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T
HE proposed Green Tech Park on 

the reclaimed Island A is envis-

aged to promote niche upstream 

value chain activities, including prod-

uct research, as well as design and 

development.  

“Such investments would empha-

sise on creating top-notch working en-

vironments which would in turn attract 

talents.

“Penang will become an even more 

well-rounded regional industrial hub with 

the realisation of the Green Tech Park 

on Island A,” Chief Minister Chow Kon 

Yeow said during the Q&A session of the 

vir tual dialogue session titled “Penang: 

A Sustainable Investment Location”, or-

ganised by InvestPenang on April 19.

Various embassies, trade commis-

sioners and consultants took part in the 

one-hour dialogue which was conducted 

via Zoom.

Some 700 acres out of the 2,300-acre 

Island A have been designated as a 

Green Tech Park to fulfil the needs of the 

industry.

“We are going to sign an agreement 

with SRS Consortium; and another 

agreement under the private funding 

initiative (PFI) to appoint Gamuda Engi-

neering to begin the Phase One reclama-

tion of Island A, which is approximately 

1,200 acres.”

It was reported that the Penang Infra-

structure Corporation Sdn Bhd (PICSB), 

on behalf of the Penang government, 

would be entering a joint venture with 

SRS Consortium to reclaim Island A (one 

of the three islands of the Penang South 

Reclamation project).

It was also reported that two JV com-

panies – a project developer (PD) and a 

turnkey contractor (TC) – would be set up 

according to the JV model. The TC will be 

appointing Gamuda Engineering to work 

on the Phase One reclamation of Island A.

Chow also gave some updates on the 

other components of the Penang Trans-

port Master Plan (PTMP).

“The construction work of the Ban-

dar Baru Air Itam to Tun Dr Lim Chong 

Eu Expressway (Package Two) resumed 

in February and is expected to be com-

pleted in the first quarter of 2025. The 

estimated cost of the project is RM851 

million. We are currently addressing land 

acquisition matters.

“The detailed design finalisation pro-

cess for the Tanjung Bungah-Teluk Bah-

ang bypass (Package One) is expected 

to be completed by middle of this year.

“The Gurney Drive-Tun Dr Lim Chong 

Eu bypass (Package Three) is of lowest 

priority (among the three major roads 

project); hence, we will decide the way 

forward for this particular project,” 

Chow said.

He added the feasibility study report 

for the Gurney Drive-Bagan Ajam under-

sea tunnel (Package Four) was complet-

ed at the end of last year.

“The state technical working commit-

tee is scrutinising the study and it will 

be brought to the state executive coun-

cil (exco) for further action. The detailed 

design finalisation process for the pro-

posed undersea tunnel project is ex-

pected to be completed by middle of this 

year,” he said.

Chow added that the Environmental 

Impact Assessment (EIA) report of the 

proposed Pan Island Link 1 (PIL1) ap-

proval is valid until April 2022.

“The report has obtained the approv-

al from the Department of Environment 

(DoE). We may have to start certain seg-

ments of this highway to comply with the 

EIA requirement.

“Meanwhile, the proposed Pan Island 

Link 2A (PIL2A) highway project – linking 

the proposed Island A to Penang island 

– is still in its planning stage,” he said.

Chow said the state was still in dis-

cussion with Malaysia Airports Holdings 

Berhad (MAHB) to finalise the location of 

the Bayan Lepas LRT station in front of 

the Penang International Airport.

“All the approvals such as the EIA, So-

cial Impact Assessment, Traffic Impact 

Assessment and the Heritage Impact As-

sessment, are in place,” he said.

The Q&A session was moderated by 

InvestPenang chief executive officer Da-

tuk Loo Lee Lian. 

Also present was the Chief Minis-

ter’s special adviser Datuk Seri Lee Kah 

Choon.

Cementing industrial 
hub status Green Tech Park to strengthen Penang’s 

position as regional powerhouse 

Artist's impression of the Green Tech Park.
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'Help first-time house buyers get bank loan’
THE Penang government is urging 

Bank Negara Malaysia (BNM) to 

come out with a special policy to 

overcome the high loan rejection 

rates for first-time home buyers.

State Local Government, Hous-

ing, Town and Country Planning 

Committee chairman Jagdeep 

Singh Deo said while the Penang 

government could continue to build 

affordable housing in the state, 

the biggest challenge for first-time 

home buyers was to get their hous-

ing loan approved by the bank.

“Previously, there were a few 

engagement sessions between 

the state Housing Department 

(now known as state Housing 

Board), BNM and other commer-

cial banks to find a solution to the 

issue but the loan rejection rates 

are still high, especially for those 

who want to buy their first afford-

able home.

“Thus, the Penang government, 

through the state Housing Board, 

will continue to hold discussions 

with BNM and other related par-

ties to push for a better policy to 

solve the issue as quickly as pos-

sible.

“And we need BNM’s coopera-

tion to address this matter,” Jag-

deep told reporters during a site 

visit to Taman Sejahtera Rakyat in 

Simpang Ampat near Nibong Tebal 

on April 1.

Also present were Sungai 

Bakap assemblyman Dr Amar Prit-

pal Abdullah and Penang Housing 

Board general manager Ainul Fad-

hilah Samsudi.

According to Jagdeep, the state 

government also has taken a pro-

active measure to tackle the issue 

of high loan rejection rates for first-

time home buyers, especially for 

affordable housing, by implement-

ing a rent-to-own (RTO) housing 

scheme.

“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 in the RTO 

scheme,” he said.

Story by Christopher Tan

Pix by Noor Siti Nabilah 

Noorazis

C
HIEF Minister Chow Kon 

Yeow has stressed the 

importance of obtaining 

more industrial land to spur in-

vestments in the state.

“Penang drew in RM16.9 billion 

of total approved manufacturing in-

vestments in 2019, and RM14.1 

billion last year.

“We attracted over RM30 billion 

of total approved manufacturing in-

vestments in just two years, which 

is why we need to find more indus-

trial land other than Batu Kawan.

“How can we maintain these 

achievements and momentum to 

drive our industry in Penang? What 

do we have? How can we help to 

provide our people with more job 

opportunities?” Chow questioned 

during a planning and coordination 

workshop on the proposed master 

plan of the Batu Kawan Industrial 

Park 2 on April 3.

The workshop was organised by 

Penang Development Corporation 

(PDC) and was attended by various 

government agencies.

Chow mentioned the factors 

that could attract investors to 

Penang.

“Investors will look at sustain-

able living, green and smart state, 

the quality of life, vibrant cultural 

art, infrastructure, and education. 

All these and much more will be 

considered by them before they 

make a decision to invest in a cer-

tain location.

“They will look beyond the cost 

factor. They will look at the eco-

system, the supply chain, and the 

availability of workers.

“Land is the most important 

factor.

“Penang has the advantage of 

being an industrialised state for 

the past 50 years but we must not 

be complacent,” Chow said.

Chow said it is crucial for Pen-

ang to get more industrial land 

ready on top of what it already has.

“The Batu Kawan Industrial 

Park 2 (BKIP2) in Byram is impor-

tant to our industrialisation jour-

ney for the next 10 to 20 years,” 

he said.

BKIP2 would be the 10th indus-

trial park in Penang, joining those in 

Mak Mandin, Perai, Bayan Lepas, 

Seberang Jaya, Bukit Tengah, Bukit 

Minyak, Penang Science Park, Pen-

ang Science Park North and Batu 

Kawan Industrial Park.

Also present were PDC chief 

executive officer Datuk Mohd Ba-

zid Abd Kahar, senior deputy chief 

executive officer Datuk Yeoh Lean 

Huat and deputy chief executive 

officer (planning) Aziz Bakar.

THE restoration of the Penang 

State Museum is back on track fol-

lowing a slight delay in its progress 

due to the Covid-19 pandemic.

Penang Tourism and Creative 

Economy Commitee chairman Yeoh 

Soon Hin said the restoration of the 

museum in Farquhar Street was 

not an easy task.

“We are happy that the work is 

now on track and is scheduled to 

be completed next year.

“We hope that the museum, 

once it’s restored, will provide an 

exciting experience for its visitors,” 

he said after attending a short 

briefing at the museum on April 1.

Also present was Penang State 

Museum board director Haryany 

Mohamad.

After almost an hour of briefing 

and inspection, Yeoh visited the 

Penang State Museum extended 

wing in Macalister Road.

“Roofing work is currently 

ongoing here and the work is 

also scheduled to be complet-

ed next year.

“Both projects (in Farquhar 

Street and in Macalister Road) are 

undertaken by the Public Works De-

partment (JKR),” he said.

Yeoh said the restoration work 

was an effort by the Penang gov-

ernment to revive the Penang 

State Museum.

“The Penang State Museum is 

an asset and a significant identity 

of the state.

“The museum can also spur 

the state’s tourism economy. 

Visitors can learn more about our 

history when these projects are 

completed.

“We hope to showcase our his-

tory and culture to the rest of the 

world,” he added.

Museum 
restoration 
back on track

Chow closing the planning and coordination workshop on the proposed master plan of the Batu 
Kawan Industrial Park 2. With him are Mohd Bazid (second from left) and Yeoh (left).

Yeoh (second from right) checking out the Penang State Museum 
extended wing in Macalister Road.

Driving industry forward
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Lending a hand in fight against Covid-19

Penang prepares for post-pandemic recovery 

PENANG Gee Tuck Clans Associa-

tion (PGTCA) recently donated 120 

boxes of medical grade three layers 

of face masks to 12 government 

departments and agencies at Ur-

ban Transformation Centre (UTC) 

Komtar through the state govern-

ment.

PGTCA president Ong Kok Hua, 

whose association represents 12 

clans, presented the boxes of face 

masks to their representatives in 

a handover ceremony that was wit-

nessed by Chief Minister Chow Kon 

Yeow.

Chow commended the clans’ as-

sociation for its caring programme 

to help the state fight Covid-19.

“Since the Covid-19 pandemic 

struck, the state government has 

received various forms of dona-

tions, including face masks and sa-

nitisers, from non-governmental or-

ganisations and individuals,” Chow 

said in his speech on April 6.

“They are then distributed free 

of charge to frontliners and the gen-

eral public in Penang.

“Today, I am happy to be here to 

express my support to all the par-

ties who are always with the state 

government in carrying out their cor-

porate initiatives.

“Indeed, the state government 

greatly appreciates this contribution 

from the Penang Gee Tuck Clans 

Association as the counter staff of 

various departments and agencies 

at UTC Komtar are among the front-

liners who are also exposed to the 

dangers of the virus while providing 

the best service to the people.”

Chow also called upon all Pen-

angites to register as soon as pos-

sible for the National Covid-19 Im-

munisation Programme.

“We’ve now entered into the sec-

ond year of the Covid-19 pandemic. 

The earlier the people get vacci-

nated, the faster will be our health 

and economic recovery. If not, the 

impact on our health and livelihood 

may be worse,” Chow said.

The 12 beneficiaries of the face 

masks were the Inland Revenue 

Board, Immigration Department, 

National Registration Department, 

Road Transport Department, 

Health Ministry Clinic, National 

Higher Education Fund Corporation, 

Information Department, National 

Population and Family Development 

Board, Women, Family and Com-

munity Development Ministry, Royal 

Malaysian Police, Public Services 

Commission,  Entrepreneur Devel-

opment and Cooperatives Ministry 

and Jobs Malaysia.

THE manufacturing sector in Penang 

has been faring well despite the chal-

lenging Covid-19 pandemic.

Northern Corridor Implementa-

tion Authority (NCIA) chief executive 

officer Datuk Seri Jebasingam Issac 

John lauded the state for its perfor-

mance, saying the industry was not 

much impacted as compared to oth-

er industries like tourism which was 

said to be the hardest hit.

“The demand for the semiconduc-

tor supply chain is increasing and is 

expected to grow for years to come.

“Although we have witnessed 

some retrenchments during the pan-

demic, the employees have been 

quickly absorbed by other corpora-

tions,” he said.

He gave examples of Inari Amer-

tron Berhad and Jabil Circuit Sdn Bhd 

which had provided jobs for 2,030 

job seekers. 

The two companies are key play-

ers in the Electrical and Electronics 

(E&E) industry in the Northern Cor-

ridor Economic Region (NCER).

“This is further boosted by NCIA’s 

commitment to engaging impacted 

companies. We assist workers who 

have been retrenched by providing 

them with job matching and entrepre-

neurship opportunities.

“We will continue to help compa-

nies in Penang that are affected by 

the pandemic,” Jebasingam said dur-

ing the Penang Socio Economic Re-

covery Consultative Council (PSER-

CC) meeting on April 5. 

He said 14,487 jobs were expect-

ed to be created in NCER, with 4,742 

to be created in Penang this year.

The PSERCC was formed last year 

to identify the state’s current eco-

nomic issues and challenges during 

the pandemic.

S
HOULD the age limit for can-

didates to the State Legisla-

tive Assembly be reduced 

from 21 to 18?

The Penang government, through 

the Penang Youth Development Cor-

poration (PYDC), is seeking the view 

of youths on this matter.

State Youth and Sports Commit-

tee chairman Soon Lip Chee said 

the agency was doing its part by 

conducting a survey.

“There’s no time limit for the 

survey or engagement with the 

youths taking place. It will be car-

ried on until the State Legislative 

Assembly is allowed to reconvene. 

If everything proceeds smoothly, 

by then we hope to gather the 

feedback to be presented in the 

state exco meeting and during the 

assembly session.

“As of now, only Perak, Perlis, Sa-

bah, Sarawak, Kelantan and Tereng-

ganu have successfully lowered the 

age for citizens from 21 to 18 as 

candidates of their state legislative 

assemblies.

“I hope everyone will do their 

part by providing their opinions for 

the survey,” he told a press confer-

ence after launching the “Undi18” 

campaign on April 6.

On July 16, 2019, Parliament 

had lowered the voting age to 18 

through a constitutional amend-

ment and gazetted it on July 25 the 

same year.

Soon  hoped the federal govern-

ment would abide by Parliament’s 

decision to implement the 18-year-

old voting mechanism by the 15th 

General Election.

PYDC general manager Dr Gwee 

Sai Ling said 1,500 respondents 

have given their feedback so far.

“About 75.5% of them agreed 

with the state’s effort to reduce the 

age of candidates for the State Leg-

islative Assembly from 21 to 18.

“The survey form is available 

on PYDC’s Facebook page; browse 

through the link at https://forms.

gle/VwjquEQR9ZaWJUJy9 for more 

details,” she said.

Also present were PYDC depu-

ty general manager Ng Hooi Ting, 

PYDC director Lee Wei Seang and 

Pengkalan Kota assemblyman 

Daniel Gooi.

CONSTRUCTION of a section of 

the Bukit Kukus paired road proj-

ect is expected to be completed 

on Oct 23.

Penang Transport and Infrastruc-

ture Committee chairman Zairil Khir 

Johari said the project was initially 

scheduled to be completed on May 

26 this year but was delayed due 

to some technical issues involving 

additional works and also because 

of the Covid-19 situation.

“Among the additional works are 

slope strengthening and the rede-

signing of the link road from Paya 

Terubong based on the advice of 

the geologist who had inspected 

the project construction site.

“As of now, the section of the 

Bukit Kukus paired road project is 

94.83% complete and we are con-

fident of doing our best to ensure 

that the project is completed within 

the stipulated time.

“When completed, it will be able 

to solve the problem of traffic con-

gestion at a rate of up to 30%,” 

Zairil told reporters during a site 

visit on April 9.

Also present was state Tour-

ism and Creative Economy Com-

mittee chairman Yeoh Soon Hin, 

who is also the Paya Terubong as-

semblyman. 

The 5.5km Bukit Kukus paired 

road project, costing RM545.6 mil-

lion, consists of three sections. 

It connects Paya Terubong and 

Relau.

The state government, through 

Penang Island City Council (MBPP), 

is responsible for the construction 

of 3.3km of the stretch that costs 

RM275.6 million.

Two developers, namely PLB 

Land Sdn Bhd and Geo Valley Sdn 

Bhd, are responsible for the remain-

ing 1.4km (RM150m) and 0.8km 

(RM120m) stretches respectively.

It was reported previously that 

the other two portions by the pri-

vate companies might only be 

ready in 2024.

October date for part of Bukit Kukus paired road project 

Soon (third from left) with (from left) Lee, Gooi, Gwee and Ng after the press conference. 
Ong presenting boxes of face masks to one of the recipients at UTC 
Komtar. Also present were Chow (second from right) and Chuah (left).

Yeoh (left) and Zairil (second from left) showing the architectural 
design of the Bukit Kukus paired road project. 

Seeking youths’ 
stand on age of 
candidates for polls
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N
OT-SO-GOOD news for lov-

ers of the king of fruits!

The frequent rain in 

Penang, especially in Balik Pulau 

recently, may put a damper on du-

rian supply this season.

Bao Sheng Durian Farm owner 

Chang Teik Seng, 60, said there 

was too much rain in the past few 

weeks.

“Some durian flowers dropped. 

If we have fewer flowers, we will 

have fewer fruits.

“We will have to observe the 

weather conditions in the com-

ing weeks.

“We may see a 10% drop in du-

rian harvest this season, as com-

pared to last year,” he told Buletin 

Mutiara in an interview on April 7.

Chang said, however, the durian 

season this year might extend to 

70 days, starting from end-May.

“Durian trees at higher altitude 

may experience slower flowering 

this season as compared with 

durian trees at lower alti-

tude,” he said.

Bao Sheng Durian 

Farm is no stranger to du-

rian lovers. 

Some visi-

tors have expe-

rienced its Stay 

+ Eat package 

where they stayed 

at Bao Sheng Du-

rian Farm and 

enjoyed the 

fruits.

C h a n g 

said that visitors who stayed at 

the farm would get to taste the 

unique tingling “numb” sensation 

from the fruit.

“Durian lovers will be able to 

enjoy this sensation if the fruit is 

eaten within 30 minutes after it 

falls from the tree. The sensation 

will disappear over time if it is not 

eaten,” he said.

However, Chang has not decid-

ed whether to reopen the chalets 

due to the uncertainties caused by 

the Covid-19 pandemic.

“We sold our durian fruits online 

and through delivery service last 

year when Malaysia was first hit by 

the Covid-19 pandemic. We were 

unable to open our chalets.

“We may choose to continue 

selling our durians online and 

through delivery service. We are 

also doing some upgrading works 

on our chalets so that we can pro-

vide a better experience to our visi-

tors,” he said.

Those who are interested 

can check out Bao Sheng Durian 

Farm’s Facebook page or visit du-

rian.com.my for more details.

DIVERSITY is the key to scientific 

excellence and advancement.

Penang Women’s Development 

Corporation (PWDC) chief execu-

tive officer Ong Bee Leng said 

the Women in Zcience (WIZ) pro-

gramme was important to promote 

diversity in education and to build 

a strong foundation for scientific 

learning amongst children.

“The state government views 

the participation of women in Sci-

ence very seriously. There is a 

huge calling for all women to strive 

and make a difference by contrib-

uting their expertise to science.

“We want to encourage more 

girls to take up subjects related 

to science as we want to produce 

more women scientists and STEM 

(Science, Technology, Engineering 

and Mathematics) experts.

“The efforts to promote science 

must go on despite the current 

global uncertainty because sci-

ence plays a pivotal role in our fight 

against Covid-19,” Ong said during 

the press conference at Tech Dome 

Penang in Komtar on April 6.

This programme was the fifth 

edition of its kind that was headed 

by Tech Dome Penang; supported 

by the Penang government and 

PWDC.

Ong said in every WIZ edition, 

various STEM-related organisa-

tions and multinational companies 

would support by sponsoring or 

giving talks, workshops, and self-

defence demonstrations.

Among the sponsors, partners 

and facilitators were Intel Technol-

ogy Sdn Bhd, Dell, Institution of Engi-

neers, Malaysia (EIM), Sharon Chan 

(sixth-degree black belt taekwondo 

instructor), National Instruments 

Malaysia Sdn Bhd, Flex LTD, and Vi-

Trox Technologies Sdn Bhd.

“The participating schools will 

simultaneously go online to watch 

the sessions via Tech Dome Penang 

official Facebook page, or the other 

channels prepared by the participat-

ing organisations and multinational 

companies,” she added.

The programmes organised in-

clude Come Fly Wiz Me, Lope AI 

workshop, Foundation of Engineer-

ing, Be Crea8tive Always, Triz Prob-

lem Solving, Engineers Dreams True 

Makers and Celebrating Female Sci-

entists with Scratch.

“This year’s WIZ opening ceremo-

ny is also being streamed live to the 

audience of Minggu Sains Negara 

throughout Malaysia,” Ong added.

Also present during the opening 

ceremony was Komtar assembly-

man Teh Lai Heng.

Women in Zcience goes digital for second year 

Frequent rain may cause 
lower durian harvest

Chang showing 
the durian fruit 
and flower.

Bao Sheng 
Durian Farm in 
Balik Pulau.

Several durian trees at 
Bao Sheng Durian Farm 
are bearing fruits.

The chalets at Bao 
Sheng Durian Farm.
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T
HE Penang government intends to 

adopt the Gender Responsive and 

Participatory Budgeting (GRPB) ap-

proach when formulating guidelines for 

stakeholders’ consultation.

State Social Development and Non-Is-

lamic Religious Affairs Committee chair-

man Chong Eng proposed that the state 

could refer to this aspect in future.

She said the suggestion was brought 

up during the state executive council 

meeting recently.

“For instance, GRPB may be one of 

the ways for stakeholders to adopt when 

implementing various plans.

“In fact, GRPB has taken place at 

Desa Wawasan flats in Bukit Mertajam 

which is the first People’s Housing Proj-

ect (PPR) in the country to be awarded 

the services contract.

“It is important to engage with the 

community to improve the quality of life.

“Good results can be achieved through 

this effort when the community partici-

pates in the management,” she told re-

porters after attending the appointment 

certificate handover ceremony of the 

“focal point” officers of gender inclusion 

policy in Macalister Road on April 2.

A total of 74 executives from 37 insti-

tutions have been appointed to promote 

gender-inclusive policies in various de-

partments.

Chong Eng also emphasised that 

GRPB programmes help to recognise 

the differences in the needs of different 

people.

“For example, the needs of disabled 

persons must be prioritised when cer-

tain facilities are built for them.

“We need to take their difficulties into 

consideration and come out with some-

thing that suits their needs and wants,” 

she added.

Also present were Penang Women’s 

Development Corporation (PWDC) chief 

executive officer Ong Bee Leng, state 

Housing Board general manager Ainul 

Fadhilah Samsudi and Penang Island 

City Council officers.

THOR Jun Yee, 13, had good rea-

son to smile when he successfully 

enrolled at Sekolah Menengah Ke-

bangsaan (SMK) Simpang Empat 

near Nibong Tebal on April 5.

“Previously, he was denied the 

right to resume his education at 

the secondary school due to his 

non-citizen status,” Batu Kawan 

MP Kasthuriraani Patto told re-

porters during a press confer-

ence at the school on April 5. 

“This was also because of the 

new ruling that came into effect 

this year, which requires all chil-

dren who are non-citizens to get 

a passport from their respective 

countries.

“Jun Yee’s father, Thor Siong 

Tat, is a Malaysian citizen and 

mother, a Chinese national, but 

due to some documentation 

problems, the boy was deemed 

as ‘stateless’ and not a Malay-

sian citizen although he was born 

in Malaysia.

“Fortunately, due to the Co-

vid-19 pandemic, the father was 

allowed to register his son at 

SMK Simpang Empat.

“And I would like to thank the 

school management for their pro-

fessionalism in assisting Thor 

and his son on how to go about 

the registration and so on,” Kast-

huriraani said.

She also urged the Education 

Ministry to allow non-citizen chil-

dren, including adopted ones, to 

study in government schools.

“Previously, under the Paka-

tan Harapan (PH) administration, 

a zero-reject policy was intro-

duced that allowed non-citizen 

children, including the adopted 

ones, to be enrolled in govern-

ment schools, as long as they 

could provide the relevant docu-

ments and a court order. Thus, I 

hope the current government will 

follow that policy.

“I urge parents, whose kids 

share the similar plight as Jun 

Yee, to come to our service cen-

tre to be assisted. We will do 

everything we can to help,” she 

added.

GRPB for better 
inclusion, equity

Kasthuriraani (centre) in a group picture with Jun Yee (second from right), Thor (right) and officers 
from state special citizenship assistance committee at the school. 

Stateless child rejoices over 
opportunity to study again

Chong Eng (right) 
receiving a 
souvenir from Ong 
after the event. 
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பட்டர்வொரத் - மொநில இரண்டொம் 
துணை முதலவர பபரொசிரியர 
ப.இரொமசொமி அணணமயில ஜொலொன் 
்மங்குவொங்   � மகொ மொரியம்மன் 
ஆலய  மண்டபத்தில  புதிய 
தமிழ் நூலகமும் கணினி கற்றல 
ணமயத்ணதயும் அதிகொரபூரவமொக 
தி்றந்து ணவத்தொர.

“பினொங்கு மொநிலத்தில 
முதல முண்றயொக தமிழ் நூலகம் 
்தொ்டங்கியிருபபது இங்குள்ள 
மொைவரகளுக்கு மடடுமலலொது 
்பொதுமக்களுக்கும் மிகுந்த 
பயனுள்ளதொக அணமயும்.  கணினி 
கற்றல ணமயமும் மொைவரகள 
கலவி பகளவிகளில சி்றந்து வி்ளங்க 
வித்திடும்,” என  ்சய்தியொ்ளர 
சந்திபபில பபசிய இரொமசொமி  
இவவொறு ்தரிவித்தொர.

பினொங்கு இந்து அ்றபபணி 
வொரியம் ்ெடுங்கொலமொக இந்த 
நூலகத் திட்டத்ணத   ்சயலபடுத்த 
இலக்கு ்கொணடுள்ளதொகவும் 
தறபபொது இத்திட்டம்  
்சயலமுண்றக்கு ்கொணடு 
வருவதறகு கொலம் கணிந்ததொகவும் 
கூறினொர.

“பினொங்கு மொநிலத்தில டிஜிட்டல 
நூலகம் இருபபது பபொன்று 
வருங்கொலத்தில இந்த நூலகத்ணத 
டிஜிட்டல ணமயமொக மொறறுவதறகுத் 
திட்டமிடடுள்ளதொகவும் இதன் 
வழி பலதரபபட்ட புத்தகங்கள 
மொைவரகள உளளிட்ட ்பொது 
மக்களும் எளிதொக படிக்க முடியும்.

“தமிழ் நூலகண்ள இயக்கவியல 
முண்றக்கு மொறறி  இதன்மூலம் 
மின்னியல முண்றயில வொசிபபுப 
பண்டபபுகள எளிதொக ்ப்ற வழி 
வகுக்கபபடுகி்றது. 

“தறபபொது ஒரு தகவல 
்ப்ற பவணடும் என்்றொபல 
இணையத்ணதபய ெொ்ட 
பவணடியுள்ளது. எனபவ, தமிழ் 
நூலகண்ள இயக்கவியல முண்றக்கு 
மொறறும் பபொது ்பொதுமக்களுக்கு 
தமிழில தகவல ்ப்ற இலகுவொக 
இருக்கும்.

“ஆலயங்கள வழிபொடடிறகு 
மடடுமின்றி சமூகம் ணமயமொகவும் 
திகழ பவணடும். இது பபொன்்ற 
சமூக பயன் மிக்க திட்டங்கள வழி 
ெ்டத்துவதன் மூலம் இந்தியரகள  
பலபவறு நிணலகளில பயன் ் பறுவர.

“இந்திய சமுதொயம் கலவியில 
பமம்பொடு கண்ட சமுதொயமொக 
உருமொற்றம் கொணும்  ்பொருடடு 
பினொங்கு இந்து அ்றபபணி வொரியம் 
இந்த நூலகத்ணத ்தொ்டங்கி 

ணவத்திருபபதொக,” அவர பமலும் 
கூறினொர.

இந்த மகொ மொரியம்மன் 
ஆலயம் பினொங்கு இந்து அ்றபபணி 
வொரியத்தின் கீழ் இயங்கி வருவது 
குறிபபி்டத்தக்கது. 

 இதன்  ்தொ்டக்க விழொ சி்றபபு 
பூணஜகளு்டன் ஆலய மண்டப 
வ்ளொகத்தில மிகவும் பிரமொண்டமொக  
ெண்ட்பற்றது .

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு  பொகொன் 
்டொலொம் சட்டமன்்ற உறுபபினர 
சத்தீஸ் முனியொணடி; பினொங்கு இந்து 

அ்றபபணி வொரியத்தின் நிரவொக 
இயக்குெர ்டத்பதொ இரொமசந்திரன்; 
்சயலொ்ளர சுபரந்திரன்; ஆலய 
நிரவொக ் பொறுபபொ்ளரகள; அ்றபபணி 
வொரிய ஆணையரகள; மொநில அரசு 
சொரொ இயக்கத் தணலவரகள; இந்து 
தரம மொமன்்றம் பினொங்கு அருள 
நிணலயத்தின் தணலவர ெ.தனபொலன்  
என பலர கலந்து ்கொண்டனர.

பினொங்கு இந்து அ்றபபணி 
வொரியத்தின் தணலணமயில ் சயலபடும் 
இந்த நூலக திட்டத்திறகு ஆனந்த 
பவன் உரிணமயொ்ளர ஹரி கிருஷைன்;   

பினாங்கில் முதல் தமிழ் நூலகம் 
ததாடகக விழாக கணடது

பினாங்கில் முதல் தமிழ் நூலகம் 
ததாடகக விழாக கணடது

்டொக்்டர குைபசகரன் கணினி 
கற்றல ணமயத்திறகும் ்பரும் 
ஆதரவும் நிதியுதவியும்  வழங்கினர.

இதனிண்டபய பபசிய பினொங்கு 
இந்து அ்றபபணி வொரிய நிரவொக 
இயக்குெர ்டத்பதொ இரொமசந்திரன், 
அணமக்கபபடடிருக்கும்  தமிழ் 
நூலகத்தில வருகின்்ற மூன்று 
மொதங்களில 10,000 புத்தகங்கள 
பசகரிக்க இலக்கு ் கொணடுள்ளதொக 
கூறினொர.  

 இந்த நூலகத்தில  ்பரியவர 
முதல சிறியவர என அணனத்து 
தரபபினரும் பயன்்பறும் வணகயில  
ஆங்கிலம், மலொய், தமிழ் ஆகிய 
்மொழிகளில புத்தகங்கள 
இ்டம்்பறுகின்்றன.

இதுவணரயில 5,000 புத்தகங்கள 
ணவக்கப படடிருபபதொகவும் 
பமலும் அதிகமொன புத்தகங்கள 
அன்பளிபபொக  நூலகத்திறகு 
வழங்கபப்டவுள்ளதொகவும் கூறினொர. 

அதுமடடுமின்றி அரசு சொரொ 
இயக்கங்கள நூலகத்திறகு 
புத்தகங்கள அன்பளிபபொக  வழங்கி 
வருவதொகவும் கூறினொர.

இந்த நூலகம் அலுவலக 
பெரம் படி  கொணல மணி 10.00 
முதல மொணல மணி 4.00 வணர 
பயன்பொடடுக்குத் தி்றக்கபபடும். 
ஒவ்வொரு வொரமும் ்வளளி மறறும் 
ஞொயிறறுக்கிழணம தவிரத்து மற்ற 
ெொடகளில ்பொதுமக்கள இந்த 
நூலகத்திறகு வருணகயளிக்கலொம். 

இந்த நூலகம் மறறும் கணினி 
ணமயத்ணத ்பொது மக்கள முறறிலும் 
இலவசமொகப பயன்படுத்தலொம். 
இத்திட்டம் சமூக பமம்பொடு 
அடிபபண்டயில அணமக்கபபட்டது, 
என்்றொர. 

பேராசிரியர் இராமசாமி, 
சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்தீஸ் 
மற்றும் பிரமுகர்கள் நூலகத்தில் 

காணப்ேடும்  தமிழ்ப் புத்தகஙகளைக் 
காண்பிக்கின்றனர்.

இரண்்டாம் துளண முதல்்வர்  பேராசிரியர் ே.இராமசாமி மாண்வர்கள் கணினி 
ளமயம்  ேயனேடுத்து்வளத ோர்ள்வயிட்டார்.

புதிதாக அளமக்கப்ேட்ட தமிழ் நூலகம்.

மாண்வர்களின கல்வி பமம்ோடடுக்கு 
தி்றக்கப்ேட்ட கணினி கற்்றல் ளமயம்.
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ஜொரச்்டவுன் - பினொங்கு இந்திய சங்கம் (ஐ.ஏ) 
மொநிலத்தில உள்ள இந்திய சமூகத்திறகு 
பயனளிக்கும் வணகயில பலபவறு திட்டங்கண்ள 
ஏறபொடு ்சய்வதில உறுதி பூணடுள்ளது.

அதன் தணலவர ்டொக்்டர கணலக்குமொர 
கூறுணகயில, இச்சங்கம் இந்திய சமூக 
பமம்பொடடுக்கு பல ஆணடுக்ளொக கலவி, 
கலொச்சொரம், கணல, விண்ளயொடடு மறறும் 
சுகொதொரம் ்தொ்டரபொன பலபவறு சமூக 
திட்டங்கண்ள ஏறறு ெ்டத்தி வருகி்றது.

“இந்திய சமூகம் மறறும் இண்ளய 
தணலமுண்றயின் பமம்பொடடுக்கொன இணவ 
அணனத்தும் ்சயலபடுத்தபபடுகி்றது.

“பமலும், இந்த ஆணடிறகும் இதுபபொன்்ற 
திட்டங்கள ்தொ்டரந்து ஏறறு ெ்டத்துபவொம்,” 
என்று ்டொக்்டர கணலக்குமொர இன்று  மொநில 
முதலவர சொவ ்கொன் யொவ அலுவலகத்திறகு 
மரியொணத நிமித்தம் வருணக பமற்கொண்ட 
பபொது இவவொறு கூறினொர.

இதனிண்டபய,  மொநில அரசின் 
்தொ்டரச்சியொன ஆதரணவப ்ப்ற குறிபபொக 
நிதி உதவி கிண்டக்கப்பறும் என  இச்சங்கம் 

ஆயிர ஈத்தொம் - சித்திணர புத்தொணடு 
்கொண்டொட்டத்ணத முன்னிடடு, 
ஜொலொன் ரம்புத்தொனில உள்ள 
இரஞ்சி முதிபயொர இலலத்தில 
உள்ள 18 மூத்த குடிமக்களுக்கு  
அதன் சட்டமன்்ற உறுபபினர பஜொசப 
எங் அடிபபண்ட பதணவக்கொன 
்பொருடகள   வழங்கினொர. 

ஆயிர ஈத்தொம் சட்டமன்்ற 
உறுபபினர பஜொசப எங் மறறும் 
அரசு சொரொ அணமபபொன  மபலசிய 
இந்துதரம மொமன்்றம் பினொங்கு 
அருளநிணலயம்  இணை ஏறபொடடில 
மூத்த குடிமக்கள மறறும் அந்த 
இலலத்ணத பசரந்த வசதி 
குண்றந்தவரகளுக்கும் ்பொருள 
உதவி ெலகபபட்டது. 

மொவு, சணமயல எண்ைய், 
ஓடஸ், ் ரொடடி பபொன்்ற அடிபபண்டத் 
பதணவக்கொன ்பொருடகள 

இந்திய சமூக மேம்்ாட்டுககு இந்திய 
சங்கம்  துணைபுரியும்

மூதத குடிேககளுடன் புததாணணட 
வரமவறம்ாம்
்பற்ற பி்றகு அவரகள மகிழ்ச்சி 
்வள்ளத்தில மூழ்கினர. 

முதன்முண்றயொக இரஞ்சி 
முதிபயொர இலல  புத்தொணடு 
்கொண்டொட்டத்தில கலந்து 
்கொண்டதொக பஜொசப கூறினொர.

“ெம் ெொடடின் கலொச்சொர 
பன்முகத்தன்ணமணய கொை இது ஒரு 
சி்றபபு நிகழ்ச்சியொகும். 

“இம்மொதிரியொன நிகழ்ச்சி 
பதசத்ணத சி்றபபொக வடிவணமக்க 
உதவுகி்றது.

“மபலசிய பினொங்கு இந்துதரம 
மொமன்்ற  பினொங்கு அருளநிணலயம் 
உ்டனொன ஒத்துணழபபு மிகவும் 
பொரொட்டத்தக்கது, “ என்று பஜொசப 
எங் நிகழ்ச்சியில கலந்து ்கொண்ட 
பின்னர கூறினொர.

இரஞ்சி முதிபயொர இலல 
நிரவொக பமலொ்ளர, திருமதி 
இரஞ்சி இந்நிகழ்ச்சிணய வழி 
ெ்டத்தும் தன்னொரவ ்தொணடு 
நிறுவனமொன மபலசியொ பினொங்கு 

இந்துதரம மொமன்்ற பினொங்கு 
அருள நிணலயத்திறகும் மறறும் 
சட்டமன்்ற உறுபபினர பஜொசப எங் 
ஆகிபயொருக்கு தனது ென்றிணய 
்தரிவித்தொர.

“இதுபபொன்்ற நிகழ்ச்சிகள  
அவரகண்ள உறசொகபபடுத்தும், 
ஏ்னனில,  இங்குள்ள 
்பரும்பொபலொர  பெொய்வொய்பபடடு 
உள்ளனர,” என்று  கூறினொர.

மபலசிய  இந்துதரம மொமன்்றம் 
பினொங்கு அருளநிணலயத் தணலவர 
ெ.தனபொலன் இதுபபொன்்ற 
நிகழ்ச்சிணய ஏறபொடு ்சய்ய 
வொய்பபு வழங்கபபட்டதறகு ென்றி 
்தரிவித்தொர.

“மூத்த குடிமக்களுக்கு 
உறசொகமொன மறறும் மகிழ்ச்சியொன 
சூழணலக் ்கொணடுவர 
இம்மொதிரியொன நிகழ்ச்சிகள 
ஒவ்வொரு ஆணடும் ஏறபொடு ்சய்ய 
விரும்புகிப்றொம்,” என்று அவர பமலும் 
கூறினொர.

ெம்பிக்ணக ்கொளவதொக ்டொக்்டர கணலகுமொர 
கூறினொர.

“இம்மொநிலத்தில உள்ள இந்திய சமூகத்தின் 
ெலவொழ்ணவ ென்கு பமம்படுத்துவணத இது 
உறுதி ்சய்யும்,” என்று அவர பமலும் 
சூளுணரத்தொர.

சமூகத்திறகு ெலல ென்ணமகண்ள 
தரக்கூடிய எந்த்வொரு சங்கம் அலலது 
அணமபபுக்கும் மொநில அரசு எபபபொதும் 
ஆதரவளிபபதொக மொநில முதலவர சொவ ்கொன் 
யொவ கூறினொர.

“பினொங்கு மொநில இந்திய சமூகத்தின் 
முன்பனற்றத்திறகொக   பினொங்கு இந்திய 
சங்கம் அதன் பசணவணயத் ்தொ்டரும் என்று 
ெம்பிக்ணக ்கொளவதொக,”  சொவ கூறினொர.

இச்சங்கத்தின் ்கௌரவ ்சயலொ்ளர 
சணமுகசுந்தரம் வி.ரொமசொமி மறறும் பி்ற 
உறுபபினரகளு்டன் ்டொக்்டர கணலக்குமொர 
இச்சந்திபபு கூட்டத்தில கலந்து ்கொண்டொர.

இந்த சந்திபபுக் கூட்டத்தில மொநில 
இரண்டொம் துணை முதலவர பபரொசிரியர 
ப.இரொமசொமியும்  கலந்து ்கொண்டொர.

சசேராங பிள்ற மாநகர் கழகத் தளல்வர் பமயர் ்டத்பதா பராசாலி உலக 
பூமி தினத்ளத முனனிடடு மரம் நட்டார்.

இரஞ்சி முதிபயார் 
 இல்லத்தில் நள்டசேற்்ற புத்தாண்டு 

சகாண்்டாட்டத்தில் கரகாட்டம் 
இ்டம்சேற்்றது.

ஆயிர் ஈத்தாம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ப�ாசப் எங மற்றும்  மபலசிய 
இந்துதர்ம மாமன்றம் பினாஙகு அருள்நிளலய தளல்வர் தனோலன உ்டல்பேறு 

குள்றந்த முதிபயாருக்கு ேரிசுக்கூள்ட எடுத்து ்வழஙகினர்.

புக்கிட தம்புன் - பூமி மறறும் 
சுறறுச்சூழணல பொதுகொபபது  ஒரு 
தனிெபரின் க்டணம மடடுமலல, 
மொ்றொக ஒடடு்மொத்த சமூகத்தின்  
்பொறுபபொகும்.

்சபரொங் பிண்ற மொெகர கழகத் 
(எம்.பி.எஸ்.பி) தணலவர பமயர, 
்டத்பதொ பரொசொலி ்மொஹமட 
இன்று கொணல பினொங்கு 
ஃப்்ளக்ஸ் நிறுவனம்  ஏறபொடடில 
ெண்ட்பற்ற 2021 உலக பூமி 
தின ்கொண்டொட்டத்தில கலந்து 
்கொண்டபபொது  இதணனத் 
்தரிவித்தொர.

பூமி மறறும் சுறறுச்சூழணலப 
பொதுகொபபதறகும் அது சொரந்த 
ெ்டவடிக்ணககளில ஈடுப்டவும் 
சமூகத்தில ்பொறுபபுைரவு மறறும் 
விழிபபுைரவு ஏறபடுத்தும் முயறசியொக 
இந்த விழொ ெண்ட்பற்றது, என்்றொர. 

“அணனத்து தரபபினரும் 
ஒன்றிணைந்து சுறறுச்சூழல 
பொதுகொபபதறகொன  ்பொறுபபுகண்ள 
நிண்றபவறறுவதில முக்கிய பங்கு 
வகிக்க அறிவுறுத்தபபடுகின்்றனர. 

“பமலும் வருங்கொல 
தணலமுண்றக்கு பசுணமயொன 
சுறறுச்சூழணல அளிபபதறகு 
அணனவரும் சி்றந்த பங்களிபபு 
வழங்க பவணடும்,” என்று பரொசொலி 
கூறினொர.

வருங்கால தணலமுணைககாக 
சுறறுச்சூழணலப் ்ாதுகாப்ம்ாம் - மராசாலி

பினொங்கு ஃப்்ளக்ஸ் நிறுவன 
நிரவொக பிரிவு துணைத் தணலவர 
பி. விஸ்வெொதன்; மொநில வனத்துண்ற 
இயக்குெர முஹம்மது எஷொர யூசூர 
மறறும் ்தொழிறசொணலயின் நிரவொக 
குழுவினர ஆகிபயொர கலந்து 
சி்றபபித்தனர.

இந்நிகழ்ச்சிணய ஏறறு ெ்டத்தும், 
ஃப்்ளக்ஸ் நிறுவனம் பினொங்கு மொநில 
அரசு நிரவொகத்தின்  ஈடுபொடடிறகும் 
பல ஆணடுக்ளொக வழங்கபபட்ட 
வலுவொன ஆதரவிறகும் பரொசொலி 
தனது  பொரொடண்டயும் ்தரிவித்தொர.

“முன்னதொக, ஃப்்ளக்ஸ் நிறுவனம் 
பினொங்கு எம்.பி.எஸ்.பி உ்டன் 
நிணலயொன சமூக விருதளிபபு விழொ; 
சுத்தமொன வீடடு சுறறுபபு்ற பபொடடி 
மறறும் ்சபரொங் பிண்ற மறுசுழறசி 
மறறும் ெதி சுத்தம் ் சய்யும் திட்டங்கள 
பபொன்்ற பல ெ்டவடிக்ணககள மறறும் 
திட்டங்கண்ள ஏறபொடு ்சய்துள்ளது.

“பினொங்கு, ஃப்்ளக்ஸ் நிறுவனம் 
ஒவ்வொரு ஆணடும் பூமி தினக் 
்கொண்டொட்டத்ணத  ்வறறிகரமொக 
ஏறறு ெ்டத்துவதில  உறுதியொக 
உள்ளனர, பமலும் பூமியின் பசுணம 
மறறும் சுறறுச்சூழல ெலவொழ்ணவ 
விரும்பு நிறுவனம் மறறும் 
ஊழியரகளின் உைரணவ மண்றமுகமொக 
பிரதிபலிக்கி்றொரகள,” பமயர பரொசொலி 
்தரிவித்தொர.

பினாஙகின இந்திய சஙகம் தளல்வர் ்டாக்்டர் களலக்குமார் மாநில முதல்்வர் சாவ் சகான 
யாவிற்கு நிளனவுச்சினனம் எடுத்து ்வழஙகினார்  (உ்டன பேராசிரியர் ே.இராமசாமி).



4 செய்திகள் முத்துச் செய்திகள்3

ஜொரச்்டவுன் - பினொங்கு மொநில 
அரசு, பினொங்கு மொநில விண்ளயொடடு 
மன்்றம் (பி.எஸ்.எஸ்.சி) மூலம், 
பினொங்கு விண்ளயொடடு வீரரகளுக்கு 
பவணலவொய்பபு மறறும்  கலவி 
(PACE)  திட்டத்தின் கீழ் 38 
விண்ளயொடடு வீரரகளுக்கு கலவி 
உதவித்்தொணக மறறும் விண்ளயொடடு 
ஊக்கத்்தொணகயொக  ரிம 80,000-ஐ 
வழங்கியது. 

இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து 
்கொண்ட மொநில  முதலவர சொவ ் கொன் 
யொவ, புதிதொக அறிமுகபபடுத்தபபட்ட 
பி.எஸ்.எஸ்.சி விண்ளயொடடு 
ஊக்கத்்தொணக 16 விண்ளயொடடு 
வீரரகளுக்கு (ரிம66,100) மறறும் 
உயரகலவி  நிணலயங்களில பயிலும் 
24 விண்ளயொடடு வீரரகளுக்கு கலவி 
உதவித்்தொணகயொக ரிம 22,200-ஐ  
வழங்கினொர.

38 விண்ளயொடடு வீரரகளில, 
இருவர விண்ளயொடடு ஊக்கத்்தொணக 
மறறும் கலவி உதவித்்தொணக ஆகிய 
இரணண்டயும் ்பற்றனர.

“பினொங்கு மொநில விண்ளயொடடு 
வீரரகள விண்ளயொடடுத் துண்றயில 
மடடுமின்றி கலவியிலும் சி்றந்த 
அண்டவுநிணல மறறும் சொதணன 
்பறறிருபபது பொரொட்டக்குரியது என 
சொவ தனது உணரயில குறிபபிட்டொர. 

PACE திட்டத்தின் கீழ் 
ஒரு முண்ற வழங்கபபடும் கலவி 
உதவித்்தொணக ்பொது மறறும் 
தனியொர நிறுவனங்களில சொன்றிதழ், 
டிபப்ளொமொ, முழு பெர இ்ளங்கணல 
பயிலும்  பினொங்கு விண்ளயொடடு 
வீரரகளுக்கு  வழங்கபபட்டது. 
அபத பவண்ளயில, விண்ளயொடடு 
ஊக்கத்்தொணக  சுக்மொவில 

ோநில அரசு 38 விணையாட்டு வீரரகளுககு கல்வி &  
விணையாட்டு  ஊககதததாணக வழங்கியது

(மபலசியொ விண்ளயொடடு) பினொங்கு 
மொநிலத்ணத பிரதிநிதித்துவபபடுத்திய 
மொநில விண்ளயொடடு வீரரகளுக்கு 
வழங்கபபட்டது.

கலவி உதவித்்தொணக ரிம600 
முதல ரிம1,000 வணரயிலும், 
விண்ளயொடடு ஊக்கத்்தொணக 
ரிம800 முதல ரிம7,500 வணரயிலும் 
்கொடுக்கபபடுகின்்றன.

இந்த PACE திட்டத்தின் 
முன்பனொடியொக க்டந்த டிசம்பர 
மொதம் ஆறு விண்ளயொடடு 
வீரரகளுக்கு கலவி உதவித்்தொணக 
வழங்கபபட்டது.

 ஸ்குவொஷ, ‘ஃபப்ளொரபொல’, 
‘பகபனொயிங்,’, ஹொக்கி, த்டக்ள, 
கூண்டபபந்து, ்்டன்பின் 
பந்துவீச்சு, சிலொட, ்சபக் 
தக்ரொ மறறும் கரொத்பத பபொன்்ற 
விண்ளயொடடுகளில சி்றந்து வி்ளங்கும் 
விண்ளயொடடு வீரரகளில பமறகலவி 
்தொ்டங்கும்  எணணிக்ணக  24-
ஆக அதிகரித்துள்ளது என சொவ 
கூறினொர.

மொநில அரசு இந்த இரணடு 
ஊக்கத்்தொணக திட்டம் தவிரத்து, 
மொநில த்டக்ள ெலத்திட்டத்ணதயும் 
நிறுவும் PACE திட்டத்ணத 
முழுணமயொக ஆதரிக்கும் என்று சொவ 
கூறினொர. 

விண்ளயொட்டொ்ளரகளுக்கு இ்றபபு 
நிதியுதவி (ஒரு முண்ற வழங்கபபடும்); 
பெொய் சிகிச்ணச நிதியுதவி (ஒரு முண்ற 
வழங்கபபடும்); அறுணவ சிகிச்ணச 

நிதியுதவி (ஒரு முண்ற வழங்கபபடும்) 
மறறும் இயறணக பபரி்டர நிதியுதவி 
(ஒரு முண்ற வழங்கபபடும்)ஆகியணவ 
விண்ளயொடடு வீரரகள சமூகெலணன 
பொதுகொக்க வித்திடும்.

மொநில முதலவர PACE  
திட்டத்தின் கீழ்  ‘பினொங்கு 
ஜூனியர பயிறசியொ்ளரகள’ 
திட்டம் எனும் புதிய திட்டத்ணத 
அறிவித்தொர.  இது முன்னொள 

பினொங்கு மொநில விண்ளயொடடு 
வீரரகள பயிறசியொ்ளரொக 
உருமொற்றம் கொணபபதொடு 
இதணன  ஒரு ்தொழிலொக 
எடுத்துக்்கொளவதறகொன வொய்பணப 
வழங்குவணத பெொக்கமொகக் 
்கொணடுள்ளது, என்்றொர. 

பினொங்கு விண்ளயொடடு மன்்றம் 
ெ்டத்திய ஓர ஆய்வு   அடிபபண்டயில, 
இதில பங்பகற்ற 145 ஆரம்பப 

சுங்ணக புயூ - மொக் மணடின் மக்கள 
வீடடுவசதி திட்டத்தில   (பி.பி.ஆர) மூன்று 
அண்றகள ்கொண்ட 70 யூனிட வீடுகள தகுதி 
்பற்ற  முதல  வீடடு வொங்குெரகளுக்கு 
வழங்கபபடுகி்றது.

வீடடுவசதி, உளளூரொடசி, ெகரபபு்ற 
& கிரொமபபு்ற திட்டமி்டல ஆடசிக்குழு 
உறுபபினர, ்ஜக்டிப சிங் டிபயொ, முதல வீடு 
வொங்குெரகளுக்கு  வொ்டணக ்கொளமுதல 
முண்ற     (ஆர.டி.ஓ) மூலம் மொநில அரசு 
தகுதியொன குடிமக்களுக்கு வொங்கும் சக்திக்கு 
உடபட்ட வீடுகள ‘ஏ’ மறறும்  ‘பி’  பிரிவுகளில 
வீடண்ட ்சொந்தமொக்க உதவும் என்று 
்தரிவித்தொர.

“மொக் மணடின் பி.பி.ஆர வீ்டணமபபுத் 
திட்டத்தின் கீழ் தறபபொது எங்களு்டன் 
்மொத்த 70 ்பறுெரகளில ஒரு பகுதியொக 20 
பபரகள வருணகயளித்துள்ளனர.

“இன்று 34 யூனிட வீடுகள ்பறுெரகளி்டம் 
வழங்கபபடுகி்றது.  மீதமுள்ள 36 யூனிட வீடுகள  
அடுத்தடுத்த கட்டங்களில வழங்கபபடும்.

“இத்திட்டத்தில வீடடு வொங்குெரகள 
மொதந்பதொறும் ரிம310-ஐ வருகின்்ற 19 
ஆணடுகள 5 மொதங்கள ்சலுத்த பவணடும். 
பமலும், வீடு வொங்குெரகள ரிம1,120-ஐ 
ணவபபுத்்தொணகயொக முன்னதொக ்சலுத்த 
பவணடும்,” என்று மொக் மணடின் பி.பி.

ோக ேணடின் பி.பி.ஆர வீடு வாடணக 
தகாள்முதல் முணையில் வழங்கப்்டும்  - தெகடிப்

ஆர திட்டத்தின் கீழ் வொ்டணக ்கொளமுதல 
திட்டத்திறகொன பணிக்கடிதம் வழங்கும் 
விழொவில ஆடசிக்குழு உறுபபினர ்ஜக்டிப 
இவவொறு கூறினொர.

மொக் மணடின் பி.பி.ஆர திட்டம் நிண்றவு 
்பற்றணத  ்தொ்டரந்து, வீடடுவசதி 
பதரவு ்சயலமுண்ற சுத்தம் மறறும் தர 

பளளிகளில 81 பளளிகண்ளச் 
பசரந்த மொைவரகள குறிபபிட்ட 
விண்ளயொடடுகளுக்கொன  பயிறசி 
்ப்ற விணைபபித்துள்ளனர.

“விண்ளயொடடு பமம்பொடு மறறும் 
மொநில விண்ளயொடடு வீரரகளின் 
ெலணனக் கவனித்துக்்கொளவதறகு 
அணனத்து வணகயொன உதவிகளும் 
வழங்கபபடுவதொல, எதிரகொலத்தில 
அதிக பபொடடி விண்ளயொடடுகளில 
சி்றந்த  வீரரகண்ள உருவொக்கவும் 
முடியும் என்று மொநில அரசு 
ெம்புகி்றது,” என்று சொவ பமலும் 
கூறினொர.

“யு.்டபிளயூ.சி ்பரஹொட 
நிறுவனம் ; ஹன்சொ குழுவினர 
நிறுவனம்; பஹொதொய் எலக்டரொனிக் 
(எம்) ்சன் ்பரஹொட நிறுவனம்; டீ 
நூன் கொரபபபரஷன் ் சன்.்பரஹொட 
நிறுவனம்; மறறும் ஒன்லி பவொலடு 
குருப பஹொலடிங்ஸ் ்பரஹொட 
நிறுவனம் ஆகிய ்பருநிறுவனங்கள 
மொநில விண்ளயொடடு மன்்றத்திறகு 
நிதியுதவி வழங்கியது.

“மொநில விண்ளயொடடுத் 
துண்றணய பமம்படுத்த மற்ற 
்பருநிறுவனங்களும் நிதியுதவி 
வழங்க முன் வரும்,” என முதலவர 
ெம்பிக்ணக ்தரிவித்தொர.

இந்நிகழ்ச்சியில, விண்ளயொடடு 
மறறும் இண்ளஞர ஆடசிக்குழு 
உறுபபினர சூன் லிப சீ; சட்டமன்்ற 
உறுபபினரகள, ்டத்பதொ ்டொக்்டர 
அமர பிரித்திபொல அபதுலலொ; ஒங் ஆ 
திபயொங்; பி.எஸ்.எஸ்.சி இயக்குனர 
ஹொரி சொய் ்ஹங் ஹுவொ மறறும் 
பி.எஸ்.எஸ்.சி பமலொணணமக் குழு 
உறுபபினரகள மறறும் ஆதரவொ்ளரகள 
கலந்து ்கொண்டனர.

மாக் மண்டின பி.பி.ஆர் திட்டத்தின கீழ் ்வா்டளக சகாள்முதல் 
முள்றயில் வீடுகள் ்வாஙகும் ேணிக்கடிதம் சேற்றுக் சகாண்்ட 

சோதுமக்கள்.

கல்வி & விளையாடடு ஊக்கத்சதாளக சேற்றுக்சகாண்்ட விளையாடடு 
வீரர்களு்டன மாநில முதல்்வர் பமதகு சாவ் சகான யாவ் மற்றும் ஆடசிக்குழு 

உறுப்பினர் சூன லிப் சீ (்வலமிருந்து இ்டம்).

முதல இன்று வணர அணனத்து அரசு மறறும் 
தனியொர வீ்டணமபபுப பரொமரிபபுத் திட்டங்கள 
பமற்கொள்ள சுமொர ரிம271,207,877.30            
்சலவழிக்கபபடடுள்ளது, என்்றொர.

இந்நிகழ்ச்சியில சுறறுச்சூழல மறறும் 
சமூகெல ஆடசிக்குழு உறுபபினர பீ புன் பபொ 
கலந்து ்கொண்டொர.

பமம்பொடடுக் குழுவின் (SPEC) தணலவருமொன 
்ஜக்டிப, பி.பி.ஆர வீடுகளின் எணணிக்ணக 
அதிகரித்ததறகு வீடடுவசதி மறறும் உள்ளொடசி 
அணமச்சகத்திறகு (பக.பி.பக.தி) தனது 
பொரொடடுக்கண்ள ்தரிவித்தொர.

இதனிண்டபய, ்டத்பதொ ்கரொமொட 
சட்டமன்்ற உறுபபினருமொன ்ஜக்டிப, 2009 

மாக் மண்டின பி.பி.ஆர் வீ்டளமப்புத் திட்டம் நிள்றவுப்சேற்்றது.
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“2021年eBizStart虚拟博览会”将于6月15日至28日举行，
一连14天的活动，让商家获取更多知识，扩展人际网
络，开拓商机！

槟州贸易与工业及企业发展事务委员会主席拿督阿
都哈林日前在新闻发布会上说，此项活动为商家提供与
世界接轨的平台，顺应时代与科技的发展，也符合槟州
2030年愿景。

他续说，槟州政府一直鼓励商家尽快加入线上平台行
列，以扩大商机，尤其在疫情爆发期间。如今人们逐渐
适应线上会议、线上论坛等，他希望未来会有更多线上
博览会，让企业家可从中学习，累积经验。

“大家不能一味地想等疫情舒缓，以恢复线下活动，
而是应尽快适应时下环境，以免错失良机。”

12国500人参与
是项活动由E3Hubs及Anbiz联办，槟州政府为支持单

位，预料将有来自12个国家，约500名参展者，同时将举
办工作坊、论坛、商贸配对等活动，让商家进行交流。

预知更多详情，可浏览官网（https://bizstart.com.my/)。
出席者尚有E3Hubs创办人黄天福、首席执行员柯祥明、
策略伙伴蒋美金、庄任远。 阿都哈林（右起）、黄天福、柯祥明、庄任远、蒋美金推介“2021年eBizStart虚拟博览会”。

再里尔（右）与陈慧萍展示丹绒
武雅山边园珍珠小贩中心设计图。

去年遭大火烧毁的丹绒武雅山
边园珍珠小贩中心，预计

今年杪或明年初”浴火重生”，
以“全槟第一座绿色设计的公共
小贩中心”面貌出现！

丹绒武雅区州议员再里尔召
开记者会宣布上述消息。

珍珠小贩中心是于去年11月
7日被严重烧毁，由于修复无
望，州政府决定拨出349万令吉
重建，近期将在媒体登广告宣

布5月公开招标详情，预料7月动
工，6个月内完工。

今年杪或明年初营运
“之前因为一些技术问题而

被拖延，所以我们会加快脚步，
希望小贩中心可在今年杪或明年
初投入营运。”

也是基本设施与交通事务委
员会主席的再里尔指出，重建的
小贩中心将加入绿色元素促进环

保，并且更符合现代化需求，包
括方便障友的友善设施。

“旧小贩中心是露天式，下
雨天就无法做生意，新的小贩中
心将加盖，设备更完善，档口将
从原本的33档，增加至40档，可
容纳260名顾客。”

他说，当局已联系原本的33档
小贩会面讨论未来安排，其中27
人出席，当中的18人同意进驻新
小贩中心，9人拒绝，6人缺席。

州政府积极协助受影响小贩
他表示，去年火灾后，州政

府积极协助受影响小贩，包括通
过州政府人民援助配套、其服务
中心及天课（zakat），一共发放
2000令吉。

此外，再里尔也透露，珍珠小
贩中心属于槟州政府地段，之前
是由中央政府建设，首相署的执
行协调单位（ICU）管理。希盟

执政中央后，他就申请转为州政
府管理，并在2020年正式转手。
新小贩中心落成后，将由首长机
构（CMI）管理。

陈慧萍：小贩执照将自动更新
另 一 方 面 ， 陈 慧 萍 市 议 员

说，旧小贩中心的小贩勿担心他
们的执照问题，目前他们的执照
只是暂时冻结，新小贩中心启动
时，执照将自动更新。

珍珠小贩中心将注入绿色元素，环保
美观又实用。  
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ஜொரச்்டவுன் - பினொங்கு மொநில தீவு 
ஏ-வின் 2,300 ஏக்கர பரபப்ளவில   
700 ஏக்கர ்தொழிலதுண்றயின் 
பதணவகண்ளப  பூரத்தி ் சய்வதறகொக 
பசுணம ்தொழிலநுடப பூங்கொவொக 
உருமொற்றம் கொணும் என மொநில 
முதலவர பமதகு சொவ ்கொன் யொவ 
்தரிவித்தொர. 

"மொநில அரசு  எஸ்.ஆர.எஸ் 
கூட்டணமபபு்டன் ஓர ஒபபந்தத்தில 
ணக்யழுத்தி்ட இைக்கம் 
்கொணடுள்ளது.

தனியொர நிதி முயறசியின் (PFI) 
கீழ் மற்்றொரு ஒபபந்தம் கொமு்டொ 
்பொறியியல நிறுவனத்து்டன் 
ணக்யழுத்திடடு  ஏ்றக்குண்றய 

1,200 ஏக்கர பரபப்ளவில  தீவு 
ஏ-வின் முதல கட்ட நில மீடபுத் 
திட்டம் ்தொ்டங்கபபடும். 

பினொங்கு அரசொங்கத்தின் 
சொரபொக பினொங்கு உளகட்டணமபபு 
கொரபபபரஷன் ்சன் 
்பரஹொட(Corporation Sdn 
Bhd) நிறுவனம், எஸ்.ஆர.எஸ் 
்கொன்பசொரத்தியம் நிறுவனத்து்டன்  
ஒரு கூடடு முயறசியில தீவு ஏ நில 
மீடபுத் திட்டத்தில பங்பகறகும். 

மொநில அரசு தயொரிபபு ஆரொய்ச்சி, 
அத்து்டன் பசுணம ்தொழிலநுடப 
பூங்கொவிறகொன வடிவணமபபு மறறும் 
பமம்பொடடு முதலீடுகள உளளிட்ட 
முக்கிய 'அபஸ்டரீம்' மதிபபு ் கொண்ட 
ெ்டவடிக்ணககண்ளயும் பமம்படுத்த 
உத்பதசிபபதொக  சொவ கூறினொர.

"இத்தணகய முதலீடுகள சி்றந்த 
பணிச்சூழணல உருவொக்குவதறகு 
முக்கியத்துவம் அளிபபபதொடு இது 
தி்றன்மிக்க ்தொழிலொ்ளரகண்ள 
ஈரக்கும்.

 "தீவு ஏ-வில பசுணம ் தொழிலநுடப 
பூங்கொ உருவொக்குவதன் மூலம்   
பினொங்கு பிரொந்திய ்தொழிலதுண்ற 
ணமயமொக உருமொற்றம் கொணும்," 
என்று இன்்வஸ்ட பினொங்கு ஏறபொடு 

்சய்த 'பினொங்கு: ஒரு நிணலயொன 
முதலீடடு இ்டம்' குறித்த ்மய்நிகர 
உணரயொ்டல அமரவின் பகளவி பதில 
அங்கத்தில சொவ இவவொறு கூறினொர.

 ஜூம் வழியொக ெ்டத்தபபட்ட 
ஒரு மணி பெர உணரயொ்டலில 
பலபவறு தூதரகங்கள, 
வரத்தக ஆணையரகள மறறும் 
ஆபலொசகரகள பங்பகற்றனர.

"மபலசியொவிபல இரண்டொவது 
சிறிய மொநிலமொக பினொங்கு 
வி்ளங்கினொலும் உறபத்தித் 
துண்ற பமம்பொடு; ஆரொய்ச்சி & 
பமம்பொடு(R&D); புத்தொக்கம் மறறும் 
கணடுபிடிபபு திட்டங்கள ்சயலபொடு 
என பினொங்கு நிணலயொன முதலீடு 
இ்டமொகத் திகழ்வதில முன்்னடுத்துச் 
்சலகி்றது. 

"வ்ட மொநிலத்தின் 'சிலிபகொன் 
பள்ளத்தொக்கு' (silicon valley) என 
அணழக்கபபடும் பினொங்கு மொநிலம் 
2019 ஆணடிறகொன அணனத்துலக 
ஏறறுமதியில குறிபபொக 
்சமிகண்டக்்டர துண்றயில 5%  
பங்களிபபு வழங்கி மின்சொரம் & 
மின்னணு (E&E) உறபத்தி துண்ற 
ணமயமொக ் சயலபடுகி்றது," என்்றொர. 

மொநில முதலவர பினொங்கு 
பபொக்குவரத்து ்பருந்திட்ட 
பமம்பொடு மறறும் அதன் ் சயலொக்கம் 
குறித்தும் விவரித்தொர.  

பண்டொர பொரு ஆயிர ஈத்தொம் 
முதல துன் ்டொக்்டர லிம் பசொங் 

பினாங்கு ்சுணே ததாழில்நுட்் பூங்கா  பிரதான 
ததாழில்துணை ணேயோக உருோறைம் காணும்

“க்டவுள எனக்கு இரண்டொவது 
வொய்பபு ்கொடுத்தொர,” என 
வொழ்க்ணகயில  எதிரபெொக்கிய 
சில  சம்பவங்களில இருந்து 
அதிரஷ்டவசமொக உயிர பிணழத்த 
இரு ெபரகளி்டம் இருந்து 
உச்சரிக்கபபட்டது. 

கடுணமயொன இருதய பெொயொல 
பொதிக்கபபட்ட  வித்யகுமொரொ,42 
இந்பெொயினொல அனுபவித்த 
வலிணய வொரத்ணதக்ளொல விவரிக்க 
முடியொது, என்்றொர. ஆயினும், 
அவணரச் சுறறியுள்ள உ்றவுகளின் 
ஆதரவினொல, சிகிச்ணசயின் 
பபொது அவர குைமண்டந்தது 
சொத்தியமொனது.

ெொன்கு குழந்ணதகளுக்கு 
தந்ணதயொன ்தொழிலநுடப வலலுெர 
வித்யகுமொரொ, 2017-ஆம் ஆணடில 
தொன் முதலில மொரபு வலிணய 
அனுபவித்ததொகவும், பெொய் இருபபது 
உறுதி ்சய்யபபடுவதறகு முன்பு, 
்சபரொங் ்ஜயொ மருத்துவமணனயில 
ஒரு மருத்துவணர அணுகியதொகவும் 
கூறினொர.

“்சபரொங் ்ஜயொ 
மருத்துவமணனயின் மருத்துவர 
ஆபலொசணனக்கு பி்றகு, 
‘கபரொனரி அரதரி ஸ்்்டன்ட’ 
்பொருத்துவதறகொக பினொங்கு 
மருத்துவமணனக்குச் ் சலல எனக்கு 
அறிவுறுத்தபபட்டது.

“இந்த சிகிச்ணசக்குப பின் எனது 
உ்டல ெலம் ென்்றொக இருந்தது. 

 ஆனொல 2019 இன் பிறபகுதியில, 
எனது உ்டலநிணல பமொசமண்டந்தது. 

அட்தவன்டிஸ்ட் ேருததுவேணனயின் ேருததுவ ததாணடு ததாடர மவணடும்
ெொன் மீணடும் மருத்துவமணனக்கு 
்கொணடு ்சலலபபடப்டன்.  என் 
இதயத்தில ெொன்கு அண்டபபுகள 
இருபபது கண்டறியபபட்டது.

“எனது உ்டலநிணல கொரைமொக, 
விணரவொன சிகிச்ணச ்ப்ற மற்ற 
மருத்துவமணனகண்ள அணுகுமொறு 
அரசு மருத்துவமணனயில  
அறிவுறுத்தபபட்டது. 

 “ெொனும் எனது குடும்பத்தினரும் 
அடுத்து எங்குச் ்சலவது என்று 
கலங்கிக்்கொணடிருந்தபப ொது , 
எனது ெணபர ஒருவர பினொங்கு 
அட்வன்டிஸ்ட மருத்துவமணனக்குச் 
்சலலுமொறு பரிந்துணரத்தொர. 

இந்த மருத்துவமணனயில 
குறிபபிட்ட பெொய்களுக்கு 
நிதியுதவி வழங்கபபடும்”, 
என்று வித்யகுமொரொ  பினொங்கு 
அட்வன்டிஸ்ட மருத்துவமணனயில 
்சய்தியொ்ளரகளி்டம் இவவொறு 
கூறினொர.

இ ம் ம ரு த் து வ ம ண ன யி ல 
வழங்கபபடும் ெொன்கு நிதியுதவியில  
ஒன்்றொன இருதய பெொய்க்கொன 
நிதியில இருந்து உதவி 
்ப்றபபட்டது. 

இந்த உதவிக்கொன விணைபபம் 
ஆவைங்கள ்கொடுத்த பி்றகு 
அவரது முழு மருத்துவ ் சலவுக்கொன 
ரிம50,000 கிண்டக்கப்பற்றது. 
ஒபர வொரத்தில அணனத்து 
ெ்டவடிக்ணககளும் முடிவுற்ற 
பின்னர 2020-ஆம் ஆணடு 
ஆரம்பத்தில ஆஞ்சிபயொபி்ளொஸ்டி 
்சயலமுண்றணய (angioplasty 

procedure) பமற்கொண்டொர.
பினொங்கு அட்வணதீஸ் 

மருத்துவமணனயின் பி்ற மருத்துவ 
்தொணடு நிதிகள, ்டொக்்டர பஜ. 
ஏரல கொரடனர நிதி, புறறுபெொய் 
நிதி மறறும் சமூகெல நிதியம் 
ஆகும்.

“மருத்துவ சிகிச்ணசக்குப பி்றகு, 
ெொன் ஒரு புதிய மனிதணனப பபொல 
உைரந்பதன். இபபபொ்தலலொம், 
ெொன் வொரத்திறகு இரணடு 
முண்றயொவது உ்டறபயிறசி 
்சய்கிப்றன்.

“ெொன் இபபபொது 
ஆபரொக்கியமொன உைவு 
உட்கொளகிப்றன், ஏ்னன்்றொல 
மருத்துவரகள ஆபரொக்கியமற்ற 
உைவுகண்ள தவிரக்குமொறு 
பகடடுக்்கொண்டொர. 

“ெொன் இபபபொது பவணலக்குத் 
திரும்ப முடிந்ததில மகிழ்ச்சி 
அண்டகிப்றன். எனது ஐந்து வயது 
இண்ளய மகன் உடப்ட எனது 
குடும்பத்ணத பொதுகொக்கும் ்பொறுபபு 
்கொணடுளப்ளன். 

“சி்றந்த மருத்துவ பசணவணய 
வழங்குவதறகொக மடடுமலலொமல, 
முழு மருத்துவ ்சலவுகண்ளயும் 
ஈடு்சய்ததறகொக பினொங்கு 
அட்வன்டிஸ்ட மருத்துவமணனக்கு 
எனது ென்றிகள, ”என்று அவர 
கூறினொர.

மற்்றொரு  புறறுபெொய் 
பெொயொளியொன  ்ஹங் சீவ கிம்,63 
இந்த மருத்துவமணனயின்  மருத்துவ 
உதவி மூலம் வொழ இரண்டொவது 

வொய்பணப வழங்கியதறகொக ென்றிணய 
்தரிவித்தொர.

்ஹங் 2014 இல கரபபபணப 
புறறுபெொயொல (முதல நிணல) 
பொதிக்கபபடடுள்ளொர, அபத ஆணடில 
கரபபபணப அகறறினொர.

“எனது கருபபபணப அகற்றபபட்ட 
பி்றகு, 2019 ஆம் ஆணடு வணர 
வொழ்க்ணக சொதொரைமொக இருந்தது, 
ெொன் முதன்முதலில என் சிறுநீரில 
இரத்தம் கலந்து வருவணத 
உைரந்பதன்; அதன் பின்னர, 
புறறுபெொய் மீணடும் வந்தது.

“ஒரு கிளினிக்ணக அணுகிய 
பபொது அவரகள என்ணன ஒரு 
தனியொர மருத்துவமணனக்கு 
அனுபபினர, ஆனொல பை வசதி 
குண்றவொக இருந்ததொல, எனது 

யூ எக்ஸ்பிரஸ்பவ வணரயிலொன  
(்தொகுபபு இரணடு) கடடுமொனப 
பணிகள இந்த ஆணடு பிபரவரியில 
மீணடும் ்தொ்டங்கபபடடு 
2025- ஆம் ஆணடின் முதல 
கொலொணடில நிண்றவண்டயும் என்று 
எதிரபொரக்கபபடுகி்றது. இந்த 
திட்டத்திறகொன மதிபபி்டபபட்ட 
்சலவு ரிம 851 மிலலியன் ஆகும். 
தறபபொது நிலம் ணகயகபபடுத்தும் 
விஷயங்களில கவனம் 
்சலுத்தபபடுகி்றது. 

"தஞ்சொங் பூங்கொ-்தலுக் பஹொங் 
மொறறுவழி (்தொகுபபு ஒன்று) 
திட்டத்தின்  இறுதிக்கட்ட விரிவொன 
வடிவணமபபு  ்சயலமுண்ற இந்த 
ஆணடு ெடுபபகுதியில நிண்றவண்டயும் 
என்று எதிரபொரக்கபபடுகி்றது.

கரனி டிணரவ-துன் ்டொக்்டர 
லிம் பசொங் யூ மொறறுவழி 
(்தொகுபபு மூன்று) திட்டத்திறகு 
மிகக் குண்றந்த முன்னுரிணம 
வழங்கபபடுகி்றது. எனபவ, இந்த  
திட்டத்திறகொன ்சயலொக்கம் 
குறித்து தீரமொனிக்கபபடும்,” 
என்று சொவ கூறினொர.

பகளவி பதில அமரணவ 
இன்்வஸ்ட பினொங்கு தணலணம 
நிரவொக அதிகொரி ்டத்பதொ லூ 
லீ லியன் வழிெ்டத்தினொர.இந்த 
சந்திபபில  முதலவரின் சி்றபபு 
ஆபலொசகர ்டத்பதொ �  லீ கொ 
சூனும் கலந்து ்கொண்டொர. 

இனச்வஸ்ட பினாஙகு ஏற்ோடடில் நள்டசேற்்ற சமய்நிகர் உளரயா்டலில் 
முதல்்வர் கலந்து சகாண்்டார்.

ெணபர ஒருவர என்ணன பினொங்கு 
அட்வன்டிஸ்ட மருத்துவமணனக்கு 
பரிந்துணரத்தொர,” என்று ்ஹங் 
கூறினொர.

பினொங்கில உைவக பணியொ்ளரொக 
பணிபுரியும் ்ஹங், புறறுபெொய் 
நிதியத்தின் கீழ் 2020-ஆம் ஆணடு 
கீபமொ்தரபி, கதிரியக்க சிகிச்ணச 
மறறும் மூச்சுக்குழொய் சிகிச்ணச 
்பற்றொர. இவரின் சிகிச்ணசக்கு 
இந்த நிதியில இருந்து ்மொத்தம் 
ரிம46,914 வழங்கபபட்டது.

பெரகொைலின் பபொது பினொங்கு 
அட்வன்டிஸ்ட மருத்துவமணன 
்தொணடு பமலொ்ளர ்ஜன்னி ஓய், 
மருத்துவ ெல அலுவலரகள தபிதொ 
ஆணடரூஸ் மறறும் எரிக் பலொ 
ஆகிபயொர கலந்து ்கொண்டனர.

பினாஙகு அடச்வனடிஸ்ட மருத்து்வமளன சதாண்டு பமலாைர் ச�னனி ஓய் 
உ்டன வித்யகுமாரா மற்றும் செங.
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புக்கிட ்மரதொஜொம் - பினொங்கு  
மொநில அரசு  அடுத்த 10 
ஆணடுகளில மொநிலம் முழுவதும் 
500,000 மரங்கண்ள ெ்டவு ்சய்ய 
இலக்கு ்கொணடுள்ளது.   

மொநில உள்ளொடசி, வீடடுவசதி, 
கிரொமம் மறறும் ெகர திட்டமி்டல 
ஆடசிக்குழு உறுபபினர ்ஜக்டிப 
சிங் டிபயொ, மொநில வனபபகுதிகண்ள 
பொதுகொபபதறகும், பருவநிணல 
மொற்றத்ணத எதிரத்து பபொரொடுவதறகு 
இது அவசியம், என்்றொர.

“2018 முதல 2021 வணர, பினொங்கு 

இரு ஊரொடசி மன்்றங்க்ளொன, 
பினொங்கு மொெகர கழகம் (எம்.பி.பி.பி)    
மறறும் ்சபரொங் பிண்ற மொெகர 
கழகம்  (எம்.பி.எஸ்.பி) ஆகியணவ 
முண்றபய 40,012 மரங்கண்ளயும் 
30,222 மரங்கண்ளயும் ெடடுள்ளன.

“மொநிலத்தில இதுவணர  70,234 
மரங்கண்ள ெடடுளப்ளொம். எனபவ, 
2023-ஆம் ஆணடில 200,000 
மரங்கண்ள ெ்டவு ்சய்து,  வருகின்்ற   
2030-க்குள 500,000 மரங்கண்ள 
ெ்டவு ்சய்யும்  இலக்கு அண்டய 
்சயலப்ட பவணடும். 

"இத்திட்டம் மரம் ெ்டவு 
்சய்வணத மடடும் இலக்கொக் 
்கொணடிருக்கொமல, மொநிலத்தின் 
பசுணம மீட்்டடுக்கவும் ெமது 
மொநிலத்ணத அழகுபடுத்தவும் 
உதவும். எனபவ, இந்த முயறசியில 
பங்பகறகவும், தங்க்ளொல இயன்்ற 
விதத்தில மரங்கண்ள ெடுபவொம் என 
பினொங்கு வொழ்  ்பொதுமக்கண்ள 
பகடடுக் ்கொண்டொர.

"்பொது மக்கள தங்கள 
்சொந்த சுறறுபபு்றத்தில  அலலது 
பதொட்டங்களில மரங்கள ெ்டலொம். 

பிண்ற - பினொங்கு இந்தியர கொறபந்து சங்கம் 
முதல முண்றயொக மின்னியல கொறபந்து 
விண்ளயொடடுப பபொடடிணய பொகொன் ்டொலொம் 
சட்டமன்்ற உறுபபினர சத்தீஸ் முனியொணடி 
அதிகொரபபூரவமொக ்தொ்டங்கி ணவத்தொர. 

"விண்ளயொடடுத் துண்றயின் புதிய 
ணமலகலலொக மின்னியல விண்ளயொடடு 
உரு்வடுத்துள்ளது. எனபவ, இண்ளஞரகள 
விண்ளயொடடுத் துண்றயின் மீது ்கொண்ட 
ஆரவம், ஈடுபொடு  அணனத்தும்   மின்னியல 
விண்ளயொடடில ஈரத்துள்ளது. 

"ஏ்னனில, தறகொல இண்ளஞரகள 
்தொணலபபசி பபொன்்ற ் தொழிலநுடப சொதனங்கள 
பயன்பொடடில அதிக ெொட்டம் ்கொளகின்்றனர.  
இதனொல மின்னியல விண்ளயொடடு, விண்ளயொடடுத் 
துண்றயின் எதிரகொலமொக திகழும்," என முத்துச் 
்சய்திகள ெொளிதழுக்கு அளித்த பபடடியில 
பினொங்கு கொறபந்து சங்க தணலவர � சங்கர 
இவவொறு கூறினொர.

"அன்ண்றய கொலம் பபொல இலலொமல தறபபொது 
பகொவிட-19 ்தொறறு தொக்கத்தொல அதிகமொன 
இண்ளஞரகள ்வளிபய ்சன்று விண்ளயொ்ட 
முடியொத சூழல நிலவுகி்றது. அதுமடடுமின்றி, 
இண்ளஞரகள கொறபந்து விண்ளயொடண்ட 
கொடடிலும் புடசொல விண்ளயொடடில அதிகம் 
ெொட்டம் ்கொளகின்்றனர. 

"இண்ளஞரகள ்வளியில ்சன்று தீயச் 
்சயலகளில ஈடுபடுவணத தவிரபபதறகு 

மின்னியல விண்ளயொடடு சி்றந்த பதரவொக 
அணமயும். 

"மின்னியல விண்ளயொடடு ் பொழுது பபொக்கொக 
மடடும் இலலொமல அதில சி்றந்து வி்ளங்கும் 
விண்ளயொடடு வீரரகள  சுக்மொ விண்ளயொடடுப 
பபொடடி, சீ விண்ளயொடடுப பபொடடி மறறும் 
அணனத்துலக ரீதியில ெ்டத்தபபடும்  மின்னியல 
விண்ளயொடடுப பபொடடிகளில கலந்து ்கொள்ள 
வொய்பபு வழங்கபபடும், என்்றொர.

பினாங்கு ோநிலம் 2030-ககுள் 500,000 
ேரங்கணை நடவு தசயய இலககு

விணையாட்டுத துணையின் புதிய சகாப்தம்  
மின்னியல் விணையாட்டு

அதிகமொன பழ மரங்கண்ள ெ்டவு 
்சய்யும். இதன் மூலம் அணத உைவு 
வங்கிக்கு ்கொடுக்க முடியும்," என 
ெம்பிக்ணக ்தரிவித்தொர.

பரொசொலி பசுணமணய பரொமரிபபதன் 
முக்கியத்துவத்ணதயும் மக்களுக்கு 
எடுத்துணரத்தொர.

"வன வ்ளங்கள பமம்படுத்துதல 
உணணமயில அணனவரின் கூடடுப 
்பொறுபபொகும், மொநில அரசின் முழுப 
்பொறுபபு மடடும் அலல.

"பமலும், வனபபகுதிணய மீணடும் 
பமம்படுத்துவதன் மூலம் வன 
வ்ளங்கண்ள விரிவுபடுத்துவதறகும் மண 
அரிபணபத் தடுக்கவும்  உதவுகி்றது. 
இது கொறறின் தரம் மறறும் 
நிலபபரபபின்  இயறணக கொடசிணய 
பமம்படுத்த முடியும். 

"எனபவ, ெமது ென்ணம மற்றம்  
எதிரகொல சந்ததியினருக்கொக  அதிக 
மரங்கண்ள ெ்டவு ்சய்ய ெம்மொல  
முடிந்த அணனத்து பங்களிபணபயும் 
வழங்க பவணடும்," என்று அவர 
கூறினொர.

ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் ச�க்டிப் சிங டிபயா மற்றும் எம்.பி.எஸ்.பி பமயர் ்டத்பதா பராசாலி (நடுவில்) மரம் நடடு 
இத்திட்டத்ளத து்வக்கி ள்வத்தனர். 

 ப்டவிட மார்்ஷல் முதல் நிளலயில்  ச்வற்றி சேற்்ற தி.ஈஸ்வீரனுக்கு பகாப்ளே எடுத்து 
்வழஙகினார் ( உ்டன � சஙகர் மற்றும் பிபரம் குமார்). 

ேஙபகற்ோைர்கள் இந்த போடடியில் மிகுந்த 
ஆர்்வத்து்டன கலந்து சகாள்்வளத காணலாம்.

ஏ்னன்்றொல, அதிகமொன மக்கள 
பங்பகறகும் பபொது, விணரவொக ெம் 
இலக்ணக அண்டய முடியும்,” என்று 
்ஜக்டிப  எம்.பி.எஸ்.பி சுறறுச்சூழல 
தொழ்வொரத்தில மரம் ெடும் திட்டத்ணத 
அதிகொரபபூரவமொக ்தொ்டங்கி ணவத்து 
இவவொறு கூறினொர.

இந்நிகழ்ச்சியில எம்.பி.எஸ்.பி 
பமயர ்டத்பதொ பரொசொலி ்மொஹமட 
கலந்து ்கொண்டொர.

ஒவ்வொரு ஆணடும் ஏபரல 22 ஆம் 
பததி ் கொண்டொ்டபபடும் பூமி தினத்ணத 
முன்னிடடு  எம்.பி.எஸ்.பி மரம் ெடும் 
திட்டத்தில இந்த ஆணடு சுமொர 50  
‘்்டபகொமொ’ மரக்கன்றுகள 
ெ்டபபட்டன.

பரொசொலி கருத்துபபடி,          எம்.
பி.எஸ்.பி தி்றந்த்வளி ்கொண்ட 
பலபவறு இ்டங்களில அதிகமொன  
மரங்கண்ள ெடடு சமூகத்திறகு 
பயனளிக்கும் வணகயில அதிகமொக 
வன பூங்கொக்கள உருவொக்க  
திட்டமிடடுள்ளது.

 "மொெகர கழகம்  ்பருநிலத்தில  

எம்.பி.எஸ்.பி ஊழியர்கள் இத்திட்டத்தில் ேஙசகடுத்து மரம் நட்டனர்.

இந்த மின்னியல விண்ளயொடடுப பபொடடி 
சிவம் பகட்டரிங், மபலசிய தமிழர குரல 
இயக்கம் மறறும் மின்னியல விண்ளயொடடு சங்க 
இணை ஆதரவு்டன்  சி்றபபொக ெண்ட்பற்றது. 

தொமொன் இணடிரொவொபச, மபலசிய தமிழர 
குரல இயக்க தணலணமயகத்தில ெண்ட்பற்ற 
இபபபொடடியில 16 முதல 35 வயது வரம்பில 
ஏ்றக்குண்றய 32 பங்பகறபொ்ளரகள கலந்து 
்கொண்டனர. 

இபபபொடடியில தி.ஈஸ்வீரம் முதல 
நிணல ்வறறியொ்ளரொகவும், கலவிண்டர சிங் 
(இரண்டொம் நிணல) மறறும் மூன்்றொம் நிணலயில 
தி.சஞ்சிவரம் ்வறறி ்பறறு பகொபணபணய 
தடடிச் ்சன்்றனர. 

இபபபொடடியின் நிண்றவு விழொவில கலந்து 
்கொண்ட தமிழர குரல இயக்கத் தணலவர 
ப்டவிட மொரஷல ்வறறியொ்ளரகளுக்கு ்வறறி 
பகொபணப எடுத்து வழங்கினொர.
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ேஙபகற்ோைர்கள் இந்த போடடியில் மிகுந்த 
ஆர்்வத்து்டன கலந்து சகாள்்வளத காணலாம்.

1.

பினாஙகு துள்றமுகத்தின சமூக 
சேருநிறு்வன திட்டத்தின கீழ்

 (சி.எஸ்.ஆர்)  ேட்டர்ச்வார்த்தில் 
உள்ை ேல்ப்வறு ேள்ளிகளைச் 
பசர்ந்த 20 மாண்வர்களுக்கு 

மடிக்கணினிகளை  
ோகான ்டாலான சட்டமன்ற 

உறுப்பினர் சத்தீஸ் முனியானடி 
மற்றும் அதன தளல்வர்  

்டத்பதா ளசயத் முகமது உ்டன   
எடுத்து ்வழஙகினார். 

2.

மபலசிய நாதஸ்்வரம் & 
தவில் சஙக உறுப்பினர்கள் 

பினாஙகு மாநில இரண்்டாம் 
துளண முதல்்வர் பேராசிரியர் 

ே.இராமசாமி அலு்வலகத்திற்கு 
மரியாளத நிமித்தம்  ்வருளக 

பமற்சகாண்்டனர்.
 

3. 
பினாஙகு இளைஞர் 
பமம்ோடடுக் கழக 

ஏற்ோடடில் ந்டத்தப்ேடும் 
கடடுளர எழுதும் 

போடடியின பிரச்சூரத்ளத 
ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் 

சூன லிப் சீ மற்றும் 
ஏற்ோடடுக் குழுவினர் 

காண்பிக்கின்றனர். 

1. 2.

3. 4.

5.

6.

4.

பநானபுப் சேருநாளை முனனிடடு 
ேத்து கா்வான நா்டாளுமன்ற 
பசள்வ ளமய ஏற்ோடடில் 
நள்டசேற்்ற சகத்துோட  
மடிக்கும் நிகழ்ச்சியில் 
நா்டாளுமன்ற உறுப்பினர் 
கஸ்தூரி ராணி கலந்து 
சகாண்்டார். 

5.

ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் ச�க்டிப் 
சிங டிபயா மற்றும் நா்டாளுமன்ற 
உறுப்பினர் ஆர்.எஸ்.என இராயர்   
ளசக் யூபசாப் விளையாடடுப் 
பூஙகாள்வ சதா்டக்கி ள்வத்தனர்.

6.

ப�ொது மக்கள் ்கண்கொட்சிககு 
�ொடொங் க்கொத்ொவில் வண்ண 
விளககு்களொல் சிற�ங்்கள் 
அலங்்கரிக்கப�ட்டுள்ளன.
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BIRO PENGADUAN AWAM 04-263 6893

SEKRETARIAT KERAJAAN  04-262 1957

NEGERI

KASTAM 04-262 2300

IMIGRESEN 04-250 3419

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

Pusat Perkhidmatan Wanita (Seberang)04-398 8340

EPF 04-226 1000

SOCSO 04-238 9888

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

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

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

Talian Kecemasan & Perkhidmatan Awam

PROGRAM PENGHARGAAN WARGA EMAS/OKU/IBU TUNGGAL/

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

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

TIADA PERGERAKAN, TIADA JANGKITAN!

Saluran Rasmi Kempen Penang Lawan Covid-19

Nama ADUN No Tel/ No Faks

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(F) 04 - 827 8868

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

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

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

(T) 04 - 351 1732

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

(T) 04 - 305 4962

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

(T) 04 - 521 1106

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

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

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

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

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

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

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

(F) 04 - 506 2138

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

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

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

(T)

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

(T) 04 - 829 0614

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(T) 04 - 829 9143

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

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

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

NAMA ADUN No Tel/ No Faks

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

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

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

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

(F) 04 - 228 8514 

PKR PENANG HQ (T) 04 - 397 0115

-
(T)

NAMA ADUN PEMBANGKANG No Tel/ No Faks

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

N.02 BERTAM
YB Khaliq Mehtab Mohd. Ishaq

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

N.04 PERMATANG BERANGAN
YB Nor Hafizah Othman

N.05 SUNGAI DUA
YB Muhamad Yusoff Mohd. Noor

(T)

N.10 SEBERANG JAYA
YB Dr. Afif Bahardin

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

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

(T)

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

PEGAWAI PENYELARAS KADUN No Tel/ No Faks

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

(T) 019 - 338 2668

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

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

(T) 019 - 415 3850
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Nama Telefon

MBSP 04 - 549 7555

Ahmad Rizal Abd. 
Hamid

019 - 464 6696

Anuar Yusoff 016 - 461 6390
04 -507 5390

Chee Yeeh Keen 019 - 455 7731

Cheen Goon Hooi 012 - 402 0923

David Marshel a/l 
Pakianathan

019 - 412 3397
04 - 399 6689

Fahmi Zainol 018 - 232 2502

Galaimani a/l 
Subramnian

012 - 534 1384

Harryzan Yaakub 019 - 456 8484

Heng Yeh Shiuan 016 - 261 2460

Jason Raj a/l 
Kirupanantha

014 - 905 8113

Mohd Saifullah Abd. 
Nasir

013 - 770 1001
013 - 503 3349

Muhamad Suzuki 
Ahmad

0111 - 1119 4419

Ng Yee Siang 010 - 562 2698

Ngoh Cheng Hai 017 - 979 0933

Noor Azuawati Ahmad 018 - 965 4559

Norly Masitah 
Mohamed Noor

013 - 582 2503

Ong Jing Cheng 012 - 758 3779
016 - 445 5709

Ooi Boon Sheng 016 - 447 8320

Ooi Yong Wooi 016 - 421 1196

Tan Bee Hong 019 - 458 8321

Tan Chee Teong 012 - 401 7718

Tan Choo Eng 019 - 448 4344
04 - 323 2679

Teh Chuann Yien 010 - 441 7749

Zainuddin Mohamed 012 - 479 4200

Nama Telefon

MBPP 04 - 259 2020

Abdul Latif Mohamad 012 - 248 5016

Ahmad Azrizal Tahir 019 - 541 4818

Alan Lim Wei Lun 017 - 343 3995

Dr. Shahul Hameed Syed 
Mohamed

013 - 431 9384

Francis a/l Joseph 012 - 474 3321

Haji Mohamed Yusoff 
Mohamed Noor

019 - 413 8114

Hari Krishnan a/l Ramakrishnan 010 - 505 5571

Harvindar Singh a/l Darshan 
Singh

012 - 428 2250

Kaliyappan a/l P. Renganathan 012 - 407 7276

Lee Chee How 012 - 470 3389

Lee Kim Noor 04 - 229 8382

Lee Wei Seang 012 - 452 8305

Muhamad Khairul Mohd Ali 012 - 542 0520

Mohd Suhairi Arumugam 
Abdullah

016 - 521 3369

Nor Afni Md. Yusuff 019 - 547 8460

Quah Boon Lim 017 - 462 2431

Rodziah Abul Khassim 019 - 319 4840

Rohaizat Hamid 019 - 510 0075

Tan Chiew Choon 019 - 470 4499

Tan Hooi Peng 012 - 498 6212

Tan Seng Keat 012 - 438 6191

Tan Soo Siang 012 - 475 2453

Theng Jie Wey 016 - 418 7108

Wong Yuee Harng 016 - 439 9121

Bil. Nama Daerah Pejabat / Unit 

Kewarganegaraan

No. Telefon

1. Yeap Choon Keong Timur Laut Penyelia

Bahagian

Kewarganegaraan

Pejabat Bahagian 

Kewarganegaraan Pulau Pinang,

Tingkat 3, KOMTAR

04 - 650 5556

013 - 449 0366

2. K. Velan Barat Daya 018 - 394 4537

3. Lim Zheng Han Seberang Perai

Utara

011 - 1244 7167

4. K. Nirmala Seberang Perai 

Tengah 

017 - 572 0272

5. K. Viknesh Prabu Seberang Perai

Selatan

012 - 693 4786
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A TOTAL of 18 senior citizens 

at the Ranji Nursing Home in Ja-

lan Rambutan, Air Itam, were all 

beaming with joy after receiving 

basic necessities from Air Itam 

assemblyman Joseph Ng. 

They were delighted with the 

gifts provided by Ng and non-

governmental organisation (NGO) 

Malaysia Hindhudharma Maa-

mandram (Penang Chapter) at a 

ceremony held in conjunction with 

the recent Tamil New Year cel-

ebration.

They received basic necessi-

ties like flour, cooking oil, oats, 

and biscuits.

“This is a special occasion as 

we are able to witness a cultural 

diversity in the country.

“This is what matters the most 

as it helps to make our nation a 

better place.

“The cooperation with Malay-

sia Hindhudharma Maamandram 

is also much appreciated,” he 

said after attending the event for 

the first time at the nursing home.

Malaysia Hindhudharma Maa-

mandram (Penang Chapter) chair-

man N. Thanabalan was also 

grateful for being given the oppor-

tunity to organise such an event.

“We would like to bring cheer 

to the senior citizens and liven up 

the environment,” he said.

FOLLOW the standard 

operating procedures 

(SOPs) or risk hav-

ing errant Ramadan 

bazaars closed, says 

state Local Govern-

ment, Housing, Town 

and Country Planning 

Committee chairman 

Jagdeep Singh Deo (pix).

Jagdeep said in total there are 

69 Ramadan bazaars in Penang, 

27 on the island and 42 on the 

mainland.

“And we will take stern action, 

including to shut down the Rama-

dan bazaars if the opera-

tors and visitors do not fol-

low the SOPs.

“Fortunately, based on 

the report that we have 

received so far, we have 

a very good SOP compli-

ance rate of more than 

95% for Ramadan ba-

zaars in Penang.

“Thus, I hope this good mo-

mentum will continue. After all, 

it is mandatory to comply with 

the SOPs to contain the Covid-19 

pandemic,” Jagdeep told a press 

conference in Komtar on April 16.

According to Jagdeep, a total 

of 100 MBPP and MBSP enforce-

ment officers have been instruct-

ed to conduct monitoring regularly 

at all Ramadan bazaars in the 

state to ensure full compliance 

with the SOPs.

“And I wish to remind all the 

Ramadan bazaar organisers in 

the state to be responsible so 

that the Ramadan bazaars in their 

areas fully adhere to the SOPs.

“After all, we want to allow the 

bazaars to open until the end of 

Ramadan if only everyone plays 

their part,” he added.

THE Penang government has 

joined hands with Penang Halal 

International (PHI) to organise a 

month-long campaign called “Sinar 

Ramadan 2021” to promote busi-

ness operators and premises sell-

ing food, drinks and other items 

during this fasting month.

Chief Minister Chow Kon Yeow 

said the campaign, which is from 

April 13 to May 31, would focus 

on hotels having buffets, Ramadan 

bazaar operators and several se-

lected shopping malls in the state.

“These premises will participate 

in the campaign by having logos 

and posters prepared by PHI at 

their entrances.

“So far since yesterday (April 

13), the response has been 

quite encouraging, and we hope 

the related parties will play their 

part to boost their businesses 

this Ramadan.

“During this time of Ramadan, 

I encourage fellow Penangites to 

continue praying for the Covid-19 

pandemic to subside and may it 

all come to an end sooner than 

expected.

“We are grateful that many activ-

ities during this season of forgive-

ness are able to resume this year.

“I urge everyone to stay safe 

by complying with the standard 

operating procedures (SOPs) when 

visiting premises to buy necessi-

ties,” Chow said during the official 

launching ceremony of the cam-

paign on April 14.

The premises with the logos 

and posters at their entrances in-

clude Masjid Daerah Balik Pulau, 

Bayan Baru Ramadan bazaar, Sun-

gai Acheh Ramadan bazaar, Mydin 

Bukit Jambul, Sunshine Square 

(Bayan Baru), Hotel Royal Penang, 

Eastin Hotel Penang, G Hotel and 

many others.

Chow said the other purpose 

of this campaign was to continue 

encouraging people to shift to digi-

talisation while making purchases 

online.

“I believe Shopee and Foodpan-

da have been working closely with 

PHI on other initiatives," Chow said.

Spreading festive cheer among old folk 

Ramadan bazaars will be closed if SOPs are ignored

Campaign to promote business operators during Ramadan

T
HE Hari Raya mood fills the 

air if you walk into the Sum-

mer Market at the Bukit Jam-

bul Complex in Penang.

State Entrepreneurial Develop-

ment, Trade and Industry Commit-

tee chairman Datuk Abdul Halim 

Hussain recently launched the 

Summer Market where pre-Hari Ra-

ya promotions are being held until 

May 12.

He said the state government 

would continue to support efforts 

in reviving the economy and hoped 

to see more of these programmes 

in the future.

“The Covid-19 pandemic has 

adversely affected the Malaysian 

economy, businesses and people’s 

livelihoods.

“When you buy from Bukit Jam-

bul Complex, you are supporting 

our local medium and small busi-

ness owners. By supporting local 

means you care about the commu-

nity that you live in.

“Bukit Jambul Complex JMB has 

done a great job in helping these 

small business owners by provid-

ing space at a very minimal charge 

of as low as RM10 per day and at 

the same time organising many 

marketing activities to attract more 

shoppers,” Abdul Halim said in his 

speech recently.

Bukit Jambul Complex JMB 

chairman K.H. Chan said in view 

of the Ramadan month, the Sum-

mer Market (at Level 2 & 3) was 

to create a livelier atmosphere 

of the fasting month and at the 

same time to revive the tenants’ 

and merchants’ businesses af-

fected by Covid-19.

“It is very affordable and we 

have planned a centralised mar-

keting strategy there for our small 

business owners with many excit-

ing and enjoyable activities, such 

as football juggling, balloons give-

aways by our clowns, emcee an-

nouncement, facebook live at our 

KBJ official page, giving away RM2 

cash vouchers which shoppers can 

spend at the Summer Market,” 

Chan said.

“All this would not add up to the 

amount paid for their rental. We 

hope many small business own-

ers will grab this opportunity to re-

bound after the pandemic.”

On the same day, Abdul Halim 

also officiated Diabetes Awareness 

Programme and Lucky Spin Re-

wards Closing Programme at Bukit 

Jambul Complex.

“Healthy people are an asset to 

the country, especially to its eco-

nomic growth. Diabetes control and 

reduction of complications related 

to diabetes are very important to 

avoid any negative impact.

“I call on all health profession-

als to use technology and innova-

tion, as well as be aware of the 

potential use of mobile phone 

applications, other technological 

advances, and telemedicine in 

improving diabetes self-manage-

ment,” Abdul Halim said.

He added that according to the 

World Health Organisation, diabe-

tes is one of the leading killers in 

the world. 

Summer 
Market brings 
on Raya mood

Ng handing over the basic necessities to one of the old folk 
while Thanabalan (left) looks on.

Abdul Halim 
having a chat with 
one of the traders 
at the Summer 
Market as Chan 
looks on.
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Story by Kevin Vimal 

Pix by Alissala Thian 

G
IVEN a second chance 

in life is something to be 

most grateful for, as two 

incredibly fortunate individuals, 

who survived a couple of life-alter-

ing incidents, would attest to.

R. Vidyakumara, 42, who was 

diagnosed with severe coronary ar-

tery disease, said words could not 

describe the painful experience he 

had to endure. 

But due to many good souls 

around him, his road to recovery 

during the treatment was made that 

much smoother.

Married with four children, the 

technician said he first experienced 

chest pains in 2017 and consulted 

a doctor in Seberang Jaya Hospital, 

before being confirmed to have the 

disease.

“After the consultation at the 

Seberang Jaya Hospital, I was 

advised to go to the Penang Hos-

pital for the placement of a coro-

nary artery stent.

“All was good after that as I 

was going for regular check-ups, 

but in late 2019, my condition 

worsened. I was brought back to 

the hospital and found to have 

four blockages in my heart.

“Due to my severe condition, 

I was advised by the government 

hospital to try out other hospitals 

for faster treatment.

“While my family and I were 

cracking our heads over where 

to go next, a friend of mine sug-

gested that I go to Penang Adven-

tist Hospital. He said they have 

several funds dedicated to assist 

the needy diagnosed with select-

ed medical conditions,” Vidyaku-

mara told reporters at Penang 

Adventist Hospital on April 7.

PAH then approved his admis-

sion after receiving all the required 

documents to be able to benefit 

from one of the four funds in the 

hospital, the Patient Heart fund.

Vidyakumara had then applied 

for the angioplasty procedure for 

which the hospital covered 100% 

of medical expenses from the said 

fund for RM50,000.

In less than a week, the entire 

process was completed, and he 

went through the angioplasty proce-

dure in early 2020.

The other three PAH medical char-

ity funds are the Dr J. Earl Gardner 

fund, Cancer fund and Welfare fund.

“After going through the medi-

cal procedure, I felt like a new 

man. I had this new kind of en-

ergy and nowadays, I exercise at 

least twice a week.

“I am glad that I am able to re-

turn to work now. As the sole bread-

winner with my youngest child at a 

tender age of five, I have a respon-

sibility to put food on the table for 

my family.

“I have a huge amount of appre-

ciation for PAH for not only providing 

the best medical service but also for 

covering the entire medical expens-

es,” he added.

Another patient, cancer sur-

vivor Heng Seew Kim, 63, was 

emotional while expressing her 

gratitude to PAH for giving her a 

second chance to live.

Heng was diagnosed with cer-

vical cancer (stage one) in 2014 

and had her cervix removed in 

the same year while she was 

working in Johor.

“After getting my cervix removed, 

life was normal until 2019, when I 

experienced blood in my urine for the 

first time. The cancer had recurred.

"During that time, I was back in 

Penang, so I went to a private clinic 

first for a consultation. 

“The clinic referred me to a 

private hospital, but due to the 

limited facility to cater to my case 

there, a friend of mine recom-

mended me to PAH,” Heng said.

Heng, who works as a restau-

rant waitress in Penang, under-

went chemotherapy, radiotherapy 

and brachytherapy in 2020 under 

the Cancer fund.

A total of RM46,914 was dis-

bursed from this fund to cover 

her treatment.

“I can never thank PAH enough 

for the assistance they have pro-

vided. The medical staff here are 

also very nice and they are full 

of compassion, care and love for 

the patients.

“Those of you who are suffering 

from any kind of chronic or medical 

situation, do consult PAH and they 

will be able to guide you through,” 

she added.

Smiling again after surviving 
critical medical conditions 

Heng and Vidyakumara 
are thankful for the 
second chance at life 
that PAH helped provide.
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S
OCIETY should keep 

supporting initiatives 

pertaining to training 

disabled individuals for them to 

become independent, says Tan 

Lean Kee, wife of Chief Minister 

Chow Kon Yeow.

"They deserve to be given the 

opportunity for self-development 

as they have the potential and 

capacity to be someone success-

ful," Tan said.

She said this when leading del-

egates from Pertubuhan Wanita Mu-

tiara Pulau Pinang when they visited 

Pusat Pemulihan Dalam Komuniti 

(PPDK) Sungai Tiram on April 6.

Accompanying her was State En-

trepreneurial Development, Trade 

and Industry Committee chairman 

Datuk Abdul Halim Hussain.

"I would like applaud the com-

mitment and love shown by the 

Pusat Pemulihan Dalam Komuniti 

Sungai Tiram towards these spe-

cial children.

"It is certainly not an easy task 

to coach or train differently abled 

children to become productive in-

dividuals and at the same time to 

contribute towards the well-being of 

the community.

"I would like to also share my 

thoughts here with parents who 

have children with special needs 

to not hesitate to seek assis-

tance from centres such as this if 

they need it. 

"Perhaps they (parents with dis-

abled children) can also create a 

support group to encourage each 

other," Tan added.

She also added that children 

from young need to be taught to 

respect special children. 

Meanwhile, Abdul Halim in his 

speech, said it is important that 

the disabled are equipped with life 

skills so that they can lead an inde-

pendent life

“We need to also spread aware-

ness of the existence of centres 

such as this so that more organ-

isations, individuals and corporate 

companies can come forward to 

support these centres’ mission 

and vision.

“Centres such as the Pusat 

Pemulihan Dalam Komuniti Sungai 

Tiram play a pivotal role in provid-

ing a better life for the disabled 

through their programmes.

“We need to also spread 

awareness on the existence of 

centres such as this so that more 

organisations, individuals and 

corporate companies can come 

forward to support these centres’ 

mission and vision.

“As the assemblyman for Batu 

Maung, I would like to applaud 

the Pertubuhan Wanita Mutiara 

Pulau Pinang for visiting the cen-

tre which comes under my constit-

uency to bring cheer to both the 

trainers and trainees here,” said 

Abdul Halim.

During the visit, the Pertubu-

han Wanita Mutiara Pulau Pinang 

presented duit raya to the trainers 

and trainees as a token of appre-

ciation from the organisation. 

The delegates also contributed 

RM1,000 to the centre.

Also present was Pusat Pemu-

lihan Dalam Komuniti Sungai Ti-

ram chairman Ali Yusoff.

THE residents and community in 

the Bukit Gelugor parliamentary 

constituency, especially in Air Itam, 

can now seek help at the recently-

opened community centre in Lint-

ang Kampung Melayu 1.

Air Itam assemblyman Joseph 

Ng said the community centre 

serves as an alternative for people 

to seek assistance.

“Some residents may find it 

difficult to travel to the Air Itam 

market to seek help at my ser-

vice centre.

“They can come to this centre 

and we can help them with their 

problems. The centre will be open 

every Saturday from 10am to 

1pm,” he said in his speech before 

the opening ceremony on April 2.

Ng also thanked Penang Ad-

ventist Hospital (PAH) for providing 

free influenza vaccination for the 

elderly.

PAH had collaborated with Ng to 

give 100 doses of free influenza 

vaccine to the B40 elderly in the 

Air Itam area.

Chief Minister Chow Kon Yeow 

said it was a commendable effort 

to set up the centre for the people 

in the area.

“This is part of the state’s com-

munity outreach efforts. The set-

ting up of the centre is in line with 

the Penang2030 vision of ‘A Fam-

ily-Focus Green and Smart State 

that Inspires the Nation’,” he said.

Bukit Gelugor MP Ramkarpal 

Singh said the setting up of the 

community centre was an initiative 

to uplift the livelihood of the peo-

ple, especially the elderly and B40 

community, in the area.

CHIEF Minister Chow Kon Yeow 

paid his last respects to Datuk 

Seri Choot Ching Khoon, the 

founder of the famous Salute 

Kopi O brand at his residence on 

April 1.

Ching Khoon, who was high-

ly respected for his charitable 

work and success in business, 

passed away peacefully on 

March 27.

He was 100.

He leaves behind his wife Da-

tin Seri Goh Cheow Hong, five 

sons, a daughter, a god-daugh-

ter, 11 grandchildren and six 

great-grandchildren.

His eldest son, Datuk Seri 

Choot Ewe Seng, is the Penang 

Chinese Chamber of Commerce 

(PCCC) executive adviser.

Representatives from various 

clan associations and organisa-

tions as well as the who's who 

in Penang also turned up at the 

wake service to pay their re-

spects to Ching Khoon.

Ching Khoon was laid to rest 

at Nirvana Memorial Park, Se-

menyih, Selangor. 

REAL estate company Hectarworld 

marked its second year in Penang 

with a grand dinner on April 7.

Its managing director, Kenny 

Teoh, said the company was happy 

to expand its wings to Penang.

“Penang leads in many ways, 

and now with our country slowly 

but steadily recovering from this 

devastating global pandemic, we 

hope to use our skills and exper-

tise to lend a helping hand to boost 

the state’s economy.

“Today marks our second year 

in Penang and we are proud to be 

able to host and organise our first 

grand dinner. Thank you for making 

this dinner a success,” Teoh said 

in his speech.

Some 230 Hectarworld Penang 

branch members were treated to 

electrifying K-pop dance perfor-

mances and a sumptuous meal 

during the “Hectarworld Kick-Start 

Grand Dinner”. 

State Tourism and Creative 

Economy Committee chairman 

Yeoh Soon Hin, who was present 

on behalf of Chief Minister Chow 

Kon Yeow, welcomed the compa-

ny’s expansion in Penang.

“The Penang government be-

lieves that Hectarworld can work 

together with the state to grow 

its tourism and creative econo-

my,” he said.

Hectarworld has been serving 

the property market in Australia 

and Southeast Asia. 

Currently, the company has 

about 2,000 members in Ma-

laysia.

Reaching out to the community

Leaving behind a great legacy

Hectarworld marks second year in style 

Call to support initiatives 
to train the disabled

Ali (second from left) receiving a token of appreciation from Tan as Abdul Halim (right) looks on.

Yeoh (third from right) and Teoh (centre) with other Hectarworld and strategic partners. 

Chow and his entourage paying their last respects to Ching Khoon.
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摄影：罗孙庭

就算不出门，也能到“世界各
地”热门景点打卡！

为了增添槟城吸引力，以及缓
解本地民众抗疫期间的低迷气氛，
槟州旅游与创意经济（ PETACE）
办事处透过槟州环球旅游机构，
从4月至6月在旧关仔角举办“带世
界至你家门”（Penang Brings The 
World to you Doorstep）活动，让民
众在不出国和跨州的情况下也能到
世界各地“旅游”。

槟州首席部长曹观友说，槟州
政府意识到边境的关闭，以及跨
州和旅行都受到限制，希望透过
这些美丽的灯饰雕塑品，为槟城
人民营造节日气氛。

他是于日前在旧关仔角出席“
带世界至你家门”亮灯仪式上致
词时说。

“国内旅游业必须通过各种创
新的方式来维持，纵观槟城多年
来旅游业的杰出表现，槟城的创
意经济拥有极大潜能，旅游业和
创意领域可互相产生积极和正面
的经济影响，并长期合作，达至
互惠互利。

他说，国际教科文组织宣布
2021年为“国际可持续发展创意
经济年”，为此槟州政府也希望
促进以此为主题的创意产业、艺
术和文化活动，因此就有了“槟
城将世界带到你家门口”灯会的
想法，并选择在宽阔的旧关仔角
展示这些创意灯饰雕塑。

他也提醒民众在赏灯时，不忘
遵守SOP，因为抗疫的挑战还未
结束。

杨顺兴：即起至6月展出
槟州旅游发展及创意经济委

员会主席杨顺兴说，举办灯会的
目的不仅让无法出国的民众“解
瘾”，同时也希望能缓和抗疫的
压力氛围。

“灯会将从斋戒月开始，即4月
到6月展出，若民众反映热烈，或
延长展出期限。”

“带世界至你家门”灯会活动
耗资40万令吉，环绕旧关仔角草
场，分别放置展现英国、 日本、
澳洲、印度、中国、阿联酋、美
国、法国地区的著名标志性建筑
以及特色，以及可爱的12星座的

灯饰，让民众在著名的世界地标
打卡。

与会者包括上议员林慧英、彭

加兰哥打区州议员魏子森、峇都
兰樟区州议员王耶宗、槟岛市议
员王宇航等人。

Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

传统手工月饼，制作过程一点
也不能马虎。

“带世界至你家门”将世
界 各 地 标 志 性 的 节 目 和
风情呈现出来，让人们一
解“旅游”的欲望。

主持亮灯后的槟首长曹
观 友 ， 与 随 行 的 林 慧
英、杨顺兴等人在五彩
缤纷的现场自拍留念。现 场 也 有 中 国 风 的 灯

饰。

绚丽亮眼的彩灯，让人们看了心情愉悦！

8个国家的特色都
展现在人眼前，邀
你一起打卡。


