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A HUGE 30% of the country’s 
exports went through Penang  
- a figure that shows the state 

continues to play a substantial role in 
this sector.

The state clocked up RM84.9 billion 
of exports in the first quarter of 2021 
(1Q21), making it the top contributor of 
the country’s exports.

According to the Department of Sta-
tistics Malaysia (DOSM) Monthly Exter-
nal Trade March 2021 report, Selangor 
took second place with RM80.5 billion 
of exports in 1Q21; while third-placed Jo-
hor recorded RM71.9 billion.

The national total exports for 1Q21 is 
RM282.1 billion; and the national total 
imports for 1Q21 is RM223.5 billion.

InvestPenang director Datuk Seri 
Lee Kah Choon said Penang generated 
RM28.2 billion of trade surplus during 
the same period, representing 48% of 
Malaysia’s total.

"We are not resting on our laurels. We 
are continuously enhancing our policies 
to ensure Penang’s conducive business 
environment is sustained.

"We are also solidifying our position 
as a preferred location for high quality 
investments," he said.

Lee, who is the special investment ad-
viser to the Penang Chief Minister, add-
ed that Penang recorded RM1.1 billion 
in approved manufacturing investments 
in 1Q21.

"According to Malaysian Investment 
Development Authority (MIDA), they were 
derived from 40 projects," he said in a 
media statement on June 18.

Lee said 2021 is deemed a consolida-
tion year for the manufacturing industry.

"This is after two years of outstand-
ing investment performances in a row, 
which include 2019’s all-time-high 
achievement.

"The 1Q21 investment performance 
is consistent with Penang’s historical in-
vestment trend, whereby a consolidation 
could happen after one to two years of 
investment spike," he said.

Lee said InvestPenang was target-
ing RM5 billion of manufacturing invest-
ments for 2021.

He said Penang had garnered multiple 
strategic projects in the past two years.

"The state consistently ensures the 
approved projects are fully implemented 
and commence operations within the 
stipulated time frame. 

"These strategic investments are 
expected to create supply chain locali-
sation opportunities for homegrown 

companies, which is part of 
the state's efforts to elevate 
SMEs development. 

"In addition, the strategic 
investors could potentially attract their 
existing relevant supply chains to ex-
plore Penang as a viable investment 
location," he said.

Lee said the state was further en-
trenching its position in upstream ac-
tivities and global value chain; while 
strengthening the ecosystem of the 
promoted industries, namely, Electrical 
& Electronics products, Machinery & 
Equipment and Medical Devices.

"Simultaneously, we are committed 
to propel the global business services 

(GBS) activities in Pen-
ang that are well-positioned to unlock 
greater potential.

"The Penang government is imple-
menting multi-pronged approaches 
to deepen and widen the talent pool 
in the state to ensure Penang re-
mains competitive in the global are-
na," he said.

"Penang, as the second smallest 
state in Malaysia, is making inroads 
to ensure an adequate supply of in-
dustrial land in high-tech industrial 
parks," Lee said.

Penang exports champ
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PENANG’S next strate-
gy to speed up the Co-
vid-19 vaccination pro-

gramme is to set up mobile 
vaccination units (MVUs).

Chief Minister Chow Kon 
Yeow said the MVUs would 
make it easier for those liv-
ing in rural or out-of-town ar-
eas to receive their vaccine.

“We must reach out for 
stragglers in overlooked 
neighbourhoods, and plug 
the gap in this nationwide 
effor t to combat Covid-19.

“This is aside from our 
goal to set up more Covid-19 
vaccination centres (PPVs), 
conduct mass vaccination, 
and to achieve herd immu-
nity by the end of October,” 
Chow said.

He said the MVUs, if suc-
cessful, would focus on 
reaching out to people liv-
ing in low-cost, low medium-
cost, and People’s Housing 
Project (PPR) homes in the 
state.

“The MVUs will be very im-
por tant. The state will have 

to conduct a thorough study 
to identify the hard-to-reach 
communities which require 
such assistance,” Chow 
said after visiting the PPV 
at Loh Guan Lye Specialists 
Centre in George Town on 
June 18. 

Chow said there were still 
some potential premises 
that have yet to obtain the 
approval to operate as PPVs.

“I believe the approvals 
will be received in due time.

“Previously, the federal 
government had given its 
assurance that vaccine sup-
plies will be increased from 
July onwards.

“We hope to fully utilise 
our existing and soon-to-be 
PPVs to make the National 
Covid-19 Immunisation Pro-
gramme (NIP) a success,” 
Chow added.

Also present during the 
visit were were State Sec-
retary Datuk Abdul Razak 
Jaafar and State Tourism 
and Creative Economy Com-
mittee chairman Yeoh Soon 
Hin.

They also visited the 
PPV at Lam Wah Ee Hos-
pital.

Chow said he was happy 
with the vaccination opera-

tions at Lam Wah Ee Hospital.
“The hospital has stated 

its capability and willing-
ness to increase its daily 
capacity from 200 doses to 
300 or 400.

“The State Secretary will 
look into this together with 
the Covid-19 Immunisation 
Special Task Force (CITF) 
committee,” Chow said.

The PPV in Lam Wah Ee is 
now administering 200 dos-
es per day.

In a related development, 
Chow said several PPVs in 
Penang could still improve 
their efficiency.

“I have visited many PPVs 
in the state. There is still 
room for improvement.

“We can obtain a better 
output when we increase 
our efficiency,” he said.

Support for mandatory vaccination
AS Putrajaya mulls making vac-
cination mandatory, several 
Penangites interviewed by Bu-
letin Mutiara are of the opinion 
that it should be made compul-
sory.

P. Ayappan Pappu, PDC Tele-
communica-
tions Services 
Sdn Bhd CEO:

“It should 
be made 
compulsor y 
to contain fur-
ther spread 
of Covid-19 
infections on a large scale. I 
have already received my first 
jab and now waiting for the sec-
ond one. If you ask me, I would 
definitely agree for it to be made 

compulsory because the cases 
keep increasing daily. Long gone 
are the days where our country 
would only record two-digit cas-
es. Now, we easily mark four dig-
its daily. This is worrying, and I 
feel being vaccinated is our best 
and last resort for now.”

Nur Izzati Mohamad, media 
practitioner:

“ M a n d a -
tory vaccination 
should have 
been imple-
mented earlier 
to prevent the 
spread of new 
Covid-19 cases. It is not too late; 
the authorities should act fast 
and make it compulsory. But if 
it ever happens, it is important 

to ensure it doesn’t jeopardise 
people’s mental health as well 
as their jobs. The Health Min-
istry should also ramp up the 
vaccination programme to reach 
the targeted herd immunity by 
the end of October.”

Muhamad Hakim Azmi, college 
student:

“If vaccination is made com-
pulsory, the government needs 
to consider rewarding the people 
in ways that can be beneficial to 
them. For example, once an indi-
vidual has received both doses, 
he or she should be lifted off the 
inter-state/district travel restric-
tions. This way, the government 
could possibly receive better 
response from the public if vac-
cination is made compulsory.” 

Pic low resolution, pls resend, TQ

MVU to speed 
up vaccination 

THE federal government must 
ensure a smooth supply of 
vaccines without any disrup-
tion, Chief Minister Chow Kon 
Yeow said.

“It is crucial for Penang to 
receive consistent vaccine 
supply. We have mobilised our 
resources, and more Covid-19 
vaccination centres (PPVs) are 
already operating.

“We are working towards 
achieving herd immunity by the 
end of October this year,” he 
said during his visit to KPJ Pen-
ang Specialist Hospital in Bukit 
Mertajam on June 16.

The hospital is among the 
many PPVs in Penang.

On the same day, he also 
visited another PPV at the Se-
berang Jaya expo site.

Chow said Penang could 
speed up its vaccination pro-
cess if it has adequate vaccine 
supply.

“The number of new Covid-19 
cases will also be reduced when 
more people are vaccinated.

“The federal government, 
through the Health Ministry, 
must ensure smooth delivery of 
vaccines to the PPVs,” he said.

Chow added it is important to 
speed up the transition phases 
of the National Recovery Plan 
which was announced by the 
Prime Minister.

Also present were state 
Tourism and Creative Economy 
Committee chairman Yeoh 
Soon Hin, Seberang Perai City 
Council (MBSP) mayor Datuk 

Rozali Mohamud, Central Se-
berang Perai police chief ACP 
Shafee Abd Samad and KPJ 
Penang chief executive officer 
Zabidi Abdul Razak.

According to Chow, a total 
of 900,860 people (65.9%) in 
Penang had registered for the 
National Covid-19 Immunisa-
tion Programme (NIP) as of 
June 15.

“This is good as it shows 
more than 60% of the popu-
lation in Penang have regis-
tered for the vaccination pro-
gramme.

“Meanwhile, a total of 
170,419 people have re-
ceived their first dose; while 
81,702 have completed their 
second dose,” he said.

Meanwhile, Zabidi said a 
total of 1,600 individuals had 
been inoculated at KPJ Pen-
ang since it started operating 
as a PPV on June 7.

“Each day, we will admin-
ister 200 doses of Covid-19 
vaccine,” he added.

Over at the PPV at Se-
berang Jaya expo site, Central 
Seberang Perai health officer 
Dr Noraishah Jaafar urged 
all eligible Covid-19 vaccine 
recipients to turn up for their 
appointments.

“Our capacity is currently 
600 recipients daily. We have 
managed to vaccinate more 
than 400 people daily. We 
have yet to hit our capacity. 
I am sure that can be im-
proved,” Noraishah said.

Ensure smooth supply of 
vaccines, Putrajaya told

Chow (left) gives out apples to a vaccine 
recipient at Loh Guan Lye Specialists Centre. 
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DESPITE losing almost the whole 
physical academic year in 2020, 
the recently announced SPM re-

sults saw some of the top scorers shar-
ing their joy after fighting against the 
odds to do well in the exam.

Buletin Mutiara on June 11 inter-
viewed three students who did very well 
despite the huge challenges.

Delilah Dzulkafli, 18, from Sekolah 
Menengah Kebangsaan (SMK) Bukit 

Jambul, said although the pandemic 
had presented her with countless chal-
lenges, she was more grateful for the 
privileges she had while preparing for 
the examination.

“Electronic devices became an im-
portant part of our lives. Schools were 
closed and we had to study online. How-
ever, there were not many students who 
could afford these devices,” she said, 
counting her blessings.

“It was harder to stay focused dur-
ing online classes, especially when they 

UOW Malaysia KDU and INTI International 
College Penang have been riding on the 
virtual platforms to help their students 
familiarise with the campuses, and to in-
crease student enrolment.

UOW Malaysia KDU Deputy Vice-
Chancellor (Engagement) Assoc Prof Dr 
Brian Imrie said its virtual platform was 
overwhelmed on June 10, the same 
day when the SPM 2020 results were 
released.

“About 1,000 people visited our virtual 
platform on June 10. We have the 360° 
virtual open day experience where stu-
dents can virtually explore the range of 
study options and view interactive video 
content on our website,” he said.

UOW Malaysia KDU is part of the Uni-
versity of Wollongong (UOW) Australia 
global network. 

UOW is recognised among the 
world’s top universities, and was re-
cently ranked #193 in the QS World 
University Rankings 2022.

“To clearly communicate that we 
are part of the UOW global network, a 
global top 1% Australian institution, we 
have introduced a mascot ‘Willis the 
Wallaby’. She is a cheeky, but nerdy, 
marsupial who is eager to invite new 
friends to join her as she hops around 
our Malaysian campuses.

“In Penang, we not only have a George 
Town campus, but have recently opened a 
new campus within Batu Kawan adjacent 
to Design Village. Our experience is that 
students identify with Willis and are willing 
to join her,” Imrie said.

UOW Malaysia KDU’s coming se-
mester is starting in July, although 
students can also still be accepted 
into the May intake.

Meanwhile, INTI International Col-
lege Penang chief executive Hemal-
atha Murugiah said the college had 
conducted many sharing sessions, 
workshops, and webinars to provide 
students an insight of what learning 
is like at INTI, especially on its hybrid 
mode of teaching.

Maximising online platforms

Aakshay (seen here with Jagdeep) aims to 
carry on the family tradition by becoming a 
lawyer. 

Nur Amelia (right) says staying strong 
helped her to succeed.

SPM top scorers 
share joy after 
weathering 
tough times 

went on for hours.
“The exams were also postponed 

twice and the stress was just too much 
to bear. I almost gave up. 

“It wasn’t easy to regain a positive 
mindset,” she said.

Delilah, who scored 9As, said she list-
ed down her goals and started working 
towards them.

“The support I received from my par-
ents, teachers and friends helped me in 
my success,” Delilah said in a phone in-
terview.

Aakshay Singh Deo, 18, the son of 
Penang state executive councillor Jag-
deep Singh Deo, said he is one step 
closer to realising his dream of becoming 
a lawyer – something which runs in the 
family.

“I want to make my dad proud and 

I’m glad that he is after I showed him 
my results.

“I thank my parents, teachers and 
friends for motivating me to do my best. 
My mum has never failed to inspire me,” 
Aakshay, who scored 8As, said.

“I did a lot of self-study and I attended 
online tuition classes. Online learning 
was challenging,” Aakshay said.

Another student, Nur Amelia Mazlan, 
18, from St. George’s Girls’ High School, 
said it was important to stay positive and 
confident when facing challenges.

“That made me do well in my SPM.
“Online learning was difficult. Not be-

ing able to study with friends or to have 
physical classes, it was just unbearable.

“Nevertheless, I realised that it was 
crucial to stay strong and keep pushing 
forward.



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

able units, is set to be built 
on a land measuring 7.6 
acres in size that has been 
identified in Bukit Gedung, 
Bayan Baru.

“The low medium-cost unit 
will be sold at RM72,500 
and the affordable unit at 
RM270,000.

“Facilities such as swim-
ming pool, gymnasium, mul-

tipurpose hall and chil-
dren’s playground will be 
provided here.

“Twenty-one three-sto-
rey commercial units 
will also be built,” Jag-
deep said during a vir-

tual press conference from 
Komtar on June 14.

He said building works 
are expected to start next 
January and the project is 
scheduled to be completed 
in 2025.

Separately, Jagdeep said 
from 2008 till now, a total 
of 119,116 units of various 
affordable homes have been 
provided.

“A total of 38,149 have 
been built, 18,519 are being 
built, and 62,448 have been 
approved to be built in Pen-
ang,” he said.

Getting bedridden folk to vaccination centres

Story by Kevin Vimal
Pix by Adleena Rahayu 
Ahmad Radzi

THE  Penang Housing 
Board is set to ramp up 
the state’s effor ts in 

delivering 220,000 units of 
various affordable homes by 
2030.

It is understood that the 
Penang Housing Board came 
into full operations from Jan-
uary this year.

State Housing, Local Gov-
ernment, Town and Country 
Planning Committee chairman 
Jagdeep Singh Deo said the 
Housing Board would call for 
a tender by the end of this 
month for interested con-
tractors to participate 
in its first affordable 
housing project on 
Penang island.

This is in line with 
the Penang2030 vision 
which is to realise “A Family-
Focused Green and Smart 
State that Inspires the Na-
tion”.

Jagdeep said the effor t is 
the star t of many initiatives 
to come.

“The project, which will 
consist of 253 low medium-
cost units and 1,014 afford-

Housing Board to kickstart 
first project next year

BEDRIDDEN folk in Air Itam who 
need transport to the Covid-19 
vaccination centres (PPVs) need 
not fret.

Air Itam assemblyman Joseph 
Ng Soon Siang said his service 
centre has collaborated with St 
John Ambulance Penang to ferry 
them to the PPVs.

“All they need is to call our 
service centre at least two 
days earlier for the St John 
volunteers to make the neces-
sary arrangements.

“My team at the service 
centre will take down the par-
ticulars of the patients and 
then forward the information 
to St John Ambulance.

“After that, the volunteers 
from St John will make the nec-
essary arrangements to send 
the patients to the PPVs,’’ he 
told Buletin Mutiara.

Ng added that the pro-
gramme, which was launched 
recently, mainly caters to Air Itam 

residents who are bedridden.
“We decided to collaborate 

with St John Ambulance since its 
center is situated in my constitu-
ency.

“When we approached them 
to join hands with us to help the 
community, they responded posi-
tively,’’ said Ng.

Besides that, Ng said he has 
also initiated another collabora-
tion, that is with the Eden Handi-

cap service centre, to help the 
disabled get to the vaccination 
centres.

“This service also requires 
an appointment, maybe two 
or three days earlier. This is to 
ensure smooth transportation 
for those who need help,’’ Ng 
added.

For further enquiries, con-
tact Ng’s Air Itam service cen-
tre at 016-4219143.

SIX Covid-19 vaccination cen-
tres (PPVs) under the Public-
Private Partnership Covid-19 
Industry Immunisation Pro-
gramme (Pikas) in Penang have 
been approved, Chief Minister 
Chow Kon Yeow said.

Chow, in a media release 
on June 21, said the approval 
would intensify the immunisa-
tion process involving the in-
dustrial sector in Penang.

“The six approved PPVs under 
Pikas are at Bukit Jawi Golf Re-
sort, Hotel Equatorial, Intel Tech-
nology Sdn Bhd, Jabil Circuit Sdn 
Bhd, Plexus Manufacturing Sdn 
Bhd and Inari Amertron Berhad.

“The PPVs at Intel Technology 
Sdn Bhd, Jabil Circuit Sdn Bhd, 
and Plexus Manufacturing Sdn 
Bhd are in Bayan Lepas while the 
PPV at Inari Amertron Berhad is 
in Batu Kawan.

“All the PPVs shall continue 
to operate, including provid-
ing (vaccination) services to 
the staff of other companies, 
until the vaccination is fully 

completed involving the (in-
dustrial) sector,” Chow said.

He said that the state had 
taken various approaches, 
which include reaching out to 
organisations to ensure that no 
groups are left out in the vac-
cination programme.

“Data from the Penang Health 
Department (as of June 20) 
showed that 3,513 residents 
and guardians from the care cen-
tres for the elderly had received 
the Covid-19 vaccines.

“Ninety-three care centres 
for the elderly in Penang have 
also been visited under the pro-
gramme,” he said.

Chow said between January 
and June 20 this year, 101 fac-
tories have been ordered to shut 
following the spread of Covid-19.

“Forty-five factories were 
from Central Seberang Perai, 
36 from the southwest dis-
trict, 14 from South Seberang 
Perai and three each from 
North Seberang Perai and the 
northeast district,” he said.

Six PPVs under Pikas in 
Penang approved

St John volunteers taking a bedridden patient to the 
vaccination centre.
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PENANG has made the 
installation of fibre optic 
cables mandatory for all 

new housing schemes and build-
ings in a move to accelerate the 
development of its telecommuni-
cations infrastructure.

State Transport and Infra-
structure Committee chairman 
Zairil Khir Johari (pix) said Pen-
ang has enforced fibre optic in-
stallation as a basic utility on par 
with water and electricity supply.

“Penang is the first state in 
Malaysia to do so. We are now 
in the process of replacing out-
dated copper cables and are 
expecting to complete this pro-
cess by the end of next year.

“Fibre is to pave the way for 
faster internet. So, fibre is our 
focus. We want to be fiberised 
as soon as possible,” Zairil 
told Buletin Mutiara in an in-
terview recently.

Zairil said it is compulsory for 
developers of new housing de-
velopments or buildings to instal 
fibre optic cables when seeking 
planning permission from the lo-
cal council just like the need to 

provide water and electricity sup-
ply, without which the developers 
could not obtain the Certificate 
of Completion and Compliance 
(CCC) for their finished project.

He said the fibre optic installa-
tion, however, is not compulsory 
if you build a single house.

For old housing schemes, 
Zairil said the state has al-
lowed telecommunication 
companies to lay fibre optic 
cables in existing “longkang” 
(drains) to minimise cost.

The fiberisation is part of the 
Penang Connectivity Master Plan 
(PCMP) which the state govern-
ment introduced in 2019 to de-
velop its telecommunications in-
frastructure as well as to realise 
its aim of a gigabit city.

According to Zairil, the deci-
sion by the Penang government 
to make fibre optic installation 

mandatory has received recogni-
tion and praise from the Malay-
sian Communications and Multi-
media  (MCMC) Minister Datuk 
Saifuddin Abdullah through a 
media statement late last year.

“This Covid-19 situation 
shows us how important it is to 
have a stable and fast internet 
as people have to work from 
home and students have to em-
bark on online learning during 
the lockdown. Now, we begin to 
appreciate and value the impor-
tance of a good telecommunica-
tions infrastructure,” said Zairil. 

He said the PCMP is in line 

with the Penang2030 vision 
of “A Family-Focused Green 
and Smart State that Inspires 
the Nation” that Chief Minis-
ter Chow Kon Yeow had envis-
aged for the state during the 
launch in 2018.

He added that on May 11, 
2019, Chow had met the 
chiefs of seven major telcos 
and the MCMC in their first 
meeting to discuss the state’s 
desire to enhance its telecom-
munications infrastructure. 

A special task force was 
formed with Chow as the chair-
man to coordinate, plan and 

implement all matters related to 
telecommunications in the state 
with the tagline, “Facilitated by 
the State, Guided by MCMC and 
Delivered by Telcos”.

“To date, the implementation 
of the PCMP is 48% complete, 
while another 20% is in progress 
and the remaining 32% will be 
implemented according to the 
set time period.

“As of the first quarter of 
2021, Penang has achieved 
99.68% of 4G LTE (Long Term 
Evolution) network in populated 
areas compared to the national 
rate of 93.77%."

Penang steps up 
fiberisation plan
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மூத்த குடிமக்கள், ஊனமுற்றோர் ்தடுப்பூசி மமயததிறகுச் செல்ல 
இ்லவெ ்�ோககுவரததுபினாங்கு மாநில சட்டமன்ற 

மற்றும் நா்டாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 
இம்மாநிலத்தில் தடுப்பூசி திட்டத்்த 
துரிதப்்படுத்தும் நநாக்கத்தில் முதியவர்கள் 
மற்றும் ஊனமுற்ந்றாருககு இலவச 
ந்பாககுவரத்து நச்வ்க்ை வழங்கி 
தங்்கள் ்பங்்களிப்்்ப  ததா்டங்கியுள்ைனர.

"்பத்து உ்பான நச்வ ்மயம், 
்கம்ந்பாங் நிரவா்க தசயல்மு்்ற ்கழ்கம்           
(எம்.பி.ந்க.ந்க) மற்றும் தனனாரவலர்கள் 
இ்ை ஏற்்பாடடில் இநத இலவச 
ந்பாககுவரத்து நச்வ வழங்குவதா்க," 
அதன சட்டமன்ற உறுப்பினர குமநரசன 
இவவாறு கூறினார. 

இநத இலவச ந்பாககுவரத்து நச்வ 
பிரத்திநய்கமா்க மூத்த குடிமக்கள்; 
தனித்து வாழ்பவர்கள்; ந்பாககுவரத்து 
வசதி இல்லாதவர்கள் மற்றும் ்பத்து 
உ்பான ததாகுதியில் வாழ்பவர்களுககு 
வழங்்கப்்படுகின்றன. இலவச ந்பாககுவரத்து 
நச்வ நாடு்பவர்கள் மூனறு நாட்களுககு 
முனனதா்க முன ்பதிவு தசய்யுமாறு 
அ்ழக்கப்்படுககின்றனர.

"த்பாது மக்கள் Mysejahtera 
தசயலியில் அடிக்கடி ந்காவிட-19 
தடுப்பூசி  த்பறுவதற்்கான சநதிப்பு 
நி்ல்ய சரிப்்பாரக்க நவண்டும். இது             
ந்காவிட-19 ததாற்று நநாய் ்பரவல் 
சங்கிலி்ய உ்்டக்க து்ைபுரியும்," என 
குமநரசன வலியுறுத்தினார. 

இதற்கி்்டயில், தெலுத்நதாங் 
நா்டாளுமன்ற உறுப்பினர  ஆர.எஸ்.என 
இராயர அவர்க்ை ந்படடி ்கண்்டந்பாது, 
எதிர்காலத்தில் தடுப்பூசி ்மயங்்களுககு 
மக்க்ை சுயமா்க த்காண்டு தசல்ல 
இைக்கம்  த்காண்டுள்ைதா்க, கூறினார.

"இது அ்னவரும் தடுப்பூசி ந்பா்ட 
ஊககுவிககி்றது. அதுமடடுமினறி, 
ந்பாககுவரத்து இனறி தவிககும் 
மூத்த குடிமக்கள் அல்லது தங்்கள் 
குழந்த்களு்டன வசிக்காதவர்களுககும் 
இநத ந்பாககுவரத்து நச்வ சு்காதாரமான 
வாழக்்கககு வித்திடுகி்றது.

புககிட ததங்்கா சட்டமன்ற உறுப்பினர 
கூய் சியாவ லியுங், சமூ்கத்தில் உள்ை மூத்த 
குடிமக்கள் மற்றும் ஊனமுற்ந்றாருக்கான 
ந்பாககுவரத்து பிரச்சி்ன குறித்து 
எப்ந்பாதும் அக்க்்ற த்காண்டுள்ைார,  
குறிப்்பா்க இநத ்கால்கட்டத்தில்     
ந்காவிட-19 தடுப்பூசி ்மயங்்களுககு 
அவசியம் தசல்ல நவண்டிய சூழல் 
நிலவுகி்றது.

"எனது அலுவல்கம் இத்திட்டத்தில் 
்பங்ந்கற்்க ஒரு மாதத்திற்கு முனபு முதல் 
மிகுநத ஆரவம் த்காண்ந்டன. நமலும், 
அதி்கம் ்பாதிக்கககூடிய குழுக்களுககு 
ந்காவிட-19 தடுப்பூசி்யப் த்ப்ற உதவுவதில் 
எங்்களுககு மிகுநத திருப்தி அளிககி்றது.

"இதுவ்ர, மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் 
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நாடாளுமன்ற மற்றும் சடடமன்ற உறுப்பினர்கள் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் ஊனமுற்்்றாருக்கான 
இலவச ்�ாககுவரதது ்சவவ வழங்குவவ்த �டததில் ்காணலாம்.

ஊனமுற்ந்றார பிரி்வச் நசரநத 70 
ந்பர்களுககு ந்பாககுவரத்து நச்வ 
வழங்்கப்்பட்டது.

"எனது ததாகுதி மக்களுககு ஒரு 
சட்டமன்ற உறுப்பினரா்க, அவர்களுக்கா்க 
சி்றநத்தச் தசய்நவன. ஒரு 
வ்்கயில், தடுப்பூசி தசயல்மு்்ற்ய 
வி்ரவு்படுத்துவதற்்கான மத்திய மற்றும் 
மாநில அரசாங்்கங்்களின திட்டத்திற்கு 
ஒத்து்ழப்பு நல்குகிந்றன,” எனறு 
முத்துச் தசய்தி்கள் நாளிதழுககு அளித்த  
ததா்லந்பசி நநர்காைலின ந்பாது 
இவவாறு கூறினார.

மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் 
ஊனமுற்ந்றாருககு இத்திட்டம் சி்றநத 
நன்ம அளிககி்றது என ்பத்து லஞசாங் 
சட்டமன்ற உறுப்பினர ஓங் ஆ திநயாங் 
கூறினார.  ஏதனனில், சில சமயங்்களில் 
அவர்களின வீடு்களிலிருநது தவகு 
ததா்லவில் உள்ை தடுப்பூசி ்மயங்்களில் 
்பதிவு இ்டம்த்பறுகின்றன.

"இதுவ்ர, ்பத்து  லஞசாங் ததாகுதியில் 
30 ந்பர்களுககு உதவியுள்நைாம். 
நமலும், ஒவதவாரு நாளும் அதி்கமான 
ந்காரிக்்க்க்ைப் த்பற்று வருகிந்றாம். 

இத்திட்டம் தசயல்்படுத்த எனது அலுவல்க 
நமற்்பார்வயில் ஏழு வா்கனங்்க்ை தயார 
தசய்துள்நைாம். இநத ந்பாககுவரத்து 
ஏற்்பாடு நிச்சயமா்க அவர்களின சு்ம்ய 
கு்்றக்க உதவுகி்றது,” என  ஓங் 
கூறினார.

சுங்்்க பினாங்கு சட்டமன்ற 
உறுப்பினர லிம் சிவூ கிம், மாநிலத்தில் 
உள்ை அ்னத்து சட்டமன்ற 
உறுப்பினர்களும் த்பாது மக்களுககு உரிய 
நநரத்தில் அவர்களுககுத் நத்வப்்படும் 
உதவி்கள் வழங்்க நவண்டும். இச்தசயல் 
அவர்கள் த்பாது மக்களின மீது ்காடடும் 
அக்க்்ற மற்றும் த்பாறுப்புைரச்சி்யப் 
புலப்்படுத்தும் ஒரு வாய்ப்்பா்க 
அ்மவதா்கக கூறினார.  

"ந்பாககுவரத்து நச்வ வழங்குவ்தத் 
தவிர, சுங்்்க பினாங்கு ததாகுதியில் 
இநநநாய் தாக்கத்தால் ்பாதிப்புககு 
இலக்கான குழுக்களுககும் தடுப்பூசி 
திட்டத்தில் ்பதிவு தசய்ய  உதவியுள்நைாம்.

"இதுவ்ர, எடடு மூத்த குடிமக்களுககு 
உதவியுள்நைாம், எதிர்காலத்தில் நமலும் 
உதவுநவாம்,” எனறு முத்துச் தசய்தி்கள் 
நாளிதழி்டம் லிம் கூறினார.

த்காம்தார சட்டமன்ற உறுப்பினர  நத 
லாய் தெங், புலாவ தீககுஸ் சட்டமன்ற 
உறுப்பினர கிறிஸ் லீ சுன கிட மற்றும் 
ஆயர ஈத்தாம் சட்டமன்ற உறுப்பினர 
நொசப் எங் சூன சியாங் ஆகிநயார 
இத்திட்டத்்த சி்றநத மு்்றயில் வழி 
ந்டத்துவது ்பாராட்டககுறியது.

த்பாது மக்கள் Mysejahtera 
தசயலியில் அடிக்கடி ந்காவிட-19 
தடுப்பூசி த்பறுவதற்்கான சநதிப்பு 
நி்ல்ய சரிப்்பாரக்க நவண்டும். 

இநத நச்வ நா்டாளுமன்ற / 
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், 
எம்.பி.ந்க.ந்க, தனனாரவலர்கள் 
ஒத்து்ழப்பில் வழங்்கப்்படுகின்றன.  

இநத நச்வ பிரத்திநய்கமா்க 
மூத்த குடிமக்கள்; தனித்து 
வாழ்பவர்கள்; மற்றும் 
ந்பாககுவரத்து வசதி 
இல்லாதவர்களுககு 
வழங்்கப்்படுகின்றன.

இலவச ந்பாககுவரத்து நச்வ 
நாடு்பவர்கள் மூனறு நாட்களுககு 
முனனதா்க சம்்பநதப்்பட்ட மக்கள் 
பிரதிநிதி்க்ை ததா்டரபுக 
த்காள்ை நவண்டும்.  

c

c c

c

மூத்த குடிமக்கள், ஊனமுற்றார் ்தடுப்பூசி 
மமயததிறகுச் செல்ல இ்லவெ ்�ாககுவரதது 

்ெமவ
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�ாயான் ச்லப்�ாஸ் - மநலசிய இநது சங்்க புககிட 
த்பண்ந்டரா வட்டாரப் ந்பர்வ, சமூ்கநல பிரிவின 
ஏற்்பாடடில் ந்டமாட்டக ்கடடுப்்பாடடு ஆ்ை (பி.ந்க.பி) 
3.0-ல் ்பாதிக்கப்்பட்ட த்பாது மக்களுககு உதவும் நநாககில் 
அத்தியாவசிய உைவுப் த்பாருட்கள் நனத்கா்்டயா்க 
வழங்்கப்்பட்டது. 

்பாயான தலப்்பாஸ் ்பகுதியில் வாழும் ஏ்றககு்்றய 35 
குடும்்பங்்களுககு தலா ரிம100 மதிப்புள்ை அத்தியாவசிய 
உைவுப் த்பாருட்கள் வழங்்க்பட்டன. 

்க்டநத ெூன,10-ஆம் நததி உள்நாடடு நாளிதழ 
ஒனறில் தவளியி்டப்்பட்ட உைவுப் ்பற்்றாககு்்ற 
தசய்தி்ய ததா்டரநது  புககிட த்பண்ந்டரா வட்டாரப் 
ந்பர்வ, சமூ்கநல பிரிவின அதிரடி ந்டவடிக்்கயா்க இநத 
உைவுப் த்பாருட்கள் நனத்கா்்டயா்க வழங்்கப்்பட்டது. 

"இநத நனத்கா்்ட்ய ததனநமற்கு சமூ்கநலத் 
து்்ற மற்றும் த்பாதுப் ்பாது்காப்பு ்ப்்ட தரப்பி்டம் 
ஒப்்ப்்டக்கப்்படடு நதரததடுக்கப்்பட்ட 35 வசதிக கு்்றநத 
குடும்்பங்்களுககு ்பகிநதளிக்கப்்படும்," என மநலசிய இநது 
சங்்க புககிட த்பண்ந்டரா வட்டார ந்பர்வயின த்லவர 
விநவ்க நாய்கன தரமன கூறினார. 

பி.ந்க.பி 3.0 அமலாக்கத்தால் ்பாதிக்கப்்பட்ட வசதிக 
கு்்றநத த்பாது மக்களுககு உதவ த்பருநிறுவனங்்கள் 
சமூ்க த்பருநிறுவன திட்டம் (சி.எஸ்.ஆர) கீழ தசயல்்ப்ட 
முன வர நவண்டும். அதுமடடுமினறி அரசு சாரா 
இயக்கங்்களும் தங்்கைால் இயன்ற உதவி்கள் வழங்்க  
நவண்டும், என நமலும் வலியுறுத்தினார. 

இநத நனத்கா்்ட வழங்்க ஆதரவளித்த ்பாயான 
தலப்்பாஸ், இநது இ்ைஞர அ்மப்பின த்லவர 
விஸ்வநாதன; தஞநசாங் பினாங்கு, ததஸ்ந்கா; முத்தியாரா 

மததிய அரசாங்்கம் சமூ்க நநாய் எதிரப்பு சகதி்ய 
அ்்டவதற்்கான இலக்்க துரிதப்்படுத்தும் முயற்சியில் ஒவதவாரு 
மநலசியருககும் ந்காவிட-19 தடுப்பூசி எடுப்்பது  ்கட்டாயமாக்க 
நவண்டும்  என்ற  வதநதி்கள்  மற்றும் ்கருத்து்கள் மீண்டும் 
எழுநதுள்ைன.

முனனதா்க, உல்க சு்காதார அ்மப்பு (WHO) தவளியிட்ட 
ஓர அறிக்்கயில், உல்க சு்காதார நிறுவனங்்கள்                             
ந்காவிட-19 தடுப்பூசி ந்பாடுவ்த ்கட்டாயப்்படுத்துவ்தக 
்காடடிலும், இதனால் ஏற்்படும் நன்ம்கள் குறித்த விழிப்புைரவு 
மற்றும் த்பாதுக ்கல்வி பு்கட்ட நவண்டும். இநத அணுகுமு்்ற்ய 
ஒவதவாரு நாடும் பின்பற்்ற ஊககுவிக்கப்்படுகின்றனர. 

முத்துச்தசய்தி்கள் நாளிதழ குழுவினர த்பாது மக்களி்டம் 
ந்காவிட-19 தடுப்பூசி ந்பாடுவ்த ்கட்டாயப்்படுத்த நவண்டுமா? 
என்ற ்கருத்து ்கணிப்பில் ஈடுப்்பட்டனர. 

்தடுப்பூசி எடுப்�து  ்கட்ோயமோக்க மக்கள் ஆ்தரவு!!

ச�ருநிறுவனம், அரசு ெோரோ இயக்கங்கள் பி.்்க.பி-ல 
�ோதிக்கப்�ட்வர்்களுககு உ்தவ ்வண்டும்

உைவு வங்கி; ததனநமற்கு மாவட்ட சமூ்கநலத் து்்ற;  
மநலசிய த்பாதுப் ்பாது்காப்பு ்ப்்ட ஆகிய அ்னவருககும் 
நனறி்யக கூ்ற ்க்ட்மப்்படடுள்ைதா்க,  தரமன 
ததரிவித்தார. 

பி.ந்க.பி-ல் ்பாதிக்கப்்பட்ட த்பாது மக்களுககு 
இநத சிறிய உதவி அவர்களின சு்ம்யக கு்்றக்க 
து்ைபுரிகி்றது.

 மநலசிய இநது சங்்க புககிட த்பண்ந்டரா வட்டாரப் 
ந்பர்வ ததா்டரநது த்பாது மக்களின சமூ்கநலன 
்பாது்காக்க ்பல திட்டங்்கள் தசயல்்படுத்தும்  என முத்துச் 
தசய்தி்கள் நாளிதழுககு அளித்தப் ந்படடியில் தரமன 
இவவாறு கூறினார. 

கி. குணசுந்தரி.
குழந்த ்பராமரிப்பு ்காப்்ப்கத்தில் ்பணிபுரியும் குைசுநதரி,46 மத்திய அரசாங்்கம் ந்காவிட-19 
தடுப்பூசி ந்பாடுவ்த ்கட்டாயமாக்க நவண்டும் என கூறினார. ந்காவிட-19 புதிய வழககு ்பதிவு்கள் 
ததா்டரநது அதி்கரிப்்ப்த தவிரக்க இது அவசியம் என தனது ்கருத்்த முன ்வத்தார. 
"இத்திட்டத்்த  தசயல்டுத்த இனனும் ்கால தாமதமா்க வில்்ல. எனநவ, மத்திய அரசு இது 
குறித்து ஆநலாசிக்க நவண்டும், என்றார. "இநத திட்டத்்த ந்்டமு்்றப்்படுத்துவதன மூலம் 
த்பாது மக்களின மன ஆநராககியம் மற்றும் அவர்களின நவ்ல ்பாது்காக்கப்்படும்," என 
கூறினார. 

்க. ்்லாகினி.
மத்திய அரசாங்்கம் ந்காவிட-19 தடுப்பூசி ந்பாடுவ்த ்கட்டயாமாக்க நவண்டும் என மாைவி 
்க. நலாகினி,18 கூறினார. "இத்திட்டம் அமலுககு வநதால்  ந்காவிட-19 வழககு ்பதிவு்க்ை 
்கணிசமான மு்்றயில் கு்்றக்க முடியும். இதன மூலம் மாைவர்கள் இயங்்க்ல மு்்றயில் 
்கல்வி ்கற்்காமல் வழக்கம் ந்பால் ்பள்ளிககுச் தசனறு நநரடி ்கற்்றல் ்கற்பித்த்ல ்படிக்கலாம். 
இயங்்க்ல ்கல்வி மு்்ற மிகுநத சவாலா்க அ்மகி்றது," என்றார. தற்ந்பா்தய சூழநி்ல 
புதிய இயல்பு நி்லயில் இருநது வழக்கமான இயல்பிற்கு மா்ற நவண்டும். கூடிய வி்ரவில் 
ததா்டரவிற்கும் நமற்்கல்வி்ய சம்்பநதப்்பட்ட உயரக்கல்வி நி்லயத்தில் நநரடி ்கல்வி ்கற்்க 
விருப்்பம் த்காள்வதா்க கூறினார. 

இரா. ்ொமசுந்தரம்.
முனனாள் இரப்்பர நதாட்ட நமலாைரா்க ்பணிபுரிநத இரா. நசாமசுநதரம்,69 ந்காவிட-19 
தடுப்பூசி ந்பாடுவ்த ்கட்டாயமாககுவதற்கு ஆதரவு ததரிவிக்கவில்்ல. "தடுப்பூசி ந்பாடுவது 
ஒரு தனி ந்பர சுய விருப்்பத்்த சாரநதது. எனநவ, இத்திட்டத்்த ்கட்டாயமாககுவது மு்்ற 
அல்ல. ஏதனனில், ஒவதவாருவருககும் தவவநவறு மருத்துவ சிக்கல் அல்லது மருத்துவ 
சிகிச்்ச நமற்த்காண்டு வருவது குறிப்பி்டத்தக்கது, என்றார. 

நா. முனியம்மா
சிற்றுண்டி ந்டத்துனரான நா. முனியம்மா,38  ந்காவிட-19 நநாய்த்ததாற்று நமலும் 
த்பருமைவில் ்பரவாமல் தடுக்க தடுப்பூசி ்கட்டாயமாக்கப்்ப்ட நவண்டும், என்றார. 
“நமது நாடடில் ந்காவிட-19 வழககு ்பதிவு்கள் இரண்டு இலககில் 
்பதிவாகி நீண்்ட ்காலமாகிவிட்டது.  இப்ந்பாது,   ஒரு நா்ைககு நானகு 
இலககுவழககு்கள் எளிதில் ்பதிவு தசய்யப்்படுவது மிகுநத வருத்தம் அளிககி்றது.  
தற்ந்பா்தய சூழலில் தடுப்பூசி ந்பாடுவநத சி்றநத நதரவாகும், என கூறினார. 

இந்து சங்்க புககிட ப�ண்டரா வடடாரப் ்�ரவவ, 
ப்தன்மற்கு சமூ்கநலத துவ்ற மற்றும் ப�ாதுப் �ாது்காப்பு 

�வட ்தரப்பிடம்  வசதிக குவ்றந்்த குடும்�ங்்களுககு உணவுப் 
ப�ாருட்கள் வழங்்கப்�டடன. 

நனப்காவடவைப் ப�ற்றுகப்காணட ப�ாது மக்கள்.

்்காவிட-19 ்தடுப்பூசி பிரச்சூரம்.
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பிமற - தாமான சாய் தலங் ்பாரக 
த்பாதுச் சந்தககு வரு்்கயளித்த  
200 ந்பர்களுககு ந்காவிட-19 இலவச  
்பரிநசாத்ன்ய ந்டத்த பி்்ற சட்டமன்ற 
அலுவல்கம் அதிரடி ந்டவடிக்்க 
நமற்த்காண்டுள்ைது.  

அண்்மயில், இநத சந்த்யச் 
நசரநத 11 வியா்பாரி்கள் ந்காவிட-19 
ததாற்றுககு இலக்கான்த முனனிடடு 
இநத ந்டவடிக்்க நமற்த்காள்வதா்க 
இரண்்டாம் து்ை முதல்வரும் பி்்ற 
சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ந்பராசிரியர 
்ப.இராமசாமி ததரிவித்தார. 

“இநத ்பரிநசாத்ன ெூன,18 முதல் 
20 வ்ர சாய் தலங் ்பாரக த்பாதுச் 
சந்தககு வரு்்கயளித்த குறிப்்பா்க 
பி40 குழுவினருககு  முனனுரி்ம 
அளிக்கப்்படுகி்றது.

“இங்குள்ை ஒரு தனியார கிளினிக 
மருத்துவர ெூன,18 முதல் 20 வ்ர 
த்பாதுச் சந்தககு வரு்்கயளித்த 100 
ந்பர்களுககு 100 'கிட' மற்றும் இலவச 
ந்காவிட-19 ்பரிநசாத்ன  தசய்ய  
இைக்கம் ததரிவித்துள்ைார. 

"பி்்ற சட்டமன்ற அலுவல்கம் சாரபில் 
நமலும் 100 இலவச   ந்காவிட-19 
்பரிநசாத்ன நமற்த்காள்ைப்்படும். இநத 
திட்டம் தசயல்்படுத்த நத்வப்்படும் 
அ்னத்து தசலவினத்்தயும் பி்்ற 
சட்டமன்ற அலுவல்கம் ஏற்கும்," என 
இராசாமி கூறினார.

ெோய் ச்லங �ோர்க ச�ோதுச் ெநம்த 200 வரும்கயோளர்்களுககு 
இ்லவெ ்்கோவிட-19 �ரி்ெோ்தமன

சுங்ம்க �ாக்காப் - பினாங்கு மாநிலத்தில் 
த்பாது-தனியார கூட்டாண்்ம ததாழில் 
நநாய்த்தடுப்பு திட்டத்தின (PIKAS) கீழ 
நமலும் மூனறு தடுப்பூசி ்மயங்்க்ை   
(பி.பி.வி) தசயல்்படுத்துவதற்்கான ஒப்புதல் 
விண்ைப்்பம் வி்ரவில் அங்கீ்கரிக்கப்்படும்  
எனறு எதிர்பாரக்கப்்படுகி்றது.

முதல்வர நமதகு சாவ த்கான யாவ, 
இத்திட்டத்தின மூலம் இம்மாநிலத்தின 
சுமார 300,000 த்பாருைாதார முன வரி்ச 
்பணியாைர்களுககு நிரையிக்கப்்பட்ட 
்காலத்திற்குள் தடுப்பூசி்க்ைப் த்ப்ற 
து்ைபுரியும் எனறு கூறினார.

“PIKAS திட்டத்தின கீழ இரண்டு     
பி.பி.வி ் மயங்்கள்  ்க்டநத ெூன,16 முதல் 
புககிட ொவி, ந்கால்ஃப் & ரிசாரடடிலும், 
ெூன,28 முதல் எககுவந்டாரியல் தங்கும் 
விடுதியிலும் தசயல்்ப்டத் ததா்டங்கின.

“்பல ததாழிற்சா்ல்களின 
முனமுயற்சியின ந்பரில், பினாங்கு 
மாநிலத்தில் PIKAS திட்டத்்த 
துரிதப்்படுத்த  நமலும் மூனறு  பி.பி.வி 
்மயங்்கள் தசயல்்ப்டத் தயாரா்க உள்ைன.

“எனநவ, மாநில அரசு இத்திட்டத்்த 
தசயல்்படுத்த அ்னத்துல்க வரத்த்க 

"இநத உரிய நநரத்தில் பி்்ற 
வட்டார த்பாது மக்களுககு உதவிபுரியும் 
கிளினிக(ந்க.எஸ்) நவாங் ்பங்்களிப்பு 
்பாராட்டககுரியது," என தசய்தியாைர 
சநதிப்புக கூட்டத்தில் ததரிவித்தார. 

இநநி்கழச்சியில் தச்பராங் பி்்ற மாந்கர 
்கழ்க (எம்.பி.எஸ்.பி) ்கவுனசிலர்கைான, 
ந்டவிட மார்ஷல் மற்றும் நெசன ராஜ் 
மற்றும் பி்்ற சட்டமன்ற அலுவல்க 
ஊழியர்களும் ்கலநது த்காண்்டனர.

இதற்கி்்டயில், இநத த்பாதுச் 
சந்தககு வரு்்கயளித்தவர்களில் 
ந்காவிட-19 நநாய்த்ததாற்றின 
அறிகுறி்க்ைக த்காண்ந்டார  உ்டனடியா்க 

அருகிலுள்ை சு்காதார கிளினிககில் 
்பரிநசாத்ன நமற்த்காள்ளுமாறு 
இராமசாமி ந்கடடுகத்காண்்டார.

முனனதா்க, மத்திய தச்பராங் பி்்ற 
மாவட்ட சு்காதார அலுவல்கம் (பி.ந்க.டி) 
11 வியா்பாரி்கள் ந்காவிட-19 ததாற்றுககு 
ஆைான்த ததா்டரநது சாய் தலங் ்பாரக 
த்பாதுச் சந்த்ய  ெூன 19 முதல் 10 
நாட்களுககு மூ்ட உத்தரவி்டப்்பட்டது. 

இநத சநத்த்ய மூ்ட 
உத்தரவிட்டதில் 143 வியா்பாரி்களும், 
த்பாதுச் சந்த ்கடடி்டத்திற்கு தவளிநய 
்கா்லச் சந்தயில் வியா்பாரம் தசய்யும் 
56 வியா்பாரி்களும்  உட்படுத்தப்்பட்டதா்க 

மூன்று கூடு்தல பி.பி.வி 
செயல�டுத்த விமரவில 
அஙகீ்கரிக்க ்வண்டும்

மற்றும் ததாழில்து்்ற அ்மச்ச்கத்திற்கு 
(எம்.ஐ.டி.ஐ) ஒப்புதல் த்ப்ற விண்ைப்்பக 
்கடிதத்்த சமரப்பித்துள்ைது,” எனறு 
புககிட ொவி, ந்கால்ஃப் & ரிசாரட தைத்தில்  
த்பாருைாதாரத் து்்ற ்பணியாைர்களுககு 
தடுப்பூசி ந்பாடும் திட்டத்்த ்பார்வயிட்டப் 
பினனர தசய்தியாைர சநதிப்பில் இவவாறு 
கூறினார. 

எம்.ஐ.டி.ஐ அ்மச்சர ்டத்நதா 
� மு்கமது அஸ்மின அலி; மாநில 
சட்டமன்றத்தின து்ை ச்பாநாய்கரும், 
சுங்்்க ்பக்காப் மாநில சட்டமன்ற 
உறுப்பினருமான, ்டத்நதா ்டாக்டர. அமர 
பிரித்தி்பால் அப்துல்லா; ொவி சட்டமன்ற 
உறுப்பினர, நெசன ொங் மூய் லாய் மற்றும் 
புககிட தம்புன சட்டமன்ற உறுப்பினர, ந்கா 
சூன ஐக ஆகிநயார ்கலநது த்காண்்டனர.

பினாங்கு மாநில  ததாழில்து்்ற 
பிரிவில் ஏராைமான ஊழியர்கள் உள்ைனர. 
எனநவ, தடுப்பூசி தசயல்மு்்ற்ய 
வி்ரவு்படுத்துவதற்கு ந்பாதுமான பி.பி.வி 
்மயங்்கள் தசயல்்படுத்த நவண்டும் எனறு 
த்கான யாவ கூறினார.

மு்கமது அஸ்மின தனது தரப்பினர 
மூனறு கூடுதல் பி.பி.வி தசயல்்பாடு ஒப்புதல் 

குறித்து மாநில அரசின விண்ைப்்பத்்த 
்பரிசீலிககும் எனறு கூறினார.

்க்டநத  ெூன,16 அனறு 
ததா்டங்்கப்்பட்ட PIKAS திட்டத்தின கீழ 
நதசிய த்பாருைாதாரத்திற்கு ்பங்்களிககும் 
நானகு முககிய மாநிலங்்கைான பினாங்கு, 
சிலாங்கூர, நொகூர மற்றும் சரவாக 
ஆகிய்வ இ்டம்த்பறுகின்றன.

“எனநவ, இநத நானகு மாநிலங்்களில் 
ஆறு த்பாது பி.பி.வி ்மயங்்கள் குறிப்்பா்க 
புககிட ெம்புல் அருகிலுள்ை எககுவந்டாரியல் 
தங்கும் விடுதி உட்ப்ட ்பல த்பாது பி.பி.வி 
த்பருநதிட்டமா்க தசயல்்படுத்த இைக்கம் 
த்காண்டுள்ைதா்கத் ததரிவித்தார. இதன 
மூலம், சிறு நிறுவனங்்களும் நன்ம த்ப்ற 
வழி வகுககும். 

“இநத PIKAS  திட்டம்  எதிர்காலத்தில் 

மற்்ற மாநிலங்்களிலும் தசயல்்படுத்தப்்படும். 
ஏதனன்றால்,  த்பாருைாதார முன வரி்ச 
்பணியாைர்களின உ்டல்நலம் மற்றும் 
்பாது்காப்புககு முனனுரி்ம  வழங்குவது 
மத்திய அரசின த்பாறுப்்பாகும்,” எனறு 
அவர விைககினார.

ந்காவிட-19 ததாற்றுநநாய்ககு 
எதிரான ந்பாராட்டத்தில் முழு ஆதர்வயும் 
ஒத்து்ழப்்்பயும் வழங்கிய முதல்வருககும் 
பினாங்கு மாநில அரசிற்கும் அஸ்மின அலி 
நனறி ததரிவித்தார.

“இநத ஒத்து்ழப்பு திட்டமிட்ட்படி 
சமூ்க நநாய் எதிரப்பு சகதி இலக்்க 
அ்்டயும் வ்ர ததா்டரும் எனறு,” 
நம்பிக்்க ததரிவித்தார.

பி.பி.வி புககிட ொவி ந்கால்ஃப் & 
ரிசாரட (ெூன,16) தசயல்்பட்டதில்  
தமாத்தம் 960 ததாழில்து்்ற 
ததாழிலாைர்களுககு தடுப்பூசி 
ந்பா்டப்்பட்டது என அறிவிக்கப்்பட்டது.

மாநில மு்தல்வர ்ம்தகு சாவ் ப்கான ைாவ் 
PIKAS திடடம் குறிதது பசய்திைாளர சந்திப்பில் 

விளக்கமளித்தார.

ப�ாருளா்தார முன வரிவச �ணிைாளர்களில் 
ஒருவர ்தடுப்பூசி ப�ற்றுகப்காணடார. 

எம்.பி.எஸ்.பி நமயர, ்டத்நதா நராசாலி 
தமாெமட கூறினார.

"சாய் தலங் ்பாரக த்பாதுச் 
சந்தயில் ்பதிவுச்தசய்யப்்பட்ட ந்காவிட-
19 வழககு்டன தநருங்கிய ததா்டரபு 
த்காண்்ட அ்னத்து வியா்பாரி்கள் அல்லது  
வரு்்கயளித்தவர்கள் கூடிய வி்ரவில் 
மாவட்ட சு்காதார அலுவல்கம் மூலம் 
்பரிநசாத்ன தசய்ய அ்ழக்கப்்படுவார்கள்.

"சம்்பநதப்்பட்ட தரப்பினர 
்பரிநசாத்னககு உ்டனடியா்க வருமாறு  
ந்கடடுக த்காள்ைப்்படுகி்றார்கள்.

மத்திய தச்பராங் பி்்ற  சு்காதார 
அலுவல்கத்்த 04-5397884 என்ற 
எண்ணில் ததா்டரபு த்காண்டு சநதிப்பு 
வி்பரத்்த த்பற்றுகத்காள்ை  நவண்டும்," 
எனறு ெூன,21 தவளியிட்ட  ஓர 
அறிக்்கயில் ததரிவித்தார.

நமலும், ந்காவிட-19 ்பரிநசாத்ன 
தசய்ய விரும்பும் வியா்பாரி்கள்  தனியார 
கிளினிககிலும் அவவாறு தசய்யலாம். 
அதன முடிவு்க்ை எம்.பி.எஸ்.பி-யி்டம்  
்பதிவு மற்றும் நமலதி்க திட்டமி்டல் 
நநாக்கங்்களுக்கா்க ததரிவிக்க நவண்டும் 
எனறு நராசாலி கூறினார.

"த்பாதுச் சந்த மூ்டப்்பட்ட உத்தரவுககு 
இைங்்க, வருகின்ற ெூன,29  அல்லது 
நமல் அறிவிப்பு வரும் வ்ர வியா்பாரி்கள் 
வியா்பாரம் தசய்ய அனுமதி இல்்ல," 
எனறு அவர விைக்கமளித்தார. 

இரணடாம் துவண மு்தல்வர ்�ராசிரிைர �.இராமசாமி (நடுவில்), எம்.பி.எஸ்.பி ்கவுனசிலர்களான 
்டவிட மார்ஷல், ்ேசன இராஜ் மற்றும் ப்தாழிலதி�ர பசளந்்தரராேன இலவச �ரி்சா்தவன 

பசைல்முவ்றவைக ்கண்காணிக்க வருவ்கைளித்தனர. 



多家 疫 苗 接 种
中 心 投 入 运

作，槟州全力向群体免
疫目标迈进！

槟州首席部长曹观友积极
前往各接种中心巡视，确保
中心操作顺利，为人民提供
最佳服务。

至今为止，州内5区共7个
疫苗接种中心（PPV）投入
运作，包括东北县的爱心大
厦和双溪里蒙同乐会、西南
区的浮罗山背体育中心、威

北的甲抛峇底千禧礼堂、威
中的 SP Arena会展中心和诗
布朗再也博览会会场，以及
威南的爪夷多元化礼堂。随
着公共疫苗接种中心投入运
作，再加上4所专门为合并症
群接种的政府医院，每日疫
苗接种率达8500剂。

同时，在公共疫苗接种中

心方面，每日接种
率达800剂的西南区峇

央峇鲁民众会堂在2021年
6月22日开始运作，接着是
每日接种率达1000剂的威北
柏达会展中心，以及威南的
双溪峇甲多元化礼堂（每日
1200剂）。

槟岛SPICE Arena大型接种
中心已从 2021 年 6 月 7 日开
始运作，每日接种率为3000
剂。同时，由州政府、槟州
卫生局和马来西亚理科大学

共
同

合 作
的2个社区疫苗 接 种 中 心
也在理科大学峇都蛮总校以
及柏淡牙科学院（IPPT）开
设，每日接种率为1400剂。

至 于 “ 经 济 前 线 ” ， 正
如首长在2021年6月12日的
文告中所宣布的，武吉爪夷
高尔夫球度假村于2021年6
月16日开始运作，而贵都酒

店则是在2021年6月28日开
始运作，每日接种率一共为
2500剂。

私 人 医 院 疫 苗 接 种 中 心
（PPVHS）方面，除了3所
自2021年6月7日开始运作的
南华医院、班台医院，以及
KPJ槟城专科医院之外，卢
源来医院也开始运作。另外
已有51家私人诊所注册参与
接种计划，多家私人诊所今
日开始投入运作，每日接种
率为956剂。

20
21

年
7月

1日
—

15
日
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魏晓隆:长期关注长者医疗保健
武吉丁雅区州议员魏晓隆指出，

推 出 载 送 长 者 到 接 种 中 心 服 务 以
来，已为约70人提供交通帮助，预
约也持续有来。

“提供这项服务的初衷是帮助长
者接种疫苗，但是如果大家面对问

题，我们都会尽量提供帮助，包括
障友、患者等。”

他说，一直关注长者获得医疗保
健课题，早前启动乐龄人士载送计
划，并设立柜台协助登记打疫苗，
也于逾1个月前开始推出载送长者
打疫苗。

王耶宗:准备7辆车载送
峇都兰樟区州议员王耶宗指出，免

费乘车前往疫苗接种中心活动开跑以
来，已有30名长者报名，并有不少人
致电了解详情。

“选区约30％是长者，我们希望这

可为他们提供便利，安排载送有需要
的长者去接种首剂疫苗，他们接种第2
剂疫苗时，也会享有同样服务。”

他说，共有7名车主可负责载送，若
有需要这项服务，可向其服务中心预
约，方便安排人手载送。

各区议员推出交通服务
载送长者障友往接种中心

林秀琴：为民服务是人民代议士的责任
双溪槟榔区州议员林秀琴指出，其服务中心自6月18日起推出疫苗中心

载送专车服务，目前已协助8名长者。
她认为，为民服务是人民代议士的责任，因此其服务中心不仅有载送

长者到接种中心服务，早前也协助民众登记接种疫苗。
“我们都要做好各自角色，大家齐心协力，希望早日达到群体免疫的

目标。”

报导：李佳盈

没交 通 到 疫 苗 接 种 中 心 ？ 别 担
心，YB可以帮忙。

随着第二阶段全国疫苗接种计划
展开，槟威两地各区州议员推出载
送服务，为长者、障友安排交通到
接种中心，取得不俗反响。

民众可联系议员服务中心查询详
情，以预约安排交通载送服务。

黄顺祥：也为提供卧床病人服务
亚 依 淡 区 州

议 员 黄 顺 祥 指
出 ， 其 服 务 中
心 已 为 约 1 0 人
安 排 交 通 载 送
服 务 ， 包 括 1
名卧床病人。

“ 我 们 发
现 如 今 获 得 疫
苗 预 约 对 长 者
来 说 好 像 中 大
奖 … … 他 们 对
打 疫 苗 充 满 期
待，可能是因为了解到疫苗是结束
疫情的方法。”

李俊杰：旨在鼓励大家接种
浮罗池滑区州议员李俊杰指出，

其 服 务 中 心 为 6 0 岁 以 上 独 居 老 人

提 供 载 送 到 接
种 中 心 服 务 ，
目 前 已 为 逾 1 0
人 安 排 德 士 载
送。

“ 提 供 是 项
服 务 主 要 是 为
了 鼓 励 大 家 接
种 疫 苗 ， 同 时
确 保 比 较 脆 弱
的 老 年 群 体 得
以施打疫苗。”

他说，目前已接到不少民众致电
咨询，在确认后将会为他们安排载
送服务。其服务中心也可帮忙障友
安排交通到接种中心。

郑来兴：至今16人登记
光 大 区 州

议员郑来兴则
说，其服务中
心从6月8日起
为需要帮助的
长者安排载送
服务，目前已
有16人登记。

他 续 说 ，
当 中 9 人 已 经
完 成 接 种 疫
苗 ， 5 人 尚 在
等待接种疫苗预约通知，余下2人取
消服务。
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槟州 首 席 部 长 曹 观 友 强
调， 若不实施槟城南部

填海计划，渔业社区将保持
现有的状况，不会有任何改
变。而槟城将失去为人民和
后代发展，以及创造就业机
会的机会。

他表示， 通过槟城南部
填海计划，槟城将能够为工
业、商业和住宅发展提供新
的土地，并创造数千个就业
机会。 渔业社区也将受益于
社会影响管理计划（SIMP）
， 改 善 他 们 的 社 会 经 济 条
件，包括为他们的孩子提供
教育、培训和就业机会。

他 是 于 日 前 针 对 槟 城 南
部填海计划中的渔业资源课
题，发文告如是指出。

他强调， 渔民依然可以在
填海工程开启以后继续他们
的工作，州政府可同时做到发
展南部填海计划和捍卫渔民命
运以确保粮食安全。

“该工程的开发时间约为
20年。这期间，通往大海的
路线对渔民来说依然是非常宽
阔的。因此，州政府不同意副
部长指南部填海计划将会给渔
民带来“灾难”的观点。”

“该计划与主岛之间的250
米航道，是为了确保渔民出海
不受阻的举措之一。该航道将
确保渔民在整个填海工程，以
及南部填海岛屿开发期间都能
出海。目前，渔民必须等待涨
潮方能出海。”

“州政府同时将确保由环
境局在环境评估报告中所附
加的72项缓解条件得以被遵
守。报告中建议的生态补偿计
划，包括种植红树林、人工鱼
礁和渔业聚集装置（FAD）

、释放鱼和虾苗，以及研究
基金等等。”

“这些措施将确保填海工
程在受控的情况下进行，以
免形成污染。附加计划将有
助为海洋生物创造新的栖息
地，并增加鱼类种群，以促
进渔业的可持续性。”

“就如我之前所提及的，
根据渔业局的数据，填海计

划区域周围的渔获量仅占槟
城2015年鱼类总产量的4%左
右，占全国鱼类总产量0.2%
。”

“必须强调的是，贡献鱼
类总产量4%的区域并不仅限
于槟城南部填海计划区域周
围。槟城南部沿海渔民的捕
鱼范围相比更广，而且远于
填海计划区。这意味着，渔

民仍有很大的范围进行捕鱼
活动。”

槟政府重视渔民贡献
他强调，州政府重视槟城

南部沿海渔民的贡献，也希
望有关地区的渔民可继续在
这项计划上一同迈进。

“ 我 们 正 进 行 社 会 影 响
管理计划，以确保渔民可在

计划中受惠。包括提供渔民
安慰金；新的渔船和引擎；
位于峇东海滨渔村、双溪峇
都 、 公 巴 、 美 湖 的 4 个 新 渔
民码头；商业、工作机会及
培训；为 渔民子女提供教育
机会及免费补习；房屋计划
等。有了这些举措，州政府
可确保发展、环境保护，以
及渔民的福祉可共同实现。

首长：若不实施
南部填海

槟将失
发展及创造
就业机会
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吴俊益（右二）协
助贫户处理翻新房
屋申请，让他们拥
有 更 好 的 栖 身 之
所。

槟州互联网大蓝图是槟州政府与国内7家电讯公司以及马来西亚通
信及多媒体部（MCMC)进行会议后所讨论出的结果。(档案照)

因此，他表示，透过执行
大蓝图内的各项计划，槟城不
仅仅可享有高速的网络服务，
同时也能成为数码经济的催化
剂，让广大民众受惠。

强制新屋业发展须拥通讯光纤
槟州政府是全马第一州，强

制新屋业发展计划必须安装通
讯光纤基设，强调通讯设施与
水电供应基设同等重要。

“发展商必须在呈交图测
以及规划给槟岛市政厅时，
就将光纤基设纳入其中，否
则该发展项目将不被批准。”

再里尔说，在大蓝图计划
执行中，会更专注于基本设
施，除了将现有的铜线更换
为光纤，州政府也强制新物
业发展必须安装通讯光线，
以为未来的高速宽频服务以

及5G科技做好准备。
“发展商可在开展工程前，

现将通讯光纤纳入纳入规划
中，包括运用沟渠或者电柱方
式进行安装，以避免以后要用
到之时才来安装，避免耗费更
大的金钱和时间。”

提高民众认知以减少投诉
再里尔也强调，互联网大

蓝图其中一个重要任务，就
是民众教育，提高民众对于
互联网设备的认知，减少投
诉现象。

“因为许多假新闻和假消
息的关系，导致民众反对电
讯塔的建设，但民众必须明
白，若没有通讯基本设施，
人们是无法享有高速的网络
服务的。”

他 说 ， 现 有 的 通 讯 设 备
都 非 常 先 进 ， 并 已 经 过 卫

生 部 及 马 来 西 亚 核 能 机 构
（Malaysia Nuclear Agency）
的鉴定，对人体是无害的，
甚至比人们日常使用手机的
辐射还要少，这一点还必须
广泛教育民众，让民众能够
了解和明白。

为迈向5G科技时代做好准备
再里尔说，槟州互联网链接

大蓝图也与国家数字网络计划
（JENDELA）的目标一致，
就是提供有素质且高效的网络
服务予大众。

“截止2021年第一季度，
槟城4G LTE网络覆盖率达
9 9 . 6 8 % ， 相 较 于 国 家 平 均
93.77%覆盖率高出一筹，根据
MCMC数据显示，槟城每100
户的固定宽频覆盖率为45.1%
，移动宽频则为141.4%。”

他透露，在与国家数字网
络计划及马来西亚通信及多
媒体部的配合下，目前第一
阶 段 计 划 进 程 ， 已 经 为 9 万
6085个单位的固定宽频已完
成，共建设77个新的电信塔
站，以扩大网络覆盖范围、
多大1277个通讯发射站由从
3G升级到4G，以及在2021年
秒前阶段性结束3G网络。

询 及 电 讯 公 司 在 大 蓝 图
中所扮演的角色，再里尔表
示，若槟州政府在执行大蓝
图中的计划时，发现某地区
网络覆盖或讯号不够强及高
效，就会通知相关的电讯公
司，让他们对此作出改善，
提高网络速度。

1 0 0 % 的 4 G 网 络 覆 盖 率 ，
并为迈向5G科技时代做好准
备。”

报导：冯芷芸
摄影：Ahmad Adil 
Muhamad

槟州 互 联 网 链 接 大 蓝 图
（Penang Connectivity 

Master Plan)最新进展已达
48%，目前正在进行20%的工
作，剩余32%将会分阶段进
行。

槟 州 基 本 设 施 及 交 通 委
员会主席再里尔接受《珍珠
快讯》访问时说，槟州互联
网大蓝图是于2019年5月11
日，槟州首长曹观友主持，
并 与 国 内 7 家 电 讯 公 司 以 及
马 来 西 亚 通 信 及 多 媒 体 部
（MCMC)进行会议后所讨论
出的结果，希望能为槟城打
造一个智能及互联网连接性
强的环境。

“ 疫 情 对 蓝 图 进 展 多 少
会有些影响，但所幸影响不
大，大部分的工厂还算进展
顺利。”

他说，大蓝图工作队内包
含 3 个 结 构 ， 即 通 讯 设 备 理
事会、监督委员会及工作委
员会，通讯设备理事会以槟
州首长为首，由7大电讯服务
有限公司的总执行长，及多
媒体及通讯委员会领导组成
团队，每季或1年召开会议3
次。

“通讯设备监督委员会则
由我带领，以及7大电讯服务
有限公司的高层及多媒体及
通讯委员会领导组成团队，
每月召开会议一次。”

接着，工作委员会则分为
3 组 别 ， 包 括 行 政 、 设 备 及
公共宣传，由槟州政府部门
协调，会议在有需要时就展
开。

他说，在该蓝图旨在2025
年 达 到 几 项 关 键 绩 效 指 标
（KPI），其中包括 (图说)：

i) 槟城主要地区和高影
响地区(工厂区)在2023
年达到的100%高速网速
(kelajuan Gigabit) 。

ii)低影响地区的50%单位
在2025年有所准备并达到
500mbps网速。

iii)学校、医
院、图书馆、
警局和邮局等
在2025年达到

100%的通讯光纤
安装率。

iv) 2025年人口稠密地区的
移动宽带平均速度达到100% 
50Mbps。

v)2023年掉话率（DCR）
少过3%以及呼叫设置成功率
(CSSR)超过95%

vi) 解决槟城90%关于电   
       磁辐射公害的投诉。

再里尔：强制新屋业
发展计划必须安装通
讯光纤基设。 (图说)
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10所来自槟城的初创企业从逾百家公司
中脱颖而出，获槟城工业4.0种子基金
资助开拓事业版图。

此次获选的初创企业为Aimsi ty , 
Casoro, engage, FinHero, Homey, IDthrivo 
Technology, Legaxus Technology, uBitto, 
WahEasy.com 及 youthopia.

槟州首长曹观友是通过线上会议宣
布最终获选名单。他说，这项计划旨在
为符合条件的高潜力科技初创企业提供
资金，并促进槟城科技生态系统的发
展。

“我们分别在2018年和2019年，选
出27家符合条件的公司，获得了总额为
300万令吉的基金。”

他透露，这也是该基金成立以来
第三次拨出款项，上述10所初创企业
将会瓜分总额为100万令吉的种子基
金，既每家企业将获得从 RM50,000 到 
RM100,000 不等的资金，以协助这些初
创企业稳健发展。

“这10家企业通过创新技术，打破
各自领域的局限性，他们涉及的领域
包括教育技术、医疗技术、数字解决方
案、物联网（IoT）和金融技术等。”

首长强调，创新科技的普及为传统
领域带来了更多可能性，同时也催生许
多新兴企业，这种趋势将引领未来的工
业生态。

成槟未来经济支柱
他希望这些初创企业，可以在迅猛

的技术转型之旅中蓬勃发展，以实现既

定的里程碑，并成为槟州未来的经济支
柱之一。

他也说，除了拨款之外，州政府还
通过 投资槟城机构策划了一项名为 
G27 的持续计划，专门为这些企业提供
多方援助。

他也希望有关计划发挥作用并帮助
刺激创新，实现槟城 2030 年提升经
济、赋予人民权力和提高生活质量的愿
景。

吕丽莲：逾百初创企业参与
投资槟城机构首席执行员拿督吕丽莲

说，共有逾百初创公司申请此次的槟城
工业4.0种子基金，其中有44所企业被鉴
定为符合资格，进入下一个面试环节。

“遴选委员会最终选出了10所最具
潜力的初创企业，除了应有的拨款之
外，我们也会提供专业人士的指导指
导，将初创企业与行业参与者联系起
来，扩大他们的人脉，并提供培训、研
讨会、软件开发和市场拓展等各方面的
支援。”

吴俊益（右二）协
助贫户处理翻新房
屋申请，让他们拥
有 更 好 的 栖 身 之
所。

槟州2020年出口额增加284亿令
吉，成为全国最大贡献州，占

国内总出口额的31.8%，领先全国。
槟州首长曹观友发文告说，其它

出口额增长的州属，依序是彭亨的
34亿令吉、霹雳州20亿令吉、马六
甲5亿令吉和吉兰丹的1亿令吉。

“槟州在净出口方面再度领先
全国，通过电子与电气领域贡
献1244亿令吉。”

他也提及，槟州贸易额在6个
州属中增幅最多，增加386亿令
吉。

他补充，其它依序为沙巴增
加45亿令吉、彭亨35亿令吉、
吉 打 3 0 亿 令 吉 、 吉 兰 丹 是 9 亿
6970万令吉及霹雳2亿9480万令
吉。

大马于2020年的总出口额为9810
亿令吉，贸易总额是1兆7772亿令
吉。

相比2019年的9951亿令吉，出口额
下降1.4%。同时，贸易额1兆
8445亿令吉，也下降3.6%。

至于国内2020年取得的
净出口额为1848亿令吉，比
2019年度是上涨26.8%。

10初创获工业4.0种子资金 首长:促进科技生态系统发展

首长通过线上会议宣布获得槟城工业
4.0种子基金资助的10家公司。    

全体出席线上会议者“合影”。

全国最大贡献州

槟2020年出口额占全国31.8% 
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随着国内新冠肺炎确诊病
例暴增以及中央政府日

前实施的“封国”措施，一
年一度的乔治市艺术节将暂
时展延所有实体活动，惟于7
月10日至18日继续进行线上
节目。

槟 州 旅 游 与 创 意 经 济 事
务行政议员杨顺兴发文告表
示，主办方为了配合政府抗
疫的步伐，以及考虑到艺术
家、参与者、职员以及观众
的安全，决定暂时展延所有
实体节目，遏制病毒传播。

“虽然乔治市艺术节的实
体节目将被暂时性展延，观
众还是可以留守该艺术节精
心策划的线上节目。”

他也说，乔治市艺术节是
槟州的年度盛典之一，除了
致力推广州内创意生态，也
提供一个良好平台让本地以
及海外的艺术人才合作、交
流以及共同创作，有助于将
槟州打造为该区域的创意枢
纽。

“虽然疫情影响了我们的
生活作息以及活动策划的方
式，槟州政府不让疫情成为
绊脚石，设法让乔治市艺术
节配合新常态，采用线上平
台来呈现节目。”

他也指出，采用线上平台
进行乔治市艺术节也让槟城
开拓国际市场，并且加快创
意领域实践数码化的步伐，
与“槟城2030：重家庭、拥
绿地、精明州、耀全国”愿
景是一致。

乔 治 市 艺 术 节 的 线 上 节
目包括：G-Short 短片电影
节、闪耀之光（光雕投影虚
拟计划、《视角》（剧情式
纪录片）、《沉淀》（线上
音乐会）、《BODY X  㗝呸 
The Culprit》（数码剧场）
。

其他线上节目也包括了沉
浸式音频剧场、影片放映、
分享会、工作坊等。前往乔
治市艺术节的官网以了解更
多节目安排和票务详情。

欲 知 详 情 ， 欢 迎 浏
览 乔 治 市 艺 术 节 官 网
g e o r g e t o w n f e s t i v a l . c o m
或 追 踪 艺 术 节 的 脸 书
账号（George Town 
F e s t i v a l ） 及 I G 账 号
（georgetownfestival），以
获取最新资讯。

槟州地方政府委员会主席佳日星表
示 ， 疫 情 期 间 ， 加 上 落 实 全 面 封
锁，槟州行政议会议决，同意延长
威省地方发展蓝图草案公众咨询期
至7月9日。

他说，根据地方政府法令，该草
案公众咨询期已于6月11日截止，但
考虑到此草案旨在为民服务，民众
的意见很重要，因此市厅申请延长
期限。

“ 如 今 正 值 全 面 封 锁 期 间 ， 加
上早前实施各项管制令，民众只能
在线上提供意见，所以我们同意延
长期限，希望可接到更多民众的看
法。”

他 续 说 ， 槟 州 政 府 抱 持 开 放 态
度，愿意聆听大家意见，随着民意
公众咨询期延长，呼吁大家踊跃通
过线上回馈看法，完善威省地方发
展蓝图。

他在市厅财案线上对话会说，市厅
在线上平台与民交流，接到逾360项
看法，保障民众安全健康之余，也了
解民众意见，以提升市厅服务。

威省市厅服务满意度高
威 省 市 长 拿 督 罗 查 理

说，6958人参与市厅2022
年财案民意调查，当中97.7
％ 非 常 满 意 或 满 意 市 厅 服
务，即5045人(72.5％)非常满
意，1753人(25.2％)满意，仅
160人（2.3％）不满意。

他指出，此次男性参与者
达76.7％，女性也较过去有些
许提升（23.3％）。21至39岁
及40至59岁参与者较多，各
占56.5％及40.6％，仅0.8％是
障友。

他续说，参与者较关心的
是气候变化适应力(65.1%)
、“循环经济”发展(52.8%)    
、绿色走廊物流(51.3%)、绿
地和公共场所维护(50.7%)、
可持续能源(47%)、确保拥屋
能力以提升生活素质(43.2%)。

槟政府不让疫情成为绊脚石
乔治市艺术节线上呈献

槟州旅游与创意经济事务行政议
员杨顺兴推展乔治市艺术节线上
活动。    

佳日星（中）、罗查理（左
二）等在出席威省市厅财案线
上对话会后合影。

威省地方发展蓝图草案 公众咨询延至7月9日
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槟州青年及体育委员会主席孙意志指出，槟州关
注运动员教育福祉，通过槟城运动员职业教育计
划（PACE），协助运动员迈向美好未来。

他解释，有些家长不鼓励孩子成为运动员，
因为担心影响孩子的学业、未来等。早前特设
PACE，旨在提供教育平台、就业机会等予运动
员。

他举例，在该计划下，将发放奖励金予运动
员，支持他们继续升学，同时推动槟州运动员教
育活动，为他们提供工作机会，如成为学校教
练。

他在槟州体育理事会举办的“运动建设国家
未来”线上交流会时，分享推动运动发展面对的
挑战，如增加运动员、寻找合适训练场地、资
金。

他也希望随着举办更多“运动培训计划”
（Klinik Sukan），让更多年轻人有机会免费接
触各类运动，培养兴趣，未来或有潜可成为运动
员。

他坦言，成为运动员并不容易，需要经过多
年训练，不断提升技巧、体力，才能在比赛中取
得好成绩，甚至是打破赛事记录。

“孩子代表槟州出征，获得佳绩，是值得家
长骄傲的，而且无论输赢，都能为孩子增加经
验，加上在教练助力下，大家继续努力才有希
望。”

出席者尚有槟州体育理事会总监蔡兴华等。

槟州房屋局将启动成立以来首个可负担
房屋计划，策略性地点及完善设施媲

美高价房产。
这项即将在槟岛峇央峇鲁武吉哥隆进行

的计划，预计将兴建3栋共1267个单位，
其中包括253间中廉价屋及1014间可负担房
屋。

掌管房屋事务的槟州行政议员佳日星，
在线上记者会表示，该局于6月月底进行
招标，如果一切顺利，预计将在2025年竣
工。

“这是一个里程碑，在这个占地7.6依格
的地段兴建可负担房屋，也是槟州政府为

槟房屋局
启动首个
可负担
屋计划
佳日星：
具备策略
地点及

优质设施

“运动建设国家未来”线上交流会
孙意志鼓励家长让孩子运动

孙意志（右下）在  “运动建设国家未来”线上交流会上发表谈话。  

峇央峇鲁武吉哥隆可负担屋环境
优美，“屋”有所值。

峇央峇鲁武吉哥隆可负担屋拥有多项优质设施。

槟民提供更多优质可负担房屋的一项努
力。”

 他补充，据统计显示，在网上10大房产
点击率中，槟州排名前10的其中7个房屋
计划，都是属于可负担房屋。

因此，他强调，可负担房屋在州内深受
市场认同，当局将继续确保州内的各类可
负担单位供应充足，以实现居者有其屋目
标。

佳日星也宣布，延长槟州拥屋计划期限
至明年6月，以刺激州内的房屋市场，在
这项计划下，可为想要购买可负担房屋者
更可获得多达10%的额外折扣。

另外，为了鼓励发展商兴建更多中廉价
屋，当局也正在研究允许商家提高中廉价
屋单位密度的建议。

首个由槟州房屋局主导的可负担屋计划
配有完善设施，除了绿色空间、多用途礼
堂、阅读空间，也配有泳池、健身室等。

此外，在外围也建有商业单位，以方便
往后入住的市民采购日用品。
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为了减轻B40群体的家庭负
担，浮罗山背国会议员峇迪亚
希望能筹集10万令吉，以捐献
平板电脑给有需要的孩子，让
他们在行管令期间能顺利上
课。

他于日前前往浮罗山背多
处，移交三星A7平板电脑予
受惠的B40群体家庭后，如此
表示。

他说，大多数利用来购买
平板电脑的资金，都是透过热
心和善心人士所捐献或赞助
的，为此他希望能有更多人来
支持这项计划，帮助更多孩
子。

冀更多热心人士赞助
“在此之前我们曾经筹集

了7万令吉，已经用来协助有
需 要 人 士 ， 目 前 也 筹 获 2 万
5000令吉，希望能有更多热心
人士挺身而出，协助更多需要
的孩子。”

他说，其办公室在决定提
供平板给予受惠者前，都会仔
细地进行背景调查，其中条件
包括，受惠者必须是来自B40
群体，孩子在校出席率和学习
表现必须优秀，以及居住于浮
罗山背或在浮罗山背就读。

“我们特别提供给成绩表

现不俗的学生，就是希望他们
能在学业上精进努力，若是给
那些每天旷课的学生，就没意
思了。”

他说，其办公室也会协助
居住于其他地区的有需要群

体，例如居住于峇央峇鲁却在
浮罗山背就读的学生，将会被
考虑。

“我会将此计划持续进行
下去，以帮助更多有需要的家
庭和孩子。因为我们不能只是

干等中央政府，截至目前他们
并未捐助任何平板电脑。”

有 兴 趣 赞 助 者 ， 可 联 络
浮罗山背国会选区办公室负
责人Nurul Iman 0135338645
，了解个更多详情，或汇款
至 浮 罗 山 背 国 会 选 区 马 来
亚银行账户 （Akaun Khas 
Pusat Khidmat Parlimen Balik 
Pulau）5570-8106-0608。

谢艳：孩子可顺利上网课
居住于班台亚齐村的谢艳

（47岁）表示，本身家里并没
有平板电脑，孩子们要上网课
只能使用她的手机，而且两名
孩子必须轮流使用。

“ 有 了 Y B 提 供 的 平 板 电
脑，孩子们上课就不必受到干
扰，而我工作要回复信息也比
较方便。”

她表示，本身有4名孩子，
其中两名孩子分别为五年级和
三年级，都需要使用平板电脑
上课。

报导：翁懿娴 / 李佳盈
摄影：受访者提供 

大马教育文凭（SPM）已
在6月10日放榜，很多学

子皆苦尽甘来考获佳绩，然而
这些优秀生要在疫情期间备考
实属不易，尤其平日的实体课
程转为网课，所面对的挑战也
比以往不同。

《珍珠快讯》特访问数位在
SPM中考获全A的优秀生，谈
谈他们在备考过程中所面对的
挑战，以及如何一一克服。而
访谈过程中不难发现，自律是
考生们考获佳绩的关键。

尽管目前疫情依旧严峻，
但受访的优秀生皆正面的规划
未来，选择修读自己喜爱的科
系，继续迈向所期待的人生旅
程。希望考获佳绩的优秀生们
继续努力，不惧疫情影响，持
续往前冲！

王礼升：需加倍自修及自律
来自锺灵国中，考获10A的

SPM优秀生王礼升接受《珍珠
快讯》访问时指出，在疫情期
间备考的挑战多，需加倍努力
自修及老师的协助。

他表示，由于去年因疫情
严峻，原本的实体课都转为网
课，这对他来说确实较难适
应。

他继说，最大的挑战在于网
速，尤其上网课的早上时段，
相信大家都在使用网络，以致
网速相当缓慢，也因此无法顺
利进行网课。

”我曾担心网速的限制，
让我追不上课业，幸好老师都
很好，若我对课业有不明白之
处，都会私下给予我指导。“

他也提及，网课相比于实
体课来说，显得较为沉闷，且
很难吸收，因此他只好加倍
练习，也到大众书局购买参考
书，以加倍吸收课业知识及勤
做练习。

他说，居家学习初期，他并
没有手提电脑等配备，都是向
父亲借电脑。后来，为了方便
他上网课，父亲购买了手提电
脑给他。

他指出，随着SPM成绩放榜
后，他目前正计划修读“A水
平”课程，或会选择在住家附
近的学院继续升学。至于往后
是否再出国留学，就要视疫情
情况而定。

他表示，本身较属意化学、
化学工程或鉴证科学系，会朝
这方面的科系修读。

他说，都是通过网上来搜
索升学资讯，基本上没什么大
问题，但必须靠自己去摸索，
所幸学校老师也不时会提供不
少升学资料，给予他很大的帮
助。

涂沅佑：实体教学效果更好
考获11A佳绩的圣心中学考

生涂沅佑认为，实体教学的学
习效果更好，网课则可能会受
网线、周围环境干扰，学习的

时候会比较容易分心。
“去学校就是直接上课，

而上网课没有教师一直在旁监
督，所以必须自律，平时若有
学习上的疑问，我会whatsapp
询问老师或朋友。”

他坦言，由于之前担心会
有失误，也不知道疫情下自己
努力的成果是如何，感觉很紧

张，因此看到成绩时，他很惊
喜，马上跟家人分享喜讯。

他说，目前计划朝大众传
媒方向继续升学，因为本身喜
欢主持，拥有主持校园活动经
验，也曾参与学校辩论队，夺
得全国国会式辩论赛季军。

邹佳益: 适应新教学模式

大山脚日新国中的10A＋特
优生邹佳益指出，从课堂实
体教学转为网课对他的影响
不大，他能适应教学模式的变
化，而且两者也各有优缺点。

“我喜欢和朋友一起上课，
所以更喜欢上实体课，但网课
的好处是比较容易提问，只要
在Google Meet打问题，老师看

到就会直接回答。”
他说，经过一番努力，看

到考获10科特优，包括之前在
学校考试中都没拿到A＋的华
文，这意料之外的惊喜让他非
常开心。

他续说，随着SPM成绩公
布，目前他正准备申请奖学
金，未来到大专修读医学系。

林宬安：回放网课视频复习
来自大山脚和平路中学，

考到11A的优秀生林宬安说，
实体课可提供较专注学习的环
境，但上网课时，不明白的地
方也可私下问老师，或回放视
频来回顾学习内容。

他续说，除了平时上课以
外，他也加入Telegram群组，
大家会分享相关资料或往年预
试考题，从中复习准备SPM考
试。

“看到成绩的时候，我很
激动兴奋，之前有些担心华
文、Add Math，我心里还是一
直想拿11A，没想到就真的发
生了。”

他 指 出 ， 目 前 在 申 请
进 入 教 育 部 大 学 预 备 班
（Matrikulasi），希望能成功
被录取，未来将会朝建筑设计
方向发展。

峇迪亚（左）希望
更多人支持平板电
脑捐献计划，帮助
更多孩子。右为谢
艳及孩子。

受访的SPM考生坦言在疫情下备考挑战多，所幸苦尽甘来考获佳绩。

冀筹10万捐平板电脑予学生
峇迪亚: 减轻B40群体家庭负担
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报导：翁懿娴、黄国伟

2020年大马教育文凭（SPM）
成绩已顺利在6月10日放榜，

而学生在这疫情下，面对了升
学或投入社会的严峻考验。

《珍珠快讯》特采访了数位
教育界相关人士，以他们专业
提点及忠告，让这些考生们在
这段疫情期间，能够有个具体
的方向来考量未来的路，包括
是否升学或就业。

陈惠玉：依据孩子性格来引导
温馨苑执行长陈惠玉接受《

珍珠快讯》
电 话 访 问
时指出，在
成绩放榜期
间，需关注
的并不是成
绩的好坏，
而是针对孩
子的性格与
类型，给予
适当的引导
及帮助。

“因为不
同性格的孩
子，对学业
及生活处事
的态度，会有不同的反应和需
求。”

她说，学生可分为几种类
型，其中包括服从型、不在乎
型、极端型、目标型等等。

她表示，服从型的孩子对
学业没有要求，心态上也很被
动，家长或长辈安排什么就照
着做，心理能量也不高。但这
类型的唯一好处是，他至少做
点什么(At least do something)。

她举例，极端型的孩子，原
本对学业已没有热忱，加上行
管期都是居家学习，懒散的态
度更严重，同时又不听家长劝
告，整天都只是无所事事耗在
家，这类的孩子平日都处于没
做什么（Do nothing）的状况。

“再来就是目标型，这类的
孩子有自己的未来规划，包括
自己的升学计划，也很积极的
学习向上，这类的孩子较能够
让家长放心。”

学生心理能量需强
惟，她表示，最重要的是

学生（孩子）的心理能量要够
强。她说，就算孩子很优秀，
也非常积极，若心理能量或心
理建设不强，都会引致学生过
度重视成绩。

她说，一旦学生过度重视成
绩，就很容易因为考不到好成
绩而自暴自弃，怀疑自己的能
力，一直钻牛角尖，甚至严重
到要了结生命。

她表示，本身就接触了不
少类似的个案，加上目前疫情
期间，孩子无法出外走动，寻
求其他人的帮助，长期关在家
里，有的更面对家庭不和谐，
加重了孩子的心理抑郁。

她强调，SPM成绩不代表孩

子的一生成就，它只是孩子成
长过程中的其中一个关键点，
而不是人生转折点。

她认为，最重要的还是需要
顾及孩子健全的心理建设，让
他们有能力去应对未来会面对
的挑战和困难。

“而孩子是否拥有健全的心
理建设与思想，就有赖于身边
的贵人，这些贵人可以父母、
学校老师、学长、朋友等等。

从各管道索取升学资讯
陈惠玉老师建议，SPM考生

在成绩放榜的前后，事先通过
网络找寻升学资讯。她说，有
不少的升学网站都能够给予足
够的资料，包括什么科系或选
择。

“各个国立大学或私立大
学，或一些教育单位也有办一
些学业规划、生涯规划线上课
程，可以参与其中，拿取本身
所要的资讯。”

她说，考生们也可以询问学
校的辅导老师，甚至是学长学
姐，他们都能够给予宝贵的意
见。同时，也可以和朋友商量
拿取意见。

家长该扮演的角色
陈惠玉老师提及，SPM成绩

放榜的这段期间，家长所扮演
的角色是至关重要的，尤其
是家长本身需先处理好自己
的情绪。

她 说 ， 当 孩 子 考 获 好 成
绩时，确实皆大欢喜，而家
长这时候该做的就是陪伴孩
子，与孩子一起商讨和分析
接下来的升学选择和决定。

“若孩子的成绩不如预期
时，父母千万不要在孩子面
前宣泄不满，甚至是谩骂孩
子，这些举动都无补于事，

若 孩 子 原 本 已 是 内 向 、 敏
感，这反而让孩子的心灵更
为脆弱、更自卑。”

她建议，家长首先要做的是
先平和情绪，再冷静的处理孩
子将来升学或工作的事宜，或
给予孩子适当的帮助。

引导孩子应对抉择
她提及，尽管有些人会说，

孩子都高中了，应该让孩子独
立去应对抉择，包括自己去摸
索未来要走的路，是升学或是
工作。

她说，有时候孩子不是不
自己去应对，而是他们不懂得
该从何下手，而身为家长或长
辈，就应引导孩子。

她举例，有的孩子是属于被
动式，家长不能光靠嘴巴说，
而是以行动来帮忙，再来引导
孩子采用正确的方法应对。

“当然，也不能一味凡事都
靠父母来帮孩子解决，而是待
一切安顿好后，再来教导孩子
正确的方法也不迟。”

疫情期间辅导个案激增
她坦言，疫情爆发至今一年

余，所接获的辅导个案激增，
需辅导的对象不仅是高中生，
包括小学生及初中生，甚至是
家长。

“尤其疫情期间，大家面
对各方的压力，再加上心里压
抑、家庭不和谐的情况下，家
长和孩子之间的亲子冲突更为
频繁。”

她透露，除了温馨苑之外，
州内在管制令期间亦有不少其
他的民办辅导热线，若在这段
期间，发现自己的内心能量很
低，或需要辅导的援助，请不
要自己独立承受，而是寻求各
平台的辅导热线。

黄汉伟：考量后疫情时代需求
槟 州 政

府华校及教
会学校协调
委员会副主
席黄汉伟指
出，新冠疫
情将让整个
求职市场需
求产生翻天
覆 地 的 变
化，考生在
考虑升学问
题时，可以
把有关因素
纳入考量之中。

“这是一个挑战，但同时
也是一个机会，在后新冠疫情
时代一些行业或许会消失，而
一些行业也会更吃香，所以学
子们更要谨慎选择。”

他举例说，在生物科技、
医疗等领域方面，可能会迎来
更大的需求；反之，服务业如
旅游业在短期内将迎来调整，
在职场上的供需仍处于疲软状
态。

因此，SPM考生在获取成
绩后不要操之过急，应该善
用资源在网上寻找更多升学资
讯，小心衡量之后再做出升学
决定。

李添霖：先在本地学府升学
槟威董联会主席李添霖受

访时表示，考生在疫情下的
未来升学路充满不确定性，
除了需要充分了解各方面的
升学资讯之外，他建议考生
可先在本地学府继续升学，
待疫情稳定后，才考虑出国
深造。

他指出，SPM考生毕业后
选择就业的不多，多数都会
继续升学，也有的选择出国

深造。惟，
疫情严峻，
出国升学成
了挑战，因
为各国对于
接受外国留
学生入境的
条件不同，
亦不明朗。

他 说 ，
尽管在本地
升学同样有
未知因素，
但至少比出
国深造容易
些。

他也提及，一些学生因为
疫情，无法回到国外的学府
继续学业，以致学业处于半
天吊的情况，更担心无法顺
利毕业。

他说，尽管大家都说以网
上教学，但是避免不了学科
方面除了理论，也需要有实
践的部分，网课不能涵盖实
践。他冀望教育部能够在这
方面提供援助。

林锦荣：助学生了解升学资讯
马 来 西 亚

锺 灵 校 友 会
联 合 总 会 总
会 长 林 锦 荣
说 ， 为 了 协
助SPM学生
了 解 更 多 升
学 资 讯 ， 校
方 将 和 马 来
西 亚 大 专 同
学 会 举 办 线
上 升 学 教 育
展。

“ 我 们
去 年 也 举
办了类似的线上展览，随着
学生拿到了成绩，我们将会
敲定日期，再度举办有关活
动。”

他 指 出 ， 疫 情 让 学 子 的
未来充满变数，考生在拿到
成绩后也应不断提升自己，
以便在将来不管是继续升学
还是走出社会，都能从容应
对。

“无论成绩如何，自律自
强才是改善生活的基础，我
认为如果学子选择升学，那
就必须要建立选择兴趣的科
系，不要因为被影响而选择
了不喜欢的。”

另外，他认为，学得一技
之长也是很好的出路，拥有
技能的人士无论是对未来创
业还是工作，都能起到决定
性作用。

李添霖建议考生
可先在本地学府
升学，待疫情稳
定后，才考虑出
国深造。  

林锦荣表示，会
和马来西亚大专
同学会举办线上
升学教育展。

黄汉伟指出，新
冠疫情让求职市
场需求产生很大
变化。

疫情下未来充满未知数
教育界授招SPM考生应对抉择

疫情当下，SPM考生面对了升学或投入社会的严峻考验。 （档案照） 

陈惠玉表示， 成
绩只是孩子成长
过程的其中一个
关键点，而不是
人生转折点。
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数码槟城（Digital Penang）期许未
来能够达到至少80%的活跃用户

使用无现金交易的目标。
数码槟城首席执行员杨春福接受《

珍珠快讯》线上访问时指出，截至目
前约有 70% 的槟城人下载了无现金服
务应用程序，但活跃用户仅占 30%。

他以中国为例，中国在实行无现金
交易方面是相当积极的，且该国自推
行以来，已达到90%的活跃用户。

他指出，若要与之相比，槟州仍需
要很长的时间来提升这方面的倡议，
但很肯定的是，目前大家已走在数字
化的正确轨道上，尤其是目前新冠疫
情期间，以加速了数字化的发展。

他表示，依据一名网络供应商的数
据显示，槟州有180万人口，其中有
140万人口已下载无现金应用程序。

他补充，根据有关供应商提供的数
据显示，槟州平均每个月共有40万名
活跃用户进行无现金交易，平均每个
月的无现金交易额为200万令吉。

“换言之，这40万名活跃用户，个
别平均每个月进行5令吉的无现金交
易。”

他说，依据上述的比例显示，虽然
有70%的槟城人下载无现金应用程序，
但是真正活跃的用户，只占了25%至
30%左右。

中小企业采用数字化模式
他也指出，在积极推动无现金交易

当儿，可看到州内很多的中小型企业
已采用数字化的模式来扩展生意。

“ 而 这 些 中 小 企 业 也 在 “ 数 字 化
微型企业”计划（Go Digital Micro 
Program）下受惠。”

他强调，在新冠疫情笼罩下，数字
化更显得很重要。

乐龄人士仍不熟悉操作
对于乐龄人士在运用无现金交易方

面的看法，他坦言，乐龄人士仍不熟

悉操作无现金交易。
惟，他有信心在数码推广员及数码

教练的引导及教育下，乐龄群体能够
更快的接纳及吸收数码知识。

他说，从中可看到一些乐龄人士吸
收力很快，并可以很好的应用数码平
台了。

蔡家伟：提升郊外无现金交易醒觉
数码槟城策略及通讯高级经理蔡家

伟坦言，在推广这项无现金交易及数
字化倡议的过程中发现，在郊外地区
的人士较欠缺无现金交易的醒觉。

他举例，大家可在乔治市地区的任
何店面或商家，轻松找到二维码来扫
描，但是在郊区一带则较难。

“这也是为何，我们需有数码推广
员和数码教练到当地教育人民，让他
们了解无现金交易的趋势和好处。”

他表示，要达到完全无现金交易的
目标，仍有很多的工作需要完成。

行管期启动线上教学
他也提及，在此之前共有近100名数

码推广员深入社区，以引导及教育社
区人民应用无现金交易及数码科技网
络。

惟，他表示，基于目前疫情严重，
并不鼓励这些数码推广员和社区人民
近距离接触和交流。

因此，他们在行管令期间，推出了
系列的线上学习课程，这当中包括教
导民众如何使用Whatapps手机应用程
序等等。

他补充，这些线上学习课程都获得
不错的反应。

一年一度的名英祠开放日，是每年
乔治市的重点文化活动之一，因为
疫情的关系，今年必须再度把文化
舞台移到网上，定于7月7日，即乔
治市入遗纪念日，晚上8时让所有人
都能在线上共襄盛举，参与名英祠
文化盛会。

名英祠是槟城最早成立的华人
会社，在过去为槟城留下重要贡
献，“名英祠开放日”也主要是让
这些先贤为槟城打拼及牺牲历史，
能为后人再次体验和学习，不忘先
贤来时路的艰辛历程。

郭素岑：坚持传承文化连办13年
2021名英祠开放日幕僚长郭素岑

说，名英祠开放日自2008年开办至
今，已有13个年头从未间断过。

“华人历史文化具有其深厚的价
值和意义的，因此我们认为无论以
什么样的形式，都希望能坚持办下
去，所幸这两年都有一班熟悉网络
和线上操作的年轻人主导。”

她说，有了去年的经验，今年的
线上开放日会再做出改善，当然今

年因为行动管制令的关系，所面对
的问题也有所不同。

“我希望今年会有更多人前来
参与，当然也要感谢这班年轻的筹
委一直不屈不饶的为此活动进行筹
备，我们非常珍惜他们的热情付
出。”

彭凯莹：今年注入互动性增添趣味
2021名英祠开放日总策划彭凯

莹说，今年名英祠开放日的主题
为“先贤来时路之寻迹”，目前
筹备活动已进入宣传期，以及彩
排的时候。

“去年名英祠第一次举办线上
活动，是以比较资讯性的方式，
以说书人来讲解名英祠的故事和
一些文化故事等。”

她透露，今年会有比较互动性的
方式，为节目增添趣味性，也希望
能让更多人知道，历史并不是沉闷
的，也可以结合科技和趣味的方式
去了解。

“今年筹委共有70多名，80%
都是仍在学院就读的学生，由于

行动管制令的关系，今年预料
最 大 的 挑 战 就 是 沟 通 上 的 问
题，因为不能见面，只能透过
视讯开会。”

她说，原本在筹备过程中，很
多素材都希望能进行实体取材拍
摄，但因行管令的原因，筹委们
连名英祠都无法去，因此今年会
以线上直播的方式进行。

名英祠官方面书直播
2021名英祠开放日将会在7月

7日，晚上8时在名英祠官方面子
书进行直播，届时所有民众都可
透过直播，进行小互动游戏，开
启寻找文物之旅，以打开对名英
祠历史故事的了解。

7月1日至6日期间，主办单位
将会释出一系列的短片，关于本
地文化和美食等的先导片，有兴
趣者可留守名英祠面子书。

欲 知 更 多 名 英 祠 开 放 日 的
活 动 讯 息 ， 也 可 浏 览 官 方 面
子书https://www.facebook.com/
MengEngSoo

杨春福（左）早前推动“SME Go Digital”计划，鼓励中小型企业采用数
字模式来扩展生意。（档案照）

名英祠7月7日线上开放      
齐来参与“先贤来时路之寻迹”
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மாநி்ல இ்ைஞர மற்றும் 
வி்ையாடடு ஆடசிககுழு 
உறுப்பினர சூன லிப் சீ, ‘பினாங்கு 
த்ட்கை ததாழில் ்கல்வி’ (PACE) 
திட்டத்தின வழி த்பறுநர்க்ை 
சம்்பநதப்்பட்ட வி்ையாடடு்களில் 
சி்றநது பிர்காசிக்க ்வக்கவும் 
வாழக்்கயின  குறிகத்காள்்க்ை 
நமம்்படுத்தவும்  ஊககுவிப்்பதா்க 
கூறினார.

ஆ்ச, முயற்சி, நம்பிக்்க 
மற்றும் உ்டல் வலி்ம (ஆநராககியம்)
ந்பான்ற குறிகந்காள்்க்ை 
முனனி்லப்்படுத்தி, அ்வ 
தவற்றி்ய நநாககி ்பயணிக்க 
உதவும் என சூன வலியுறுத்தினார.

“முதலில், நீங்்கள் சாதிக்க 
நவண்டும் என ஆ்சக த்காள்ை 
நவண்டும். இநத ஆ்ச நீங்்கள் 
தசல்ல விரும்பும் உயரநி்லககு 
த்காண்டு தசல்ல வழிவகுககும். 
இரண்்டாவதா்க, நீங்்கள் 
ததா்டரநது மன வலி்மயு்டன 
ந்பாரா்ட நவண்டும்.  

“மூன்றாவதா்க, நம்பிக்்க 
த்காள்ை நவண்டும். உங்்கைால் 
தசய்ய முடியும் எனறு நீங்்கள் 
நம்்ப நவண்டும். நான்காவதா்க 
உங்்கள் உ்டல் வலி்ம த்ப்ற 

 உ்டற்்பயிற்சி தசய்து உங்்கள் 

ஜார்ச்்டவுன் - பினாங்கு வீடடுவசதி 
வாரியம் வருகின்ற 2030-ககுள் 
220,000 யூனிட வாங்கும் சகதிககு 
உட்பட்ட வீடு்க்ை வழங்குவதில் 
மாநிலத்தின முயற்சி்க்ை 
நமம்்படுத்த அ்மக்கப்்படடுள்ைது.

பினாங்கு வீடடுவசதி வாரியம் 
இநத ஆண்டு ெனவரி முதல் அதன 
முழு தசயல்்பாட்்ட ததா்டங்கியது.   

பினாங்கு வீடடுவசதி வாரியம் 
தீவில் ததா்டங்்கவிருககும் முதல் 
வாங்கும் சகதிககு உட்பட்ட 
வீடடுவசதி திட்டத்தில் ்பங்ந்கற்்க 
தி்றநத குத்த்்க மு்்றயில் 
ஆரவமுள்ை ஒப்்பநதக்காரர்கள்  
இநத மாத இறுதிககுள்  
அ்ழக்கப்்படுவர எனறு மாநில 
வீடடுவசதி, உள்ைாடசி, ந்கரப்பு்ற 
மற்றும் கிராமப்பு்ற நமம்்பாடடு 
திட்டமி்டல் ஆடசிககுழு உறுப்பினர 
தெகடிப் சிங் டிநயா ததரிவித்தார.

இநத முயற்சி 
தசயல்்படுத்தவிருககும் ்பல 
முயற்சி்களின ததா்டக்கமாகும் 
எனறு தெகடிப் கூறினார.

"இநத திட்டம் ்பாயான ்பாரு, 
புககிட த்கடுங்கில்  அ்்டயாைம் 
்காைப்்படடுள்ை 7.6 ஏக்கர  
நிலப்்பரப்பில் 253 கு்்றநத நடுத்தர  
மலிவு வி்ல வீடு்கள் மற்றும் 1,014 
வாங்கும் சகதிககு உட்பட்ட வீடு்கள் 
்கட்டப்்படும்.  

"கு்்றநத நடுத்தர மலிவு 
வி்ல வீடு்கள் ரிம72,500-ககும், 
வாங்கும் சகதிககு உட்பட்ட வீடு்கள் 
ரிம270,000-ககும் விற்்கப்்படும்.

 "நீச்சல் குைம், உ்டற்்பயிற்சி 
அ்்ற, ்பல்நநாககு மண்்ட்பம் 

அதமரிக்கா, லாஸ் ஏஞசல்ஸில் 
ந்்டத்பறும் 2028 ஒலிம்பிககில் 
்பங்ந்கற்த்கடுத்து தவற்றி 
ந்காப்்்ப த்ப்ற நவண்டும் என்ற 
ஆ்ச்ய நதசிய அம்பு ஏய்தல் 
வீரர ்கம்ந்பஸ்வரன நமா்கனராொ 
ததரிவித்தார.

"அம்பு ஏய்தல் ந்பாடடியில் 
இரண்டு பிரிவு்கள் உள்ைன. அ்வ 
'ரீந்கவ' மற்றும் 'த்காம்்பாவுன' 
ஆகும். இதுவ்ர, ஒலிம்பிக 
ந்பாடடியில் 'ரீந்கவ' பிரிவு  
மடடுநம உள்ைது. 

"2028 ஒலிம்பிககில்,  முதல் 
மு்்றயா்க த்காம்்பாவுன பிரிவு 
அ றி மு ்க ப் ்ப டு த் த ப் ்ப ்ட ல ா ம் 
என எதிர்பாரக்கப்்படுகி்றது. 
இருப்பினும், இநத வி்ையாடடு 
பிரிவு இ்டம்த்ப்றாவிட்டால் 
நான ஆசிய வில்வித்்த 

PACE திட்ம் 
விமளயோடடு 

வீரர்்களின் சிறந்த 
எதிர்்கோ்லததிறகு 

வழி்கோடடி

புககிட் சமர்்தாஜாம் - ொலான ்பசார 
திரள் ்காரைமா்க ்க்டநத நம,31 முதல் 
மூ்டப்்படடிருநத புககிட தமரதாொம் த்பாதுச் 
சந்த, தச்பராங் பி்்ற மாந்கர ்கழ்கத்தின 
(எம்.பி.எஸ்.பி) ்கடு்மயான ்கண்்காணிப்பு்டன 
மீண்டும் வழக்கம் ந்பால் தசயல்்ப்டத் 
ததா்டங்கியுள்ைது.

எம்.பி.எஸ்.பி நமயர, ்டத்நதா நராசாலி 
தமாெமட அச்சந்தயின அ்னத்து 
வியா்பாரி்களும் ஊழியர்களும் 10 நாள் 
ந்காவிட-19 தனி்மப்்படுத்தும் ்காலகத்கடு 
முடிநதவு்டன, இச்சந்த மீண்டும் தசயல்்ப்ட 
அனுமதிக்கப்்படுவதா்க கூறினார.

2021-ஆம் ஆண்டு ெூன,8ஆம் 
நததி நிலவரப்்படி  253 வியா்பாரி்கள் 
தி்ரயி்டப்்பட்டதில்  31 ந்பர்கள் ந்காவிட-19 
ததாற்றுககு ்பாதிக்கப்்பட்டனர.

"மத்திய தச்பராங் பி்்ற  மாவட்ட 
சு்காதார அலுவல்கத்தின நமற்்பார்வயில் 
உள்ை எநததவாரு வியா்பாரி்களும் 
ஊழியர்களும் தனி்மப்்படுத்தப்்பட்ட ்காலத்கடு 
முடியாமல் இநத சந்தயில் எநததவாரு 
ந்டவடிக்்க்க்ையும் நமற்த்காள்ை அனுமதி 
இல்்ல என எம்.பி.எஸ்.பி திட்டவட்டமா்க 
ததரிவித்தது.

“அதுமடடுமினறி வைா்கத்தின 
உரி்மயாைர அல்லது வியா்பாரி தவளிநாடடு 
ததாழிலாைர்க்ை நவ்லககு அமரத்தினால் 
அவர்கள் ந்காவிட-19 ்பரிநசாத்னககு 
உட்படுத்தப்்ப்ட நவண்டும். நமலும், அவர்கள் 
நவ்ல தசய்ய அனுமதிக்கப்்படுவதற்கு முனபு 
அத்ததாற்று இல்லாத்த உறுதிப்்படுத்தப்்ப்ட 
நவண்டும்.

"நாங்்கள் (எம்.பி.எஸ்.பி) ததா்டர  
்கண்்காணிப்பு்க்ை நமற்த்காள்நவாம். 
நமலும் விதிமு்்ற்க்ை பின்பற்்றாத 
மற்றும் நிரையிக்கப்்பட்ட விதி்க்ை மீறும் 
வியா்பாரி்கள் மீது ததாற்று நநாய்்க்ைத் 
தடுககும் மற்றும் ்கடடுப்்படுத்தும் சட்டத்தின 

(ACT 342) கீழ  சட்ட ந்டவடிக்்க எடுக்க 
தயங்்க மாடந்டாம்,” என புககிட தமரதாொம் 
த்பாதுச் சந்தககு வரு்்கயளித்தப்ந்பாது 
வீடடுவசதி, உள்ளூராடசி, ந்கரப்பு்ற மற்றும் 
கிராமப்பு்ற நமம்்பாடடுத் திட்டமி்டல் ஆடசிககுழு 
உறுப்பினர தெகடிப் சிங் டிநயா  தசய்தியாைர 
கூட்டத்தில் கூறினார.

எம்.பி.எஸ்.பி ்கவுனசில் உறுப்பினர்கள் மற்றும் 
எம்.பி.எஸ்.பி உரிம இயககுனர ்்படநரால் 
தமாெட ராடஸி  ஆகிநயார ்கலநது 
த்காண்்டனர.

எம்.பி.எஸ்.பி நி்ல்ம ்கடடுப்்பாடடில் 
இருப்்ப்த உறுதி தசய்வதற்்கா்க, நநற்று 
இரவு 8.00 மணி முதல் அ்னத்து விதி்களும் 
பின்பற்்றப்்படுவ்த உறுதிதசய்ய இத்தைத்்த 
்கண்்காணிக்கத் ததா்டங்கியது.

தமாத்தம் 253 வியா்பாரி்களில், சுமார 93 
வியா்பாரி்கள் அல்லது 37 சதவீதம் ந்பர மடடுநம 
இனறு தங்்கள் வணி்க ந்டவடிக்்க்க்ைத் 
ததா்டங்கினர என்பது குறிப்பி்டத்தக்கது.

இதற்கி்்டயில், வியா்பாரி்க்ைத் தவிர, 
த்பாதுமக்களும்   நிரையிக்கப்்பட்ட நிரவா்க 
ந்்டமு்்ற்க்ை (எஸ்.ஓ.பி) முழு்மயா்க 
இைங்குவ்த உறுதி தசய்ய நவண்டும் எனறும் 
நராசாலி நி்னவுறுத்தினார.

அநத தசய்தியாைர சநதிப்பில் ந்பசிய 
தெகடிப், இரு ஊராடசி மன்ற அமலாக்க 
அதி்காரி்க்ையும் ததா்டரநது ்கண்்காணிப்பு 
்பணியில் ஈடு்ப்ட வலியுறுத்துள்ைார.

"்கண்்காணிப்புப் ்பணியில் ஈடு்படும் மநலசிய 
்காவல்து்்றயினர மற்றும் அதி்காரத்தில் உள்ை 
பி்ற த்பாறுப்்பாைர்கள் உட்ப்ட அ்னத்து 
்பணியாைர்களும் மிகுநத ்கண்டிப்பு்டன 
தசயல்்ப்ட நவண்டும்.

"இப்ந்பாரில் தவற்றிப்த்ப்ற ்கடடு்பாடு்களுககு 
இைங்்காத தரப்பினர மீது ்கடும் ந்டவடிக்்க 
எடுப்்பது தவிர நவறு வழி இல்்ல," 
எனறு தெகடிப் அ்னத்து தரப்பின்ரயும் 
நி்னவுறுத்தினார.

மற்றும் குழந்த்களின வி்ையாடடு 
்மதானம் ந்பான்ற த்பாது வசதி்கள் 
இங்கு அ்மக்கப்்படும்.

"21 யூனிட த்காண்்ட 
மூனறு மாடி வணி்க ்கடடி்டம் 
இத்திட்டத்தில் ்கட்டப்்படும்,” எனறு 
தெகடிப் த்காம்தாரில்  ந்்டத்பற்்ற 
தமய்நி்கர தசய்தியாைர கூட்டத்தில் 
இவவாறு கூறினார.

இத்திட்டம் 2022 ெனவரியில் 
்கடடி்டப் ்பணி்கள் ததா்டங்்கப்்படடு  
2025 ஆம் ஆண்டில் நி்்றவுப்த்பறும் 
எனறு எதிரப்்பாரப்்பதா்க அவர 
கூறினார.

2008 முதல் இனறு வ்ர 
தமாத்தம் 119,116 யூனிட வாங்கும் 
சகதிககு உட்பட்ட வீடு்கள் 
நிறுவப்்படடுள்ைதா்க தெகடிப் 
கூறினார.

"அதில் தமாத்தம் 38,149 
்கட்டப்்படடும், 18,519 ்கடடுமானத்திலும், 
62,448 ்கடடுவதற்்கான ஒப்புதல் 
அளிக்கப்்படடுள்ைது," என தெகடிப் 
விவரித்தார.

இைங்்கவல 
வாயிலா்க 
ஆடசிககுழு 
உறுப்பினர 
சூன லிப் சீ 
விவளைாடடு 
வீரர்களுடன 
்கலந்துவரைாடினார.

பினாங்கு வீட்டுவெதி வாரியம் 2022-ல 
மு்தல வீட்டுவெதி திட்்டதம்த 
ச்தா்டங்்கவுள்்ளது

ஆநராககியத்்த  ்கவனித்துக 
த்காள்ை நவண்டும்.

“இநத அ்னத்து கூறு்களும் 
ஒரு வி்ையாடடு வீரர்கள் 
தவற்றியின ்பயைத்்த நநாககி 
தசல்ல வித்திடும்," என  ெூம் 
வழியா்க ‘பினாங்கு த்ட்கை 
ததாழில் ்கல்வி’ திட்டத்தில் 
வி்ையாடடு வீரர்களு்டனான  
அமரவின ந்பாது சூன லிப் சீ 
இவவாறு குறிப்பிட்டார.

முனனதா்க ெூன,12 அனறு 
ந்்டத்பற்்ற தமய்நி்கர 'PACE' 
திட்டம் மூலம், மாநில அரசு 
மீண்டும் மாநில வி்ையாடடு 
வீரர்களின நல்வாழ்வ 
உறுதி தசய்யும் என்ப்த  
உறுதிப்்படுத்தியது.

இதற்கி்்டயில், பினாங்கு 
மாநில வி்ையாடடு ்கவுனசில் 
இயககுனர ொரி சாய், PACE 
திட்டத்தின அ்னத்து நிறுவன 
ஆதரவாைர்களின ததா்டரச்சியான 
ஆதரவுககு நனறி ததரிவித்தார.

"்க்டநத ஆண்டு ஆ்கஸ்ட 
மாதம் ததா்டங்்கப்்பட்ட பினனர 
PACE திட்டத்்த வி்ரவா்க 
தசயல்்படுத்த உதவுவதில் எங்்கள் 
ஆதரவாைர்கள் முககிய ்பங்கு 
வகித்துள்ைனர.

"எங்்களுககு ்பலத்தின 
தூைா்க இருநததற்கு நனறி. 
எங்்கள் வி்ையாடடு வீரர்க்ை 
வி்ையாடடிலும் அவர்களின 
்கல்வியிலும் சி்றப்்பா்க தசயல்்ப்ட 
உங்்கள் ்பங்்களிப்பு அைப்்பரியது.

"வி்ையாடடு வீரர்களின 
எதிர்காலம் பிர்காசமா்க 
அ்மகி்றது. இதன மூலம், 
பினாங்கு மாநிலத்தில் 
வி்ையாடடுத் து்்றயில் இனனும் 
அதி்கமான  சாத்ன்கள் ்ப்்டக்க 
முடியும்.

"நமலும், வி்ையாடடு 
வீரர்களி்டம் இத்து்்றயின 
எதிர்காலத்்த ஒப்்ப்்டககிந்றாம். 
இதன வாயிலா்க  எங்்களுககு 
த்கௌரவத்்தயும் த்பரு்ம்யயும் 
நசரப்பீர்கள்," என நம்பிக்்க 
த்காள்வதா்க சாய் கூறினார. 

சாம்பியனஷிப்பில் ்கவனம் 
தசலுத்துநவன,” எனறு 
்கம்ந்பஸ்வரன கூறினார. அவர 
தற்ந்பாது மநலசிய அறிவியல் 
்பல்்க்லக்கழ்கத்தில் தனது 
நமல்்கல்வி்யத் ததா்டரகி்றார.

2019-ஆம் ஆண்டு 
பிலிப்்்பனஸில் ந்்டத்பற்்ற 
சீ வி்ையாடடு ந்பாடடியில் 
நதசிய அம்பு எய்தல 
ந்பாடடியில் தங்்கப்்பதக்கம் 
தவன்றது அவரது மி்க உயரிய 
சாத்னயாகும்.

்கம்ந்பஸ்வர்னத் தவிர, 
நதசிய த்ரப்்பநது வீரர்கைான 
நசாங் ொன மற்றும் த்பனடிகட 
நயா சுன கீட மற்றும் ொககி 
வீரர, இசினிசா இஸ்மாயில் 
அவர்களும் இநத அமரவில் 
்கலநது த்காண்்டனர.

புககிட் சமர்்தாஜாம் ச�ாதுச் ெநம்த ்கடுமமயான 
்கண்காணிப்பு்டன் மீணடும் செயல�்டத ச்தா்டங்கியது

ஆடசிககுழு உறுப்பினர பேகடிப் 
சிங் டி்ைா பசய்திைாளர சந்திப்பில் 

்�சினார.
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்தற்�ாம்தய ததாற்றுநநாய் 
்கால்கட்டத்தில் த்பாது மக்கள் 
த்பாருைாதார ரீதியா்க மடடுமல்லாமல் 
சமூ்க ரீதியா்கவும் ்பாதிக்கப்்படுகின்றனர. 
உதாரைமா்க, சமூ்க ரீதியில்  சிறுவர 
்பாலியல் வனத்காடு்ம மற்றும் குடும்்ப 
வனமு்்ற  வழககு்கள் அதி்கரித்து 
த்காண்ந்ட தசல்கி்றது. 

இதுததா்டர்பா்க, ம்களிர மறுமலரச்சி 
்மயம் (்ட்பள்யூ.சி.சி) நச்வ நமலாைர 
மங்்கநைஸ்வரி, இநத சமூ்கப் பிரச்சி்ன்கள் 
குறித்து தனது  ்கருத்துக்க்ையும் 
அனு்பவங்்க்ையும் ்பகிரநது த்காண்்டார. 

 "இநத ஆண்டின ததா்டக்கத்தில் 
இருநது ஏப்ரல் மாதம் வ்ர நாங்்கள் 
த்பற்்ற 328 தொட்லன அ்ழப்பு்களில், 
14% சிறுவர ்பாலியல் வனத்காடு்ம்கள்  
்பற்றியதாகும்.

"2020 ஆம் ஆண்டு்டன ஒப்பிடு்்கயில் 
சிறுவர ்பாலியல் வனத்காடு்ம்கள் குறித்த 
அ்ழப்பு்கள்  8 விழுக்காடு மடடுநம 
த்ப்றப்்பட்டன.

இநத எண்ணிக்்க அதி்கரிப்பு 
நிச்சயமா்க ததாற்றுநநாய் தாக்கத்தால் 
ஏற்்பட்டதாகும்," என மங்்கநைஸ்வரி 
முத்துச் தசய்தி்கள் நாளிதழ நமற்த்காண்்ட 
ததா்லந்பசி நநரக்காைலில் இவவாறு 
கூறினார.

“தற்ந்பாது ந்டமாட்டக ்கடடுப்்பாடடு 
ஆ்ை அமலில் இருநதாலும் நாங்்கள்  
டிஜிட்டல் த்கவல்ததா்டரபு மூலம் த்பாது 
மக்களு்டன இ்ைநதிருககிந்றாம். 
பிள்்ை்க்ைப் த்பாறுத்தவ்ர, மின ்கற்்றல் 
்கற்பித்தலில் ஈடு்படுவ்தத் தவிர, அவர்கள் 
ஓய்வு நநரங்்களில் அதி்கமா்க இ்ைய 
்பயன்பாடு சாரநத  ந்டவடிக்்க்களில் 
அதி்க நநரம் தசலவிடுகி்றார்கள்.

“அவர்கள் இ்ையத்தைத்தில், அதி்க 
நநரம் தசலவழிககும் ந்பாது    சமூ்க ஊ்ட்க 
தைங்்கைான மு்கநூல், 'இனஸ்்டாகிரம்', 
'வீதசட' மூலம் ஒருவருகத்காருவர நடபுக 
த்காள்ை முடிகி்றது. 

"இநத சமூ ்க  ஊ்ட்க ்பயன்பாடடின 
மூலம் ஆத்துககு உட்படுத்தப்்படுகி்றார்கள். 

�ாயான் ச்லப்�ாஸ் - பினாங்கு மாநிலம் சமூ்க நநாய் 
எதிரப்பு சகதி்ய அ்்டயும் இலககில் சரியான ்பா்த்ய 
நநாககி ்பயணிககி்றது என மாநில உள்ைாடசி, வீடடுவசதி, 
ந்கரப்பு்ற மற்றும் கிராமப்பு்ற திட்டமி்டல் ஆடசிககுழு 
உறுப்பினர தெகசிப் சிங் டிநயா ததரிவித்தார.

ந்காவிட-19 தடுப்பூசி திட்டத்்த அட்டவ்ை 
அடிப்்ப்்டயில் இம்மாநிலம்  சி்றப்்பா்க தசயல்்படடு 
வருவதா்க மாநில ஆடசிககுழு உறுப்பினருமான அவர 
ததரிவித்தார.

இதுவ்ர, பினாங்கு மாநிலத்தில் தமாத்தம் ஏழு 
தடுப்பூசி ்மயங்்கள் (பி.பி.வி) உள்ைன. அவற்றில் தம்கா 
தடுப்பூசி ்மயமா்க ்பாயான தல்பாஸில் உள்ை ஸ்்்பஸ் 
அரங்்க ்மயம் மற்றும் தச்பராங் தெயாவில் எஸ்.பி 
அநரனா ்மயம் தசயல்்படடு வருகி்றது. 

"நமலும், பினாங்கு மாநில ஆறு த்பாது 
மருத்துவம்ன்கள் இநத தடுப்பூசித் திட்டம் தசயல்்படுத்த  
ஒத்து்ழப்பு நல்கி வருகின்றது.

"அதுமடடுமினறி, நதசிய ந்காவிட-19 நநாய்த்தடுப்பு 
திட்டத்தின  கீழ இநத தடுப்பூசி திட்டத்்த தசயல்்படுத்த 

அநதநவ்ையில், ஆன்லன 
்பாலில் நவட்்டயாடு்பவர்களுககு 
இ்ரயாகி்றார்கள்.  ததாற்றுநநாய் 
தாக்கத்திற்கு முனனரும் சிறுவர ்பாலியல் 
த்காடு்ம்கள் ததா்டர்பான வழககு்கள் 
இருநதன, ஆனால் இப்ந்பாது   வழககு்களின 
எண்ணிக்்க வழிக்காட்ட மு்்றயில் 
அதி்கரித்துள்ைன ,’’ எனறு மங்்கநைஸ்வரி 
கூறினார.

சமூ்க நச்வயாைரும் தநறியு்ரத் 
து்்ற ந்டத்துனருமான மங்்கநைஸ்வரி, 
த்பற்ந்றார்கள் ்ச்பர குற்்றச்தசயல்்கள் 
்பற்றி நனகு அறிநது  தங்்கள் 
பிள்்ை்களுககு வழிக்காட்ட நவண்டும்.

"த்பற்ந்றார்கள் தங்்கள் 
குழந்த்களு்டன உட்காரநது 
இ்ையத்தில்  தசய்ய நவண்டிய்வ 
மற்றும் தசய்யககூ்டாத்வ என 
அவர்களுககு நனகு ்கற்பிக்க நவண்டும்.

"த்பற்ந்றார்கள் குழந்த்களி்டம் சில 
வி்ஷயங்்கள் ஏன தசய்யககூ்டாது என்ப்த  

சரியான விைக்கத்து்டன அவர்களுககு 
புரிய ்வக்க நவண்டும்.  இதனால் 
இ்ைய ஆ்பத்து்கள் குறித்து அவர்கள் 
நனகு  அறிநது விழிப்பு்டன தசயல்்ப்ட 
முடியும். எனநவ, த்பற்ந்றார்கள் தங்்கள் 
குழந்த்களின இ்ைய தசயல்்பாடு்க்ை 
ததா்டரநது ்கண்்காணிப்்பது அவசியம்.

"எங்்கள்  தரப்பு மற்றும் ்காவல்து்்றயின 
புள்ளிவிவரங்்களின அடிப்்ப்்டயில், 
்பாலியல் த்காடு்மககு ்பலியான 
சிறுவர்கள் த்பரும்்பாலும் 13 முதல் 15 
வயதுககுட்பட்டவர்கள் ஆவர.

்க்டநத ஆண்டு மாரச் மாதம் பி.ந்க.பி 
அமலாக்கம்  ததா்டங்கிய பினனர இநத  
்மயத்திற்கு த்ப்றப்்பட்ட அ்ழப்பு்களின 
எண்ணிக்்கயில் அதி்கரிப்பு ்கண்்டதா்க 
மங்்கநைஸ்வரி ததரிவித்தார.

"வழக்கமா்க ஓர ஆண்டுககு 600 முதல் 
700 அ்ழப்பு்க்ைப் த்பறுநவாம். ஆனால் 
்க்டநத ஆண்டு நாங்்கள் த்பற்்ற 1,156 
அ்ழப்பு்களில்  40 விழுக்காடு குடும்்ப 
வனமு்்ற வழககு்கள் ்பற்றியதாகும்.

 பி.ந்க.பி அமலாக்கத்திற்கு முனபு, இநத 
்மயம் ொட்லன மற்றும் நநருககு நநர 
சநதிப்பு வழியா்க தநறியு்ர வழங்கியது. 
ஆனால்  தற்ந்பா்தய சூழலுககு ஏற்்ப 
இ்ைய வீடிநயா வாயிலா்க தநறியு்ர 
வழங்குவதா்க மங்்கநைஸ்வரி நமலும் 
கூறினார. "சில சமயம், இநத நச்வயின  
நி்லயற்்ற இ்ைய இ்ைப்பு 
்காரைமா்க தநறியு்ர நச்வயில் 
த்டங்்கல் நிலவுகி்றது.

‘’நமலும், பி.ந்க.பி ்காரைமா்க த்காடு்ம 
தசய்்பவரி்டம் சிககித் தவிப்்பதால், 
அ்ழப்்பாைர்கள் தங்்களின உைரவு்க்ை 
தவளிப்்படுத்த ்பாது்காப்்பான இ்டம் இனறி 
தவிககின்றனர.

"தநறியு்ரச் நச்வயில்  தமாத்தம் 
ஒன்பது சமூ்க நச்வயாைர்கள் எங்்கள் 
அ்மப்பில் உள்ைனர,’’ என மங்்கநைஸ்வரி 
ததரிவித்தார.

இது தவிர, மாநில ஆடசிககுழு 
உறுப்பினர நசாங் எங் த்ல்மயிலான 
‘முதல் ஆதரவு ்மயம்’ திட்டத்தில் 

(பினாங்கு ்பாது்காப்்பான குடும்்பக 
த்காள்்்க) ்பங்ந்கற்்க ்ட்பள்யூ.சி.சி 
மாநில அரசு்டன இ்ைநதுள்ைது எனறு 
மங்்கநைஸ்வரி கூறினார.

இநத திட்டத்தின கீழ, உள்நாடடு 
வனமு்்றயால் ்பாதிக்கப்்பட்டவர்களுககு 
உதவ அரசு அதி்காரி்கள், மாநில 
பிரதிநிதி்களின நச்வ ்மய ஊழியர்கள் 
மற்றும் சமூ்க அடிப்்ப்்டயிலான தனனாரவ 
ததாண்டு நிறுவனங்்களுககு ்ட்பள்யூ.சி.சி 
்பயிற்சி அளித்தது. இதுவ்ர, நானகு 
்பயிற்சி ்பட்ட்்ற்கள் வழிந்டத்தப்்பட்டன.

"நமலும், கூடுதல் ்பயிற்சி ்பட்ட்்ற்கள் 
வழி ந்டத்துவதற்கு மாநில அரசு்டன  
ஒத்து்ழப்்்ப எதிர்பாரககிந்றாம்,’’ எனறு 
அவர கூறினார. 

நமலும், உள்நாடடு வனமு்்றயால் 
்பாதிக்கப்்பட்ட த்பண்்கள் ்ட்பள்யூ.சி.சி-
இன உதவி்ய நா்ட தயங்்க நவண்்டாம்.

்ட்பள்யூ.சி.சி என்பது ஒரு இலா்ப 
நநாக்கற்்ற அ்மப்்பாகும். இது 
த்பண்்கள் மற்றும் குழந்த்களுககு 
எதிரான வனமு்்ற்க்ை 
அ்கற்றுவநதாடு ்பாலின சமத்துவத்்த 
நமம்்படுத்துவதற்கும் தசயல்்படுகி்றது. இது 
்பாதிக்கப்்பட்டவர்களுககு இலவச மற்றும் 
இர்கசிய தநறியு்ர  வழங்குகி்றது.

்மல வி�ரங்்களுககு 
ஹாட்ம்லன் எண்களில 

ச்தா்டர்புக ச்காள்்ளவும்: -

்ட�ள்யூ.சி.சி பினாங்கு 
011 310 8400
016 418 0342 

அல்லது
 

்ட�ள்யூ.சி.சி
செ�ராங் / ம்களிர் 
்ெமவ மமயம்
016 439 0698
019 410 0698

்�ள்யூ.சி.சி ெமூ்கப் பிரச்ெமனயின் எதிர் 
ஒலியோ்க விளஙகுகிறது

ம்களிர மறுமலரச்சி வமைம் (ட�ள்யூ.சி.சி) 
்சவவ ்மலாளர மங்்க்லஸ்வரி.

பினோஙகில  ்தடுப்பூசித திட்ம் இ்லகம்க ்�ோககி �யணிககிறது 
200-ககும் நமற்்பட்ட தனியார கிளினிக்களும் எங்்களுககு 
உதவ தயாரா்க உள்ைன.

"அண்்மய நிலவரப்்படி, சு்காதார து்்ற  இத்திட்டத்்த 
துரிதப்்படுத்த 19 தனியார கிளினிக்களுககும் ஒப்புதல்  
வழங்கியுள்ைனர.

"இநத திட்ட தசயல்்பாடு்கள்  அ்னத்தும் 
பினாங்கு மாநிலம் அதன சமூல நநாய் எதிரப்பு சகதி 
இலக்்க வி்ரவில் அ்்டய உதவும்,” எனறு பினாங்கு 
ஸ்்்பஸ் அநரனா ்மயத்திற்கு வரு்்கயளித்த பினனர  
தசய்தியாைர்களி்டம் தெகடிப் இவவாறு கூறினார.

'்மதசஜ்ததரா' (MySejahtera) தசயலியின மூலம் 
தடுப்பூசி த்ப்ற  இனனும் ்பதிவு தசய்யாதவர்கள் ்பதிவு 
தசய்யுமாறு தெகடிப் வலியுறுத்தினார.

"இதனி்்டநய, எல்லா நநரங்்களிலும் நிரையிக்கப்்பட்ட 
நிரவா்க  ந்்டமு்்ற்க்ை ததா்டரநது ்க்்டப்பிடிக்கவும்," 
எனறு அவர ந்கடடுகத்காண்்டார.

இச்தசய்தியைர சநதிப்பில் பினாங்கு மாந்கர ்கழ்க 
த்லவர நமயர ்டத்நதா இயூ துங் சியாங் ்கலநது 
த்காண்்டார.

ஆடசிககுழு உறுப்பினர பேகடிப் சிங் டி்ைா மற்றும் 
எம்.பி.பி.பி ்மைர டத்்தா இயூ துங் சிைாங் ஸ்வ�ஸ் அரங்்க 

வமைததிற்கு வருவ்கைளித்தனர.
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்கம்தப்்�சும்
�்ங்கள்

பினாங்கு மாநிலம் முழுவதும் 
ப�ாது மற்றும் ்தனிைார 

மருததுவமவன்களின 
ஒததுவழப்பில் ்்காவிட-19 
்தடுப்பூசி திடடம் சி்றப்�ா்க 

நவடப்ப�றுகி்றது.

்தடுப்பூசி வமைங்்களில் ப�ாதுமக்கள் ்தடுப்பூசி 
ப�ற்றுக ப்காணட பினனர  சு்கா்தார 
அதி்காரி்களால் ப்தாடரந்து ்கண்காணிக்கப்�டடு 
வருகின்றனர.

ப்தாழிற்்�டவட்களில் நி்கழும் ்்காவிட-19 
அவலவை ்தடுககும் முைற்சியில் PIKAS திடடததின 
கீழ் ப�ாருளா்தார முன வரிவச �ணிைாளர்களுககு

்தடுப்பூசி எடுதது ப்காள்ளும் நடவடிகவ்க  
துரி்தப்�டுத்தப்�டடுள்ளது.

ஒன ்�ாப் சமூ்கநல அ்றக்கடடவள ்தரப்பினர 
முழு முடக்க பி.்்க.பி-ல் �ாதிக்கப்�டட ப�ாது 
மக்களுககு 5,000 உணவுப் ப�டடி்கவள  மாநில 
மு்தல்வர ்ம்தகு சாவ் ப்கான ைாவ் அவர்களிடம் 
வழங்கினர.

ோலான ்�ராக ப�ாதுச் சந்வ்தயில்  
�ாது்காப்பு அம்சங்்கவள ்கருததில் 
ப்காணடு எம்.பி.பி.பி ஊழிைர கிருமிநாசினி 
ப்தளிககின்றார.

பினாங்கு மாநிலததில் 
இரணடாம் ்கடட ்்காவிட-
19 ்தடுப்பூசித திடடததில் 
வ்ைாதி்களின �ங்்களிப்பு 
வர்வற்்கத்தக்கது.



I N F O July 1 – 15, 2021 BULETIN MUTIARA6

BIRO PENGADUAN AWAM 04-263 6893
SEKRETARIAT KERAJAAN NEGERI 04-262 1957
PBA (PUSAT PANGGILAN 24 JAM)       04-255 8255
KASTAM 04-262 2300
IMIGRESEN 04-250 3419
WCC (Women’s Centre for Change) 04-228 0342
Pusat Perkhidmatan Wanita (Seberang)04-398 8340
EPF 04-226 1000
SOCSO 04-238 9888

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

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

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

Talian Kecemasan & Perkhidmatan Awam

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

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

TIADA PERGERAKAN, TIADA JANGKITAN!

Saluran Rasmi Kempen Penang Lawan Covid-19

Nama ADUN No Tel/ No Faks
N.26 PADANG KOTA
YAB Chow Kon Yeow
chowkonyeow@penang.gov.my

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(F) 04 - 827 8868

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

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

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

(T) 04 - 351 1732

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

(T) 04 - 305 4962

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

(T) 04 - 521 1106

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

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

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

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

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

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

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

(F) 04 - 506 2138

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

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

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

(T)

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

(T) 04 - 829 0614

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(T) 04 - 829 9143

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

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

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

NAMA ADUN No Tel/ No Faks
N.38 BAYAN LEPAS
YB Azrul Mahathir Aziz
ambasegaria.aam@gmail.com

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

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

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

(F) 04 - 228 8514 

PKR PENANG HQ (T) 04 - 397 0115

-
(T)

NAMA ADUN PEMBANGKANG No Tel/ No Faks
N.01 PENAGA
YB Ustaz Yusni Mat Piah (T)
N.02 BERTAM
YB Khaliq Mehtab Mohd. Ishaq

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

N.04 PERMATANG BERANGAN
YB Nor Hafizah Othman

N.05 SUNGAI DUA
YB Muhamad Yusoff Mohd. Noor

(T)

N.10 SEBERANG JAYA
YB Dr. Afif Bahardin

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

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

(T)

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

PEGAWAI PENYELARAS KADUN No Tel/ No Faks
N.01 PENAGA
Aida Yusof Rawa
aidayusofrawa@gmail.com

(T) 019 - 338 2668

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

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

(T) 019 - 415 3850
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Eng Kok Wei, Foong Chee Yin,

Wong Sook Shyan and Lee Jia Ying (Chinese)
J. Patmavathy (Tamil)
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Nama Telefon

MBSP 04 - 549 7555

Ahmad Rizal Abd. 
Hamid

019 - 464 6696

Anuar Yusoff 016 - 461 6390
04 -507 5390

Chee Yeeh Keen 019 - 455 7731

Cheen Goon Hooi 012 - 402 0923

David Marshel a/l 
Pakianathan

019 - 412 3397
04 - 399 6689

Fahmi Zainol 018 - 232 2502

Galaimani a/l 
Subramnian

012 - 534 1384

Harryzan Yaakub 019 - 456 8484

Heng Yeh Shiuan 016 - 261 2460

Jason Raj a/l 
Kirupanantha

014 - 905 8113

Mohd Saifullah Abd. 
Nasir

013 - 770 1001
013 - 503 3349

Muhamad Suzuki 
Ahmad

0111 - 1119 4419

Ng Yee Siang 010 - 562 2698

Ngoh Cheng Hai 017 - 979 0933

Noor Azuawati Ahmad 018 - 965 4559

Norly Masitah 
Mohamed Noor

013 - 582 2503

Ong Jing Cheng 012 - 758 3779
016 - 445 5709

Ooi Boon Sheng 016 - 447 8320

Ooi Yong Wooi 016 - 421 1196

Tan Bee Hong 019 - 458 8321

Tan Chee Teong 012 - 401 7718

Tan Choo Eng 019 - 448 4344
04 - 323 2679

Teh Chuann Yien 010 - 441 7749

Zainuddin Mohamed 012 - 479 4200

Nama Telefon

MBPP 04 - 259 2020

Abdul Latif Mohamad 012 - 248 5016

Ahmad Azrizal Tahir 019 - 541 4818

Alan Lim Wei Lun 017 - 343 3995

Dr. Shahul Hameed Syed 
Mohamed

013 - 431 9384

Francis a/l Joseph 012 - 474 3321

Haji Mohamed Yusoff 
Mohamed Noor

019 - 413 8114

Hari Krishnan a/l Ramakrishnan 010 - 505 5571

Harvindar Singh a/l Darshan 
Singh

012 - 428 2250

Kaliyappan a/l P. Renganathan 012 - 407 7276

Lee Chee How 012 - 470 3389

Lee Kim Noor 04 - 229 8382

Lee Wei Seang 012 - 452 8305

Muhamad Khairul Mohd Ali 012 - 542 0520

Mohd Suhairi Arumugam 
Abdullah

016 - 521 3369

Nor Afni Md. Yusuff 019 - 547 8460

Quah Boon Lim 017 - 462 2431

Rodziah Abul Khassim 019 - 319 4840

Rohaizat Hamid 019 - 510 0075

Tan Chiew Choon 019 - 470 4499

Tan Hooi Peng 012 - 498 6212

Tan Seng Keat 012 - 438 6191

Tan Soo Siang 012 - 475 2453

Theng Jie Wey 016 - 418 7108

Wong Yuee Harng 016 - 439 9121

Bil. Nama Daerah Pejabat / Unit 
Kewarganegaraan

No. Telefon

1. Yeap Choon Keong Timur Laut Penyelia
Bahagian

Kewarganegaraan

Pejabat Bahagian 
Kewarganegaraan Pulau Pinang,

Tingkat 3, KOMTAR

04 - 650 5556

013 - 449 0366

2. K. Velan Barat Daya 018 - 394 4537

3. Lim Zheng Han Seberang Perai
Utara

011 - 1244 7167

4. K. Nirmala Seberang Perai 
Tengah 

017 - 572 0272

5. K. Viknesh Prabu Seberang Perai
Selatan

012 - 693 4786
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Story by Riadz Akmal
Pix by Muhamad Amir Irsyad 
Omar

HAVING  retired after more 
than 20 years as a se-
curity staff member with 

Malaysia Airlines (MAS), Abdul 
Rahman Mad Taib, 74, decided 
to try something new.

Seeing the potential of 
“madu kelulut” (stingless bee 
honey) in generating income, 
the septuagenarian started to 
get involved in the business 
six years ago.

Now, he has a total of 30 
“kelulut” hives that are kept 
in separate boxes at the com-
pound of his house in Pondok 
Upeh, Balik Pulau.

Abdul Rahman said each hive 
could produce between 2kg and 
3kg of honey per month.

“I got interested in the busi-
ness when I visited a friend in 
Bangi, Selangor, many years 
ago. He was selling the kelulut 
honey and was earning between 
RM3,000 and RM4,000 monthly.

“But the kelulut honey 
was rarely found in Balik Pu-

lau back then.
“I felt the timing was right and 

it was an opportunity for me to 
invest in the business.

“I attended a few training pro-
grammes and courses by the 
state Agriculture Department 
to know more about the kelu-
lut honey. I learned about the 
characteristics, the harvesting 
techniques and others before 
starting my business,” he told 
Buletin Mutiara when met at his 
house recently.

Abdul Rahman said he chose 
to breed the Heterotrigona ita-
ma because that type of spe-
cies would be able to produce a 
large amount of honey.

“It is also easy to breed. I 
plant suitable flower plants near 
the hives to ease pollination 
and to promote the production 
of honey,” he added.

Abdul Rahman said the “ke-
lulut” honey has a rather unique 
sweet-sour taste.

“It could be due to the in-
fluence of multiflora resourc-
es such as pollen grains and 
tree resins.

“The colour of the ‘kelulut’ 
honey will turn slightly darker 
over time,” he said.

Abdul Rahman said he on-
ly sells pure, original “kelu-
lut” honey.

“The price for a bottle of 
125ml ‘kelulut’ honey is RM45, 
while a 500ml bottle is RM160.

“Besides Penang, I have also 
marketed my honey in Kuala 
Lumpur. It has received over-
whelming response from the lo-
cal community.”

Those interested in buying the 
“kelulut” honey can contact Ab-
dul Rahman at 012-482 8131.

AFTER a harrowing experi-
ence of witnessing the sudden 
death of a Covid-19 patient, 
AIMY founder Amirul Izzulis has 
strongly encouraged the public 
not to take the virus lightly but 
to quickly register for vaccina-
tion.

He said there are people who 
shrug off the danger posed by 
the virus, thinking they are strong 

and would not be infected.
“I was in a Covid ward with 

six other patients. I was hap-
pily chatting away with one 
uncle who was on my adjacent 
bed. He had been admitted to 
the hospital for 11 days and 
was told that he would be dis-
charged. He phoned to tell his 
family the news and had pre-
pared his things to go home. He 

looked normal and well.
“Then suddenly at midnight, 

he had a severe bout of cough-
ing and was struggling for 
breath. He coughed up blood. 
I quickly called the nurses and 
they came to help him. But 
around 3am, one doctor came 
and I saw him wrap up the 
man’s body.

“I was shocked. I cannot 
forget this incident. Because 
of this trauma, I sometimes I 
dream about it,” Amirul said 
during an online Covid-19 
Chat with Ex-Patients which 
was organised by Penang 

Youth Development Corpora-
tion (PYDC) via Stream Yard 
recently.

The chat was broadcast on 
PYDC Facebook live.

Two other ex-Covid-19 pa-
tients –  Nafizah Ameer Ali 
and Ewe Pin – also shared 
their experiences during the 
chat, which was moderated 
by PYDC’s Marcus Kam and 
Charlene Ong.

“To some people, Covid-19 
is nothing. It’s not a joke. It’s 
a serious matter. I had terrible 
gastritis and even when I took 
plain water for three or four 

days, I vomited it out. 
“And I did not get back my 

sense of taste and smell after 
over a month,” said Nazirah.

Ewe Pin, a Penangite who is 
working in Kuala Lumpur as a 
senior project architect, said he 
was fortunate to get a mild case 
of Covid-19.

He initially had sore throat, 
then headache, followed by nau-
sea and vomiting.

“I just stayed at home and 
worked from home. I ordered 
food online every day during my 
self-quarantine for 14 days and 
the security guards were kind to 
put them at my door,” Ewe Pin 
recalled.

“Now, I want to live life to the 
fullest,” he said.

For administrative clerk Na-
zirah, she first suffered body 
aches and thought it was due to 
her menstrual cycle. But when 
she lost her sense of taste and 
smell, she found out she was 
stricken with the virus.

However, her family mem-
bers, friends and neighbours 
were supportive and offered to 
help her.

Former Covid-19 patients 
grateful to be alive

Pix poor quality. TQ!

Sweet returns from 
new venture 

How about 
trying some 
of Abdul 
Rahman’s 
‘kelulut’ 
honey.

A close-up view of Abdul Rahman 
extracting the ‘kelulut’ honey 
from the hive.

The view 
of kelulut 
honey in the 
hive.
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Story by Edmund Lee
Pix courtesy  of Adrian Cheah

IN the Peranakan culture, 
the kebaya is often associ-
ated with the community as 
it showcases their identity 

and heritage.
The kebaya itself is 
an eclectic combina-
tion of the finest 
European fabrics 
paired with multi-

coloured Java-
nese batik sa-
rongs.

To com-
plete the 
entire en-
s e m b l e , 
fine acces-
sories like 
a "cucuk 
s a n g g u l " 
( ha i r p i n ) , 

silver belt 
for securing 

the sarong, 
and a pair of 
beaded slippers 

(known as "ka-
sut manek") 

adorn the wearer - thus provid-
ing a distinct look synonymous 
with the Nyonyas.

In an exclusive interview with 
Buletin Mutiara recently, Adrian 
Cheah (pix), who is a Baba from 
the Peranakan community, of-
fered some fascinating insights 
into the uniqueness of the attire.

According to him, a clear ob-
servation reveals that the cre-
ativity element lies in the heart 
of Peranakan community, assim-
ilating and welcoming all that is 
beautiful around them.

"The intricate embroidery on 
the kebaya, often crafted by the 
Nyonyas themselves in the old 
days, shows the level of crafts-
manship and skill they pos-
sessed.  

"To me, these intrinsic quali-
ties are important in understand-
ing the values they hold and 
should not be glossed over. Their 
identities lie within themselves.

"When I was young, I was 
constantly reminded to sit up 
straight and not to slouch. Re-
search tells us the benefits of 
good posture, from breathing 
to digestion, and from blood 

circulation to health.
"Likewise for Nyonyas, pos-

ture was important back then 
because they wanted to look 
taller and give a better impres-
sion, and they did not want to 
crease their beautiful kebayas," 
said Cheah, who is the photogra-
pher and designer for the "Never 
Forgetting Balik Pulau" book.

He said completing a kebaya 
is a painstaking process and 
may take weeks, often featuring 
intricate motifs of flowers, birds 
and butterflies. 

The translucent kebaya is 
usually worn over a camisole 
and secured at the front by a 
set of three interlinked brooches 
known as "keronsang" in Malay.

"The kebaya is a master-
piece, always matched with a 
beautiful sarong.

"Do you even know that in 
Penang, the nyonya kebaya was 
known as 'Puah Th'ng Tay'?"

Cheah added that govern-
ment, private, and public en-
terprises could play a role in 
promoting kebaya to appreciate 
its beauty and craftsmanship as 
well as to encourage more arti-

sanship in the field.
"The Chinese Peranakan 

community in Penang always 
celebrates its rich cultural heri-
tage, wearing the kebaya being 
among the practices.

"Since wearing kebaya is not 
reserved to only the Nyonyas, I 
would highly encourage that it be 
welcomed by all, enabling its ap-
peal to widen. 

"A Nyonya will also look good 
in a sari, so let us celebrate all 
that is beautiful around us and 
not compartmentalise and push 
everything into labelled boxes."

A Nyonya from the 
Peranakan community looks 
stunning in a kebaya.

Uniqueness of kebaya
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THE Bukit Tambun ser-
vice centre is consis-
tently helping its con-

stituents from the underprivi-
leged group during the tough 
times caused by Covid-19.

Bukit Tambun assemblyman 
Goh Choon Aik said his service 
centre has given out more than 
5,000 food packages and a 
total of 3,500 food baskets to 
the needy since the first move-
ment control order (MCO 1.0) 
last year.

“I started the food distribu-
tion programme with the aim of 
helping as many people as we 
can from the underprivileged 
group, regardless of their race, 

religion and political views. We 
will not leave anyone behind, 
especially in these trying times.

“As their elected represen-
tative, it is my responsibility to 
take care of them and ensure 
that they get the necessary as-
sistance regularly.

“Among those we assist are 
from the B40 group, those who 
have lost their jobs and source 
of income due to Covid-19, se-
nior citizens and others.

“We also help those who are 
under home quarantine due to 
Covid-19,” Goh said after giving 
out the food necessities to the 
underprivileged families in Val-
dor on June 10.

According to Goh, his office 
also tries its best to ensure 
most of the recipients are regis-
tered to receive any form of as-
sistance from the Social Welfare 
Department, Pusat Zakat Negeri 
Pulau Pinang and Penang’s i-Se-
jahtera programme as well.

“With this, we can at least 
reduce their burden and also 
reduce the number of people 
who need to be helped in this 
constituency.

“At the same time, if any 
family in Bukit Tambun is in dire 
need of help in terms of food 
supply, please do not hesitate to 
come to our service centre. We 
will try our best to lend a hand.

Caring for needy 
in Bukit Tambun

AS the Covid-19 pandemic 
rages on, it’s important to stay 
focused and calm to reduce the 
stress level during this difficult 
time.

Aside from the usual sweat-
ing out at their respective work-
outs or exercises, or even medi-
tating, art is considered one of 
the ways to soothe one’s soul.

If you think it’s too good to 
be true, then it’s time to ex-
plore the beauty of Pastel Na-
gomi Art!

In reality, not many people 
have ever come across Pastel 
Nagomi Art, which originated 
from Japan. 

This unique art is said to 
have a therapeutic effect.

A 39-year-old primary school 
teacher in Butterworth gave Bu-
letin Mutiara an inkling of what 
the craft is like.

During the hour-long virtual 
session, the soft-spoken Teoh 
Hui Sien shared her journey 
and experience of picking up 
the skills in 2014.

Teoh, who teaches Mandarin 
and Art, said she was exposed 
to Pastel Nagomi Art at Wing 
Art Centre in Butterworth seven 
years ago.

“When I began to learn it, 
I found it to be so fascinating 
that it can help you relax your 
mind.

“It’s really fun too as you 
can choose whichever colour or 

sketch to express your feelings.
“One can create a beauti-

ful and heart-touching artwork 
through all these simple yet 
unique ways of painting tech-
niques.

“Hence, after learning it for 
a couple of years, I opened a 
class in 2020. I hope to expose 
more people to this art form,” 
she said.

Teoh said she ran her class 
on weekends for one and a 
half hours in each session. Her 
students range from five to 70 
years old.

“For most of the kids in my 
class, I would advise them not 
to be engrossed with the colour 
or even sketch.

“What you need to do is to 
motivate them and they would 
easily come out with their art 
pieces. There’s no right or 
wrong when producing art piec-
es. It’s a matter of enjoying the 
process,” she said.

“My motto that I have been 
championing all this while is 
simple, which is ‘Everyone Can 
Draw’. There’s no boundary!”

Teoh said while it was impor-
tant for kids to do well in the 
academic field, it was also im-
portant to nurture their passion 
and hone their artistic skills.

“During this lockdown pe-
riod, we can all find something 
worthwhile to spend time on,” 
she said.

Explore Pastel Nagomi Art 
as way to de-stress

“Over the years, we have al-
so helped some of them to set 
up businesses and become 
independent to generate their 
own income.

“We helped them apply for 
a licence from Seberang Perai 
City Council (MBSP) and pro-

vide equipment as long as they 
have the will to change their 
lives,” he added.

“Meanwhile, during the cur-
rent MCO 3.0, we give out 50 
to 100 food packages each day 
from Monday to Friday in the 
constituency,” he said.

Goh (right) presenting a food 
pack to one of the recipients.
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Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

槟州供水控股有限公司主席
曹观友发文告指出，槟州供水控

股有限公司（PBAHB）2020财政年的税
后利润（PAT）为 2476 万令吉，将以终
期股息奖励其股东。

他表示，公司的第21届年度股东大会
（AGM）以全虚拟化的形式举行，以
符合马来西亚从 2021 年6 月 15 日延至 
2021 年 6 月 28 日的“行动管制令3.0”
。

他说，在全虚拟年度股东大会上，股
东批准宣派 2020 财年每股 1 仙的终期单
层股息，该股息将在不迟于批准之日起
的 3 个月内支付。

因此，2021 年是槟州供水控股有限公
司（股票代号：PBA - 5041）连续第 20 
年派息给股东。自2002年以来，公司每
年都派发股息。

2020年家庭用水上升但商业用水下降
他表示，槟州供水控股有限公司的营

业收入主要来自其主要子公司槟州供水
机构（PBAPP）在槟城销售净水。槟州
供水控股有限公司2020 年的总收入为 3
亿3630万令吉，而2019年为3亿4020万令
吉。

他指出，在马来西亚连续实施行管令
以及“居家作业”（WFH）文化在2020
年于槟城变得更普遍之后，总收入与去
年同期相比下降 1.1% 反映了用水量出
现变化。

“槟城 2020 年的总用水量为 
309,224,456 立方米，比 2019 年的 
307,532,394 立方米高0.55%。”

“然而，在家用水量同比增长6.77%
的同时，商用水量下降了8.51%。”

他说，在槟城现有的水费结构中，家
用水费明显低于商用水费。例如，槟城
的家用水户每月首3万5000公升平均每
1000公升支付32仙，而商用水户每月首 
50万公升平均每1000公 升 支付1令吉36
仙。

简而言之，槟州供水机构被迫为 2020 
年槟城略高的用水量收取更少的费用。
因此，槟州供水控股有限公司的税后利
润在 2020 年为 2476 万令吉，而 2019 年
为 2515 万令吉。

前景展望
槟州供水控股有限公司的未来前景与

以下关键因素有关：

1. 联邦政府批准槟供水机构提交
2019 年水费检讨提案

槟州供水机构正等待联邦政府批准机
构应国家水务委员会（SPAN） 的要求
向该委员会提交的 2019 年水费检讨申
请。

该水费检讨申请是根据国家水务委员
会的水费制定机制（TSM） 公式起草
的。它须得到该委员会的认可和环境及
水务部（KASA）的推荐，以获得马来
西亚内阁批准。因此，联邦政府握有决

定槟城新水费的实施与时机的权力。
槟州供水机构并不是最近不得已向该

委员会提交水费检讨提案的唯一一家国
内的务运营商。在 2019 年至 2021 年期
间，该委员会已在吉兰丹、登嘉楼、彭
亨、雪兰莪、纳闽、吉打、霹雳、马六
甲、森美兰和柔佛为其他拟议的水费检
讨进行了公众咨询。

槟州供水机构水费检讨申请的主要目
的是为其拟议的供水项目筹集足够的资
金，以减轻槟城的原水风险并解决其未
来的用水需求。槟州供水机构提出2021
年至2024年的重点供水项目包括：
 吉辇河滤水站的第一阶段（每日2亿
5000 万公升），用于处理来自霹雳河原
水输送计划 （SPRWTS） 的原水；
 双溪赖滤水厂12A 配套（每日1亿1400
万公升）；
 北赖河供水计划（每日1亿3600 万公
升）； 和
 槟城海水淡化供水计划第一阶段（
每日2亿5000 万公升）。

如果没有检讨水费，槟州供水机构将
无法筹集足够的资金来承担这些项目。
槟州供水控股有限公司的税后利润在
2020 年达到 2476 万令吉，而这些项目
将耗资数亿令吉。

2. 马来西亚的疫苗接种计划
联邦政府预计，将在 2022 年 2 月达到

为 82% 的大马人口提供免费疫苗接种。
大多数人必须接种疫苗以控制疫情。只
有当槟城社区再次感到安全时，我们才
会看到“新常态”时代的社会经济活动
复苏。

3. 经济复苏预测
根据世界银行 2020年12月17日发布

的新闻稿（“世界银行马来西亚经济监
测：播下种子”），2019冠状病毒病疫
情导致马来西亚经济在2020 年收缩 5.8% 
之后，预计将在 2021 年增长 6.7%。

该报告预测，马来西亚将“在中期
以适中的速度”恢复到疫情前的经济趋
势。作为2019 年对马来西亚国内生产总
值做出贡献的“六大州”之一，槟城的
经济前景应该与全国趋势同步。

4. 人口增长和用水趋势
他说，在过去20 年里，槟城的人口增

长了 44.3%，从 2001 年的 123万人增加
到 2020 年的177万6000人。总用水量增
加了 43.5%，从 2001年的每日5亿8900
万公升增加到2020年的每日8亿4500万
公升。

“2020年，槟城家庭用水占总用水量

的62.9%。”
“用水需求将随着人口增长而增加，

我们迫切需要解决人均家庭用水量高的
问题。2020 年，槟城的人均家用水量为
每人每天299 公升（LCD），而全国平
均水平为每人每天240 公升。”

他指出，槟州的家用水量高与其低廉
的家用水费有直接关系。槟城每月首 3
万5000 公升家用水的平均水费是全马最
低的，每 1000 公升 32仙，而全国平均
水费为每 1000 公升71仙。

换言之，槟城的人均家用水量比全国
平均水平高出 24.6%，因为其每月首 3
万5000公升的平均家用水费比全国平均
水平低 54.9%。

与此同时，2020 年槟州供水机构为维
持低家用水费而提供的津贴为 9535 万令
吉，而槟州供水控股有限公司的税后盈
利为 2476 万令吉。

2实际原因寻求水费检讨
因此，槟州供水机构出于两个实际原

因寻求水费检讨：
 推广节水代替浪费； 和
 减少槟州供水机构的家用水津贴，
以便有足够的资金投资重要的供水项
目，以

减轻槟城的原水风险并解决其未来的
用水需求。

总而言之，槟州供水控股有限公司的
前景与其无法控制的外部因素有关，例
如2019冠状病毒病疫情和联邦政府批准
水费检讨。

尽管如此，槟州供水控股有限公司在 
2020 年的财务表现仍值得赞许，并继续
奖励其股东。

供水控股税后利润2476万
股东获派每股1仙终期股息

槟州供水控股有限公司因行管令而以
虚拟方式召开 股东大会，图为曹观友
（右）与槟供水机构首席执行员拿督
杰瑟尼去年在实体大会的档案照。

槟供水机构表现出色。




