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A
LMOST 7,000 civil servants, who 

are among the frontliners in the 

Covid-19 battle, have been provid-

ed low-cost, low medium-cost and afford-

able homes by the Penang government 

since 2008.

State Local Government, Housing, 

Town and Countr y Planning Commit-

tee chairman Jagdeep Singh Deo said 

the state would continue to provide 

these homes to the lower-income 

group even when the Covid-19 pan-

demic is still raging.

He said for instance, there are 

over 5,000 frontline staf f from the 

Penang Island City Council (MBPP) 

and Seberang Perai City Council (MB-

SP) and 6,000 police personnel from 

the Penang police contingent ser ving 

as frontliners.

“We want to ensure that only those 

who are eligible are selected. We give pri-

ority to the frontliners, including all our civ-

il servants, who are exposed to so much 

risk. For the record, a total of 6,695 civil 

servants have received the units.

“Business must go on; people need a roof 

over their heads. This morning, we continue 

with our work to select 1,000 individuals for 

these homes,” Jagdeep told a press confer-

ence via Zoom from Komtar on May 24.

He said Penang has set a target of 

building 200,000 such units by 2030 and 

has so far achieved 53.2% or 117,049 

units (that have been built, in the process 

of being built and approved to be built).

Commenting on the 80% government 

servants to work from home (WFH) under 

the tightened standard operating proce-

dures (SOPs), Jagdeep said the instruc-

tion was not a green light to relax at home 

because “we have a lot of services to be 

delivered”. 

He reiterated that discipline in observ-

ing the SOPs was the key to overcoming 

Covid-19.

In addition, he also encouraged the 

public to register for the National Covid-19 

Immunisation Programme.

To underline the seriousness of the Co-

vid-19 situation, Jagdeep said the country 

registered a record 6,976 cases while 

Penang reported 372 cases on May 23, 

its second highest after registering 395 

cases on May 13.

“As the number of Covid-19 cases 

rises, all of us should rise and step up 

our fight against the virus,” said Jagdeep, 

adding that both MBPP and MBSP have 

been instructed to up the ante in the Co-

vid-19 fight.

As of May 24, he said the two local au-

thorities have conducted a total of 1.88 

million checks on premises on both island 

and mainland and found the SOP compli-

ance rate to be above 99 per cent.

Frontliners get 
housing priority

KEY TO BETTER FUTURE... Chief Minister Chow Kon Yeow giving the offer letter and key to some recipients
of the rent-to-own housing project in Simpang Ampat, Nibong Tebal while state Local Government, Housing, Town and Country Planning 
Committee chairman Jagdeep Singh Deo (third from left),  Sungai Bakap assemblyman Datuk Dr Amar Pritpal Abdullah (sixth from left) 
and Seberang Perai City Council mayor Datuk Rozali Mohamud (right) look on. –  SEE P2 FOR FULL STORY
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T
HE newly-completed Taman 

Sejahtera Rakyat housing proj-

ect in Simpang Ampat near 

Nibong Tebal has been successfully 

converted into a rent-to-own (RTO) 

housing scheme.

Chief Minister Chow Kon Yeow 

said the RTO housing scheme is 

part of the state government’s ini-

tiative to tackle the issue of high 

loan rejection rates for first-time 

home buyers, especially for afford-

able housing.

“The project’s construction start-

ed in 2018 and its cost of RM5.5 

million was fully borne by the Pen-

ang government. 

“The project obtained the Certifi-

cate of Compliance and Completion 

(CCC) on April 8.

“Now, all the 41 units would be 

given to those from the lower-in-

come group to buy their first home 

through the scheme.

“This shows that the state gov-

ernment is committed to helping 

the lower-income group to put a roof 

over their heads.

“It is also hoped with this project, 

it will become a game changer in 

improving the social and economic 

status of the local residents in the 

area,” Chow said in his speech at 

the offer letter and key handover 

ceremony for the rent-to-own hous-

ing scheme at Taman Sejahtera 

Rakyat on May 9.

Also present were state Local 

Government, Housing, Town and 

Country Planning Committee chair-

man Jagdeep Singh Deo, Sungai 

Bakap assemblyman Datuk Dr 

Amar Pritpal Abdullah, Seberang 

Perai City Council (MBSP) mayor 

Datuk Rozali Mohamud, Penang 

Development Corporation (PDC) 

chief executive officer Datuk Mo-

hd Bazid Abd Kahar and Penang 

Housing Board general manager 

Ainul Fadhilah Samsudi.

Chow said a total of 10 recipi-

ents have received the offer let-

ters and another 19 their hous-

ing keys.

“The Housing Board will choose 

the next batch of recipients soon to 

be handed the offer letters for the 

remaining units,” he added.

Through the scheme, Chow said 

tenants would have to pay RM300 

monthly (each unit costs RM72,500) 

for a 15-year period without any in-

terest before the home ownership 

could be transferred to them.

Each unit has three bedrooms 

and one bathroom.

According to Jagdeep, currently 

there are 2,474 housing units under 

the RTO scheme in Penang.

“Our goal is to have 22,000 RTO 

units by 2030. We are also looking 

forward to adding more units to be 

rolled out under the RTO scheme.

“This shows that the state gov-

ernment is taking the housing issue 

very seriously and we care for our 

people,” he said.

A TOTAL of 500 students in Permatang 

Pauh received smartphones and free 

data under the “Learn From Home” pro-

gramme by YTL Foundation.

The programme was initiated to equip 

B40 students with the necessary devic-

es needed for online learning during the 

pandemic.

Chief Minister Chow Kon Yeow com-

mended Permatang Pauh MP Nurul Izzah 

Anwar for initiating the collaboration with 

YTL Foundation.

“The collaboration lightens the bur-

den of the students and their family 

members.

"I understand that Nurul Izzah also 

came up with other initiatives, such as 

the 'Kita Belajar' programme since the 

implementation of the movement control 

order (MCO) to help the Permatang Pauh 

students with their studies.

“Kudos for the effort. Please continue 

the good work and care for the well-be-

ing of the rakyat,’’ Chow said during the 

smartphone and free data handover cer-

emony at the Ng Yam Huat Hall in Bukit 

Mertajam on May 8.

Chow said that the pandemic has 

shifted the educational landscape.

"Teachers and students are required 

to adapt to the changes, which include 

online learning, and making sure that 

learning proceeds uninterrupted by the 

pandemic.

"Penang is among the earliest 

states to set up the 'E-Learning Com-

puter Programme' task force to assist 

the education sector in adapting to the 

new normal.

"The task force, which was formed 

in May last year, has distributed 1,742 

computers and 279 smartphones to de-

serving students.

"We are blessed to have overwhelm-

ing support from our industry partners, 

such as YTL Foundation, to provide a 

conducive learning environment for our 

children," Chow said.

He added that the state, under the 

Penang Connectivity Master Plan, was 

working towards upgrading digital infra-

structure in the state.

"This is in line with the National 

Fiberisation and Connectivity Plan 

(NFCP)," he said.

Meanwhile, YTL Corporation Berhad 

executive director Syed Abdullah Syed 

Abd Kadir said the smartphones which 

were contributed would be equipped with 

a free 10GB data (monthly) for a period 

of 12 months.

“Through this collaboration with YES 

(a subsidiary of YTL Corporation), we 

are giving out smartphones and free 

data to help needy students have a 

better online learning experience,’’ 

Syed Abdullah said.

Nurul Izzah, who was also present, 

hoped more telcos would come forward 

and enhance the internet connectivity in 

the state, especially in rural areas.

Also present was state Agrotech and 

Food Security, Rural Development and 

Health Committee chairman Dr Norlela 

Ariffin. 

B40 students receive smartphones, free data

ROSE Charities Malaysia is looking forward to 

feeding the homeless and the B40 community 

when the “Feed the Homeless & B40 Food Aid 

Appeal” project starts on June 19.

The project was launched on May 8, but it 

has been rescheduled to start from June 19 

due to the movement control order (MCO).

It is a collaboration between Rose Charities 

Malaysia, Pertubuhan Wanita Mutiara Pulau 

Pinang, Council of the Justices of the Peace 

Association, Whytehouse Education Group and 

several corporate organisations.

Rose Charities Malaysia president Datuk 

Lawrence Cheah said the project was aimed at 

helping the less fortunate during this challeng-

ing period.

“The contributions and support from spon-

sors will enable us to prepare lunch packs for 

the needy for four Saturdays,” he said recently.

Pertubuhan Wanita Mutiara Pulau Pinang 

president Tan Lean Kee, who launched the proj-

ect in Codrington Avenue on May 8, said the 

“Feed the Homeless & B40 Food Aid Appeal” 

project was very meaningful.

“We should try to make a difference in the 

lives of others.

“Covid-19 has affected our lives, but it failed 

to make us less human towards one another.

“On the contrary, it made us more sensitive 

towards the plight of our neighbours,” Tan, who 

is the wife of Chief Minister Chow Kon Yeow, 

said.

Tan said the lunch packs would be prepared 

by the volunteers from Rose Charities Malaysia 

and Pertubuhan Wanita Mutiara Pulau Pinang.

The project is aimed at feeding some 200 

needy people every Saturday, beginning June 19.

Feeding the homeless 
and B40 community

(Back row, second from left) Nurul Izzah, Chow, Syed Abdullah and Norlela with some of the recipients of the smart devices.

RTO scheme to 
help lower income 
group own a house

This family is happy they are one of the recipients of a house 
under the rent-to-own scheme.
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W
OULD you believe that 

a three-storey house 

with a built-up area of 

800sq ft or 1,500sq ft can be 

built within four weeks and cost 

RM250,000 and RM395,000 re-

spectively in Penang?

Well, that is what housing devel-

oper Slimhaus Technology Sdn Bhd 

plans to do at the end of this year or 

early next year.

Chief Minister Chow Kon Yeow, 

who attended the preview launch 

of the proposed affordable hous-

ing project on May 8, congratu-

lated Slimhaus for using the in-

dustrialised building system (IBS) 

technology to build a total of 199 

terrace units on a 7.2-acre land at 

Jalan Pantai Acheh in Balik Pulau.

“We had built affordable landed 

houses before but for affordable 

landed and IBS type, this is prob-

ably the first project in Penang.  

“This (technology) is not new. But 

to be able to build and complete 

a three-storey house within four 

weeks using prefabricated compo-

nents is something we have not yet 

seen here. So, congratulations for 

achieving this milestone and revolu-

tionising the construction industry.

“IBS technology is the evolution 

and future of the construction in-

dustry. Although it has been used 

in Malaysia since 1966 through the 

fabrication of pre-cast concrete, de-

veloped countries such as Japan, 

Korea, China and in the European 

region have experienced rapid tech-

nological advancement compared to 

Malaysia,” Chow said in his speech 

in Batu Maung where he was later 

invited to a two-storey show unit that 

was set up although the project is to 

be built in Balik Pulau.

He added that prefabricated con-

crete homes had been built in Rifle 

Range and Noordin Street Ghaut 

decades ago.

State Local Government, Hous-

ing, Town and Country Planning 

Committee chairman Jagdeep 

Singh Deo, who was also present, 

said he was delighted that Slim-

haus was going to participate in 

building more affordable homes in 

the state.

“The provision of affordable 

housing is one of the priorities in 

the Penang2030 vision outlined 

by the Chief Minister some three 

years ago.

“The state has increased its tar-

get of building 180,000 affordable 

homes to 220,000 units by 2030.

“I’ve been advising housing de-

velopers to build more affordable 

homes for Penangites.

“It’s not easy but from the over-

hang of 3,000 units in Penang, only 

60 units were from the low-cost cat-

egory.”

Slimhaus Technology chief ex-

ecutive officer Gerald Chin said his 

company has come a long way to 

realising his dream of building de-

cent and affordable homes.

He said Slimhaus has plans to 

build 40 units (1,500sq ft) and 100 

units (800sq ft) for the first phase 

and the remainder 55 units for the 

second phase. The three-storey 

terrace houses, he said, would be 

gated and freehold.

He expects the ground-breaking 

ceremony to be held at the end of 

this year or beginning of next year 

and the whole project to take eight 

months to complete.

So far, Chin said they have re-

ceived 70% registration for the proj-

ect which would be built first before 

the houses are sold. He said only 

those earning less than RM10,000 

per month (or combined earnings) 

could qualify for the affordable 

homes.

Also present at the preview 

launch ceremony were state En-

trepreneurial Development, Trade 

and Industry Committee chairman 

Datuk Abdul Halim Hussain, who 

is also the Batu Maung assembly-

man, Bayan Baru MP Sim Tze Tzin, 

and Slimhaus Technology directors 

Cheng Kwong Whee and Kua Soo 

Leong.

DO not be surprised if you suddenly 

hear a voice reminding you to ad-

here to the standard operating pro-

cedures (SOPs) when you are out 

on the streets.

This comes following the Pen-

ang government’s move to adopt 

technology from the closed-circuit 

television cameras (CCTVs) to re-

mind people on the importance of 

adhering to SOPs.

State Local Government, Hous-

ing, Town and Country Planning 

Committee chairman Jagdeep 

Singh Deo said there is a total of 

175 CCTVs equipped with voice 

features in the state, with 150 on 

the island and 25 on the mainland.

He said announcements would 

be made by both Penang Island City 

Council (MBPP) and the Seberang 

Perai City Council (MBSP) through 

the speakers from the CCTVs to re-

mind people to follow SOPs.

“For instance, every 30 min-

utes, there will be an announce-

ment to ensure SOPs are followed.

“If the crowds are still gathering 

and do not practise physical dis-

tancing when reminders are made, 

then the MBPP and MBSP officers 

will be on the ground to act accord-

ingly,” he told a press conference 

at the Intelligence Operation Centre 

(IOC) in Komtar.

Jagdeep said the 175 CCTVs 

equipped with voice features are 

part of the 1,243 CCTVS installed 

throughout the state. 

The island has 1,001 CCTVs 

while the mainland has 242.

Using CCTVs with audio to remind  people to follow SOPs

Building a three-storey 
house in four weeks

Chow 
(foreground, 
second from 
left) together 
with (from left) 
Chin, Jagdeep 
and Abdul Halim 
giving their 
thumbs-up after 
visiting Slimhaus' 
two-storey show 
house.

Officers manning the IOC in Komtar keep an eye on SOP 
compliance.
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A 
PDC man through and 

through.

That briefly describes 

Datuk Mohd Bazid Abd Kahar 

(pix), chief executive officer (CEO) 

of Penang Development Corpora-

tion (PDC).

Mohd Bazid joined PDC in 1979 

as a technician and then became 

a town planner in 1983 after tak-

ing up a course under the Educa-

tion Assistant Programme that was 

financed by PDC.

Climbing up the corporate lad-

der, he was eventually promoted to 

be CEO in February 2019.

PDC has undoubtedly played a 

pivotal role in the transformation 

of the state since it was formed 

52 years ago with Datuk Seri Chet 

Singh as its first general manager.

It continues to focus on its prin-

cipal activities such as industrial 

park development, township devel-

opment, urban redevelopment, af-

fordable housing, and investments.

Today, the affable Mohd Bazid, 

62, runs the state’s premier devel-

opment agency with a style of his 

own to spearhead the socio-eco-

nomic growth of the state.

In an interview with Buletin Mu-

tiara recently, he spoke on a wide 

range of subjects, including PDC’s 

goals and new strategies, Covid-19 

challenges, and future develop-

ment plans for Penang island.

He will touch on the develop-

ment plans for Seberang Perai on 

another occasion.  

 

Q: Datuk, could you tell us a bit of 

PDC’s history and its journey thus 

far?

A: PDC has been involved in the 

planning and implementation of 

development of Penang since the 

1970s. It started with the opening 

of the first industrial park in Bayan 

Lepas. After that, the development 

of Bandar Bayan Baru followed to 

meet the needs and manpower of 

this industrial park area.

After 50 years, the development 

areas entrusted to PDC on the is-

land have matured. Therefore, PDC 

is now involved in the planning and 

implementation of urban redevelop-

ment and renewal here. 

 

Q: When you took over PDC as its 

CEO in 2019, you came out with 

a five-year plan. What are its main 

objectives?

A: We drew up a five-year Strategic 

Plan 2019-2023. It is a compre-

hensive, focused action plan to en-

sure PDC continues to create new 

growth centres, enhance the value 

of the assets that we have, support 

the state government’s initiatives, 

and strengthen our human capital.

 

Q: Land scarcity is a big issue on 

the Penang island. What is PDC’s 

plan?

A: A lot of land has been devel-

oped in Penang island. Logically, 

we have played our role with all 

sorts of development – industrial, 

commercial, and residential. And 

we have been working closely with 

InvestPenang.

But there are still vacant plots 

that belong to PDC. We’ve 407 

acres in Paya Terubong and 209 

acres in Bukit Jambul hills. These 

hilly lands are, however, very diffi-

cult to develop.

We want to do something there, 

certainly not create a concrete 

jungle. We are still thinking of ways 

to develop them without disturbing 

the environment.

Perhaps, I would say we may go 

for durian plantations. For instance, 

planting Musang King durian trees 

for higher returns. At the same 

time, the orchards can still become 

a tourist attraction.

 

Q: What about some small plots of 

land that PDC still has?

A: These can either be sold or de-

veloped via joint ventures with pri-

vate companies.  The trend nowa-

days is to provide global services 

business (GBS) buildings for relat-

ed development. 

Since 2017, PDC has built 

two GBS buildings in Bayan Baru, 

namely GBS @ Mayang and GBS 

@ Mahsuri. They provide office 

space for “light asset” companies 

and business process outsourcing 

(BPO) companies to increase their 

operational efficiency. The two GBS 

buildings are fully occupied, and 

they bring PDC good money. We in-

tend to build a third GBS building, 

embarking on this build and lease 

programme to attract strategic in-

vestors to Penang.

 

Q: Even before the Covid-19 pan-

demic, the Penang state govern-

ment had proposed to the federal 

government to expand Penang In-

ternational Airport to cater to its 

burgeoning tourist arrivals. How 

will PDC play its role here?

A:  We have a piece of land, about 

100 acres, next to the airport. 

This is the only airport that is very 

important for Penang’s success. 

Being a state agency, we have to 

set it aside for the Penang airport 

expansion.

There is talk of using the area 

for warehousing. Whatever deci-

sion the federal government or 

Transport Ministry makes, PDC 

would like to partake in that devel-

opment.

 

Q: Any plan for land reclamation?

A: Yes, we also want to “create” 

land again. We have identified 150 

acres of land from Queensbay Mall 

until the second Penang bridge for 

waterfront development. In fact, 

we have called for RFP (Request 

for Proposal) and are now evaluat-

ing the proposals. If successful, I 

believe this project will be a new 

attraction.

Around 1975, PDC had re-

claimed 1,120 acres of land from 

the Penang Bridge to Batu Maung. 

The reclaimed land has enabled 

Penang’s industrial sector to thrive 

with various reputable factories 

making huge investments in the 

area.

Besides that, there is also a 

residential, commercial develop-

ment and here is also the largest 

shopping mall in the norther re-

gion, Queensbay Mall.

 

Q: Datuk, can you 

please elaborate 

on the Urban 

Redevelopment 

Plan?

A: Some of the 

low-cost housing 

apartments built 

by PDC are quite 

old. They may 

have been built 

some 40 years 

ago. One such 

building is the very 

low-density Mah-

suri flats in Bayan 

Baru. There are five 

blocks with each 

block consisting of 

only 60 units.

PDC has held talks 

with the residents and 

the area’s assembly-

man to get their feed-

back to tear down the 

dilapidated buildings and 

rebuild them with a mod-

ern design, better facilities, and 

space.

From the feedback, many wel-

come the idea. The owners will get 

new homes, new value, and new at-

mosphere. This project is expected 

to start in 2022.

However, the Mahsuri 

site does not belong to 

PDC now. It is man-

aged by the flats’ 

management coun-

cil (MC) and there 

are legal implications. The latest 

is that the state Housing Board will 

take over the case and PDC will 

help facilitate and assist the board.  

PDC has also bought back sev-

eral prefabricated factory units that 

were built around the early 

90s with the aim 

of redevelop-

ing them as 

vertical fac-

tories with 

modern and 

h i g h - t e c h 

d e s i g n s . 

We have 

22 factory 

units. This is 

something new 

for Penang and 

we want to look 

at how Sin-

gapore 

d i d 

it. 

 

We will not slack on 
maintaining Komtar 
which houses the 

state’s 
administrative 

centre.

PDC – the past, present and future
The PDC building 
in Bayan Baru.
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WITH home-based learning re-

implemented for two weeks af-

ter the recent Hari Raya Adilfitri, 

the need for digital devices is 

even more crucial for students 

who are not able to purchase 

them.

Knowing that there are still 

many needy students, the Pen-

ang government has continued 

with its Penang E-Learning Com-

puter Programme which was ini-

tiated last year.

The programme received a 

big boost on May 7 when the 

Malaysia Semiconductor Indus-

try Association, with the sup-

port of many of its members, 

donated a total of over RM2 mil-

lion which could be used to buy 

1,562 computers to help the 

needy students.

In addition, there are efforts 

being taken by other individuals 

or representatives who are help-

ing to get sponsors to donate 

computers on their own.

Bukit Mertajam MP Steven 

Sim, for instance, handed 20 lap-

tops and 17 tablets to a group of 

students at his service centre in 

Bukit Mertajam on May 8.

He thanked Zuwen Bina Sdn 

Bhd for donating 10 of the 20 

laptops which were all given to 

the upper secondary school 

(Form 4, 5, 6) students and un-

dergraduates.

The tablets were handed to 

the lower secondary students 

(Form 1, 2, 3) and Year Four, 

Five and Six pupils.

“Computers and other de-

vices are now a must in the e-

learning era. We realise that out 

there, there are many needy stu-

dents whose families could not 

afford to buy them.

“So far, we have given out 

about 500 computers but we 

have received 3,000 to 4,000 

applications, including from oth-

er states.

“We won’t stop here but will 

continue with this project. When-

ever we receive the computers 

from sponsors, we will give them 

out to those deserving ones,” 

said Sim, adding that not only 

those from B40 families are con-

sidered but also from the M40 

group.

He said, for instance, a bread-

winner may be in the M40 group 

but if he has lost his job during 

this Covid-19 pandemic and has 

four mouths to feed, his service 

centre would consider his chil-

dren’s applications favourably.

Timely gift for needy students as 
home-based learning returns

Sim (second from left) with representatives of Zuwen Bina Sdn Bhd and recipients of the 
digital devices.

 the past, present and future

Q: Moving to George Town, what 

is PDC’s focus?

A: We will try to enhance Komtar. 

We will not slack on maintaining 

Komtar which houses the state’s 

administrative centre. Who does 

not know the iconic Komtar? Only 

World Group has invested quite 

heavily to draw tourists there. 

And we had spent close to RM11 

million to renovate Level 2 and 

Level 3 for the opening of the 

Urban Transformation Centre 

(UTC) in August last year. The 

UTC houses several government 

agencies for the convenience of 

the public. 

We have submitted a new 

plan for Komtar Walk to have 

some shops to serve the people 

as well as to beautify the place 

with a new landscape.

The nearby Sia Boey Urban 

Archaeological Park that PDC 

h a d rejuvenated in 2019 

has proven to be a 

hit. Just near-

by, we have 

a piece 

of land 

where a 

row of 

24 old 

and un-

o c c u p i e d 

shop houses 

stand. Our 

PDC techni-

cal team is 

looking into 

turning them into outlets that 

can attract the young.

 

Q: What are PDC’s investment 

plans?

A: In addition to traditional activi-

ties, PDC is exploring to join REIT 

(real estate investment trust) 

with an appropriate partner to 

generate income from selected 

existing assets. This is one of 

the mechanisms to ensure the 

continuity of inflows to PDC which 

will be used to fund future devel-

opment plans for the state.

We have factory buildings and 

shop houses that are rented out 

and during this Covid-19 pan-

demic, the recurring income gen-

erated from the rentals helped 

save PDC.

PDC’s modus operandi was 

to sell land or sell houses. Now, 

when we have land, we want to 

participate in the construction 

and management of the projects 

through our subsidiary compa-

nies like PDC Properties Sdn 

Bhd, PDC Nusabina Sdn Bhd and 

PDC Setia Urus Sdn Bhd.  

To further generate revenue, 

PDC is now going to get in-

volved with all types of housing 

schemes. Why? We cannot just 

stick to building low-cost housing 

projects. This type of investment 

is always a loss or unprofitable for 

PDC. But that is the social work 

we need to do. However, for us to 

do that, we have got to revive or 

get involved in high-end projects 

for cross subsidisation. We have 

four such projects lined up.

 

Q: Besides housing and indus-

trial development, what notable 

infrastructure has PDC contrib-

uted to the community?

A:  We, in PDC, do not get money 

from the state or federal govern-

ments. People have the percep-

tion that PDC is “kaya” (rich). 

Quite a lot of people misunder-

stand PDC. We, in fact, borrow 

money from banks when we get 

involved in housing projects.

Whatever profit we make, we 

plough it back for the people.

You know, the stretch of ex-

pressway from the first Penang 

Bridge to Batu Maung was fi-

nanced by PDC at a cost of RM98 

million.

PDC also financed the entire 

construction of the Penang State 

Stadium in Batu Kawan on its 

own 120 acres of land with a to-

tal cost of RM110 million.

We had also previously 

sponsored the Penang state 

football team.

 

Q: Lastly, what is the future of 

PDC?

A: We need to acquire land so 

that the next generation of PDC 

staff can continue the develop-

ment work, just as the late Tun 

Dr Lim Chong Eu did when he told 

PDC to buy Batu Kawan.

We also need to participate in 

viable projects with the private 

sector, either through PDC or its 

subsidiaries.

We are also looking beyond 

Penang. We want to connect with 

Kedah SEDC (State Economic 

Development Corporation) and 

Perak SEDC.

We have limited land but not 

them. Perhaps, we can look at 

building factories, for instance, in 

Alor Pongsu, Taiping or Kamunt-

ing, if investors are interested. 

They are not far away, and we 

have a good network. Besides, 

if the factories are built there, 

more jobs are created.

I always believe that when we 

enrich our neighbours, we also 

enrich ourselves with the spill 

over economy - just like the Sin-

gapore and Johor connection.



2 செய்திகள் முத்துச் செய்திகள்

பட்டர்வொரத் - பினாங்கு இந்து 
அறப்பணி வாரியம் மற்றும் மலேசிய 
இந்துதரம மாமனறம் பினாங்கு 
அருள் நிலேயம் ஆகிலயார இலை 
ஏற்்பாட்டில் குலறந்த வருமானம் 
ப்பறும் பி40 குடும்்பங்்கலை லேரந்த 
ஆரம்்பப்பள்ளி மாைவர்களுக்கு 
அடிப்பலை ்கணினி ்பயிற்சி வகுபபு 
பதாைங்்கப்பட்ைது.

அணலமயில் ்பட்ைரபவாரத், 
� மாரியம்மன ஆேய அரங்்கத்தில் 
பதாைங்்கப்பட்ை ்கணினி லமயத்தில் 
இந்த வகுபபு பதாைங்்கப்பட்டுள்ைது.

இரு பிரிவு்கைா்க ்பயிற்சி வகுபபு்கள் 
ஏற்்பாடு பேயயப்பட்டுள்ைது. முதல் 
பிரிவு 7 வயது முதல் 9 வயது நிரம்பிய 
மாைவர்களுக்கும்; இரணைாவது 
பிரிவில் 10 வயது முதல் 12 வயது 
நிரம்பிய மாைவர்களும் இந்த 
வகுபபில் இைம் ப்பறுவர. 

இந்த வகுபபு்கள் 12 
குழுக்்கைா்க (ஒரு குழுவில் 10 

பொகொன் - அணலமயில் ்பா்கான 
அஜாம் ேந்லதயின உைவு வைா்கம் 
மற்றும் ்பனறி இலறச்சி பிரிவில் 
'ஜாோன பதரபிோங்' எனும் 
ல்காவிட்-19 கிைஸைர அலையாைம் 
்காைப்பட்ைலதத் பதாைரந்து, லம,12  
முதல் 27-ஆம் லததி வலர சு்காதார 
அலமச்சினால்  மூைப்பட்டுள்ைது.

பே்பராங் பிலற மாந்கர ்கழ்க 
(எம்.பி.எஸ.பி) லமயர ைத்லதா 
லராோலி பமாஹமட் இனறு 
பேயதியாைர ேந்திபபில் இதலன 
அறிவித்தார.

"இனறு ்காலே நலைப்பற்ற 
ேந்திபபு  கூட்ைத்தில் இந்த தீரமானம் 
எடுக்்கப்பட்டுள்ைதா்க லராோலி 
கூறினார. இக்கூட்ைத்தில் மாநிே 
ேமூ்க நேன மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
ஆட்சிக்குழு தலேவர பீ பூன ல்பா, 
மாவட்ை சு்காதார அதி்காரி ைாக்ைர 
சுலஹமி ேம்சுதீன, ்காவல்துலற 
பிரதிநிதி மற்றும் ஊராட்சி ்கழ்க  
துலறத் தலேவர்கள் மற்றும் பிற 
பதாைரபுலைய அதி்காரி்கள் ்கேந்து 
ப்காணைனர.

"இனறு இத்தைத்தில் எட்டு 
புதிய வழக்கு்கள் ்பதிவாகியுள்ைதால், 
்பா்கான அஜாம் ேந்லதயின உைவு 
வைா்கம் மற்றும் ்பனறி இலறச்சி 

ப�ொது மக்கள் எஸ்.ஓ.பி ்கடைப்பிடிப்�டை 
உறுதி பெய்ய  ்கண்கொணிக்கப்�டும்

பிரிவில் வணி்க நைவடிக்ல்க்கலை 
மீணடும் பதாைங்்க அனுமதிக்்க 
லவணைாம் எனறு எம்.பி.எஸ.பி முடிவு 
பேயதுள்ைது.

"வை பே்பராங் பிலற மாவட்ை 
சு்காதார அலுவே்கம் லமலும் 17 
வணி்கர்கள் ல்காவிட்-19 ஸகிரீனிங் 
்பரிலோதலன பேயயுமாறு  
வலியுறுத்தியுள்ைது.  

முனனதா்க, ்பா்கான அஜாம் 
ேந்லதக்கு வருல்கயளித்த ல்பாது, 
லராோலி, ்பா்கான அஜாம் ேந்லதயில் 
ஈரமான ேந்லதப பிரிவு இனனும் 

பேயல்்பாட்டில் உள்ைது, எனறார.  
எனலவ,  நிரையிக்்கப்பட்ை நிரவா்க 
நலைமுலற்கலை (எஸ.ஓ.பி) 
்கண்காணிக்்க எம்.பி.எஸ.பி கூடுதல் 
முனனணி ்பணியாைர்கலை ்பணி 
அமரத்த திட்ைமிட்டுள்ைதா்க 
கூறினார.

வரத்த்கர்கள் மற்றும் 
வருல்கயாைர்கள் எஸ.ஓ.பி-்கலைக் 
்கலைபிடிப்பலத உறுதி பேயவதற்்கா்க 
ப்பாதுச் ேந்லத்கள், ்காலே 
ேந்லத்கள், லவைாணலம ோரந்த 
ேந்லத்கள், வாராந்திர ேந்லத்கள், 

இரவுச் ேந்லத்கள் மற்றும் உைவு 
வைா்கங்்கலை  பதாைரந்து 
்கண்காணிக்்கப்படும்.

"முலறயா்க எஸ.ஓ.பி-க்கு  
இைங்்காதவர்கள் மீது நாங்்கள் 
்கடுலமயான நைவடிக்ல்க 
எடுபல்பாம், ’’எனறு லராோலி லமலும் 
கூறினார. இதனிலைலய, ப்பாதுப 
்பாது்காபபுக்்கா்க ேந்லத்களுக்குச் 
பேல்வதற்குப ்பதிோ்க 
‘ஆனலேன வாங்கும்’ ்பழக்்கத்லத 
லமற்ப்காள்ளுமாறு வலியுறுத்தினார. 

இதற்கிலையில், மாநிே 
உள்ைாட்சி, வீட்டுவேதி, ந்கரபபுற 
மற்றும் கிராமபபுற திட்ைமிைல் 
ஆட்சிக்குழு உறுபபினர பஜக்டிப 
சிங் டிலயா  மாநிே அரசு எஸ.ஓ.பி 
வழி்காட்டுதல்்கலை தீவிரமா்க 
பின்பற்றுவலத உறுதிப்படுத்தும், 
எனறார. 

"ப்பாது சு்காதாரம் மற்றும் 
்பாது்காபபு குறித்த விவ்காரங்்களில் 
மாநிே அரசு ேமரேம் பேயயாது 
என்பலத  இங்கு மீணடும் 
உறுதிப்படுத்த விரும்புகிலறன. 
யாராவது எஸ.ஓ.பி மீறுவதா்கக் 
்கணைறியப்பட்ைால் ்கடுலமயான 
நைவடிக்ல்க எடுக்்கப்படும் என 
நிலனவு்படுத்தினார. 

பதாைரந்து, சு்காதார 
அலமச்ே்கத்தின இயக்குநர ைத்லதா 
ைாக்ைர நூர ஹிஷாம் அபதுல்ோ 

பினாங்கு ப்பாது மருத்துவமலனயில் 
லநாயாளி்களுக்கு இைம் 
்பற்றாக்குலற நிேவிய லவலையில் 
ப்க்பாோ ்பத்தாஸுக்கு ஒரு புதிய 
அவேர சிகிச்லே பிரிலவத் (ஐ.சி.யு)

பதாைங்்க வருல்க அளித்தா்க  
பதரிவிக்்கப்பட்ைது.

“நான ேமூ்கத்தில் பீதிலய 
உருவாக்்க முயற்சிக்்கவில்லே, 
ஆனால் இதுதான உணலம.     
இந்த ல்பாரில் பவற்றி ப்பற  
அலனவரும் ஒனறிலைந்து 
பேயல்்பை  லவணடும்," என பஜக்டிப 
பதரிவித்தார. 

பி.எம்.பி.எஸ (பினாங்கு மருத்துவ 
்பயிற்சியாைர்கள் ேங்்கம்) ோரந்த 200 
மருத்துவ ்பயிற்சியாைர்கள், மலேசிய  
மருத்துவ அலமச்சின  ஒபபுதல் 
ப்பற்றவுைன மாநிே மற்றும் மத்திய 
அரோங்்க தடுபபூசி திட்ைத்திற்கு 
உதவ தயாரா்க இருக்கினறனர.

"பினாங்கில் உள்ை தனியார 
மருத்துவ துலற்களுைன ஒத்துலழபபு 
நல்குவதன மூேம், தற்ல்பாலதய 
ல்காவிட் -19 ஸகிரீனிங் லோதலனக்கு 
(பதாணலை மற்றும் மூக்கு) மாற்றா்க 
ஆழமான பதாணலை உமிழ்நீர 
்பரிலோதலனலய (டி.டி.எஸ) 
்பயன்படுத்துவதற்்கான ஆயலவயும் 
லமற்ப்காணடு வருகிலறாம், ''என 
ஆட்சிக்குழு உறுபபினர பஜக்டிப 
குறிபபிட்ைார.

மாைவர்கள்) 120 மாைவர்கலை 
உள்ைைக்கி லமற்ப்காள்ைப்படும். 
இந்த மாைவர்களுக்்கான ்கணினி 

்பயிற்சி்கள் ஆசிரிலய எஸ.ல்காமதி, 
ஆர.ோந்தி, ஆசிரியர எஸ. அன்பழ்கன 
ஆகிலயார வழி நைத்தவுள்ைனர.

“வருங்்காேத்தில் அலனத்தும் 
்கல்வி்களும் ்கணினி யு்கமா்க 
மாறக்கூடிய ்காே்கட்ைமிது 
ஆல்கயால் மாைவர்கலை 
்கணினி யு்கத்திற்கு தயாராக்கும் 
லநாக்்கத்தில் இந்த ்பயிற்சி்கலை 
பதாைங்்கப்பட்டுள்ைது”, என மலேசிய 
இந்துதரம மாமனற பினாங்கு அருள் 

� மாரியமமன் ஆலய அரங்கத்தில் த�ாடங்கப்படட ்கணினி மமயத்ம� 
மாணவர்கள் ்பயன்்படுத்துகின்்றனர. 

அடிப்பமட  ்கணினி ்பயிற்சியில் 
்கலந்து த்காணட மாணவர்களுடன் 

மலலசிய இந்து�ரம மாமன்்றம 
பினாஙகு அருள் நிமலயம �மலவர 

ந.�ன்பாலன். 

நிலேயத்தின தலேவர ந.தன்பாேன 
கூறினார. 

“வேதி குலறந்த மாைவர்கள் 
தனியார நிலேயங்்களுக்கு பேனறு 
இது ல்பானற ்கல்விலய ப்பற 
வாயபபு்கள் அரிதாகும். இதனால் 
இேவேமா்க இந்த வாயபபு்கலை 
மாைவர்களுக்கு வழங்்கப்படும்.

“இதனால் மாைவர்கள் ப்பாது 
அறிவுைன ்கணினி வைரச்சிக்கு 
ஈடுப்காடுத்து டிஜிட்ைல் உே்கத்தில் 
தங்்கலை தயார்படுத்திக் ப்காள்ை 
சிறப்பான வாயப்பா்க அலமயும்,” 
எனறும் அவர பேயதியாைர்களிைம் 
விவரித்தார.

இக்்கணினி வகுபபில் ்பங்கு ப்பற 
விரும்பும் மாைவர்கள் மலேசிய இந்து 
தரம மாமனறம் பினாங்கு அருள் 
நிலேயம் தலேவர ந.தன்பாேலன 
016-4822879 எண்களில் பதாைரபு 
ப்காள்ைோம்.

்பா்கான் அஜாம த்பாது சந்ம�க்கு ஆடசிக்குழு உறுபபினர்களான தஜக்டிப 
சிங டிலயா, பீ புன் ல்பா, எம.பி.எஸ்.பி லமயர டத்ல�ா லராசாலி தமாஹமட 

உடன் பிரதிநிதி்களும வரும்கயளித்�னர.

ஆரமபபபள்ளி மொணவரகளுககொன அடிபபட்ட 
கணினி பயிற்சி வகுபபு

ஆரமபபபள்ளி மொணவரகளுககொன அடிபபட்ட 
கணினி பயிற்சி வகுபபு
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பொ்டொங் லொலொங் - ஒய.
தி.எல்  அறக்்கட்ைலையின 
‘வீட்டிலிருந்து ்கற்றுக்ப்காள்’ எனும் 
திட்ைத்தின கீழ் ப்பரமாத்தாங் ்பாவ் 
்பகுதிலயச் லேரந்த பமாத்தம் 500 
மாைவர்களுக்கு திறனல்பசி்கள்  
மற்றும் இேவே இலையம் லேலவ 
வழங்்கப்பட்ைது. 

இத்திட்ைம் பதாற்றுலநாய 
்காேத்தின  ல்பாது பி40 
மாைவர்களின இயங்்கலே 
்கற்றலுக்குத் லதலவயான 
ோதனங்்கலை வழங்குவதற்்கா்க 
பதாைங்்கப்பட்ைது.

ஒய.டி.எல் அறக்்கட்ைலை      
(ஓய.டி.எல்) ்காரப்பலரஷன 
ப்பரஹாட்) உைனான  கூட்டு 
முயற்சியில் ஈடு்பட்ைதற்்கா்க  
ப்பரமாத்தாங் ்பாவ் நாைாளுமனற 
உறுபபினர நூருல் இோ அனவார 

பி40 மொணவர்களுககு 
திறன்�சி்கள் & இலவெ  

இடண்ய ்ெடவ 
அன�ளிப்பு

தஞ்சொங் பூங்கொ - 
நிரையிக்்கப்பட்ை நிரவா்க 
நலைமுலற்கள் (எஸ.ஓ.பி) 
இைங்குவலத உறுதி பேயவதற்்கா்க 
பினாங்கு மாந்கர ்கழ்கம்             
(எம்.பி.பி.பி) மற்றும் பே்பராங் 
பிலற மாந்கர ்கழ்கம் (எம்.பி.எஸ.பி) 
ஆகியலவ ப்பாது வைா்கங்்கலை 
பதாைரந்து ்கண்காணிக்கும் எனறு 
மாநிே உள்ைாட்சி, வீட்டுவேதி, 
ந்கரபபுற மற்றும் கிராமபபுற  
திட்ைமிைல் ஆட்சிக்குழு உறுபபினர 
பஜக்டிப சிங் டிலயா பதரிவித்தார.

்கைந்த ஆணடு மாரச் 18 ஆம் 
லததி நைமாட்ைக் ்கட்டுப்பாட்டு 
ஆலை(எம்.சி.ஓ 1.0) அமோக்்கம் 
்கணை நாள் முதல் இனறு வலர 
எஸ.ஓ.பி-்களுக்கு இைங்்காததற்்கா்க 
பமாத்தம் 38 வைா்கங்்கலை எம்.
பி.பி.பி மூடியுள்ைது.  லமலும், 

பினொங்கில்   ப�ொது வளொ்கத்தில் எஸ்.ஓ.பி 
பின�ற்றுவது உறுதிப்�டுத்ைப்�டும்

அவர்கலை முதல்வர லமதகு ோவ் 
ப்கான யாவ்  ்பாராட்டினார.

"இந்த கூட்டு முயற்சியின 
வாயிோ்க  மாைவர்கள் மற்றும் 
அவர்கைது குடும்்ப உறுபபினர்கள் 
நிதிச் சுலமலய குலறக்்க வழி 
வகுக்கிறது. 

"ப்பரமாத்தாங் ்பாவ் பதாகுதி 
மாைவர்களுக்கு அவர்களின ்கற்றல் 
்கற்பித்தலில்  உதவுவதற்்கா்க 
நைமாட்ைக் ்கட்டுப்பாட்டு ஆலை 
(எம்.சி.ஓ) அமல்்படுத்தியலிருந்து  
‘நாம் ்கற்ல்பாம்’ (ஒய.தி.எல்) எனற 
திட்ைம் ல்பானற பிற முயற்சி்கலையும் 
நூருல் இோ ப்காணடு வந்தலத 
்காை முடிகிறது.

"நாம் ்கற்ல்பாம்' எனும்  
திட்ைத்தின கீழ் இேவே வீட்டுப்பாைம் 
அச்சிடும் லேலவ, நானகு, ஐந்து 
மற்றும் ஆறாம் ஆணடு்களுக்்கான 

இயங்்கலே பிரத்திலய்க வகுபபு 
(Tuisyen Rakyat), 'இலைய 

ைாப-அப' மற்றும் ‘ஒரு மாைவர, 
ஒரு ோதனம்’ திட்ைம் ஆகியலவ 
அைங்கும்.

“இந்த முயற்சிக்கு மனமாரந்த 
்பாராட்டு்கள். ப்பாது மக்்களின 
நல்வாழ்வுக்கு பதாைரந்து லேலவ 
பேயயுங்்கள்,’’ என புக்கிட் 
பமரதாஜாம், இங் யாம் ஹுவாட் 
அரங்கில் நலைப்பற்ற திறனல்பசி்கள்  
மற்றும் இேவே இலைய லேலவ  
வழங்கும் விழாவின ல்பாது ோவ் 
இவ்வாறு கூறினார.

இந்த பதாற்றுலநாயின தாக்்கம்  
்கற்றல் ்கற்பித்தல்  லமற்ப்காள்ளும் 
முலறலய மாற்றியுள்ைது எனறு ோவ் 
கூறினார.

"ஆசிரியர்களும் மாைவர்களும் 
இயங்்கலே ்கற்றல் உள்ைைக்கிய 

மாற்றங்்கலை  ஏற்றுக்ப்காள்ை 
லவணடும். இதன மூேம்   ்கற்றல் 
்கற்பித்தல்  பதாற்றுலநாய  
தாக்்கத்தால் தலையினறி 
லமற்ப்காள்வலத  உறுதி பேயகிறது.

“புதிய இயல்புக்கு ஏற்்ப ்கல்வித் 
துலறயில்  உதவுவதற்்கா்க ‘மின 
்கற்றல் ்கணினி திட்ைம்' ்பணிக்குழுலவ 
அலமத்த முதனலம மாநிேங்்களில் 
பினாங்கு மாநிேம் இைம்ப்பறுகிறது.

“்கைந்த ஆணடு லம மாதம் 
உருவாக்்கப்பட்ை இந்த ்பணிக்குழுவின 
மூேம் 1,742 ்கணினி்கள் மற்றும் 
279 திறனல்பசி்கள் தகுதியான 
மாைவர்களுக்கு விநிலயாகித்துள்ைது.

பினாங்கு பதாைரபு  
ப்பருந்திட்ைத்தின கீழ், மாநிேத்தில் 
டிஜிட்ைல் உள்்கட்ைலமபபு 
லமம்்படுத்துவதில் மாநிே  அரசு 
பேயல்்பட்டு வருவதா்க அவர லமலும் 

கூறினார.
"இது லதசிய ஃல்ப்பலரலேஷன 

மற்றும் பதாைரபு திட்ைத்தின          
(என.எப.சி.பி) அம்ேமா்க 
விைங்குகிறது," எனறு அவர கூறினார.

இதற்கிலையில், ஒய.தி.எல் 
்காரப்பலரஷன ப்பரஹாட் நிரவா்க 
இயக்குனர லேயத் அபதுல்ோ 
லேயத் அபதுல் ்காதிர கூறுல்கயில், 
இேவேமா்க வழங்்கப்பட்ை 
திறனல்பசி்கள் 12 மாத ்காேத்திற்கு 
இேவே 10 ஜிபி லைட்ைா       
(மாதாந்திர இலைய லேலவ) 
ப்பாருத்தப்படும்.

லமலும், த்கவல் பதாைரபு  
நிறுவனங்்கள் முனவந்து மாநிேத்தில், 
குறிப்பா்க கிராமபபுறங்்களில் 
இலைய இலைபல்ப லமம்்படுத்த 
உதவ  லவணடும் எனறு நூருல் இோ  
நம்பிக்ல்க பதரிவித்தார.

1,619 வைா்கங்்கலை எம்.பி.எஸ.பி 
ஆலைக்கு இைங்்க  மூைப்பட்டுள்ைன.

“எஸ.ஓ.பி பின்பற்றாத வியா்பார 
வைா்கங்்கள் மூைப்படுவதால் 
பிற வைா்கங்்களில் இதன 
முக்கியத்துவத்லத அறிந்து 
பின்பற்றுகினறனர. 

“அலனவரும்  தங்்கள் ்பங்்களிபல்ப 
குடும்்பமா்க ஒனறிலைந்து 
பேயல்்படுத்தினால் இத்பதாற்று 
ேங்கிலிலய உலைக்்க முடியும்,”  
என நம்பிக்ல்க ப்காள்வதா்க எனறு 
பஜக்டிப வருல்கயளித்தபல்பாது 
இவ்வாறு கூறினார.

எஸ.ஓ.பி முலறயா்க பின்பற்றுவது 
குறித்த துரித ்பரிலோதலன 
நைத்திய ஆட்சிக்குழு உறுபபினர 
பஜக்டிப சிங் டிலயா அவர்களுைன, 
தஞலோங் பூங்்கா ேட்ைமனற 
உறுபபினர லஜரில் கிர லஜாஹரி 

மற்றும் எம்.பி.பி.பி பேயோைர 
ைத்லதா அட்னான பமாஹட் ரோலி 
ஆகிலயார ்கேந்து ப்காணைனர.

“நாங்்கள் முதலில் வைா்க 
உரிலமயாைர்கலை எச்ேரிபல்பாம், 
அதன பினனரும் அவர்கள் எஸ.ஓ.பி 
்கலைபபிடிக்்கத் தவறினால், 
அமோக்்க அதி்காரி்கள் அவர்களின 
மீது நைவடிக்ல்க லமற்ப்காள்வர. 

“தடுபபூசி தவிர, எஸ.ஓ.பி-ஐ 
பின்பற்றுவது பதாற்று லநாலய 
்கட்டுப்படுத்த எடுக்்க லவணடிய 
முக்கியமான தடுபபு நைவடிக்ல்க்களில் 
ஒனறாகும்.

“எஸ.ஓ.பி பின்பற்றுவது 
பதாைர்பான விஷயங்்களில் இரு 
ஊராட்சி ்கழ்கங்்களும் பதாைரந்து 
்கணடிப்பா்க இருக்கும் என்பலத இங்கு 
மீணடும் உறுதிப்படுத்த விரும்புகிலறன, 
’’எனறு பஜக்டிப கூறினார.  

 ஆடசிக்குழு  உறுபபினர  மஜரில் கீர தஜாஹாரி  �ஞலசாங பூங்கா த்பாது 
சந்ம� வியா்பாரிக்கு மு்கக் ்கவசம வழஙகினார.

இதற்கிலையில், பதாற்று 
லநாலய ஒழிக்்க ப்பாதுமக்்கள் 
பதாைரந்து விழிபபுைன இருக்்க 
லவணடும் எனறும் விதிக்்கப்பட்ை 
ேட்ைத்லத பின்பற்ற லவணடும் 
எனறும் லஜரில் ல்கட்டுக்ப்காணைார.

“ஊராட்சி அதி்காரி்கள், லரோ 
தனனாரவேர்கள் மற்றும் தஞலோங் 
பூங்்கா எம்.பி.ல்க.ல்க (்கம்ல்பாங் 

நிரவா்க பேயல்முலற ்கழ்கம்) 
உதவியுைன எஸ.ஓ.பி-்கள் முலறயா்க  
பினாங்கில் பின்பற்றிய   ப்பாதுச் 
ேந்லத்களில் தஞலோங் பூங்்கா 
ேந்லத முதலிைம் வகிக்கிறது.

“இச்ேந்லத ்பழலமயானது 
அலதலவலையில் இனனும் சிறப்பா்க  
நிரவகிக்்கப்படுகிறது”, என லஜரில் 
நம்பிக்ல்க பதரிவித்தார.

 இலவசமா்க தி்றன்ல்பசி்கள் த்பற்றுக் த்காணட மாணவர்களுடன் மாநில மு�ல்வர லம�கு சாவ் த்கான் யாவ், 
நாடாளுமன்்ற உறுபபினர நூருல் இசா (நடுவில்) மற்றும ஏற்்பாடடுக் குழுவினர. 

 மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் த்பற்றுக்த்காணட தி்றன்ல்பசி்கள் 
்காணபிக்கின்்றனர. 

ஆரமபபபள்ளி மொணவரகளுககொன அடிபபட்ட 
கணினி பயிற்சி வகுபபு

ஆரமபபபள்ளி மொணவரகளுககொன அடிபபட்ட 
கணினி பயிற்சி வகுபபு
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்சபரொங் ்ெயொ – ல்காவிட்-19 
பதாற்றுலநாய புதிய வழக்கு்கள் 
அதி்கரிப்பதன ்காரைமா்க 
்கைந்த லம,12 முதல் நைமாட்ைக் 
்கட்டுப்பாட்டு ஆலை  3.0 ஐ 
மீணடும் பேயல்்படுத்துவதன மூேம்  
்பல்லவறு தரபபு்களில், குறிப்பா்க 
சிறு வணி்கர்களின வாழ்வாதாரம் 
்பாதிக்்கப்படுவதா்க ்காைப்படுகிறது.

பே்பராங் பஜயா ேந்லதயில் 
முத்துச் பேயதி்கள் நாளிதழ் ேந்தித்த 
ப்பரும்்பாோன வரத்த்கர்கள், பி.ல்க.பி 
பதாைரந்து பேயல்்படுத்தப்படுவதால் 
வியா்பாரம் ப்பரும் ேரிவு ்காண்பதா்க 
்கவலேலய பவளிப்படுத்தினர. 

“வரத்த்கர்கள் எனற வல்கயில், 
எங்்கள் வணி்கம் பதாைரந்து 
இயங்குவலத உறுதிபேயய 
எந்தபவாரு சூழ்நிலேலயயும் 
எதிரப்காள்ை லவணடியிருக்கிறது, 
ஏபனனில் இது எங்்களின  ஒலர 
வருமான ஆதாரமாகும், " என முப்பது 
ஆணடு்கைா்க பே்பராங் பஜயா 
ப்பாதுச் ேந்லதயில் ்பேேரக்கு 
வியா்பாரம் பேயது வரும் தங்்கம், 69 
பதரிவித்தார. 

ஆல்கயால், ்கைந்த ஆணடு 
மாரச் மாதத்தில் பி.ல்க.பி 1.0 உைன 
ஒபபிடும்ல்பாது நாட்டில் ல்காவிட் -19 
்பரவுவலதத் தடுப்பதில் குலறந்த 
பேயல்திறன ப்காணைதா்க 
்கருதப்படும் பி.ல்க.பி 3.0-ஐ மீணடும் 
மதிபபீடு பேயயுமாறு மத்திய அரலே 
அவர ல்கட்டுக்ப்காணைார. 

“அரோங்்கம் அமல்்படுத்தும் 

்்கொவிட்-19 பைொற்று்�ொய ்கட்டுப்�டுத்ை 
பி.்்க.பி 3.0 அமலொக்கம் ்கடுடம்யொக்க 

்வணடும்

ெொர்ச்டவுன் - மாநிே அரசு, பினாங்கு 
இலைஞர லமம்்பாட்டுக் ்கழ்கம்     
(பி.ஒய.டி.சி) மூேம், இம்மாநிேத்தில் 
உள்ை இலைஞர்களுக்கு பதாைரந்து 
ல்காவிட்-19 பதாற்றுலநாய 
தாக்்கத்லத ்கருத்தில் ப்காணடு 
லவலே வாயபபு்கலை லதை இைக்்கம் 
ப்காணடுள்ைது.

்கைந்த ஆணடு முதல் 
பதாற்றுலநாயால் லமாேமா்க 
்பாதிக்்கப்பட்ை ப்பாருைாதாரம், 
தற்ல்பாது மற்பறாரு நைமாட்ைக்   
்கட்டுப்பாட்டு ஆலை                      
(எம்.சி.ஓ 3.0) அமோக்்கத்தில் 
இனனும் ்பாதிக்்கக்கூடும் என  மாநிே 
இலைஞர மற்றும் விலையாட்டு 
ஆட்சிக்குழு உறுபபினர சூன லிப சீ 
குறிபபிட்ைார.

"எனலவ இலைஞர்களின 
சுலமலய குலறக்்க குறிப்பா்க 
வருமானம் பநருக்்கடிலய 
எதிரப்காள்ளும் தரபபினருக்கு உதவ 
பி.ஒய.டி.சி ்பல்லவறு முயற்சி்கலை 
லமற்ப்காணடு வருகிறது. 

"இம்மாநிே இலைஞர்களுக்கு 
அதி்க லவலே வாயபபு்கலை 
உருவாக்்க பினாங்கில் உள்ை 
ஐந்து ்கற்றல் நிறுவனங்்களுைனான  
ஒத்துலழபபு லமற்ப்காள்ைப்பட்டு 
வருகிறது.

"இந்த ஒருங்கிலைபபில் 
பினாங்கு திறன லமம்்பாட்டு லமயம் 
(பி.எஸ.டி.சி), யு.ஓ.ைபிள்யூ மலேசியா 
ல்க.டி.யு பினாங்கு ்பல்்கலேக்்கழ்க 
்கல்லூரி, துங்கு அபதுல் ரஹமான 

பி.ஓய.டி.சி இடளஞர்களின புதி்ய ்வடல வொயப்புககு வழி்கொட்டி

அலனத்து விதி்களும் நம் அலனவரின 
நேனுக்்கா்கலவ என்பலத நாங்்கள் 
புரிந்துப்காள்கிலறாம், ஆனால் 
பி.ல்க.பி 3.0 ஐ லமலும் ்கடுலமயாக்்க 
லவணடும் என ல்கட்டுக்ப்காள்கிலறாம், 
இதனால் அதன பேயோக்்கம் மி்கவும் 
்பயனுள்ைதா்க இருக்கும் மற்றும் 
ல்காவிட்-19 ்பரவுவலத ்கட்டுப்படுத்த 
முடியும்.

"பதாற்றுலநாயின ்பரவலேத் 
தடுப்பதில் ்பயனுள்ைதா்க இருக்கும் 
எனறு நிரூபிக்்கப்பட்ை பி.ல்க.பி 1.0 ஐ 
இந்த முலற பேயல்்படுத்தும் பி.ல்க.பி 
3.0-க்கு வழி்காட்டியா்கப ்பயன்படுத்த 
லவணடும்.

“லமலும், குடிமக்்கள் 
எனற வல்கயில், அலனவரும் 
நிரையிக்்கப்பட்ை நிரவா்க  
நலைமுலற்களும் (எஸ.ஓ.பி) 

முலறயா்க பின்பற்றுவலத 
உறுதிப்படுத்த லவணடும். முடிந்த 
வலரயில் சிறுவர்கலை ேந்லத 
ல்பானற ப்பாது இைங்்களுக்கு 
அலழத்து வருவலத தவிரப்பது 
அலனவருக்கும் நனலம ்பயக்கும். 
ப்பாதுமக்்கைாகிய நாம் நமது சுய 
்பாது்காபபிலன ்கருத்தில் ப்காணடு 
கூடுதல் விழிபபுைரவுைன இருக்்க 
லவணடும்”, எனறார முனியம்மா.

இதனிலைலய, ஒவ்பவாரு 
முலறயும் அரோங்்கம் பி.ல்க.
பி-ஐ பேயல்்படுத்தும்ல்பாது, 
எங்்கலைப ல்பானற சிறு 
வணி்கர்கள் உணலமயிலேலய 
்ப ா தி க் ்க ப ்ப டு கி ற ா ர ்க ள் , 
ஏபனனில் வாடிக்ல்கயாைர்களின 
்பற்றாக்குலறயால் அவர்களின 
வருமானம் குலறகிறது.

“மக்்களின ்பாது்காபல்ப 
உறுதி பேயவதற்்கா்க பி.ல்க.பி 
பேயல்்படுத்தப்படுகிறது என்பலத 
நாங்்கள் புரிந்துப்காள்கிலறாம், 
ஆனால் இந்த நிலேலம 
பதாைரந்தால், மக்்களின 
வாழ்வாதாரம் ்கடினமா்க இருக்கும், 
குறிப்பா்க தினேரி வருமானத்லத 
எதிர்பாரப்பவர்கள் சிரமங்்கலை 
எதிரப்காள்வார்கள்”, என 
30 ஆணடு்கைா்க ேந்லதயில் 
பூ வியா்பாரம் பேயது வரும் 
முனியம்மா,70 குறிபபிட்ைார. 

“பி.ல்க.பி அமோக்்கத்லத 
்கடுலமயாக்்காமல் இபப்பாழுது 
இருப்பது ல்பாே  தைரவு 
வழங்்கப்பட்ைால் எங்்கலை ல்பானற 
வணி்கர்களின தினேரி வருமானம் 
்பாதிக்்காது. லமலும், வீட்டில் 

திருமதி முனியமமா.

்பல்்கலேக்்கழ்க ்கல்லூரி, ஹான 
சியாங் ்பல்்கலேக்்கழ்க பதாைரபு 
துலற ்கல்லூரி மற்றும் பேகி ்கல்லூரி 
ஆகியலவ இதில் அைங்கும்.

“அதுமட்டுமினறி, இலைஞர்களின 
்கல்வி லமம்்பாடு குறித்து  மி்கவும் 
அக்்கலற ப்காணடுள்லைாம். 
எனலவ, எதிர்காேத்தில் மற்ற 
்கற்றல் நிறுவனங்்களுைனும் 
ஒருங்கிலைத்து பேயல்்பை இைக்்கம் 
ப்காணடுள்ைதா்க," கூறினார.

“இலைஞர்கள் இம்மாநிேத்தின 
எதிர்காே ‘போத்தா்க' 
்கருதப்படுகிறார்கள். அவர்கள் 
லமம்்பாடு ்காை உதவி 
புரிய  ்கைலமப்பட்டுள்லைாம். 
‘எதிர்காேத்திற்்கான இலைஞர்கள்’ 
எனும் திட்ைத்லத பேயல்்படுத்த  
மாநிே அரசு,  பதாழில்துலற 
நிறுவனங்்கள், ்கற்றல் லமயங்்கள், 
அரசு ோரா நிறுவனங்்கள் (தனனாரவ 
பதாணடு நிறுவனங்்கள்) மற்றும் 
தனியார துலற ஆகிலயாருைன 
வலுவான ஒத்துலழபபு நல்்க லவணடும்.

“இனலறய நி்கழ்ச்சிலய 
பவற்றி்கரமா்க ஏற்்பாடு பேயததற்்கா்க 
பி.ஒய.டி.சி-க்கு நனறி பதரிவிக்்க 
விரும்புகிலறன.

" இம்மாநிே இலைஞர்களின 
லமம்்பாட்டுக்்கா்க ல்கல்காரத்து 
பேயல்்படுலவாம்," எனறு அவர  லதசிய 
இலைஞர தினம் ப்காணைாட்ைத்லத 
முனனிட்டு ஒரு மணி லநர பமயநி்கர 
அமரவின ல்பாது தனது உலரயில் 
இவ்வாறு கூறினார.

பி.ஒய.டி.சி ப்பாது லமோைர 
ைாக்ைர க்வீ ோய லிங் 
்கருத்துலரக்ல்கயில், இலைஞர்கள் 
லதேத்தின தூண மற்றும் அதன 
வைரச்சிக்கு ஊனறுல்காோ்க 
விைங்குவர எனறு கூறினார.

ல�சிய இமளஞர தினம த்காணடாடடத்ம� முன்னிடடு தமய்நி்கர 
அமரவில் ்கலந்து த்காணட பிரமு்கர்கள் மற்றும இமளஞர்கள். 

"இனனும் ்பே ப்பற்லறார்களும் 
அவர்களின பிள்லை்களும் இந்த புதிய 
இயல்பில் ்கல்வி ்கற்்க இைக்்கம் 
ப்காள்ைவில்லே. ஏபனனில், அவர்கள் 
லநரடி ்கல்வி ்கற்பித்தல் முலறலய 
அதி்கம்  விரும்புகிறார்கள்.

"இருபபினும், ல்காவிட்-19          
பதாற்றுலநாய ்காரைமா்க, 
இயங்்கலே ்கற்றல் இனனும் பதாைர 
லவணடும்," எனறு அவர கூறினார.

இந்த அமரவில் பி.ஒய.டி.சி 
துலை ப்பாது லமோைர இங் ஓய 
துங்; பி.ஒய.டி.சி இயக்குனர லீ வீ 
சீங், ப்பங்்கோன ல்காத்தா ேட்ைமனற 
உறுபபினர லைனியல் கூய மற்றும் ்பே 
இலைஞர்கள் பிரதிநிதி்கள் ்கேந்து 
ப்காணைனர.

தமய்நி்கர அமரவில் ்கலந்து 
த்காணட ஆடசிக்குழு 
உறுபபினர சூன் லிப சீ.

"இலைஞர்களின லமம்்பாட்டுக்கு 
ஒனறிலைந்து பேயல்்படுலவாம்," 
எனறார.

பமயநி்கர அமரவின ல்பாது 
இலைஞர்கள் எதிரலநாக்கும்  
ேவால்்கள் உட்்பை ்பல்லவறு 
பிரச்சிலன்கள் குறித்து 
விவாதிக்்கப்பட்ைது.

இந்த நி்கழ்ச்சியின  அமரவில் 
்பங்ல்கற்ற இலைஞர்களின 
பிரதிநிதி்கள், இயங்்கலே ்கற்றல் 
மற்றும் மனநே பிரச்சிலன்கள் 
குறித்து தங்்கள் ்கருத்துக்்கலை 
பதரிவித்தனர.

தற்ல்பாலதய புதிய இயல்பில் 
இயங்்கலே ்கல்வி ்கற்றல் 
அலனவருக்கும் அவசியமாகும். 

திருமதி தசல்வி.திருமதி �ங்கம.

அமரந்திருந்தால் வருமானம் இனறி 
வாழ்வாதாரம் இனனும் ்பாதிப்பலைய 
கூடும்”, எனறார.

பதாைரந்து, 26 ஆணடு 
அலத ேந்லதயில் மளில்க ்கலை 
வியா்பாரம் பேயது வரும் பேல்வி, 52 
வாடிக்ல்கயாைர்களின எணணிக்ல்க 
குறிப்பா்க வார நாட்்களில் இபல்பாது 
மி்கக் குலறவு, இந்த ப்பாதுச் 
ேந்லதக்கு வரு்பவர்கலை மட்டுலம 
நம்பி வியா்பாரம் பேயகிலறாம்,” 
எனறார.

பினாங்கில் ்பா்கான ஆஜாம் 
ேந்லத மற்றும் பஜலுத்லதாங் ேந்லத 
ல்காவிட்-19 கிைாஸைர ேம்்பந்தமா்க 
்கருத்துலரத்த ல்பாது  ஒரு 
தனிந்பரா்க நாம் முதலில் நம்லம 
்பாது்காத்து ப்காள்ை லவணடும். 
மு்கக் ்கவேம் அணிதல், ல்கத்தூயமி 
்பயன்படுத்துதல், ேமூ்க இலைபவளி 
்கலைபபிடித்தல் ல்பானற ்பாது்காபபு 
அம்ேங்்கள் ்கருத்தில் ப்காணடு 
விழிபபுைரவுைன பேயல்்பை லவணடும் 
என பேல்வி வலியுறுத்தினார.

அதி்கரித்து வரும் ல்காவிட்-19 
வழக்கு்களின எணணிக்ல்க வீரியம் 
அலைந்துள்ை இக்்காேத்தில் முடிந்த 
வலரயில் பவளியில் பேல்வலத 
தவிரக்்க லவணடும். அவசிய லதலவ 
இருக்குமாயின ்பாது்காபபு்கலை 
்கருத்தில் ப்காணடு பவளியில் 
பேல்ேோம். முடிந்த வலரயில் 
அலனவரும் சிறந்த ஒத்துலழபபு 
நல்கி இத்பதாற்று ேங்கிலிலய 
உலைபல்பாம்.
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槟州政府自2019年开始颁发奖励金
及奖状予“马来西亚华文独中高

中统一考试”中考获佳绩的槟州杰出学
生，今年虽碰上疫情，但这项奖励也从
不间断，州政府透过校方颁发奖励金及
奖状予获奖学生。

今 年 共 有 5 9 名 杰 出 考 生 获 得 各 8 0 0
令吉的奖励金及奖状，其中11A者有1
位、9A者有5位、8A者有22位及7A者有
31位，所拨的款项为4万7200令吉，这是
槟州政府对于教育，尤其是优秀生的一
项鼓励。

槟 州 首 席 部 长 曹 观 友 表 示 ， 尽 管 因
为疫情而取消颁奖典礼，无法亲自颁发
奖励金及奖状给这些杰出学生，但是州
政府对学生们的认可，并没有因此而减
少。

他赞扬学校三大机构在学校仓促关闭
的情况下，沉稳应对线上学习所衍生的
种种问题。尤其这批考生在新常态下备
考实属不易，但学生的自律及好学不倦
态度，克服所有困难及完成考试。

吴维城：以为今年没奖励金而感到惊喜
锺 灵 独 中 校 长 吴 维 城 受 访 时 说 ，

这 无 疑 是 给 予 学 生 们 最 大 的 鼓 励 ， 虽
然 州 政 府 不 一 定 要 给 予 独 中 优 秀 生 嘉
奖 ， 但 槟 州 政 府 却 坚 持 每 一 年 都 给 予
优 秀 生 鼓 励 和 表 达 对 华 教 的 关 心 ，
这 无 疑 是 一 种 推 动 力 ， 更 是 正 确 的 方
向。

“ 如 今 疫 情 越 发 严 峻 ， 原 本 我 们
不 确 定 在 疫 情 之 下 会 否 有 奖 励 金 ， 但
政 府 却 坚 持 颁 发 ， 这 让 学 生 们 都 感 到
很 意 外 和 惊 喜 ， 在 此 我 也 要 感 谢 州 政
府 的 用 心 ， 在 艰 难 疫 情 下 依 旧 说 到 做
到。”

他 说 ， 此 次 共 有 4 2 名 学 生 考 获 佳
绩 ， 本 届 学 生 成 绩 甚 至 比 往 年 更 好 ，
高 过 全 国 平 均 的 优 秀 率 和 及 格 率 ， 这
主 要 是 学 生 们 的 自 律 自 爱 ， 没 因 为 网
课 而 懈 怠 ， 以 及 老 师 们 的 用 心 ， 在 课
外时间还额外提高学生教学援助。

“ 校 方 在 疫 情 期 间 对 学 生 的 管 理 比
以 往 还 要 严 格 ， 不 仅 教 学 ， 还 对 学 生
的 行 为 进 行 管 理 ， 例 如 我 们 还 提 供 了
许 多 激 励 和 辅 导 课 程 ， 为 学 生 在 这 疫

情 的 当 儿 ‘ 补 一 补 心 ’ ， 扫 除 负 面 情
绪 ， 同 时 也 让 他 们 制 定 计 划 表 ， 规 划
自己的学习时间。”

廖静仪：对教育关心才能留住人才
槟华独中校长廖静仪说，州政府在疫

情的时刻，还不忘为独中优异生送上一
份鼓励，这无疑是令人感动的，显示了
疫情虽然无情，但人间还是有爱。

“我们明白政府在如今疫情的艰难时
刻，也面对各项挑战，却依然拨出款项
嘉奖考获成绩优秀的学生，令人感受到
槟州首长的对于教育的关心，相信也能
有助于留住人才。”

她说，这一届学生们在面对疫情的非
常时期还要进行学习和备考，除了身心
煎熬，她们面对的压力和考验比以往还
要大，要考获如此佳绩实属不易。

“除了一般课程，我们还进行了许多
软实力和激励辅导课程，包括邀请社会
专业人士给学生们上课开拓视野，让他
们知道地球并不会因为疫情而停止，人
还是要继续往前走，而在此时只要谁具
备充分软实力以及快速的适应心态，他
就会是赢家。”

江美俐冀获奖者回馈槟州
韩江中学校长江美俐说，州政府颁发

给优秀生奖励，是给予学生
最好的表扬和肯定，让他们
继续往上一层楼努力，学有
所成后能记得回馈槟城。

她说，政府颁发的奖励
金对于在籍学子们是一项鼓
励，同时也希望获奖的孩子
们在学有所成后，能够为槟
城献出一份力量，将槟城带
上工业4.0的年代。

“虽然因为疫情的关系没
有颁奖典礼，但学生们和家
长们都非常高兴，这也证明
了政府说到做到，特别照顾
优秀学生和独中教育。”

“疫情当儿，学生们都必
须在新常态下上网课，未来
也都会趋向混合式的教学，
即疫情好转就回复实体课，
疫情严重就回到线上。”

她说，行管令期间，校
方也把所有活动转为线上，
包括举办联课活动、激励和
升学讲座，毕业生经验分享
等，让学生们能够掌握最新
行业的认知、各个科系的介
绍等，同时也让他们适应新
常态、不因为疫情而在家颓
废，拥有目标和希望的勇敢
站起来。

王桢文：非常大的肯定
日新独中校长王桢文说，

槟州政府在疫情时刻还能给
予优秀学生嘉奖，这是非常
大的肯定，也是州政府对于

独中教育的关心。
“ 无 可 否 认 的 学 生 确 实 需 要 鼓 励 ，

在获得政府提高的奖励金后，相信他们
也感到非常高兴，也感谢槟州政府的奖
励 ， 因 为 这 对 他 们 来 说 也 是 一 个 推 动
力。”

他说，2020年学生考获的成绩于往年
相比，整体上维持在一贯的水平，只是
往年最高只有10个A，而今年则有考生考
获11A，算是一个突破。

“我们一直以来都在举办系列的线上
讲座，包括邀请毕业生来与学生交流，
分享经验等等。”
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年
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—
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疫情无阻槟政府奖励统考生
独中感谢风雨中予学生推动力
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报导：黄国伟

摄影：Muhamad Amir 
Irsyad Omar / 慈善组织提供

全槟首个马来西亚武装部队
野战加护病房日前已投入

运作，开始接收新冠肺炎患者。
槟州首长曹观友在此之前，

特 到 上 述 设 立 于 威 北 甲 抛峇
底医院的野战加护病房（ICU 
Hospital Medan ATM），向负
责的军方了解整个基地的运作模
式。

负责接待众人的马来西亚武
装部队准将（Brigadier Janeral）
凯鲁亚玛透露，该基地共有6个
野战加护病房帐篷，目前每个帐
篷已置入4张病床。

“我们将评估局势，如果有
必要，这里的设施能够增加到27
张病床。”

他指出，有关临时加护病房
的设备，主要是在院方的加护病
房满员的情况下，接收这些无法
被院方吸纳的病人。

“此次的任务共动员50名军
人，3名军官及2名相关方面的医
疗专家；我们已准备就绪，为医
院分担压力。”

首长对武装部队及各方合作
在短时间内，打造有关临时加护
病房表示感激，他也承诺，槟州
政府将做为后盾，确保有关设施
能够顺利运行。

他强调，这项设施只是以空
间换取时间，在期限内分担医院
医疗压力，为卫生部争取时间压
低病毒感染率，而不是根治的方
法。

他披露，其实无论如何增设
设备，都无法追上病毒的传染速
度，如果确诊病例一直增加，那
这些设备很快就会被填满。

需靠社会自律严守行管
因此，他说，在新冠疫情的

战役上，还是需要靠来自社会的
自律，其中包括减少外出、遵守
作业程序及严谨的行管令等，才
是更好的方案。

“这些临时加护病房需要非
常多资源，如果疫情还是没有平
复，这些设备很快就不能负荷，
那我们要无止境的增设下去吗？
这将是一个很大的挑战。”

出席者包括槟州秘书拿督阿
都拉萨、甲抛峇底医院院长诺哈

斯玛娃蒂及槟州工程局总监巴拉
穆鲁甘等。

慈善组织捐赠物资
与此同时，本地各慈善组织

纷纷捐助物资予野战加护病房。
其中，马来西亚慈济基金会迅速
响应援助请求，捐赠3000件防
疫隔离服。

而大山脚瑶池金母慈善基金
会日前也捐赠首批物资，如干粮
物资、医疗器材等，以助院方解
决物资方面的燃眉之急。

慈善组织的代表表示，感谢
社会大众的资助，让这些资源得
以善用，同时也希望借着捐献物
资的举动，为前线人员加油打
气。

大山脚瑶池金母慈善基金会将首批物资运抵野战加护病房。 马来西亚慈济基金会迅速响应援助请求，捐赠3000件防疫隔离服。  

槟野战加护病房投入运作
首长：分担医院医疗压力

槟州首长曹观友特地前往野战
加护病房，向负责的军方了解
整个基地的运作模式。 

设立于威北甲抛峇底医院的野战
加护病房外观。 

往风险最高的地方前去 

槟威市厅前线人员
续与病毒奋战
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马来西亚慈济基金会迅速响应援助请求，捐赠3000件防疫隔离服。  

为感谢前线人员在佳节期间仍旧尽忠
职守，峇都茅区州议员拿督阿都哈林
于前往敦林苍佑大道通往峇都茅的警
方路障派送干粮、饮用水和佳节糕饼
予站岗警员们。

代表接领的是峇都茅警局局长法兹
尔。拿督阿都哈林感激警员们在佳节
期间为了协助抗疫牺牲与家人共欢时
光，也呼吁民众没事最好待在家里，
不要到处趴趴走并刁难警方。这是防
疫工作中极其重要的一部分。

在此之前，拿督阿都哈林也在开斋
节前夕派发援助物资及开斋节糕饼予
逾40位槟岛市政厅景观部、城市服务
部及西南县工程局职员。他们都是一
班隶属峇都茅区的职员。

拿督阿都哈林赞赏他们任劳任怨并
长期在他选区内尽责的服务，确保峇
都茅的环境舒适又整洁。

前线人员佳节尽忠职守 
阿都哈林派物资打气

阿都哈林（左）移交开斋节物资
予峇都茅警局局长法兹尔。

往风险最高的地方前去 

槟威市厅前线人员
续与病毒奋战

去年3月我国首次实施行动
管制令至今已1年多，负

责公共卫生的槟威两地市政厅前
线人员，依然为了民众的安全，
与病毒奋战。

为了确保商家遵守标准作业
程序（SOP）,市厅执法人员几
乎每天出动，巡视城市各角落，
以揪出害群之马，若发现违反
条例，即马上采取行动，包括关
闭店铺，以儆效尤。不只是防疫
SOP，他们也关注卫生问题，比

如厨房干净程度等。
至于负责清洁事务员工，除

了打扫，还需频密为公共场所进
行消毒，工作量比新常态前重了
许多。

当 大 家 呼 吁 大 家 待 在 家 中
时，市厅前线人员却必须往风险
最高的地方前去，为的是大家的
卫生安全。

对前线人员最好的回馈，就
是做好自己的SOP，大家有一分
热，发一分光，压平曲线有望！

围起铁蒺藜，加强公共场所防护。

无数民众接触的巴刹楼梯扶手，需频密消毒。

尽管行管令期间商场人不多，市厅执法人员也不松懈，确保大家
遵守SOP。

执法人员深入城市各角落检举。

发现违规商店，执法人员绝不手软，马上关闭！ 
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位于槟城植物园内低洼花
园（Sunken Garden）

转 型 ， 在 植 物 园 、 马 来 西
亚 玫 瑰 慈 善 协 会 （ R O S E 
Chari t ies）、WhyteHouse教
育 集 团 相 互 配 合 之 下 ， 打 造
为“香氛花园”（Fragrance 
G a r d e n ） ， 栽 种 各 式 各 样 香
气 植 物 ， 以 吸 引 更 多 访 客 到
来。

首长：丰富园内生物多样性
槟 州 首 席 部 长 曹 观 友 受 邀

为 “ 香 氛 花 园 ” 进 行 栽 种 茉
莉 树 仪 式 时 指 出 ， 植 物 园 多
年 以 来 ， 都 不 断 的 达 到 数 项
里 程 碑 ， 其 中 包 括 获 宪 报 颁
布植物园特区蓝图。

他 表 示 ， 槟 城 植 物 园 拥 有
11个花园，以及5个植物屋，
而 此 次 植 树 之 处 ， 是 早 前 的
低 洼 花 园 ， 如 今 已 重 新 塑 造
为 香 氛 花 园 ， 以 栽 种 各 式 各
样散发香气的花草树木。

他 相 信 ， 在 栽 种 这 些 独 特
的 植 物 后 ， 将 吸 引 更 多 的 鸟
类 、 昆 虫 类 ， 以 丰 富 园 内 生
物 的 多 样 性 ， 让 更 多 的 访 客
可以体验这香氛花园的魅力。

首 长 也 在 较 后 为 植 物 园 入
口处的立体字牌揭幕。

槟13年栽逾38万棵树
他 说 ， 槟 州 政 府 在 提 倡 槟

城 2 0 3 0 愿 景 的 同 时 ， 也 设 下
了 2 0 2 3 年 达 到 栽 种 2 0 万 棵 树
木 ， 以 及 2 0 3 0 年 达 到 栽 种 5 0
万棵树木的目标。

他 指 出 ， 槟 州 政 府 从 2 0 0 8
年 至 2 0 1 8 年 ， 共 栽 种 了 3 1 万
290棵树；2018年至今则栽种
了另外的7万234棵树。

换言之，槟州政府13年来，
已栽种了一共38万524棵树。

他 冀 望 州 内 更 多 的 单 位 能
够 推 行 更 多 的 绿 色 活 动 ， 让
槟州更具绿意。

属全国唯一自然遗产
他指出，拥有逾135年历史

的 植 物 园 ， 其 葱 郁 的 绿 色 及
宁 静 环 境 ， 成 为 了 最 受 槟 城
人及游客欢迎的休闲公园。

他 相 信 ， 这 是 槟 城 人 引 以
为 傲 、 属 全 国 唯 一 的 独 特 自
然遗产。

他 赞 扬 植 物 园 团 队 的 贡
献 ， 让 这 2 9 公 顷 的 绿 肺 土
地，尚在良好的状态。

促成具意义企业社会责任
他 表 示 ， 自 新 冠 肺 炎 的 侵

袭 ， 很 多 的 活 动 项 目 等 都 因
此 展 延 或 取 消 ， 然 而 他 感 到
欣 慰 的 是 ， 今 日 可 为 植 物 园
入口处的标志揭幕。

他 说 ， 有 关 标 志 性 项 目 于
去年1月13日，由前任槟州元
首敦阿都拉曼阿巴斯所推介。

他 指 出 ， 上 述 的 两 项 项 目
彰 显 出 植 物 园 、 马 来 西 亚 玫
瑰慈善协会、 WhyteHouse教
育 集 团 之 间 的 良 好 合 作 ， 促
成 了 这 极 具 意 义 的 企 业 社 会
责任项目。

苏另源：陆续栽种独特植物
植 物 园 园 长 拿 督 苏 另 源 博

士 指 出 ， 该 园 将 陆 续 栽 种 不
同 品 种 、 不 同 特 质 的 花 草 植

物 ， 其 中 包 括 伊 兰 伊 兰 植 物
（Ylang Ylang），让到访者
一 踏 入 植 物 园 ， 就 可 感 受 舒
适的植物香气氛围。

他 表 示 ， 会 继 续 与 各 单 位
合作，以打造更好的植物园。

谢松柏：符合槟州2030愿景
马 来 西 亚 玫 瑰 慈 善 协 会 主

席 拿 督 谢 松 柏 指 出 ， 该 协 会
的 这 项 倡 议 ， 符 合 槟 州 政 府
所 提 倡 的 槟 城 2 0 3 0 愿 景 ， 即

迈 向 更 干 净 、 安 全 及 绿 意 的
州属。

他 说 ， 槟 州 向 来 都 获 得
不 少 的 殊 荣 ， 包 括 近 期 得 到
了 “ 世 界 第 三 个 最 漂 亮 岛
屿 ” 的 美 誉 ， 他 冀 望 能 够 继

续与各造配合，让槟城更好。
出 席 者 包 括 ： “ 植 物 园

之 友 ” 副 主 席 拿 督 东 姑 依
朵 拉 、 植 物 园 董 事 诺 莎 娃
妮、WhyteHouse教育集团创
办人杨辉成。

槟州旅游与创意经济事务委员会
主席杨顺兴宣布，槟州政府给予
槟州旅游业者一次性电费津贴从
5月24日起至6月25日开放申请，
须符合条件。

杨顺兴发文告表示，全国行动
管制令3.0再度限制旅游活动，
槟州旅游与创意经济事务行政办
公室（PETACE）在国家宣布进
入管制令3.0后，迅速在48小时
内制定援助州内旅游业者方案，
拨款100万令吉作为援助旅游业
者一次性电费津贴。

“槟州政府重视旅游与创意
产业的可续性，我希望这项津贴
可以协助舒缓旅游业者的财务负
担。”

槟州政府给予旅游业者的一次
性电费津贴，公开予州内酒店业
者、旅行社、旅游景点以及主题
乐园申请，符合申请条件的业者
可浏览www.pdc.gov.my 提交申
请表格。

州内五星级酒店将获取五千
令吉津贴；四星级酒店（四千令
吉）；三星级酒店（三千令吉）
；二星级酒店（两千令吉）；一
星级酒店（一千令吉）；同时，
一、二、三级Orchid酒店将获取
八百令吉；廉价酒店以及还未获
得星级级别的酒店将获取五百令
吉津贴；主题乐园（五千令吉）
；旅游景点（一千令吉）以及旅
行社（一千令吉）。

任何疑问，可电邮 petace.
tnb@gmail.com 查询。

已落实多项援助配套
他也提及，州政府在这之前，

也提供了延长偿付援助措施，包
括2021年水费、2021年单位税及
地税、2021年门牌税，以及2021
年商业执照。

他说到，槟城是全国第一个州

开放申请旅游业电费津贴
杨顺兴: 舒缓业者财务负担

槟首长曹观友为植物园入口处的立体字牌揭幕。

属在行管令3.0下，迅速的为旅
游业者们提供援助。

他希望该津贴可以舒缓业者
们的现金流，避免在这段艰难以
及不稳定的时期出现现金流吃紧
的情况。

“我们目前将资源优先援助
在这些旅游行业，主要是因为他

们需要庞大的运作资金和现金流
持续营业，以及保留业者们的工
作。

他也补充，槟州旅游与创意
经济事务办公室自去年已多次落
实援助配套，减轻疫情对于该领
域的经济影响，包括槟城关怀旅
游业免利息贷款计划2.0、2.1、

展延贷款偿还期限等措施。
“此外，我们也在槟州人民

援助配套下，依据阶段拨款了
136万令吉予注册导游，146万
令吉予美发、美容与水疗、按
摩与拔罐业者，3万1500令吉予
流动美容以及10万令吉予活动
策划公司。
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除了体育领域外，槟州运动
员在学业方面表现杰出也

有奖励！
槟州政府通过槟城运动员职

业教育计划，拨出共2万2000令
吉，提供奖励金予38名在学业
方面有杰出表现运动员，以肯定
他们在体育和学业方面皆突破自
我的表现。

槟州首长曹观友早前在奖励金
颁发仪式上表示，州政府希望通

过上述计划，培养出具有高素质
的运动员，并让州内的运动员也
能接受高等教育，进而培养出文
武双全的人才。

他说，这也是槟城2030愿景
中，既全民共同努力打造更好的
槟城重要的一环，既有了来自各
领域的专才支援，槟城才能走得
更远。

他透露，上述计划共分为两
个部分，既给予进入高等教育的

运动员，发放一次性奖励金；及
槟城体育理事会奖学金，给曾代
表槟城出席大马运动会的运动员
申请。

首长欣见今年更多人得奖
“相比起去年6名获得奖励的运

动员，今年共有38人符合资格，
其中24人获得奖励金，另外16人
获得助学金（2人兼得两种津贴）
，这种增长让人鼓舞，我希望获

得奖励金的人数越来越多，以培
养更多运动员成才。”

另一方面，他透露，上述计划
也关注运动员福利，并成立了槟
城运动员福利方案，如一次性医
疗援助、手术援助、天灾援助及
运动员死亡援助等，协助面对问
题的运动员度过难关。

他也宣布，当局也启动了初
级教练计划，训练退役运动员成
为体育教练，开启后者的职业选

项的同时，也让他们背负起承先
启后的责任，继续在体育领域发
光发热。

“根据我们的调查，在槟城的
145所小学中，有81所小学在不
同的体育项目，都需要教练前往
执教。”

出席者包括槟州青年体育委员
会主席孙意志、峇都兰樟区州议
员王耶宗、双溪槟榔区州议员林
秀琴等。

拟建摩托车赛车场跑道  孙意志：公开征求建议书
槟州青年及体育委员会主席孙意志指出，槟州政府
通过槟州体育馆及休闲设施管理机构公开征求建议
书，以在威南都加湾槟州体育馆地段兴建摩托车
赛车场跑道，兑现希盟政府2018年的竞选承诺。

他说，希盟政府在2018年大选时定下的其中一项
承诺，就是在槟州兴建一座摩托车赛场跑道，给热
爱此项运动的爱好者以及年轻人一个安全与专业的
摩托车赛车场场地，推广运动和休闲活动，以达至
工作与生活平衡。

他说，这赛车场跑道也将使用为比赛以及活动场
地，以方吸引外来投资者，刺激槟州经济的发展。

6月8日截止征求
他指出，槟州体育馆及休闲设施管理机构已于

2021年5月17日，为摩托车赛车场跑道计划公开征
求建议书，并将在2021年6月8日截止。

他透露，计划中的摩托车赛车场跑道占地6.8英
亩，包含符合赛车运动总会 (MAM) 规范与要求的
跑道、观众台、停车场、和办公处。

因此，他呼请对于此工程有兴趣并符合资格的
公司呈递建议书，以一起推动摩托车赛车运动在州
内的发展。有兴趣参与的公司和民众可浏览 https://
ep.penang.gov.my/， 以获取该计划详情。

提供完善运动设施
他说，自他掌管槟州青年及体育委员会以来，就

不断地与属下机构，包括槟州体育馆及休闲设施管
理机构和槟州体育理事会，商讨如何发展槟州的运
动领域，提供人民完善的运动场所和设施。

他指出，州政府的计划是要将峇都加湾槟州体育
馆的地段，打造成为一座运动城 （Sports City），
而摩托车赛车场跑道则是其中的一个项目。他相信

通过州政府以及各属下机构的合作，将可以带领槟
州体育水平更上一层楼。

培养文武双全人才 
槟政府发奖励金予学业杰出运动员

槟州政府计划在峇都加湾槟州体育馆的6.8英亩的地段，兴建摩托车
赛车场跑道。

槟州政府提供
奖励金予38
名在学业方面
有杰出表现的
运动员。
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马来西亚玫瑰慈善协会将于
6月19日启动“派发食物予

弱势群体”计划，为无家可归者
和B40群体提供食物援助，并于
每周六布施200份食物给有需要
者。

这项计划是由玫瑰慈善协会、
槟州国州议员夫人协会、槟城太
平局绅理事以及Whytehouse 教
育集团等组织携手合作，原订于
5月8日开展的计划，因为行管令
的关系，延至6月19日展开。

谢松柏：艰难时刻提供援助
马来西亚玫瑰慈善协会（Rose 

Charities）主席拿督谢松柏说，
此项目主要宗旨是希望帮助在这
一充满挑战的疫情时期，生活艰
难且需要帮助的人们。

“ 赞助商的热心捐助，使我
们每个星期六都可以派发午餐给
予有需要人士，”

陈莲枝：尽己所能改善他人
槟州国州议员夫人协会主席陈

莲枝在主持推介仪式上说，在这
艰难的时期，为无家可归者以及
B40群体提高食物援助，是深具
意义的。

“新冠肺炎疫情影响了大部分
人的生活，但并未使到社会的温
情减少。相反的却令我们对周围
环境的人事物更加敏感，因此我
们应该尽自己所能，改善他人的
生活。”

“派发食物予弱势群体”计划
将于每周六提高免费午餐盒给予
大约200名有需要人士。

马来西亚玫瑰慈善协会将于6
月19日启动“派发食物予有需要
者”计划，为无家可归者和B40
群体提供食物援助。

为扩展青年自身技能、自我能力及素质，
槟州青年发展机构（PYDC）推出8项青
年必备技能线上课程，让全国青年免费参
与，即日起开放报名，让您成为更好的自
己！

这8项课程内容包括：自我教练、个人
理财规划、创新和弹性思维管理、公开
演讲：人格发展的基本要素、社交发展技
能、危机领导、有效应变管理和批判性思
维，以及有效解决问题的方法。

为了方便参与者，该机构将这8项课程
安排在双休日，即6月19日（周六）、6月
20日（周日）、6月25日（周五）和6月26
日（周六），确保参与者不受工作及课业
影响，以更有效地学习。

孙意志：应注重软技能提升
槟州青年及体育事务委员会主席孙意

志表示，在现今时代更要着重提供青年提
升个人能力的机会，尤其是软技能方面。

他说，软技能是必须备有的，这些技能
可以培养和教育青年，使他们成为工作中
有才能的人，并成为国家未来的领导人。

他冀望全国青年把握这机会，珍惜每位
拥有HRDF认证的专业导师所教导的资讯
及宝贵经验，让自己得到最充分的获益。

魏鉝玲：加强青年全方面技能
槟州青年发展机构总经理魏鉝玲表

示，该机构以往的活动都只让槟州青年参
与，为了让更多的青年受惠，该机构决定
将这线上课程，开放给全国的青年参与。

她指出，由于时代的变迁，以至如今
的青年成长环境已和以往大有径庭，职场
对青年的要求也日渐严苛，不再只需要一
技之长就行。

她继说，现今的青年还必须具备良好
的团队合作，敏锐的观察力和应对能力等

全方面技能。“职场的竞争力极强，适者
生存、不适者淘汰。”

她表示，为了加强青年在这些方面的
能力，该机构特举办这系列课程，以提升
青年的竞争能力，让青年从中受益。

参与者可自由选择课程
有兴趣者可选择参加所有课程，或自由

任选其中课程。有意者最迟需在课程开讲
前两天，扫描二维码或点击 https://forms.
gle/5rTwRDKHopjPHiEYA 完成报名程
序，否则将不受理。

欲知更多详情，可浏览该机构官网 
http://pydc.com.my 或是该机构面子书专
页 https://www.facebook.com/pydc.my ，或
致电槟州青年发展机构 012-401 0186 和 
Afiqah 019-877 4618 ，或电邮至 info@
pydc.com.my。

玫瑰慈善协会启动援助计划
619起派发食物予弱势群体

陈莲枝（左二）表示，即将启动
的 “派发食物予弱势群体”计划
深具意义。  

推8项必备技能线上课程PYDC冀提升青年竞争力
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担任市场经理的林凯宝（32
岁）透过创意的60秒短视

频，透过镜头把槟城中华文化以及
槟城著名景点融合在一起，并将
槟城特色展现得淋漓尽致，成功抱
走了“青创未来：抖音短视频比
赛《探索魅力槟城，体验中华文
化》”5000令吉大奖。

这项比赛是由槟城发展机构
（PYDC）举办，中国驻槟城总领
馆支持，并于今日在槟城橄榄树酒
店（Olive Tree Hotel）成功举办颁
奖典礼。

林凯宝在领奖后发表感言时
说，因为疫情的关系，很多与中华
文化相关的团体都无法进行表演，
所以当我看到这些比赛，就有感而
发的想把中华艺术融合槟城特色景
点，呈现给大众。

展现中华文化及槟城特色
“影片中除了一般可见的舞

狮，还有平常比较难看到的貔貅和
麒麟等表演，此外我还在拍摄期间
看到在一旁休憩的三轮车夫，所以
就把三轮车一并拍入影片。”

她透露，影片中坐在三轮车上
的三头舞狮，身上的颜色都代表着
槟城，既黄、蓝和白，而三轮车则
是槟城独有的特色和标志，这就是
她想展现的槟城文化和道地特色。

本身是武馆会员的她，只利用
一台苹果手机，并在3天内完成拍
摄，而她在与会馆协调后也让不同
类型的舞狮（南狮、北狮）、舞
龙、踩高跷、战鼓和传统武术等表
演在槟城著名景点包括旧关仔角、
极乐寺、观音亭、乔治市古迹区、
天公坛和卡巴星道等地表演，尽展
创意。

孙意志：鼓励青年培养创意
槟州政府青年及休育委员会主

席孙意志在颁奖典礼上致词时说，
在槟城，许多优秀的中华传统文化
都获得很好的传承及发扬，这是非
常可贵的事。文化是一颗珍贵的宝

石，它标识着我们的身份和根源，
也让我们显得独特而与众不同。

他强调，尽管疫情打乱了我们
的生活，但是槟州政府依然坚守着
弘扬槟城中华文化及提倡传承精

神，希望中华文化能够持续在槟城
扎根，源远流长。

“人力资源是我们最重要的资
产，我们去年推动“青创未来”倡
议主要是发展与栽培青年人才，鼓

励青年培养创意经济的兴趣，善用
创新技术及作品，表达青年的想法
和展现能力。”

他呼吁青年们继续努力，并希
望朝一日能够在视频制作的领域中
发光发热。

魏鉝玲：让更多人认识槟文化
槟城青年发展机构总经理魏鉝

玲说，抖音短视频比赛中通过探索
槟城中华文化和元素，包括建筑、
美食、运动、文化习俗等，参赛者
可从中了解文化传承的真谛，比以
创新的方式宣扬。

她说，透过时下流行的抖音平
台及利用一分钟的视频，让世界各
地更加认识槟城的文化魅力。

鲁世巍：开启了解槟城魅力窗口
中国驻槟城总领事鲁世巍说，

中国总领馆与槟州政府合作举办首
届抖音国际版短视频比赛，旨在超
越时空界限，在网络空间开启一个

了解槟城魅力的窗口，也为槟城年
轻人搭建一个展现自我的新平台。

“在征集到的60多件作品中，
创作者们用独具一格的视角与精彩
灵动的镜头，讲述了他们眼中的中
华文化故事。”

他希望青年朋友们能够继续传
播中华文化，促进中马交流。

与会者包括光大区州议员郑来
兴、亚淡区州议员黄顺祥、双溪
槟郎区州议员林秀琴以及市议员
李伟祥。

“青创未来：抖音短视频比
赛《探索魅力槟城，体验中华文
化》”

成绩如下
第一名：林凯宝
第二名：孙伟记、林钜容
第三名：沈净明
特优奖：林依雯、林静怡
特优奖：黄楷新

16岁少女黄慈恩勇于追梦，刻苦勤
练肚皮舞迎成果，在国内外多场舞
蹈赛事屡创佳绩，更在2019年“中
国北京 精彩追梦人”荣获 7项冠
军，成为“中国北京 精彩追梦
人”马来西亚分赛区青少年形象大
使。

七项冠军分别是职业东方舞组，
职业融合组，职业鼓舞组，青少
年东方舞组，职业原创组，职业
Baladi组，及职业Classic组。

杨顺兴发文告说，他于本月初

接见黄慈恩并颁发奖状予后者，期
望黄慈恩继续勇往直前，通过比赛
将“槟城”带至世界。

他也说，舞蹈是一门创意产业，
而创意经济是通过创意延伸出来。

“ 因 此 ， 在 ‘ 槟 州 旅 游 大 蓝
图’第三要旨‘确保可持续发展和
负责任旅游’下的次推力（Sub-
Thrust），即‘增强创造力经济生
态系统’，我们将调整现有的文
化、艺术和古迹产品，并注入经
济。”

黄慈恩膺
青少年形象大使      

杨顺兴冀将
“槟城”带至世界

黄慈恩在国内外
多场舞蹈赛事屡
创佳绩，为槟州
争光。

抖音国际版短视频比赛前三名（左起）林钜容、孙伟记、林凯宝与
沈净明。

林 凯 宝 ( 左 2 )
透过创意短视
频夺走5000令
吉大奖，左为
魏鉝玲，右起
孙意志及鲁世
巍。
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浮罗“果王”6月飘香，惟今年
产量减少约30%。

槟城宝盛园园主郑德生透露，
由于过去一个多月的充足雨量，
带走了许多原本已盛开的榴梿
花，因此，今年的浮罗榴梿产量
减少了有30%之多。

“榴梿树在开花后，必须经过
一段稳定期，来确保成长为果实
的过程不会被中断，而天气就是
影响收成的最大因素。”

他是在接受《珍珠快讯》记者
访问时，如是指出。

他提及，原本今年仅预测产
量减少10%左右，未料这次榴梿
花掉落得比预期来得多，实属可
惜。

郑德生：产量持续至8月
他补充，今年的浮罗榴梿在6

月推出市场，虽然榴梿产量有所
减少，但出产期限则会延长。

“今年的榴梿产量会持续是
7月杪，各别处于较高地势的果
园，产量或能维持到8月份。”

沿续去年网络销售方式
针对是否担心受到疫情影响生

意，郑德生透露，疫情当前，他
们唯有改变销售手法求存。

他说，宝盛园初步计划会跟随
去年脚步，即以网络销售方式网

罗客人，并提供定点取货方式，
把客户的订单放置在州内7个有
机食品店，让客人自取。

“我们的果园是以有机方式来
经营，所以在疫情时我们开始和
有机商店合作，把我们的产品放
置在他们店面，让已经购买的客
户前来提走。”

如无意外，今年也将沿用这一
方式，让生意走下去。

住宿配套暂停摆
询及宝盛园的另一生招牌，

即“现掉现吃”榴梿配套和休闲
住宿，是否计划重开一事，他透
露，暂时仍然采取观望态度，以

求稳为上策。
“ 我 们 的 这 一 服 务 在 去 年

就因为疫情而停摆，今年的榴
梿季节，我们暂时不会重开，
除非能够跨州或者政府另有宣
布。”

他坦承，高昂的罚款数额是
却步的原因之一，在风险与机
遇不相等的情况下，还是不要
冒险为妙。

5G检测器计划暂搁
除了生意模式改变外，他透

露，早前原本计划安装5G检测
器，以配合“现掉现吃”榴梿理
念的宝盛园，也因为疫情关系而

暂时搁置计划。
“我原本要在去年和电信公司

合作安装这个系统，但刚好疫情
来临，我们唯有暂时放弃安装，
等到疫情过去后，再来重启这个
计划。”

据知，安装上述系统的果树，
能够在榴梿掉落的第一时间发出
信号，让宝盛园工作人员知晓，
并第一时间前往捡拾有关榴梿。

这是因为榴梿除了甜、苦或带
有酒味外，宝盛园发现榴梿从树
上掉下来半小时内，拥有麻与花

的“原味”。
该园为了推广榴梿这一独特“

原味”，因而推出了现掉现吃配
套，而上述系统正是配合前者而
衍生出来。

另一方面，趁着疫情期间，
宝盛园也进行提升，以冀在疫情
后，能够给予前来休闲的客户更
好的环境。

“遇上疫情是没办法的事情，
我们唯有做好准备，去适应整个
大环境，并且趁着这个时间来计
划未来的道路。”

槟岛市政厅提升“Jom Beli Online”
（JBO@MBPP）平台，提供更多

元化服务，欢迎商家及榴梿园主加入，
开拓更大市场。

槟岛市长拿督尤端祥日前召开线上新
闻发布会时表示，此次JBO@MBPP平台
升级版将分为4个类别，即饮食、巴刹物

品(keluaran pasar)、杂货、季节性水果。
他指出，榴梿季节即将到来，榴梿园

主可采取混合营业模式（hybrid），通过
该平台进行线上销售，还可参与市厅其他
计划，如“农场生意”(BFF)、“商店生
意”（BFS)、“档口生意”（BFG）。

“有意参与BFF、BFS、BFG计划者，

可从5月21日起通过JBO@MBPP平台注
册，市厅也将会开放74个档口供申请在
巴刹及市厅管辖建筑售卖榴梿，费用为
每周85令吉。”

他说，市厅顺应时代发展，于去年4月
推介该平台，协助商家扩展商机，并为
民众带来便利，取得不俗反响。

他续说，市厅将透过官网、拥有超过
12万追随者的官方脸书账号，大力推广
JBO@MBPP，此举相信将有助于促进商
机。

有 意 加 入 该 平 台 者 ， 可 浏 览 网 页
（https://jbo.mbpp.gov.my）。欲知更多详
情，可致电联询问（011-2651 6403）。

“Jom Beli Online”平台提升
槟岛市厅欢迎商家加盟拓商机

郑德生指出，基于过
去 一 个 多 月 雨 量 充
足，把许多原本已盛
开的榴槤花给打落。

虽然榴槤产量有所减少，但出
产期限则会延长至8月。图为
等候顺利结果的榴槤花。  
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林秀琴（右）与岑
健伟在双溪槟榔邻
里公园太空舱装置
艺术前合影。

重实行动管制令重击三轮车夫
生活经济，槟州旅游与创意经
济事务行政办公室（PETACE）
与槟州中华总商会在行管令首个
周末，迅速展开施援三轮车夫行
动。

这项由槟中总永久名誉会长丹
斯里陈国平局绅发起，槟中总慈
善基金委员会和PETACE办公室
联合筹办的施援三轮车夫行动，
在槟中总大厦前举行，为州内
140名三轮车夫提供每人200令吉
现金、200令吉购物券、一盒口
罩，及一瓶洗手液。

槟州旅游与创意经济事务行
政议员杨顺兴说，其他领域行业
在行管令期间仍获准营运，惟旅
游业因行管令的重施而被迫暂时
失去营业收入，而依靠游客生计
的三轮车夫更是失去生活经济来
源。

“三轮车夫是槟城三轮车旅
游产业的执行者，因为他们的努
力，让槟城的旅游业增添特色，
我感谢丹斯里陈国平局绅发挥回
馈社会的精神，由槟总中慈善基
金委员会和PETACE展开此项援
助行动。”

他说，自去年第一次行管令，
州政府在各阶段槟州人民援助配
套下共拨款15万2100令吉，发放
予州内三轮车夫，另外每个月通
过电子资金转账发放每人100令
吉予三轮车夫。

“为了确保三轮车夫得以温

饱，PETACE行政办公室也定期
与各组织与企业合作，包括与
槟城义香饼家派发干粮给三轮车
夫、拨款予The Lighthouse援助弱
势群体三轮车夫、向多家酒店订
购酒店餐盒派发予三轮车夫等，

助力三轮车夫度过疫情下的生
活。”

“PETACE向多家酒店订购餐
盒，不仅可让三轮车夫解决三餐
问题，同时也是给予酒店业者支
持，创造酒店替代收入来源。”

他 也 说 ， 在 疫 情 期
间，PETACE也制定政策让三轮
车夫获得执照，同时也规划重塑
三轮车品牌，包括计划为三轮车
夫提供课程，装备他们，以在疫
情好转后做足准备迎接游客。

报导：陈健敏
摄影：曾国权

太空 舱 “ 降 陆 ” 双 溪 槟 榔
海边，为双溪槟榔邻里公

园（Taman Areca, Lebuh Sungai 
Pinang 7）带来划时代的太空装
置艺术！

装置艺术在国外盛行，我国
则不多见，为了让邻里公园增添
新亮点，以及带领选区迈向科
技时代，高瞻远瞩的双溪槟榔
区州议员林秀琴，毅然拨款9000
令吉，在邻里公园装置太空舱模
型，准备让到访者欣赏装置艺术
及成为打卡热点。

林秀琴接受《珍珠快讯》访
问时说，太空舱模型上有太空人
举着“我的故乡，我的骄傲”
（Our Kampung,Our Pride）的牌
子，象征着双溪槟榔居民或槟城
人，以居住地为荣，并感到自
豪，太空舱侧面窗口也有一个告
示写着--让双溪槟榔成为一个宜
居及和谐之地。

林秀琴：符合重家庭愿景
“打造双溪槟榔邻里公园的

目的，就是要让一家大小有个好
去处，促进彼此的感情，这也符
合槟城2030愿景的：重家庭、拥
绿地、精明州、耀全国。”

“太空舱模型也配合公园主
题，灌输重家庭观念，并且让居
民以居住的地方为荣，大家对这
片土地更有归属感。”

岑健伟：GreenCr3ature带来
正能量

负 责 制 作 太 空 舱 模 型 的
Sculpture Environment Art 有限公
司市场总监岑健伟表示，他们花
了大概3个多月制作，为了鼓励
本地商家，他们也让本地公司的
产品融入其中，太空舱有个冒
出头来的青色可爱怪物，就是
来自著名多媒体制作公司urban-
cr3atures的GreenCr3ature,让太空
舱增添趣味。

“由该公司创办人林俊伟设
计的GreenCr3ature，有著麒麟般
的利齿，就好像石狮子保护家宅
庙宇，驱邪避妖并逢凶化吉，为
双溪槟榔带来正能量。”

他也说，太空舱模型置放的
角度，特地让拍照者能够拍到以
槟州地标光大摩天楼为背景，充
份表达“我的故乡，我的骄傲”
这个主题。

暂不开放予民众
另一方面，双溪槟榔邻里公

园目前正进行最后修饰工作，预
料可在6月完工。由于行动管制

杨顺兴：三轮车夫困境受关注      
政府私企团体三造助渡疫情难关

杨顺兴、陈国平等与
受惠三轮车夫，在中
总大厦前合影。  

令，已完成装置的太空舱模
型，暂时不开放给民众。

林 秀 琴 促 请 民 众 耐
心等待，待行动管制
令撤除及公园完全开
放后，才前来参观，
以免破坏公园的设
备。

“ 这 里 就
是 我 们 的 家
园 ， 我 们 应
该保护我们的
家园，同时阻
断疫情感染链，
我希望大家多多
包涵与合作。”
GreenCr3ature 如石狮子
般保护家宅庙宇，驱邪避
妖并逢凶化吉。   

林秀琴（右）与岑
健伟在双溪槟榔邻
里公园太空舱装置
艺术前合影。
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武术与运动应该不分种族，纳
入马来西亚多元化精神，成

为团结各族的元素。
马来武术（Silat）导师再诺阿

比丁对于马来武术有不一样的诠
释，他认为，在马来西亚多元种
族的社会结构下，武术可以拥有
更多可能性。

“我想要让各族都前来学习，
大家来到这里互相认识交流，让
我们通过这项武术来更加认识彼
此的文化，更好地生活在这片土
地上。”

在再诺阿比丁的心中，马来武
术从来都不是只有巫裔才能够学
习，反之，其他源流的武术，如
中华武术、泰拳和西洋拳等，也
是一样不会限制族群学习。

因此，再诺阿比丁的武馆中，
也同样融入了一个这样的精神，
除了传授马来武术之外，他的武
馆也同时可学习到中华武术、泰
拳和西洋拳等，甚至连“泰国醉
拳”，也可在这里学到！

他强调，和其他领域一样，其
实在武术世界，能够纳入其他武
术的长处才能不断成长，而马来
西亚的多元社会结构，更给予了
大家一个这样的方便。

“ 如 果追溯 回这些武术的源
头，如我本身流派的马来武术，
在过去的年代也有非马来人传承
者，再由这些人来教导给后辈，
所 以 说 是 人 为 的 因 素 分 化 了 我
们，我们不应去跟随这种歪风。”

他说，他本身非常鼓励把silat传
扬出去，让更多人了解这一武术
的精髓，为此，他也鼓励从他武
馆走出去的学生，到世界各地教
导武术。

目前，其门下的国内学生超过
200人，而国外如英国、新加坡和
美国都有其学生。

曾拜师3华裔师傅
自小喜欢武术，除了马来武术

之外，再诺阿比丁也精通数个其
他不同拳种，如中华武术、泰拳
和西洋拳，可说是集各家之长。

他说，除了马来武术之外，他
也曾向3名华人师父学习中华武术
以及“白虎泰拳”，而如今他也
把这些技艺，教导给武馆内包括3
名华裔学生在内的各族学生。

此外，武馆的教导方式也可看
出融入多元化后带来的蜕变，除
了传统的举缸、举碑等熬炼气力
的基本功外，再诺也把中华武术
的木人桩、西洋拳的沙包等纳入
学习教程中。

多元的学习与技艺，也让再诺
阿比丁名声名声大噪，甚至连片
商也闻讯而来，与之合作打造以
本地武术为背景的电视剧“Siku 
12”，而主角正是在馆内的学员中
遴选！

孙意志:运动不应分种族
槟州青年及体育委员会主席孙

意志表示，他非常认同再诺阿比
丁的理念，既运动及武术不应该
有种族之分。

反 之，在多元社会的马来西

亚，运动及武术应成为各族融合
及团结的要素；通过全民的参与
与加入运动，让运动及武术在民
间产生联系，团结大家。

“就像我国的羽球运动已经成
为全民骄傲，每当在羽球重要赛
事中，我们都能感受到全民的向
心力，一起支持我们国
家的羽球队伍，这种感
觉让人振奋。”

他说，在他掌管槟州
青年及体育理事会后，
也积极推动运动大同的理
念，通过全民活力动起来
计划，鼓励大家参与本
身所感兴趣运动项目。

他希望类似于“
某项目或武术是
华 人 运 动 ” 这
种思维，能够
被摒弃，让运
动回归运动，
别再以种族来区
分。

林秀琴有意合作
办武术工作坊

另一方面，双溪
槟榔区州议员林秀
琴 也 随 同 拜 访 有
关武馆，她同样
对再诺阿比丁
的“马来西亚
式”马来武
术 寄 予 厚
望。

她 透
露，将
继续和
槟州体
育 理
事

会跟进，就在近期内与再诺阿比
丁合作展开武术工作坊活动，进
行协调。

她表示，将尽力给予协助，让
更多槟城人通过学习武术增进彼
此间的了解，弘扬后者的理念。

出席者包括槟州体育理事会总
监蔡兴华。

欲知再诺阿比丁武馆详情，可
登录脸书：
PENANG SILAT TUA 

ORGANIZATION

地址：No 132 J, Lintang 

Kampong Rawa 2 , Jalan 

Patani, 10150, Georgetown, 

Penang

电邮：akusilah@

yahoo.com / 电
话：014-3441299

绚丽亮眼的彩灯，让人们看了心情愉悦！

左起：孙意志、 再诺阿比
丁、林秀琴及蔡兴华

一起挥拳呼吁武术与运动
应该不分种族 。

再诺阿比丁把拳术多元
化，让徒弟受惠不浅。  

训练中心备有各种器
材让拳手练习。

举碑练气，把基本
功练得更扎实。
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்சபரொங் ்ெயொ - நமது 
நாட்டில் நைமாட்ைக் ்கட்டுப்பாட்டு 
ஆலை (பி.ல்க.பி 3.0) அமோக்்கம் 
பேயத ல்பாதிலும் இனறு(20/5/2021)  
்பதிவு பேயயப்பட்ை 6,806 
புதிய     ல்காவிட் -19  வழக்கு்கள் 
வரோற்றிலே மி்க அதி்கமான 
எணணிக்ல்கயா்க விைங்குகிறது. 

இதலன பதாைரந்து ்பே 
தரபபினர கூட்ைரசு அரோங்்கம் 
முழு நைமாட்ைக் ்கட்டுப்பாட்டு 
ஆலை பேயல்்படுத்த லவணடும்என 
வலியுறுத்துகினறனர. இந்த 
அமோக்்கத்தில் நீர, மினோரம், 
எரிேக்தி, த்கவல் பதாைரபு, த்பால், 
ல்பாக்குவரத்து, நீரப்பாேனம், 
எணபைய, எரிவாயு, எரிப்பாருள், 
நிதி, வங்கி, சு்காதாரம், மருந்த்கம், 
்பாது்காபபு, துபபுரவு ்பணி, மளில்க 
மற்றும் உைவ்கம் மட்டுலம பி.ல்க.பி 
1.0 ல்பால் பேயல்்பை லவணடும் என 
முனபமாழிந்துள்ைனர.  

இந்த விவ்காரம் குறித்து முத்துச் 
பேயதி்கள் நாளிதழ் குழுவினர 
ப்பாதுமக்்களின ்கருத்து்கலை ்பதிவு 
பேயதனர. வியா்பாரி்கள் தரபபில் 
ப்பரும்்பானலமயினர முழு பி.ல்க.பி 

சிறு, �டுத்ைர வி்யொ�ொரி்கள் முழு பி.்்க.பி 
அமலொக்கத்திற்கு மறுப்பு

ெொர்ச்டவுன் - லதசிய ரீதியில் 
பினாங்கு மாநிேம் உட்்பை      
ல்காவிட்-19 பதாற்றுலநாய ்பரவுவது 
இபல்பாது மி்கவும் தீவிரமாகி வருகிறது 
என்பலத மறுப்பதற்கில்லே. எனலவ, 
பிரதமர ைத்லதா � முஹிடின யாசின 
லம,12 முதல் ஜூன 7, 2021 வலர 
நாடு தழுவிய நிலேயில் நைமாட்ைக் 
்கட்டுப்பாட்டு ஆலைலய (பி.ல்க.பி 3.0) 
அறிவித்துள்ைார.

சிேர மத்திய அரசின இந்த 
அறிவிபல்ப வரலவற்கினறனர. சிேர  
அது ‘திடீர’ அறிவிப்பா்க அலமவதா்க 
்கருதுகினறனர. ஆ்கலவ, பி.ல்க.பி 3.0 
அமோக்்கம் பதாைர்பா்க முத்துச் 
பேயதி்கள் நாளிதழ் நிரு்பர்கள் 
ப்பாதுமக்்களின ்கருத்துக்்கணிபபில் 
ஈடு்பட்ைனர. 

பி.்்க.பி 3.0-ஐ முடற்யொ்க பின�ற்று்வொம்

ெொர்ச்டவுன் - இனறு 
ப்காணைாைப்படும் விோ்க தினத்லத 
முனனிட்டு  ஜாோன ்கம்்பாரில் 
உள்ை மஹிந்தராம புத்த ல்காவிலுக்கு 
மாநிே வீட்டுவேதி, உள்ைாட்சி, 
ந்கரபபுற மற்றும் கிராமபபுற 
திட்ைமிைல் ஆட்சிக்குழு உறுபபினர 
பஜக்டிப சிங் டிலயா     ரிம 5,000-
ஐ நனப்காலையா்க வழங்கினார.

இக்ப்காணைாட்ைத்தின ல்பாது 
்பக்தர்கள் ல்காயில்்களுக்குள் 
பேல்ே அனுமதி இல்லே, லமலும் 
வழக்்கமா்க இைம்ப்பறும் புத்தர 
அேங்்கரிக்்கப்பட்ை மிதலவ 
ஊரவேத்திற்கும் பி.ல்க.பி 3.0 இன 
கீழ் ்கடுலமயான நிரையிக்்கப்பட்ை 
நிரவா்க நலைமுலற (எஸ.ஓ.பி) 
நிரையிக்்கப்பட்ைதால் அதில் 
்கேந்து ப்காள்ைவும் அனுமதி 
வழங்்கப்பைவில்லே. ஆ்கலவ, 
ைத்லதா ப்கராமாட் ேட்ைமனற 
உறுபபினருமான பஜக்டிப 
பிரதிநிதி்களின அ்கம் மேர பேயய 
மானியம் வழங்குவதா்க கூறினார. 

“இது அலனவருக்கும் 
உணலமயிலேலய ஒரு ேவாோன 
்காேமாகும், குறிப்பா்க புதிய 
ல்காவிட்-19 வழக்கு்கள் தற்ல்பாது 
குலறந்து வருவதற்்கான அறிகுறி்கள் 
பதன்பைவில்லே.

“பதாற்றுலநாய இல்ோத 
நாட்்களில் இந்த விோ்க 
தினக் ப்காணைாட்ைம் புத்தர 
ல்காயில்்களில் நாடு தழுவிய 
அைவில் ்பக்தர்கள் புலை சூழ 
அங்கு நலைப்பறும் பிரமாணைமான 

“ல்காவிட்-19 தாக்்கத்லத 
இேகுவா்க எணைாமல் எஸ.ஓ.பி-ஐ 
முழுலமயா்க பின்பற்ற லவணடும். 
ல்காவிட்-19 வழக்கு்கள் ்பதிவு 
குலறப்பதற்கு  எம்.சி.ஓ அவசியம் 
எனறு நான நம்புகிலறன.

“நாம் முனனதா்க ல்காவிட்-19 
பதாற்று ேங்கிலிலய த்கரத்து 
உள்லைாம்.  அலத மீணடும் 
பேயலவாம்,” எனறு ேத்லயஸவரி 
வலியுறுத்தினார.

அமோக்்க பேயதால் மத்திய அரசு 
்பாதிக்்கப்பட்ை வியா்பாரி்களுக்கு 
நிதியுதவி வழங்்க லவணடும், என 
பதரிவித்தனர. 

முடித் திருத்தும் நிலேய 
உரிலமயாைர மதி,35 முழு    
பி.ல்க.பி அமோக்்கம் ்கணைால் 
சிறு மற்றும் நடுத்தர வணி்கம் 
மட்டும் மூை உத்தரவு விைக்கூைாது. 
மாறா்க,   ப்பருநிறுவனங்்கள் லதசிய 
ப்பாருைாதார வைரச்சிக்கு முக்கிய 
்பங்கு வகிக்கிறது எனக் கூறி  
பேயல்்பை அனுமதி வழங்குவது 
ஏற்றுக்ப்காள்ை முடியவில்லே. 

"முழு பி.ல்க.பி அமோக்்கம் 
்காை சிறு வணி்கம் முதல் 

ப்பருநிறுவனங்்கள் வலர பேயல்்பை 
அனுமதி வழங்்கக்கூைாது.

"மத்திய அரசு சிறு மற்றும் 
நடுத்தர வணி்கர்கலை மட்டுலம 
லமயமா்கக் ப்காணடு ஒவ்பவாரு 
முலறயும் மூை உத்தரவிடுவது  
முலறயல்ே, நாங்்களும் லோறு தான 
ோபபிடுகிலறாம், புற்்கள் அல்ே," என 
சூளுலரத்தார. 

பி.ல்க.பி1.0 அமோக்்கத்தால் 
தனியார ்கல்வி நிறுவனத்தில் 
ஆசிரியரா்க ்பணிபுரிந்த திருமதி.
வேந்தி,34  தனது லவலே இழந்த 
தற்ல்பாது வீட்டில் இருந்து 
குடும்்பத்லத ்பராமரித்து வருகிறார. 

" லமலும் பி.ல்க.பி அமோக்்கத்தால் 

ேமூ்க நி்கழ்ச்சி்கைான திருமைம், 
நிச்ேயம், திருமை விருந்லதாம்்பல் 
ஆகியலவ தலை பேயயப்பட்ைதால்   
்பகுதிலநரமா்க அழகு 
ஒப்பலனயாைரா்க பேயத லவலேயும் 
பதாைர முடியாத அவே நிலே 
ஏற்்பட்டுள்ைது. அதுமட்டுமினறி, 
்பள்ளி்கள் மூைப்பட்ைதால் பிரத்திலய்க 
வகுபபு்கள் நைத்த ப்பற்லறார்கள் 
எதிரலநாக்கும் நிதி பிரச்ேலன மற்றும் 
ல்காவிட்-19 பதாற்று லநாய குறித்த 
அச்ேம் லநரடி வகுபபு்களுக்கு நைத்த 
இைக்்கம் பதரிவிக்்க மறுக்கினறனர," 
என பி.ல்க.பி அமோக்்கத்தால் தனது  
வருமானத்லத முற்றிலும் இழந்து 
தவிக்கும் வேந்தி தனது அனு்பவத்லத 

திருமதி வசந்தி.
 

ல்பரங்காடி உள்ள த்பாதுமக்்கள் பிரலவசிக்கும முன் 
உடல் சீல�ாஷண நிமல ்பரிலசாதிக்்கப்படும. 

திரு மதி. குமாரி பிரியா.

்பகிரந்து ப்காணைார.
எனலவ, முழு பி.ல்க.பி- க்கு 

முற்றிலும் மறுபபு பதரிவித்த அவர, 
மத்திய அரசு அமல்்படுத்தப்பட்ை 
எஸ.ஓ.பி-்கலை ்கடுலமயாக்கினால் 
இந்த ல்காவிட்-19 வழக்கு ்பதிவு்கலை 
குலறக்்க முடியும், எனறார.

"பி.ல்க.பி 1.0 ல்பால் முழு 
ப்பாருைாதார துலற்கள் உட்்பை 
அலனத்தும் முைக்்கம் பேயதால் 
ல்காவிட்-19 வழக்கு்கலை ்கணிேமான 
முலறயில் குலறக்்க முடியும். 
இதன மூேம் ப்பாது மக்்களின 
நைமாட்ைத்லத ்கட்டுப்படுத்த 
முடியும்," என மளில்க ்கலையில் 
லமோைரா்க ்பணிபுரியும் பிரியா,34 
பதரிவித்தார.

ப்பாது மக்்கள் சிறு 
பிள்லை்கலையும் ப்பாது 
இைங்்களுக்கு அலழத்து வருவலதாடு 
எஸ.ஓ.பி-்கலை முலறயா்க 
பின்பற்றாலமலய இந்த பதாைர 
வழக்கு்கள் அதி்கரிப்பதற்கு முக்கிய 
்காரைமா்க தி்கழ்வதா்க கூறினார.    

முழு பி.ல்க.பி அமோக்்கத்திற்கு 
தனது முழு ஆதரவு அளிப்பதா்க 
கூறினார.

ேைங்கு்கள் மற்றும் ஊரவேங்்களில் 
்பங்ல்கற்்பார்கள். 

“ஆனால் எதிர்பாராத சூழ்நிலே 
்காரைமா்க, பதாற்றுலநாய லமலும் 
்பரவுவலத தடுக்்க இது ல்பானற 
தியா்கங்்கள் மி்க முக்கியமானதா்க 
அலமகிறது.

“இது எனனிைமிருந்து 
வழங்்கப்படும் ஒரு சிறிய 
்பங்்களிப்பாகும். லமலும், இந்த 
ல்காயில் நிரவா்கம்  இந்த 
்பகுதியில் வசிக்கும் ப்பாதுமக்்கள்  
லதலவ்கலை பூரத்தி பேயய உதவ 
லவணடும்,” எனறு பஜக்டிப தனது 
பேயதியாைர்களிைம் மஹிந்தராம 
புத்த ல்காவிலுக்கு வருல்கயளித்த 
ல்பாது இவ்வாறு குறிபபிட்ைார

லதசிய ஒற்றுலம அலமச்சு       
(ல்க.பி.என) ்கைந்த லம,21 அனறு 
விோ்க தின ப்காணைாட்ைத்திற்கு 
்பே எஸ.ஓ.பி-்கள் அறிவித்துள்ைது.  
இதில் தலேலம துறவி மற்றும் 
10 குழு உறுபபினர்கள் மட்டுலம 
ல்காவில் ேைங்கு்களில் ்கேந்து 
ப்காள்ை அனுமதிக்்கப்படுவர 
எனறும் ஒரு ல்காவிலுக்கு ஒரு 
ேைங்கு அமரவு ்காலே 6.00 மணி 
முதல் பிற்்ப்கல் 2.00மணி வலர 
மட்டுலம லமற்ப்காள்ை லவணடும் 
என வலியுறுத்தியது

மஹிந்தராம புத்த ல்காவிலுக்கு 
ஜாரச்ைவுன ்காவல்துலற துலை 
ஒ.சி.பி.டி அதி்காரி  ேரவைன 
மற்றும் ல்காவில் துலைத் 
தலேவர ைாக்ைர  சூரயா 
ஆகிலயார வருல்கயளித்தனர. 

மிைமொன முடறயில் விெொ்க தினம் 
ப்கொணைொைப்�ட்ைது - பெகடிப்

 
“்கலைசி நிமிை அறிவிபபு 

உணலமயில் எனலனப ல்பானற 
்பணிபுரியும் தாயமார்களிலைலய  
்பதட்ைத்லத ஏற்்படுத்துகிறது.

“எனக்கு இரணடு ம்கள்்கள் 
உள்ைனர, அவர்கள் ்பாேர 
்பள்ளியில் ்பயினறு வருகிறார்கள். 
்பாேரப்பள்ளி்கள் 24 மணிலநர 
்காேவலரயலறயில் நிரவா்கத்தால் 
மூைப்படும் எனற அறிவிபல்பப 
ப்பற்லறன. அதிர்ஷைவேமா்க, 
இந்த முடிவு  மீணடும் மீட்டு 
ப்காள்ைப்பட்ைது. 

லமலும், அலனத்து 
்பாேரப்பள்ளி்களும் இபல்பாது 
வழக்்கம் ல்பால் பேயல்்பை 
அனுமதிக்்கப்படுகினறன.

“ல்காவிட்-19 பதாற்று லநாயின 
ேங்கிலிலய உலைக்்க எம்.சி.ஓ 
3.0 முக்கியமானது என்பலத 
அறிய முடிகிறது.  எம்.சி.ஓ 3.0 
அமோக்்கம் ப்பாருைாதார ரீதியா்க 
குறிப்பா்க சிறு பதாழில் வியா்பாரி்கள் 
்பாதிக்்கப்படுகினறனர. 

இந்த  சிறு வணி்கர்கள் 
எதிரலநாக்கும் நிதி சுலமலயக் 
குலறக்்க மத்திய அரசு 
உதவித்பதால்க வழங்்க லவணடும்,” 
என மேர கூறினார.

 
“திடீபரன அறிவிக்்கப்பட்ை 

நாடு தழுவிய நிலேயிோன எம்.
சி.ஓ அறிவிபபு, மக்்கள் மத்தியில் 
நிலேயற்ற தனலம மற்றும் அச்ே 
உைரவு்கலை உருவாக்கியுள்ைது.

“மத்திய அரசு நிலேலம 
லமாேமலைவலதத் தடுக்்க 
ஆரம்்பத்திலேலய தக்்க 
நைவடிக்ல்க்கள் அறிமு்கப்படுத்தி 
இருக்்க லவணடும். 

 
“ல்காவிட்-19 வழக்கு்களின 

எணணிக்ல்க அதி்கரிக்்க 
முக்கிய ்காரைம் ப்பாதுமக்்கள்  
நிரையிக்்கப்பட்ை நிரவா்க  
நலைமுலற்கலை (எஸ.ஓ.பி) 
முலறயா்க பின்பற்ற தவறுகினறனர.

“ல்காவிட்-19 பதாற்றுலநாய 
ேங்கிலிலய ்கட்டுப்படுத்த நாடு 
தழுவிய நிலேயில் பி.ல்க.பி  
அமோக்்கம் அவசியமாகும். 

“ப்பாதுமக்்கள் எஸ.பி.ஓ-
்கலை முலறயா்க ்கலைபிடிப்பலத 
உறுதிப்படுத்த அமோக்்கப 
்பணியாைர்கள் ப்பாது இைங்்களில் 
லோதலன்கலை துரிதப்படுத்த  
லவணடும்,” எனறார. 

மேர 
ேந்திரலே்கர.

ஷரமிைா 
இரஸதம்.

 

ேத்திஸவரி 
ராஜ 
விக்ரமன.
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நைமாட்ை ்கட்டுப்பாட்டு ஆலை     
(எம்.சி.ஓ 3.0) அமோக்்கத்தினால் 
லிட்டில் இந்தியா வியா்பாரி்கள்  
ப்பரும் வணி்க இழபபு்கலை 
எதிரலநாக்குகினறனர. வியா்பாரி்கள் 
ப்பாது மக்்கள் ல்காவிட்-19 
பதாற்றுலநாயிலிருந்து மீட்சி 
ப்பறுவர எனற நம்பிக்ல்கலய 
பவளிப்படுத்தியுள்ைனர.

முத்துச்பேயதி நாளிதழ் லிட்ைல் 
இந்தியா வைா்கத்தில் லமற்ப்காணை 
லநர்காைலில் சிே வியா்பாரி்கள் 
தங்்கள் ்கருத்து்கலை ்பதிவு 
பேயதனர.

பினொங்கு லிட்டல் இந்தியொவில் வியொபொரம ்தொ்டரந்து சரிவு!!

இரொ்ெந்தர, 65 மொயொ சில்க 
உரிடமயொளர 

“எம்.சி.ஓ 3.0 இன ல்பாது 
அலனத்து ப்பாருைாதாரத் 
துலற்களும் பேயல்்பை அனுமதி  
வழங்கினாலும், வணி்கம் இனனும் 
மந்தமா்கலவ உள்ைது. ்பயைக் 
்கட்டுப்பாடு்கள் ்காரைமா்க 
வாடில்கயாைர்களின எணணிக்ல்க 
்கணிேமா்கக் குலறந்துவிட்ைதால் 
வியா்பாரம் பேயய இயேவில்லே. 

“எங்்கள் வழக்்கமான 
வாடிக்ல்கயாைர்கள் ப்பரும்்பாலும் 
்பட்ைரபவாரத், சுங்ல்க ்பட்ைாணி 
மற்றும் கூலிம் ஆகிய இைங்்கலை 
லேரந்தவர்கள். ஏபனனறால், தீவில் 
உள்ைவர்களுைன ஒபபிடும்ல்பாது 
இந்த இைங்்களில் அதி்கமான  
இந்தியர்கள் இருக்கினறனர. 

 “ப்பாருைாதார ரீதியில் 
்கணலைாட்ைமிடும் ல்பாது 
அலனவருக்கும் இந்த சூழ்நிலேலய 
எதிரப்காள்ை முடியாது. 
ப்பாருைாதார ்பேம் ப்காணைவர்கள்  
மட்டுலம நீடிக்்க இயலும்.

  “இந்த நைமாட்ை ்கட்டுப்பாட்டு 
ஆலை நீக்்கப்பட்ை பிறகு, வணி்கம் 
புதுபபிக்்கப்பை முடியும். இருபபினும், 
மீணடும் மற்பறாரு எம்.சி.ஓ 
அமோக்்கம் பேயதால்  நாங்்கள் 
மீணடும் இலத நிலேலமக்கு 
தள்ைப்படுலவாம். 

“பதாற்றுலநாலய முற்றிலும் 
ஒழிப்பதற்்கான சிகிச்லே 
்கணடுபிடிக்கும் வலர இந்த 
நிலேலம நீடிக்கும். அதுவலர, நாம் 
பதாைரந்து இச்சூழலே ல்கயாை 
லவணடும்," எனறார. 

விமலொ ்தவி,49 பழ 
விற்படனயொளர.

“எனது  ்காலே முதல் மாலே 
வலர இங்கு இயக்கும் எனது 
்பழக்்கலைக்கு  ஒரு நாலைக்கு 
ேராேரியா்க 10 வாடிக்ல்கயாைர்கள் 
உள்ைனர.

“நி்பந்தலனக்கு உட்்பட்ை 
நைமாட்ைக் ்கட்டுப்பாட்டு (சி.எம்.
சி.ஓ) ஆலையின  ல்பாது, மக்்கள் 
ஒரு மாவட்ைத்திலிருந்து மற்பறாரு 
மாவட்ைத்திற்கு ்பயணிக்்க முடியும் 
என்பதால் வணி்கத்தில் முனலனற்றம் 
்காைப்பட்ைது.  ஆனால் இபல்பாது, 
நிலேலம லமாேமா்க உள்ைது.

“ல்காவிட்-19 வழக்கு்களின 
எணணிக்ல்க ேரிவு ்காை எம்.
சி.ஓ 3.0 உதவும் எனறு நம்பிக்ல்க 
ப்காள்கிலறன. ஏபனனில், நாட்டில் 
தினேரி வழக்கு்களில் ணணிக்ல்க 
அதி்கரித்த வணைமா்கலவ 
இருக்கிறது. 

“ஒரு சிறு வியா்பாரி எனற 
முலறயில், இந்த எம்.சி.ஓ 
3.0 இன ல்பாது  லமாேமா்க 
்பாதிக்்கப்பட்டுள்லைாம். ஆனால் 
இந்த நைவடிக்ல்க நாட்லை 
மீணடும் ஆலராக்கியமான சூழலுக்கு 
லமம்்படுத்த ்பயனுள்ைதா்க இருக்கும் 
எனறு எதிர்பாரப்பதா்க," கூறினார. 

்பழனிோமி, லமற்்பாரலவயாைர, 
வினித்தா ப்பஷன

“எங்்களுலையது ஒரு 
ஜவுளி வணி்கம். இபல்பாது 
இருக்கும் ்காே்கட்ைத்தில், 
மக்்கள் ஆலை்களுக்கு அதி்கமா்க 
பேேவிடுவதில்லே. அவர்கள் 
அத்தியாவசிய லதலவ்களுக்கு 

முனனுரிலம அளிக்கினறனர.
“எம்.சி.ஓ 3.0-ல் எனது வணி்கம் 

90% ்பாதித்துள்ைது. ்காலேயில் 
்கலைலயத் திறந்து பினனர இரவில் 
அலத மூடிவிட்டு, எந்தபவாரு 
விற்்பலனலயயும் பேயயாமல் 
இருப்பதற்்கா்கலவ நாங்்கள் இங்கு 
வருகிலறாம்.

“லமலும், தற்ல்பாது எந்த 
நி்கழ்ச்சி்களும் நலைப்பற அனுமதி 
வழங்்க்பைாத சூழலில். ஜவுளி 
்கலை்களுக்கு வருல்கயளிக்்க 
லவணடிய அவசியம் மி்கவும் 
குலறவா்க அலமகிறது. 

“நைமாட்ைத்லத ்கட்டுப்படுத்த 
்கடுலமயான நைமாட்ை ்கட்டுப்பாட்டு 
ஆலை அமல்்படுத்தோம். இதனால், 
ல்காவிட்-19 வழக்கு்களின 
எணணிக்ல்கலய குலறக்்க ஏதுவா்க 
இருக்கும்.”

இரொஜ், உணவக உரிடமயொளர

"எங்்கள் வாடிக்ல்கயாைர்களில் 
ப்பரும்்பாலோர பினாங்கில் உள்ை 
்பல்லவறு மாவட்ைங்்களில் இருந்து 
வருவதால், எங்்கள் வணி்கம் 
நிச்ேயமா்க ்பாதிக்்கப்படுகிறது. 
்பயைக் ்கட்டுப்பாடு இல்ோத ல்பாது, 
சிேர லதபபிங், கூலிம் மற்றும் 
சுங்ல்க ்பட்ைாணி இைங்்களில் 
இருந்து வருல்க அளிப்பர. 

“லிட்டில் இந்தியா அருல்க ்பே 
அலுவே்கங்்கள் உள்ைன, இந்த 
அலுவே்கங்்களில் ்பணிபுரி்பவர்கள் 
தினமும் எங்்கள் ்கலைக்கு வருவார்கள். 
ஆனால் இபல்பாது அவர்களில் 
ப்பரும்்பாலோர ‘வீட்டிலிருந்து 
லவலே பேயகிறார்கள்' என்பதால் 
வியா்பாரம் ்பாதிக்்கப்படுகிறது. 

“தற்ல்பாது குலறவான 
வாடிக்ல்கயாைர்கள் இருப்பதால், 
உைவு தரத்தின அடிப்பலையில் எங்்கள் 
வணி்கங்்கலை லமம்்படுத்துவதற்்கான 
வழி்கள் ்கணைறிய முற்்படுகிலறாம். 

 நாங்்கள் உைவு 
விநிலயா்க லேலவ்களுக்கும் 
விணைபபித்துள்லைாம், இனனும் 
ஒபபுதலுக்்கா்க ்காத்திருக்கிலறாம்.

“வழக்கு்களின எணணிக்ல்கலய 
்பாரக்கும்ல்பாது, எம்.சி.ஓ 
நீட்டிக்்கப்படும். ல்காவிட்-19 
லநாயத்பதாற்று வழக்கு்கள் எளிதில் 
குலறந்து வருவதா்க பதரியவில்லே. 
ஒருலவலை, ேரியான தடுபபூசி மூேம் 
பதாற்றுலநாலய நிவரத்தி பேயது 
குைமாக்்க முடியும்," என கூறினார. 

்தவசிங்கம, இடியொபபம 
கட்ட உரிடமயொளர

“எங்்கள் வணி்கம் எம்.சி.ஓ 3.0-
ல் லமாேமா்க ்பாதிக்்கப்பட்டுள்ைது, 
கிட்ைத்தட்ை 50% முதல் 60% வலர 
வாடிக்ல்கயாைர்களின வருல்க 
குலறந்துள்ைது. இனறு நாட்டில் 
அதி்கரித்து வரும் ல்காவிட்-19 
வழக்கு்கள் மற்றும் இறபபு விகிதம் 
எங்்களுக்கு மி்கவும் ்கவலே 
அளிக்கிறது.

“ப்பாது சு்காதாரம் மற்றும் 
்பாது்காபபு குறித்து  அக்்கலற 
ப்காள்வதா்கவும் இதுதான இபல்பாது 
மி்கவும் முக்கியமானது," எனறார. 

“இந்த ்கலை 1985 ஆம் 
ஆணடு முதல் ப்பற்லறார்கைால் 
பதாைங்்கப்பட்ைது. ஆ்கலவ, 
எங்்கள் ்கலைக்கு ்பழலமயான 
வாடிக்ல்கயாைர்கள் வருகிறார்கள், 
இது வணி்கத்லதத் தக்்கலவக்்க 
எங்்களுக்கு உதவுகிறது.

“தடுபபூசி திட்ைம் இந்த 
லவரஸுக்கு எதிரான லநாய எதிரபபு 
ேக்திலய அலைய உதவும், " என 
பதரிவித்தார. 

பினாஙகு லிடடல் இந்தியா வாடிக்ம்கயாளர 
வரும்கயின்றி ்கமளயிழந்து ்காணப்படுகி்றது.

இராலஜந்�ர,65 மாயா சில்க் 
உரிமமயாளர

விமலா ல�வி,49 ்பழ 
விற்்பமனயாளர.

இராஜ், உணவ்க உரிமமயாளர.

ல�வசிங்கம, இடியாப்பம ்கமட உரிமமயாளர.லிடடல் இந்தியா புடமவக் ்கமட்களில் எம.சி.ஓ 3.0 அமலாக்்கத்�ால் 
கும்றவான  வாடிக்ம்கயாளர்கள் வரும்கயால் தவறுமமயா்க ்காணப்படுகி்றது.

்கடைப்்�சும் �ைங்்கள்
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1. பி.ல்க.பி 3.0 அமலாக்்கத்தில் தீவுப்பகுதியில் வா்கன 
நடமாடடம கும்றந்துள்ளன.

2. த்பாழுதுல்பாக்கு பூங்காவில் சிறுவர்கள் விமளயாடடு 
மம�ானத்தில் விமளயாட �மட விதிக்்கப்படடுள்ளது.

3. ல்காவிட-19 த�ாற்றுலநாய் ்பரவுவம� �விரக்்க 
ல்பரங்காடி்களில் ்பணியாளர்கள் ம்கத்தூய்மி த்காணடு 
மின் ்படிக்்கடடு்கள் சுத்�ம தசய்கின்்றனர.

4. சமூ்கத்தில் ல்காவிட-19 ்பரவுவம� �விரக்்க த்பாது 
இடங்களில் குறிப்பா்க ல்பரங்காடி்களில்  அ�ன் 
்பரப்பளவுக்கு ஏற்்ப த்பாதுமக்்கள் எணணிக்ம்க உள்லள 
பிரலவசிக்்க ்கடடுப்படுத்�ப்படுகி்றது.

5. பினாஙகு மாநில த்பாது இடங்களில் த்பாதுமக்்களுக்கு 
நிமனவு கூறும வம்கயில் எஸ்.ஓ.பி குறித்� ்ப�ாம்க்கள் 
த்பாருத்�ப்படடுள்ளன.

6. ்காவல்தும்ற அதி்காரி்கள் த்பாது மக்்கள் பி.ல்க.பி 3.0-ஐ 
பின்்பற்றுவம� உறுதி தசய்ய சாமல �டுபபு லசா�மன்கள் 
துரி�ப்படுத்�ப்படுகி்றது.

1 2

3 4

5 6

்கடைப்்�சும் �ைங்்கள்
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BIRO PENGADUAN AWAM 04-263 6893

SEKRETARIAT KERAJAAN NEGERI 04-262 1957

PBA (PUSAT PANGGILAN 24 JAM)       04-255 8255

KASTAM 04-262 2300

IMIGRESEN 04-250 3419

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

Pusat Perkhidmatan Wanita (Seberang)04-398 8340

EPF 04-226 1000

SOCSO 04-238 9888

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

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

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

Talian Kecemasan & Perkhidmatan Awam

PROGRAM PENGHARGAAN WARGA EMAS/OKU/IBU TUNGGAL/

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

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

TIADA PERGERAKAN, TIADA JANGKITAN!

Saluran Rasmi Kempen Penang Lawan Covid-19

Nama ADUN No Tel/ No Faks

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(F) 04 - 827 8868

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

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

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

(T) 04 - 351 1732

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

(T) 04 - 305 4962

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

(T) 04 - 521 1106

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

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

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

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

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

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

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

(F) 04 - 506 2138

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

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

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

(T)

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

(T) 04 - 829 0614

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(T) 04 - 829 9143

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

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

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

NAMA ADUN No Tel/ No Faks

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

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

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

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

(F) 04 - 228 8514 

PKR PENANG HQ (T) 04 - 397 0115

-
(T)

NAMA ADUN PEMBANGKANG No Tel/ No Faks

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

N.02 BERTAM
YB Khaliq Mehtab Mohd. Ishaq

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

N.04 PERMATANG BERANGAN
YB Nor Hafizah Othman

N.05 SUNGAI DUA
YB Muhamad Yusoff Mohd. Noor

(T)

N.10 SEBERANG JAYA
YB Dr. Afif Bahardin

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

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

(T)

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

PEGAWAI PENYELARAS KADUN No Tel/ No Faks

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

(T) 019 - 338 2668

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

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

(T) 019 - 415 3850
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Story by Riadz Akmal

Pix by Ahmad Adil Muhamad

T
HE Penang Forestry Department is 

always committed to preserving bio-

diversity in the state.

Penang Forestry Department director 

Muhammad Ezhar Yusuf said over the 

years, the department has conducted 

various programmes, including conserva-

tion and preservation efforts, to ensure 

the state’s biodiversity was safeguarded.

“For example, from 2005 until De-

cember last year, a total of 242,483 

mangrove trees and other species have 

been planted along the coastal areas in 

Penang involving an area of 80.95 hect-

ares. This is part of our coastal conser-

vation efforts,” said Muhammad Ezhar 

during an interview with Buletin Mutiara 

at the Bukit Panchor state park in Ni-

bong Tebal recently.

He said the department has also col-

laborated with non-governmental organ-

isations (NGOs), community, schools 

and corporate bodies in reforestation 

projects and tree planting programmes.

“The tree planting programme is to 

create urban forestry for the betterment 

of the habitat and improving the com-

munity’s quality of life in Penang.

“Through various tree planting ini-

tiatives, the department has planted 

330,714 trees throughout the state, 

including along the coastal areas, since 

2005 until December 2020,” he added.

Muhammad Ezhar said the depart-

ment also offers free tree saplings to 

the public to inculcate the importance 

of a green nature to them.

 “They just need to call our depart-

ment if they need the saplings and we 

will gladly give it to them.

 “For the past 10 years, we have sup-

plied a total of 36,873 tree saplings for 

free to the community to carry out these 

tree planting activities,” he said.

According to Muhammad Ezhar, the 

department also has made a biodiver-

sity conservation plot to ensure endan-

gered tree species will not go extinct.

“In Penang, we have 10 endangered 

tree species (under dipterocarp group) 

such as ‘Iguanura corniculata’ (Pinang 

Angin) that must be conserved, and fur-

ther promoted as an eco-tourism prod-

uct to prevent it from going extinct,” he 

added.

Muhammad Ezhar said the depart-

ment is also applying the concept of 

“Forest Beyond Timber” in terms of for-

est management in Penang.

“Through this concept, we look at the 

role of forests in providing other forest 

ecosystem services such as biological 

conservation and genetic resources, re-

tention of clean water resources, local 

temperature stabilisation and so on.

“The development and conservation 

programmes carried out by our depart-

ment now all contribute directly to that 

direction,” he said.

Besides that, he said the department 

has been working closely with other en-

forcement agencies to prevent encroach-

ment activities into gazetted forest re-

serves in the state.

“One of them is through a joint collab-

oration between Peninsular Malaysia For-

estry Department and Malaysian Space 

Agency (MySA). We have developed a 

system known as Forest Monitoring Us-

ing Remote Sensing (FMRS).

“FMRS is a system that uses satel-

lite imagery to monitor changes in forest 

cover in real time.

“It allows us to gather information 

quickly and accurately, which has had 

a big impact on enforcement and thus 

helping us to preserve and conserve the 

state’s biodiversity.

“Based on our records, a total of 15 

cases related to encroachment activities 

in forest reserves were recorded from 

2010 until 2020. All these cases have 

resulted in legal action. This shows that 

the encroachment activities in the state 

are under control.

“The public and NGOs also are our 

eyes and ears to report any information 

regarding the encroachment activities 

into the forest reserve near their place. 

And we would like to thank them for 

that,” he added.

As part of the efforts to control for-

est fire incidents in the state, Muham-

mad Ezhar said the department also 

has been using a system known as 

Fire Information for Resource Manage-

ment System (FIRMS).

“FIRMS allows us to trace real-time 

active fire locations in forested areas 

so that immediate action can be tak-

en,” he said.

He also reminded the public that 

preservation and conservation efforts to 

maintain the state’s biodiversity are actu-

ally a joint responsibility of everyone and 

not the sole responsibility of the state 

Forestry Department.

Muhammad Ezhar (right, orange uniform) together with officers from Penang Forestry Department taking 
a picture together in front of an observation plot that has been set up at the Bukit Panchor state park in 
Nibong Tebal in order to monitor the survival of one of the endangered tree species known as Iguanura 
corniculata (Pinang Angin). 

One of the endangered tree species 
known as Iguanura corniculata 
(Pinang Angin) can be found at the 
Bukit Panchor state park.Custodians of Penang’s 

biodiversity 
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Story by Kevin Vimal 

S
HE is arguably the great-

est female squash play-

er the sport has seen so 

far.

After having spent a big part 

of her life in squash, former 

world champion Datuk Nicol Da-

vid is now planning to set up a 

foundation called the Nicol Da-

vid Organisation.

Nicol, during an exclusive 

interview with Buletin Mutiara 

when she was back for a holi-

day in Penang in early May, said 

the foundation would focus on 

empowering the youth (girls and 

boys) in Malaysia through the 

values of sports and education.

“Sports gave me a lot of 

strong values that will stay with 

me  all my life, and I want to 

create a place where the young 

people can gain these values 

through squash and to help 

their proficiency in English to 

open more opportunities for 

them in their future.

“Besides that, I do hope to 

continue with my motivational 

talks to inspire more people to 

keep striving towards their full 

potential and just go for it.

“Before I retired, I had al-

ways wanted to give back in 

some way. So, right now I 

want to continue to stand up 

for women, youth and sports 

through my upcoming activities 

which I am truly looking forward 

to,” Nicol told Buletin Mutiara.

She also urged young people 

to consider sports as a career. 

More importantly, she said 

one needs to walk away first 

with head held up high when 

negative critics or comments 

flush like blistering barnacles.

Nicol said Malaysia is a 

country with growing develop-

ment in terms of sports facili-

ties, and that the people need 

not worry about that part.

“It has grown so much since 

the time I star ted off compet-

ing for Malaysia when I was 11 

years old. The development, fa-

cilities and experts around for 

the national athletes are at the 

very best currently.

“Then and now, we have had 

a lot of top assistance from all 

over the world to push the level 

up for our athletes’ develop-

ment, and grooming our train-

ers and expertise too for high 

per formance training.

“There are not many coun-

tries that may necessarily have 

everything in place for their 

athletes to take on their career 

path in sports as in Malaysia.

“This (sports) can now be-

come a career path to be con-

sidered as well. I am living 

proof of how an investment in 

an athlete that has potential 

can get the benefits.

“To all aspiring young sports-

women and sportsmen, I would 

say just go for it and give your-

self a chance.

“If there is something that 

is burning inside you to ex-

plore your potential, then work 

hard for it and take those 

steps to achieve the small 

goals you set for yourself to 

build up to your bigger goals.

“Step by step, things can go 

your way with dedication and 

hard work,” Nicol added.

Separately, when asked to 

comment about Penang’s de-

velopment in multiple sectors 

over the years when she was 

away making headlines as the 

world’s best in the game, Ni-

col said Penang still feels like 

home despite its growth due to 

its culture of conserving its in-

credible identity.

“Penang is truly home to me 

and to see it continue to blos-

som in more ways now with its 

beauty, nature, and cultural 

growth that comes through 

wherever you go brings so much 

pride to us fellow Penangites.

“It continues to keep striving 

for great things and yet the at-

mosphere does remain homely 

as it has always been. Not for-

getting the quality of our local 

food, which is still top-notch as 

many continued their tradition 

for generations in fulfilling their 

legacy,” Nicol added.

THE state government, through the 

Penang Youth Development Corpo-

ration (PYDC), is continuously as-

sisting youths in the state to look 

for job opportunities in view of the 

ongoing Covid-19 pandemic.

State Youth and Sports Com-

mittee chairman Soon Lip Chee 

said the economic outlook, which 

has been badly affected due to the 

pandemic since last year, is likely 

to be prolonged with yet another 

movement control order (MCO 3.0) 

recently.

“PYDC has therefore under-

taken various initiatives to re-

duce the youths’ burden, espe-

cially noting their incomes have 

been badly affected.

“One of the initiatives carried 

out was the cooperation with five 

learning institutions in Penang to 

generate more career prospects 

for our youth.

“The institutions involved are 

Penang Skills Development Centre 

(PSDC), UOW Malaysia KDU Pen-

ang University College, Tunku Abdul 

Rahman University College, Han 

Chiang University College of Com-

munication, and SEGi College.

“Youths are considered as one 

of our future assets. We are com-

mitted to empowering them. The 

‘Youths for Future’ initiative needs 

a strong cooperation between state 

and industry players, learning insti-

tutions, non-governmental organ-

isations (NGOs) and private sector.

“I would like to thank PYDC 

for successfully organising to-

day’s event.

“Last but not least, let us 

work hand-in-hand for our youths’ 

empowerment,” he said in his 

address during an-hour long vir-

tual session in conjunction with 

National Youth Day. 

PYDC general manager Dr 

Gwee Sai Ling shared a similar 

view, saying youths are the pillar of 

the nation and its development.

“Today is a special day as we 

celebrate it in a meaningful way.

“Let us strive together for the 

sake of our youths,” she said.

Various issues were also dis-

cussed during the virtual session, 

including the challenges facing 

youths.

Youths’ representatives, who 

participated in the session, voiced 

their concerns about the online 

learning and mental health issues.

Soon understood the difficulties 

of online learning facing certain 

quarters but maintained that it was 

a new norm for everyone.

Among those present at the 

session were PYDC deputy 

general manager Ng Hooi Ting, 

PYDC director Lee Wei Seang, 

Pengkalan Kota assemblyman 

Daniel Gooi and various youths’ 

representatives.

Nicol all smiles 
at one of her 
favourite tourist 
spots in Penang, 
the Chew Jetty. 

PYDC assists youths in securing employment 

Squash queen’s 
foundation for youth
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Story by Christopher Tan

Pix by Muhamad Amir Irsyad 
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T
HE Sunken Garden, a garden 

within the Penang Botanic Gar-

dens, has been repurposed 

into a garden called the Fragrant 

Garden, featuring aromatic flora.

Penang Botanic Gardens curator 

Datuk Dr Saw Leng Guan said the 

previous Sunken Garden was not 

used much by visitors.

He said Friends of the Penang 

Botanic Gardens Society (FOPBGS) 

vice-president Datuk Tengku Idaura 

Tengku Ibrahim was very keen to 

repurpose the Sunken Garden.

“The discussion, planning 

and design star ted about two 

years ago.

“We have a green environment 

and nice flowers in Penang Botanic 

Gardens.

“We want to invoke another 

‘sense’ among visitors when they 

visit the Penang Botanic Gardens. 

We want them to experience the 

sweet smell of plants.

“The idea is to plant as many 

species of fragrant plants as pos-

sible. We have champaca, Ylang-

ylang, ginger, spider lily, magnolia 

and even coffee.

“The purpose is also to attract 

pollinators, such as bees and but-

terflies. We are still improving the 

Fragrant Garden and we hope to 

get more fragrant plants,” Saw 

said in his speech during a tree 

planting event at the Fragrant Gar-

den on May 6.

Saw said the sweet scent from 

plants had been widely used in ritu-

als, religious ceremonies, tradition-

al medicine, aromatherapy, food, 

and perfumes.

“Fragrant plants have been culti-

vated by the people for years,” he 

added.

The tree planting event was a 

collaboration between the Penang 

Botanic Gardens, ROSE Charities 

International, and WhyteHouse 

Education Group.

A Jasmine or Indian cork tree 

(Millingtonia hortensis) was plant-

ed during the event.

Saw said the tree is a native of 

India, Myanmar, and a few other 

places in the northern side of Asia.

Chief Minister Chow Kon Yeow, 

who was present, thanked the Pen-

ang Botanic Gardens, ROSE Chari-

ties International, and WhyteHouse 

Education Group for their corporate 

social responsibility (CSR) effort.

“The Penang Botanic Gardens 

has managed to achieve several 

milestones over the years. The 

most recent of which are the Pen-

ang State Park (Botanic) Corpora-

tion Enactment 2017 and the Spe-

cial Area Plan (SAP) for the Penang 

Botanic Gardens.

“These milestones can bring the 

Penang Botanic Gardens to greater 

heights,” he said.

“The Sunken Garden has now 

been repurposed into a Fragrant 

Garden. I am sure that the fra-

grances will attract insects, birds, 

and other wildlife to enrich the bio-

diversity here.

“This, in turn, can attract more 

visitors to Penang Botanic Gardens 

to appreciate and experience the 

wonders.”

Chow said that the initiative 

was in line with the state’s green 

effort to plant 500,000 new trees 

by 2030.

“The Penang government has 

planted 310,290 trees from 2008 

to 2018. We have planted an ad-

ditional 70,234 new trees from 

2018 until now.

“These trees were planted 

throughout the state by both local 

councils since 2008.

“I hope that Penangites will un-

dertake more green initiatives and 

make our state greener,” he said.

ROSE Charities Malaysia presi-

dent Datuk Lawrence Cheah said 

the tree planting event was sig-

nificant and in line with the state’s 

vision of “A Family-Focused Green 

and Smart State that Inspires the 

Nation”.

Also present was Penang Bo-

tanic Gardens Department director 

Nur Syazwani Ismail and Whyte-

House Education Group founder 

and executive director Jery Yeoh.

THE new four-storey SJK(C) Aik Hua 

in Lilitan Sungai Ara will be able to 

take in some 1,200 pupils when 

its construction is completed.

The school’s board chairman 

Datuk Gary Choot Ewe Beng 

said the current primary school 

(about 110 years old) in Muntri 

Street could only take in about 

200 pupils.

SJK(C) Aik Hua has also been 

accepting special pupils to study in 

the school in Muntri Street. 

It was reported that the intakes 

to the school had been dwindling 

over the years because of its loca-

tion in George Town. 

In October 2018, it was re-

ported that 76 pupils includ-

ing 31 with special needs were 

studying in the school.

Choot thanked the state govern-

ment for assisting the school.

“The construction of the school 

may take 18 months to complete, 

and the estimated cost of the proj-

ect is RM22 million, excluding the 

equipment needed for the new 

school. The school has managed 

to raise about RM10 million.

“We see the need to assist 

special children. The pupils and 

the special children, who are now 

studying in the school in Muntri 

Street, will be continuing their stud-

ies in the new school in Lilitan Sun-

gai Ara after it is ready,” he said.

Choot said the primary school 

in Muntri Street belonged to the 

Penang Hainan Association.

“The association will decide 

what to do with the building after 

the school is relocated. It may use 

the proceeds to fund the running 

of the new school in Sungai Ara,” 

he added.

Chief Minister Chow Kon Yeow 

said the existing primary school 

in Muntri Street only occupies 0.2 

acres of land.

“The pupils have limited space 

to conduct their activities. There-

fore, the school applied to the 

state for land to relocate the 

school in 2011.

“I was then a Penang executive 

council member and I tried my best 

to assist the school. The Penang 

government, led by the then Chief 

Minister Lim Guan Eng, handed 

over this 4.3-acre land to the 

school in 2016 for the relocation 

of the primary school.

“After successfully obtaining the 

land for the relocation, the school 

faced another challenge to raise 

funds for the project."

THE newly-completed Parit 4 flood 

mitigation project in Bukit Tengah 

and Taman Desa Damai will help 

overcome flood problems in their 

areas, says state Transport and 

Infrastructure Committee chairman 

Zairil Khir Johari.

Zairil said the project, which was 

among the eight high-impact flood 

mitigation projects carried out by 

the state government, was aimed at 

reducing the risk of flooding in the 

residential, commercial and indus-

trial areas along 4.7km of Parit 4.

“We are pleased to inform that 

the implementation of this proj-

ect has resulted in the reduction 

of floods in the neighbourhood by 

97.85%, which is from 5.22 km2 to 

0.11 km2,’’ Zairil said during a site 

visit to the project area at Jalan Pe-

rusahaan Perai on May 8.

Zairil added that the flood miti-

gation project (Parit 4) would also 

help to tackle the flood woes at hot 

spot areas in the residential areas 

in Taman Desa Damai, Taman Be-

limbing, Taman Jambu Madu and 

Taman Jambu Mawar as well as 

Kampong Dock and Kampong Tok 

Keramat.

“The commercial centres and 

industrial sectors around Bukit 

Tengah have also benefited from 

this project.

“The project cost of RM16 mil-

lion also included the cost of de-

sign consultant, survey work ser-

vices, land investigation services 

and the physical construction cost.

The project, which began on 

March 16, 2018 was fully com-

pleted on March 31, 2021 by the 

state Department of Irrigation and 

Drainage (DID).

The project involved the con-

struction of a new pump house, 

installation of three screw pumps 

and five bays, construction of utility 

and operation room for central Se-

berang Perai district, construction 

of TNB sub-station, guardhouse 

and provision of electrical and me-

chanical equipment.

New school to benefit pupils and special children Completion of Parit 4 project 
can help ease flooding woes

Chow (right) and the 
organisation members 
planting the Indian cork tree 
(Millingtonia hortensis).Blissful scented garden 

in the making

Artist’s impression of the new primary school in Lilitan Sungai Ara.
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W
E may be having our 

very own version of 

Bruce Lee on our 

shores!

During his childhood, Aaron 

Boey grew up idolising the leg-

endary action star who was one 

of the greatest martial artists 

and actors.

Boey could not believe that his 

admiration for Lee’s martial art 

prowess would one day lead him 

to pursue the Ip Man Wing Chun 

style of kung fu and become the Ip 

Man Wing Chun Penang Sifu chief 

instructor.

The soft-spoken Boey took up 

martial art decades ago, starting 

with taekwondo in 1993. 

He then went on to learn the 

Monkey Style Kung Fu in 1998.

His love for martial art was so 

strong that it took him to Hong 

Kong to learn the skills from Wing 

Chun grandmaster Samuel Kwok.

Speaking to Buletin Mutiara 

during a recent interview, Boey 

recalled that he went through a 

lot of hardship while learning the 

martial art, pointing out that it 

was really an “uphill task’ when 

he got started.

“You need to have passion and 

perseverance to learn or else you 

would give up halfway! I would say 

that we can build our self-confi-

dence by practising martial arts. 

It gives us strength and helps us 

to develop fearlessness, espe-

cially among the young people.

“Chinese martial arts is not 

only about skills and techniques 

but they evoke a spirit of passing 

the knowledge from one genera-

tion to another.

“Hence, Chinese martial 

ar ts also enables us to value 

and appreciate the kind ges-

ture of our tradition,” he said 

when interviewed at his martial 

ar t school in Jalan Kebun Nyiur, 

Datuk Keramat.

During the session, Boey re-

peatedly emphasised the impor-

tance of being equipped with ba-

sic martial art skills.

“Whichever martial art – be it 

boxing, taekwondo or karate – all 

of them have their own benefits. 

The purpose of us learning them 

is to ensure that we can at least 

protect ourselves when anything 

unexpectedly occurs. We may not 

be a great fighter but it may help 

us when in need.

“It also helps to strengthen our 

body,” he said.

When the “Ip Man” series of 

movies were shown in cinemas, 

Wing Chun martial arts gained 

immense popularity.

Boey pointed out that back 

then, many people would visit 

his martial art school to enquire 

about Wing Chun.

“They were obsessed with 

the films’ main actor Donnie 

Yen and wanted to be like him!” 

he said in jest.

Sharing his journey of learning 

martial arts, he said he had be-

come a responsible person after 

all these years.

“When I was small and 

weak, I was frequently bullied 

by my classmates.

“However, thanks to Wing Chun 

martial art, I began to change a 

lot from being a weak personality 

to a better and confident person,” 

he added.

Besides Samuel Kwok, Boey 

said he had specially flown all the 

way to Hong Kong to seek guid-

ance from the late Ip Ching, who 

is the son of Ip Man.

“When I went to Hong Kong, 

my intention was to have a face-

to-face interaction with Ip Ch-

ing and I wanted to improve my 

martial art skills and I was able 

to learn ‘something extra’ from 

my late sifu,” he said, describing 

it as an opportunity that comes 

once in a lifetime.

On the local martial arts 

scene, Boey hopes that more 

young people would take up the 

initiative of learning martial arts 

for self-defence.

“Just treat it as an exercise or 

sport to get yourself active and 

moving,” he advised.

 

Boey picking up a few tricks from the late Ip Ching in Hong Kong a few years ago.

Boey guiding one of his female disciples during a training session at his martial art centre.

Carrying on the
Ip Man legacy 
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报导：李佳盈
摄影：罗孙庭

通过 槟 州 公 平 经 济 议 程
（AES），武吉淡汶区州

议员吴俊益协助贫户处理翻新
房屋申请，让他们拥有更好的
栖身之所。

他表示，州政府推动AES以
协助州内除贫，若要通过AES
获得维修屋子辅助，需符合申
请条件，包括获得地主同意，
家庭收入在1500令吉以下。

“ 州 政 府 希 望 通 过 A E S 协
助 贫 户 维 修 及 兴 建 房 子 ， 若
有相关需求，民众可向乡委会
（MPKK）及州议员办公室寻
求帮助。”

他日前往威南武吉淡汶路白
桥头一带探访一家三口的贫穷
家庭，视察获批维修及建设的
卫生间、厨房及房间情况后，
这么说。

王明吉逾40年木屋获改善
他指出，年逾6旬的屋主王

明吉，与子女居住在简陋的木
屋已有约40年，平日只能依靠
孩子微薄的日薪及售卖甘蔗度
日，早前也曾申请维修房屋。

不 过 ， 他 说 ， 由 于 资 料 不

足，该申请迟迟未能获批，因
此他知晓该户家庭的困境后，
即协助跟进有关申请，历时数
月后终获批准。

他续说，该户家庭曾获认识
屋主女儿的热心人士协助更换
家具，而他之前也拨款替换屋
内电线，目前将会持续跟进他
们的生活援助金申请。

双溪亚齐4户获援助
此外，由吴俊益领养的双溪

亚齐选区，在过去1年多内，已
有4户贫穷家庭在AES计划下，
获得州政府提供援助。

吴俊益探访位于双溪珍纳岸
的一贫户时说，该户家庭早前
在外租房，夫妻俩工资只有近
600令吉，尚有3名年龄介于5岁
至初中一的孩子。

他续说，该户家庭的AES申
请获批后，当局于去年8月起，
在该名妻子母亲所属的土地上

兴建房屋，用时约3个月完工，
如今该户家庭已迁入新屋。

他亦通过领养选区拨款，为
1名单亲妈妈添购缝纫机，助力
拥有一技之长者自立更生，并
在丁加雷渡码头铺沙石路及放
置集装箱，方便当地渔民储存
渔获。

方便渔民储存渔获
他 指 出 ， 丁 加 雷 渡 码 头 一

带的捕鱼作业已有至少50年历
史，如今平日约有100艘渔船停
靠在岸边。

不过，他说，由于当地属于
槟州水利灌溉局的保留地，不能
兴建永久建筑物，因此当地并没
有提供渔民储藏渔获的设施，包
括渔获批发中心、码头设施等。

他补充，该处只有建于90年
代的桥梁设施，供摩托车及脚车
使用。

“因此，我通过拨款在这里
放置可移动式集装箱，方便渔民
置放渔获。”  

他亦补充，该处的新鲜渔获
价格廉宜，非常值得在该处购买
海产。”

他冀望未来有更多的援助计
划帮助当地的贫户。 

吴俊益通过领养选区拨款，为
单亲妈妈添购缝纫机。

吴俊益拨款在丁加雷渡码头铺
沙石路及放置集装箱，方便当
地渔民储存渔获。

位于丁加雷渡码头，每天都有
新鲜的海产渔获。

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。


