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FOLLOWING the implementation of 

the movement control order (MCO 

2.0) on Jan 13 to curb the spread of 

Covid-19, many Penangites from all 

walks of life are facing hard times.

Penang, which prides in her mot-

to "Penang Leads", has come out 

with yet another initiative to assist 

certain sectors and businesses af-

fected by the ongoing Covid-19 pan-

demic and MCO. 

Among these are registered 

hawkers and traders under Penang 

Island City Council (MBPP) and Se-

berang Perai City Council (MBSP); 

hair salons, beauty salons, spas, 

reflexology centres and cupping 

centres; trishaw riders and regis-

tered school canteen operators.

Buletin Mutiara spoke to some of 

the targeted groups for their views. 

Syed Mohd Hafiz, 21, canteen op-

erator at a sec-

ondary school.

"I am de-

lighted the 

state govern-

ment would 

be giving us a 

RM500 one-

off payment. 

Although some sectors are al-

lowed to operate during this MCO 

compared to a total lockdown last 

year, many businesses still feel the 

pinch.  You can see clearly that only 

a handful of students are in school 

and our businesses have dropped 

drastically.This aid is a timely relief 

for us, especially in the B40 group, 

during this challenging period."

Johari Saad, 49, blind masseur :

"The RM500 one-off payment for 

the registered reflexology centres in 

Penang is much appreciated. If I am 

not mistaken, this is the first time 

the state has taken our grievances 

into account. It's not a large amount 

but we can at least use it for our 

monthly rental. I would like to thank 

the state for their kind gesture."

Ong Sui Huat, 70, trishaw rider: 

"I am pleased with the good 

news but hope the state could 

provide more aid. At least, we 

hope for a similar RM500 one-off 

payment that some other vulner-

able groups will be receiving. I 

hope the state will listen to us 

and see our predicament."

Roy Ang Poh, Bayan Baru Food 

Complex chair-

man:

"I commend 

the state govern-

ment for provid-

ing the RM500 

one-off payment 

to hawkers.The 

financial assis-

tance will be really helpful for our 

traders and my sincere apprecia-

tion goes to the state government 

for its thoughtfulness. We also hope 

that, along with the financial aid, the 

state government, through the Pen-

ang Island City Council (MBPP), can 

consider waiving a one-month rental 

for the hawkers here to ease their 

burden. I have also written an ap-

peal letter to the MBPP Licensing 

Department on this matter.During 

the first MCO last March, the local 

council gave the hawkers here a 

three-month rental waiver.’’

Ooi Teong Eng, 60, hawker:

“It is good that the state gov-

ernment is giv-

ing out financial 

aid to all the af-

fected groups. 

The RM500 aid 

means a lot to 

the hawkers who 

are trying to make 

ends meet. Even 

though our business is sluggish, it 

is better for us to work rather than 

sit idly at home. The financial as-

sistance is like an extra income 

for us during this period. I had also 

received the state government's 

financial assistance of RM500 

during the MCO last March, and 

it was channelled to us through the 

MBPP.’’

M. Thevanai, 70, hawker:

"The state’s financial assis-

tance is very much welcome. We 

just opened our shop three months 

ago, and the MCO has affected our 

business badly. We do have an on-

line delivery platform, but the busi-

ness is still slow compared to the 

time before MCO was imposed. The 

financial aid is a relief to hawkers 

like me. We can use it to sustain 

our business. We thank the state 

government for this initiative.’’

Story by Edmund Lee & 

Tanushalini Moroter

P
ENANG assemblymen 

have lauded the state 

government for initiating 

the “Penang People's Aid Pack-

age 3.0” to assist the vulner-

able groups of people in light of 

the ongoing Covid-19 pandemic 

and the movement control order 

(MCO 2.0).

Besides allocating a one-off 

payment of RM200 to RM500 to 

targeted groups, the state gov-

ernment will allocate RM30,000 

each to a total of 59 state as-

semblymen, Members of Parlia-

ment, state and parliamentary 

constituency coordinators. 

Air Itam assemblyman Jo-

seph Ng gave his thumbs-up to 

the state government for helping 

those in need.

"It's a good move by the state 

to provide assistance to the 

needy.

"With the Chinese New Year 

celebration around the corner, 

many needy families will surely 

need assistance from their re-

spective elected representa-

tives.

"Hence, the special allocation 

will be used to cater to the vari-

ous needs of the community. 

"I will be also providing assis-

tance in the form of vouchers," 

Ng said when contacted by Bule-

tin Mutiara.

Batu Uban assem-

blyman A. Kumaresan 

(pix) intends to pro-

vide internet facilities 

using the special allo-

cation to assist some 

of the school-going 

children from the low 

income group.

"I would like to set 

up WiFi connections 

at the various Village Community 

Management Councils (MPKKs) 

community halls to assist school 

children who do not have a prop-

er internet connection at home.

"They can go there and use 

the facility. When they gather at 

the hall, we will also ensure that 

the standard operating proce-

dures (SOPs) are adhered to.

"We will also be distribut-

ing grocery items to the fami-

lies who have been affected 

economically during the MCO," 

said Kumaresan.

“I am also planning to launch 

a 24-hour hotline for the public to 

call us for assistance.

“I would like to thank the 

state government for providing 

us (state assembly-

men) the special allo-

cation which is indeed 

a timely assistance,’’ 

added Kumaresan.

Meanwhile, Pulau 

Tikus assemblyman 

Chris Lee said he 

would be focusing on 

assisting the frontlin-

ers in the Covid-19 

battle.

“I have hospitals, fire sta-

tions, and police stations in my 

constituency; thus I would like to 

give emphasis to them. 

“The special allocation will be 

mainly for them as it is our duty 

to take care of their well-being 

during this time. 

“The needs of the community 

will also be taken care of, and 

they can always contact our ser-

vice centre for any assistance,” 

said Lee.

Thumbs-up for 
special allocation 

Cheer for school canteen operators, 
trishaw pedlars and hawkers
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Story by Kevin Vimal

T
HE Penang government, 

through its local councils Pen-

ang Island City Council (MBPP) 

and Seberang Perai City Council 

(MBSP), recently introduced eight 

new councillors for the 2021 term.

The eight include five from non-

governmental organisations.

The new faces representing 

MBPP are Lee Chee How (Penang 

Chinese Chamber of Commerce), 

Shahul Hameed Syed Mohamed 

(Liga Muslim Pulau Pinang) and Lee 

Kim Noor (Penang Ratepayers As-

sociation).

For MBSP, the new faces are Ng 

Yee Siang (DAP), Teh Chuann Yien 

(DAP), Norly Masitah Mohamed 

Noor (PKR), Tan Bee Hong (Maj-

lis Pusat Kebajikan Semalaysia)  

and Harryzan Yaakub (Pertubuhan 

Ikram Malaysia Pulau Pinang).

State Housing, Local Govern-

ment, Town and Country Planning 

Committee chairman Jagdeep 

Singh Deo said the appointment 

of councillors is based on the Lo-

cal Government Act 1976, and as 

always, there are 48 appointed 

councillors in both MBPP and 

MBSP.

“MBPP has 10 councillors from 

DAP, PKR (eight), Amanah (two) 

and NGOs (four), while MBSP has 

10 from DAP, PKR (nine), Amanah 

(two) and NGOs (three).

“Out of the 48 councillors, it is 

encouraging to see seven repre-

sentatives from the NGOs.

“They are from MPKSM, Penang 

Forum, Pertubuhan Ikram Malaysia 

Pulau Pinang, PCCC, Liga Muslim 

Pulau Pinang, Penang Ratepayers 

Association and Persatuan Belia In-

finiti,” Jagdeep told a press confer-

ence which was also attended by 

Chief Minister Chow Kon Yeow in 

Komtar on Jan 6.

Separately, Jagdeep was equally 

delighted to witness a positive im-

provement in terms of women’s 

representation in the councillors’ 

list this term.

“Last year, the women’s repre-

sentation stood at 18%, while this 

year, there has been an increase 

to 21%.

“Although it is is a slim incre-

ment by percentage, it is important 

to note that there is a change, that 

too for the better,” Jagdeep added.

Out of the eight new councillors 

as mentioned earlier, three are 

women.

In line with a current initiative by 

the Penang government called Top-

Up Women-Only Additional Seats 

(TWOAS) to increase women’s rep-

resentation in the state legislative 

assembly to at least 30%, Jagdeep 

said it was equally important to 

give similar heed to the appoint-

ment of councillors.

TWOAS, which was officially an-

nounced by Chow last Dec 10 in 

a press conference in Komtar, is 

currently led by state Social Devel-

opment and Non-Islamic Religious 

Affairs Committee chairman Chong 

Eng.

Eight new 
councillors 
for 2021

briefs

FAP TO REVIVE LOCAL 
LEAGUES
TO mark its 100th anniversary 
this year, the Football Association 
of Penang (FAP) plans to revive 
its local leagues and also hold a 
veteran football competition. FAP 
president Datuk Abdul Rashid 
Ismail said due to financial 
problems of the past, the local 
league for Divisions One, Two, 
and Three and junior leagues like 
Under-19 were not held for the past 
four years. “We are determined 
to restore the local leagues and 
junior competitions to develop local 
talents,” Abdul Rashid told Chief 
Minister Chow Kon Yeow when 
he led a five-member delegation 
to pay a courtesy call on the 
latter at his office on Jan 7. The 
other FAP members were deputy 
president Mohd Azizudin Mohd 
Shariff, vice-presidents Mohd 
Faizul Abdul Rashid and Katherisan 
Letchumanam and secretary 
Dastagir V.K. Mohd Yassin. Also 
present was state Youth and 
Sports Committee chairman Soon 
Lip Chee. 

CASH BOOST FOR ST 
NICHOLAS HOME
AN event company has come 
forward to help the St Nicholas’ 
Home to ease its financial burden. 
MG Group director Marcus Lim 
said the company approached 
Sungai Pinang assemblyman Lim 
Siew Khim to seek her advice 
on the charity home that needed 
financial aid. “We used to donate 
to orphanages and old folks homes 
so when YB Lim suggested St 
Nicholas’ Home, we were very 
happy to help another group of 
needy community,” he said after 
presenting RM2,000 to the home 
in Jalan Bagan Jermal on Jan 7. 
St Nicholas’ Home is a non-profit 
charity organisation, which is 
aimed at responding to the needs 
of the blind and visually impaired 
community in Malaysia. Siew Khim 
said she was happy to see youths 
giving back to  society. “We hope 
more people will help the needy. It 
does not matter if the amount is 
small. I am sure any help is very 
much appreciated,” she said.

FIVE new faces have been ap-

pointed as new Seberang Perai 

City Council (MBSP) councillors 

for the 2021 term.

The new faces are Ng Yee 

Siang (DAP), Teh Chuann Yien 

(DAP), Norly Masitah Mohamed 

Noor (PKR), Tan Bee Hong (Majlis 

Pusat Kebajikan Semalaysia) and 

Harryzan Yaakub (Pertubuhan 

Ikram Malaysia Pulau Pinang).

They are among 24 MBSP 

councillors who took their oath 

in a swearing-in ceremony before 

Chief Minister Chow Kon Yeow, 

State Local Government, Hous-

ing, Town and Country Planning 

Committee chairman Jagdeep 

Singh Deo and MBSP mayor Da-

tuk Rozali Mohamud at the MBSP 

headquarters in Bandar Perda, 

Bukit Mertajam on Jan 8.

Also present was state Wel-

fare and Environment Committee 

chairman Phee Boon Poh. 

The tenure for the councillors 

is from Jan 1 until Dec 31.

Ng said two of the issues that 

he would focus on are housing 

and industry development in Se-

berang Perai.

“As we know, during the Co-

vid-19 pandemic, most of the de-

velopment in these sectors are 

either delayed or postponed.

“I want to look for ways to help 

the city council and the state gov-

ernment to improve development 

in these two sectors on the main-

land,” he said.

Meanwhile, Tan said she wants 

to focus more on infrastructure 

and facilities for senior citizens 

and also for the disabled.

“For example, providing more 

seated toilets in public places 

such as wet markets, recreation-

al parks and others.

“This is because I noticed that 

we are still lacking in terms of 

facilities for the disabled and se-

nior citizens.

“So I will try my best to accom-

modate the disabled and elderly 

people,” said Tan, who is also an 

accounts manager of a private 

company.

As for Harryzan, he said he 

has a lot to learn about his job 

scope and would try his best to 

carry out his duties.

“I will do my best to highlight 

more welfare programmes to 

help the needy in Seberang Perai.

“I also want to conduct more 

awareness programmes about 

Covid-19 so that the residents on 

the mainland will take the neces-

sary precautions and stay vigilant 

to curb the spread of the virus,” 

said Harryzan, who is a lawyer by 

profession.

In his speech, Rozali congratu-

lated all the appointed council-

lors.

He urged them to work with 

the city council and give their 

best service to the people of Se-

berang Perai.

Chow also congratulated the 

24 newly appointed councillors 

and urged them to carry out their 

duties diligently and effectively to 

serve the people.

“I would also like to say thank 

you to the former MBSP council-

lors for everything they have do-

ne and their contributions to the 

city council.

“I hope they will continue to 

help the people although they are 

no longer councillors,” he said.

Meanwhile, Jagdeep said 

MBSP councillors also play im-

portant roles to supervise and to 

ensure that the public adhere to 

Newly sworn-in MBSP councillors ready to serve 

FULL LIST OF COUNCILLORS

MBPP

Harvindar Singh, Alan Lim Wei 

Lun, Rohaizat Hamid, R. Kaliyap-

pan, Lee Wei Seang, Quah Boon 

Lim, Tan Hooi Peng (Connie), Tan 

Soo Siang, Theng Jie Wey (Nicho-

las), Wong Yuee Harng (all DAP); 

J. Francis, Mohd Suhairi Arumu-

gam Abdullah, Tan Chiew Choon, 

Abdul Latif Mohamad, Nor Afni 

Md Yusuff, Ahmad Azrizal Tahir, 

Tan Seng Keat, Rodziah Abdul 

Khassim (all PKR); Mohamed Yu-

soff Mohamed Noor, Muhamad 

Khairul Mohd Ali (both Amanah); 

Lee Chee How (Penang Chinese 

Chamber of Commerce), Shahul 

Hameed Syed Mohamed (Liga 

Muslim Pulau Pinang), Lee Kim 

Noor (Penang Ratepayers As-

sociation) and R. Hari Krishnan 

(Persatuan Belia Infiniti).

MBSP

P. David Marshel, Chee Yeeh 

Keen, Cheen Goon Hooi (Ber-

nard), Heng Yeh Shiuan, K. Jason 

Raj, Ng Yee Siang (David), Ngoh 

Cheng Hai (Jeff), Ooi Yong Wooi, 

Tan Chee Teong, Rachel Teh Ch-

uann Yien (all DAP); Ahmad Rizal 

Abd Hamid, Fahmi Zainol, Ooi 

Boon Sheng, Ong Jing Cheng, 

Anuar Yusoff, Norly Masitah 

Mohamed Noor, Zainuddin Mo-

hamed, Noor Azuawati Ahmad, 

S. Galaimani (all PKR); Muhamad 

Suzuki Ahmad, Mohd Saifullah 

Abd Nasir (both Amanah); Tan 

Bee Hong (Majlis Pusat Kebaji-

kan Semalaysia), Tan Choo Eng 

(Penang Forum) and Harryzan 

Yaakub (Pertubuhan Ikram Ma-

laysia Pulau Pinang).

(From left) Ng, Norly Masitah, Teh, Tan, 

Chow, Jagdeep, Harryzan, Phee and 

Rozali taking a group picture together 

after the swearing-in ceremony.

the strict standard operating proce-

dures (SOPs) to curb the spread of 

Covid-19.

After the swearing-in ceremony, 

Chow officiated the Seberang Perai 

Corporate Priorities 2021 (SPCP 

2021) and Strategic Plan for Gen-

der Inclusiveness 2021-2030.

“I hope all the MBSP councillors 

will spend their time to understand 

these two documents for the bet-

terment of the people in Seberang 

Perai,” Chow said.

Rozali said the SPCP 2021 is a 

strategic document that highlights 

Key Performance Indicators (KPIs) 

that are needed to be achieved by 

MBSP this year.



N E W SN E W S February 1 – 15, 2021 BULETIN MUTIARA4

Pix by Alissala Thian

O
VER 200 people from the under-

privileged background had good 

reason to smile when they were 

presented food packages by Chief Min-

ister Chow Kon Yeow at Pusat Kawan in 

Lebuh Klang, George Town, recently.

Organised by the Lebuh Chulia MPKK 

(Village Community Management Council) 

in collaboration with the state government 

and Pusat Kawan, the food package dis-

tribution programme was made possible 

with the sponsorship from four donors.

Lebuh Chulia MPKK chairperson Lily 

Oh thanked the donors, namely Datuk Tan 

Gin Soon from Happy Realm Restaurant, 

Katherine Ong, and Lebuh Chulia MPKK 

secretary Lily Wong and committee mem-

ber Yeoh Beng Choo for their kind contri-

bution.

“This is a special day for us to collabo-

rate with Pusat Kawan and the state gov-

ernment.

“Pusat Kawan itself has its own food 

distribution programme every Monday, 

Wednesday and Friday.

“For Lebuh Chulia MPKK, this is a wel-

fare project for the B40. We get the help 

of Pusat Kawan to call up the recipients 

from the B40 group,” said Oh at the food 

distribution programme 

Chow commended the collaborative 

efforts to make the food distribution pro-

gramme to the needy a success.

“I wish to record my appreciation to 

Lebuh Chulia MPKK, the various donors 

and Pusat Kawan for starting off 2021 

with a loving care programme, giving out 

food parcels to over 200 residents of this 

area.

“As Lily Oh has said, they will continue 

this programme and whenever there are 

sponsors, they will come back to Pusat 

Kawan to reach out to the community 

here.

“This is one of the many projects un-

dertaken by the MPKK of this area and 

they have been active during the pan-

demic, giving out face masks and so on 

around the Lebuh Chulia locality,” Chow 

told reporters after presenting the food 

packages to the underprivileged.

Pusat Kawan manager Ben Chong said 

the drop-in-centre usually gives out over 

200 food packages on every Monday, 

Wednesday and Friday.

He said the food includes rice with fish 

or chicken curry, egg and vegetables,” 

Cheah, who is better known as Uncle Ben, 

said.

FEEDING the needy with good food is one way of bringing 

joy to them, says Sungai Pinang assemblyman Lim Siew 

Khim.

Lim said this during the launch of “Love In The Com-

munity of Penang, Generously Donate A Bento Meal Box 

& Create Happy Life” feeding programme last Dec 31 at 

Karpal Singh Drive.

The programme is a collaborative effort between D'Fish 

Story and the GST Group Sdn Bhd. It is supported by Lim's 

service centre.

"Through this programme, we will be giving out 100 

meal boxes daily to the families from low income groups in 

the Sungai Pinang constituency.

"The food, which will be prepared for dinner, will be dis-

tributed by Sungai Pinang Village Community Management 

Council (MPKK).

"We want to bring cheer to those families who have 

been affected financially due to the Covid-19 pandemic by 

providing them free meals," said Lim.

Meanwhile, D'Fish Story representative Lee Chan Wai 

said a total of 2,000 meal boxes would be distributed 

throughout the programme.

"Food will be prepared at our restaurant and then it will 

be delivered to YB Lim's office to be distributed to the de-

serving family.

"As for now, we will be distributing a total of 2,000 meal 

boxes for 20 days, but if we get more sponsors then we 

could do it for many more days.

"We look forward to well-wishers and more sponsors 

joining us to feed the needy, as Penangites are always gen-

erous when it comes to charity," added Lee.

Also present during the launch was GST Group manag-

ing director Paul Goh.

Bringing joy, comfort through 
feeding programme

Chow handing a food package to one of the 

recipients. Helping out are the Lebuh Chulia 

MPKK members.

Lebuh 
Chulia 
MPKK helps 
feed needy
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By Victor Seow

W
E welcomed 

the New Year 

last month 

with a lack of fanfare com-

pared to previous years. There were 

no fireworks displays at Komtar nor the 

Esplanade. There were no large-scale 

countdowns at popular spots and most 

of us were ambivalent in embracing 

2021. What we had at the time and 

still having right now is a Komtar lit 

in red, which sadly, serves as a grim 

reminder of our vulnerability against 

Covid-19.   

In other parts of the world, there 

is also uncertainty despite the con-

clusion of hard fought changes, not 

to mention the very same pandemic 

which everyone is still facing. The UK’s 

official exit from the EU after nearly 50 

years of union and Joe Biden’s inaugu-

ration as the 46th US President were 

epoch-making events in the Western 

world which aroused strong emotions 

yet  also concern among the British 

and American public.

Can Boris Johnson successfully ne-

gotiate a new trade partnership with 

the EU in less than a year? In Biden’s 

case, it weighs heavily on him to unite 

a nation following a 

hard-fought presi-

dential election.

All these suggest 

that many of us, wheth-

er in Penang or elsewhere 

in the world, are troubled in 

one way or another and this frustration 

permeates all levels of society. 

It can be caused by a virus unheard 

of before 2019 or by man-made differ-

ences such as inequality, racism and of 

course, political derision which we are 

so familiar with. The emotional strain 

can be severe due to dead relatives or 

friends who succumbed to Covid-19 or 

a financial loss if the virus hit not one’s 

health but his or her pockets. 

In short, the frustration is real while 

the anger is, to put it simply, ever pres-

ent but kept under wraps yet obvious 

to all.       

And how do we fit into the scheme 

of things? What can we do, at the very 

least, to make our daily lives more pal-

atable in the challenging circumstanc-

es we currently find ourselves in? 

I would suggest we be kinder and 

more considerate towards others. At 

home, a child should be more consider-

ate towards his/her parents who face 

mounting pressure at work, husbands 

and wives should be more consider-

ate towards each other in their words 

and mannerism. At the workplace, we 

should be more thoughtful of our col-

leagues. While driving, one should be 

considerate to other road users and at 

eateries, we should treat those serving 

us with respect.  

While time can only heal the effects 

of Covid-19 and the state of our econo-

my, a little kindness and consideration 

go a long way for us to cope with the 

agony we’re all facing. It helps to go the 

extra mile in showering our family mem-

bers and outsiders with more kindness 

and consideration especially in times 

of calamity. It is also definitely a giant 

step in being family-focused for our na-

tion’s healing process. 

After all, acts of anger like killing 

stray dogs or cats and slapping others 

at a restaurant aren’t very helpful, are 

they? 

DUBBED as a pilot project in Seri Delima and first-of-its-kind 

in Penang, the “Project Lit Up” was launched to help needy 

kindergarten children who require tablets for virtual lessons 

due to the ongoing Covid-19 pandemic.

Seri Delima assemblyman Syerleena Abd Rashid said the 

Penang Science Cluster (PSC), with the support of Intel and 

Young Democrats Malaysia, was working with her service 

centre to provide 17 tablets to the children.

She added the tablets’ assistance was given to the chil-

dren of the B40 group in her constituency to enable them to 

continue their lessons in a proper manner.

“They are still unable to attend their pre-school lessons 

physically and they need to rely on virtual lessons from home.

“This is a very commendable initiative by Penang Science 

Cluster, Intel and Young Democrats Malaysia.

“Under this project, the 17 tablets would be loaned to the 

needy children, aged between five and seven years.

“The children from Perpaduan Kindergarten in Taman Sar-

don and Bukit Gelugor will be using them for five months 

before returning the tablets.

“At least, the tablets can be rotated among the needy 

children after that,” Syerleena told reporters after attending 

the event  at Taman Tun Sardon MPKK office.

Young Democrats Malaysia (Penang Branch) chairman 

Mohd Farid Mohd Azmi said there would be facilitators from 

the non-governmental organisation (NGO) to assist the chil-

dren.

“We will be going to their houses and assisting them in 

using the tablets.

“At the same time, we will make sure that they complete 

their work,” he said.

Also present were PSC representative Ily Iskandar and 

Taman Tun Sardon MPKK (Village Community Management 

Council) chairman Mohd Hafiz Abdul Aziz.

Seri Delima kindergarten ‘lit up’Let’s be kinder this year

Victor Seow  is a special officer to 

the Penang Chief Minister. He still 

believes that Penangites will decide 

what’s best for the state in spite of 

the difficult times we’re living in.

The views expressed here are those of the 
author/contributor and do not necessarily 
represent the views of Buletin Mutiara.



2 செய்திகள் முத்துச் செய்திகள்

கெபூன் பூஙெகா- இந்துகெள் நகாடு தழுவிய 
நிலையில் குறிப்காெ பினகாஙகு வகாழ் மகெள் 
புதிய இயல்பு முலையில் நிர்ணயிகெப்ட்ட 
நிரவகாெ நல்டமுலைககு (எஸ்.ஓ.பி) இ்ணஙெ 
இந்த ஆண்டு அணுசரிகெப்டும் லதபபூசக 
கெகாண்்டகாட்டதலத தததம் வீடடிலைலய 
வரலவற்றிருககின்ைனர. 

 மலைசிய அளவில் ்ததுமலை, ெல்லுமலை 
வரிலசயில் லதபபூசத திருநகாலள மிெவும் 
விமரிலசயகாெக கெகாண்்டகா்டப்டும் தைமகாெப 
பினகாஙகு, தண்ணீரமலை அருள்மிகு � 
்காைதண்்டகாயுத்காணி ஆையம் திெழ்கிைது. 
இந்த ஆண்டு 235-வது முலையகாெ லதபபூசத 
திருவிழகாலவ மிெவும் மிதமகான முலையில் 
கெகாண்்டகா்டப்டுகிைது.

 லதபபூசம் என்்து தமிழ்கெ்டவுளகான 
முருெபக்ருமகானுககுரிய விழகாவகாகும். இவ்விழகா 
ஒவ்கவகாரு வரு்டமும் லத மகாதததில் வரும் பூச 
நடசததிரததில் கெகாண்்டகா்டப்டுகிைது.

  லெகாவிட-19 க்ருந்கதகாற்றின் ்ரவைகால் 
இககெகாண்்டகாட்டததிற்கு சிை ெடடுப்காடுெள் 
விதிகெப்ட்டகாலும் முருெபக்ருமகானின் 
ஆசிப க்ை அது தல்டகெல்ைகாெ இருகெகாது 
என மகாநிைத தலைவரெளும், மகெள் 
பிரதிநிதிெளும், இந்து அைப்ணி வகாரிய 
ஆல்ணயரெளும் தஙெளின் நம்பிகலெலய 
கவளிப்டுததியிருககின்ைனர. 

    இரண்்டகாம் துல்ண முதல்வரும் 
இந்து அைப்ணி வகாரியத தலைவருமகான  
ல்ரகாசிரியர ்.இரகாமசகாமி, பினகாஙகில் புதிய 
இயல்பில் அலமதியகான முலையில் லதபபூசக 
கெகாண்்டகாட்டதலத வரலவற்்தகாெக கூறினகார. 
மகாநிை அரசு, லதசிய ்காதுெகாபபு மன்ைம்   
(எம்.லெ.என்), அரசு துலைெள், பினகாஙகு 
இந்து அைப்ணி வகாரியம் ஆகிய தரபபு்டன் 
முன்னதகாெலவ ந்டததிய சந்திபபுக கூட்டததின்  
ஒரு மிதத முடிவின் நிலைப்காடடுககு ஏற்் 
இந்த ஆண்டுகெகான லதபபூசத திருவிழகா 
கெகாண்்டகாட்டம், தஙெ இரத ஊரவைம் 
என அலனதது கெகாண்்டகாட்டஙெலளயும் 

புதிய இயல்பில் இறை சிநறதைறையயோடு அருள்மிகு 
� போலதைண்ோயுதைபோணி ஆலயத்தில் றதைப்பூசக் க�ோண்ோட்ம்.

கூறினகார. 
ஆையத தலைவர ்டதலதகா சுபபிரமணியம், 

� ்காைதண்்டகாயுத்காணி ஆையததில் லதபபூசத 
தினதலத முன்னிடடு ஆெம முலைப்டி அலனதது 
பூலைெள், உ்யஙெள் மற்றும் வழிப்காடுெள் 
நல்டக்றுகின்ைன. இந்த ஆண்டுகெகான 
லதபபூசக கெகாண்்டகாட்டததில் க்காது மகெள் 
வருலெககு தல்டவிதிகெப்ட்டலதத கதகா்டரந்து 
முருெபக்ருமகானின் ஆசிபக்றும் க்காருடடு 
https://m.facebook.com/waterfallmurugantemple 

முெநூலில் இயஙெலை வகாயிைகாெ 
அலனதது வழி்காடடுெளும் லநரலையகாெ 
ஒளி்ரப்ப்டுகிைது. தண்ணீரமலை, � 
்காைதண்்டகாயுத்காணி ஆையததில் அர்சசலன, 
நன்கெகால்ட  மற்றும் ்கால் அபிலேெம் கசயய 
விரும்பும் க்காது மகெள் கதகா்டரந்து இயஙெலை 
வகாயிைகாெ மின் ெட்ட்ணம் கசலுததுகின்ைனர, 
என ஆையத தலைவர ்டதலதகா சுபபிரமணியம் 
கதரிவிததகார.

அருள்மிகு � பாலதண்ாயுதபாணி ஆலயம்

இரண்ாம் துணை முதல்வரும் இந்து 
அறபபணி ்வாரியத் தணல்வருமான  பபராசிரியர் 

ப.இராமசாமி

முருகப்பருமானுக்கு பால அபிபேகம் 
்சயயபபடுகிறது.

தணணீர்மணல � பாலதண்ாயுதபாணி 
ஆலயத்தில முருகப ்பருமான் 

அலஙகாரத்து்ன் காட்சியளிக்கிறார்

முன்னிடடு தகாய லெகாவிைகான �  மெகா மகாரியம்மன் 
ஆையததிலிருந்து முருெபக்ருமகானின் 
‘லவல்’ புைப்டடு இன்று அதிெகாலையில் � 
்காை தண்்டகாயுத்காணி ஆையததிற்கு வந்து 
அல்டந்து இவ்விழகா இனிலத கதகா்டஙகியது. 
இந்த ஆண்டு லதபபூசதலத முன்னிடடு � 
்காைதண்்டகாயுத்காணி தஙெ இரத ஊரவைம் 

ரதது கசயயப்டடு எளிதகான 
முலையில் எஸ்.ஓ.பி 
பின்்ற்றி கெகாண்்டகாடுவலத 
உறுதிப்டுததினகார. 

 இந்து அைப்ணி வகாரியத 
தலைலம நிரவகாெ இயககுநர 
்டதலதகா இரகாம்சசந்திரன் 
இவ்லவலளயில், இந்த 
ஆண்டுகெகான லதபபூசக 
கெகாண்்டகாட்டதலத 

இ்டம்க ்ை காவிட்ட காலும் 
சமயம், ் ண்்காடு குலையகாது 
இலை நம்பிகலெயு்டன் 
இ வ் வி ழ கா 
கெகாண்்டகா்டப்டுகிைது, 
என இந்து அைப்ணி 
வகாரியத தலைலம 
நிரவகாெ இயககுநர 
்ட த ல த கா 
இரகாம்சசந்திரன் 



3செய்திகள்முத்துச் செய்திகள்

அண்லமயில் லெகாவிட-19 கதகாற்று லநகாய 
்ரவலைக ெடடுப்டுததும் க்காருடடு 
ந்டமகாட்டக ெடடுப்காடடு ஆல்ண (பி.லெ.பி2.0) 
அமைகாகெம் ெ்டந்த ைனவரி, 13-ஆம் லததி 
அறிவிகெப்ட்டலதத கதகா்டரந்து பினகாஙகு 
வகாழ் மகெள் வகாழ்வகாதகார பிர்சசலனலய 
எதிரலநகாககுகின்ைனர. 

தற்ல்காது பி.லெ.பி அமைகாகெம்  ைனவரி,  
26-ல் இருந்து பிபரவரி மகாதம் 4-ஆம் லததி வலர 
நீடடிகெப்டடுள்ளது. இதனகால், க்காது மகெள் 
கதகாழில் ரீதியில் ்ை சவகால்ெலள எதிரலநகாகெ 
லவண்டியுள்ளது. 

மகாநிை அரசு தற்ல்காது லெகாவிட-19 
தகாகெம் மற்றும் பி.லெ.பி2.0 அமைகாகெததினகால் 
்காதிகெப்ட்ட க்காது மகெளுககு உதவும் 
க்காருடடு பினகாஙகு மகெள் உதவிததிட்டம்    
3.0-ஐ அறிவிததுள்ளது. இததிட்டம் கசயல்்டுதத 
ரிம 20 மில்லியன் நிதி ஒதுககீ்டப்டடுள்ளது. 
இந்நிதி ஒதுககீடடில்  ஐந்து இைககு 
குழுவினருககு பிரததிலயெமகாெ உதவிதகதகாலெ 
வழஙெப்டும்.

இரண்்டகாவது தலைமுலையகாெ 45 ஆண்டுெளகாெ 
உ்ணவெம் ந்டததி வரும் கச.இரகாலமயகா,69 பி.லெ.
பி 2.0 அமைகாகெததகால்  தனது வியகா்காரம் 60% 
விழுகெகாடு வலர ்காதிகெப்டடுள்ளதகாெக கூறினகார. 
அண்லமயில் மகாநிை அரசு அறிவிதத வணிெரெளுகெகான 
ரிம500 உதவிதகதகாலெககு விண்்ணபபிததுள்ளதகாெவும் 
இததிட்டதலத வரலவற்்தகாெவும் கூறினகார. 

்ட்டரகவகாரத, ைகாைகான் கமஙகுவகாங ்குதியில் 
அலமந்துள்ள இந்த ஆர.கசல்லையகா உ்ணவெம் 
ெகாலை7.00 மணிககு கதகா்டஙகி மகாலை 4.00 மணி 
வலர ெகாலை மற்றும் மதிய உ்ணவு விற்ெப்டுகிைது. 
தற்ல்காது க்காது மகெள் உ்ணவெஙெளில் உ்ணவு 
உண்்ண தல்ட விதிகெப்டுவதகால்  அதிெ நஷட்டதலத 
விலளவிப்தகாெக கூறினகார. 

சிறு கதைோழில் வியோபோரி�ள் மோநில 
அரசின் உதைவித்கதைோற�க்குப் 
போரோடடு!!

2

இந்த உதவிதகதகாலெ இரு ஊரகாடசி 
மன்ைஙெளகான பினகாஙகு மகாநெர ெழெம்       
(எம்.பி.பி.பி) மற்றும் கச்ரகாங பிலை மகாநெர 
ெழெம் கீழ் ் திவு்ச கசயத வணிெரெள் குறிப்காெ 
அழகு நிலையம்; முடி திருததும் நிலையம்; ஸ்்கா; 
இயற்லெ ்காத அழுதத லமயம்;  ்திவுபக்ற்ை 
சிற்றுண்டி்ச சகாலை உரிலமயகாளரெள்; 
மற்றும் ரிக ேகா ஓடடுநரெள் ஆகிய இைககு 
குழுவினருககு முன்னுரிலம வழஙகி இந்நிதி 
வழஙெப்டும். 

லமலும், மகாநிை அரசு சட்டமன்ை 
உறுபபினரெள்; நகா்டகாளுமன்ை உறுபபினரெள்; 
சட்டமன்ைம் மற்றும் நகா்டகாளுமன்ை 
பிரதிநிதிெள் என அலனதது தரபபினருககும் 
பி.லெ.பி அமைகாகெததகால் ்காதிகெப்ட்ட க்காது 
மகெளுககு உதவும் வலெயில் ரிம30,000 நிதி 
ஒதுககீடு வழஙகியது. 

மகாநிை அரசின் மகெள் உதவிததிட்டம் 
3.0 குறிதது க்காது மகெளில்டலய ெருதது 
ெணிபபில் முதது்சகசயதிெள் நகாளிதழ்  குழுவினர 
ஈடுப்ட்டனர. 

செ.இராமையா,69
(உணவகம் உரிமையாளர்)

 முமகதீன் சீனி 
(உணவக உரிமையாளர்)

வி.ைலர்விழி,36 
அழகு நிமலய உரிமையாளர்

 பினாங்கு ைககள் உதவித்          
 திட்டம் 3.0

உணவு வளாக கம்டககாரர்கள் 
& கம்டகள்

பள்ளி சிற்றுண்டிசொமல
உரிமையாளர்கள்

சைாஹைட ெலீம் கான் சைாஹைட அலி,45 
(செய்தித்தாள் விற்பமனயாளர்)

முடித்திருத்தும் கம்ட 
& ெலூன்

்ட்டரகவகாரத வட்டகாரததில் 'நகாசி கைமகாக', 'கரகாடடி 
சனகாய', 'முரததப்கா', பிஹுன் ஆகிய ெகாலை உ்ணவுெள் 
விற்்லன கசயவதில் புெழ்க்ற்ை உ்ணவெமகாெ 'ஏ.ஆர 
ரஹமகான் நகாசி ெண்்டகார' உ்ணவெம் திெழ்கிைது. 
இந்த உ்ணவெதலத அதன் உரிலமயகாளர  முலெதீன் 
சீனி,50 ெ்டந்த 20 ஆண்டுெளகாெ ந்டததி வருகிைகார.  
 மகாநிை அரசு  நிதியுதவி அல்ைது 
க்காருளுதவி வழஙகினகாலும் தற்ல்காலதய நிலைலமககு 
எவ்வுதவியகாெ இருந்தகாலும் வியகா்காரிெளின் சுலமலயக 
குலைகெ விததிடும். மகாநிை அரசு வழஙகும் உ்ணவெ 
உரிலமயகாளரெளுகெகான ரிம500 உதவிதகதகாலெலய 
வரலவற்்தகாெக கூறினகார.

கதகா்டகெததில், மதிய உ்ணவும் 
விற்ெப்ட்டதகாெவும் ெ்டந்த ஆண்டு பி.லெ.பி1.0 
அமைகாகெததகால் வியகா்காரததில் க்ரும் நஷட்டதலத 
எதிரலநகாககியதகால் ெகாலை உ்ணவு மடடுலம 
விற்ெப்டுகிைது. அதிலும், ஏைககுலைய 50விழுகெகாடு 
வலர நஷட்டம் எதிரலநகாககுவதகாெக கூறினகார.  
 இந்த லெகாவிட-19 தகாகெததகால் 5 ல்ரெள் 
லவலை கசயத இந்த உ்ணவெததில் இபல்காது 3 
கதகாழிைகாளரெள் மடடுலம ்ணிபபுரிவதகாெவும்,ஆடெள் 
குலைபபுககுப பின்பும் ஊதியம் கெகாடுகெ்ச 
சிரமம்எதிரலநகாககுவதகாெக கூறினகார.  

ெ்டந்த 13 ஆண்டுெளகாெ அழகு நிலையதலத 
ந்டததி வரும் வி.மைரவிழி,36 மகாநிை அரசு 
அறிவிததிருககும் இந்த ரிம500-ெகான 
உதவிதகதகாலெ திட்டம் வரலவற்ெததகெது, என்ைகார. 
இதகதகாலெ சிறிதகாெ இருந்தகாலும் தற்ல்காலதய 
சூழலை எதிரகெகாள்ள குறிப்காெ வகா்டலெ கசலுதத 
ல்ருதவியகாெ இருககிைது.

இந்த பி.லெ.பி2.0 அமைகாகெததில் க்ரும்்காைகான 
கதகாழிற்சகாலைெள் இயஙகுவதற்கு அனுமதி அளிதத 
கூட்டரசு அரசகாஙெம் எஙெலள ல்கான்ை சிறு 
கதகாழில் வியகா்காரிெளின் நைனிலும் அகெலை 
கசலுதத லவண்டும்.

"பிை துலைெலளப ல்காை அழகு நிலையஙெள், 
முடித திருததும் நிலையஙெள் ல்கான்ை தினசரி 
வருமகானதலதக கெகாண்டு ்யனிககும் சிறு கதகாழில் 
வியகா்காரிெளும் ெல்டத திைந்து கசயல்்்ட 
அனுமதி வழஙெ லவண்டும். நகாஙெள் ெட்டகாயம் 
மததிய அரசு நிர்ணயிககும் நிர்ணயிகெப்ட்ட 
நிரவகாெ நல்டமுலைலய (எஸ்.ஓ.பி) ெடுலமயகாெ 
பின்்ற்றுலவகாம்,” என உதயமைர அழகு நிலைய 
உரிலமயகாளருமகான மைரவிழி லெடடுககெகாண்்டகார. 

லெகாவிட-19 தகாகெததகால் ்காதிகெப்ட்ட 
கசயதிததகாள் விற்்லனயகாளரெளுகெகான 
ஊகெத கதகாலெயின் கீழ் மகாநிை அரசு 
வழஙகிய நிதி உதவிலய தகான் ெ்டந்தகாண்டும்  
க்ற்றுள்ளதகாெவும் கமகாஹமட சலீம் 
்கிரந்து கெகாண்்டகார.

"என்லனப ல்கான்ை 
விற்்லனயகாளரெளுககு நன்லமெலளத தரும் 
வலெயில் இந்த ஆண்டும் இலதல்கான்ை 
உதவிலய அறிவிதத மகாநிை அரசுககு நன்றி" 
என்று கமகாஹமட சலீம் லமலும் கூறினகார.



4 செய்திகள் முத்துச் செய்திகள்
ய�ோவிட-19 தைோக்�த்தைோல் 
போதிக்�ப்பட் மக்�ளுக்கு 
உதைவி�ள் வழங�ப்படுவது 

உறுதிப்படுத்தைப்படும் - சத்தீஸ்

வியகா்காரம் கசயயும் அஙெகாடி வியகா்காரிெள், 
உ்ணவெஙெளில் ்காததிரம் ெழுவும் ்ணிப 
புரிலவகார ல்கான்ை தினசரி வருமகானம் இன்றி 
தவிககும் தரபபினருககு உதவ இ்ணகெம் 
கெகாண்டுள்ளதகாெ," ் காெகான் ்டகாைகாம் சட்டமன்ை 
உறுபபினர சததீஸ் முனியகாண்டி குறிபபிட்டகார.

“உரிமம் இன்றி தவிககும் 
சிறுவியகா்காரிெளுககு இம்மகாதிரியகான உதவிெள் 
வழஙகுவதன் மூைம் அவரெள் கச்ரகாங பிலை 
மகாநெர ெழெததில் தஙெளின் வியகா்கார உரிமம் 
க்ை விண்்ணபபிகெவும் ஊககுவிகெப்டுகிைது,” 
என சததீஸ் நம்பிகலெ கதரிவிததகார. 

கதகா்டரந்து, இந்த ந்டமகாட்டக ெடடுப்காடடு 
ஆல்ண 1.0 & 2.0 அறிவிகெப்ட்டதில் 
இருந்து ஸ்்கா, சிலெ அைஙெகார ெல்ட, முடித 
திருததம் ெல்ட உரிலமயகாளரெள் வருமகானம் 
இன்றி திண்்டகாடுகின்ைனர. இம்முலை மகாநிை 
அரசு அறிவிதத மகெள் உதவிததிட்டததில் 
இவரெலள ெருததில் கெகாண்டுள்ளது. 

மகாநிை அரசு ்திவுபக்ற்ை ஸ்்கா, சிலெ 
அைஙெகார ெல்ட, முடித திருததம் ெல்ட 
உரிலமயகாளரெளுககு ரிம500 வழஙகுவலத 
சட்டமன்ை உறுபபினர வரலவற்ைகார. 

வகாெனம் ெழுவும் ்ணியில் ஈடுப்டும் 
்ணியகாளரெளுககு தினசரி வருமகானம்தகான் 
வகாழ்வகாதகாரம். ஆனகால், பி.லெ.பி 
ெகாைகெட்டததில் வியகா்காரதலத கதகா்டர 
முடியகாமல் தவிககின்ைனர. இவரெளுககு 
மததிய அரசு ெடுலமயகான நிர்ணயிகெப்ட்ட 
நிரவகாெ நல்டமுலைலய (எஸ்.ஓ.பி) நிர்ணயிதது 

கசய்தித்தைோள் விறபறையோளர�ள் 
எதிரயநோக்கும் சவோல்�ள்!!!

ைனவரி 13 ஆம் லததி ந்டமகாட்டக ெடடுப்காடடு 
ஆல்ண (எம்.சி.ஓ 2.0) அமல்்டுததியதிலிருந்து, 
்ைரின் வகாழ்வகாதகாரஙெள் ்காதிகெப்டடுள்ளன. 
ஆனகால் கசயதிததகாள் விற்்லனயகாளரெளுககு, 
அவரெளின் வணிெஙெள் லெகாவிட-19 
கதகாற்றுலநகாய தகாகெததிற்கு முன்ல் 
ல்காரகாட்டமகாெ அலமந்துள்ளது.

முதது்சகசயதிெள் நகாளிதழ் குழுவினரின் 
ஒரு லநரெகா்ணலின் ல்காது, ்ட்டரகவகாரத  
வட்டகாரததில் இரண்டு கசயதிததகாள் 
விற்்லனயகாளரெள் விற்்லன சரிவுக குறிததும்  
அதனகால் எதிரலநகாககும் சவகால்ெள் குறிதது 
்கிரந்து கெகாண்்டனர.

அண்லமய ெகாைமகாெ கசயதிததகாள்ெளுகெகான 
வகாசெரெளின் எண்ணிகலெ குலைந்து 
வருவலத இந்த விற்்லனயின் வீழ்்சசிககு 
முதன்லம ெகார்ணம் என கமகாஹமட சலீம் ெகான் 
கமகாஹமட அலி,45 கூறினகார.

"தற்ெகாைததில் வகாசெரெள் இல்ணயததளம் 
வகாயிைகாெ கசயதிெலளப ்டிகெத லதரவு 
கசயதுள்ளனர. ஏகனனில், இது தெவல்ெலளப 
க்றுவதற்ெகான விலரவகான வழி மற்றும் ்்ணம் 
லசமிகெப்டுகிைது. 

 "முன்னதகாெ, நகாஙெள் ஒரு நகாலளககு 
நூற்றுகெ்ணகெகான கசயதிததகாள்ெலள 
விற்்லன கசயலதகாம், ஆனகால் இபல்காது அது 
கவகுவகாெக குலைந்துள்ளது.

"கசயதிததகாள்ெலள விற்ெ முடியகாமலும், 
அலதலவலளயில் விற்ெப்்டகாத அந்த 
நெல்ெளின் நஷட்டதலதயும் நகாஙெலள ஏற்ெ 
லவண்டும்.

"உதகார்ணமகாெ, நகாஙெள் 
விநிலயகாெஸ்தரி்டமிருந்து 50 நகாளிதழ்ெள் 
எடுததகால், அலவ விற்ெப்்டகாவிட்டகால் 10 
சதவிகிதம் மடடுலம திருபபித தர முடியும்," 
என்று கமகாஹமட சலீம் கூறினகார. 

இதகதகாழிலில் மூன்ைகாம் தலைமுலையகான 
சலீம், கசயதிததகாள் வியகா்கார வீழ்்சசியகால் 
இபல்காது மளிலெப க்காருடெலள விற்்லன 
கசயவதில் ஈடுப்டுவதகாெக கூறினகார.

"எஙெள் ெல்ட 70 ஆண்டுெளுககும் லமைகாெ 

வழஙகிய நிதி உதவிலய தகான் ெ்டந்தகாண்டு  
க்ற்றுள்ளதகாெவும் சலீம் ்கிரந்து கெகாண்்டகார. 
"என்லனப ல்கான்ை விற்்லனயகாளரெளுககு 
நன்லமெலளத தரும் வலெயில் இந்த ஆண்டு 
இலதல்கான்ை உதவிலய அறிவிததிருககும் 
மகாநிை அரசுககு நன்றி" என்று கமகாஹமட 
சலீம் லமலும் கூறினகார.

இலதல்கால் 59 வயதகான கசயதிததகாள் 
விற்்லனயகாளர ்.ஆறுமுெமும் அவலரப 
ல்கான்ை கசயதிததகாள் விற்்லனயகாளரெளின் 
அவைநிலைலய மகாநிை அரசு ெவனிகெ 
லவண்டும், என்று கூறினகார. 

"வியகா்காரதலத வழிந்டதத க்காருடெள் 
வகாஙகுவதற்லெ எஙெளுககு வருமகான 
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வியகா்காரதலத கதகா்டஙெ வழிவகுகெ லவண்டும் 
என்ை லெகாரிகலெலய சட்டமன்ை உறுபபினர 
முன்லவததகார. 

இதனில்டலய, லெகாவிட-19 தகாகெதகால் 
வழிப்காடடு தளஙெளும் வருமகானம் இன்றி 
தததளிககிைனர. அர்சசெரின் வருமகானம், 
வழிப்காடடு தளததின் ்ரகாமரிபபுப ்ணி ல்கான்ை 
அததியகாவசிய லதலவெளுகெகாெ மகாநிை அரசு 
வழஙகிய ஒதுககீடடில் இருந்து அலனதது 
இனஙெளின் வழி்காடடு தளஙெளுககும் 
உதவிகெரம் நீட்டவுள்ளதகாெ சததீஸ் 
குறிபபிட்டகார.

மகாநிை அரசு வழஙகிய மகெள் உதவித 
திட்டம் 1.0 & 2.0 மகெளுககு முலையகாெ 
கசன்ைல்டந்துள்ளதகாெ கூறினகார. எனினும், 
இல்ணய வசதி இன்றி கிரகாமபபுைஙெளில் 
வகாழ்லவகாருககும் இந்த உதவிதகதகாலெெள் 
கசன்ைல்டவலத மகாநிை அரசு உறுதி்சகசயய 
லவண்டும். 

லெகாவிட-19 சஙகிலிலய உல்டகெ 
க்காதுமகெளில்டலய விழிபபு்ணரவும் லமலைகாஙெ 
லவண்டும். அரசு நிர்ணயிததுள்ள நிரவகாெ 
நல்டமுலைெலள (எஸ்.ஓ.பி) முலையகாெவும் 
ெட்டகாயமகாெவும் பின்்ற்ைப்டுவலத 
க்காதுமகெள் ெருததில் கெகாள்ள லவண்டும். 
லமலும், அலனவரும் ஆலரகாககிய உ்ணவு 
முலைலய உண்ணுதல் மற்றும் உ்டற்்யிற்சி 
கசயவதன் மூைம் லநகாய எதிரபபு்ச சகதிலய  
அதிெரிகெ முலனபபுகெகாட்ட லவண்டும் என 
சததீஸ் க்காதுமகெளுககு அறிவுறுததினகார.

உள்ளது, இது என் குடும்் கதகாழிைகாகும். 
என் தந்லத மற்றும் தகாததகாவின் ெகாைததில், 
கசயதிததகாள்ெலள விற்்து எஙெளின் பிரதகான 
வணிெமகாெ இருந்தது.

"முன்பு, ்ட்டரகவகாரத வட்டகார 
அருகிலுள்ள அரசகாஙெ அலுவைெஙெளுககு 
கசயதிததகாள்ெலள விநிலயகாகிககும்   பிரதகான 
விநிலயகாகிப்காளரகாெ கசயல்்டல்டகாம். ஆனகால், 
நகான் இபல்காது  அதலன கதகா்டரந்து 
கசயயவில்லை," என்று ைகாைகான் கதைகாெகா 
ஆயிர என்ை இ்டததில் அலமந்துள்ள அவரின் 
ெல்டயில் கமகாஹமட சலீம் கூறினகார.

 இது தவிர, லெகாவிட-19 தகாகெததகால் 
சிறுவியகா்காரிெளுகெகான க்காருளகாதகார 
ஊகெத கதகாலெயின் கீழ் மகாநிை அரசு 

ஆதகாரஙெள் லதலவப்டுவதகால், 
குலைந்த வருமகானதது்டன் வணிெதலதத 
தகெலவததுககெகாள்வது எஙெளுககு மிெவும் 
ெடினமகாகிைது, "என்று ஆறுமுெம் கூறினகார. 

குடியிருபபுப ்குதிெள், ்ள்ளிெள் மற்றும் 
அரசு அலுவைெஙெளுககும் கசயதிததகாள்ெள் 
விநிலயகாகிப்தகாெவும் கூறினகார. 

"நகான் வழகெமகாெ ்காெகான் ஆைகாம் 
மற்றும் கதகைகாக ஆயிர தகாவகார சுற்று 
வட்டகாரஙெளில் 600 வகாடிகலெயகாளரெளுககு 
கசயதிததகாள்ெலள விநிலயகாகிபல்ன். ஆனகால்,  
இபல்காது லெகாவிட-19 தகாகெததிற்குப பின்னர 
அது 400-ஆெ குலைந்துள்ளது.

"ந்டமகாட்டக ெடடு்காடடு ஆல்ண 
ெகார்ணமகாெ எனது ெல்டயில் விற்்லனயும் 
கிட்டததட்ட 50 சதவிகிதம் குலைந்துவிட்டது", 
என்று ஆறுமுெம் கூறினகார.

்ைர கசயதி மற்றும் நகாடடு ந்டபபு அறிய 
இல்ணயம் வழி கசயதிெள் ்டிகெத  லதரவு்ச 
கசயதகாலும், இன்னும் கசயதிததகாள் மூைம் 
்டிககும்  வகாசெரெளும் இன்னும் உள்ளனர.

தமிழலவள்  லெகா சகாரஙெ்காணி 
சஙெத தலைவர லை.எம்.புருலேகாததமன்,70 
தினமும் அ்சசிட்ட கசயதிததகாலளப ்டிப்லத 
ெட்டகாயமகாெ கெகாண்டுள்ளகார.

"தமிழ் கமகாழியின் வளர்சசி மற்றும் 
்காதுெகாபபு லமல் கெகாண்்ட  அகெலையகால் 
எனது கமகாழிலயப ்காதுெகாப்தில் ்ஙெளிபபு 
கசயவதற்ெகாெ நகான் தினமும் தமிழ் நகாளிதலழ 
வகாஙகுகிலைன். 

"நகான் ஆஙகிை நகாளிதழ்ெலளயும் 
வகாஙகுகிலைன். இருபபினும் நகாடடில் இந்திய 
சமூெதலதப ்ற்றிய கசயதிெள் தமிழ் 
கசயதிததகாள்ெள் மூைமகாெலவ அதிெமகாெ அறிய 
முடிகிைது. 

"எனலவ, தமிழ் கமகாழி மற்றும்  சமூெததின் 
நல்வகாழ்வுகெகாெ இல்ணய தளதலதப 
க்காருட்டுததகாமல் கசயதிததகாள்ெலள வகாஙகி 
ஆதரவளிபல்ன்," என்று பினகாஙகு தஃப 
கிளபபில் ெகால்நல்ட உதவியகாளரகாெ இருககும் 
புருலேகாததமன் கூறினகார.

்காெகான் ்டகாைகாம் –   பினகாஙகு மகாநிை அரசு 
அண்லமயில் அறிவிதத மகெள் உதவிததிட்டம் 
3.0 வழி லெகாவிட-19 க்ருந்கதகாற்ைகால் 
வகாழ்வகாதகாரதலத இழந்து தவிககும் 
மகெளுககு ல்ருதவியகாெ அலமயும். மததிய 
அரசு அண்லமயில் அறிவிதத ந்டமகாட்டக 
ெடடுப்காடடு ஆல்ணயின் (பி.லெ.பி 2.0) 
ெகார்ணமகாெ மகாநிை அரசு மகெளுககு உதவும் 
லநகாககில் இவ்வுதவிததிட்டதலத அறிவிததது 
குறிபபி்டததகெது. மகாநிை அரசு அரசியல் 
பின்னணிலயக ெருதகாமல் இம்மகாநிைததின் 
அலனதது மகெள் பிரதிநிதிெளுககும் 
குறிப்காெ சட்டமன்ை உறுபபினரெள் 
்காதிகெப்ட்ட  மகெளுககு உதவும் வலெயில் 
ஒவ்கவகாருவருககும் தைகா ரிம30,000 நிதி 
ஒதுககீடு அறிவிததிருந்தது. இதன் கதகா்டர்காெ, 
முதது்சகசயதிெள் நகாளிதழ் ்காெகான் ்டகாைகாம் 
சட்டமன்ை உறுபபினர சததீஸ் முனியகாண்டியி்டம் 

லநரெகா்ணல் ஒன்லை லமற்கெகாண்்டது. 
"பினகாஙகு மகாநிை அரசு அறிவிதத மகெள் 

உதவிததிட்டததின் வகாயிைகாெ உரிமம் இன்றி 

பாகான் ்ாலாம் சட்்மன்ற உறுபபினர் 
சத்தீஸ் முனியாணடி

்சயதித்தாள் விறபணனயாளர்  
்மாஹமட் சலீம் கான் ்மாஹமட் அலி 
்வாடிக்ணகயாளர்களி்ம் ்சயதித்தாள் 

விறபணன ்சயகிறார் ்சயதித்தாள் விறபணனயாளர் ப.ஆறுமுகம் 
தினசரி ்சயதித்தாள்கணள அடுக்கி 

ண்வக்கிறார்



槟州 首 席 部 长 曹 观 友 宣 布 ， 槟
州 政 府 继 去 年 推 出 了 总 值 1 亿

5 5 5 0 万 令 吉 的 “ 槟 州 人 民 援 助 配 套
1.0，2.0及2.1”后，再一次批准了总
值2000万令吉的援助配套，以协助人
民。

为了规划现金流动，并减低在行动
管制令期间必须承担的影响和运营成
本，槟州政府已鉴定了目标群体，其
中1000万令吉将分派予首5个群体。

首5个群体包括
1) 一次性500令吉特别援助
 i.  持有执照的商人及小贩
 ii.  在饮食中心/私人商店的小贩或 
   摊主
 iii.  拥有标签（tagging）并且向
   地方政府登记的小贩或摊主
 iv. 农业销售局贩商
估计将有1万4712商家受惠，共  
735万6000令吉。
2)一次性200令吉特别援助予三轮车
夫
共鉴定了288名三轮车夫，拨款总值
约5万7600令吉。
3)一次性500令吉特别援助予已注册
的学校食堂业者
有关援助将分派予462名食堂业者，
拨款总值约23万1000令吉。
4) 一次性500令吉特别援助予以下服
务业者
 i.  理发业
 ii.  美容业及水疗业
 iii.  按摩服务
 iv.  拔罐服务
鉴 定 了 2 9 2 9 名 向 地 方 政 府 登 记 的 业
者，拨款总值约146万4500令吉。
5)特别拨款3万令吉予59名所有州议
员、国会议员、领养议员、州选区协

调官及国会选区特别协调官，以更有
效地协助人民。预计拨款177万令吉。

是次援助款项达1087万9100令吉
“没有出门，没有感染！
另 一 方 面 ， 首 长 强 调 ： “

没 有 出 门 ， 没 有 感 染 ！ ( T i a d a 
Pergerakan，Tiada Jangkitan！)

他认为，上述口号将成为槟州应对
新冠肺炎宣传活动的主要方法，所有
槟民与州政府及前线人员齐心协力，
降低州内确诊病例。

“没有出门，没有感染！ 应成为
我国，尤其是槟州抗疫的口号，以切
断病毒传播链。 他指出，首相丹斯里
慕尤丁主持的国家安全理事会特别会
议中，卫生部提及，若没有限制人们
活动，或难以达到降低确诊病例的担
忧。

因此，他说，需收紧遵守标准作业
程序（SOP），并加强风险沟通，以
提高民众在新常态的醒觉意识，如在
社区方面，未来或将成立灾害管理委
员会，及详细说明感染风险，强化社
区。

他 强 调 ， 各 机 构 需 有 全 面 计 划 ，
以强化重要元素，即3T措施（筛检、
追踪和治疗），这涉及我国公共医疗
中 心 的 资 源 管 理 ， 如 实 验 室 筛 检 负
荷 量 ， 低 风 险 隔 离 中 心 与 医 疗 中 心
（PKRC），与私人界配合，成立综
合新冠肺炎控制中心，MySejahtera
应 用 程 序 的 “ 虚 拟 咨 询 ” （ v i r t u a l 
consultation）。

他补充，无论是政府或雇主推行的
筛检活动，当局需加快及收紧执行本
地及外籍员工筛检。 “病毒就在你家
门前！遵守SOP，大家一起赢下这场
战斗。
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群体渡难关
槟政府推出槟州
人民援助配套3.0
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槟州首席部长曹观友表示， “补足
女性议席”政策 ( Top-Up Women-

Only Additional Seats/简称：TWOAS  )  是一
项”三合一“计划，在新选举制度下实现
三项目标，即增加女性代表、按比例增加
所有政党席位，以及更具效率的州议会。

他是在出席“补足女性议席”政策 
(TWOAS)线上会议上致词时，这么说。

他指出，槟州政府相当认真看待“北京
行动纲要”（Beijing Platform for Action）
所呼吁至少30%女性代表的倡议。 他
说，根据2020年的各国议会联盟（Inter-
Parliamentary Union 2020) 的国会女性代表
数据显示，马来西亚在190个国家中，排
行第140位。而我国目前平均7名国会议员
当中，有1名是女性；9名州议员当中，有
1名是女性。

他说，这次的线上会议相当重要，且拥
有很大的责任来克服马来西亚妇女参与政
治的系统性障碍，以及需要采取各种平权
行动来克服这些障碍。

他坦言，在领先者当选（First Past the 
Post）的制度下很难实施性别配额（Quota 
Gender），因为这制度下采用了”单选区
制”（Single-member constituencies），即
一党一选区，只有一名候选人。

他说，很多国家拥有很多的女性代
表，是在于这些国家采用“集选区制”
（Multi-member constituencies ），即一党
一选区，可拥有多个候选人提名，而邻国
新加坡就是采用这个制度。但，在联邦宪
法第117条文所规定下，我国的大选制度
必须采用“单选区制”。”

“然后，在经过仔细研究，我们需要像 
“补足女性议席”的创新政策 ，在这里
我们不需要下议院的三分之二多数票来修
改联邦宪法中的第117条，而州议会的三
分之二多数票是足以修改槟州宪法第14条
文。”

“ 为了确保女性州议员在州议会至少
占30%  ，所实施的“补足女性议席”政策
中，委任配额是根据各政党选举得票率来
分配，一旦女性州议员不足30%，就必须
由相关政党提呈女性候选人建议，并委任
为女性州议员，以补足差额。”

平分委任女性议员固打
首长补充，上述所落实的制度只是委任

女性议员代表，同时也非单纯由执政党政
府委任，而是让各参选政党通过在选举中
的得票率，来平分委任女性议员的固打。

他相信，“补足女性议席”政策有助于
槟州政府达到至少30%的女性议员代表，
以及达到性别平等“40:40:20”比例。

他亦欢迎各造对于上述政策给予建议，

同时也希望善用科技的便利，将相关 “补
足女性议席” 的讯息传达至更多的人群，
并搜集更多的意见。

章瑛：多人误解这项政策
槟州社会发展、非伊斯兰事务委员会

主席章瑛表示，很多人都对 “补足女性
议席”政策存有许多的误解，其中包括担
心增加女性席位，只会对女性有益处，但
其实不然。她解释，很多国家都是由女性
来领导，并取得很好的成绩，同时透过更
全面的政策，让所有人民受惠。

她指出，也有人误解增加女性议席，
只会着重在女性课题，这都是错误的想
法。

她补充，在增加女性议席的同时，也
会着重受委女性议员的质量及适合的人

选，不会为了填补30%固打而随意委任。
她说，今日的线上会议主要是搜集出

席的国州议员、市议员、专业人士等对上
述政策的意见及看法，尤其是从政治角度
及观点上，如何看待这项政策。

当天出席线上会议的有：升旗山国会
议员黄汉伟、大山脚国会议员为沈志强、
彭加兰哥打区州议员魏子森、斯里德里玛
区州议员瑟丽娜、浮罗池滑区州议员李俊
杰等人。

黄进发：槟女性代表数据落后
政治学者黄进发博士表示，槟州议会

女性代表不足的问题存在已久，根据统计
显示，2004年有4名（10%）、2008年有3
名（7.5%）、2013年及2018年则同为6名
（15%）。

他说，以目前槟州只有6名的女性议
员的数据来看，已落后于其他州属，即
雪兰莪（12名）、柔佛（9名）、砂拉
越（7名）、沙巴（7名）以及霹雳（7
名）。

他在会议中解释，通过 TWOAS 制度
的女性增补议员，与一般议员的共同点
是，她们拥有参选资格、议会内投票权
力、可参与议会各特选委员会。

惟，他表示，女性增补议员不能成为
首席部长或行政议员，同时必须负责全
州（不分选区）、没有选区拨款、不能
连任；若有空缺或跳槽，自动由同党下
一位候选人填补，无需补选。

他补充，女性增补议员任满一届不可
连任，因为那是要开放更多机会予其他
女性。

为了防止新冠肺炎疫情进一步扩散，
槟城和另5个州属再次实施了行动

管制令。许多人都希望这项举措，可以
避免医疗体系崩溃。

然而，许多人也质疑，我国是否有必
要通过颁布紧急状态，以赋予政府更多

权力来控制疫情，避免对人民造成进一
步伤害。

人们需严守标准作业程序（SOP），并
谨记阻断感染链的基本健康原则，实施行
动管制令和其他相关条例才能起作用。

现在大家需要再次经历同样的事了。
值得思考的是，我们是否需要重检我们
的策略，以推出更有效的措施。

我真心希望行动管制令的落实和紧急
状态的颁布不会白费，人民可以早日回
到正常的生活。

目 前 ， 槟 城 已 接 获 通 知 ， 参 与 透 过

Zoom召开的国家安全理事会线上特别会
议，探讨新冠肺炎疫情。

最近一次首相主持的会议进行了大约
2个多小时。尽管同时面对着新冠肺炎的
公共卫生危机，以及不断恶化的政治危
机两大挑战，我依然可以看见他冷静面
对。

通过颁布紧急状态，首相可以暂时避
免面对失去多数议席以及在疫情中举行
大选的压力。

这是史无前例的举动，但是为了维护
自己的政治权利，丹斯里慕尤丁在抗疫

的幌子下做到了这点。
为了应对他的最新举动，无论是执政

联盟对内还是对外的政治对手都必须调
整策略。

我曾在早前州内召开的新冠肺炎会议
上说过，政治危机必须在政治台面上解
决，而我们也将继续对抗疫情。

若 在 短 期 内 没 有 寻 获 可 行 的 解 决 方
案，这将使到国家陷入困境。

让我们坚强并团结地面对这最具挑战
性的时代。让我们一同向上天祈求，愿
我们最爱的家园浴火重生。

愿国家浴火重生

实施“补足女性议席”政策
首长:  克服女性参政障碍

线上会议主要是搜集出席的国州议员、市议员、专业人士等对补足女性议席政策的意见 .
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1年时间来筹备。

郭素岑：线上节目丰富  
2 0 2 1 辛

丑年槟城庙
会幕僚长郭
素岑接受电
访时指出，
由于这是线
上庙会，因
此并没有特
别设定多少
参与者的目
标。

她冀望民众届时可以多多分享
庙会的节目链接，那么就会有更
多的人可以参与其中。

她补充，今年的线上庙会节
目丰富，而且呈献的特别视频都
展现了古迹区的丰富及独特的文
化。

她说，在乔治市古迹区，就有
20个宗祠家庙，而这些宗祠家庙
都有机会通过视频，向大家介绍
他们独有的文化与传统。

办方，并给予一些费用上的赞
助，让筹委会有更多的资源来呈
献更好的节目给大家。

感谢筹委会及志工付出
也是槟州首长政治秘书的郑来

兴指出，槟州政府很感谢庙会筹
委会及志工们的付出，因为筹备
新春庙会并不是一天就能完成的
事，即便是线上庙会亦如此。

他说，所谓“台上一分钟，台
下十年功”，每年的新年庙会呈
献在人们眼前的，可能是一两天
的时间，但实际上筹委会花了近

报导：翁懿娴   
摄影：罗孙庭、李达威

万众所期待的年度盛会--
-“2021年辛丑年槟城庙

会” 首次以线上的形式呈献！
农历新年必须宅在家？没关
系！同样可以欢庆红彤彤的农
历新年，从2月12日至20日（大
年初一至初九），别忘了与大
家共赴线上新春庙会，和大家
拜年！

今年主题为《文化瑰宝》的
2021年辛丑年槟城庙会，虽然
少了人头攒动、热闹非凡的场
面，但线上所进行的特别新春
节目，个个都精心制作，意义
非凡的呕心力作。换个角度想
想，不能趴趴走的农历新年，
其实也可以过得充实、温馨和
快乐，最重要是疫情当下，所
在乎的每个人都平安健康，同
时正能量满满的态度迎接牛
年，一起“踢”走新冠病毒！

即将热闹登场的“2021年辛
丑年槟城庙会” 获得槟州政府
支持，槟州各姓氏宗联委主办
及“传承者”策划与协调。    

郑来兴：广邀全球参与其盛
光 大 区

州 议 员 郑
来 兴 接 受
《 珍 珠 快
讯 》 访 问
时 指 出 ，
随 着 线 上
的“2021
年 辛 丑
年 槟 城 庙
会 ” 倒 数
正式启动，他希望观众方面不
只是局限在槟城或马来西亚，
而是广邀来自世界各地的人们
参与其盛。

他说，以往的新年庙会最多
是连办两天，而今年庙会除了
首次线上进行之外，更是同欢
共庆长达9天。这9天里，每晚
都会播出各式各样的新春文化
特备节目，让观众欣赏。

“这样的形式对筹委会来说
是个挑战，对我们来说也是一
个新鲜的体验。”

他冀望人们通过线上来体
验，今年不一样的新年庙会，
在观赏新春文化特备节目的同
时，也多多按赞及分享新春庙
会的链接，让更多的人浏览参
与。

他指出，早在大约3个月前，
庙会筹委会成员与他会面，并

共同探讨是否要继续举办这年
度盛事。他说，基于当时新冠
疫情仍充满不确定性，在与槟
首长曹观友商量后，建议以不
同的形式来举办，把实体改为
线上的方式进行，同时又可继
续传承新年传统文化，不中断
这具有口碑的年度新春活动。

古迹区高挂灯笼添年味
郑来兴表示，尽管今年的农

历新年期间大家都要乖乖待在
家，但是街区的新春布置是必
须要有的，让这疫情笼罩下的
新年增添年味，为大家带来更
正面的心情。

他说，古迹区是每年新春
庙会的所在地，今年虽然没有
实体庙会进行，但是他们依旧
在古迹区张挂红彤彤的新年灯
笼，让大家感受新年气息。

“我们重用去年的灯笼来装
饰古迹区，一些已破损的灯笼
则更换新的。”

他坦言，今年的庙会经费是
吃紧的，虽说今年是线上举办
庙会，但其实线上庙会开销是
实体庙会预算的一半。

他解释，这是因为线上的拍
摄器材与专业，是需要很多的
资源和资金。

疫情下难求赞助
他继说，每年为新春庙会

寻找赞助商是极为挑战的，如
今在疫情打击下更是“难上加
难”，因此筹委会正面对资金
不足的困难。

无论如何，他表示，很感谢
赞助商多年以来所给予支持和
赞助，尽管今年的赞助数额没
有以往来的多，但是赞助商的
帮助和心意，让他和筹委会相
当感恩及感动。

他冀望有意赞助的企业机构
或组织，可联络他或者庙会主

新春庙会
线上节目流程

【年初一（12/2）】  
9:00am : 特备节目:新春拜年 
  直播
12:00pm :  主打视频: 梅家人
2:00 pm : 主打视频: 石雕
  木雕
9:00 pm :   主打视频: 潮州话

【年初二（13/2）】  
9:00am : 主打视频: 义
12:00pm : 主打视频: 年你
  一辈子
2:00 pm :   特备节目: 辈分称呼 
  (直播）
9:00 pm :  主打视频: 守

【年初三（14/2）】  
9:00am : 主打视频: 屋顶
2:00pm :  特备节目: COW
  你来装饰(直播)
9:00 pm : 主打视频:乌勤藤糕

【年初四（15/2）】  
9:00am :  主打视频: 神主牌的 
  含义
12:00pm :  主打视频: 胡姓的
  来源
2:00 pm:   特备节目: 百家姓
  (直播）
9:00 pm :  主打视频: 遣子诗

【年初五（16/2）】  
9:00am : 主打视频: 缅怀
  王保尼
2:00pm : 特备节目:回忆
  老槟城
9:00 pm :  主打视频: 中山装

【年初六（17/2）】  
9:00am : 主打视频: 关羽崇拜
12:00pm :  主打视频: 建筑特色
2:00 pm :   特备节目: 童玩
  (直播）
9:00 pm:   主打视频: 陇西的
  光辉

【年初七（18/2）】  
9:00am : 主打视频: 匠魂
2:00 pm :   特备节目: 吃播！
  (直播）
9:00 pm:   主打视频：签文

【年初八（19/2）】  
9:00am :  主打视频: 同乡便
  是家人
2:00 pm :  特备节目: 庙会的
  点点滴滴（直播）
9:00 pm :   主打视频: 淳朴的
 客家味

【年初九（20/2）】  
2:00 pm :   特备视频: 我爱文化
2:30 pm :  我COW！谁最牛~
  (预先报名）
9:00 pm :  特备视频: 文化瑰
  宝能量片

欲知“2021年辛丑年槟城
庙会”详情，可登录以

下链接：
Facebook:

www.facebook.com/pgcny

Instagram: 

www.instagram.com/pgcny

Youtube:

www.youtube.com/c/

INHERITORSS

齐赴线上
槟城庙会 
共享传统
文化瑰宝

古迹区内有20间宗祠
家庙参与线上庙会，
述说传统文化精髓。

尽管疫情仍然严峻，但大家
一定要正面的迎接新一年。

疫情下的农历新年少不了
高挂红灯笼，增添年味。
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槟州环境与福利委员会兼槟城绿色机
构副主席彭文宝强调，疫情无阻教

育前行，转型线上学习。
他发文告表示，人类从 2019 年末开始

对抗新型冠状病毒至今，我们衷心希望
能够尽快结束疫情的蔓延，让生活回归
正常。无论如何，在此之前，请大家务
必要遵守新常态与防疫规则。我们必须
继续生活，除了努力让经济复苏，孩子
们的教育进度也不可怠慢。

新 型 冠 状 病 毒 给 我 们 带 来 的 影 响 很
大 ， 除 了 各 国 各 州 边 境 关 闭 ， 城 市 宵
禁 、 行 动 管 制 令 ， 还 有 戴 口 罩 成 为 日
常，以及各种庆典被迫取消等。不过，
庆幸的是我们还可以透过科技的发达，
在线上保持互动与联系。

此次疫情爆发无疑是加速了科技发展
与各大行业电子化的速度，包括了教育
领域。在各大学府别无选择被迫关闭的
情况下，教育孩子们的工作依然是必须
进行的。因此，这也促使政府加强远程
教育的推广，让更多学子受益，尤其是
乡村地区的孩子们。这样的教学方式无
论何时何地都能够进行，让我们的教育
能够突破距离与时间的极限。由于幼年
的孩子们是属于高风险群体，因此网络
教学绝对能够为他们提供更方便的学习
模式。

在行管令与有条件行管令期间，得知
许多学校因为无法正常教学，而纷纷转
向为网络教学做准备，我们感到非常欣
慰。举个例子，浮罗池滑修道院国中进
行了国际性的线上交流会，与来自新加

坡、澳洲以及卡达尔的学校分享他们的
环保活动。而协和国民型华文小学的学
生也趁着居家期间制作了环保5Rs 影片。
如此可见，新的学习方式如线上直播，
其实能够为传统式的课室教学带来互补
的效果。

此 外 ， 民 众 与 私 营 单 位 在 这 期 间 也
为一些面对挑战的学府与社区提供了不
少机会与援助，尤其在资金捐款方面。
比如，学生和教育者们如今能够更容易
获得免费的网络教学资源。如果远程教
学 将 成 为 未 来 的 新 常 态 ， 那 么 优 质 的
网络将扮演着重要的角色。槟州政府目
前也和多家企业与伙伴如 Intel和 Dell 
Technologies 合作，为 B40 低收入家庭
的孩子们提供电子器材，让他们可以跟
上网络学习的脚步。

彭文宝吁捐献二手电子产品
在此呼吁民大家将多余的二手电子产

品捐给电子器材修复（e-refurbishing）
与电子学习（elearning）计划，让有需
要的学子们可以再使用这一些经过维修
的电子产品，并从中获益。

配合槟州 2030 愿景旗下的 D2 主题，
即加强活动性、互联性与电子设备，槟
州绿色机构决定领先转型，让 2021 年的
槟州绿色学校奖以及槟州绿色幼儿园奖
掖转型，全面以电子化模式进行. 这两个
绿色项目于 2021 年 2 月 1 日开放报名，
报名截止日期为 5 月 31 日。欲知更多详
情，请致电 04-2503322联络 Kimberly 
小姐或 Ashawani 小姐。

总冠军奖金5000令吉
陈美玲感谢PDC鼎力赞助

槟州绿色机构总经理陈美玲说，环保教育不止
步，槟州绿色学校奖与槟州绿色幼儿园奖掖如今
全面线上进行！

虽然说新型冠状病毒疫情的爆发影响了人们的
健康，但其实日益严重的环境问题将同样会危害
我们的生活以及地球永续生存的可能。因此，人
们的醒觉与环保教育绝不能够停止。

配合新常态，2021 年的槟州绿色学校奖与槟
州绿色幼儿园奖掖将以线上方式进行，欢迎槟州
的学校与幼儿园报名参与。

槟州绿色学校奖是为了槟州中小学设立的年
度的绿色环保审计项目。这个奖项的目的是为
了教育下一代有关环境课题，其中包括了：垃圾
管理、水源与能源保护，以及培养学生与社区民
众对环境的关爱。这是槟州政府于 2011 年开始
创立的绿色活动，目前由槟州绿色机构与槟岛市
政厅（MBPP ）和威省市政厅（ MBSP）联手推
行。

2010 年，槟岛与威省两地共有 54 所学校报名
参加槟州绿色学校奖；而 2019 年，共有241 所
学校参与此项目，说明了此奖项获得了校方的热
烈反应。去年，我们欢庆槟州绿色学校奖设立的
第十周年庆，与此同时，我们也推出了全新的槟
州绿色幼儿园奖掖。这是特别为槟州幼儿园设计

的环保审计项目，不过很可惜这两个项目在 2020 
年因为全球的疫情严峻，而被迫延期进行。

随着这两个绿色教育项目今年以线上方式的回
归，所有报名、报告提呈、审计过程与年末的颁
奖仪式等，将转换成网络上进行。

槟州绿色学校奖的 4 大审计标准范围包括了：
资源效率、革新与创意、干净绿意，以及线上活
动参与，并且将分为县级与州级来做审计。县级
的审计将由槟州两个市政厅分别根据个别县区进
行审核，而最终的州级审计将由槟州绿色机构负
责审核。届时，全槟总冠军将可获得州政府提供
的5000令吉奖励，而其他三所表现特出的学校也
可获得特别的奖品呢。

另外，槟州绿色幼儿园奖掖的标准审计范围
则包含了能源节省、水源保护、垃圾管理以及干
净绿意。10 所表现最佳的幼儿园将可在 2021 年 
11 月进行的绿槟榔颁奖典礼上获得500令吉奖掖
金。

槟州绿色机构特别感谢槟州发展机构 (PDC) 再
次成为这两个项目的联办单位，并全力赞助槟州
绿色学校奖以及槟州绿色幼儿园奖掖。从 2019 
年开始，PDC 就以合作伙伴方式给予这两个项目
鼎力的支持与赞助，因此也是这些项目能够成功
的幕后推手之一。

环保教育不止步
绿色学校奖 绿色幼儿园奖线上进行 

槟州绿色机构在疫情下依然积极推动环保教育。  

彭文宝（中）及陈美玲（左）感谢槟州发展机构鼎力赞助绿色学校奖及绿色幼儿 
园奖掖，右为该机构总经理拿督莫哈末巴吉。
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“齐心协力，共同防疫”，武拉必区的防疫工作从不怠懈，王丽丽州
议员今日再派发5000片口罩和年柑给武拉必新村居民。

她在武拉必新村乡管会新任主席林启贤和甘榜勿刹乡管会主席曾靖
娘的陪同下，前往武拉必巴刹和新村小贩中心派发口罩给小贩和居民
们。 所有的口罩都经过仔细和卫生包装，一包里有5片口罩。

王丽丽说，行动管制令2.0会一直延长至2月4日。目前病例居高不
下，令人担忧。疫情当前，拥有健康的体魄是最重要的事。她希望大
家安全至上，健康平安过新年。

另外，她也向居民介绍新任村长林启贤，日后新村内若有什么问
题，随时都可以联系他。联系号码为016-5572932。

王丽丽的防疫工作从不怠懈，右起曾靖娘和林启贤。

武拉必区防疫
工作不怠懈      

王丽丽与乡管会派口罩

为履行企业社会责任，同时
回 馈 社 会 及 大 众 ， S M T 

Technologies私人有限公司捐赠10
万个医疗口罩给予槟州政府，为
抗疫工作献一份力。

SMT Technologies私人有限公
司首席执行长拿督江邦健说，该
公司原本生产的口罩，是提供给
本身3000名员工使用，这是因为
在去年3月份行管令开始，发现
很多员工都去购买2层的口罩穿
戴，因此决定自行生产更有保障
的医疗口罩给予员工穿戴。

“我们拥有强大的团队，每天
生产超过3000个口罩，因此目前
也出口至国外，以及捐献给各个
单位。”

他说，在目前这个极具挑战
的时刻，要多做善事，并且与各
单位携手合作，才能让更多人受
惠，战胜疫情。

光大区州议员郑来兴说，非常
感谢私人企业慷慨捐赠，以及大
马厂商联合会槟城分会的牵线，
让政府可以获得口罩，并分派给
有需要的人民，以及前线人员，
为抗疫献一份力。

大马厂商联合会槟城分会主
席拿督王竞庆说，非常感谢SMT 
Technologies私人有限公司的捐

献，因为目前无论是金钱或物资

上的协助，对于槟城抗疫工作来
说是迫切需要的。

与会者包括大马厂商联合会槟
城分会顾问拿督斯里黄英福。

槟州首长特别协调官行政中心近
日成立了一支20人消毒队伍，连
日来已为数个地区包括警局喷雾
消毒，保持环境卫生，让警员及
居民更为安心。

槟州首长特别协调官赖国平
表示，该中心新成立的消毒队伍
目前已有4台喷雾消毒器，第一
项消毒任务就 在甲抛峇底头条
路，周四傍晚开始，该队伍耗时
两小时在头条路的各个角落都进

行了消毒。
“本队也前往威北打昔汝咯

和双溪赖警局进行喷雾消毒，
消毒范围也包括警员宿舍，同
时我们也赠送600件三层式口罩
给该两间警局，即分别300件口
罩。”

他补充，该队成员在喷雾消
毒工作进行时也严格遵守防疫标
准，他也敦促民众在这段疫情严
重的时期，尽量避免外出，如果

真的非得外出，也务必戴好口罩
及严守SOP；该队周六也将在峇
眼惹玛州议员孙意志的要求配合
下，在麦曼珍及峇眼一带的住宅
花园进行喷雾消毒。

他也呼吁有意申请喷雾消毒
服务、口罩或防疫用具的社区
或单位，可以联络该消毒队队
长Yusri 016-4333968、副队长
李永星 012-5239362或 陈宏来 
012-5529407。

首长特别协调官
行政中心成立队伍        
威北喷雾消毒让民安心

SMT Technologies助抗疫      
捐10万口罩予槟政府

SMT Technologies私人有限公
司 捐 赠 口 罩 予 槟 州 政 府 。 左 二
起：黄英福、郑来兴、江邦健及
王竞庆。    

赖国平移交口罩予双溪赖警局代表。



要闻 2021年2月1日—15日6

报导：黄国伟

“谢谢你，槟州政府。”槟
城未来基金奖学金陆续

发放，获得奖学金的学子在受访
时，皆坦诚能够获得奖学金，是
值得开心的事，也是深造之路的
推动力。

同时，这也是来自州政府对学
子们的关心，以及证明了当局在
发展教育方面的重视和决心。

在线上约访中，学子们也向记
者讲述了他们各自的攻读领域，
以及如何利用所学，回到家乡来
协助槟州在各领域，尤其是在科
学、科技、工程及数学方面的发
展。

郭微俐放眼当软体工程师
目前正在攻读资讯科技的郭

微 俐说，她对获 得上述奖学金
感到非常惊喜，并且将会以珍惜
且感恩的心态，来看待这次的成
功。

“我觉得获得这项奖学金最
大的挑战是面试环节，我对自己
面试是有信心的，但因为当时我
是最后几个面试者，长时间等待
会让我感到紧张。”

“对于想要申请这项奖学金
的后来者，我想说的是不要害怕
尝试，如果你符合资格，那就一
定不会有任何问题。”

在求学期间遇上疫情，她指
出，在行动管制令期间，所有课
程都在线上完成，而在经历两次
行管令后，她已完全适应线上求
学模式。

对于毕业之后的打算，她说，
她希望能够实践梦想，成为一名
软体工程师，并且运用学到的知
识，协助槟州的电子领域发展。

乔什愿景成立天文物理学研究
中心

来自大山脚的乔什（20岁）
说，他希望能够在未来，在槟州
成立一个天文物理学研究中心，
以推进槟州在这一方面的发展。

乔什是槟城未来基金奖学金的
获得者之一，就读物理科学的他

说，他未来的重心将在科研与相
关的技术发展方面，而回到槟
州从事这方面的事业，是他最
终的梦想。

“得到有关奖学金是我人生
中的亮点，在得到这项奖学金
的过程中的确遇上重重考验，
但我认为这一切都是值得的，
不断从失败中尝试，才是通往
成功的钥匙。”

询及在行管令期间的上课状
况，他透露，一开始并不习惯
线上上课，不过在经过这段时
间之后，如今已能应付自如，
而且授课还能反复聆听，让他
觉得网课还是有其可取性。

黄健康：助槟迈向无现金交易
城市

就 读 计 算 机 科 学 （ 3 + 0 ） 的
黄健康，对于能够获得这项奖
学金表示感激，他希望在学成
后回到槟城，协助槟城迈向无
现金交易城市步伐发展。

“我希望能够成为手机程式
开发员，并运用我学到的知识
为家乡发展做出贡献。”

询及行管令带来的影响时，
他 说 ， 行 管 令 之 后 必 须 通 过
线上上课，这的确造成一些问
题，无论如何，在他向效仿反
映后，问题已经获得解决。

哈努斯丽：大数据助槟转型
就读电脑科学数据分析专业的

哈努斯丽说，她想要成为一名数
据分析员，运用所收集的大数据
来协助槟州转型，并且寻找更多
机会及提升社会的整体效率。

“无可否认的是，大数据是未
来的趋势，它能够帮助我们加强
各方面的效率，并协助我们带来
发展，我认为这对槟城是非常重
要的。”

来自乔治市的她说，能够成为
槟城未来奖学金得益者，对她而
言是一种重视及祝福，她将以此
为动力，努力完成学业并回馈社
会，以不负栽培。

“在申请的过程中，我必须管
理好时间才能两者兼顾，这是我
遇上最大的挑战。无论如何，我
认为只要正面应对，所有事情都
会好起来。”

对于行管令再度来临，她的
学业方面是否受到影响一事，她
指出，接下来的课程将会以网课
方式进行，她如今已经在开始准
备，以求在开课时能够很好的适
应网课环境。

“这是一个没有预料到的情
况，我从没想过我的学位将会通
过网课进行。不过伸缩性的时间
是可取之处，如利用得好将能够
让学习更轻松。”

“重新想象：新视觉体验”  
G-Short短片电影节征集作品

2021年乔治市艺术节正为其即将
举行的“G-Short”短片电影节
征集作品，以探讨短片所带出的
无限想象力和可能性。

其 主 题 为 “ 重 新 想 象 ： 新 视
觉 体 验 ” ， 标 语 是 “ 简 短 而 有
力”，旨在鼓励国内外影视制作
业界创作短片，发挥他们的创造
力和创新力，以新颖的方式述说
故事；同时为新兴电影制作人才
提供一个完善自身拍摄风格的平
台，并让他们有被发掘的机会。

“ G - S h o r t ” 短 片 电 影 节 为
2021年乔治市艺术节之重点活
动，其内容还包括了导演演讲，
电影放映会、工作坊等。

槟州旅游与创意经济委员会主

席杨顺兴行政议员表示，影视制
作也是创意经济发展的其中一个
催化剂，其涉及的领域非常多样
化，且能够促成多领域合作与参
与，非常具有发展潜能。

“ 在 科 技 与 智 能 手 机 时 代 ，
我 们 的 媒 体 板 块 已 经 起 了 很 大
的 变 化 ， 并 走 向 了 精 简 化 道
路 。 许 多 影 视 爱 好 者 如 网 络 红
人（YouTubers，TikTokkers和
vloggers等），已经找到了成功
让观众在短时间内，通过视频所
叙说的内容，来影响观众想法与
决策的方式。”

因 此 ， 他 希 望 影 视 制 作 人 、
爱好者或业余玩家等，能够抓紧
机会参与上述短片制作，释放他

们的创意及想法，制作成简短而
有力的90秒短片，以展现自身才
华。

电影摄制者必须年满18岁才有
资格参赛。每部短片（包括标题
和致谢名单）皆不可超过90秒的
时间限制。任何主题、体裁、风
格或语言都可被接纳。参赛者须
提供英语字幕予非英语电影。

每次提交都无需报名费。获奖
者将获得总值马币两万令吉的现
金和奖品，截止日期为2021年4
月11日。

欲知完整的提交条规与更多详
情，请浏览 georgetownfestival.
com 或追踪https://www.facebook.
com/GeorgeTownFestival

未来基金奖学金
受惠学子感恩槟政府

矢回馈社会为州贡献

曹观友（中）与未来基金奖学金受惠学生合影。
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“双溪槟榔邻里公园”命名
竞赛从即日起开放至2月

22日，欢迎民众踊跃参与，为该
公园取个深具意义的国语名称！

槟州青年、体育委员会主席孙
意志行政议员表示，位于双溪槟
榔道第7路（Lebuh Sungai Pinang 
7）的邻里公园，目前该工程已
完成65%，预计可在今年6月前竣
工，届时将邀请槟州首席部长曹
观友主持开幕。

他指出，“双溪槟榔邻里公
园”是于去年10月4日动工，该公
园将设有9个主要设施及100个停
车位。

他表示，公园内所涵盖的设
施，都是由槟州青年与体育委员
会、双溪槟榔区州议员林秀琴、
槟岛市政厅、乡村社区管理委员
会、槟州妇女发展机构联合组成
讨论小组，以搜集当地居民的反
馈，所寻出适合当地的绿色发展
计划。其中包括涵盖100个停车位
的停车场。

胜出者获1000令吉奖金
他表示，随着该公园即将在今

年竣工，因此特别举办了是项命
名竞赛，让民众发挥创意，为该
公园取个漂亮好听，兼有意义的
国文名称。

他说，上述命名比赛开放给12
岁以上的民众参与，而比赛仅评
选出一份胜出作品，胜出者可获
得1000令吉现金奖及奖状。凡是
有参与的参赛者们，皆可获得一

份奖状。
他补充，参赛者可一人提交多

份参赛公园名称。

命名需与双溪槟榔有关
他表示，民众可善用行动管制

期间来构思有关公园的名字，而
名字必须与双溪槟榔有关，可以
是当地的特色、历史。

他补充，参赛作品亦必须是
创新及原创，且能够反映出公园
的休闲、绿色、体育元素。而参
赛作品在提交时，需附上名称解
说。

他指出，是项命名竞赛从即日
起开放报名至2月22日，下午5时
截止。

林秀琴：符合槟城2030愿景
双溪槟榔区州议员林秀琴表

示，双溪槟榔城镇人口逐渐增
加，除了当地房屋产业蓬勃发展
以外，包括卡巴星道商业区亦相
当闻名，尤其是近期许多公园因
行动管制令而关闭，民众都到来
卡巴星道运动。

她说，随着这双溪槟榔邻里
公园将在今年上半年竣工，这无

疑让民众有个休闲的地方，舒缓
大家在抗疫期间的紧绷心情与压
力。

她指出，上述的项目计划也符
合了槟城2030愿景中所强调的“
重家庭”目标，促进家庭和睦。

阿克峇：栽种各特色品种树木
体育及休闲设施管理机构首席

执行员莫哈末阿克峇表示，该公
园将设有9个主要设施及100个停
车位。

9个特设的主要设施包括：槟
州品种树木栽种保护区、休闲草
场、蝴蝶公园、运动器材、森林
主题馆、公共广场等。

他表示，栽种在公园内的独特
树苗包括了：日落洞树（Pokok 
Je lu tong)、无花果树（Pokok 
Ara）等，民众除了到来运动休闲
之外，也可借机认识及了解这些
源自槟州，且稀有的树木品种。

他也补充，命名竞赛结果是评
审的最后决定，而胜出的作品将

作为槟州政府版权所有，且有权
作出任何修改。

可网上下载参赛表格
有 意 参 与 命 名 竞 赛 者 ， 可

到 光 大 3 楼 的 槟 岛 市 政 厅 柜 台
索取参赛表格、或者到网上链
接 https://drive.google.com/drive/
folders/1NMH1ZYwxVrZ_isLBB2
El9_75Jvqji7Go?usp=sharing 下载
表格。

而参赛者必须将参赛表格电邮
至 psdklpp.form@gmail.com，或
邮寄至 :

Urusetia

Pertandingan Menamakan 

Taman

Kejiranan Lebuh Sungai Pinang 

7, Stadium Negeri Pulau Pinang, 

Batu Kawan,

14100 Simpang Ampat,

Pulau Pinang.

双溪槟榔邻里公园设计图

双溪槟榔邻里公园命名竞赛
孙意志：欢迎民众踊跃参与

创意经济创业基金免息贷款
即日起至2月26日开放申请

槟州旅游与创意经济事务行政议员杨顺兴宣布，州政府推出“创
意经济创业基金”免利息贷款计划（Creative Leap Loan），以协
助受疫情影响的创意经济领域业者。

他说，“创意经济创业基金”免利息贷款计划即日起至2月26
日开放申请，符合申请条件者可浏览 www.pdc.gov.my  做出申
请。

“申请者可在槟城行动管制令结束后，每逢周一至周五，早上
10时至下午4时30分（除了公假），将有关申请表格和所需文件
呈交至光大52楼杨顺兴行政议员办公室，截止申请日期为2月26
日。”

杨顺兴发文告说，这项免利息贷款计划以创意经济领域业者为
优先，尤其是受到新冠病毒疫情影响者。

“这免利息贷款计划也是槟州政府对创意经济领域的支持。”

孙意志（中）、林秀琴（
左）及阿克峇呼吁民众
参加 “双溪槟榔邻里公
园”命名竞赛 。  
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槟威新春灯笼彩灯
依旧灿烂

摄影：罗孙
庭/ Noor Siti 
Nabilah Noorazis

新冠 肺 炎 疫 情 肆 虐 全
球，农历新年气氛不

如往常，但灯笼彩灯依旧灿
烂。

槟州今年的新春团
拜纷纷取消，但新春
装饰却少不了。槟岛方
面，每年办盛大庙会的
古迹区，尽管今年庙会改为线上进行，不过依
然张灯结彩，充满新春气息。

至于威省，富丽堂皇的北海斗母宫、大山脚伯
公埕、柔府汽车城等地，挂起大红灯笼及牛年装饰
品，仿佛在疫情下为大家打气。

槟威两地的购物中心、商场、宗祠、神庙
等，虽然少了人潮，但装饰也不马虎，一
些商场更设置牛大哥向前冲的模型，希
望来年把疫情“冲走”，坚固的牛蹄
则把病菌踢走，还我净土！

衷心祈盼牛年里，大家牛壮力
健，吉祥如意！

盼牛年牛壮力健 
吉祥如意

北海斗母宫灯
笼阵容壮观。

冲劲十足的牛大哥准
备把病毒踢走！

乔治市古迹
区 花 团 锦
簇，美不胜
收。

大山脚伯公
埕精美新年
装饰品等你
来选购。

北海红毛井路边的“
安康”祝福语，正是
疫情下众人的心声。

威猛的守护者把关，
病毒休想进来！
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印度丰收节（Ponggal）因疫情关系，槟
州印裔依据标准作业程序（SOP）在住
家或庙宇以虔诚的心简单过节，祈求新
的一年早日摆脱疫情，明年恢复热闹庆
祝。

丰收节是印裔同胞重要的节庆之一，
是淡米尔历中泰月（Thai）的第一天，
也象征在未来一年里新的开始及希望。

虽 然 槟 州 是 其 中 一 个 实 施 行 管 令
（MCO）的州属，但民众仍可在新常态
及遵守SOP下庆祝丰收节。

座落在槟岛古迹区皇后街，建于1883
年的斯里马里安曼庙( Sri Mariamman 
Temple ) ，是槟州最古老的兴都庙，
拥有138年历史，全国最盛大的大宝森
节庆典之一的神辇游行，就是从这里开
始。今天早上，《珍珠快讯》记者与槟
州兴都基金理事会执行主席拿督拉玛占
德兰在这里共度简单的丰收节庆典。

拉玛占德兰及2名理事会成员各拿出
一口新锅熬煮牛奶，用以供奉神祗以求
庇佑，直到牛奶沸腾并溢出锅子，象征
新的一年作物丰收、生活美满。人们在
这一天也要进行清洁，丢弃旧物，以迎
接新的开始。

拉玛占德兰说，槟州政府每年都有主
办州级丰收节庆典活动，反应热烈，可
是今年不巧遇到疫情，为了避免群聚，
印裔同胞个别在庙宇或住家简单过节。

“我们祈求马来西亚在新的一年可走
出疫情困扰，卫生和经济领域都能恢复

元气，国家国家浴火重生。”

穆尼斯瓦然：社区联合活动取消
以往在丰收节庆期间人山人海的威省

兴都神庙，如位于老桥的著名百年兴都

庙和位于北赖的斯里慕尼斯华拉（Sri 
Muniswarar） 兴都庙，今年也因为行管
令而停止接待信徒。

其中，斯里慕尼斯华拉兴都庙也在面
子书专页上通知信众，在行管令期间不

会对外开放。
居住在北赖的穆尼斯瓦然透露，其社

区以往每年都会在附近的草场举行联合
庆祝活动， 平均有40户至50户家庭共同
庆祝这项节庆，但今年因为疫情和行管
令，活动已经取消，大家都改在家里庆
祝。

此外，他说，为期四天的丰收节庆期
间，他在以前都会计划外出寻访亲友叙
旧，但今年因为疫情关系，他已取消所
有行程。

“ 没 想 到 的 是 丰 收 节 落 在 行 管 令 期
间 ， 不 过 我 认 为 当 局 这 项 决 定 是 必 须
的，因为现如今把疫情控制下来比什么
都重要。”

迪鲁莫迪劳：跟足防疫措施
也 是 在 家 庆 祝 丰 收 节 的 迪 鲁 莫 迪 劳

指 出 ， 往 年 都 会 在 节 庆 时 都 会 去 神 庙
祭 拜 ， 然 而 今 年 只 能 在 家 进 行 庆 典 ，
同 时 ， 他 也 吩 咐 在 进 行 传 统 仪 式 的 家
人佩戴口罩。

“ 我 们 无 法 预 测 病 毒 ， 所 以 就 算 在
家 简 单 庆 祝 也 不 可 掉 以 轻 心 ， 我 都 会
要 求 家 人 跟 足 防 疫 措 施 ； 至 于 庆 典 的
准 备 我 也 提 早 了 ， 以 便 有 充 足 时 间 不
必进行抢购。”

他 指 出 ， 疫 情 也 让 部 分 身 在 外 地 的
家 人 无 法 回 家 ， 因 此 ， 他 们 也 没 有 如
以 往 般 盛 大 庆 祝 ， 只 以 简 约 的 方 式 进
行庆典。

高渊武吉班卓联邦大道旁的
出现了铁线“金牛踢疫”

艺术作品，引起区内民众议论
和关注，爪夷区州议员方美铼指
出，这幅“牛”转乾坤铁线作
品，是高渊道地铁线艺术达人李
祥所创作及赞助，意义深厚，它
将置设在武吉班卓联邦大道旁为
期一年。

他希望，金牛必会在新的一年
里为大马人民带来吉祥，金牛牛
蹄猛踩冠病病毒，象征着辞鼠来
牛，大马人民必然可以“牛”气
冲天，经济不但可以“牛”转乾
坤，也可一举战胜疫情。

他于日前在视察设置在高渊武
吉班卓联邦大道旁的铁线金牛踏
冠艺术作品后说，金牛将提醒路
过的每一位民众，绝对不可放松
防疫措施，大家的精神，必须像
金牛一样坚强，不怕挫折，毅力
要十足，才可以一鼓作气的战胜
疫情。

“人们在看到这幅铁线作品，
再看到金牛正在猛踢冠病病毒
后，就自然会想到，大家应该继
续的加强合作，向疫情宣战，总
有一天，我们必会取得胜利。”

“金牛踢疫”高10尺6寸，宽
11尺，制做用了14天，以金牛为
主角，一脚踩死病菌，后脚踢掉
新冠病菌。金牛站在山峰顶端，
象征今年马来西亚的经济会越来
越好。

稍后安排复制品让民众打卡
“我们不允许民众跑去打卡，

我将安排一个复制品安置在可以
让民众拍照的地方。”

此外，方美铼说，在疫情肆
虐之下，大马各领域经济在2020
年遭遇重挫，失去饭碗的人民不
计其数，我们不能轻易的向疫情
认输；相反的，我们的意志力必
需像金牛一样，越遇到困难，力
气就会特别的强大。

牛的性格不但刚强，而且勤
奋踏实，坚强的耐力不但可以突
破难关，而且更会坚持到底。

虽 然 第 三 波 疫 情 在 大 马 加
剧，一步入2021年，大马疫情确
诊病例屡次创下记录，但在政
府及私人医院前线人员的合作，
再加上人民配合之下，我们在最
后，一定可以取得胜利。

虽然这幅金牛踢疫，“牛”
转乾坤铁线艺术作品是置设在高
渊大道旁，但它却是代表全体大
马人在“牛”年的强大意志力。

这一年，我们不仅可以摆脱
冠病病毒，大马的经济也会像金
牛一样，越冲越有起色，大马一
定行。

印度丰收节遇MCO简单庆祝        
槟印裔祈求早日战胜疫情

                武吉班卓
联邦大道旁亮相      

方美铼冀牛蹄踢走病毒
方美铼（左二）、李祥（左
三）、王育璇等推介“金牛
踢疫”艺术作品。

槟州印裔依据标准作业程序在住家或庙宇以虔诚的心简单庆丰收节。
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报导：冯芷芸
摄影：罗孙庭 

今年农历新年碰上疫情严重时刻，
许多人认为今年“没心情”过年

了，但陈维铭（火柴人）认为，“关关
难过关关过”，人们应该以另一个角度
和心情，在新常态下过新年。

为此，陈维铭依旧以丰富的元素，创
造了一系列牛年的艺术作品，希望能带给
人民喜悦，提振新年气息，同时透过作
品向医护人员致敬，并希望人民能读懂
他作品中所蕴含的寓意。

今年，陈维铭有别往年鼠年时所运用
的抽象画的风格，今年运用了充满喜气
的红彤彤宣纸加上金色墨汁，再加上剪
纸的作画风格，在宣纸上画了一系列的
作品来迎接牛年。

陈维铭说，他希望他的作品，能够与
社会、环保以及时况有所链接，让人有所
省思，而不是为了画而画，与社会和时况
脱节。

“今年运用了金色和红色为主，主要
是希望能带给人们喜悦的感觉，因为疫情
的关系，导致很多人都感到压力，悲观等
等负面的情绪来迎接新年，借着作品，
我希望唤醒人们乐观的看待疫情，勿太悲
观。”

他说，无论如何农历新年还是要过
的，只不过是以新常态的方式来过，因为
目前的疫情只是一个过程，它最终将会成
为过去。

“我们可以换个角度来看，今年农历
新年不能亲自拜年或与朋友欢聚，但我

们却有了更多的时间来陪伴家
人。”

作品融合新冠病毒元素
不仅如此，透过陈维铭的作品，

不难发现令人会心一笑的隐藏讯息，以
及令人惊喜的创意点子。

除了金牛贺岁、牛转乾坤、牛运亨
通、花开富贵、年年有余等惯例充满喜庆
气息作品，陈维铭也融合了新冠病毒的元
素，以表达对疫情的关心，并透过画作向
医护人员致敬，以及调侃和嘲讽方式，来
暗喻不遵守SOP的人们。

其中一幅亚克力画的作品，绘画了一
直身型庞大的牛，全身压在新冠病毒上，
并一脸不屑的表情。陈维铭说，牛一般给
人稳重和冷漠的感觉，因此透过这个画
作，他想要利用了牛的特征，表达只要凝
聚众人力量，定能将病毒压制下来。

“另一幅作品我将牛画成了医护人
员，一只手拿着病毒另一只手则拿着针
筒，表达了前线医护人员依然辛苦的继续
对抗疫情，虽然辛劳，但脸上仍然挂着无
奈的笑容，以诙谐的方式来表达现况。”

陈维铭也表示，一般人都习惯写日记
记录生活，而他则希望用画画来记录生
活，因此他也使用册画的方式来记录今年
的历程，目前该册画只花了个开篇，画中
几只穿上潮剧服的牛，以及人民抗疫的过
程，也记录其中。

用再循环物品赋予艺术新生命
此外，他也充分利用了再循环物品，

包括火柴盒、鸡蛋盒、木枝和石头等等，
制作成有趣的装置艺术品。

其中一幅以塑料汤匙以及凝土制成
的“牛魔王”作品，虽然看似霸气的牛，
但也乖乖的戴上了口罩，陈维铭说，这幅
作品要表达的是，“就连牛都戴口罩了，
而人呢？”，暗讽在疫情严峻下仍不遵守
SOP的人，不戴口罩的人，是不是连牛都
不如呢，引人省思。

另一个作品，陈维铭使用了20个火柴
盒，并在每个火柴盒里画了不同风格和形
象逗趣的牛，他说，人民对牛的既定印象
就是耕田的牛，但其实牛也可以很百变，
而这幅作品的含义就是希望人民能够突破
现有的思维或困境，迈向新格局。

“我的座右铭就是‘天生我材必有
用’，我认为无论是谁或者什么材料，他
们都有自己本身的价值，例如一些看似不
起眼的垃圾，都可以进行二次创作，赋予
它艺术新生命。”

促儿童发挥创意绘画
平常也有绘画教学的他说，他在教画

的过程中，常常教导孩子们利用创意思
维，来进行绘画和艺术创作，好让他们日
后工作和生活外，也能发挥创意。

询及对于牛年最大的期许，陈维铭表
示最重要的就是“平安”，因为在这疫情
严峻的时刻，只有自己平安了，才能确保
家人也平安。

“我相信此次的疫情，提醒了人们对
于环境的自省外，也提醒了人们除了朋友
和爱人之外，家人才是一直守护和爱护你
的人。”

他希望透过作品，让人们感到欢快
外，也盼望人们能以另一个角度看待疫
情，勿太悲观，继续做自己希望和有兴趣
的事，例如透过画画来抒发情绪。

关关难过关关过      
陈维铭呈献艺术品

吁正面迎牛年

陈维铭充分利用再循
环 物 品 ， 包 括 火 柴
盒、鸡蛋盒、木枝和
石头等等，制作成有
趣的装置艺术品。

陈 维 铭 利 用 牛
的形象，代表
了辛苦的前线
医护人员仍旧积极抗
疫，露出无奈的笑容。  

陈维铭希望透过作
品盼望人们能以另
一 个 角 度 看 待 疫
情，勿太悲观。“牛转乾坤”新年作品，希望今年人民

都能时来运转。

金牛转运，把不好的送走，迎来
好运气！
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மத்திய அரசு முடித் திருத்தும் நிறலயங�ள் கசயல்ப் அனுமதி 
வழங� யவணடும்- முடித் திருத்தும் உரிறமயோளர�ள் ய�ோரிக்ற�

வி்ோமுயறசி எதிர�ோல இலக்கு அற்வதைறகு வழி�ோடடி

கெ்காைகா ்ததகாஸ்-அண்லமயில், மகாநிை அரசு 
மகெளுகெகான உதவிததிட்டம் 3.0-ல் சிலெ 
அைஙெகாரம், முடித திருததும் நிலையஙெள் மற்றும் 
ஸ்்கா ஆகிய வியகா்கார உரிலமயகாளரெளுககு 
ரிம500 நிதியுதவி வழஙகுவதகாெ மகாநிை முதல்வர 
லமதகு சகாவ் கெகான் யகாவ் அறிவிததகார. 

மகாநிை அரசின் இததிட்டஙெலள 
வரலவற்்தகாெ முடித திருததும் நிலைய 
உரிலமயகாளரெளகான லெகா.மலெந்திரன் 
மற்றும் ச.புவலனஸ்வரன் கூறினர. இந்நிதி 
சிறிய உதவிதகதகாலெயகாெ இருந்தகாலும் 
முடித திருததும் நிலைய உரிலமயகாளரெளின் 
சுலமலயக குலைகெ விததிடும், என்ைனர. 

 "லெகாவிட-19 தகாகெதலதக ெடடுப்டுதத  
கூட்டரசு அரசு குறிப்காெ லதசிய ்காதுெகாபபு 
மன்ைம்(எம்.லெ.என்) மற்றும் அலனததுைெ 
வகாணி் மற்றும் கதகாழில்துலை அலம்சசு 
(எம்.ஐ.தி.ஐ) சிை கதகாழில்துலைககுத 
தல்டவிதிததது, இந்தப க்ருந்கதகாற்லை 

ெடடுப்டுததலவ என்்லத அறிலவகாம். 
இருபபினும், இந்த அறிபபினகால்  முடித 
திருததும் நிலைய உரிலமயகாளரெள் க்ரும் 
்காதிபல் எதிரலநகாககுவதகாெ," மதி முடித 
திருததும் நிலைய உரிலமயகாளர மலெந்திரன் 
கூறினகார.  

"இந்த பி.லெ.பி 2.0 ஆல்ண ெ்டந்த 
ைனவரி 13-ஆம் லததி முதல் அமைகாகெம் 
ெகாண்்தகால் ஏைககுலைய மூன்று வகாரஙெள் 
ெல்ட அல்டகெப்டடுள்ளது. இதனகால் 
தினசரி வருமகானம் இழபபு ஏற்்டுவலதகாடு, 
கூடுதைகான நிதி்ச சுலம குறிப்காெ ெல்ட 
வகா்டலெ, கதகாழிைகாளரெள் ஊதியம், ்ரகாமரிபபு 
ெட்ட்ணஙெள் என எதிரகெகாள்வதகாெ," 
லெகாை மூ்டகா இந்திய சிலெ அைஙெகார 
உரிலமயகாளர சஙெத தலைவருமகான 
மலெந்திரன் முதது்ச கசயதிெள் நகாளிதழுககு 
அளிதத லநரெகா்ணலில் இவ்வகாறு கூறினகார. 
இந்த பி.லெ.பி2.0 அமைகாகெததின் ல்காது 
சிை துலைெளுககு விைககு அளிகெப்ட்டது 
ல்காை முடித திருததும் நிலையஙெளுககும் 
ெடுலமயகான நிர்ணயிகெப்ட்ட நிரவகாெ 
நல்டமுலை(எஸ்.ஓ.பி) விதிதது இந்த 
வியகா்காரதலத வழிந்டதத கூட்டரசு  அரசு 
அனுமதி வழஙெ லவண்டும் என லெகாரிகலெ 
விடுததகார. 

இரண்்டகாவது தலைமுலையகாெ 
இதகதகாழிலில் ஈடுப்டும் சகதி முடித திருததும் 
நிலைய உரிலமயகாளர ச.புவலனஸ்வரன் இந்த 
ெல்ட மு்டகெததகால் அதிெமகான நஷட்டதலதயும் 
்ரகாமரிபபுக ெட்ட்ணஙெள் கசலுதத சிரமம் 
எதிரகெகாள்வதகாெவும் கூறினகார. 

"மகாநிை அரசு பினகாஙகு லமம்்காடடுக 
ெழெததின் வகாயிைகாெ சிறுகதகாழில் 
வியகா்காரிெளுககு வடடியற்ை ெ்டனுதவி                    
வழஙகும் திட்டதலத ஆதரிப்தகாெக 

்ட்டரகவகாரத - ஏடடு ெல்வி மடடுமின்றி 
திைன்ெல்வி கெகாண்டும் வகாழ்கலெயில் 
முன்லனைைகாம் என்்தற்கு   ஆரம்்க ெல்வி 
மடடுலம ்யின்ை க்கா. ெமைநகாதன்,38 
அவரெளின் சகாதலன ஒரு சகான்ைகாெத 
திெழ்கிைது. அவரின்  எதிரெகாை குறிகலெகாளகான 
வகாென உ்ரி்காெஙெள் விற்கும் ெல்டலயத 
திைகெ லவண்டும் என்ை இைடசியம் இறுதியில் 
நிலைலவறியது. 

"ஆரம்்க ெல்விககுப பின் ெல்வியில் 
ஆரவம் இல்ைகாததகால் ்ள்ளிககுத கதகா்டரந்து 
கசல்ைவில்லை. இருபபினும், வகாழ்கலெயில் 
முன்லனற்ைம் ெகா்ண கசகாந்த கதகாழில் லெக 
கெகாடுககும் என்ை  எண்்ணததில் பினகாஙகில் 
அலமந்துள்ள ஒரு வகாென உ்ரி்காெஙெள் 
விற்கும்  ெல்டயில் ் குதி லநரமகாெ லவலைககு்ச 
லசரந்து ்டிப்டியகாெ அந்த லவலையின் 
நுணுகெஙெலளக ெற்றுககெகாண்்டதகாெ," 
முதது்சகசயதிெள் நகாளிதழ் லமற்கெகாண்்ட 
லநரகெகா்ணலில் இவ்வகாறு கூறினகார.  

இந்த லெத கதகாழிலில் நிபு்ணததுவம் 
க்ற்ை ெமைநகாதன் இறுதியில் தனது 19வது 
வயதில் சுய முயற்சியில் கசகாந்த வகாென 
உ்ரி்காெஙெள் விற்கும் ெல்டலய 'மின் தகாயிஸ் 

எண்்டரபிலரஸ்' என்ை க்யரில் ்ட்டரகவகாரத, 
ைகாைகான் ்காெகான் லுவகாரில் கதகா்டஙகினகார. 
கதகா்டகெததில், இந்த வட்டகாரததில் 'வகாென 
ெகாற்று கவளிலயற்றும் குழகாய' க்காருததும் 
பிரதகான ெல்டயகாெ இது விளஙகியது. 

சிறு வயதிலிருந்து வகாென உ்ரி்காெஙெள் 
விற்கும் கதகாழிலில் கெகாண்்ட ஆரவலம 
வகாென ெகாற்று கவளிலயற்றும் குழகாய 
க்காருததும் ெல்ட கதகா்டஙெ தூண்டுலெகாளகாெ 
விளஙகியதகாெக கூறினகார. அண்லமயில் 
அறிவிதத ந்டமகாட்டக ெடடுப்காடடு ஆல்ண2.0 
(பி.லெ.பி) அமைகாகெததகால் பிை சிறு கதகாழில் 
வியகா்காரிெள் ல்கால் தனது வியகா்காரததிலும் 
அதிெ தகாகெதலத ஏற்்டுததியதகாெக கூறினகார.

 க்காதுவகாெலவ, எனது வகாடிகலெயகாளரெள் 
லைகாகூர, கிளந்தகான், ல்ரகாக, கெ்டகா மற்றும் 
உள்ளூர இ்டஙெளில் இருந்து அதிெமகாெ 
வருலெயளிப்ர. தற்ல்காது 

பி.லெ.பி அமைகாகெததகால் 
வகாடிகலெயகாளரெள் மகாநிைம் மற்றும் 
மகாவட்டம் எல்லைலயக கூ்ட ெ்டகெத தல்ட 
விதிகெப்டடுள்ளது. இதனகால் வியகா்காரம் 
ஏைககுலைய 50% ்காதிப்ல்டந்துள்ளது. 
இருபபினும், வியகா்கார வகாயபபுெலள 

லமம்்டுதத குறிபபிட்ட ெகாற்று கவளிலயற்றும் 
குழகாய க்காருததுவதற்கு்ச சிைபபு ெழிவுெள் 
வழஙகுவதகாெவும் கூறினகார.

பி.லெ.பி-ககுப பிைகு தனது வியகா்காரதலத 
லமம்்டுததி புதிய கிலளெள் திைகெ உதலவெம் 
கெகாண்டுள்ளதகாெக கூறினகார.  

இந்த பி.லெ.பி அமைகாகெததகால் ஆர்டர 
கசயயும் வகாெனம் சம்்ந்தப்ட்ட க்காருடெள் 
நீண்்ட ெகாை இல்டகவளிககுப பின்ல் 
கில்டககிைது. லமலும், அபக்காருடெளின் 
விலைலயற்ைம் ெகாண்்லத மறுப்தற்கில்லை, 
என்ைகார. நீண்்டெகாை வியகா்காரப ்ய்ணம் 
அதிெமகான வகாடிகலெயகாளரெலள 
உருவகாககியதகால் சமூெ வலைததளஙெள் 
வகாயிைகாெ இந்த வியகா்காரதலத விளம்்ரம் 
கசயய முற்்்டவில்லை, என்ைகார. 

இலளஞரெள் இதகதகாழில் ெற்றுககெகாள்ள 
ஆரவம் கெகாள்ள லவண்டும். குறிப்காெ ெகாற்று 
கவளிலயற்றும் குழகாய க்காருததும் ெல்டெள் 
சம்்ந்தப்ட்ட வியகா்காரததில் இந்தியரெளின் 
்ஙெளிபபு குலைவகாெலவ ெகா்ணப்டுவதகாெ 
கூறினகார. எனலவ, இந்திய இலளஞரெள் 
இதகதகாழிலை ெற்றுககெகாள்ள இ்ணகெம் 
கெகாள்ள லவண்டும் என வலியுறுததினகார. 

தனது கண்யில விறபணனச் ்சயயும் 
்வாகன காறறு ்்வளிபயறறும் குழாணயக் 

காணபிக்கிறார்

கூறினகார. இருபபினும், இம்மகாதிரியகான 
உதவிெள் விண்்ணபபிததும் கில்டகெபக்ைகாத 
தரபபினருககும் மகாநிை அரசு உதவிெள் வழஙெ 
உதலதசிகெ லவண்டும்," என வ்ட மகாநிை சிலெ 
அைஙெகார சமூெநை இயகெத தலைவருமகான 

புவலனஸ்வரன் கூறினகார. மகாநிை அரசின் கீழ் 
உதவிெள் கில்டகெபக்ைகாத தரபபினருககு 
அததுலைெள் சம்்ந்தப்ட்ட சஙெஙெள் மூைம் 
நிதியுதவி வழஙெ லவண்டும், என  லெகாரிகலெ 
விடுததகார. 

 

சக்தி முடித் திருத்தும் நிணலய உரிணமயாளர்  பு்வபனஸ்்வரன் மூ்பபட்் தனது கண்ணயக் 
காணபிக்கிறார்.

மதி முடித் திருத்தும் நிணலய உரிணமயாளர் 
மபகந்திரன்
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மரபியல்

கதைோழிறசோறல�ளில் எஸ்.ஓ.பி முறையோ� பின்பறறுவறதை 
உறுதிப்படுத்தை யவணடும் - ய்விட

கதைோழில்திைன் 
வளமோை 
வோழக்ற�க்கு 
வித்திடும்!!!
்காெகான் - 'லெதகதகாழில் ஒன்லை ெற்றுககெகாள் 
ெவலை உனககில்லை ஒபபுககெகாள்' என்ை 
்கா்டல் வரிககு ஏற்் லமகாட்டகார ் ழுதுப்காரககும் 
துலையில்  கி.இரகாலமந்தன், 41 பீடுநல்டப 
ல்காடடு வருகிைகார. 

எஸ்.பி.எம் லதரவுககுப பின்னர குடும்் 
சூழல் ெகார்ணமகாெ லமற்ெல்வி கதகா்டரகாமல் 
கதகாழில்ெல்வி மூைம் சிைந்த எதிரெகாைததிற்கு 
விததிடடுள்ளகார. ைகாைகான் ்காெகான் ஆைகாமில் 
இலரமன் லமகாட்டகார ்ழுதுப்காரககும் ெல்டலய 
15 வரு்டமகாெ கவற்றிெரமகாெ ந்டததி 
வருவதகாெக கூறினகார.

இல்டநிலைப்ள்ளி ்யின்று 
கெகாண்டிருககும்ல்காலத வீடடின் அருகில் 
இருககும் சீனர ஒருவரி்டம் இகலெதகதகாழிலை 
ஐந்தகாண்டு ெகாைம் ெற்ை பின்னர 
கசகாந்தமகாெ ெல்ட ஒன்லை கதகா்டஙகியதகாெ 
முதது்சகசயதிெள் நகாளிதழுககு அளிததப 
ல்டடியில் இவ்வகாறு கூறினகார. 

்காதுெகாபபு அம்சஙெலள ெருததில் கெகாண்டு 
இம்முயற்சி எடுகெப்டடுள்ளது. கதகா்டரந்து, 
இ்சசிறுகதகாழில் வியகா்காரிெளுககு வியகா்கார 
உரிமம் மற்றும் முலையகான ஆவ்ணஙெளும் 
வழஙெப்டும் என  ல்டவிட கூறினகார. 

இதனில்டலய, புதிய இயல்பில் மகெள் முெக 
ெவசம் அணிவது ெட்டகாயமகாகெப்டடுள்ளது. 
எனலவ, உ்லயகாகிதத முெகெவசஙெலள எல்ைகா 
இ்டஙெளிலும் வீசுகின்ைனர. இந்நிலைலய 
மகாற்றியலமகெ க்காதுமகெளில்டலய 
விழிபபு்ணரவு ஏற்்டுததும் வண்்ணம் பிர்சசகாரம் 
லமற்கெகாள்ளப்டும். இதன்வழி லெகாவிட-19 
சஙகிலி ் ரவுவலதயும் துல்டதகதகாழிகெ முடியும், 
என்ைகார.  கதகா்டரந்து, இல்ணயதளததில் 

வியகா்காரம் கசயயும் திட்டதலத 
ெ்டந்தகாண்டு கச்ரகாங பிலை மகாநெர ெழெம் 
அறிமுெப்டுததியது. லெகாவிட-19 தகாகெததகால் 
லவலையிழந்து தவிபல்காருககு உதவும் 
லநகாககில் இததிட்டம் அறிமுெப்டுததப்ட்டது. 
இல்ணயவழி வியகா்காரததில் ஈடுப்்ட கச்ரகாங 
பிலை மகாநெர ெழெம் உரிமம் வழஙகுகின்ைது. 
இதலனப்ற்றிய வி்ரஙெள் அறியகாலதகார 
கச்ரகாங பிலை மகாநெர ெழெ அெப்கெதலத 
வைம் வரைகாம். 

கதகா்டரந்து, கச்ரகாங பிலை முழுவதும் 
்்ணமில்ைகா ்ரிவரததலன துரிதப்டுதத 
க்காதுமகெளுககு அதன் கதகா்டர்காெ 
ெல்வி புெட்டப்டும். இதன்மூைம், சிறுவரெள் 

லெகாவிட-19 ்காதிபபினகால் இகெல்டயின் 
வருமகானம் க்ருமளவில் ்காதிகெப்டடுள்ளது. 
லமகாட்டகார ்ழுதுப்காரககும் க்காருடெளின் 
விலையும் அவ்வபல்காது ஏற்ைம் ெகாண்கிைது. இதன் 
கசைலவ ஈடுகெட்ட வகாடிகலெயகாளரெளி்டம் 
அவரெளின் லசலவகெகான ெட்ட்ணதலத 
அதிெரிககும் சூழல் லநரிடுகிைது. இதனகால், 
வகாடிகலெயகாளரெளும் இன்னல்ெலள 

விற்ைல் ல்கான்ை லசலவெள் வழஙெப்டுகின்ைன.
லமலும், தகான் ெற்றுககெகாண்்ட 

இதகதகாழிலை இததுலையில் ஆரவமுள்ள 
இரண்டு இலளஞரெளுககு ெற்று கெகாடுதது 
அவரெலள வகாழ்கலெயில் முன்கனடுதது கசல்ை 
வழிெகாடடியகாெ  இருப்து ் காரகாட்டககுரியதகாகும்.

அலத லமகாட்டகார ெல்டயில் ்ணிபபுரியும் 
அருண்ரகாஜ் மற்றும் அரவின் ரகாஜ் என்ை இரண்டு 
்தின்ம வயது இரடல்டயரெள் தஙெளுககு 
லமகாட்டகார ்ழுதுப்காரப்தில் அதிெ ஆரவம் 
என்று கூறுகிைகாரெள். தஙெளின் 12 வயதில் 
அவ்வபல்காது இலரமனின் ெல்டககு உதவிககு 
லசரந்து பின்னர இல்டநிலைப்ள்ளியில் ஐந்தகாம் 
்டிவம் முடிதத பின்னர லமற்்டிபபு கதகா்டர 
ஆரவமில்ைகாத ெகார்ணததகால் முழுலநரமகாெ 
இகெல்டயில் ்ணியில் லசரந்தனர. இபல்காது 
திைலமலய வளரததுககெகாண்டு லெதகதகாழில் 
ஒன்லை தஙெளின் வகாழ்கலெககு வளம் லசரககும் 
என்ை ல்காதலனயில் இதகதகாழிலை இலரமனி்டம் 
திைன்்்ட ெற்று வருவதகாெ முதது்ச கசயதிெள் 
நகாளிதழ் லமற்கெகாண்்ட ெண்ல்ணகாட்டததில் 
இந்த இரடல்டயரெள் குறிபபிட்டனர. 

இகலெதகதகாழிலில் இன்னும் அதிெமகான 
நுணுகெஙெலள அறிந்து எதிரெகாைததில் 
சுயமகாெ லமகாட்டகார ்ழுதுப்காரககும் ெல்டலய 
திைகெ இைககு கெகாண்டுள்ளனர, இந்த 
துடிப்கான இரு்தது ஒன்று வயது இலளஞரெள்.

வகாழ்கலெயில் லமன்லமயல்டய ெல்வி மடடும் 
ஒரு சகான்றில்லை. மகாைகாெ லெதகதகாழில், 
வி்டகாமுயற்சி மற்றும் ஆரவததின் வகாயிைகாெவும் 
வகாழ்கலெயில் கவற்றியல்டய முடியும் என்று 
இலரமன் லமகாட்டகார ் ழுதுப்காரககும் ஊழியரெள் 
நிரூபிததுள்ளனர.
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பிலை - 2021 ஆம் ஆண்டிற்ெகான  கச்ரகாங 
பிலை மகாநெர ெழெததின் (எம்.பி.எஸ்.பி) 24 
ெவுன்சிைரெளில் கமகாததம் ஐந்து புதிய முெஙெள் 
மகாநிை முதல்வர சகாவ் கெகான் யகாவ் முன்னிலையில் 
்தவிபபிரமகானம் எடுதது கெகாண்்டனர. எனலவ, 
முதது்சகசயதிெள் நகாளிதழ் இதகதகா்டர்காெ 
லநரெகா்ணலை லமற்கெகாண்்டது.

"பினகாஙகு மகாநிைததில் கசயல்்டும் 
கதகாழிற்சகாலைெளில் லதசிய ்காதுெகாபபு மன்ைம் 
அறிவிததுள்ள நிர்ணயிகெப்ட்ட நிரவகாெ 
நல்டமுலை (எஸ்.ஓ.பி) முலையகாெ பின்்ற்றுவலத 
உறுதிப்டுததப்்ட லவண்டும். பினகாஙகு 
மகாநிைததில் அதிெரிதது வரும் லெகாவிட-19 
வழககுெள் க்ரும்்காலும் கதகாழிற்சகாலைெளில் 
இருந்து ்ரவியலவ என்்து குறிபபி்டததகெது.

"அண்லமயில் மததிய அரசு  ந்டமகாட்டக 
ெடடுப்காடடு ஆல்ண (பி.லெ.பி) 2.0 
அறிவிததிருந்தகாலும் இம்முலை கதகாழிற்சகாலைெள் 
கசயல்்்ட அனுமதிகெப்டுகின்ைன. ஆனகால், 
அஙகு எஸ்.ஓ.பி முழுலமயகாெ பின்்ற்ைப்டுகிைதகா 
என்்து லெள்விககுறியகாெலவ இருககிைது. 
இதலன லெயகாள லதசிய ்காதுெகாபபுக மன்ைம் 
ெண்ெகாணிபபுெலளத துரிதப்டுதத லவண்டும்," 
என்று எட்டகாவது முலையகாெ கச்ரகாங பிலை 
மகாநெர ெழெ ெவுன்சிைரகாெப ்தவிபபிரமகா்ணம் 
எடுததுககெகாண்்ட ல்டவிட மகாரேல் 
முதது்சகசயதிெள் நகாளிதழ் லமற்கெகாண்்ட 
லநரெகா்ணலில் இவ்வகாறு வலியுறுததினகார.

லமலும், லெகாவிட-19 கதகாற்றுலநகாயின் 
தகாகெததினகால் ்காதிகெப்டடு சிறுகதகாழில் 
வியகா்காரததில் ஈடுப்டடிருககும் வியகா்காரிெளுககு 
உதவ அவரெளுககு கச்ரகாங பிலை முழுவதும் 
தளம் அல்டயகாளம் ெகா்ணப்டடுள்ளது. இதன் 
மூைம், சகாலைலயகாரஙெளில் ல்காககுவரதது 
கநரிசல் ஏற்்டுவலத தடுககுவலதகாடு 

முதல் க்ரியவர வலர கதகாழில்நுட்ததின் 
அவசியதலத தூண்டுவலதகாடு லெகாவிட-19 
தகாகெதலதயும் குலைகெ முடியும் என்று ல்டவிட 
நம்பிகலெ கதரிவிததகார. 

"கச்ரகாங பிலை வட்டகாரததில் அந்நிய 
கதகாழிைகாளரெள் அதிெமகாெ ெல்ட வியகா்காரததில் 
ஈடுப்டடுள்ளனர. இந்நிலைலய ெடடுப்டுதத 
கச்ரகாங பிலை மகாநெர ெழெம் விலரவில் 
ந்டவடிகலெ எடுகெவுள்ளது. சட்டவிலரகாத 
உரிமம் கெகாண்டு வியகா்காரஙெளில் ஈடுப்டும் 
அந்நிய கதகாழிைகாளரெளகால் நம் நகாடடின் 
க்காருளகாதகாரமும் ்காதிகெப்டும் என்று 
கச்ரகாங பிலை மகாநெர ெழெ உறுபபினரகாெ 
மூன்ைகாவது தவல்ணயகாெ ்தவிபபிரமகா்ணம் 
எடுதது கெகாண்்ட கைசன் இரகாஜ் கூறினகார. 

அந்நிய கதகாழிைகாளரெள் வியகா்காரததில் 
ஈடுப்டுவலத ெடடுப்டுதத கச்ரகாங பிலை 
மகாநெர ெழெததில் சிைபபுப ்ணிககுழு 
நியமிகெப்டும். இதன்மூைம், கச்ரகாங 
பிலை வட்டகாரததில் ெண்ெகாணிபபுெள் 
லமற்கெகாள்ளப்டடு ந்டவடிகலெெள் 
துரிதப்டுததப்டும்.

பினகாஙகில் இல்ணயவழி உ்ணவு வகாஙகும் 
முலை மிெவும் பிர்ைமகாகியுள்ளது. இன்னும் 
வருஙெகாைஙெளிலும் இதன் விண்்ணப்ம் 
அதிெரிககும் ்டசததில் இவரெளுககு 
உதவ உரிமம் கில்டகெபக்றுவலத 
உறுதிப்டுததுவலத இவ்வகாண்டு லநகாகெமகாெ 
கெகாண்டுள்ளதகாெ கைசன் கூறினகார. 
இததிட்டததின் வகாயிைகாெ உ்ணவு வகாஙெ 
கவளியில் வரும் மகெளின் ந்டமகாட்டம் 
குலைகெப்டடு கச்ரகாங பிலை நெரதலத 
குலைந்த ெகார்னற்ை நெரமகாெ மகாற்றியலமகெ 
முடியும் என்று கைசன் நம்பிகலெ கதரிவிததகார.

 ்சபராங பிணற மாநகர் கழக உறுபபினர் 
ப்விட் மார்ேல

்சபராங பிணற மாநகர் கழக உறுபபினர் 
்ெசன் இராஜ்  

எதிரகெகாள்வலதகாடு எஙெளுககும் வியகா்காரததில் 
்காதிப்காகிைது", என்று இரகாலமந்தன் கூறினகார.

இலரமன் லமகாட்டகார ்ழுதுப்காரககும் ெல்ட 
மததிய அரசு அறிவிதத ந்டமகாட்டக ெடடுப்காடடு 
ஆல்ணயின் ல்காது ெகாலை 9 மணி கதகா்டஙகி 
இரவு 8 மணி வலர திைந்திருககும். இஙகு 
லமகாட்டகார ்ழுதுப்காரததல், லமகாட்டருககு 
சகாயம் பூசுதல் மற்றும் ்லழய லமகாட்டரெலள 

உரிணமயாளர் இராபமந்தன் பமாட்்ார் 
பழுதுபபார்பபணத பார்ண்வயிட்்ார்.

 ணகத்்தாழிலில சிறந்து விளஙகும் 
அருண இராஜ் மறறும் அர்வின் இராஜ்
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நகான்ெகாவது கதகாழில்துலை புரடசி 4.0    
(ஐ.ஆர 4.0) ககு அடிததளமகாெ கதகாழில்நுட் 
தரவு நிபு்ணததுவம் திெழ்கிைது.

கதகாழில்முலனலவகார மற்றும் 
உற்்ததியகாளரெள் சிைந்த லசலவ மற்றும் 
உற்்ததி லமம்்டுதத கதகாழில்நுட் தரவு 
நிபு்ணததுவம் முககிய ்ஙகு வகிககிைது.

இரு்தது இரண்டு வயதகான ஹனு 
� தனது லமல் ்டிபல் முடிதத பின்னர 
தரவு ஆயவகாளரகாெப ்ணிபபுரிய இைகெகாெ 
கெகாண்டுள்ளதகாெ ்கிரந்து கெகாண்்டகார.

தற்ல்காது ெணினி அறிவியல் துலையில், தரவு 
்குப்காயவு புைததில் இளஙெலைப ் ட்டம்  ெற்கும்  
ஹனு �, வணிெஙெலள வலுப்டுததுவதில் 
கதகாழில்நுட் தரவு நிபு்ணததுவம் முககிய ்ஙகு 
வகிககிைது எனக குறிபபிட்டகார.

“நகான் ்ட்டம் க்ற்ை பிைகு பினகாஙகுககு 
மீண்டும் லசலவயகாற்ை விரும்புகிலைன். 
கதகாழில்நுட் தரவு நிபு்ணததுவதலதக கெகாண்டு 
திைன் மிகெ  சூழலை உருவகாகெவும் முடியும். 

ந்மோட்த்றதைக்
�டடுப்படுத்து

   கதைோறறு பரவோது

பினாஙகு மாநில முதல்வர் சாவ் ்கான் யாவ் 2020-ஆம் ஆணடுக்கான பினாஙகு எதிர்கால அறக்கட்்ணள உபகாரச் சம்பளக் கடிதத்ணத ்வழஙகினார்.

்ல்ெலைெழெததில் (யு.தி.ஏ.ஆர சுஙலெ 
லைகாங கிலள) லம 2023-இல் ் ட்டம் க்றுவகார 
என்று எதிர்காரகெப்டுகிைது.

அண்லமயில் கெகாம்தகாரில் நல்டக்ற்ை 
கசயதியகாளர சந்திபபில் மகாநிை முதல்வர சகாவ் 
கெகான் யகாவ், 2020 ஆண்டுகெகான பினகாஙகு 
எதிரெகாை அைகெட்டலள  (பி.எஃப.எஃப) 
உ்ெகார்ச சம்்ளததிற்ெகாெ ரிம3.4 மில்லியன் 
நிதி ஒதுககீடு வழஙெப்டுவதகாெ அறிவிததகார.

2015 ஆம் ஆண்டு (பி.எஃப.எஃப) முதல், 
அறிவியல், கதகாழில்நுட்ம், க்காறியியல், 
ெணிதம், ெ்ணககியல் மற்றும் நிதிததுலை  
ஆகிய துலைெளில் 585 சிைந்த மற்றும் 
தகுதியகான மலைசிய இலளஞரெளுககு   
பி.எஃப.எஃப ்யனளிததுள்ளது.

எதிரெகாைததில் இததுலையில் நிபு்ணததுவம் 
மிகெ தரவு ஆயவகாளரகாெ உருவகாகெம் ெகா்ண 
இ்ணகெம் கெகாண்டுள்ளதகாெ, முதது்சகசயதிெள் 
நகாளிதழுககு அளிததப ல்டடியில் இவ்வகாறு 
கூறினகார.

இவர அடுதத ஆண்டுககுள் ஆசியகா 
்சிபிக கதகாழில்நுட் மற்றும் ெண்டுபிடிபபு 
்ல்ெலைகெழெததில் (APU) இளஙெலை ் ட்டம் 
க்றுவகார என்று எதிர்காரகெப்டுகிைது.

2020-ஆம் ஆண்டுகெகான பினகாஙகு எதிரெகாை 
அைகெட்டலள உ்ெகார்ச சம்்ளததிற்குத 
லதரவகான 74 மகா்ணவரெளில் ஹனு �யும் 
ஒருவர என்்து குறிபபி்டததகெது.

இயற்பியலில் இளஙெலை ்ட்டம் ்யிலும் 
ஏ. லைகாசுவகா, 20, தனது ்ட்டப்டிபல் 

முடிதத பின்னர பினகாஙகில் வகானியல் மற்றும் 
வகானியற்பியல் கதகா்டர்கான ஆரகாய்சசி வசதிலய 
நிறுவ எண்்ணம் கெகாண்டுள்ளகார.

பி.எஃப.எஃப முததியகாரகா உ்ெகார்ச 
சம்்ளப க்றுநரகான லைகாசூவகா இயற்பியல் 
்ட்டம் க்ற்ைவரெள் க்காதுவகாெலவ, ்ட்டம் 
க்ற்ை பின்பு இததுலையில் குலைந்த 
லவலை வகாயபபுெள் இருப்தகாெ எண்்ணம் 
கெகாள்கின்ைனர.

“நகான் இததுலையில் ெல்வி ெற்்லதப ் ற்றி 
விமரசிதத விமரசெரெளுககு எதிரெகாைததில் 
சிைந்த வகானியல் மற்றும் வகானியற்பியல் 
நிபு்ணரகாெ உருவகாகெம் ெண்டு ெகாடடுலவன்,” 
என்று அவர கூறினகார.

லைகாசுவகா  துஙகு அபதுல் ரஹமகான் 

பிைோஙகு எதிர�ோல அைக்�ட்றளயின் ஊக்�த்கதைோற� 
மோணவர�ளின் சிைநதை எதிர�ோலத்திறகு வித்திடும்
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BIRO PENGADUAN AWAM 04-263 6893

SEKRETARIAT KERAJAAN  04-262 1957

NEGERI

KASTAM 04-262 2300

IMIGRESEN 04-250 3419

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

Pusat Perkhidmatan Wanita (Seberang)04-398 8340

EPF 04-226 1000

SOCSO 04-238 9888

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

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

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

Talian Kecemasan & Perkhidmatan Awam

PROGRAM PENGHARGAAN WARGA EMAS/OKU/IBU TUNGGAL/

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

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

Kalendar Pelancongan

Saluran Rasmi Kempen Penang Lawan Covid-19

Nama ADUN No Tel/ No Faks

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(F) 04 - 827 8868

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

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

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

(T) 04 - 351 1732

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

(T) 04 - 305 4962

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

(T) 04 - 521 1106

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

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

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

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

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

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

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

(F) 04 - 506 2138

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

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

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

(T)

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

(T) 04 - 829 0614

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(T) 04 - 829 9143

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

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

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

NAMA ADUN No Tel/ No Faks

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

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

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

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

(F) 04 - 228 8514 

PKR PENANG HQ (T) 04 - 397 0115

-
(T)

NAMA ADUN PEMBANGKANG No Tel/ No Faks

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

N.02 BERTAM
YB Khaliq Mehtab Mohd. Ishaq

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

N.04 PERMATANG BERANGAN
YB Nor Hafizah Othman

N.05 SUNGAI DUA
YB Muhamad Yusoff Mohd. Noor

(T)

N.10 SEBERANG JAYA
YB Dr. Afif Bahardin

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

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

(T)

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

PEGAWAI PENYELARAS KADUN No Tel/ No Faks

N.01 PENAGA
(T)  

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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Bagi sebarang maklum balas, sila hantar ke:

Editor BULETIN MUTIARA,
Tingkat 47, Komtar, 10503 Penang

Telefon : 04-650 5468 ; Fax : 04-261 5923

Email: buletinmutiara.bpkn@gmail.com

EDITORIAL

Editors :

Christopher Tan (English)

Tan Kean Ming (Chinese)

G. Revatic (Tamil)

Writers :

M. Tanushalini, Ong Kok Hoay, Edmund Lee, 

Muhamad Riadz Akmal and Kevin Vimal (English)

Eng Kok Wei, Foong Chee Yin,

and Wong Sook Shyan (Chinese)

J. Patmavathy (Tamil)

Photographers :

Law Suun Ting, Alissala Thian,

Ahmad Adil Muhamad, Darwina Mohd. Daud,

Alvie Cheng, Noor Siti Nabilah Noorazis,

Chan Kok Kuan, Adleena Rahayu Ahmad Radzi

and Muhamad Amir Irsyad
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Idzham Ahmad and Nur Afiqah Zainudi

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

Pejabat Bahagian 

Kewarganegaraan Pulau Pinang,

Tingkat 3, KOMTAR.

013 - 449 0366

2. Velan A/L Kalimuthu Barat Daya 018 - 394 4537

3. K. Nirmala

Seberang Perai 

Utara 

Seberang Perai 

Tengah

017 - 572 0272

4. K. Viknesh Prabu Seberang Perai 

Selatan 

012 - 693 4786

5. R. Thivyashri Naidu

Pentadbir 

Bahagian 

Kewarganegaraan

No. Pejabat

04 - 650 5556
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Story by Tanushalini Moroter

Pix by Noor Siti Nabilah 

Noorazis  

I
T is said that we should not 

judge a book by its cover.

“Likewise, a smiling face 

does not necessarily mean the 

person is happy; deep inside there 

might be a storage of sorrow,” says 

Penang Befrienders vice-chairman 

Saras Pillay (pix).

Saras said the Covid-19 pan-

demic has pushed people's mental 

health to the edge as loneliness 

and anxiety have apparently en-

gulfed them.

“During times such as this, peo-

ple are overwhelmed with emotions 

such as fear, extreme sadness and 

a feeling of being detached from 

their loved ones.

“Everyone of us might be facing 

a similar situation, but the ability to 

endure a painful and difficult situa-

tion varies for every individual.

“Some are able to bounce back 

and brave it courageously but for 

some it might be very exhausting, 

and they spiral down, eventually 

leading them to suicidal thoughts,’’ 

said Saras during an interview with 

Buletin Mutiara team recently.

Saras believes not many are 

aware of the services offered by 

organisations such as the Be-

frienders.

“We are very concerned with 

public mental health. We want peo-

ple to know about Befrienders and 

that we are more than willing to be 

a listening ear to whoever needs it.

“I would like to let them know 

that they can share with us the 

things that are burdening or bother-

ing them.

“We provide our services 

through WhatsApp, telephone 

calls, Messenger, email and face-

to-face on normal days. 

"But during the conditional 

movement control order (CMCO) 

or movement control order (MCO) 

we provide services through 

Skype,WhatsApp, Messenger and 

email, " added Saras. 

According to Saras, job loss, 

unemployment, the inability to 

cope with studies, and the feeling 

of being neglected by loved ones 

are some of the common causes 

of distress among people in recent 

times.

“Last year, we had to close our 

centre starting from second half 

of March to end of April due to the 

MCO, but our services continued 

via Skype, WhatsApp, Messenger 

and email.

“During that time, we received 

calls related to the fear of the pan-

demic as well as other calls per-

taining to relationships and other 

personal matters.

“Now, we are back with our 

usual service at our centre and 

more people are pouring out their 

emotions through WhatsApp, espe-

cially the younger generation,’’ said 

Saras, who has been serving Pen-

ang Befrienders for 32 years.

Saras hopes government agen-

cies could join hands with Be-

frienders to spread awareness on 

mental health and to assist the or-

ganisation to prevent suicides.

“We find that most suicides take 

place in high-rise buildings. Just 

recently two individuals took their 

lives, at stratified homes in two dif-

ferent places.

“Thus, we hope that the state 

government could do something 

to rectify this. Perhaps, they 

can help us to collaborate with 

the Joint Management Body or 

Management Committee to put 

up our banners at high-rises.

“In this way, people might 

come to know about Be-

frienders, and it could help 

save a life. Other than that, we 

also welcome Village Commu-

nity Management Councils (MP-

KKs) to work with us to reach 

out to the people,’’ said Saras.

Meanwhile, Saras also sug-

gested that volunteers be 

placed at the Penang Bridge to 

conduct patrolling to prevent 

suicides from taking place.

Very importantly, Saras said, 

is to be sensitive to one's men-

tal health and also of those 

who are around us.

"Everybody needs at least 

one person with whom they can 

share all the things that are 

troubling them without being 

judged.

"Let us be that person, be a 

listener and save lives," said 

Saras.

Befrienders can be reached 

at 04-2815161/2811108, 

011-56706261 (WhatsApp) or 

pat@befpen.org. They can also 

be contacted through facebook 

page (https://www.facebook. 

com/befrienderspenang).

A PENANGITE, running a factory 

in Selangor, feels burdened when 

he hears of the rise of Covid-19 

cases in his home state.

EMP Image Solution Sdn Bhd 

managing director Prof Dr CocoAlex 

Yeoh decided that since his factory 

produces face masks and sanitis-

ers, he sent 30,000 medical face 

masks and 300 bottles of sanitiser 

to the state government on Jan 8.

He presented the items to state 

executive councillor Yeoh Soon 

Hin at Komtar, who then handed 

them over to the state Health De-

partment representatives – dep-

uty chief assistant medical officer 

Theayalan Vasudevan and senior 

assistant director Chan Pei Hong.

“I am very concerned about Pen-

ang being in the red zone,” said Co-

coAlex, who hails from Air Itam.

“I wanted to help, so I got in 

touch with my father in Penang to 

link me to the appropriate people. 

As the Covid-19 cases continue un-

abated, Penang is my priority.

“This is my company’s CSR (cor-

porate social responsibility). What-

ever I can do or help as a Malay-

sian, I will do.”

He said he is proud that his 

company’s face masks are of high 

quality and the sanitisers are eco-

friendly. 

He said EMP Image Solution, 

which has been in the business 

for 16 years, helps distribute face 

masks and sanitisers to old folks’ 

homes and other organisations in 

other states.

“We’re proud to be one of the 

companies which support our 

frontliners with a Malaysian-made 

product that is certified internation-

ally - accredited by US ASTM Level 

3 (highest) and European standard 

type II R.

“We use Aerofit technology to 

provide full coverage you need to 

prevent microorganisms from en-

tering your respiratory system.

“This is a non-wrinkle mask 

that is supported by its ergonomic 

design for optimal comfort. Our 

masks will fit perfectly without 

hassle and leave your make up un-

touched.

“Moreover, we use premium 

grade material that’s proven to be 

gentle on the skin.”

Soon Hin thanked CocoAlex for 

his kind gesture, saying the gifts 

were just timely.

Penangite does his bit by donating face masks, sanitisers

Befrienders, a listening 
ear to aching hearts

Yeoh (second from right) together with CocoAlex (right), Chan 

(left) and Theayalan (second from left) showing the face masks 

and sanitisers sponsored by EMP Image Solution Sdn Bhd.
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W
HEN we “think out of the 

box” it encourages one to 

stretch the creativity level 

and come up with something that 

no one has thought of.

In other words, something origi-

nal or moving away from the con-

ventional way of thinking.

In this respect, art show curator 

Ivan Gabriel initiated an exhibition, 

called “Boxed In”, recently with the 

theme “One Foot At A Time”, which 

left many a visitor spell-bound with 

the artworks displayed.

During an exclusive interview 

with the Buletin Mutiara team, Ga-

briel said the artists were given two 

12’’ x 12’’ (inch) wooden boxes and 

were required to showcase their ar-

tistic talent using those two boxes.

“Some Penang-based visual art-

ists from various backgrounds and 

arts practices joined us in this arts 

exhibition. What I wanted was to 

portray art from a different perspec-

tive, that is using the metaphorical 

phrase – ‘think out of the box’ as 

my inspiration.

“They were required to fully uti-

lise the boxes given to them and 

the only catch was for them to 

‘think outside the box’ whilst having 

the artworks within the box itself.

“I was impressed when I saw 

their end products,’’ said Gabriel at 

the exhibition held last December 

at the Penang Hin Bus Depot in Ja-

lan Gurdwara.

One of the participants, Maizul 

Affendy, who is a multidisciplinary 

artist, used comic illustration to 

portray the political scene of our 

country.

“This artwork is my new series 

of the political satire ‘RABAK KERA-

jaan’, which translated means ‘torn 

apart’.

“The word ‘KERAjaan’, when you 

read the first two syllables (KERA) 

means ‘chimpanzee’. A chimpan-

zee possesses domineering charac-

teristics and resembles politicians 

who love to fight for power and lead-

ership. I love playing around with 

words that are thought provoking 

while adding some humour.

“I am more into politics and I fol-

low closely all the political drama 

that takes place in our midst. So, I 

wanted to use metaphors to convey 

my thoughts to the public. It took 

me a few months to fully construct 

the artwork, as I had to do it layer 

by layer,’’ said Affendy, who is also 

a lecturer at KDU College.

For self-taught artist, Nasir 

Nadzir, this was unfortunately his 

last exhibition in Penang before he 

passed away on Jan 24, 2021. 

In an interview at the exhibition, 

he said Covid-19 had forced him to 

make last minute changes to his 

creation.

“I had actually completed work-

ing on the first wooden box - the 

Blueberries Box - before the MCO 

was implemented on March 18, 

2020. My initial idea was to pair 

this box with Blue Rubies Box as a 

juxtaposition.

“But the lockdown has totally 

changed my idea for the next box, 

as I was craving for a warm hearty 

meal in a nearby cafe, such as a 

French toast with fresh fruits on top 

with sweet syrup.

“Besides that, I also witnessed 

some panic buying in the grocery 

shops in my neighbourhood. So, 

I came up with the second box 

by illustrating an image of bread 

stacked up and overloaded with 

fruits,’’ said Nasir.

For botanical artist Esther Geh, 

she invented a treasure box while 

integrating the elements of nature.

Materials such as ink, watercol-

or and acrylic painting were used to 

beautify the treasure box.

“This treasure box would per-

haps bring back childhood memo-

ries of having a collection of trea-

sure boxes and musical boxes that 

we excitedly used to store things.

“I have decorated the box by 

painting the images of rainforest 

to send a message of how the 

rainforest should be treasured,’’ 

said Geh.

‘Boxed In’ creatively

Affendy showing the sketch 
work done for his comic 
illustration. 

Gabriel (r ight) briefing a 
visitor on the artworks. 
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T
HE recent Penang Online 

Chess Festival 2020, or-

ganised by the Penang 

Chess Association (PCA) and 

endorsed by the Penang State 

Spor ts Council, concluded 

smoothly.

The week-long series of 

seven online tournaments at-

tracted an estimated 800 par-

ticipants from Malaysia, Singa-

pore, Hong Kong, China, India 

and Australia.

PCA president See Swee 

Sie (pix) thanked Chief Min-

ister Chow Kon Yeow, state 

Youth and Spor ts Committee 

chairman Soon Lip Chee and 

the Penang State Spor ts Coun-

cil for their suppor t of chess 

activities in Penang.

“We would also like to thank 

the ZOG Group for their spon-

sorship and all sponsors and 

suppor ters,” said See.

Joel Pimentel emerged 

champion in the Open catego-

r y and pocketed RM1,200 

prize money. Second place 

went to Azarya Jodi Setyaki, 

who bagged RM900, while 

third place winner was Nouri 

Alekhine, who won RM750.

Chua Jia-Tien was ad-

judged the best woman play-

er while Jimmy Liew Chee 

Meng was the best veteran 

(above 55) player. Both were 

awarded RM300 each.

In the Position category, 

Stevarky clinched the title, 

beating Aurelia Vania Winanda 

and Vaio Alfitrah Hazaraqi to 

second and third places re-

spectively. They won RM300, 

RM200 and RM150 respec-

tively.

THE Penang government, through 

a close collaboration with the 

Scouts Association of Malaysia, 

Penang, recently handed out 

some 2,000 Covid-19 badges and 

uniforms for students from the 

B40 group in the state.

State Youth and Sports Com-

mittee chairman Soon Lip Chee 

said the badges, which were of-

ficially unveiled last May, were a 

fitting way to remind people, espe-

cially students, about the Covid-19 

pandemic and its repercussions.

“It has been a difficult year for 

all, and when we look at these 

badges in the years to come, it 

will remind us not only about how 

catastrophic 2020 was but also 

the struggles and efforts put in 

by frontliners to fight this unprec-

edented situation.

“Let us all stay strong and keep 

our faith high that someday, all 

that we go through now will come 

to an end,” Soon said during the 

badges and uniform handover cer-

emony at the State Scout Council 

in Solok Scotland recently.

Soon added through an alloca-

tion designated for his Youth and 

Sports portfolio, the Penang gov-

ernment had spent RM10,000 to 

buy scout uniforms, which also 

includes T-shirts, scarves, shoes 

and ‘wogel’ for B40 group stu-

dents.

“The items will benefit some 

230 students from 60 schools 

throughout the state,” Soon add-

ed.

He said this joint effort was first 

started in 2019, where RM5,000 

was spent by the Penang govern-

ment to benefit some 50 Scout 

members from the B40 group.

“This year, with the pandem-

ic, we decided to increase the 

amount to RM10,000 to be able 

to benefit more needy students in 

the community.

“More companies are encour-

aged to come forward and assist 

the state in its efforts to aid stu-

dents, especially those from the 

B40 group,” Soon added.

Covid-19 badges, uniforms for Scouts from B40 group  

Successful end to 
digital chess event

Soon (front row, centre) with scout members during the handover ceremony.

briefs

HOSES FOR VOLUNTARY 
FIRE BRIGADE
THE Padang Lalang service centre 
provided 10 units of fire hose 
to the Kampung Cross Street 
Voluntary Fire Brigade in Bukit 
Mertajam last Dec 28. Padang 
Lalang assemblyman Chong Eng 
said the total cost for all the 10 
units was RM9,800 and was fully 
borne by her service centre. “As 
we know, voluntary fire brigades 
in Penang have been very active 
in providing crucial services to 
the people. Thus, to ensure that 
they can operate faster and more 
efficiently in the event of any 
emergency, my service centre 
has donated these fire hoses to 
them. I hope this contribution can 
help streamline the work of the 
voluntary fire brigade here,” said 
Chong Eng, who is state Social 
Development and Non-Islamic 
Religious Affairs Committee 
chairman, during the handover 
ceremony.

UPGRADING FOR TWO 
HAWKER SITES
THE Penang Island City Council 
(MBPP) has upgraded two 
hawker sites in the Bayan Baru 
parliamentary constituency. MBPP 
councillor Ahmad Azrizal Tahir said 
the hawker site in Jalan Kekabu 
could accommodate 14 hawkers. 
“The cost of this new hawker site 
is about RM180,000,” Ahmad 
Azrizal told reporters at the site 
on Dec 28. Another hawker site – 
TPS Lebuh Batu Maung in Taman 
Iping – was upgraded by the MBPP 
at a cost of about RM200,000. 
“The council provided new roofs 
and re-did the piping. The site 
can accommodate 18 traders,” 
he said. Penang Entrepreneurial 
Development, Trade and Industry 
Committee chairman Datuk Abdul 
Halim Hussain, who was present, 
spoke about mobile marketing 
as the way to provide space for 
people to trade.

 
SMOOTHER RIDE IN 
GREEN LANE
IT will be a more comfortable ride 
for residents in Jalan Changkat 
Tembaga, Green Lane, after 
Penang Island City Council (MBPP) 
councillors and Seri Delima 
service centre jointly initiated a 
road paving project there. Seri 
Delima assemblyman Syerleena 
Abdul Rashid said the project was 
important as it also increases 
the popularity of Bukit Hijau, a 
hiking trail in the vicinity of Jalan 
Changkat Tembaga. According 
to Syerleena, the project, which 
started on Dec 24, is 60% 
completed, while the remaining 
40% is expected to be completed 
soon. “MBPP councillors Quah 
Boon Lim and Tan Soo Siang 
funded the entire paving road 
project at a cost of RM8,996.50 
from their councillors’ allocation,” 
Syerleena told a brief press 
conference in Jalan Changkat 
Tembaga on Jan 2.

Under-18 boys: 

1.  Joshua Ng Shao Wen (6), 
2.  Chong Huan Yan (5 ½), 
3.  Dhamin PathamanathaN
 (5 ½).
Under-18 girls:

1.  Nadila Merika Agnesia (6), 
2.  Ong Coshinne (5), 
3.  Nala Ghassani (5).
Under-15 boys: 

1.  Carson Goh Eu Zien (6 ½) 
2.  Godwin Liem (6 ½), 
3.  Clarence Tie Siou Guan (6).
Under-15 girls: 

1.  Salwa Nadia Maharani (6), 
2.  Nicole Khor Qiao Wen (5), 
3.  Celine Ong (5).
Under-12 boys: 

1.  Satria Duta Cahaya (6 ½), 
2.  Teh Rui Gen (6 ½), 
3.  Ian Yong Je Pin (6).

Under-12 girls:

1.  Li Joy Ching (5 ½), 
2.  Claire Wang Xin Ran (5), 
3.  Chan Jing Ying (5).
Under-10 boys: 

1.  Steven Tan (6), 
2.  Sai Siddharth (6), 
3.  Vinesh Venkata 
 Narayanaswamy (6).
Under-10 girls: 

1.  Abby Tan Li Shuen (5), 
2.  Ng Jing Xuan Alyssa (4), 
3.  Yvonne Yeoh Xin Ying (4).
Under-8 boys: 

1.  Haresh Venkata 
 Narayanaswamy (6), 
2.  Poon Ee Rui (5), 
3.  Tedric Lee (4 ½).
Under-8 girls: 

1.  Ng See Jen (3 ½), 
2.  Pan Yan (2 ½), 
3.  Edrina Khoo Lyn Yuet (2).

OTHER RESULTS:
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传统手工月饼，制作过程一点
也不能马虎。
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退休后的65岁李顺盛仍不言
休，来自浮罗山背的他，去

年8月起亲力亲为打造乳牛农场，
希望能够闯出一片天。

拥有30多年畜牧经验的他说，
早前曾经养过鸡和猪，后来因为
大型农场的竞争而亏钱，结束了
农场养殖业。

“在做乳牛场之前，我是做杂
货店生意的，但是因为工作太忙
碌，只好结束生意。”

他坦言，当初经营乳牛场，其
家人和兄弟姐妹们都不支持，认
为他已经65岁了，希望他能够安
享晚年，不要太奔波劳碌。

不过热爱工作的他却认为，
没有工作就好似浑身不自在，因
此 毅 然 决 定 开 设 乳 牛 场 ， 边 做
边学，成为当地唯一的华裔“牛
仔”。

饲养乳牛不简单任务
李顺盛说，一开始他是向印裔

同胞购买牛只， 本地和澳洲配种
的牛都有，而目前该乳牛场内共
有18头牛，其中1头是公牛，17头
母牛，只有3只还未怀孕。

“养乳牛并不是开玩笑，也不
能随随便便，必须认真的经营和
看顾。”

他认为，养乳牛最重要的是必
须有足够的粮食，因此他在一年
前就开始种植牧草，因为每只牛
每天必须吃30公斤的牧草。

在三个月饲养乳牛后，目前只
有一名工作人员协助，他坦言，
养乳牛一点都不简单，每天凌晨4

点多就会起身，吃完早餐后就
开始到乳牛场工作。

“我每天早上6点都要帮牛
只们洗澡，然后清洗农场，7
点开始喂食，8点就开始挤牛
奶的工作，然后使用巴氏杀
菌器烹煮牛奶大约一小时，10
点再次清洗农场。”

他认为，除了牧草，农场最重
要的就是保持清洁卫生，这样才
不会有难闻的臭味和苍蝇。

“粮食和空气，是非常重要
的，不过若没有成本、没有心和
没有付出，是无法经营乳牛农场
的。”

100%纯牛乳无任何添加剂
饲养乳牛与饲养鸡和猪不一

样，乳牛必须细心饲养，还需注

意它们的健康状况，是否发烧、
没有胃口或眼睛出现问题等。

“若生病就必须打针吃药，以
确保乳牛出产良好品质的牛乳。”

李顺盛说，每一只乳牛每天可
生产大约3公斤至8公斤的牛奶，
而 他 所 饲 养 的 乳 牛 是 喂 食 牧 草
（Napeir Grass )，与市面上的牛奶
会有不一样的奶香味。

“我所售卖的牛奶是100%纯牛
乳，并无任何添加剂，体质寒冷
或虚弱的人喝了会特别滋补。”

如今，农场每日生产的牛奶，
在杀菌装后，将会售卖给浮罗山
背的熟客，因生产的牛奶有限，
因此都是采取订购制，有兴趣者
可联络012-4240338。

目前乳牛场共有18头牛，包括
1头公牛。李顺盛认为农场最重要
的是保持清洁卫生。

冀增加10头乳牛
询及会否进一步扩展乳牛农场

养殖，他表示希望能增加多10头
乳牛，不过兽医局却表示3年后才
能获得牛只。

他说，非常感谢槟州首席部长
曹观友在6月份亲临农场，给予鼓
励及打气，但他更希望州政府能
够给予津贴或协助，或协助加快
政府处理程序的速度，以便农场
可以有更好的发展。

“目前农场是有空间，还可以
增加更多头牛，不过必须视资金
而定。”

李顺盛所售卖的牛奶是100%纯牛乳，并无任何添加剂。  

65岁仍不言休  
李顺盛当浮罗山背唯一

华裔“牛仔”

李顺盛认为农场最重要
的是保持清洁卫生。  

养牛最重要的是必须先“养草”。 

李顺盛是浮罗山背唯
一的华裔“牛仔”。   


