在运作，为海鲜类出口贡献良
多。”

同时，在威省有3个稻米产地，既
威北双溪赖，威中峇东埔以及威南双
溪亚齐一带，为槟州的粮食安全，提
供了坚强的后盾。

因此，吴俊益强调，在威南的未来
规划中，农业绝对不可缺席，尤其是
稻米的出产基地，绝对不容有失。

“在现代化发展洪流中，我们绝
对不可忘却农业发展的重要性，尤其
是稻米，除了确保粮食供应充足，稻
场也是天然的集水区，能够预防水
灾。”

此外，他也建议当局鼓励食品加工
行业进驻威南，利用这些农业资源为
整个农业链增值。

推广生态旅游协助提高农民收入
针对稻田的保护措施，吴俊益透

露说，稻田一年收成两次，如果能
够利用好农闲时间，推广生态旅游
协助提高农民收入，将对稻田保护
起到很好效果。

“我们可以参考适耕庄模式，把这
里的特点加以包装，让这里成为生态
旅游热点，更多收入能够鼓励他们继
续务农，让稻田种植保存下来。”

他也说，早前由掌管槟州农
业及农基工业事务的行政

议员诺蕾拉，在本南地
区所推广的槟州国际
稻米节，也是一个好
点子。

“利用稻米制成的各
种艺术品，在农闲时的

传统娱乐如抓泥鳅、放风
筝等，都可吸引大

家前来参与，
并 充 满 了 大
马风情。”

需改善水源
输送问题

改 善 州 内
的 农 业 基 本
设 施 ， 也 是
其 中 一 个 必
须 解 决 的 问

题，以提高州内的农业生产品质。
据双溪亚齐佟当区农民协会区会主

席阿都哈密透露，当地如今面对最大
的挑战是水源输送问题，当局必须完
善输水系统，才能保证农民的插秧期
间的用水量。

无论如何，他说，当地农民已和当
局展开沟通，冀能在最快时间内解决
有关问题，让当地的稻米种植能够永
续经营下去。

今年首季产量略微减少
阿都哈密指出，当地每年3月至4月

将会开始插秧，并在100天至120天内
收成，今年因为雨水量问题，首季产
量有略微减少。

“水是种植稻米很重要的一环，
插秧期间必须要有充足水量，而开
花期间则不宜有太多雨水，否则将
会影响产量及品质；收割期间同样

必须看天作息，雨天收割则稻禾难
以打出稻粒。”

他说，目前一年能够有两季收成，
农民除了获得当局补贴农药、收割机
等费用外，也获得补贴稻米售价，让
农民得以更好的生活。

“我们这里平均每公顷能够收成6
至8公吨，每公吨必须扣除约20%的不
良率，以每公吨1200令吉计算，当局
会补贴另外360令吉价差。”

科技进步简化农耕
阿都哈密说，随着科技进步如今农

耕已更为简易，引入科技如飞行器喷
洒农药，大大减低了农民的工作量，
也成为了当地人继续务农的动力。

“务农已经成为了我们这里的一部
分，所以我们希望这一切得以保留，
当然如果这里能够引入其他元素来增
加收入，我们无任欢迎。”

在威南的未来规划中，农业绝对不可
缺席，尤其是稻米的出产基地。

吴俊益（前者）认为，威南
工业及农业需相辅相成，双
线平衡发展缺一不可。

随着科技进步，如今农
耕已更为简易，大大减
低了农民的工作量。

阿都哈密表示，今
年 因 为 雨 水 量 问
题，首季稻米产量
有略微减少。
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பிலை த�ோகுதி தபோது மக�ளுககு த�ோ்டர்ந்து உ�வி�ள் 
வழங�பபடும் - கபரோசிரியர்

ஜார்ச்டவுன் - க�ாவிட்-19 ததாறறுக�ாய் 
தாக�த்தின் �ாலக�ட்்டத்தில் 
தனித்துவாழும் தாய்மார்�ளுககு வருமானம் 
தபற உதவும் வன�யில் பினாங்கு ம�ளிர் 
கமம்பாட்டுக �ழ�ம் மூலம் மாநில அரசு 
#SokongBizIbuTunggal எனும் வியாபார 
திட்்டத்னத அறிமு�பபடுத்தியது.

இநத திட்்டத்தில் பங்க�ற� 
ஆர்வமுள்ள தனித்துவாழும் 
தாய்மார்�ளுககு �ம்பநதபபட்்ட 
பகுதி�ளில் இயங்கும் தபண�ள் மறறும் 
குடும்ப கமம்பாட்டுக �ழ�ம் (கஜ.
பி.்டபிள்யூ.க�) உதவும் என்று சுங்ன� 
பினாங்கு �ட்்டமன்ற உறுபபினர் லிம் சியூ 

 கிம் கூறினார்.
 "இநத திட்்டத்தின் முககிய க�ாக�ம், 

�ாள்கதாறும் கபாராடும் தனித்துவாழும் 
தாய்மார்�ளுககு இநத ததாறறுக�ாய் 
�ாலத்தில் நினலயான மறறும் பயனுள்ள 
வழி�ள்  த�ாணடு வருமானம் தபற 
உதவுவதாகும்.

"இத்திட்்டத்தில் பங்க�றபதன் மூலம் 
சிறு ததாழினல �்டத்தும் அல்லது ஒரு 
ததாழினலத் ததா்டங்� ஆர்வமுள்ள, 
மறறும் �னமயல் மறறும் பன்டபபாறறல் 
ஆகியவறறில் திறனம த�ாண்ட 
தனித்துவாழும் தாய்மார்�ளுககுச் 
சிறநத தளமா� அனமயும்,” என்று 
�ட்்டமன்ற உறுபபினர் லிம் சியூ 

கிம் இயங்�னல வாயிலா� �ன்டதபறற  
அறிமு� விழாவில் இவ்வாறு குறிபபிட்்டார். 

இநநி�ழ்ச்சியில் �மூ� கமம்பாடு 
மறறும் இஸ்லாம் அல்லாத விவ�ார 
ஆட்சிககுழு உறுபபினர், க�ாங் எங் 

�னித்து வோழும் �ோய்மோர்�ளுககு பிரத்திகய� வியோபோர வோய்பபு

மறறும்    பி.்டபிள்யூ.டி.சி  தனலனம 
நிர்வா� அதி�ாரி, ஓங் பீ தலங் ஆகிகயார் 
�லநது த�ாண்டனர்.

�மூ� ஊ்ட�  பல தளங்�ளில் வியாபார 
�ம்பநதபபட்்ட ப்டங்�னள பதிகவறறுவதன் 
மூலமும், #SokongBizIbuTunggal-ஐ 
பயன்படுத்துவதன் மூலமும் 
வாடிகன�யாளர்�ளின் கத்டல் 
எளிதாக�பபடும். இதன்  மூலம், தனித்து 
வாழும் தாய்மார்�ளின் தயாரிபனப 
கமம்படுத்த கஜ.பி.்டபள்யூ.க� உதவும் 
என்று சீயூ கிம் கூறினார்.

"இதன் வாயிலா�, அவர்�ளின் 

வியாபார  தயாரிபபு�ள் பரவலா� விளம்பரம் 
த�ய்யபபட்டு விறபனனயும் வருமானமும் 
அதி�ரிககும்,” என்று இத்திட்்ட 
ஆகலா��ருமான சியூ கிம் ததரிவித்தார்.

இதறகின்டயில், தபண�ள், குறிபபா� 
தனித்துவாழும் தாய்மார்�ளின்டகய ததாழில் 
முனனவர் திறன்�னள கமம்படுத்த இநத 
திட்்டம் உதவும் என்று ஆட்சிககுழு உறுபபினர் 
க�ாங் எங் �ம்பிகன� ததரிவித்தார்.

"இத்திட்்டத்தின் மூலம், தனித்துவாழும் 
தாய்மார்�ளுககு தங்�ள் வணி�ம் 
ததா்டங்� கதனவயான தபாருட்�ள் 
வாங்�வும் மாநில அரசு நிதியுதவி 

(ததா்டக� நிதி) வழங்கும்.
"இநத திட்்டம் பினாங்கு2030 

இலகன� க�ாககி பயணிககிறது. இது 
வீட்டு வருமானத்னத அதி�ரிக�பபதன் 
மூலம் இநத இலககின் �ருபதபாருளில் 
ஒன்றான தபாருளாதார வலுவூட்்டனல 
வலியுறுத்துகிறது.

"தனித்துவாழும் தாய்மார்�ள் மறறும் 
அவர்�ளது குடும்பங்�ளின் வருமானத்னத 
அதி�ரிபபகதாடு மட்டுமல்லாமல், உள்ளூர் 
தபாருளாதாரத்னத ஆதரிக�வும் இநத 
திட்்டம் பங்கு வகிககிறது.

"இநத மூலதன நிதியுதவி தனித்துவாழும் 
தாய்மார்�னள ஆதரிபபதற�ான ஊக�மா� 
�ருதபபடுகிறது, இதனால் அவர்�ள் 
தனினமபபடுத்தபபடுவதா� உ்ணர்வனதத் 
தவிர்க� முடியும்.

"க�ாய்வாய்பபட்்ட �்ணவர்�னளக 
�வனித்துகத�ாள்ளும் மனனவி�ளும், 
அவர்�ளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக�பபட்்டால், 
�ாங்�ள் உதவவும் தயாரா� இருககிகறாம்,” 
என்று அவர் விளக�மளித்தார்.

இம்மாநிலத்தில் 40 கஜ.பி.்டபள்யூ.க� 
�ழ�ங்�ளும் இத்திட்்ட பிரச்சூரங்�னள 
விநிகயாகிபபது கபான்ற பணி�னளச் த�ய்யத் 
தயாரா� உள்ளன. இதுவனர தமாத்தம் 
20 தயாரிபபு�ள் பி.்டபிள்யூ.டி.சி மு�நூல் 
பக�த்தில் விளம்பரபபடுத்தபபட்டுள்ளது.

"அது மட்டுமல்லாமல், 
வாடிகன�யாளர்�ளுககு குழபபத்னதத் 
தவிர்பபதற�ா� பதிகவறறம் த�ய்யபபடும் 
தயாரிபபு�ள் '்லால்' அல்லது '்லால் 
அல்லாதது' என்று தபயரி்டபபடும்," என்று 
ஓங் கூறினார். 

இயங்்கணல ்வடாயிலடா்க நண்பேறற பசய்தியடா்ளர் சந்திபபில ஆடசிககுழு உறுபபிைர் பசடாங் எங், 
சட்மனற உறுபபிைர் லிம் சியூ கிம் மறறும் முககிய பிரதிநிதி்கள ்கலந்து ப்கடாண்ைர்.

பின்ற - அணனமய �ாலமா� க�ாவிட் -19 வழககு பதிவு�ள் 
அதி�ரிபபனதத் ததா்டர்நது  தாமான் �ாய் தலங் மறறும் 
தாமான் கிம்�ார் வட்்டாரத்தில் வசிககும் வ�திககுனறநத 
பி40 குழுனவச் க�ர்நத 500 குடியிருபபாளர்�ளுககு 
உ்ணவுக கூன்ட�ள் வழங்�பபட்்டன.

பினாங்கு இரண்டாம் துன்ண முதல்வர்  கபராசிரியர் 
ப.இராம�ாமி  தாமான் �ாய் தலங் பல்க�ாககு மண்டபத்தில் 
கதர்நததடுக�பபட்்ட அவ்வட்்டார தபாது மக�ளுககு 
உ்ணவுக கூன்ட�ள் வழங்கினார்.

பினற �ட்்டமன்ற க�னவ னமயம் மறறும் 
தாமான் �ாய் தலங் பல்க�ாககு மண்டப நிர்வா�க 
குழு இன்ண ஆதரவில் 500 உ்ணவுக கூன்ட�ள்  
வழங்கியதா� பினற �ட்்டமன்ற உறுபபினருமான 
கபராசிரியர் இராம�ாமி ததரிவித்தார்.

“பல தரபபு�ள் மூலம்  இநத தபாருளுதவி 
கின்டக�பதபறறன,” என்று அவர் 
கமலும் கூறினார்.

பினற ததாகுதியில் இதுவனர 
1,075 உ்ணவுக கூன்ட�ள் 
வழங்�பபட்டுள்ளன. கமலும் 
வரும் �ாட்�ளிலும் கூடுதல் 
உதவி�ள் வழங்�பபடும் 
என்றார்.

பினற ததாகுதியில் 
ம ட் டு மி ன் றி , 
இம்மாநிலத்திறகும் 
அ ப ப ா ற ப ட் ்ட  
க � ா ல ா ல ம் பூ ர் 

மறறும் த�்டா மாநிலத்திலும் பாதிக�பபட்்ட தபாது 
மக�ளுககும் மனிதாபிமான அடிபபன்டயில் உதவி�னள 
வழங்கியுள்களாம்.

இதறகின்டயில், த�பராங் பினற மா��ர் �வுன்சிலர் 
க்டவிட் மார்்ஷல், உ்ணவுக கூன்ட�ள் வழங்குவனதத் தவிர, 
வீட்டு வா்டன� த�லுத்த முடியாத ஏனழ மக�ளுககும்  
ப்ண உதவி வழங்குவனதக �ருத்தில் த�ாள்ளுமாறு 

மாநில அரசி்டம் க�ாரிகன� முன் னவத்தார்.
“இபகபாது  அவர்�ளுககு வா்டன� 

த�லுத்தவும்  ‘பாம்கபர்ஸ்�னள’ வாங்�வும் ப்ணம் 
கதனவபபடுகிறது,” என்று அவர் கூறினார்.

“பினறயில் �ாங்�ள் முடிநத அளவில் 
உதவி�னள �ல்குகிகறாம். பினற ததாகுதி 
தவிர்த்து மறற இ்டங்�ளில் நினலனம எவ்வாறு 
இருககிறது என்று எங்�ளுககுத் ததரியாது. 

உ்ணவுக கூன்ட�ள் மட்டும் த�ாடுத்தால்  
கபாதாது. எனகவ, முதியவர்�ள் 
பயன்படுத்தும் ‘பாம்கபர்ஸ்’; 
குழநனத ‘பாம்கபர்ஸ்’ மறறும் 
பால்மாவு வாங்� ப்ணம் கதனவ. 
அவர்�ளின் கதனவககு 
ஏறப எங்�ளால் இநத 
அத்தியாவசிய தபாருட்�ள் 
வாங்கி த�ாடுக� முடியாது. 
ஏதனனில், ஒவ்தவாருவர் 
தவவ்கவறு பால்மாவு 
பயன்படுத்துகின்றனர்,” என 
க்டவிட் குறிபபிட்்டார்.

ஆன�யால், ப்ண உதவி வழங்குவதன் மூலம் அவர்�ளின் 
சிரமத்னத குனறக� முடியும். 

62 வயதான ஓய்வுதபறற ததாழிற�ானல ததாழிலாளி 
லிகயானல் �ாதன், உ்ணவுக கூன்ட வழங்கியதறகு 
�ன்றி கூறினார். “�ான் இபகபாது கவனலயில்லாமல் 
இருககிகறன், தாமான் �ாய் தலங்கில் உள்ள 
கதவாலயத்தில் தங்கியிருககிகறன். இநத உ்ணவுக கூன்ட 
வழங்கும் நி�ழ்ச்சினயப பறறி தனது கதவாலயத்திறகு 
அருகிலுள்ள பதான�யில் �ணக்டன்.  அனத க��ரிக�  
இன்று வநததா�,” அவர் கூறினார்.

பினற ��னரச் க�ர்நத தனித்துவாழும் தாய்மாது 
பரகமஸ்வரி,53 கவனலயின்றி அவருன்டய  32 வயது 
ம�ளு்டன் வசிபபதா� கூறினார்.

“தறகபாது �ாங்�ள் ஒரு �டினமான க�ரத்னத 
�்டககிகறாம், கமலும் தபாருட்�ளின் வினலயும் 
அதி�ரித்துக த�ாணக்ட த�ல்லும் சூழலில் தக� 
�மயத்தில் இநத உதவு கின்டக�பதபறறது. இத்திட்்டம் 
பறறி அணன்ட அயலார் மூலம்  அறிநததா� அவர் 
கூறினார்.

தாமான் கிம்�ானரச் க�ர்நத கஜ.க�.ஆர் ஓய்வூதியர் 
பாலகிருஷ்ணன், 65, இநத உ்ணவுக கூன்ட வழங்கும் 
நி�ழ்ச்சினய ஏறபாடு த�ய்த கபராசிரியர் இராம�ாமி 
உட்ப்ட அனனத்து தரபபினரின் த�யனலயும் 
பாராட்டினார். 

“�ான் அர�ாங்� ஓய்வூதியரா� இருநதாலும்,   
க�ாவிட்-19 தாக�த்தால் வீட்டுத் கதனவ�னளப பூர்த்தி 
த�ய்ய  ப்ணம் கதனவபபடுகிறது. இவரு்டன் வசிககும் 
இரு பிள்னள�ளில் ஒருவர் பணிபுரிவதா�   கூறினார்.

பிைடாங்கு மடாநில இரண்டாம் துணை முதல்வர் பேரடாசிரியர் ே.இரடாமசடாமி.
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்டதப�ா தகராமாட - சுங்ன� பினாங்கு தவள்ள 
நிவார்ணத் திட்்டத்தின் மூன்றாம் �ட்்டத்திற�ான 
குத்தன� த�யல்முனற இநத ஆணடு  த�யல்படுத்தபபடும். 
அகத கவனளயில் 2022 ஜனவரி ததா்டக�த்தில் 
அதன் கமம்பாட்டுப பணி�ள் ததா்டங்கும் என்று 
எதிர்பார்க�பபடுகிறது.

"இத்திட்்டம்  தறகபாது  ஆகலா��ர்�ளால் விரிவான 
வடிவனமபனபத் தயாரிககும் �ட்்டத்தில் உள்ளது. இது 
க�ாவிட்-19 �ார்ணமா� முன்னதா� திட்்டமிட்்டனத வி்ட 
அதி� �ால அவ�ா�ம் கதனவபபடும்," என  வீட்டுவ�தி, 
உள்ளூராட்சி மறறும் ��ர்பபுற மறறும் கிராமபபுற 
திட்்டமி்டல் ஆட்சிககுழு உறுபபினர் தஜகடிப சிங் டிகயா, 
கூறினார்.

"ஆகலா��ரின் பணி முடிநதவு்டன், 
ஒபபநதக�ாரர்�ளுககு கவனல ததா்டங்குவதற�ான 
குத்தன�  வினரவில் �ன்டதபறும்.

"கமலும், சுங்ன� பினாங்கு தவள்ள நிவார்ண 
திட்்டத்தின் முககிய பணி�ளான அ�லபபடுத்துதல், 
ஆழபபடுத்துதல் கபான்றனவ அடுத்த ஆணடு ஜனவரியில் 
ததா்டங்கும் என்று எதிர்பார்பபதா�," என  த�புன் லாமா 
மசூதியில் தபாதுமக�ளுககு உ்ணவுக கூன்ட வழங்கிய 
பின்னர் த�ய்தியாளர் கூட்்டத்தில் தஜகடிப இவ்வாறு 
கூறினார். 

கமலும், தஜலுத்கதாங் �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர்   
ஆர்.எஸ்.என் இராயர்; மாநில உள்ளாட்சி பிரிவின் 

்பா்யான் தலப்பாஸ் - பினாங்கு மாநில 
அரசு அதன் தனலனமத்துவத்தின் கீழ் 
ஆ�ஸ்ட் மாத இறுதிககுள் 'னமத�ஜாத்ரா'  
த�யலியின் மூலம் விண்ணபபித்த 
விண்ணபபதாரர்�ளில் 40 விழுக�ாட்டினர்  
இரணடு மருநதளவு தடுபபூசி�னளப தபற 
இலககு த�ாணடுள்ளது. அகதகவனளயில், 
த�ப்டம்பர் மாத ததா்டக�த்தில் 100 
விழுக�ாட்டினர் முதல் மருநதளவு தடுபபுசி 
தபறுவர்  என்று எதிர்பார்பபதா� மாநில 
முதல்வர் கமதகு �ாவ் த�ான் யாவ் 
ததரிவித்தார். நில விவ�ாரங்�ள் & 
தபாருளாதாரம் மறறும் த�வல்ததா்டர்பு 
ஆட்சிககுழு உறுபபினருமான �ாவ், 
பினாங்கு மாநிலம் கதசிய மீட்சி 
திட்்டத்தின் (பி.பி.என்) 3-ஆம் �ட்்டத்திறகு 
த�ல்வனத உறுதிபபடுத்த இரணடு பிரதான 

தனலனம மூத்த உதவி த�யலாளர், ஆயி்ஷா க�ாகராடின் 
மறறும் பினாங்கு நீர்பபா�ன மறறும் வடி�ால் துனறயின் 
தபாறியியலாளர் ்னி�ன் முகதார் ஆகிகயார் �லநது 
த�ாண்டனர்.

்டத்கதா த�ராமாட் �ட்்டமன்ற உறுபபினரருமான 
தஜகடிப  இத்திட்்டத்தின் தமாத்த த�லவு சுமார் ரிம600 
மில்லியன் மதிபபுன்டயது என்றும், இதுவனர மத்திய அர�ால் 
ரிம150 மில்லியன் மட்டுகம அங்கீ�ரிக�பபட்டுள்ளது 
என்றும் விளக�மளித்தார். 

"இநத ரிம600 மில்லியன் நிதி ஒதுககீடு இத்திட்்டம் 
த�யல்படுத்துவதறகு  மட்டுமின்றி, நீர் சுத்தி�ரிபபு 
திட்்டங்�னளயும் உள்ள்டககியுள்ளது.

"மாநில அரன�ப தபாறுத்தவனர, முதலில் கமம்பாட்டுத் 
திட்்டங்�ள் கமறத�ாள்ள கவணடும், அதறகுப பிறகு 
சிகிச்ன� திட்்டங்�ள் பின்பறறி பரிசீலனன த�ய்யலாம். 

"சுங்ன� பினாங்கு தவள்ள நிவார்ணத் திட்்டம் 
முழுனமயா� நினறவன்டய �ான்கு ஆணடு�ள் ஆகும் 
என்று எதிர்பார்பபதா�,"  தஜகடிப ததரிவித்தார். 

சுஙல� பினோஙகு தவள்ை நிவோரணத் திட்டப பணி�ள் 2022, 
ஜனவரியில் த�ோ்டஙகும் - தஜகடிப

சுங்ண்க பிைடாங்கு ஆறணற ஆடசிககுழு உறுபபிைர் பெகடிப சிங் 
டிபயடா, நடா்டாளுமனற உறுபபிைர் ஆர்.எஸ்.என இரடாயர் மறறும் 

பிரதிநிதி்கள ேடார்ண்வயிட்ைர்.

 சுங்ண்க பிைடாங்கு ஆறு (மூலம்:இணையம்)

பினோஙகு பி.பி.என் மூன்ைோம் �ட்டத்திற்கு தேல்ை 2 இைககு�ள் அல்டய கவணடும் - மு�ல்வர்

இலககு�ள்  அன்டவது அவசியம், என்றார்.
"பினாங்கு மக�ள் ததான�யில் 1.384 

மில்லியன் தபரியவர்�ள் உள்ளனர். 
ஆனால், தடுபபூசிக�ான தறகபானதய 
பதிவு 82 விழுக�ாடு மட்டுகம எட்டியுள்ளது.  

அதாவது, இன்னும் 200,000 முதல் 300,000 
கபர்�ள் பதிவு த�ய்யவில்னல. எனகவ,  
பதிவு த�ய்யாத  தரபபினர்  வினரவில் 
பதிவு த�ய்ய கவணடும்.

"தடுபபூசி னமயங்�ளின் விகவ� 
த�யல்பாட்ன்ட �ாணும் கபாது 
வருகின்ற ஆ�ஸ்ட் மாத இறுதிககுள் 40 
விழுக�ாட்டினர் இரண்டாவது மருநதளவு 
தபறுவர்," என �ம்பிகன� ததரிவித்தார். 

"இது பி.பி.என் திட்்டத்தின் 
இரண்டாம் �ட்்டத்தில் இருநது மூன்றாம் 
�ட்்டத்திறகுச் த�ல்ல கவணடிய 
நிபநதனன�ளில் ஒன்றாகும்," என்று 
பிதளக்ஸஸ் நிறுவனத்தின் அருகிலுள்ள 
தடுபபூசி த�லுத்தும் னமயத்திறகு (பி.பி.வி) 
வருன�யளித்த கபாது இவ்வாறு கூறினார். 

வர்த்த� & ததாழில்துனற மறறும் 

ததாழில்முனனவர் கமம்பாட்டு ஆட்சிககுழு 
உறுபபினர், ்டத்கதா அபதுல் ்லீம் 
உக�ன்; பாயான் பாரு �ா்டாளுமன்ற 
உறுபபினர், சிம் தீ சின் மறறும் பிதலக்ஸஸ் 
பிரதிநிதி�ள் �லநது த�ாண்டனர். 

தஞக�ாங் �ா்டாளுமன்ற 
உறுபபினருமான த�ான் யாவ், இன்த்டல் 
த்டகனாலஜி  த�ன் தபர்்ாட் அருகிலுள்ள 
பி.பி.வி னமய த�யல்பாட்ன்டயும் க�ரில் 
த�ன்று பார்னவயிட்்டார். 

"மாநில அரசு �ம்பநதபபட்்ட தரபபினர் 
ததா்டர்நது ஒத்துனழபபு �ல்கி PIKAS 
(தபாது-தனியார் கூட்்டாணனம ததாழில் 
க�ாய்த்தடுபபு திட்்டம்) திட்்டத்தின் கீழ் 
அனனத்து ததாழில்துனற ஊழியர்�ளும் 
இரணடு மருநதளவு தபறும் வனர 
த�யல்ப்ட கவணடும் என வலியுறுத்தினார். 

்பதது உ்பான் - அடுககுமாடி குடியிருபபில் 
வாழும் குடியிருபபாளர்�ள் அனனவரும் 
�ட்்ட்டத்தின் கமலாணனம மறறும் 
தபாது வ�தி�னள முனறயா� பாது�ாக� 
பராமரிபபு �ட்்ட்ணத்னத த�லுத்துவது 
அவசியமாகும்.

வீட்டுவ�தி, உள்ளூராட்சி மறறும் கிராமம் 
& ��ர்பபுற திட்்டமி்டல் ஆட்சிககுழு 
உறுபபினர் தஜகடிப சிங் டிகயா கூறுன�யில், 
அடுககுமாடியில் அனமக�பபட்்ட குடியிருபபு 
�ட்டி்டங்�ளின் கூட்டு நிர்வா� அனமபபு 
(கஜ.எம்.பி) அல்லது கமலாணனமக �ழ�ம் 
(எம்.சி) ஆகியனவ குடியிருபபாளர்�ளின் 
தபாது வ�தி�ள் மறறும் பாது�ாபனப 

தபோது மக�ள் 
வீ்டலமபபுப பரோமரிபபு 
�ட்டணம் தேலுத்துவது 

அவசியம்

உறுதிச்த�ய்யும் பிரதான அனமபபா� 
விளங்குகிறது. 

கஜ.எம்.பி அல்லது எம்.சி �ணடிபபா� 
அடுககுமாடி குடியிருபபாளர்�ளி்டம் 
இருநது பராமரிபபு �ட்்ட்ணத்னத 
வசூலிக� கவணடும். இதன் மூலம், 
அககுடியிருபபில் எழும் பராமரிபபு 
பிரச்சினன�ள் �னளய உதவும், என்றார்.

“ஓர் அடுககுமாடி குடியிருபபில் 
பராமரிபபு �ட்்ட்ணத்னத மீத ததான� 
இல்லாமல் த�லுத்துவது அவரவர் 
தபாறுபபாகும். அனத விடுத்து, அர�ாங்�ம் 
பராமரிபபு �ட்்ட்ண �்டனன த�லுத்த 
கவணடும் என எதிர்பார்பபது முனற 
அல்ல,” என்று  விளக�மளித்தார்.  

மாநில அரசு தபாது வீ்டனமபபு 
மறறும் தகுதி தபறற தனியார் வீ்டனமபபு 
பராமரிபபு மறறும் கமம்பாட்டுத் திட்்டங்�ள் 
த�யல்படுத்த ரிம276.4 மில்லியன் நிதி 
ஒதுககீடு வழங்கியுள்ளது என ்டத்கதா 
த�ராமாட் �ட்்டமன்ற உறுபபினருமான 

தஜகடிப கூறினார். 
“2013 ஆம் ஆணடு முதல் தனியார் 

வீ்டனமபபுத் திட்்டங்�ளில் பல்கவறு 
பராமரிபபுப பணி�னள கமறத�ாள்வதறகு 
மாநில அரசு பினாங்கு அதி�பட்� 80 
�தவீத பராமரிபபு நிதியம் (தி.பி.எம்80பி.
பி) அனமத்து த�யல்படுகிறது.

இதுவனர, 479 பராமரிபபு மறறும் 
கமம்பாட்டுத் திட்்டங்�ள் உட்பட்்ட 283 
விண்ணபபங்�ள் அங்கீ�ரிக�பபட்டுள்ளன. 
இதில் மின்தூககி�ள், கூனர�ள், வடி�ால் 
மறறும் குழாய் அனமபபு�ள், வண்ணம் 
தீட்டுதல், நீர் ததாட்டி மாறறுதல் 
மறறும் பிற தபாதுவான க�தங்�னள 
உள்ள்டககிய பராமரிபபு பணி�ள் 
இ்டம்தபறுகின்றன. 

இநத நிதியம்  மூலம், �ன்னி வில்லா  
அடுககுமாடி குடியிருபபில் �ான்கு 
மின் தூககி�ள் புதியதா� தபாருத்த 
ஏறககுனறய ரிம376,200 ஒபபுதல் 
அளிக�பபட்டுள்ளது.

“இருபபினும், ரிம627,000 தமாத்த 
த�லவில் ரிம250,800 அல்லது 40 
�தவிகிதம் கஜ.எம்.பி அனமபபால்  
ஏற�பபடுகிறது,” என்றார். இம்மாநிலத்தில் 
வீ்டனமபபுப பராமரிபபுப பணி�ள் 
கமறத�ாள்ள மாநில அரசு விண்ணபபித்த 
ரிம100 மில்லியன் ததான�ககு ஒபபுதல் 
அளிக� பரிசீலிககுமாறு மத்திய அரசி்டம் 
கவணடுக�ாள் விடுத்தார்.

தபாது மக�ளின் பாது�ாபபு மறறும் 
தபாது உன்டனம கமம்படுத்த முனனபபுக 
�ாட்டும் மாநில அரசின் பங்�ளிபபுககு 
பத்து உபான் �ட்்டமன்ற உறுபபினர் 
குமகர�ன் பாராட்டு ததரிவித்தார். 

 “பத்து உபானில், சுமார் 130 அடுககுமாடி 
�ட்்ட்டங்�ள் உள்ளன.  இன்றுவனர, 20 
பராமரிபபு மறறும் கமம்பாட்டுத் திட்்டங்�ள் 
இங்கு த�யல்படுத்தபபட்டுள்ளன.

இத்திட்்டங்�ள் த�யல்படுத்த  
தமாத்தம் ரிம2.4 மில்லியன் ஒதுககீடு 
அங்கீ�ரிக�பபட்டுள்ளது.

மடாநில முதல்வர் பமதகு சடாவ் ப்கடான யடாவ்.
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�ல�பகபசும்
 ப்டங�ள்

1. பினற �ட்்டமன்ற க�னவ னமய ஏறபாட்டில் 
ததலுக இண்டா அடுககுமாடி குடியிருபபு தபாது 
மக�ளுககு உ்ணவுக கூன்ட�ள் வழங்�பபட்்டன. 

2. ஓன் த்ாப அறக�ட்்டனள & �மூ��ல 
இயக�ம் பூங்�ா வடிவிலான  முதல் தடுபபூசி 
னமயத்னத ஜூரு, அவுட்க்டா சிட்டியில் 
திறநதுள்ளது.

3. பா�ான் ்டாலாம் �ட்்டமன்ற உறுபபினர் �த்தீஸ் 
முனியாணடி குடும்ப மாதுவிறகு �க�ர �ாற�ாலி 
அன்பளிபபா� வழங்கினார்.

4. பத்து உபான் �ட்்டமன்ற உறுபபினர் குமகர�ன் 
இபபகுதியில் வாழும் பி40 குடும்பங்�ளுககு 
மடிக�ணினி வழங்கினார்.

5. பத்து �ாவான் �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர் 
�ஸ்தூரி ராணி பட்டு �ம்கபாங் மானிஸ் தபாது 
மக�ளுககு உ்ணவுக கூன்ட�ள் வழங்கினார். 

6. தஜலுத்கதாங் �ா்டாளுமன்ற உறுபபினர் 
ஆர்.எஸ்.என் இராயர் மறறும் சுங்ன� பினாங்கு 
�ட்்டமன்ற உறுபபினர் லிம் சுயூ கிம் கம்டான் 
ததங்கு அடுககுமாடி குடியிருபபு தபாது 
மக�ளுககு உ்ணவுக கூன்ட�ள் வழங்கினர்.

1 2

3 4

5 6

த�லுக் இண்டா, அடுக்குமாடி டி1 & டி2 குடியிருபபு 
மக்களுக்கு உணேவுக் கூன்ட அன்்பளிபபு
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BIRO PENGADUAN AWAM 04-263 6893

SEKRETARIAT KERAJAAN NEGERI 04-262 1957

PBA (PUSAT PANGGILAN 24 JAM)       04-255 8255

KASTAM 04-262 2300

IMIGRESEN 04-250 3419

WCC (Women’s Centre for Change) 04-228 0342

Pusat Perkhidmatan Wanita (Seberang)04-398 8340

EPF 04-226 1000

SOCSO 04-238 9888

JPJ 04-656 4131
04-398 8809

JABATAN PENDAFTARAN 04-226 5161

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

PERSATUAN PERLINDUNGAN  04-829 4046
KANAK-KANAK
CAP 04-829 9511
BEFRIENDERS PENANG 04-281 5161

04-281 1108
PERPUSTAKAAN PP 04-229 8555

Talian Kecemasan & Perkhidmatan Awam

PROGRAM PENGHARGAAN WARGA EMAS/OKU/IBU TUNGGAL/

PROGRAM ANAK EMAS/ PROGRAM RAKAN ANTI KEMISKINAN/ PROGRAM PELAJAR EMAS

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

TIADA PERGERAKAN, TIADA JANGKITAN!

Saluran Rasmi Kempen Penang Lawan Covid-19

Nama ADUN No Tel/ No Faks

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

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

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

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

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

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

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

(T) 04 - 262 0860
 012 - 480 5495

(F) 04 - 261 8745

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(F) 04 - 827 8868

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

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

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

(T) 04 - 351 1732

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

(T) 04 - 305 4962

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

(T) 04 - 521 1106

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

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

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

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

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

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

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

(F) 04 - 506 2138

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

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

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

(T)

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

(T) 04 - 829 0614

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(T) 04 - 829 9143

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

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

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

NAMA ADUN No Tel/ No Faks

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

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

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

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

(F) 04 - 228 8514

PKR PENANG HQ (T) 04 - 397 0115

-
(T)

NAMA ADUN PEMBANGKANG No Tel/ No Faks

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

N.02 BERTAM
YB Khaliq Mehtab Mohd. Ishaq

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

N.04 PERMATANG BERANGAN
YB Nor Hafizah Othman

N.05 SUNGAI DUA
YB Muhamad Yusoff Mohd. Noor

(T)

N.10 SEBERANG JAYA
YB Dr. Afif Bahardin

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

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

(T)

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

PEGAWAI PENYELARAS KADUN No Tel/ No Faks

N.01 PENAGA
Aida Yusof Rawa
aidayusofrawa@gmail.com

(T) 019 - 338 2668

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

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

(T) 019 - 415 3850
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Nama Telefon

MBSP 04 - 549 7555

Ahmad Rizal Abd. 
Hamid

019 - 464 6696

Anuar Yusoff 016 - 461 6390
04 -507 5390

Chee Yeeh Keen 019 - 455 7731

Cheen Goon Hooi 012 - 402 0923

David Marshel a/l 
Pakianathan

019 - 412 3397
04 - 399 6689

Fahmi Zainol 018 - 232 2502

Galaimani a/l 
Subramnian

012 - 534 1384

Harryzan Yaakub 019 - 456 8484

Heng Yeh Shiuan 016 - 261 2460

Jason Raj a/l 
Kirupanantha

014 - 905 8113

Mohd Saifullah Abd. 
Nasir

013 - 770 1001
013 - 503 3349

Muhamad Suzuki 
Ahmad

0111 - 1119 4419

Ng Yee Siang 010 - 562 2698

Ngoh Cheng Hai 017 - 979 0933

Noor Azuawati Ahmad 018 - 965 4559

Norly Masitah 
Mohamed Noor

013 - 582 2503

Ong Jing Cheng 012 - 758 3779
016 - 445 5709

Ooi Boon Sheng 016 - 447 8320

Ooi Yong Wooi 016 - 421 1196

Tan Bee Hong 019 - 458 8321

Tan Chee Teong 012 - 401 7718

Tan Choo Eng 019 - 448 4344
04 - 323 2679

Teh Chuann Yien 010 - 441 7749

Zainuddin Mohamed 012 - 479 4200

Nama Telefon

MBPP 04 - 259 2020

Abdul Latif Mohamad 012 - 248 5016

Ahmad Azrizal Tahir 019 - 541 4818

Alan Lim Wei Lun 017 - 343 3995

Dr. Shahul Hameed Syed 
Mohamed

013 - 431 9384

Francis a/l Joseph 012 - 474 3321

Haji Mohamed Yusoff 
Mohamed Noor

019 - 413 8114

Hari Krishnan a/l Ramakrishnan 010 - 505 5571

Harvindar Singh a/l Darshan 
Singh

012 - 428 2250

Kaliyappan a/l P. Renganathan 012 - 407 7276

Lee Chee How 012 - 470 3389

Lee Kim Noor 04 - 229 8382

Lee Wei Seang 012 - 452 8305

Muhamad Khairul Mohd Ali 012 - 542 0520

Mohd Suhairi Arumugam 
Abdullah

016 - 521 3369

Nor Afni Md. Yusuff 019 - 547 8460

Quah Boon Lim 017 - 462 2431

Rodziah Abul Khassim 019 - 319 4840

Rohaizat Hamid 019 - 510 0075

Tan Chiew Choon 019 - 470 4499

Tan Hooi Peng 012 - 498 6212

Tan Seng Keat 012 - 438 6191

Tan Soo Siang 012 - 475 2453

Theng Jie Wey 016 - 418 7108

Wong Yuee Harng 016 - 439 9121

Bil. Nama Daerah Pejabat / Unit 

Kewarganegaraan

No. Telefon

1. Yeap Choon Keong Timur Laut Penyelia

Bahagian

Kewarganegaraan

Pejabat Bahagian 

Kewarganegaraan Pulau Pinang,

Tingkat 3, KOMTAR

04 - 650 5556

013 - 449 0366

2. K. Velan Barat Daya 018 - 394 4537

3. Lim Zheng Han Seberang Perai

Utara

011 - 1244 7167

4. K. Nirmala Seberang Perai 

Tengah 

017 - 572 0272

5. K. Viknesh Prabu Seberang Perai

Selatan

012 - 693 4786
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Story by Kevin Vimal 
Pix by Law Suun Ting

T
HE Penang government 
is mulling the idea of a 
“job bank” – a state ini-

tiative to assist badly af fect-
ed individuals or families 
from the B40 community to 
secure jobs.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow said the state was 
considering this initiative to 
help the needy, as well as 
assisting the par ticipating 
businesses which are re-
cruiting.

“The existing food bank 
initiative in Penang has been 
successful, and the idea of 
introducing a ‘job bank’ is 
influenced by the food bank 
initiative.

“Non-governmental organ-
isations (NGOs), public and 

private entities, individuals 
and others have been helping 
the government by contribut-
ing food and other necessi-
ties for the benefit of the un-
derprivileged community.

“It is time for us to also 
include the initiative that 
can work as an ‘engine’ to 
put food on the table. Inter-
ested individuals, business-
es and corporations are en-
couraged to take par t in this 
‘job bank’ ef for t to assist 
the needy,” he said after re-
ceiving 3,900 bags of food 

supplies from One Hope 
Charity and Welfare, on be-
half of the state in Komtar 
on July 9.

Chow said the Penang gov-
ernment would be announc-
ing the new initiative soon.

It is understood that the 
food supplies would be dis-
tributed to needy families in 
all 13 parliamentary constit-
uencies in Penang.

Chow also thanked One 
Hope Charity and Welfare for 
the contribution.

“I was told that the cost 

was RM780,000. The One 
Hope Charity and Welfare 
has spent RM3.44 million to 
help the needy from January 
to July this year.

“The organisation has 
helped in providing food aid to 
the B40 community, and offer-

ing immediate aid to others in 
special cases,” he said.

Also present during the 
handover ceremony were 
One Hope adviser Datuk 
Seri R. Arunasalam and 
its chairman Datuk Chua 
Sui Hau.

THE Penang Football Club 
(PFC) is hoping that the Ma-
laysian Football League (MFL) 
will consider allowing all par-
ticipating teams to switch 
from camp-based training to 
home-based sessions.

PFC general manager Jef-
frey Chew said they were 
facing huge obstacles due 
to the camp-based training 
sessions.

He said the sports bub-

ble, which was introduced by 
MFL to curb the increasingly 
virulent spread of Covid-19, 
proved to be a tough call for 
them.

“This concept is challeng-
ing for us, and I believe for 
most of the teams as well.

“The current training 
method requires all the play-
ers and team officials to be 
isolated from the outside 
environment for cer tain days 

under strict standard operat-
ing procedures (SOPs).

“It’s challenging as we 
need to pay for the players’ 
and team officials’ accom-
modation for a period of 
about 10 to 12 days.

“Besides that, the team 
officials and players need 
to undergo the Covid-19 RT-
PCR swab test before they 
enter the training camp.

“For home-based training, 
the players can get back to 
their homes after the train-
ing session ends.

“I hope MFL can look into 
the matter,” he told report-
ers after visiting the Penang 
City Park (formerly Youth 
Park) and Botanic Gardens. 

Chew added it was difficult 
for his players to follow the 
vir tual training over online 
platforms.

“All this while, they have 
been training outside and 
it’s difficult for them to train 
vir tually.

“The players’ fitness for 
the Super League matches, 
which began on July 24 was 
also a cause for concern,” 
he added.

PFC currently sit four th in 
the Malaysia Super League 
(MSL) standings.

Also present were state 
Youth and Sports Commit-
tee chairman Soon Lip Chee, 
Penang State Sports Council 
(PSSC) director Harry Chai 
and Penang Island City Council 
(MBPP) mayor Datuk Yew Tung 
Seang.

Chow in a conversation with Arunasalam (right) and Chua 
(left). 

Chew (right) speaking to reporters while Soon looks on after 
their visit to the Penang City Park.

Penang FC want home-based training for players

Penang mulls 
‘job bank’ idea 
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their vaccine without having to 
leave the island.

“A total of 15 staff including 
nurses and doctors were on du-
ty at the island today and they 

will come here again in another 
three weeks to administer the 
second dose,” Goh said during 
his visit to the place on July 8.  

“On my part together with 
Pulau Aman Village Com-
munity Management Coun-
cil (MPKK), we provided 
the facility such as hall, 
tables, chairs and boats 
to ensure the vaccine 
supply from Batu Musang 
jetty to the island could be 

transported safely,” he added.
Among the residents in Pulau 
Aman to get their first jab on 
July 8 was Ishak Man, 53.

“I would like to thank YB 
Goh and Pulau 
Aman MPKK for 
their efforts in co-
ordinating the vac-
cination programme 
today together with 
the SPS district 

health of-
fice,” he 
said.

Another recipient, Nur Aini 
Zulkifli, 31, commended the 
SPS district health office for 
going to the ground to help 
the people get vaccinated.

“With this, more people 
will get vaccinated. As we 
know, Pulau Aman is also 
one of the popular tourist 
locations in Seberang Perai 
and thus, it is important to 
ensure everyone here gets 
their vaccine,” said Nur Aini, 
who runs a chalet business 

on the island.

A 
TOTAL of 156 residents 
in Pulau Aman received 
their first dose of the Co-

vid-19 vaccine on July 8.
Bukit Tambun assembly-

man Goh Choon Aik said the 
recipients are from 18 to 82 
years of age.

“We are using the multipur-
pose hall here as a place to 

administer the vaccine for the 
one-day programme.

“And I would like to thank 
the south Seberang Perai 
(SPS) district health office for 
conducting the vaccination 
programme.

“At the same time, this 
makes it easier for the resi-
dents in Pulau Aman to get 

Pulau Aman folk get their jabs
Goh (right) talking to some of the recipients 
before they take their jabs. 

Pulau Aman residents practising 
physical distancing as they wait their 
turn to be vaccinated.

Ishak Man (black shirt) looks 
calm as he takes his jab. 

A bedridden recipient was also 
given the jab at her house. 

Medical personnel making sure 
the Covid-19 vaccine is sent 
safely to the multipurpose hall 
in Pulau Aman.
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A TOTAL of 1,000 food baskets have been 
distributed by the Bukit Tambun service 
centre to needy families in the constituency 
and also in Sungai Acheh in June alone.

Bukit Tambun assemblyman Goh 
Choon Aik, who is also the foster rep-
resentative (Adun angkat) for Sungai 
Acheh, said his service centre gave out 
400 food baskets to the underprivileged 
in Sungai Acheh and another 600 in 
Bukit Tambun.

Before this, Goh’s service centre has 
also been consistently helping the constitu-
ents from the underprivileged group during 
the tough times caused by the Covid-19 
pandemic ever since March last year.

“And for this month (July), we will pre-
pare another 1,000 food baskets to be dis-
tributed accordingly in both constituencies.

“Each food basket consists of rice, flour, 
cooking oil, noodles, biscuits, cordial drink, 
sugar, canned food and others.

“I would like to thank the good Samari-
tans who have been helping our food as-

sistance initiative until now.
“As a state assemblyman, I also would 

like to thank the Penang government under 
Chief Minister Chow Kon Yeow for the al-
location of RM20,000 for each assembly-
man that was channelled recently.

“With this allocation, more people can 
be assisted,” Goh said after giving out the 
food necessities to single mothers and 
disabled people (OKU) in several places in 
Bukit Tambun on July 3.

According to Goh, the food necessities 
were for 13 single mothers and two OKU 
living at Kampung Bagan Bukit Tambun, 
Kampung Masjid and Taman Bukit Tambun.

“I also have given out financial assis-
tance of RM200 to each of them to ease 
their burden during the pandemic.

“After all, most of them have lost their 
source of income and living all by them-
selves at home and some are also suffer-
ing from chronic diseases."

“So, they are in need of help. And we will 
continue to help them,” he added.

NOT only is he blind and 
diabetic but now he has to 
move out of the flats unit 
he is staying in because 
his relatives are planning 
to sell it off.

But Harrichandran Ma-
nokaran, 42, who lives 
alone in Taman Bukit Jam-
bul Block F is hoping that 
good news will come his 
way after Batu Uban as-
semblyman A. Kumaresan 
came a-calling recently.

Harrichandran, who 
has been a diabetic for 
the past 16 years, requires dialysis 
treatment thrice a week.

Kumaresan, who was told of Har-
richandran’s plight through the latter’s 
friend, M. Saravanan, has offered to 
lend a helping hand.

“He requested a rent-to-own unit 
which I can help him apply for. But be-
cause it is only available in Balik Pulau, 
he is not interested in it. There is no 
one over there he really knows.

“He found a cheap room in Batu 
Uban for rent at RM450 per month and 
I told him to take it. Socso gives him 
RM600 per month and the state Wel-
fare Department RM300 per month.

“I will appeal to the state Welfare 
Department to restore the monthly as-
sistance of RM450 per month instead 
of cutting it down to RM300 recently for 
Harrichandran.

“I have offered to pay two months 
of rental for him when he moves to his 
new room in Batu Uban. And he has 
agreed to that.

“I have also offered to help him 

apply for a PPR 
(People’s Hous-
ing Programme) 
unit. He wanted a 
ground floor unit 
which I could not 
promise. Anyway, 
he is now on the 
waiting list,” said 
Kumaresan, who 
presented some 
groceries to Har-
richandran during 
his visit on July 1.

Harrichandran, 
who became blind 

after suffering a stroke, was apprecia-
tive of Kumaresan’s kind gesture. 

Depending upon requests, he 
makes jasmine garlands and ties other 
flowers at home. But he said it was 
tough to make ends meet during this 
pandemic.

“I thank YB Kumaresan for his help 
to lighten my burden. I wish my room 
rental of RM450 is taken care of. I will 
adjust my own miscellaneous expens-
es with whatever I have remaining,” 
Harrichandran said.

Saravanan also helps buy the daily 
needs for Harrichandran as well as 
drives him to the dialysis centre in Bay-
an Baru for treatment.

Kumaresan, who has been helping 
a number of people in the vulnerable 
groups in Batu Uban constituency, said 
those who need help can contact his 
service centre, MPKK (Village Commu-
nity Management Council) or his office 
hotline (017-2770388) via WhatsApp 
messages which would be responded 
to within 24 hours.

Committed to helping the underprivilegedRep eases plight of blind man

T
HE Election Commission 
(EC) online voter registra-
tion portal, MySPR Daftar, 

is receiving good response from 
the youths especially those in 
their 20s.

Outgoing Penang EC director 
Raveendran Nair said the youths 
preferred to register via the por-
tal because it is convenient.

“However, our main source 
of voter registration is from the 
post offices,” he said when he 
paid a courtesy call on Chief 
Minister Chow Kon Yeow on 
July 6.

Raveendran said Penang now 
has about 955,000 voters.

“We expect the number of 

voters to increase when the 
lowering of voting age to 18 and 
automatic registration are imple-
mented,” he said.

Parliament had on July 16, 
2019 unanimously passed the 
constitutional amendment to 
lower the voting age to 18 and 
to make 18 the minimum age 
for a Malaysian citizen to run for 
public office.

Later, the EC announced 
that the implementation was 
delayed and said that the low-
ering of the minimum voting 
age and automatic voter reg-
istration (AVR) could only be 
done by Sept 1, 2022.

Chow said the number of vot-

ers had increased nearly double 
in a span of 30 years.

“The number of voters was 
around 500,000 to 600,000 
when I first contested in 1990,” 
Chow said.

Raveendran said the EC is 
addressing various challenges, 
among them being the limited 
voting stations.

“The challenge is even 
greater for constituencies with 
a large population but limited 
voting stations.

“In the near future, we may 
see more public places, beyond 
schools, being used as voting 
stations. We definitely need 
more facilities and infrastruc-

ture for the effort,” he said.
Chow suggested to the EC to 

consider looking at the opera-
tions of the mega Covid-19 vac-
cination centre (PPV).

Both Chow and Raveendran 
also discussed the amend-
ment to the State Constitution 
to increase state seats within 
the framework of the Parlia-
ment number, the amend-
ment of the State Constitution 
to make 18 the minimum age 
for a Malaysian citizen to run 
for public office and the chal-

lenges faced by the EC.
After serving for almost three 

years as the Penang EC director, 
Raveendran was transferred to 
the Malaysian Indian Transfor-
mation Unit (Mitra) in Putrajaya 
on July 12 to serve as its direc-
tor general.

The new Penang EC director 
is Siti Nazariah Abdul Zalim.

Raveendran thanked the Pen-
ang government for the support 
and cooperation given to the EC. 

Chow wished him success in 
his future career.

Good response to 
MySPR Daftar Raveendran and 

Chow greeting 
each other at the 
courtesy visit.

Kumaresan 
handing over 
a bag of 
essentials to 
Harrichandran 
at his flat.

Goh (right) 
presenting a food 
basket to one of 
the recipients. 
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赖国平（右）
与锺绍远积极
推动槟榔东海
农产品。

Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

报导：李佳盈
摄影：MUHAMAD AMIR IRSYAD OMAR 

威北槟榔东海素有“平地金马仑”之称，盛产
不少农产品，当地人众志成城，与各方携手

推广本地农产品，全力打响威北生态旅游理念。
槟榔东海地理环境优越，水土丰腴，出产许多优

质蔬果，得天独厚的自然风光，为打造槟州新旅游
目的地提供良好基础。

当地农民及商家为此以农产品为卖点，在疫情期
间，通过社交网络上载视频，展销本地农产品，合
力推动威北生态旅游。

槟首长特别协调官赖国平接受《珍珠快讯》访问
时说，威北深具潜力，尚有不少地方可发掘，尤其
本那牙、槟榔东海一带，希望更多相关人士加入推
广行列。

“我们与商家及菜农合作，目前计划每周展销本
地农产品，如番石榴、玉米、椰子等，为日后开放
旅游做好准备，以吸引更多海内外游客。”

开发生态旅游手机应用程序
他续说，顺应科技时代发展，将开发威北生态旅

游手机应用程序，让民众一键轻松获取景点介绍、
周边服务、附近餐饮等信息，提高体验性。

锺绍远：有机番石榴受欢迎
槟州菜农公会秘书锺绍远认为，参与威北生态旅

游计划，将有助于扩大市场，提高销量，平衡特定
季节，如雨季等带来的影响。

他拥有约4英亩的蔬果园，当中以有机方式种植

的番石榴占约1.75英亩。在生产过程中，员工施用
有机肥、勤修剪，让树木获得充足阳光及养分。

他续说，他采用传统防虫方式，保护果实，即在
每棵树放置粘虫板，并及时包裹果实作为保护套，
以免果实被害虫咬坏。

“番石榴富含维生素C、膳食纤维等营养成分，
在市场上较受欢迎，可出售至北海、双溪大年等地
区，希望在此计划助力下，可继续拓展商机。”

蔡毅煌期许把农产品市场扩大
种植玉米约10年的菜农蔡毅煌期盼，借助威北生

态旅游计划，把其乡镇及本地农产品带出去，引入
更多人流，刺激本地经济。

他开辟约5至6英亩土地，分阶段播种玉米，通常
需时约65天收成，成熟后需尽快在1周内收割，每英
亩预料可生产约8000至1万根玉米。

平日有不少本地人向其购买玉米，之后直接售
卖，新鲜清甜的玉米深受大家欢迎。除了平常的玉
米以外，他也在尝试栽种香甜可口的紫玉米。

陈国宝乐于配合生态旅游计划
菜农陈国宝也乐于与威北生态旅游计划配合，以

发展当地生态旅游，为当地人带来经济效益。
他的果园种植超过百棵马达椰(Kelapa Matag），

其椰汁清甜，椰肉鮮嫩，广受大家欢迎，经常有不
少人向其购买。

民众可浏览相关脸书专页Eco Village，以获取更
多详情。

威北槟榔东海素有“平地金马仑”之称，盛产不
少优质农产品。

威北槟榔东海素有“平地金马仑”
之称，盛产不少优质农产品。

陈国宝种植的“
马达椰”品质优
良，广受欢迎。      


