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Story by K.H. Ong
Pix by Muhamad Amir Irsyad 
Omar

IT was another milestone 
achievement for Penang 
when the Penang Hill Bio-

sphere Reserve (PHBR) was 
officially listed by the United 
Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organisa-
tion (Unesco) under its Man 
and the Biosphere (MAB) Pro-
gramme recently.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow, who is also the chairman 
of the Penang Hill Corporation 
(PHC), said PHBR is the state’s 
second accolade from Unesco 
after George Town was accord-
ed the Unesco World Heritage 
Site status in 2008.

He said the Unesco approval 
for PHBR listing came during 
the 33rd Session of the Man 
and Biosphere Programme In-
ternational Coordinating Coun-
cil (MAB-ICC) in Abuja, Nigeria, 
on Sept 15.

“The state government is 
most grateful and takes pride 
in the success of a painstaking 
five-year endeavour for getting 
the Unesco approval

“Besides fostering the har-
monious relationship between 
man and nature, the PHBR also 
paves the way for Penang Hill 
and its surrounding areas to 
become a world-class learning 
site to explore and illustrate 
methods of conservation and 
sustainable development.

“This will bring us closer 
towards achieving the Pen-
ang2030 vision (A Family Fo-
cused Green and Smart State 
that Inspires the Nation),” Chow 
said in his speech via Zoom 
press conference on the “Desig-

nation of Penang Hill Biosphere 
Reserve under the Unesco Man 
and the Biosphere Programme” 
in Komtar on Sept 16.

The prestigious accolade 
for PHBR is the third Unesco 
biosphere reserve to be de-

clared in Malaysia after Tasik 
Chini in Pahang and Crocker 
Range in Sabah.

There are 714 biosphere 
reserves in 129 countries, in-
cluding 21 transboundary sites 
under the World Network of Bio-

sphere Reserves.
According to historical re-

cords and the biodiversity as-
sessment of Penang, a total of 
2,456 plant species from 206 
families are found in the PHBR. 
Among them, 20 are on the 

International Union for Conser-
vation Nature (IUCN) red list of 
which four species are listed as 
critically endangered.

PHBR encompasses three 
major ecosystems, namely 
the terrestrial, marine and 
coastal ecosystems.

It spans over an area of 
12,481 hectares (7,285ha 
of terrestrial ecosystem and 
5,196ha of marine ecosys-
tem), covering Penang Hill, 
Penang National Park, Penang 
Botanic Gardens, Teluk Bah-
ang Dam, Ayer Itam Dam, six 
permanent forest reserves 
which are Bukit Kerajaan For-
est Reserve, Teluk Bahang 
Forest Reserve, Laksamana 
Forest Reserve, Penara Hill 
Forest Reserve, Highlands 
Forest Reserve and Pantai 
Acheh Forest Reserve as well 
as several water catchment 
areas on Penang island.

PHBR Unesco 
listing a pride 
for Penang

*TURN TO P2

A magnificent view of George 
Town from Penang Hill.

Cheok (right) briefing Chow (centre) and Wong on the Penang Hill Biosphere Reserve 
that has gained Unesco approval.
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Chow added that the state 
government aims to make Pen-
ang a fine example for other 
states to emulate when it comes 
to conservation works and sus-
tainable economic development 
in Malaysia.

He added the initiative to 
nominate the PHBR kickstart-
ed in 2016 when Lim Guan 
Eng was PHC chairman and 
also the chief minister then

While celebrating the suc-
cess of the five-year endeav-
our, Chow thanked the coor-
dinated efforts and collabora-
tion with The Habitat Group, 
academics from Universiti 
Sains Malaysia and various 
state and federal agencies to-
gether with support from the 
Energy and Natural Resources 
Ministry (KeTSA).

Among those who partici-
pated in the online press con-
ference were state executive 
councillors Yeoh Soon Hin and 
Jagdeep Singh Deo,  Air Itam 
assemblyman Joseph Ng, Bukit 

Bendera MP Wong Hon Wai, 
Penang Hill Corporation gen-
eral manager Datuk Cheok Lay 
Leng, The Habitat Group found-
er Datuk Harry A. Cockrell, The 
Habitat managing director Allen 
Tan, USM honorary professor 
Dr Siti Aishah Mohd Nor and 
GTWHI general manager Dr Ang 
Ming Chee.

Cheok said Penang is rich in 
biodiversity, heritage and cul-
ture and cannot afford to lose 
these precious assets.

With the listing of PHBR, he 

said they hope that this would 
invoke greater awareness on 
the importance of protecting 

and conserving them.
“The responsibility of pro-

tecting and conserving PHBR 

lies with everybody who utilis-
es the natural resources and 
enjoys the natural assets of 
Penang state,” Cheok said.

Cockrell said The Habitat 
Group is honoured to be part 
of the collaboration which has 
been extremely successful.

“This is for the children of 
Penang, this is for the children 
of Malaysia. We are onto a 
wonderful beginning; there is a 
lot to be done,” he said.

* SEE ALSO P8 

Story by Tanushalini Moroter
Pix by  Alissala Thian

THE state government, 
through PgCare Alliance, 
has launched the “Pg-

Care Telehealth Service” to 
provide medical consultation 
via video call or phone call 
for Covid-19 patients under 
home quarantine in Penang.

State Tourism and Cre-
ative Economy Committee 
chairman Yeoh Soon Hin 
said the telehealth servic-
es would be conducted us-
ing the platform hosted by 
DoctorTouch, a vir tual care 
channel which is available in 
multiple languages such as 
Bahasa Malaysia, English and 
Mandarin.

“PgCare’s Telehealth is one 
of Malaysia’s first public tele-
health services for Covid-19 
home quarantine patients, avail-
able daily from 9am to 10pm.

“Through this platform, Co-
vid positive patients under-
going home quarantine can 
receive remote medical con-
sultation through HD video or 
phone call from a panel of vol-
unteer doctors.

“The state government will 
be absorbing the consultation 
fee of RM5 which means the 
service will be complimentary 
until end of this year,’’ said Yeoh 
during the virtual launch of the 
telehealth service on Sept 17.

Yeoh said doctors on Doc-
torTouch are also authorised to 
generate ePrescription, which 
complements PgCare Alliance’s 
partnership with BIG Pharmacy 
that delivers the necessary 
medication to a patient within 
two hours.

“The ‘PgCare Telehealth Ser-
vice’ has so far received 11 
patient sign-ups and eight doc-
tor registrations throughout the 
past two days.

“We hope more doctors can 
volunteer their services and 
join us in this battle against 
Covid-19. We welcome doctors 
from all around Malaysia as the 
consultations will be conducted 
virtually,’’ added Yeoh. 

To get more information 
about the services, log onto 
https://www.doctortouch.com/
pgcare or call 04-6427777.

According to State Welfare 
and Environment Committee 
chairman Phee Boon Poh, the 
district health office would pro-
vide the state assemblymen 
with contact details of those un-
dergoing home quarantine.

Phee said staff in the as-
semblymen’s offices would then 

PHBR initiative started in 2016

Lim (second from left) handing over the face masks to a frontliner representative at the Setia SPICE. With them are Yeoh (centre), 
Penang Convention & Exhibition Centre chief executive officer Ashwin Gunasekeran (left) and Setia SPICE CC head Roslan Omar (right).

* FROM P1

contact these patients to advise 
them on the necessary steps to 
be taken.

In a related development, a 
total of 200 pieces of batik-de-
signed cotton face masks were 
distributed to the frontliners at 
the Covid-19 vaccination centre 
(PPV) in Setia SPICE Convention 
Centre (Setia SPICE CC) on Sept 
19 as a gesture of appreciation 
for their hard work.

The batik face masks were 
sponsored by Penang’s very 
own batik manufacturer, the 

Batek-Lah Collection, under its 
corporate social responsibility 
(CSR) programme.

Batek-Lah Collection owner 
James Lim said he wanted to 
encourage the public to wear 
double masks as recommend-
ed by the Word Health Organ-
isation (WHO) to reduce expo-
sure to Covid-19.

Lim’s boutique is located at 
158, Transfer Road, George 
Town, and is open daily from 
10am to 6pm. The boutique can 
be reached at 04-228 2910.

On Sept 20, a total of 10 
companies from the quarry in-
dustry donated 2,000 pulse 
oximeters to the Penang gov-
ernment.

They are Andesite Quarry 
Sdn Bhd, Batu Tiga Quarry Sdn 
Bhd, FYS Marketing Sdn Bhd, 
Hanson Quarry Products Sdn 
Bhd, Kuari Utama (Juru) Sdn 
Bhd, Kuari Utama (Valdor) Sdn 
Bhd, Malaysian Rock Products 
Sdn Bhd, Teik Granite Corpora-
tion Sdn Bhd, Unique Mix (Pen-
ang) Sdn Bhd and Wee Lian 

Construction Sdn Bhd.
Penang Quarry Associa-

tion (PQA) president Saw Kok 
Peng, who represented all the 
10 companies, said the total 
value of the donated items was 
RM52,000.

“It is part of our corporate so-
cial responsibility (CSR) initiative.

“We hope with this dona-
tion, we will be able to assist 
the state government in its 
battle to overcome Covid-19,” 
Saw said during the handover 
ceremony at Komtar.

Virtual care services for 
Covid-19 home quarantine 

Not many are aware that 
there is a crab species on 
Penang Hill.
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them to take responsibility. 
They are trained to be Covid 
busters to help others. We 
hope to extend this initiative 
to other hotspots,” Yew said 
in his speech at the launch of 
the programme on Sept 11.

Also present were Sungai 
Pinang assemblyman Lim Siew 
Khim, PWDC chief executive of-
ficer Ong Bee Leng, northeast 
district Health Office health edu-
cation officer Nazirah Gulam Mo-
hamed and Global Edge Parma 
director and consultant pharma-
cist Bharati Suresh Chand.

Lim said the 15 Covid bust-
ers, who are mostly members 
from the MPKK  (Village Com-
munity Management Council) 
and JPWK (Women and Fam-
ily Development Committee), 
would play an important role in 
the project’s success.

Ong said besides RTK-anti-
gen test kits and oximeters, 
MBPP would also provide 
gloves and PPEs.

“It is important that we not 
only provide them informa-

tion but also equip them with 
equipment.

“This is a very holistic ap-
proach, empower the com-
munity with knowledge and 
equipment," Ong said.

WITH Covid-19 cases 
rising alarmingly in 
the state, the Pen-

ang Island City Council (MBPP) 
embarked on a prevention and 
early community response pro-
gramme in PPR Jalan Sungai, 
George Town, recently.

The pilot programme involves 
the training of 15 residents from 
the low-cost housing scheme in 
Sungai Pinang on how to use an 
RTK-antigen test kit and a pulse 
oximeter the proper way so that 
they become “Skuad Lawan Co-
vid” or Covid busters.

PPR Jalan Sungai, which 

has over 500 units, is consid-
ered as one of the Covid-19 
hotspots in the state.

MBPP mayor Datuk Yew 
Tung Seang thanked the Pen-
ang Women’s Development 
Corporation (PWDC) and the 
state Heath Department (JKN) 
for their cooperation, and the 
Sungai Pinang service centre 
for their support in helping to 
carry out the programme for 
the community.

“For a start, MBPP is do-
nating 500 RTK-antigen test 
kits, 20 oximeters and two 
temperature scanners to the 

community here.
“This pilot programme, with 

the cooperation of PWDC and 
JKN, involves the power of the 
community.

“Asking the people to abide 
by the SOPs is one thing, but 
it will be more effective if the 
public knows how to face the 
Covid-19 challenges.

“We will have 15 residents 
trained under a JKN officer like 
on how to use the self-test kit 
and also taught about other Co-
vid-19 issues.

“We want to equip them 
with knowledge and also want 

15 flats dwellers 
turn Covid busters

TO combat the rise of Covid-19 
cases in Penang, the Penang 
government, together with the 
Community Emergency Re-
sponse Team (CERT) George 
Town, has set up a Covid-19 
support team in Paya Terubong. 

State Tourism and Creative 
Economy Committee chairman 
Yeoh Soon Hin said through 
this team, individuals who 
tested positive for Covid-19 
would be provided with pulse 
oximeters to monitor their oxy-
gen levels while undergoing 
home quarantine.

“If a patient’s condition turns 
bad, the support team will sta-
bilise his or her condition by 
providing oxygen supply while 
waiting for the ambulance.

“The support team consists 
of members from St John Am-

bulance (northeast district), 
Paya Terubong Village Com-
munity Management Council 
(MPKK), Women and Fam-
ily Development Committee 
(JPWK), Paya Terubong Civil 
Defence Emergency Response 
Team (CDERT), Sungai Ara 
Community Ambulance and 
Gleneagles Hospital Penang.

“By forming the support 
team, we are able to assist 
in monitoring patients under-
going home quarantine, pro-
vide necessary medical and 
psychological assistance, ulti-
mately also easing the burden 
faced by the state Health De-
partment,” Yeoh said during 
a press conference at the De-
wan MPKK in Paya Terubong 
on Sept 19. 

Yeoh, who is also Paya Teru-

bong assemblyman, said ever 
since the outbreak of the pan-
demic last year, his service 
centre has been gathering re-
sources from both the private 
and public sectors, as well as 
non-governmental organisa-
tions (NGOs), to assist badly 
affected families.

“With this, I hope more or-
ganisations can join this ini-
tiative, so that we can set up 
more of such teams in other 
locations,” Yeoh added.

Meanwhile, Sungai Ara 
Community Ambulance op-
erations manager Raminder 
Singh said a total of two main 
vehicles (van and ambulance) 
had been prepared to assist 
Covid-19 patients needing 
assistance in the Paya Teru-
bong area.

Covid-19 support team set up in Paya Terubong

Lim (second from left) handing over the face masks to a frontliner representative at the Setia SPICE. With them are Yeoh (centre), 
Penang Covention & Exhibition Centre chief executive officer Ashwin Gunasekeran (left) and Setia SPICE CC head Roslan Omar (right).

Bharati teaching Sofiah Begum how to use an oximeter.

Lim looking at one of the Covid busters to be learning how 
to use an RTK-Antigen test kit.

Yeoh inspecting the ambulance while Raminder explains its workings.

Nazirah showing a pamphlet 
containing information on how 
to manage for those who are 
Covid-19 positive at home.
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Story by Riadz Akmal
Pix by Noor Siti Nabilah 
Noorazis

THEY do not get a month-
ly salary nor an allow-
ance but they stand by 

round-the-clock and risk their 
lives every day. 

But they willingly go about 
their duties of carrying out res-
cue work and saving other peo-
ple’s lives.

These are the volunteer fire-
men of the Valdor Voluntary Fire 
Brigade Association.

Their other duties include 
wild animal rescues, sanitising 
public places, removing hornets 
nests, organising communal 
clean-ups (gotong-royong) to 
prevent dengue in housing ar-
eas and many others. 

“These are some examples 
of our duties besides risking our 
lives battling fires since 2000, 
the year in which this voluntary 

unit was established,” said the 
squad captain Law Soon Chiang 
during an exclusive interview 
with Buletin Mutiara recently at 
the Valdor Voluntary Fire Brigade 
Association in Kampung Valdor, 
Bukit Tambun.

Law said his team, which con-
sists of around 40 volunteers, 
has been actively involved in var-
ious rescue missions over the 
years in Valdor and the whole of 
Penang as well. 

“On average, we handle 
around 30 to 40 cases per 
month. And most of them in-
volve fires. 

“The gratification that comes 
from saving lives or helping 
another person is rewarding 
enough for us. We do not ask 
anything in return. 

“After all, volunteerism is 

about giving back to the soci-
ety through our service. And 
this is exactly what we are 
been doing.

“People think volunteer work 
is a waste of time, but our vol-
unteers work with so much pas-
sion and interest. You feel dif-
ferent when you are in a posi-
tion to help others,” he added. 

Bukit Tambun assembly-
man Goh Choon Aik, who 
was also present during the 
interview session, lauded the 
spirit of volunteerism shown 
by the volunteers.

“Volunteer firefighters are an 
important part of the Fire and 
Rescue Department. 

“They never ask for anything 
in return. They don’t do it for the 
glory or recognition, awards, ap-
plause or getting to wear a uni-

form. They simply want to help 
in a way they have been trained 
to. This is the true spirit of vol-
unteerism. 

“They are the unsung heroes 
who soldier on without any fi-
nancial reward,” said Goh.

According to Law, most of the 
unit voluntary members have 
their own jobs.

“Some work at the farm 
nearby Kampung Valdor, oth-
ers work at the factory and 
some of us also run our own 
businesses and have more 
flexible schedules. 

“We are on standby round-
the-clock. So, those who have 
full-time jobs are usually on 
standby after their working 
hours or during their days off,” 
Law said, adding that the unit 
is funded out of the members’ 

own pockets or through dona-
tions from well-wishers.

Law also thanked Goh and 
Chief Minister Chow Kon Yeow 
for their tremendous support to-
wards the Valdor Voluntary Fire 
Brigade Association.

“Both of them have assisted 
us to buy a new fire engine that 
cost RM170,000.

“YB Goh has given us a 
RM20,000 allocation and CM 
Chow through Chief Minister Of-
fice (CMO) has provided us with 
a RM30,000 allocation.

“Another RM120,000 was 
through our own funds. 

“The new fire engine is more 
advanced in terms of its system 
and equipment. Its skylift (lad-
der) is 25.5 metres long.

“This will make it easier 
for us to reach high build-
ings in any emergency and 
rescue situation. 

“YB Goh has also assisted 
us by sponsoring uniforms 
and walkie-talkies to make 
it easier for us to communi-
cate when there is an emer-
gency,” he added.

Before the Covid-19 pan-
demic, Law said his team would 
organise a fundraising dinner to 
raise funds for the unit.

“But now due to the pandem-
ic, we are having a problem to 
sustain our operation. We have 
to use our own money and rely 
on public donations.

“On average, we spend 
around RM5,000 a month on 
petrol, maintenance and opera-
tional costs.

“Thus, we want to appeal to 
the good Samaritans out there 
to assist us to sustain our op-
eration so that we can operate 
effectively,” he added. 

Donations can be made 
to the Persatuan Bomba Su-
karela Valdor (RHB account: 
20710300002106).

Kampung 
Valdor’s 
unsung 
heroes  

Law (centre) and Goh (front row, 
second from right) together with 
other volunteer firemen in front of 
the new fire engine.
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Story by Tanushalini 
Moroter
Pix courtesy of Joanna 
Kristhina

MALAYSIANS from differ-
ent religions unanimous-
ly agreed on the impor-

tance of oneness and affirmed 
that the Covid-19 pandemic has 
indeed strengthened our unity. 

They shared this during a vir-
tual forum in conjunction with 
Malaysia Day on Sept 16.

The forum, titled “What has 
the pandemic taught us about 
the importance of national uni-
ty?”, saw the participation of 
leaders from various religious 
bodies, namely the Wadda Gurd-
wara Sahib Penang, Mahinda-
rama Buddhist Temple, Malaysia 
Hindudharma Mamandram Pen-
ang, Masjid Kapitan Keling, Bud-
dhist Tzu Chi Merits Society (Pen-
ang) and FGA Centre Penang.

One of the speakers, Sukh-
veer Kaur from Wadda Gurd-
wara, urged everyone to keep 

encouraging one another as it 
would take a while for the Co-
vid-19 crisis to simmer down.

“The transition from pandem-
ic to endemic will take some 
time. Thus, let us come to-
gether to cheer up each other 
during this difficult time. It is 
important to portray the spirit 
of neighbourliness.

“Even while we are practising 
social distancing, we can still do 
a bit for the community. Social 
distancing can only limit us phys-
ically but not emotionally.

“It is important for us to 
reach out to the community. For 
instance, we can make contact-
less delivery of provisions to 
those who are in need,’’ said 
Sukhveer. 

Sukhveer shared that Wadda 
Gurdwara is actively involved in 
various charitable works, includ-
ing services related to mental 
health wellbeing.

“We have set up a hotline 
(012-4300497) to provide 
psychological aid. And we are 

also organising mental health 
forums catering to all age 
groups,’’ she added.

Meanwhile, Tamilselvi Bala-
suppermaniam from Malaysia 
Hindudharma Mamandram Pen-
ang highlighted the importance 
of creating unity through human-
ity, family and social relation-
ships as well as encouraging 
everyone to take care of their 
physical wellness.

“The pandemic has shown 
that unity exists across the coun-
try when all Malaysians stepped 
up to help the needy irrespective 
of race and religion. They came 
together to provide provisions, 
medical devices as well as coun-
selling services.

“Malaysia Hindudharma Ma-
mandram Penang also did our 
part by helping the community 
with food aid and other services 
without any discrimination of 
race, religion and gender.

“Besides that, the lockdown 
has also become an eye opener 
for many on the need to keep 

themselves 
fit. Physical 
health does not only come by 
engaging in physical activities 
but also by eating healthily,’’ 
added Tamilselvi.

State executive councillor for 
Non-Islamic Religious Affairs 
and Social Development Chong 
Eng, who was the keynote 
speaker at the forum, said the 
Covid-19 pandemic has taught 
us to put aside all our differenc-
es and work together to win our 
fight against the coronavirus. 

“Leaders are required to join 
hands as one body to curb the 
pandemic, leaving behind their 
political differences. It is also 
important for us to give coopera-
tion and support to our frontlin-

ers in this battle.
“It is hoped 

that with the wise 
leadership in the government as 
well as in politics,we will be able 
to get the country out of the pan-
demic soon.

“I would like to take this oppor-
tunity to wish everyone ‘Happy 
Malaysia Day’,’’ Chong Eng said.

Other speakers at the forum 
were Dmin Bansai (FGA Centre 
Penang), Lim Beng Hai (Bud-
dhist Tzu Chi Merits Society 
(Penang), Dr Surya Dharam-
dass (Mahindarama Buddhist 
Temple) and Mohamed Rizwan 
Ghafoor Khan (Masjid Kapitan 
Keling) who also shared on the 
community work that their or-
ganisations are involved in.

Covid-19 pandemic brings 
forth social cohesion
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பிறை - பினாங்கு மாநிலத்தில் உள்ள 28 தமிழ்ப்பளளிகளுக்கு 
500 தட்டைக் கணினிக்்ள பினாங்கு மாநில இரணடைாம் 
து்ை முதல்்வர் ப்பராசிரியர் ்ப.இராமசாமி ்வழங்கி 
்வருகிறார். 

இத்திடடைத்தில் பிரத்திபயகமாக தமிழ்ப்பளளிகளில் 
்பயிலும் பதர்்ந்தடுக்க்ப்படடை பி40 குழு்்வச் சார்்நத 
குடும்்ப மாை்வர்களுக்காக ்பகிர்்நதளிக்க்ப்படுகினறது.

இத்திடடைம், கடை்நத 2 ஆணடுகள பகாவிட-19 
்்பரு்ந்தாற்று காரைமாக மாை்வர்கள ்பளளிக்குச் 
்சல்ல முடியாத நி்லயில், இயங்க்ல ்வாயிலாகக் கல்வி 
கற்று ்வருகினறனர். ஆசிரியர்கள நடைத்தும் இயங்க்லக் 
கல்வியில் கல்நது்காள்ள முடியாத நி்லயில் கூடை நமது 
பி40 பிரி்்வச் பசர்்நத மாை்வர்கள இருக்கிறார்கள 
என்பதால், அ்வர்கள கல்வியில் பின தங்கிவிடைக் கூடைாது 
எனற காரைத்தால் மாை்வர்கள ்பயன்படுத்தும் சிறிய 
அ்ளவிலான தட்டைக் கணினிக்்ள ரிம212,500 ்சலவில்   
்காளமுதல் ்சய்து 28 தமிழ்ப்பளளிகளில் ்பயிலும் பி40 
பிரி்்வச் பசர்்நத மாை்வர்களுக்கு்ப ்பகிர்்நது அளித்து 
்வரு்வதாக பி்ற சடடைமனற உறு்பபினருமான ப்பராசிரியர் 
்ப.இராமசாமி ்சய்தியா்ளர் ச்நதி்பபில் இவ்வாறு 
குறி்பபிடடைார்.

நம் நாடடில் பகாவிட-19 காரைமாக மாை்வர்கள 
கல்வியில் பின தள்ள்ப்படடுவிடைக் கூடைாது என்பதில் 
்்பற்பறார்கள, ஆசிரியர்கள க்வனமாக இருக்க ப்வணடும் 
எனறு இராமசாமி அறிவுறுத்தினார்.

இனி ்வரும் நவீன உலகில் இதுப்பானற இயங்க்லக் 
கல்விபய பமபலாங்கி நிற்கும் என்பதால், நம் இ்நதிய 
மாை்வர்கள மற்றும் ்்பற்பறார்கள  காலத்திற்கு 

பினாங்கு மாநில 
தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கு 

500 தட்டைக் 
கணினிகள்

ஏற்்ப அ்வர்க்்ளத் தயார்்ப்படுத்த ப்வணடும் எனறு 
மாை்வர்களுக்கும், ்்பற்பறார்களுக்கும் ப்பராசிரியர் 
பகாரிக்்க விடுத்தார். பினாங்கு இ்நது அற்ப்பணி 
்வாரியத்திற்கு ்சா்நதமான பி்ற, � ்சல்்வ 
விநாயகர் ஆலய மணடை்பத்தில் முதல் கடடைமாக பி்ற 
தமிழ்ப்பளளியில் ்பயிலும் மாை்வர்களுக்கு 30 தட்டைக் 
கணினிகள அத்தினத்தனறு ப்பராசிரியர் ்ப.இராமசாமி 
கரங்க்ளால் எடுத்து ்வழங்க்ப்படடைன. 

பினாங்கில் உள்ள 28 தமிழ்ப்பளளிகளின த்ல்ம 

தடறடைக் கணினிகள் 
பெற்றுக்பகொணடை 
மொணவரகளுடைன் இரணடைொம் 
துறண முதலவர பெரொசிரியர 
ெ.இரொமசொமி, சடடைமன்ை 
உறுப்பினர சத்தீஸ் முனியொணடி 
மற்றும் முக்கிய பிரதிநிதிகள் 
கலந்து பகொணடைனர.

இரணடைொம் துறண முதலவர 
பெரொசிரியர ெ.இரொமசொமி 

மொணவனுக்கு தடறடைக் கணினி 
வழங்கினொர.

ஆசிரியர்கள, ஆசிரியர்களின ்பரி்நது்ரக்பகற்்ப 
அ்னத்து்ப ்பளளிகளுக்கு இ்நத தட்டைக் கணினிகள 
தத்தம் ்பளளிகளுக்பக அனு்பபி ்்வக்க்ப்படும் எனறு 
ப்பராசிரியர் ்தரிவித்தார். 

பி்ற, � ்சல்்வ விநாயகர் ஆலயத்தில் ந்டை்்பற்ற 
தட்டைக் கணினிகள ்வழங்கும் நிகழச்சியில் 
டைத்பதா காளிஸ்வரன, கு.கிருஷைசாமி, எம்.பி.எஸ.பி 
உறு்பபினர்க்ளான படைவிட மார்்ஷல், பேசன ராஜ் பமலும் 
்பல பிரமுகர்கள கல்நது ்காணடைனர்.

பினாங்கு மாநில தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கு தட்டைக் கணினிகள் அன்பளி்பபு

28
தமிழ்ப்பளளிகளுக்கு 

500 
தட்டைக் 

கணினிகள 
்வழங்க்ப்படும்.

இலலுருப்பு 
கற்ைல 

கற்பித்தல 
பசயலமுறைக்கு 

ஊக்குவிப்பு.

தட்டைக் 
கணினிக்்ள

 ரிம212, 500
 ்சலவில்

்காளமுதல்.

தமிழப்ெள்ளிகளில 
ெயிலும் 

பதர்்ந்தடுக்க்ப்படடை 

பி40 
குழு்்வச் சார்்நத 
மாை்வர்களுக்குக் 
்காடுக்க்ப்படும். 

தடறடைக் 

கணி
னிகள்
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ஜொர்சடைவுன் - பினாங்கு மாநில அரசு 
2020ஆம் ஆணடுக்கான மபலசிய 
கல்வி சானறிதழ (எஸ.பி.எம்) மற்றும் 
மபலசிய உயர்நி்லக்கல்வி   சானறிதழ                
(எஸ.டி.பி.எம்) அரசு ்்பாதுத் பதர்வில் 
சிற்நத பதர்ச்சி ்்பற்ற  ஐ்நதாம் மற்றும் 
ஆறாம் ்படி்வ மாை்வர்க்்ள அங்கீகரித்தது. 

2020ஆம் ஆணடுக்கான எஸ.பி.எம் 
பதர்வில் சிற்பபு பதர்ச்சி ்்பற்ற 176 
மாை்வர்களும், எஸ.டி.பி.எம் பதர்வில் 
சிற்நத மதி்ப்்பணகள ்்பற்ற 82 
மாை்வர்களுக்கும் ஊக்கத்்தா்க 
்வழங்க்ப்படடைன.

இரணடைா்வது மு்றயாக்ப புதிய 
இயல்பில் நடைத்த்ப்படும் இ்நத விருதளி்பபு 
விழா இரணடைாம் து்ை முதல்்வர்  
ப்பராசிரியர் ்ப.இராமசாமி; மாநில து்ை 
்சயலா்ளர் (நிர்்வாகம் பமலாண்ம) 
அமாட ரிசால்; மாநில கல்வி இலாகாவின 
து்ற இயக்குநர் நடியா ோமாயின 
ப்பக்கரி; ்பளளி த்ல்மயாசிரியர் கள 
மற்றும் பிரதிநிதிகள கல்நது ்காணடைனர்.

எஸ.டி.பி.எம் பதர்வில் சிற்நத 
பதர்ச்சி ்்பற்ற 82 மாை்வர்களில் 
PNGK4.0 ்்பற்ற 62 மாை்வர்களுக்கு 
ரிம1,000 மற்றும் நற்சானறிதழ; இன 
்வாரியாக சிற்நத மதி்ப்்பணகள ்்பற்ற 
15 மாை்வர்களுக்கு ரிம1,000; சிற்பபு 
பதர்ச்சி ்்பற்று முனனி்ல ்வகிக்கும் 5 
மாை்வர்களுக்கு ரிம1,000; மற்றும் மூனறு 

டைத்பதொ பகரொமொட - வீடடு்வசதி, 
உள்ளாடசி மற்றும் நகர்்பபுற & கிராம்பபுற 
திடடைமிடைல் ஆடசிக்குழு உறு்பபினர், 
்ேக்டி்ப சிங் டிபயா ்வரும் ந்வம்்பர் 
மாதம் ்தாடைங்கி பகாவிட-19 தடு்பபூசி 
ஊசி ்்பற மறுத்த அரசு ஊழியர்கள 
மீது நடை்வடிக்்க எடுக்க மத்திய அரசு 
முன்்வத்த ்பரி்நது்ர்ய ்வரப்வற்றார்.

டைத்பதா ்கராமாட சடடைமனற 
உறு்பபினருமான ்ேக்டி்ப,  இ்நத 
நடை்வடிக்்க அரசு ஊழியர்க்்ள 
தணடி்ப்பதற்கு அல்ல, மாறாக நாடு 
மற்றும் மாநிலத்்த ்தாற்றுபநாய் 
்நருக்கடியிலிரு்நது ்்வளிபயற்ற 
தடு்பபூசிகளின முக்கியத்து்வம் குறித்து 
அ்னத்து தர்பபினர் இ்டைபய 
விழி்பபுைர்்்வ ஏற்்படுத்து்வது ஆகும், 
எனறார்.

"அ்னத்து அரசு ஊழியர்களும் 
தடு்பபூசி ப்பாடை ப்வணடும் எனற 
சூழலில், ஒனறு அல்லது இரணடு ப்பர் 
தடு்பபூசி ப்பாடைவில்்ல அல்லது தடு்பபூசி 
ப்பாடை மறுக்கினறனர் எனறால் இது 
தடு்பபூசி ப்பாடடை்வர்களுக்கு்ப ்பாதி்ப்்ப 
ஏற்்படுத்தக்கூடும்.

"பமலும், ந்வம்்பர் 1 ஆம் பததிக்குள 
அரசு ஊழியர்கள தடு்பபூசி ப்பாடை மறுத்தால், 
அ்வர்கள மீது சடடைஒழுங்கு நடை்வடிக்்க 
எடுக்க்ப்படும் எனற மத்திய அரசின 
்பரி்நது்ரக்கு ஆதரவு அளிக்கிபறன.

மாநில அரசு எஸ்.பி.எம், எஸ்.டி.பி.எம் ததர்வில் சிறநத ததர்ச்சி 
ப்பறற மாணவர்க்ை அங்கீகரிததது 

தடு்பபூசி த்பாடை மறுக்கும் அரசு ஊழியர்கள் மீது 
நடைவடிக்்க - பெக்டி்ப வரதவறபு 

சிற்நத அ்டைவுநி்ல ் ்பற்ற ்பளளிகளுக்கு 
விருதுகள ்வழங்க்ப்படடைன. 

அபதப்வ்்ளயில், எஸ.பி.எம் பதர்வில் 
சிற்நத பதர்ச்சி ் ்பற்ற 276 மாை்வர்களில் 
சிற்நத மாை்வர்களுக்கான்ப பிரிவில் 
271 மாை்வர்களுக்கு ரிம1,000 மற்றும் 

நற்சானறிதழ; சிற்பபு பதர்ச்சி ்்பற்று 
முனனி்ல ்வகிக்கும் 5 மாை்வர்களுக்கு 
ரிம1,000; மற்றும் மூனறு சிற்நத 
அ்டைவுநி்ல ்்பற்ற ்பளளிகளுக்கு 
விருதுகள ்வழங்க்ப்படடைன. 

பகாவிட-19 ்தாற்றுபநாயின 

தாக்கத்தினால்  மாை்வர்கள ்பல  
ச்வால்க்்ள எதிர்்காணடை ப்பாதிலும் 
்்வற்றி்ய பநாக்கி ்பயணி்ப்பதில்  
்்பற்பறார்களும் ஆசிரியர்களும் 
பமற்்காணடை முயற்சிகளுக்கு மாநில  
முதல்்வர் சாவ ்கான யாவ ்பாராடடுத் 
்தரிவித்தார்.

மாை்வர்களின சிற்நத பதர்ச்சிக்கு 
மாநில அரசு ்்பருமிதம் ்காள்வதாகவும் 
முதல்்வர் கூறினார். 

“எஸ.டி.பி.எம் பிரிவின கீழ ரிம82,000 
மற்றும் எஸ.பி.எம் பிரிவின கீழ ரிம138,000  
ஊக்கத்்தா்க்ய மினனனு நிதி 
்பரிமாற்றம் (EFT)மூலம் மாை்வர்களுக்கு 
அ்வர்வர் ்வங்கி கைக்கில் அனு்ப்ப்ப்படும்,” 
என முதல்்வர் ்தரிவித்தார். 

கடை்நத ஆணடு ்பளளிகள கிடடைத்தடடை 
110 நாடகள மூடை்ப்படடை ப்வ்்ளயில் 
அ்னத்து மாை்வர்களும் இல்லிரு்பபு 
கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் (PdPR) 
மு்ற்ய்ப  பின்பற்றி சிற்நத பதர்ச்சி 
்்பற்றதில் ்்பரு்மக்்காள்வதாக 
இரணடைாம் து்ை முதல்்வர் ப்பராசிரியர் 
்ப.இராமசாமி கூறினார். 

மாை்வர்கள ்தாழில்நுட்ப து்றயில் 
பதர்ச்சி ்்பற்று, டிஜிடடைல் சகா்பதம் 
மற்றும் ்தாழில்து்ற புரடசி 4.0க்குத் 
தயார்்படுத்த இயங்க்ல கற்றல் 
அடித்த்ளமாக அ்மகிறது என பமலும் 
்தரிவித்தார். 

மொநில முதலவர பமதகு சொவ் பகொன் யொவ் மொநில கலவி இலொகொவிடைம் சிைந்த பதர்சசி பெற்ை 
மொணவரகளுக்கு ஊக்கத்பதொறகக்கொன மொதிரி கொபசொறல வழங்கினொர (உடைன் இரணடைொம் 

துறண முதலவர).

"நான தனி்ப்படடை மு்றயில் இம்முடி்்வ 
முழு்மயாக ஆதரிக்கிபறன. பினாங்கு 
மாநில அரசும் மத்திய அரசின இம்முடி்்வ  
முழு்மயாக ஆதரிக்கிறது,” எனறு தாமான 
ஃ்பரீ ஸகூல் குடியிரு்ப்பா்ளர்களிடைம் 
பகாவிட-19  சுய ்பரிபசாத்ன கிட 
ஒ்ப்ப்டைக்கும் நிகழச்சியில்  ந்டை்்பற்ற 
்சய்தியா்ளர் கூடடைத்தில் இவ்வாறு 
வி்ளக்கமளித்தார். 

்ேலுத்பதாங் நாடைாளுமனற உறு்பபினர் 
ஆர்.எஸ.என. இராயர்; பினாங்கு 
மாநகர் கழக ்்பாறியியல் இயக்குனர், 
இராபே்நதிரன மற்றும் சுகாதார்ப 
்பணிக்்ள பமற்்காளளும் நகர்்பபுற 
ஊழியர்களும் இச்்சய்தியா்ளர் ச்நதி்பபில் 
்பங்பகற்றனர்.

்ேக்டி்பபின கூற்று்ப்படி, 
அரசு ஊழியர்களுக்குத் தடு்பபூசி 
ப்பாடை்ப்படைவில்்ல எனறால், அது அரசாங்க 
அலு்வல் கவுணடைர்களில் ்பணி்பபுரியும் 
அதிகாரிக்ளால் மக்களுக்கு விரும்்பத்தகாத 
ஆ்பத்்த வி்்ளவிக்கும்.

“எனப்வ, தடு்பபூசி ்்பற 
தகுதியுள்ள்வர்கள உடைனடியாக அருகில் 
உள்ள தடு்பபூசி ்மயத்திற்குச் ்சல்ல 
ப்வணடும்," என டைத்பதா ்கராமாட 
சடடைமனற உறு்பபினருமான ்ேக்டி்ப 
பகாரிக்்க விடுத்தார்.

இதனி்டைபய, பினாங்கு மாநகர் கழக 
ஊழியர்களில் 97.7% இரணடு மரு்நத்ளவு 

தடு்பபூசி்ய முழு்மயாக ப்பாடடுள்ளனர் 
என ்தரிவித்தார்.

"எனது து்றயின கீழ இருக்கும் 
ஊராடசி பிரிவு, பினாங்கு மாநில வீடடு ்வசதி 
்வாரியம் (LPNPP) மற்றும் பினாங்கு மாநில 

நகர்்பபுற மற்றும் கிராம்பபுற திடடைமிடைல் 
து்ற அல்லது PLANMalaysia@Penang 
ஆகிய மூனறு து்றகளில் உள்ள 
அ்னத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் 100 
சதவிகிதம் தடு்பபூசி ப்பாடை்ப்படடுள்ளது,” 
எனறு அ்வர் வி்ளக்கமளித்தார். 

ஆடசிக்குழு உறுப்பினர பஜக்டிப் சிங் 
டிபயொ மற்றும் நொடைொளுமன்ை உறுப்பினர           
ஆர.எஸ்.என். இரொயர மபலசிய கொவலதுறை 
பிரதிநிதியிடைம் பகொவிட -19 சுய ெரிபசொதறன 
கருவிகள் வழங்கினர.
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பிறை - ்பத்து கா்வான நாடைாளுமனற 
பச்்வ ்மயம் மற்றும் பி்ற ்கமிலாங் 
சமூகநல    பச்்வ   இயக்கம்               
(பி.ஜி.சி.சி) ஒருங்கி்ை்பபில்   ஆதர்வற்ற              
இரா.சுபரஸ,44 என்ப்வருக்கு ்சயற்்க 
மூடடு கால் ்்பாருத்த்ப்படடைது. 

நீரிழிவு பநாயினால் ்பாதிக்க்ப்படடு 
கடை்நத எடடு மாதத்திற்கு முனபு தனது 

3

�

ஜொர்சடைவுன் - பினாங்கு அட்்வனடிஸட 
தனியார் மருத்து்வம்னயின சமூகநலத் 
து்ற ்்பாது மக்களின உயி்ரக் 
கா்ப்பாற்றும் ஒரு சிற்நத ்மயமாகத் 
திகழகிறது. 

அண்மயில் உலக இருதயத் தினக் 
்காணடைாடடைத்்த முனனிடடு இ்நத 
மருத்து்வம்ன சமூகநலத் து்றயின 
கீழ இல்வச சிகிச்்ச ்்பற்ற மூனறு 
பநாயாளிகள தங்கள அனு்ப்வத்்த 
முத்துச் ்சய்திகள நாளிதழ நிரு்பருடைன 
்பகிர்்நது ்காணடைனர். 

இரணடு குழ்ந்தகளுக்குத் 
த்ந்தயான லாரி ஓடடுனர் குமார்,48 இ்நத 
ஆணடு பம மாதம்  தான முதலில் இருதய 
்வலி்ய அனு்பவித்ததாகக் கூறினார். 
தனது தாயின இறுதிச் சடைங்குக்கு்ப 
பின  இ்நபநாய் அறிகுறிகள கணடைறியத் 
்தாடைங்கியதாகக் கூறினார். 

"முதலில் சாதாரை ்வலி மற்றும் 
க்ல்பபுக் ்காணடைதாகக் கருதிபனன. 
சில நாடகளுக்கு்ப பின மீணடும் அபத 
சூழநி்ல்ய அனு்பவித்பதன. இரணடு 
தனியார் கிளினிக்குச் ்சனற்ப பினபு, 
இறுதியில் புக்கிட ்மர்தாோம் ்்பாது 
மருத்து்வம்னயில் ஐ்நது நாடகளுக்கு 
அனுமதிக்க்ப்படபடைன," என கூறினார். 

இ்நத மருத்து்வம்னயில் எனக்கு  
மூனறு இதயக் குழாய்களில் அ்டை்பபுகள 
இரு்ப்பதாகக் கணடைறிய்ப்படடைது. பிறகு, 
வி்ர்வான சிகிச்்சக்கு பினாங்கு 
்்பாது மருத்து்வம்ன்ய அணுகிய 
ப்பாது  அடுத்த ஆணடு (2022) மார்ச் 
மாதம் 'Angiogram' ்பரிபசாத்ன ்சய்ய 
மருத்து்வர் ச்நதி்பபுநி்ல ்்பற்றதாகக் 
கூறினார். 

பினபு, அ்வரது முதலாளியின 
மூலம், பினாங்கு அட்்வனடிஸட 
மருத்து்வம்ன சமூநலத் து்றயின 
அறிமுகம் கி்டைத்தது. தனது இருதய 
அறு்்வச் சிகிச்்சக்கு  முதலில் ரிம30,000 
்சலவு ஆகும் என ்தரிவிக்க்ப்படடைது. 

பநாயாளிக்கான இருதய நிதியத்தின 

ஜொர்சடைவுன் - பினாங்கு மாநில 
ஆடசிக்குழு உறு்பபினர் ச்நதி்பபுக் 
கூடடைத்தில்  பகாவிட-19 ்சயல்்பாடடு 
விழி்பபுைர்வு ்படடை்ற மூலம் பகாவிட-19 
்தாடைர்்பான விழி்பபுைர்வு நிகழச்சிகளின 
்சயல்திற்ன உரு்வாக்கி பமம்்படுத்த 
முடிவு ்சய்ய்ப்படடைது.

சமூக பமம்்பாடு மற்றும் முஸலீம் 
அல்லாத வி்வகாரங்களுக்கான ஆடசிக்குழு 
உறு்பபினர் பசாங் எங் கூற்று்ப்படி, 
இ்ப்படடை்ற மக்களுக்கு துல்லியமான 
தக்வல்க்்ள ்பர்பபு்வதற்கான முயற்சிக்்ள 
பமலும் துரித்ப்படுத்து்வ்த பநாக்கமாகக் 
்காணடுள்ளது, எனறார்.

"குடும்்ப உறு்பபினர்கள பகாவிட-19 
்தாற்றுக்கு்ப ்பாதிக்க்ப்படடிரு்நதால்  
எனன ்சய்்வது; பகாவிட-19 ்தாற்றுக்கு 
்நருங்கிய ்தாடைர்புக்ளாக இரு்நதால் 
எனன ்சய்்வது; ்நருங்கிய மற்றும் சமூக 
்தாடைர்புக்கு இ்டையிலான வித்தியாசம் 
ஆகிய்்வ இ்ப்படடை்றயில் முக்கிய 
க்வனம் ்சலுத்த்ப்படும்.

மற்ற வி்ஷயங்களில் ஒரு குடும்்ப 
உறு்பபினருக்கு மூச்சுவிடு்வதில் சிரமம் 
ஏற்்படடைால் பமற்்காள்ள ப்வணடிய 
நடை்வடிக்்க மற்றும் தனிந்பர் முதல் 
மரு்நத்ளவு தடு்பபூசி ்்பற்ற்பபின  
பகாவிட-19 ்தாற்றுக்கு இலக்கானால் 
இரணடைா்வது மரு்நத்ளவு்ப ்்பறு்வதற்கு 
உரிய நாடகள இ்டை்்வளி்ய 
அறி்வது," எனறு பசாங் எங் ேூம் 
்வழியாக அண்மயில் ந்டை்ப்்பற்ற 
்சய்தியா்ளர் ச்நதி்பபில் இவ்வாறு 
கூறினார். 

பமலும், முதலாம் து்ை முதல்்வர்  
டைத்பதா � அஹமது சாக்கியுடின 
அ்பதுல் ரஹமான; பினாங்கு மகளிர் 
பமம்்பாடடுக் கழகத்தின த்ல்ம 
நிர்்வாக அதிகாரி ஓங் பீ ்லங் மற்றும் 
பினாங்கு மாநில சுகாதாரத் து்றயின 

பி.ஜி.சி.சி 
ஒருங்கி்ண்பபில் 
பெயற்க கால் 

அன்பளி்பபு

அடபவனடிஸ்ட தனியார் மருததுவம்னயின 
ெமூகநலத பதாண்டு  

தகாவிட-19 விழி்பபுணர்வு 
பெயல்்பாடடு ்படடை்ற  

அவசியம்

கா்ல இழ்நததாக சுபரஸ ்தரிவித்தார். 
சுபரஸ கடை்நத ஆணடு தனது ஒபர 

ஆதர்வான தா்ய இழ்நது ஆத்வற்ற 

நி்லக்குத் தள்ள்ப்படடைார். இ்வர் சிறு 
்வயது முதல் ்பளளிக்குச் ்சல்லாத 
சூழலில் தனது அனறாடை ்வாழக்்கச் 
்சலவினத்்தச் சமாளிக்க ஓர் 
தனியார் முக்வரின கீழ து்பபுரவு்ப ்பணி 
பமற்்காணடைார். இரவு ப்வ்்ளயில் ஓர் 
உை்வகத்தில் ்பாத்திரம் கழுவும் ப்வ்லச் 
்சய்து தனது  தாயா்ர ்பாதுகாத்து 
்வ்நதுள்ளார். 

தனது கா்ல இழ்நதச் சூழலில் 
ப்வ்லக்குச் ்சல்ல முடியாமல் சமூகநல 
இயக்கத்தின ரிம300-ஐ நிதியுதவியாகக் 
்காணடு ்வாழ்வதாக ்சய்தியா்ளர் 
ச்நதி்பபில் கூறினார். 

அண்மயில், பி்ற ்தாகுதி 
மக்க்்ள ச்நதிக்க ்வ்நத ப்பாது பி.ஜி.சி.சி 
சங்கம்  மூலம் சுபரஸ அ்வரின நி்ல 
அறி்நது அ்வருக்கு உத்வ முன ்வ்நததாக 
்பத்து கா்வான நாடைாளுமனற உறு்பபினர் 
கஸதூரி ராணி ்படடு ்தரிவித்தார். 

"சுபரஸ ் சயற்்க மூடடு கால் ் ்பற்ற 
பினபு ப்வ்லக்குச் ்சனறு சுயமாக 
்வருமானம் ஈடடை ப்வணடும் எனற அ்வரின 

விடைாமுயற்சி ்பாராடடைக்குறியது.
"பி.ஜி.சி.சி சங்கம் பி்ற ்வடடைார 

மக்களுக்கு ்தாடைர்்நது உத்வ முன ்வர 
ப்வணடும்," என பகடடுக்்காணடைார். 

சுபரஸ கம்ப்பாங் மானிஸ ்பகுதியில் 
ஒரு ்வாடை்க வீடடில் ்வாழ்நது ்வருகிறார். 

"சுபரஸ சக்கர நாற்காலி உதவியுடைன 
தனது வீடடிலிரு்நது 200 மீடடைர் 
்தா்லவில் இருக்கும் உை்வகத்திற்குச் 
்சனறு தினமும் உைவு ்வாங்கு்வார். 
எனப்வ, பி.ஜி.சி.சி அ்வரின சூழநி்ல்ய 
அறி்நது ் சயற்்க மூடடுக் கால் ்வாங்கிக் 
்காடுக்க முடிவுச் ்சய்ததது," என 
பி.ஜி.சி.சி சங்கத் த்ல்வர் சி.சுபரஸ 
்தரிவித்தார். 

நாடைாளுமனற உறு்பபினர் கஸதூரி 
ராணி ்படடு இ்நத ்சயற்்க மூடடுக் 
கால் ்வாங்கு்வதற்கு பி.ஜி.சி.சி சங்கத்திற்கு 
ரிம1,000 நன்கா்டை ்வழங்கினார். 

இ்நத ்சயற்்க மூடடுக் கால் 
உதவியுடைன சுபரஸ ்வாழக்்கயின அடுத்த 
கடடைத்்த பநாக்கி ்பயணி்ப்பார் என 
கஸதூரி நம்பிக்்கத் ்தரிவித்தார். 

நொடைொளுமன்ை உறுப்பினர கஸ்தூரி ரொணி ெடடு 
இந்த பசயற்றக மூடடுக் கொல வொங்குவதற்கு 
பி.ஜி.சி.சி சங்கத்திற்கு ரிம1,000 நன்பகொறடை 

வழங்கினொர(உடைன் இரொ.சுபரஸ்).

கீழ குமாரின மருத்து்வச் ்சலவுகளில் 
75 விழுக்காடு நிதி (ரிம30,000) 
்சலுத்த்ப்படடைது, எனறார். 

‘கபரானரி அர்தரி ஸ்டைனட’ (coronary 
artery stent) ்்பாருத்தியதற்கு்ப பின ஒரு 
புதிய மனிதனாக உைர்்வதாகக் கூறினார்.

்்பாது்வாகப்வ மு்றயான உைவு 
்பழக்கத்்தக் ்காணடைதால், திடீ்ரனறு 
இருதய பநாய் இரு்ப்ப்தக் கணடு 
அதிர்ச்சிக் ்காணபடைன. ஏ்னனறால், 
எனது குடும்்ப்ப பினனணியில் யாருக்கும் 
இ்நத இருதய பநாய் இல்்ல, என 
வி்ளக்கமளித்தார்.

“நான இ்பப்பாது ப்வ்லக்குத் திரும்்ப 
முடி்நததில் மகிழச்சி அ்டைகிபறன. 
எனது இரு பிள்்ளகள உட்படை எனது 
குடும்்பத்்த ்பாதுகாக்கும் ்்பாறு்ப்்பக் 
்காணடுளப்ளன.

“சிற்நத மருத்து்வச் பச்்வ்ய 
்வழங்கு்வதற்காக மடடுமல்லாமல்,  
மருத்து்வச் ்சலவுக்்ளயும் 
ஏற்றுக்்காணடை பினாங்கு அட்்வனடிஸட 
மருத்து்வம்னக்கு எனது நனறிகள,” 
எனறார். 

பிற பினாங்கு அட்்வனடிஸட 
மருத்து்வம்னயின மருத்து்வ ்தாணடு 
நிதிகள, டைாக்டைர் பே. ஏர்ல் கார்டனர் 
நிதியம், புற்றுபநாய் நிதியம் மற்றும் 
சமூகநல நிதியம் ஆகும்.

பினொங்கு அடபவன்டிஸ்ட மருத்துவமறனயின் 
இருதயம் நிதியத்தின் கீழ இலவச சிகி்சறச 
பெற்ை பநொயொளிகளுடைன் மருத்துவமறன 

ஊழியரகள். 

உதவி இயக்குநர் (்தாற்று பநாய் பிரிவு) 
டைாக்டைர். பரா்சனி மத்்ஷா ஆகிபயாரும் 
ேூம்  ச்நதி்பபில் கல்நது ்காணடைனர்.

இ்நத ச்நதி்பபில் கல்நது ்காணடை 
்பங்பகற்்பா்ளர்களுக்கு பினாங்கு சுகாதாரத் 
து்ற பிரதிநிதிகளுடைன பகளவி ்பதில் 
அங்கத்தில் கல்நது ்காள்ள ்வாய்்பபு 
்வழங்க்ப்படுகிறது எனறு பசாங் எங் பமலும் 
கூறினார்.

சாக்கியுடின தனது உ்ரயில் இ்நத 
கூடடைணி ஒருங்கி்ை்பபில் மாநிலத்தில் 
உள்ள அரசு சாரா நிறு்வனங்கள 
மற்றும் சடடைமனற உறு்பபினர் பச்்வ 
்மயங்கள தவிர 375 கம்ப்பாங் நிர்்வாக  
்சயல்மு்ற கழகங்களும் (எம்.பி.பக.பக)          
அடைங்கும், எனறார். "இ்நத பகாவிட -19 
்சயல்்பாடடு விழி்பபுைர்வு ்படடை்ற 
்சயல்்படுத்தும் மு்ற பினாங்கில் 
உள்ள அ்னத்து மா்வடடைங்களுக்கும் 
'சுற்று்ப்பயைம் பமற்்காளளுதல்' எனற  
குறிக்பகாளுடைன ்சயல்்படுத்த்ப்படும்.

"ஆகப்வ, பினாங்கு மாநிலம் முழு்வதும் 
ஐ்நது ்படடை்றகள நடைத்த்ப்படும்.

"அ்னத்து தக்வல்களும்   
துல்லியமாகவும் இரு்ப்ப்த உறுதி 
்சய்ய ப்பச்சா்ளர்க்்ள்ப ்்பற மாநில 
அரசு பினாங்கு சுகாதாரத் து்றயுடைன 
இ்ை்நது ்சயல்்படும்," என பினாங்கு 
துங்கால் சடடைமனற உறு்பபினருமான 
சாக்கியுடின குறி்பபிடடைார்.

இதற்கி்டையில், அ்னத்து 
்பங்குதாரர்களுடைனும் ஒருங்கி்ை்பபுக்காக 
காத்திருக்கும் ப்வ்்ளயில் இ்நத 
்வாரம்  இ்ப்படடை்ற நடைத்த்ப்படும் எனறு 
எதிர்்பார்க்க்ப்படுகிறது, எனறு பீ ்லங் 
்தரிவித்தார்.

"இதனி்டைபய,  இ்நத ்படடை்ற        
எம்.பி.பக.பக ஒத்து்ழ்பபுடைன கிடடைத்தடடை 
ஐ்நது மா்வடடைங்களில் கடடைம் கடடைமாக 
ந்டை்்பறும்," எனறு அ்வர் கூறினார்.
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逆境中有曙光，槟州制造业及资讯科技领域逆流
而上，分别成长2.8%及7.3%。

槟州首长曹观友指出，新冠疫情造成槟州于去年
面对6年来首次GDP负增长，经济损失预估达21亿
令吉，但受益于全球电子及电气领域需求增长，槟
州制造业依然呈现成长趋势。

“这也反映在州内的劳动市场中，去年共有逾3万
7200人失去工作，但在州内以电子及电气领域为核
心的制造业，依然处于工找人状况。”

另外，由于新常态带动线上活动，槟州的科技资
讯领域也在疫情期间活动正面增长，其幅度甚至超
越电子及电气领域。

州政府积极发展科技资讯
 “槟州在这领域也投入资源，包括成立数码槟城

（Digital Penang）有限公司和加紧基础建设，看
准时机发展这一领域。”

他也说，2019年及2020年槟州外资总投资额，以
300亿令吉创下高峰，如今这些投资也陆续在州内
进行发展，相信这也将成为槟州经济复苏助力。

他是在新形势、新发展和新商机论坛峰会上，
如 是 表 示 。 与 会 者 包 括 中 国 驻 槟 城 总 领 事 鲁 世
巍、槟州旅游与创意经济事务行政议员杨顺兴、
槟州中华总商会会长拿督斯里方炎华及北马中资
企业协会会长刘振华等嘉宾。

他透露，北马一带目前缺少互联网交换中心与
数码中心，因此，他欢迎中资考虑这方面的发展
潜能，双方合作开展北马的资讯科技新篇章。

“ 疫 情 也 开 拓 了 卫 生 保 健 领 域 商 机 ， 如 果 中 资
考虑在大马投资疫苗发展中心，相信北马是一项
不错的选择。”

做为主要经济命脉之一的旅游业受到重创，他
认 为 ， 北 马 四 州 可 以 整 合 旅 游 资 源 ， 以 “ 北 马 区
旅 游 ” 概 念 重 新 推 出 市 场 ， 相 信 能 够 吸 引 更 加 多
游客前来马来西亚。

鲁世巍：中马经贸合作保持强劲
 鲁世巍说，虽然全球经济受到了新冠疫情的

严 重 冲 击 ， 但 中 马 经 贸 合 作 去 年 逆 势 上 扬 并 保
持 强 劲 势 头 。 今 年 上 半 年 ， 中 马 双 边 贸 易 额 达

817.9亿美元，同比增长43.9%。
“ 另 外 ， 中 国 企 业 对 马 直 接 投 资 8 亿 美 元 ， 同

比增长76.3%；马来西亚对华实际投资3987万美
元，同比增长23.4%。”

他 指 出 ， 中 国 与 马 来 西 亚 经 济 和 产 业 有 较 强
互 补 性 ， 在 数 字 经 济 、 基 础 设 施 建 设 、 服 务 贸
易 等 领 域 都 可 继 续 深 挖 合 作 潜 力 ， 积 极 探 索 新
商机。

方炎华：“一带一路”续扮演要角
方 炎 华 说 ， 这 次 的 疫 情 已 加 速 了 传 统 行 业 转

型 ， 推 动 制 造 业 、 物 联 网 、 人 工 智 能 、 生 物 技
术等科技蓬勃发展。

他 披 露 ， 5 G 作 为 新 一 代 通 信 技 术 ， 革 命 性 的
网 络 容 量 和 速 度 ， 将 推 动 各 行 各 业 创 新 步 伐 ，
重构数码经济生态。

他 认 为 ， 当 前 的 经 济 发 展 应 从 更 宏 观 的 层 面
看 待 ， 注 重 可 持 续 发 展 合 作 ， 而 中 国 推 进 的 “ 一
带 一 路 ” 在 这 时 候 更 能 在 全 球 贸 易 中 扮 演 重 要 角
色，与全球共赢前进。

槟 制造业

表现亮眼
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槟州早前晋级国家复苏计划第2阶
段，威省市政厅拟定数项行动计划，
为槟州迈向第3阶段做好前期准备。

上述行动计划是针对公共巴刹、市
厅管辖的饮食中心、夜市、早市、农
市、Uptown市集、休闲公园及分层建
筑的运作。

罗查理：完成接种者方可入巴刹
威省市长拿督罗查理指出，除了基

本SOP外，市厅将在14个热点巴刹采
取更严谨措施，只有已完成接种的贩
商、员工及顾客才能进入。

他 说 ， 当 局 将 加 强 监 督 相 关 巴 刹
SOP，若有需要，将安装流动闭路电
视 ， 并 将 相 关 记 录 交 给 卫 生 部 及 警
方，以采取更严厉的行动。

“有些业者在执法人员巡视时遵守
SOP，当执法人员离开就故态复萌，
所以一旦发现他们违反SOP，我们将
指示他们暂停营业3天。”

14个热点巴刹为大山脚市区巴刹、
甘榜峇鲁巴刹、才能园巴刹、益美园
巴刹、南美园巴刹、阿波罗巴刹、北
海 王 俊 畅 巴 刹 、 峇 眼 亚 占 巴 刹 、 打
昔牛汝莪巴刹、甲抛峇底巴刹、成功
花园巴刹、武吉班卓巴刹、华都村巴
刹、淡汶英达巴刹。

他于日前举行的“线上缴门牌税赢取
现金奖”幸运抽奖仪式上，如是表示。
至 于 非 热 点 巴 刹 及 市 厅 管 辖 饮 食 中
心，则需依国安会SOP行事。

他也说，从11月1日起，夜市、早

市、农市、Uptown市集的所有贩商、
员工及顾客亦需完成2剂疫苗接种。

静态管控休闲公园
休闲公园方面，他指出，市厅将在

东姑休闲公园、槟州供水机构武吉都
休闲公园、罗比纳生态公园、清洁海
滨及柏淡宏愿公园进行“静态管控”，
并不时监督其余17个休闲公园及925个
开放空地。

他说，休闲公园及市厅管辖的开放
空地开放时间为早上6时至晚上8时，
只允许完成接种者进入。

推线上程序关注员工心理健康
配 合 市 政 厅 日 及 世 界 精 神 卫 生

日，威省市政厅推出“探索你的思维”
（Teroka Minda Anda）线上程序，持
续关注员工的心理健康。

罗查理说，疫情及管制令无形中改
变生活常态，带来经济问题等挑战，
有者也因宅在家太久而情绪低落，或
致抑郁症等病例增加。

他引述各项数据表示，员工心理健
康问题不容忽视，而拥有3983名员工
的威省市政厅，重视员工福祉，推出
上述措施，让市厅员工进行测试。

他指出，该程序采用抑郁、焦虑和
压力测评量表（DASS-21），包含21道
问题，可初步筛查心理健康状况，识
别有压力、抑郁及焦虑风险员工。

他说，相关人员将进行分析，有心
理健康风险的员工将会被转介，以获

得相应帮助，如社会心理支持、压力
管理技巧等，而相关数据都会保密。

“最早测试的300名员工，将获市政
厅 日 特 别 版 口 罩 。 若 该 措 施 取 得 成
功，市厅计划将之扩展至威省市民。”

门牌税收超越5千万令吉目标
罗查理指出，在7月1日至8月31日的

门牌税优惠活动期间，市厅收取5750
万令吉门牌税，超越原定的5000万令

吉目标。
这 期 间 通 过 自 动 服 务 机 、 代 理 、

线上，缴清门牌税者，有机会赢首奖
8888令吉、二奖5000令吉、三奖3000
令 吉 、 四 奖 2 0 0 0 令 吉 、 五 奖 1 0 0 0 令
吉。

他说，此次有3万6867个账户符合资
格参与幸运抽奖。市厅将通过电话、
电邮或信函联系幸运儿，民众也可从
10月6日起，浏览市厅官网查询名单。

威省市厅拟数项行动计划 
为迈向复苏第三阶段做准备

佳日星指出，大家期待已
久的双溪槟榔治水计划预

料在明年6月动工。

槟州地方政府委员会主席佳日
星指出，期待已久的双溪槟榔治
水计划预料在明年6月动工，并
于2026年6月竣工，耗时4年来进
行。

他说，槟州水利灌溉局早前
告知，上述治水计划的工程咨询
和研究已近乎完成，预计可在今
年年杪委任承包商。

他是在日前与槟岛市
政厅秘书拿督安南前
往巡视关丹律巴刹
时，如是表示。

“ 有 关 计 划 在
1999年完成第一
期 的 治 水 工 程
后，因为各种
因素而多次展
延。”

他 指 出 ，
槟 州 首 席 部 长
曹 观 友 在 国 会
提 问 有 关 计 划
最 新 进 展 时 ，
环 境 及 水 务 部
（MEWA）的答

复是，该计划因行管期的实行，而在
设计阶段出现延迟的情况。

无论如何，他强调，由于这项计
划属于中央政府，因此槟州政府已
尽力做好范围内的工作，并交由水
利灌溉局来完成。

他也提及，上诉计划的此阶段开销
预算，已确认为1亿5000万令吉。他
冀望工程尽速完成，不再有任何的延
迟。

双溪槟榔治水计划料明年动工
佳日星：工程咨询研究近完成

罗查理（左）指
出，威省市政厅
拟定数项行动计
划，为槟州迈向
第3阶段做好前
期准备。

威省市政厅推出“探索你的思维”线上程序，持续关注员工的心理
健康。
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槟州政府颁发奖励金予2020年
度优秀学生,276名大马教育文凭
（SPM）考生，以及82名大马高
级教育文凭（STPM）考生获褒
扬 ，拨款总额为22万令吉。

槟州首长曹观友在光大5楼颁
奖予6间杰出学校，以及模拟支
票予槟州教育局副主任娜迪雅。

曹 观 友 致 词 时 说 ， 槟 州 政 府
对于在STPM和SPM考试中获得
佳绩的学生感到非常光荣，也祝
贺来自22所学校的82名STPM考
生，以及来自41所学校的276名
SPM考生。

他 强 调 ， 槟 州 政 府 对 于 考 获
佳绩的学生从不吝于嘉奖，获得
优秀成绩的学生，大马高中教育
荣誉优秀生、最佳学生以及最佳
特殊学生皆可获得1000令吉奖励
金，拨款总额为8万2000令吉。

另外，SPM优秀生以及优秀特
殊学生可获得500令吉奖励金，
拨款总额为13万8000令吉，所有
的奖励金都会透过线上转账方式
颁发给学生。

他说，相信透过颁发奖励金，
能够提升学子们的士气和精神，
包括老师和家长鼓励学生们去追
逐知识以在未来达致成功，尤其
让他们在这充满挑战的疫情期间
更有动力。

日新中华膺杰出学校
大会也颁发奖状给予大马教育

文凭（SPM)杰出学校，分
别为第一名槟城孔圣庙
中华国民型中学、第
二名大山脚日新国中
以及第三名阿玛苏宗
教学校。

另外，大马高级教
育文凭考试（STPM)

槟 州 首 长 曹 观 友 发 文 告 说 ， 英 国
外交部志奋领奖学金（The United 
Kingdom’s Chevening Scholarship）
迈向第37年，为来自世界各地的杰
出 领 袖 和 专 业 人 士 提 供 宝 贵 的 机
会，让他们在英国进行为期1年的授
课 式 深 造 课 程 ， 并 获 得 硕 士 学 位 。
该项目自1982年创建以来，已有逾
1800人受益。

志 奋 领 奖 学 金 涵 盖 全 额 的 学 费 资
助、每月生活津贴、往返机票和其它
各项津贴，槟城最优秀的人才受促把
握这个机会。据吉隆坡的英国最高专
员署透露，41名马来西亚人在2021年
入选，包括1名正在攻读心理学硕士
学位的槟城人。槟城有4人在2019年
入选，2020年则有5人入选，他们皆
来自不同领域。

2022年志奋领奖学金没有限制申请

者的专业背景，但会优先考虑以下领
域——气候变化、可持续发展、科学
与工程、法治、人权、调解纠纷、外
交与安全政策、良好施政、反恐、网
络安全、移民问题和伊斯兰金融。

申 请 者 条 件 包 括 ： 大 马 公 民 、 精
通英语、拥有本科学位以及拥有成为
未来领导者、决策者和意见领袖的潜
力。虽然没有年龄限制，但申请者必
须具有至少2年的专业经验。

2 0 2 2 / 2 0 2 3 志 奋 领 奖 学 金 申 请
截 止 日 期 为 1 1 月 2 日 。 欲 查 询 更 多
详 情 以 及 获 取 志 奋 领 奖 学 金 申 请
表，http://xn--www-b03e237ity9a.
chevening.org/malaysia。

首 长 希 望 更 多 国 民 ， 尤 其 槟 城
人 ， 努 力 成 为 志 奋 领 的 一 员 ， 并 在
所 选 领 域 ， 为 国 家 建 设 努 力 做 出 贡
献。 

英国外交部志奋领奖学金
首长吁槟优秀人才申请

槟政府褒扬优秀学生     
首长：疫情期间注入推动力

杰出学校则分别为第一名大山脚日新国
中、第二名武吉占姆中学、以及第三名
甲抛峇底科学国中。

槟州政府拨出总额为22万令吉奖励金
嘉奖成绩优异的SPM和STPM考生。

拉玛沙米促加强网络覆盖率
掌管教育事务的槟州第二副首长拉玛

沙米对于在充满挑战下疫情时期，
无法返校上课但依旧考获佳绩的
学生们，为他们感到光荣及献上
祝贺。

“疫情带来的挑战，包括了许
多学生因为各自因素如没有设
备以及网络链接问题，造成了
上课方面的困难，对此我要非
常感谢父母和教师们的耐心，

尽力协助学生们让他们在考试中取得成
功。”

他强调，资讯科技将是未来数码时代
不容忽视的发展，政府应该尽力提升现
有的通讯和数码设备，让网络覆盖率更
为广泛，好让全国的学生们都能顺利上
网课，同时政府也应协助B40家庭获得设
备。

洪贵蕊：态度是通往成功的钥匙
大山脚日新国中校长洪贵蕊说，疫情

期间教学过程确实充满了挑战，所幸获
得所有老师、家长和日新校友会以及非
政府组织等单位的协助下，学生们能够
获得电脑设备顺利上网课。

“我对于学生们考获佳绩感到非常光
荣，同时我也要感谢所有教师们付出的
努力。”

她 也 强 调 ， “ 态 度 ” 是 通 往 成 功 的 钥
匙，她鼓励学生必须要持有良好的态
度，才能在各个方面，包括学业上取得
成功。

洪贵蕊：为学生
及老师们感到光
荣和骄傲。 

槟州政府拨出总额为22万
令吉奖励金嘉奖成绩优异的
SPM和STPM考生。
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槟 城 升 旗 山 成 功 获 得 联 合 国 教 科 文 组 织
（UNESCO）列为生物圈保护区（BIOSFERA），
这是我国彭亨珍尼湖和沙巴克罗克山脉后的第三项
联合国教科文组织生物圈保护区荣誉。

联合国教科文组织的人类与生物圈计划国际协调
理事会（MAB-ICC）是在9月15日的第33届会议上，
作出这项宣布。

槟州首席部长兼槟城升旗山机构主席曹观友说，
这项倡议于2016年启动，槟城升旗山机构是项目 经
理和槟州政府代表，同 时 也 获 得 T h e  H a b i t a t 
Group、马来西亚理科大学学者们、联邦和州政府
机构，以及扮演国家协调中心的马来西亚能源及天
然资源部支持。

“槟城州政府对这 5 年的努力取得成功深表感谢和
自豪，也感谢所有参与和作出贡献的团队和伙伴，
因为他们的付出才能取得这项殊荣，进一步推动槟
城成为全国模范州。”

他说，升旗山生物圈保护区除了促进人与大自然
和睦共处，也能提升升旗山和周边地区成为探索、
示范保育方法和可持续性发展的世界级研究区域，
以及激发创新和环保措施。

“我希望升旗山列入生物圈保护区后，能引领进一
步地实现槟城 2030 愿景，打造槟成为我国可持续性
保育工程和经济发展的典范。”

他有信心升旗山列入生物圈保护区后可实现长期
目标，即提升槟城的国际地位，由相关领域的专业
学者带领，成为专注于可持续发展、生物多样性和
保护的全球研究中心。

拟设生物圈保护区办公室
曹观友也表示，槟城升旗山机构接下来将会设

立升旗山生物圈保护区办公室，展开各项计划与措
施。

“我相信这只是个开始，接下来该机构将会面临各
项挑战。”

石礼兴冀提高人民的生物圈保护意识
槟城升旗山机构总经理拿督石礼兴说，槟城拥有

丰富的生物多样性以及多彩的文化遗产历史，这些
都是槟城所不能失去的珍贵财产。

“希望获得升旗山生物圈保护区荣誉后，能提高人
民对于生物圈的保护意识和责任，而不只是仰赖于
政府和相关单位。”

他说，槟城升旗山机构接下来将会继续与各个相
关机构、利益相关者、学者以及合作伙伴共同制定
和谐与平衡的准则和措施，来实践该区成为可持续
发展和管理的区域。

同时，他也希望能促进与世界生物圈保护区的各
个成员之间的交流及知识共享，以便能与槟州政府
和人与生物圈计划的宗旨接轨。

“非常感谢我国能源及天然资源部，联邦和州际各 
单位、学者们、The Habitat Group 和所有促成这项
成就的伙伴。”

生态与经济及人类活动平衡发展
询及升旗山获得联合国生物保护圈地位后，是否

会对周围的人类活动造成影响。
对 此 ， 石 礼 兴 表 示 ， 升 旗 山 生 物 圈 获 得 地

位 中 注 明 “ 人 与 生 物 圈 ” ， 因 此 人 类 与 大 自 然 都
不 会 被 放 弃 。 

“升旗山机构其中一项重要目标是要寻找让经济、人
类及自然资源可以永续平衡生存的方案，在不破坏
生态环境之下，让经济和人类活动取得平衡发展。

哈里科克：美好的开始
The Habitat的创办人哈里科克说，升旗山列入生

物保护圈是个美好的开始，这是为了我们的后代所
作的努力。

“我非常感谢所有参与者的热忱带来这项成功。”

升旗山生物圈保护区背景
升旗山生物圈保护区占地1万2481公顷，作为槟

州的绿肺，其范围包括槟城植物园，槟州国家公
园，4座森林保护区及2个水坝。

此外，这生物圈保护区是由三个主要生态系
统，即陆地、海洋和沿海生态系统组成，是联合
国教科文组织人与生物圈计划（MAB）框架下国
际公认的独特保护区。

根据历史记录和槟城生物多样性评估，共列出
了206科2456种植物，其中20种被列入国际自然
保护联盟（International Union for Conservation 
Nature，IUCN)红色名录，其中4种被列为极度濒
危物种。

槟城升旗山机构，在未来12个月内将会成立
升旗山生物圈保护区办公室，拟定升旗山生物圈
保护区行动计划（Penang Hill Biosphere Reserve 
Action Plan，PHBRAP），以详细列出该保护区的
管理。

列生物圈保护区
首长：推动槟城成为全国模范州

槟城升旗山成功获得联合国教科文组织（UNESCO）
列为生物圈保护区（BIOSFERA）。

升旗山拥有丰富的生
物多样性以及多彩的
文化遗产历史。
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槟州行政议员兼峇都茅区州议员拿督阿都哈林为区内民
众捎来好消息，即峇都茅区内将在明年迎来一座新多用途礼
堂。

这座新礼堂将参照柏玛当巴锡多用途礼堂的设计及构造，
而他率领官员们到柏玛当巴锡多用途礼堂巡视，以了解工程
局即将用于峇都茅多用途礼堂的构造图。

根据拿督阿都哈林，该座礼堂已经处在建筑设计的最后阶
段，并定于年杪公开招标，而明年第一季度将开始施工。

拿督阿都哈林指出，设计图里展示全新的峇都茅多用
途礼堂将容纳一座三个羽球场般大小的冷气礼堂、一座舞
台、候客室、会议室、办公室及洗手间。整个工程大约耗资
RM4,800,000。

“这座全新峇都茅多用途礼堂将惠及区内民众，以满足当
地社区举办宴会、集会及休闲运动时的需求。”

陪同巡视的有西南县县长哈菲兹、槟城工程局建筑师罗斯
琳達、西南县工程局工程师万依卡及西南县村长莫哈末比雅
敏。

疫情之下，民众可考虑加入“城市农夫”行列，
谋取生计！

随着近年“城市农耕”潮流兴起，槟州也不遗余
力 推 动 城 市 农 耕 理 念 ， 希 望 大 家 积 极 响 应 ， 共
同朝“重家庭、拥绿地、精明州、耀全国”的槟州
2030年愿景迈进。

诺蕾拉： 鼓励民众自供自足
槟 州 农 业 技 术 与 食 品 安 全 委 员 会 主 席 诺 蕾 拉

说，城市农耕旨在鼓励民众善用空置土地进行栽
种，达到自供自足需求，借此减少生活开销。

“比如礼堂周围的空地可打造为社区菜园，从
中凝聚社区力量，维持及美化环境，在疫情好转

后 ， 还 可 作 为 社 区 活 动 场 所 ， 为 民 带 来 额 外 收
入。”

数据显示，截至今年7月，槟州已有约124项社
区农耕计划，共2234名参与者。

慕海敏: 会提供栽种指导
槟州农业局主任莫哈末慕海敏欢迎各方联系临

近的县农业局，积极提出申请，届时当局可为参
与者提供栽种建议及指导。

他说，如是计划可带来不少好处，比如在学校
或幼儿园推行，可让小孩子初步了解自己栽种的
好处，从中可灌输食品安全的重要性。

他续说，自管制令实行，人们待在家的时间较

多，不少人开始栽种，开心收获自己的劳动成果
之余，也不失为缓解压力的健康生活方式之一。

再顿：收成供应予居民及食肆
槟城宝石妇女协会(Kelab Wanita Permata 

Pulau Pinang) 与柏达镇乡管会合作，在卡美丽雅
花园(Taman Camellia) 民众会堂空地进行社区农
耕。

该会主席再顿表示，该会从7月23日起在此种黄
瓜和白菜，收成主要供应给当地居民及食肆，所
取得的盈利可充作该会慈善及活动基金。

“我们希望日后可以扩展菜园，以种植更多蔬
菜，如茄子及羊角豆，因为现在有些供不应求。”

阿都哈林一行人考察柏玛当巴锡多用途礼堂。

峇都茅将迎来多用途礼堂
阿都哈林：料明年首季动工
峇都茅将迎来多用途礼堂

槟州推动城市农耕理念 

“城市农夫”邀您加入                  行列邀您加入                  行列

诺蕾拉(右) 推广“城市农耕”， 
鼓励民众自供自足。

绿油油的菜园，是“城市农夫”
辛勤的成果。
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疫情之下，各行各业受到冲击，福利组织更是面对收入来源
大减，资金短缺的窘境，亚依淡区州议员黄顺祥雪中送炭，在
收集非政府组织捐献的白米后，移交予国际动物保护及福利援
助组织(IAPWA PENANG)管理的流浪狗收容所，助他们度过难
关。

黄顺祥在槟岛市厅执照组野狗小组主席陈慧萍市议员、亚逸
布爹区州议员林冠英的特别助理方建明等陪同下，把150包，
每包5公斤的白米，移交予国际动物保护及福利援助组织负责
人庄君燕。

黄顺祥表示，他在担任市议员时期，就协助有关组织，目前
处于疫情下，他们面对更严峻的挑战。有鉴于此，他在获得非
政府组织协助下，献上上述白米，助IAPWA解困。他指出，林
冠英也非常关注IAPWA，对于捐助该组织不遗余力。

“疫情之下，动物也需获得关注，我呼吁民众慷慨解囊，捐
助国际动物保护及福利援助组织，为保护动物献上一份力量。”

陈慧萍：槟岛市厅与保护动物组织续合作
陈慧萍市议员说，槟岛市政厅国际动物保护与福利援助组织

已更新谅解备忘录，于今年5月31日起，再合作5年。
她指出，谅解备忘录于2017年首次签并于今年5月30日到

期。双方在过去5年合作中，给市政厅的流浪狗管理带来许
多正面改变。 双方共同目标，是通过诱捕，绝育和放回原地
（TNR）方式，造福社群。

槟岛市政厅自2018年3月以来，便是西马半岛第一个与非政
府组织合作实施”零捕杀政策的市政厅。以人道方式捕捉和运送
狗只到庇护所，给予即时治疗同时，在狗只康复后安排领养。

庄君燕冀民众伸援手
此外，庄君燕透露，位于双溪槟榔的国际动物保护及福利

援助组织流浪狗收容所，每月开销约4万5000令吉，是蛮沉重
的负担，感激黄顺祥一行人协助之余，也希望民众捐款或捐
助必需品，欲知详情可登录脸书：https://www.facebook.com/
IAPWAPenang 。

为提倡青年的创业精神和兴趣，并培养更多青年企业家，槟州青年发
展机构主办“2021年青年创业论坛”让青年更了解创业的挑战以及如何克
服。

槟城青年、体育委员会主席孙意志在开幕仪式上说，疫情对全球和槟
城商业及经济带来影响，为了培养年轻人追求企业家梦想，槟州政府推
出“青年创业论坛”计划，为热衷于创业和创新的年轻人提供平台分享创
业理念，也让其他青年学习。

他说，“求变”是企业家精神之一，而不是等待适应变化，同时也必须
具有批判性提问、创新、服务和持续改进的心态。

“青年是我国的未来，因此创造和创新是青年发展的重点，这也是未来
社会、社区和政治政策必须朝此方向迈出的重要一步。”

他希望，通过此次的青年创业论坛，参与者能够从演讲者分享的经验
和知识中学习，以便克服创业路上的挑战。

“我也希望年轻人能不断学习和提升自己，以便能够在当今的市场中具
有竞争力。”

魏鉝玲：学习他人长处为发展做出贡献
槟城青年发展机构总经理魏鉝玲鼓励年轻有抱负的未来企业家和青

年，积极参与“青年创业论坛”，把握机会聆听杰出企业家分享的创业历
程及经验。

她说，希望青年们能从这些成功的企业家中学习他们如何为他人创造
价值，并为国家发展做出贡献。

“青年创业论坛”是于9月25日上午10点至下午12点举行，免费开放给15
至35岁的槟城青年。

当天受邀嘉宾包括 DeliverEat 的联合创始人梁诗敏、Infinecs Systems Sdn 

Bhd 的首席执行官兼联合创始人卡莱（Kalai Selvan Subramanian）、Jouis 
Holiday Travel & Tour 和 Teddy’s Mart Groceries & Delivery 的创始人 高国钦，
以及Taman Sari Legacy Holdings 的首席执行官玛丽娜。

青年创业论坛    
孙意志促青年自我提升加强竞争力

“2021年青年创业论坛”让青年更了解创业的挑战。

黄顺祥移交白米予保护动物组织     
吁民捐助挺IAPWA度难关
黄顺祥移交白米予保护动物组织     移交白米仪式。左起陈慧萍、庄君燕、

黄顺祥及方建明。

国际动物保护及福利援
助组织流浪狗收容所希
望获得民众捐助。
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槟州首席部长曹观友表示，新冠肺炎疫情在这两年一
直都是全球面对的最大挑战，然而马中两国政府和人民守
望相助、携手抗疫，书写了马中友好的新篇章，友谊也在
共同抗疫过程中升华，不断地充实和丰富两国关系的内
涵。

他是于日前在“中国发展新阶段、与中马合作新机遇”线
上交流会，致开幕词时如是指出。这项活动是由槟州华人
大会堂主办、中国驻槟城总领馆主催。

他说，马中两国建交以来，都取得很好的发展。中国
驻槟城总领事馆于2015年开馆后，槟城与中国各地省市的
交流，包括经贸、文化等都取得进步，获得理想的成绩，
令人鼓舞。

北马有逾60家中资企业
他透露，目前已有超过60家中资企业到北马，其领域

涵盖工业，建筑业，运输业，养殖业，电子业，科技业，
金融业及服务业。

他表示，疫情的爆发让很多活动都必须在线上进行，
但大家积极提出看法、交流、讨论，再一起找出解决方
案，共同克服及达成共识。

他说，这对未来的发展与合作，将起到一个催化剂的
作用。

鲁世巍：两国关系持续稳定发展
中 国 驻 槟 城 总 领 事 鲁 世 巍 博 士 指 出 ， 中 马 建 交 4 7

年 来 ， 两 国 关 系 持 续 稳 定 发 展 ， 双 方 合 作 不 断 走 深 走
实。2020年双边贸易额逆势增长5.7%，创1311.6亿美元新
高。

他表示，中国已正式完成《区域全面经济伙伴关系协
定》（RCEP）核准程序，也正式提出申请加入《全面与
进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），这将有助于
促进区域贸易投资、深化产业链供应链合作，推动中马两
国经济持续发展。

冀各华团参与新发展格局
他期待槟华堂及各社团积极参与中国扩大开放和构建

新发展格局、推动中马发展战略对接的进程中来，促进两
国各领域深入合作和经济高质量发展。

他 说 ， 中 国 驻 槟 城 总 领 馆 愿 继 续 发 挥 桥 梁 和 促 进 作
用，推动中国省市与槟州及北马四州加强在经贸、投资、
文化、教育等各领域交往，携手谱写友好合作的新篇章！

许廷炎：需加强抗疫工作效率
槟州华人大会堂主席拿督斯里许廷炎表示， 我国当前

经济短期内并不是太乐观，大家仍需要在抗疫上做好工
作，加强效率。

他表示，去年我国经济出现萎缩后，当前经济从危机
中复苏要归因于政府与国行迅速落实规模空前的支援行
动，但仍需要更多努力。随着疫情的反反复复，确诊率
不断上升，高居不下之后，我国今年的增长预测也正在下
调，从之前的约7%下调到约3%，甚至更低。

冀政府提供更多政策
他冀望政府能够为受影响的行业提供奖掖、免息、减

息或延长还贷便利。
“我恳请政府提出更多刺激方案与政策。此外，复苏仍

很脆弱，各地区和各行业不均衡。为了确保复苏持续，政
府不好过早撤出支援。”

“除了支持工人和企业，以及为遏制全球暖化及扭转日
益加剧的

不平等情况进行投资外，各国政府还必须在国际上进
行合作，以终结这场健康危机。“

陈坤海：关注马中经贸领域发展
槟州华人大会堂署理主席丹斯里陈坤海博士指出，在

疫情期间，最受马来西亚工商业所关注经济课题包括了马
中经贸领域，并期望中国进一步扩大两国的贸易额，包括
增加棕油、原产品及电子产品等的进口量，直接刺激马来
西亚的经济活力，克服经济遭受疫情严重的打击。

他 亦 冀 望 马 中 经 济 从 传 统 贸 易 活 动 交 往 ， 走 向 高 科
技、数码科技的联营投资新纪元，如中国吉利汽车集团，
与马来西亚宝腾（PROTON）控股公司联营引进高科技
的生产技术，汽车质量提高，使到宝腾公司由亏转盈，惠
及中小型公司的供应链，而取得成功。

郑荣兴：探讨新生代思维培植
槟州华人大会堂副主席拿督郑荣兴表示，未

来可探讨一个对新生代的思维培植工作，让这
些新生代可以了解本身的根及历史文化，以提
升对中华文化的认知及重视儒家思想伦理。尤
其中国方面，可争取未来华裔新生代来强化先
辈们的友谊发展基础。

他指出，中国在2020年成为马来西亚最大的出
口目的地和进口来源，连续12年成为该国最大的
贸易伙伴，是中国在东盟国家的第二大贸易伙
伴，在疫情发生之前，即2019年，中国来马旅客
人数也达到311万人，首次突破300万人，疫情之
前，中马每年人员往来超过420人次，每周有约
460个航班班次穿梭于两国之间。

他表示，从这些种种的发展数据，证明两国
之间的友好关系，并给两国带来了正面积极的
发展，居住国的华裔族群的情谊精神经已化身
为一个非常有效的桥梁来促进两国之间的谅解
合作精神。

梁伟宏：中小企业乐意与中资合作
槟州华人大会堂总务拿督梁伟宏则指出，北

马有多家中资企业，皆有参与我国大部分领域
的投资项目，尤其是中小企业都很乐意与中资
企业共同合作与发展。

惟，他表示，本地中小企业很多时候却无从
得到相关方面的合作需求和资讯。

“我国政府相当欢迎和鼓励中国企业来马投资
兴业、开拓市场，并制定了多项奖励措施，比
如减免税务、或其他特别优惠。”

他冀望中方能够进行开发和研究项目，而中
国驻槟城总领馆则扮演当中的桥梁，安排更多
的交流机会。

李添霖：尽速让大马学生回中国升学
槟威华校董事联合会主席准拿督李添霖在

交流会上表示，对于大马新生欲到中国留学
以及欲在新学年回到中国继续学业的大马学

生，他希望中国政府能尽快安排打开方便之门
让大马学生能尽快回到中国留学。

他说，在一带一路政策下，中国教育已大开
放，各大学到处林立，希望中国政府能给于大
马华裔学生优惠 ，造就更多华裔生，尤其是独
中生到中国接受高等教育。

罗月清建议安排师资培训
槟城华校教师会主席准拿督罗月清表示，随

着互联网的发展和疫情的问题，目前教育行业
就推广远程教育，老师和学生通过网课，电子
文档共享来进行互动。

她期望中国驻槟总领事馆能协助推荐安排中
国 特 级 教 师 通 过 “ 目 课 ” 方 式 给
予 槟 州 独 中、中小学华校
的 学 生 授课。

她 提 及，在一带一
路 的 倡 导 下 ， 期 望
中国驻 槟 总 领 事 馆
能安排 师资培训专
员 到 槟 城进行培训
课 程 ， 或安排线上
培 训 课 程 ， 以 提 升
独 中 、 国中及华小教
师的专业 水准，使华校
教 师 们 的 教 学 更 有 效
的 提 升 与 传递。

马中人民携手抗疫
友谊升华
首长：丰富两国建交关系内涵

中国驻槟城总领馆、槟州华人大会堂和各团体领导们针对未来的合作展开交流。
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摄影Muhamad Amir Irsyad Omar 

寻找“新”古迹列入槟州遗产名录，
槟州古迹专员（Penang State Heritage 
Commisioner ）罗斯里要发扬槟州本
土文化与遗产古迹，焕发东方之珠风
采。

现年56岁 的 罗 斯 里 ， 是
资 深 维 护 古 迹 工 作
者，他 也 是 当 年
乔 治 市 与 马 六
甲申遗 团 队 成
员 之 一 ， 并
曾 担 任 马 六
甲 世 遗 机 构
总 经 理。

5年前退休后，他转往教育领域，
并在林国荣创意工艺学院任教，教导
遗产古迹与建筑相关课程。

他 是 于 今 年 9 月 ， 受 槟 州 政 府 委
托，成立槟州遗产委员会建立槟州遗
产名录，并为所有被列为之处理保护
管理计划和维护指南。

罗斯里接受《珍珠快讯》访问时
表示，他对于这项任命非常期待，在
任职期间他希望能够发掘更多乔治
市世界文化遗产古迹区之外的古迹遗
产，并制定良好的维护管理计划。

他指出，其实除了古迹区之外，
槟城也拥有其他丰富的文化古迹遗
产，应该被发掘和良好保存
下来，

成为槟城独有的元素，和做为教育用
途。

“这些留存的古迹遗产，都是槟州
发展的见证，讲述着槟州一代代人的
故事，我们可以从这些留存下来的事
物中，找到老槟城原有的样子。”

为了完成这项工作，他将和属下4
名专员搜集州内的古迹资料，并做出
详尽调查后，呈交给槟州政府制定维
护方针。

为升旗山和乔治市制定计划

“ 我 们 的 第 一
个 任 务 是 为 升 旗 
 山 和 乔 治
市 ， 制 定 更 完 整
的 区 域 性 计 划 ，
尤 其 是 在 紧 急 灾
难 方 面 ， 是 非 常
迫切需要的。”

槟州美食也值
得被保护

罗 斯 里 说 ， 其
实 不 仅 是 建 筑 ，
闻 名 于 世 的 槟
州 美 食 如 炒 果 条
和 扁 担 饭 （ N a s i 
Kandar），也是
槟 州 传 承 下 来 的
文 化 亮 点 ， 值 得

被保护和保存。
“ 就 像 新 加 坡 的 小 贩 文 化 申 遗 成

功，其实槟州的美食也能朝着这个方
向发展，让更多人借此认识槟城。”

“不像乔治市文化历史古迹拥有专
门机构维护，人们对本土美食的保护
意识相对较低，所以我们必需做出
一些努力，来保留属于本土的原汁原
味。”

此 外 ， 他 说 ， 除 了 古 迹 建 筑 之
外，其他诸如文化、古老美食、甚至
是人文与自然等，都可成为遗产保护
的一环。

“其他或许没有那么亮眼的古老事
物，如槟州的新村文化、姓氏文化和
传统马来甘榜或渔村等，都可被列在
遗产保护名录之中。“

他 举 例 说 ， 以 福 建 人 居 多 的 槟
州，拥有丰富的福建文化，从建筑风
格、风俗习惯甚至是民间技艺，这些
传统都是珍贵和值得被保护的历史文
化。

冀发掘更多槟城遗产
对于未来的展望，罗斯里说，希

望可以通过发掘更多的槟城遗产，让
本地古迹、文化遗产，就能撑起一片
天。

同时，他希望通过完善本土遗产
维护，保留传承给下一代，让属于槟
城的历史故事继续下去，成为未来教
育的一环。

走马上任槟州古迹专员 

罗斯里放眼焕发

旧关仔角海堤提升计划预计明年首季竣工。

槟州房屋、地方政府及城乡委员会主席佳日星指
出，吊缆计划不会对升旗山列为联合国生物圈保护区
造成影响。

他说，一些国家的联合国生物圈保护区也有吊缆，
和槟州政府建议的计划一样，甚至更大规模，但也不
受影响。

“建议中的吊缆计划位于升旗山生物圈保护区的过

度区（Transition Zone），受到控制的活动允许在区
内进行，所以是不受影响的。”

他是在巡视康华丽堡护城河修复计划后，召开记者
会上这么表示。

他表示，州政府珍惜联合国教科文组织颁予的地
位，并会严密监督一切相关计划严格遵照标准进行，
确保古迹不受破坏。

旧关仔角海堤提升明年首季竣工
另 外 ， 佳 日 星 透 露 ， 旧 关 仔 角 海 堤 提 升 计 划

预 计 明 年 首 季 竣 工 ， 其 中 约 1 0 0 米 地 段 将 设 为 景
观 公 园 ， 康 华 丽 堡 护 城 河 修 复 计 划 则 料 在 2 0 2 4
年 完 成 ， 届 时 将 为 乔 治 市 这 座 文 化 遗 产 城 锦 上
添花。

吊缆计划不影响升旗山生物圈保护区地位      
佳日星：严密监督遵照标准进行

康华丽堡修复工程如火如荼进行中。
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槟城台湾商会捐赠总值56万6050令吉的急紧医疗
器材予大山脚医院，另外也捐赠总值28万2000令吉
的医疗设备给槟城中央医院。

该会捐赠给大山脚医院的医疗设备，包括呼吸
机、移动病床、担架、检查床、降温衣等，而槟
城医院则获赠流体管理系统（Fluid Management 
System）及RO制造机。

槟城台商会会长许上智指出，台商会在得知大
山脚医院急需扩充急诊室医疗设备后，随即联係院
长吴乾光，便协助捐购紧急医疗资源。之后获知槟
城医院设施也同样有紧急需求，也在短时间内也完
成认购。

许上智：现货采购方式快速送达医院
他说，台商会捐助的设备是以现货采购方式，

以最快的速度将设备送达医院。
他认为，在疫情最坏情况下，急诊室紧急医疗

设备是重症病人生存的最后希望，急诊室病床使用
率一旦满载，代表很多家庭会失去最后的希望。

“我们的行动就是要加大这个最后希望，支持前
线医护人员，有更充足的机会拯救更多生命。”

参与这次捐献的企业包括立美工业有限公司、
东和工业股份有限公司、视阳光学股份有限公司、
晋纬螺丝股份有限公司、上伯塑胶有限公司、和泰

电子有限公司，以及多家匿名台
商联合捐助。

许上智今午联同槟州台商会副
会长蔡易庭和财务长许金隆，在
大山脚医院前举行捐赠医疗设备
移交仪式上时，这么指出。由院
长吴乾光接领，槟州立法议会议
长拿督刘子健见证。

刘 子 健 感 谢 并 赞 扬 槟 州 台 商
会这一次的捐赠及无私付出，以
及对槟州疫情的关注。这次捐赠
行动获得数十家台商参与，之前
也有台商各别捐赠医疗器材给医
院，显示台商们一直积极的在支
持州政府的抗疫行动。

“州政府感谢槟州台商在这期
间，除了履行社会企业责任，也
在朋友有难时施于援手，给予捐
助。”

另外，他对近期槟州确诊数据
趋缓的现象感到高兴，指这是州政府与联邦政府通
过各种努力展现的正面成果，值得肯定。

他吁请民众遵守防疫SOP，如此才能减少病例，
减轻医疗体系的负担的同时，也务必做好与病毒共

存的准备。他认爲，州政府和社会团体必须协助重
建民众恢复参与社会活动的信心。

吴乾光则代表院方向槟台商表达谢意，在此刻
愿意伸出援手，让威省病人获得更舒适的医疗环
境。

亚依淡区居民福音！
发 林 玫 瑰 园 组 屋 旁 的 邻 里

公园（Taman Kejiranan Desa 
Mawar），提升工程如火如荼
进行，预料将在今年12月竣
工，届时将为当地居民提供一
个运动与休闲的好去处。

房 屋 与 地 方 政 府 委 员 会 主
席佳日星巡视上述邻里公园工
程时指出，槟州政府在抗疫之
余，不忘人民福利，发展计划
从未停顿下来，比如这项邻里
公园提升计划，就是为了照顾
人 民 福 利而建。

“此外，此计划也符合州政
府积极推动的槟城2030愿景：
重家庭、拥绿地、精明州、耀
全国，让人民享有绿地。”

这座公园面积达6862平方
尺，提升工程耗资68万6470令
吉60仙，州政府承担52万6470
令吉60仙，槟岛市政厅则承担
16万令吉。它于今年5月3日动
工，预计12月完工，耗时约8
个月。

台湾商会捐物资予槟2医院     
刘子健感谢无私付出

许上智（右2）与吴乾光（左2）在刘子健见证下进行移交
仪式，蔡易庭（右1）及许金隆（左1）陪同。

提升工程料12月竣工

公园位于策略性地点，周边包括天德园路、令当甘
榜马来由（Lintang Kampung Melayu）、令当甘榜马
来由第1路（Lintang Kampung Melayu 1）及 Lintasan 
Kampung Melayu 2。附近也有2所学校，即新江小学
及斯里阿曼国小，以及毗邻玫瑰园组屋区及甘榜马
来由组屋区。

黄顺祥：造福亚依淡区居民
亚依淡区州议员黄顺祥感谢州政府积极提升邻里公

园，这显示州政府在疫情下不忽略利民发展，造福亚依
淡区居民。

佳日星：两地市厅积极美化空地
另一方面，佳日星说，槟州政府鉴定州内共有1166个

空地（tanah lapang），即槟岛241个，威省925个。两
地市政厅为有关空地进行美化、绿化、装照明灯等，共
有133项计划，耗资3063万5767令吉40仙，包括槟岛市厅
62项计划1234万3893令吉30仙，威省市厅71项计划耗资
1829万1874令吉10仙。

发林玫瑰园组屋旁的邻里公园，
提升工程如火如荼进行中。发林玫瑰园组屋邻里公园        

左起：黄顺祥、佳日
星及官员们讨论发林

玫瑰园组屋邻
里公园工程
进展。
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槟州妇女发展机构供稿

由槟州妇女发展机构举办的槟州家庭日2021于8月28
日在各方的见证下完美落幕。今年的庆典在新冠疫情的
袭击下可谓是困难重重，但是秉持着坚定的意念与各个
与我们并肩作战的合作伙伴的支持下，我们还是顺利地
完成了此次的活动。

(一）#walkforhealth 2021 虚拟漫游
为了提倡在疫情肆意的期间任然保持身心灵的健全，

槟州政府与槟升星狮子会（Lions Club of Penang Rising 
Star）举办了此活动。以此制造一个平台鼓励各个阶层
的人士在彼此的陪伴下“动起来”。我们成功吸引了775
名槟州子民参与此活动，有些是以家庭的形式报名，而
有些则是在朋友的相伴下完成虚拟漫游。让我们被感欣
慰的是参与者都能够在新常态并以遵守SOP的前提下顺
利集到了50，000步伐。让参与者们期待不已的线上抽
奖也如期进行。

从一张张参赛者们的照片和对此活动的评论中，不难
看出此活动为他们带来了一丝丝的快乐和提高了人们对
家庭健康的重视。

(二）趣味家庭式蛇梯棋
因疫情的缘故，人们的行动受到限制。狭小的空间拘

束了许多往日的亲子时光。因此州政府特意设计了此活
动，希望透过游戏的方式为枯燥的居家隔离生活添加一
份欢乐的时光。在The Penang Habitat生态公园和槟州

槟州社会发展及非伊斯兰事务委员会主席章
瑛鼓励女性跳脱传统框架，勿局限在社会定义
的传统角色中，努力发挥出最大潜能。

她为7区妇女及家庭发展委员会（JPWK）
联办的国际女儿日活动致词时说，国际女儿日
旨在提醒父母公平对待子女，从而促进两性平
等。

她解释，在传统社会设定下，人们认为女
性应该结婚生子及照顾家庭，而这些并不是不
好，但是应该出自女性的意愿。

她希望父母鼓励女儿勇敢追梦，突破自己，

她们不仅可以成为好母亲及好妻子，也可以是
杰出的医生、工程师、首席执行员及部长等。

她不讳言，平衡家庭及工作并不容易，需要
有家庭支持体系及良好的幼托系统，并打造家
庭及父母友好的工作环境。

配合国际女儿日，斯里德里玛、亚逸布爹、
光大、丹绒武雅、峇都兰樟、峇眼达南及亚
依淡区JPWK联办线上活动，获得85对母女参
与。

出席者尚有双溪槟榔区州议员林秀琴、斯里
德里玛区州议员瑟丽娜等。

7区JPWK联办国际女儿日活动 

章瑛吁父母鼓励女儿勇敢追梦

妇女发展机构的积极推广下，200套蛇梯棋在短短的数天内一扫而空。从参
与者所上传的照片中可见大家都十分投入在游戏中且气氛其乐融融。

线上颁奖仪式也在8月28日由双溪槟榔州议员林秀琴宣布并邮寄给得奖
者。

（三）新常态学前教育线上座谈会
父母在新常态下不仅饱受工作上的压力，也时时担忧孩子们的学习进

度。因此我们举办了此场线上讲座授予家长在新常态下的育儿知识。
虽然是以线上模式进行，但是参与讲座的观众都很热烈地提问与此座谈

会相关的问题。来自专业领域的专家 们也很耐心地从各个专业
的角度解答观众的疑惑。我们相信 此线上讲座会会受益于
各界人士尤其是在新常态下任然努 力学习的孩子们。

在此，槟州政府非常感谢此活 动的合作伙伴，赞助商
和所有的参与者。如果没有各方 的 支 持 和 配 合 ， 槟 州
家庭日2021将不会如此圆满。槟 州妇女发展机构依然期
许明年会为槟州子民带来槟州家 庭日，并为实现《槟城
2030愿景》中所提及的重家庭指 标贡献绵薄之力。明年再
会！

妇女发展机构克服疫情困难

槟州家庭日完美收官

我们一起玩蛇棋，快乐无比。

和家人欢乐互动，
温馨满屋。

来来来，我们来自
拍，与亲朋戚友分
享天伦乐。
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பெரதொம் - பினாங்கில் 16 மற்றும் 17 ்வயதிற்குட்படடை 
3,500 மாை்வர்கள இனறு ்பதினம ்வயதினருக்கான பதசிய 
பகாவிட-19 பநாய்த்தடு்பபு திடடைத்தின கீழ தடு்பபூசி 
ப்பாடடுக்்காணடைனர்.

இத்திடடைம் ்வருகினற  அக்படைா்பர்,3ஆம் பததி 
்தாடைங்கி நாடு முழு்வதும் ்பளளிகள மீணடும் 
திறக்க்ப்படு்வ்தக் கருத்தில் ் காணடு  மாை்வர்களுக்குத் 
தடு்பபூசி ப்பாடு்வ்த பநாக்கமாகக் ்காணடுள்ளது.

மாநில முதல்்வர் பமதகு சாவ ் கான யாவ அண்மயில் 
அறிவித்த்ப்படி, 16 முதல் 17 ்வயது நிரம்பிய அ்னத்து 
மாை்வர்களுக்கும் தடு்பபூசி

்ச்படைம்்பர்,23  ்தாடைங்கி கா்ல 9.00 மணி முதல் 
மதியம் 12.00 மணி ்வ்ர, மாநிலத்தின  ஆறு தடு்பபூசி 
்மயங்களில் ப்பாடை்ப்படும். 

ஸ்்பஸ மாநாடடு ்மயம்; ்ச்பராங் ்ேயா,தா்பா 
எக்ஸப்பா; ்வாங்பகா எமி்னனட தங்கும் விடுதி; ்்பர்டைா 
மாநாடடு ்மயம்; மில்லினியம் அரங்கம் மற்றும் சுங்்க 
்பாக்க்ப, ்சர்்பாகுனா ்மயம் ஆகிய இடைங்களில் இ்நத 
ஆறு பி.பி.வி ்மயங்கள ்சயல்்படுகிறது.

தடு்பபூசி ப்பாடை்ப்படடை அ்னத்து மாை்வர்களும் 
MySejahtera ்சயலியின மூலம் ச்நதி்பபு நி்ல ஒ்பபுதல்  
்்பற்றுக்்காணடைனர், என மாநில இ்்ளஞர் மற்றும் 
வி்்ளயாடடு ஆடசிக்குழு உறு்பபினர் சூன லி்ப சீ 
கூறினார். 

"தீவின ்வடைகிழக்கு மா்வடடைத்தில் 16 மற்றும் 17 
்வயது்டைய 457 மாை்வர்களுக்கும், ்தனபமற்கு 
மா்வடடைத்தில், 543 மாை்வர்களுக்கும் தடு்பபூசி 
ப்பாடை்ப்படடைன. 

இதற்கி்டையில், ்்பருநிலத்தில் ்வடைக்கு ்ச்பராங் 
பி்ற மற்றும் மத்திய ்ச்பராங் பி்றயில் தலா 1,000 

ஜொர்சடைவுன் - பினாங்கு மாநிலம் உட்படை 
நாடு முழு்வதும் கடை்நத ஆகஸட, 23 முதல் 
வீடடு்வசதி மற்றும் ஊராடசி அ்மச்சின 
(பக.பி.பக.தி) கீழ ்சயல்்படுத்த்ப்படடை 
நடைமாடும் தடு்பபூசி ்சலுத்தும் திடடைம் 
(MOVAK) ்வருகினற அக்படைா்பர்,3 நாள 
அனறு நி்றவு்ப்்பறுகிறது.

எனப்வ வீடடு்வசதி, உளளூர் 
அரசு மற்றும் நகர்்பபுற & கிராம்பபுற 
திடடைமிடைல் ஆடசிக்குழு உறு்பபினர், 
்ேக்டி்ப சிங் டிபயா பினாங்கில் 
தடு்பபூசி ்்பற தகுதியுள்ள சிறார்களின 
மக்கள்தா்கயில்  100 சதவிகிதம் 
அ்டையும் ்வ்ர இ்நத திடடைத்்த ் தாடைர 
ப்வணடும் என நம்பிக்்க ்தரிவித்தார்.

அக்படைா்பர் மாதம் முதல் ்பளளிகளில் 
பநரடி கற்றல் கற்பித்தல் கடடைம் 
கடடைமாக ் தாடைங்கு்வதால் இ்நத திடடைம் 
ந்டைமு்ற்ப்படுத்து்வது அ்வசியம் எனறு 
அ்வர் பமலும் கூறினார்.

"இ்நத MOVAK என்பது ஒரு சிற்நத 
திடடைம் எனறு நான நம்புகிபறன. எனப்வ, 
இ்நத திடடைத்்த நிறுத்த ப்வணடைாம், 
இது மற்ற பிரிவுகளுக்கும் ்தாடைர 
ப்வணடும்.

"உதாரைமாக, ்பளளிகள திறக்க்ப்படை 
உள்ள சூழலில் இனனும் 5,000 
பிள்்ளகளுக்கு தடு்பபூசி ப்பாடை ப்வணடும் 
எனறால், மாநில அரசு மற்றும் மத்திய 

பினாங்கில் ்பதினம வயதினருக்கானத தடு்பபூசி திடடைம் 
சுமூகமாகத பதாடைங்கியது

தகுதி்பப்பறற சிறார்கள் தடு்பபூசி ப்பறும் வ்ர MOVAK 
திடடைம் பதாடைர்ப ்பரிநது்ர - பெக்டி்ப

மாை்வர்களும், ்தற்கு ்ச்பராங் பி்றயில் 500 
மாை்வர்களும் தடு்பபூசி ப்பாடடுக்்காணடைனர்.

"்மாத்தமாக, 16 மற்றும் 17 ்வயது நிரம்பிய 3,500 
மாை்வர்கள இனறு தங்கள தடு்பபூசிக்கான முதல் 
மரு்நத்ள்்வ்ப ்்பற்றுள்ளனர்," என இனறு ்க்பலா 
்பத்தாஸில் உள்ள மில்லினியம் அரங்க  பி.பி.வி ் மயத்திற்கு 
்வரு்கயளித்த ப்பாது சூன லி்ப சீ இவ்வாறு கூறினார்.

கூடிய வி்ரவில் ்பளளிகள திறக்க்ப்படு்வதால்,  
பகாவிட -19 தடு்பபூசிக்கு இது்வ்ர ்பதிவு ்சய்யாத 16 
மற்றும் 17 ்வயதிற்குட்படடை ்பதினம ்வயதினர் உடைனடியாக்ப 
்பதிவு ்சய்யுமாறு ்வலியுறுத்தினார்.

"சம்்ப்நத்ப்படடை அ்மச்சு பினாங்கு மாநிலத்திற்கு 
தடு்பபூசி விநிபயாகத்்த த்டையினறி ்வழங்கு்வ்த உறுதி 
்சய்ய ப்வணடும். இதன மூலம் அதிகமாபனார் தடு்பபூசி 
்்பற ்வழி்வகுக்கும். 

 தடு்பபூசி ப்பாடை்ப்படடை மாை்வர்க்்ள மடடுபம மீணடும் 
்பளளிக்குச் ்சல்ல அனுமதிக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு்ப 
்பரி்நது்ர விடுத்தார்.

"இதன மூலம், மாை்வர்களி்டைபய பநாய்த்்தாற்றின 
அ்பாயத்்தக் கு்றக்கவும், அ்வர்க்்ள்ப ்பாதுகாக்கவும் 
இது சிற்நத ்வழியாகும்," எனறு சூன கூறினார்.

இதற்கி்டையில்,    ஸ்்பஸ  மாநாடடு   ்மய                  
பி.பி.வி-யின இயக்குனர்   டைாக்டைர் பநார்ஹாஷிமா இஸமாயில் 
தடு்பபூசி ப்பாடும் மாை்வர்கள தங்கள ்்பற்பறார் அல்லது 
்பாதுகா்வலருடைன ்வருமாறு ்வலியுறுத்தினார்.

"மாை்வர்கள MySejahtera ச்நதி்பபு நி்ல குறித்து 
சரி்பார்த்த்ப பினபு தான தடு்பபூசி ்்பற சம்்ப்நத்ப்படடை   
பி.பி.வி ்மயத்திற்கு ்வரு்கயளிக்க ப்வணடும். 

மாநிலக் கல்வித் து்ற (்பளளி பமலாண்ம) து்ை 
இயக்குநர் அ்பதுல் ்சயத் ஹு்சன கூறு்கயில், 
MySejahtera ்சயலியின  மூலம் ச்நதி்பபு நி்ல ஒ்பபுதல் 
்்பற்ற்வர்கள  ்பளளிகள ்படி்ப்படியாகத் ்தாடைங்கு்வதற்கு 
முனபு தடு்பபூசி ப்பாடை முன ்வர ப்வணடும் எனறு 
பகடடுக்்காணடைார்.

"இது்வ்ர ஏறக்கு்றய 99% ஆசிரியர்களுக்குத்  
தடு்பபூசி ப்பாடை்ப்படடைது மற்றும் ்பல ்பளளிகள கூடிய 
வி்ரவில் மீணடும் திறக்க்ப்படும்," எனறு அ்வர் கூறினார்.

்பளளிகள மாை்வர்களுக்கான  ்பாதுகா்ப்பான இடைமாக  
இரு்ப்ப்த உறுதி ்சய்்வதற்கு   100%  மாை்வர்களும் 
தடு்பபூசி ப்பாடை ப்வணடும்  எனறு அ்பதுல் ் சட நம்பிக்்க 
்தரிவித்தார்.

அரசு இ்ை்நது சிறார்களின ்வ்கக்கு 
ஏற்்ப இ்நத திடடைத்்த (MOVAK) எவ்வாறு 
்தாடைரலாம் எனறு கல்நது்ரயாடை 
ப்வணடும்.

"இனறு முடி்வ்டையும் இ்நத திடடைம் 
(MOVAK), தடு்பபூசி ப்பாடைத் தகுதியுள்ள 
அ்னத்து சிறார்களும்  இரணடு மரு்நத்ளவு 
தடு்பபூசி ்்பறும் ்வ்ர ்தாடைர ப்வணடும்,” 
எனறு � பினாங்கு அரங்கத்தில் MOVAK 
2.0  நி்றவு விழாவில் ்ேக்டி்ப இவ்வாறு 
வி்ளக்கமளித்தார். 

்தாடைர்்நது, 2020 ்ச்படைம்்பர்,28 
பததியில் அனு்ப்ப்ப்படடை அதிகார்பபூர்்வக் 
கடிதத்திற்கு ்பதில் அளித்த பக.பி.பக.தி 
அ்மச்சர் டைத்பதா� ரீசல் ்மரிகன 
்நனா ்மரிகானுக்கு ்ேக்டி்ப தனது 
்பாராடடுக்க்்ளத் ்தரிவித்தார். தீவு 
மற்றும் ்்பருநில மக்களுக்கு இரணடு 
வீடை்ம்பபுத் திடடைங்க்்ள ்வழங்க 
ஒ்பபுக்்காணடைதாகத் ்தரிவித்தார். 

"நிச்சயமாக நான  ரீசல் ்மரிகன 
அ்மச்சருடைன முன்மாழிய்ப்படடை 
வீடை்ம்பபுத் திடடை புது்பபி்பபுத் 
திடடைத்திற்காக  வி்வாதி்பப்பன.

"தீவு மற்றும் ்ச்பராங் பி்றயில் 
இரணடு பி.பி.ஆர் (மக்கள வீடடை்ம்பபுத் 
திடடைம்) திடடைங்க்்ள ்வழங்கியதற்கு 
மிக்க நனறி," என டைத்பதா ்கராமாட 
சடடைமனற உறு்பபினருமான ்ேக்டி்ப 
்தரிவித்தார்.

பமலும், பினாங்கு மாநில வீடை்ம்பபு்ப 
்பராமரி்பபுத் திடடைத்திற்கு ரிம175 மில்லியன  
நிதி ஒதுக்கீட்டை ்வழங்க ஒ்பபுதல் 

நடைமொடும் தடுப்பூசி பசலுத்தும் திடடைம்

MOVAK 2.0 திடடைத்தில  வியொெொரிகள் 
தடுப்பூசி பெற்றுக் பகொணடைனர.

அளித்ததற்காக அ்வர் அ்மச்சருக்கு 
தனது ்பாராடடுக்க்்ளயும் ்தரிவித்தார்.

அதன பிறகு ப்பசிய வீடடு்வசதி மற்றும் 
ஊராடசி து்ை அ்மச்சர் டைத்பதா� 
இஸமாயில் அ்பதுல் முத்தலி்ப, அ்மச்சின 
மடடைத்தில் MOVAK திடடைத்்தத் 
்தாடைர்்வதற்கான ்பரி்நது்ர்ய 
்பரிசீலிக்க விரும்பு்வதாக  கூறினார்.

முனனதாக, ்ேக்டி்ப, இஸமாயிலுடைன 
இ்ை்நது � பினாங்கு அரங்கில் 
ந்டை்்பற்ற  MOVAK 2.0 நி்றவுத் 
திடடைத்்த  ்பார்்்வயிடடைார்.

ப்வ்ளாண்ம ்தாழில்நுட்பம் & 
உைவு ்பாதுகா்பபு,  கிராம்பபுற பமம்்பாடு 
மற்றும் சுகாதார ஆடசிக்குழு உறு்பபினர், 
டைாக்டைர். பநார்்லலா அரிஃபின; பினாங்கு 
மாநகர் கழக பமயர், டைத்பதா இயூ துங் 
சியாங்; ்ச்பராங் பி்ற மாநகர் கழக 
பமயர், டைத்பதா பராசாலி ்மாஹமட 
ஆகிபயார் இ்நநிகழச்சியில் கல்நது 
்காணடைனர். 

இ்நநிகழச்சியில் து்ை ்்பாதுச் 
்சயலா்ளர் (வீடடு ்வசதி மற்றும் சமூக 
நலன), டைத்பதா அசார் அஹமத்; 
பக.பி.பக.தி நகர நல்்வாழவு பிரிவின 
்சயலா்ளர், டைத்பதா முஹம்மது மூசா; 
அத்துடைன ்தாடைர்பு்டைய மாநில மற்றும் 
மத்திய அரசு நிறு்வனங்களின பிரதிநிதிகள 
ஆகிபயார் உடைனிரு்நதனர்.

ெதின்ம வயதினருக்கொனத் தடுப்பூசி திடடை பசயலெொடறடை 
ஆடசிக்குழு உறுப்பினர சூன் லிப் சீ பநரில பசன்று 

ெொரறவயிடடைொர. 
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ெொயொன் ெொரு -  பினாங்கு வீடடு்வசதி ்வாரியம், அதன 
முதல் ்வாங்கும் சக்திக்கு உட்படடை வீடை்ம்பபுத் திடடைத்்த 
புக்கிட ்கடுங், ்பாயான ்பாருவில் ்தாடைங்கவுள்ளது.

மாநில உள்ளாடசி, வீடடு்வசதி, நகர்்பபுற மற்றும் 
கிராம்பபுற திடடைமிடைல் ஆடசிக்குழு  த்ல்வர் 
்ேக்டி்ப சிங் டிபயா, இ்நத ஆணடு இறுதிக்குள இ்நத 
திடடைத்தின அடிக்கல் நாடடு விழா ந்டை்்பறும் எனறு 
எதிர்்பார்்ப்பதாகக் கூறினார்.

புதுமணத தம்்பதிகள் பு்க்ப்படைம், காபணாலி எடுக்க அனுமதி

வீடடுவெதி வாரியததின கீழ முதல் வாங்கும் ெக்திக்கு 
உட்படடை வீடை்ம்பபுத திடடைம்  

மொநில அ்ளவிலான பதசிய ்பாதுகா்பபு 
மனறம் பினாங்கில் மாநில திருமை 
ஏற்்பாடடு குழுவினருக்கு உடபுற மற்றும் 
்்வளி்பபுற பு்க்ப்படைம் மற்றும் கா்ைாலி 
எடுக்க அனுமதி அளித்துள்ளது எனறு 
மாநில சுற்றுலா மற்றும் புத்தாக்க்ப 
்்பாரு்ளாதார ஆடசிக்குழு உறு்பபினர் 
இபயா சூன ஹின கூறுகிறார்.

இரு்பபினும், இ்நத சலு்க முழு்மயாக 
தடு்பபூசி ப்பாடை்ப்படடை தம்்பதிகளுக்கு 
மடடுபம ்வழங்க்ப்படும், எனறார்.

"அ்னத்து திருமை அலங்கார 
்மயங்கள திருமை்ப பு்க்ப்படைம் எடுத்தல் 
மற்றும் கா்ைாலி பச்்வக்்ள மீணடும் 
்தாடைங்கு்வதில் நிர்ையிக்க்ப்படடை நிர்்வாக 
ந்டைமு்றக்்ள (SOP) முழு்மயாக 
பின்பற்ற ப்வணடும் என்ப்த  நி்னவூடடை 
விரும்புகிபறன," எனறு இபயா ்மய்நிகர் 
்சய்தியா்ளர் ச்நதி்பபின ப்பாது இவ்வாறு 
கூறினார்.

பினாங்கு திருமை ஏற்்பாடடு குழு 
்வல்லுநர்கள சங்கம் (PWPA) தனது 

அலு்வலகத்துடைன  இ்ை்நது குறி்ப்பாக 
திருமை ் தாழில்து்ற சிற்ப்பாக ்வழிநடைத்த 
கூடுதல் எஸ.ஓ.பி-கள அறிமுக்ப்படுத்தியது. 
இ்நத முன்மாழிய்ப்படடை எஸ.ஓ.பி-கள 
்பாதுகா்பபு மனற அனுமதியுடைன இச்சங்கம்  
அமல்்படுத்த ஒ்பபுதல் அளிக்க்ப்படடைது. 

"பகாவிட-19 ்தாற்றுபநாய் 
தாக்கத்திற்கு முன, திருமை மற்றும் 
சுற்றுலா அம்சங்க்்ள ஒருங்கி்ைக்கும் 
திருமை சுற்றுலா து்ற, சுற்றுலா 
ச்ந்த்ய ்பல்்வ்க்ப்படுத்து்வதில் 
முக்கிய ்பங்கு ்வகித்தது. பமலும் மாநில 
சுற்றுலா்ப ்்பாரு்ளாதாரத்திற்கு ்்பரிதும் 
்பங்களித்தது.

பு்க்ப்படைம் மற்றும் கா்ைாலி 
்படை்பபிடி்பபின ப்பாது அங்கு ்பணிபுரியும் 
மற்றும் ்வரு்கயளி்ப்ப்வர்கள 
எ்பப்பாதும் முகக்க்வசம் அணிய 
ப்வணடும். ்படை்பபிடி்பபின ப்பாது 
தம்்பதிகள மடடுபம முகக்க்வசங்க்்ள 
 கழற்ற அனுமதிக்க்ப்படுகிறார்கள என 
எஸ.ஓ.பி-களில் நிர்ையிக்க்ப்படடுள்ளது. 

அது தவிர, திருமை ஏற்்பாடடுக் 
குழுவினர் ்கத்தூய்மிகள எல்லா 
பநரங்களிலும் கி்டைக்கும் ்வ்கயில் ஏற்்பாடு 
்சய்ய ப்வணடும்.  ஒ்ப்ப்ன க்லஞர் 
மற்றும் மைமகள தவிர மற்ற்வர்கள ஒரு 
மீடடைர் சமூக இ்டை்்வளி்ய்ப பின்பற்ற 
ப்வணடும். மைமகள மற்றும் மைமகன 
அணியும் ஆ்டைகள மற்றும் ஆ்பரைங்கள 
அ்னத்தும் மீணடும் ் கத்தூய்மி ் தளிக்க 
ப்வணடும். 

்படை்பபிடி்பபின ப்பாது அங்கு 
்வரு்கயளிக்கும் அ்ன்வருக்கும் உடைல் 
சீபதாஷைநி்ல ்பரிபசாத்ன ்சய்ய 
ப்வணடும். அபத பநரத்தில் ்நரிசலான 
இடைங்க்்ளத் தவிர்க்க்ப்படை ப்வணடும்.

இ்நத ்மய்நிகர் ்சய்தியா்ளர் 
ச்நதி்பபின ப்பாது PWPA த்ல்வர் மற்றும் 
இ்ை இயக்குநர் பலா சின சியாங் 
கல்நது ்காணடைனர்.

இ்நத சங்கத்தின கீழ 60 பு்க்ப்படைம் 
மற்றும் கா்ைாலி நிறு்வனங்கள இடைம் 
்்பற்றுள்ளன என பலா கூறினார்.

்மரிகன ்நனா ்மரிகனுடைன ்தாடைர்பு ்காணடைதாகக் 
கூறினார்.

"்வாங்கும் சக்திக்கு உட்படடை வீடை்ம்பபுத் திடடைங்கள 
மற்றும் வீடை்ம்பபு்ப ்பராமரி்பபுத் திடடைங்கள ்சயல்்படுத்த 
நிதி ஒதுக்கீடு  ்வழங்க சம்்ப்நத்ப்படடை அ்மச்சிடைம் 
பகாரிக்்க விடுத்துளப்ளாம். 

பினாங்கு வீடடு்வசதி ்வாரிய ்்பாது பமலா்ளர் ஐனுல் 
ஃ்பாதிலா சம்சுடி இச்்சய்தியா்ளர் ச்நதி்பபில் கல்நது 
்காணடைார்.

வொங்கும் சக்திக்கு உடெடடை வீடைறமப்புத் திடடை மொதிரி 
கடடைடைறமப்பு.

புக்கிட பகடுங் வொங்கும் சக்திக்கு உடெடடை வீடைறமப்புத் திடடை 
மொதிரி வறரப்ெடைம்.

"்தாடைக்கத்தில், மாநில வீடடு்வசதி ்வாரியத்தின 
கீழ  சில வீடை்ம்பபுத் திடடைங்கள ்சயல்்படுத்த 
இலக்கு ்காணபடைன.  இரு்பபினும், இத்திடடைம் புதிய 
்தாடைக்கமாகத் திகழும்," என நம்பிக்்க ்தரிவித்தார்.

இ்நத ்வாங்கும் சக்திக்கு உட்படடை வீடை்ம்பபுத் 
திடடைத்தில், இரு அடுக்குமாடி கடடிடைத்தில்  18 
மாடிகளுடைன 801 யூனிட வீடுகள மற்றும் 15 ்வணிகக் 
க்டைகள நிர்மாணிக்க்ப்படும்.

"நீச்சல் கு்ளம், உடைற்்பயிற்சி ்மயம், கூ்டை்ப்ப்நது 
்மதானம், தியான த்ளம் மற்றும் இதர அடி்ப்ப்டை 
்வசதிகளும் இத்திடடைத்தில் இடைம்்்பறும்.

"இது தனியார் பமம்்பாடடைா்ளர்களின வீடை்ம்பபுத் 

திடடைத்திற்கு நிகராக இரு்ப்ப்த உறுதி ்சய்கிறது. 
 “பினாங்கு மக்களுக்கு தரமான வீடுக்்ள ்வழங்கு்வபத 

எங்களின முதன்ம பநாக்கமாகும்,” என ்பாயான 
்பாருவில் உள்ள த்ளத்்த்ப ்பார்்்வயிடடை பிறகு ்ேக்டி்ப 
்சய்தியா்ளர்களிடைம் இவ்வாறு கூறினார்.

2030 ஆம் ஆணடுக்குள கு்ற்நத வி்ல, கு்ற்நத 
நடுத்தர வி்ல மற்றும் ்வாங்கும் சக்திக்கு உட்படடை 
220,000 வீடுகள கடடை இலக்கு நிர்ையிக்க்ப்படடைதாகவும், 
இது்வ்ர 120,000 வீடுகள கடடியுள்ளதாகவும் ்ேக்டி்ப 
வி்வரித்தார். பமலும், ் ேக்டி்ப மத்திய அரசின உதவிக்காக 
வீடடு்வசதி மற்றும் உள்ளாடசி அ்மச்சர் டைத்பதா�  ரீசல் 

ஆடசிக்குழு உறுப்பினர இபயொ சூன் ஹின்.
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பகாவிட-19 தாக்கத்தால் 

இவ்வாணடு தீ்பா்வளிக் 

்காணடைாடடைம் பினாங்கு 

லிடடைல் இ்நதியாவில் க்லயினறி 

காை்ப்படு்வ்த கணகூடைாகக் 

காை முடிகிறது. ஒவ்்வாரு 

ஆணடும் ஒரு மாதத்திற்கு 

முனப்ப பினாங்கு லிடடைல் 

இ்நதியாவில் ்வணிகர்கள, 

சிறுவியா்பாரிகள என 

வியா்பாரத்்த்ப ்்பரிய அ்ளவில் 

்தாடைங்கி விடு்வர். 

மிதமான சூழலில் இவ்வாணடு 

தீ்பா்வளி ்காணடைாடடைம் 

க்லக்கடடி இரு்நதாலும் 

பினாங்கு லிடடைல் இ்நதியாவில் 

்பலகாரங்கள, ்பாரம்்பரிய 

உ்டை்மகள, அழகுசாதன்ப 

்்பாருடகள, வீடடு அலங்கார 

்்பாருடகள என அ்னத்தும் 

மலி்வான வி்லயில் இங்கு 

்்பாதுமக்கள ்வாங்கலாம்.

இதனி்டைபய, இவ்வாணடு 

தீ்பா்வளி்ப ்பணடி்க்ய 

அ்ன்வரும் தத்தம் 

குடும்்பத்தினருடைன ஒற்று்மயாக 

்பாதுகா்ப்பாக  ்காணடைாடுப்வாம். 

எஸ.ஓ.பி-்ய பின்பற்று்வது 

அ்ன்வருக்கும் நலமான 

்வாழ்வாக அ்மயும் என்பது 

்்வளளி்டைம்ல.

பினாங்கு லிடடைல் இநதியா 
தீ்பாவளிக் கண்தணாடடைம்

சிறு்வர் மு
தல் ்

்பரிய்வ
ர் என

 பிரத்தி
பயக 

்க 

அ்ளவுகளில் ்பல்
்வ்க ்வ்

்ளயல்கள
 ்வாங்

கலாம்
.

ெல வறகயொன தீெொவளி ெலகொரங்கள், இனிப்புப் ெலகொரங்கள் 
வொடிக்றகயொளரகள் இங்கு பெற்றுக் பகொள்ளலொம்.

இந்திய ெொரம்ெரிய ெலகொர வறககளொன முறுக்கு, ஒமப்பெொடி, ெக்பகொடைொ 
மற்றும் ெல மலிவொன விறல விற்கப்ெடுகின்ைன.

தீெொவளி முன்பனற்ெொடைொக பெொது மக்கள் லிடடைல இந்தியொவிற்கு 
வருறகயளிக்கத் பதொடைங்கியுள்ளனர.

தீெொவளிக்கு வீடறடை அலங்கரிக்க நி
றல மொறல, 

பூமொறலகள், பதொரண
ங்கள் இங்கு ெல வணணங்களில 

கொணப்ெடுகின்ைன.

 தீெொவளி விற்ெறனக்கொக ெடடு்ச பசறலகள், ‘டிறசன்’ பசறலகள் புது வரவொகக் கொணப்ெடுகிைது.
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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) 04 - 293 7545

(F) 04 - 293 7546

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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014 - 905 8113

Mohd Saifullah Abd. 
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Dr. Shahul Hameed Syed 
Mohamed
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Haji Mohamed Yusoff 
Mohamed Noor
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Hari Krishnan a/l Ramakrishnan 010 - 505 5571

Harvindar Singh a/l Darshan 
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5. K. Viknesh Prabu Seberang Perai
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Pix by Chan Kok Kuan

THE Penang Hill Biosphere 
Reserve (PHBR) is not in 
danger of losing its Unes-

co status due to the proposed 
cable car project, says state 
Local Government, Housing, 
Town and Planning Committee 
chairman Jagdeep Singh Deo.

He said many areas which 
have been listed as Unesco 
biosphere reserves through-
out the world have cable car 
projects, some even 10 times 
larger than the one proposed 
for Penang.

“The proposed Penang Hill 
cable car project is located in 
the transition zone of the Pen-
ang Hill Biosphere Reserve 
and is thus allowed.

“The Unesco listing of the 
Penang Hill Biosphere Reserve 
is another feather in our cap. To 
all the naysayers out there, it is 
not easy for us to achieve it.

“We will ensure the status is 
maintained under the watch of 
this Penang government,” Jag-
deep said during a press confer-
ence on the current status of the 
Penang Hill Special Area Plan 
and the George Town World Heri-
tage Site near the Clock Tower in 
Light Street on Sept 20.

“We want to allay your 
fears; we are doing this for 
the betterment of Penang.

“Just like the Gurney Wharf, 
the response is overwhelming. 

We want to move forward and 
we will certainly not endanger 
such recognition because we 
love Penang,” he added.

Jagdeep also commended 
Penang Hill Corporation gen-
eral manager Datuk Cheok 
Lay Leng and other stakehold-
ers for successfully obtaining 
the Unesco listing for the bio-
sphere reserve.

The previous federal govern-
ment under Pakatan Harapan 
had announced a RM100 mil-
lion initial allocation for the 
cable car project but after its 
fall, the incoming Perikatan Na-
sional government rescinded 
the decision in April 2020.

The Penang government 

then decided the cable car 
project will be built under a 
public-private financing model.

Meanwhile, Cheok, in a 
phone interview, said many re-
nowned national parks, nature 
reserves and even Unesco 
world heritage sites and bio-
sphere reserves around the 
world, like in Africa, Japan and 
China, have cable car systems.

“A cable car system is very 
environmental-friendly. Its 
construction does not require 
massive deforestation so this 
will not be detrimental to the 
environment.

“Cable cars run on electric 
power and have low noise 
pollution.

“Furthermore, cable cars 
will help the older folks to go 
up and down the hill and still 
enjoy the scenery.

“We will ensure the project 
is well planned and executed 
in accordance with the strin-
gent technical and safety re-
quirements, and more impor-
tantly, meet environmental 
standards,” Cheok said.

Meanwhile, on the seawall 
restoration project at the Es-
planade, Jagdeep said it would 
be completed in the first quar-
ter of next year while the Fort 
Cornwallis moat reinstatement 
project, which would be imple-
mented next year, would be 
completed in 2024.

These projects come under 
the George Town Conserva-
tion Development Corporation 
(GTCDC), a partnership be-
tween the Penang state gov-
ernment and Think City.

To complement the seawall 
restoration project, he said 
there would be a Seawall Linear 
Garden, an open space adja-
cent to the seawall project, for 
the public’s social wellbeing.

Also present at the press 
conference were Penang Is-
land City Council (MBPP) sec-
retary Datuk Addnan Mohd 
Razali, Think City managing 
director Hamdan Abdul Ma-
jeed, Chief Minister Incorpo-
rated deputy general manager 
Bharathi Suppiah, Penang 
State Heritage Commissioner 
Rosli Nor and PLANMalaysia 
Penang deputy director Mohd 
Bashir Sulaiman.

Rosli, who was appointed 
Penang State Heritage Com-
missioner on Sept 1, was 
previously general manager of 
Melaka World Heritage Office.

“We will restore most of 
Fort Cornwallis, one of the 
most important structures 
of old Penang. The restora-
tion will bring back the old 
glory. It is not only an impor-
tant structure for tourism but 
also for education because 
the structure will give a clue 
to architects, engineers and 
planners on how the old con-
struction was done in Pen-
ang,” Rosli said.

Pix poor quality. TQ!

‘Cable car project won’t      
affect PHBR’s Unesco status’

Jagdeep (centre) giving his thumbs-up 
for the seawall restoration project at the 
Esplanade and the moat reinstatement 
project for Fort Cornwallis. With him are 
(from left) Mohd Bashir, Addnan, Bharati, 
Hamdan and Rosli.
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MAINTENANCE work at 
all eligible public and pri-
vate housing schemes 

in Penang will carry on, says 
state Local Government, Hous-
ing, Town and Country Planning 
Committee chairman Jagdeep 
Singh Deo.

Jagdeep gave this assurance 
after announcing the state gov-
ernment’s financial assistance 
for the upgrading of three lifts 
at Sri Saujana Apartment in Ja-
lan Macallum on Sept 10.

The total cost for the re-
pairs is RM239,400. Under 
the Penang Maximum 80% 
Maintenance Fund (TPM80PP), 
the state government will bear 
RM191,520 (80%) while the  
management committee will 
bear RM47,880 (20%).

“This clearly shows that the 
Penang government cares for 
the people and will continue to 
help them as much as possible 
to alleviate their burden, even 
during this Covid-19 pandemic.

“From 2008 to September 
2021, the Penang government 
has spent almost RM285 mil-
lion on maintenance projects 
in all public and private housing 
schemes throughout the state.

“Economically, we will assist 
where we can. Covid-19 will not 
stop the Penang government 
from doing its part. We will not 
let Covid beat us; we will beat 
Covid,” Jagdeep told a press 
conference during his visit to the 
apartment on Sept 10.

Under TPM80PP, he said a 
total of RM45 million has been 
spent by the state government, 
involving a total of 283 applica-
tions for 479 projects.

The bulk of the expenses went 
towards upgrading or replacing 
lifts, followed by water tank re-
pairs, he said.

Pengkalan Kota assembly-
man Daniel Gooi (pix) thanked 
Jagdeep and the state govern-

ment for understanding the 
plight of the residents there.

“With the approval of the lift 
upgrading for Sri Saujana, I am 
happy to say that today is a 
historical moment as all strata 
buildings in Gat Lebuh Macallum 
have at least one maintenance 
project approved by the state 
government.

“Even though we are hit by 
the pandemic, the state govern-
ment will not stop in helping to 
maintain eligible public and pri-
vate housing schemes either 
through repainting the building 
or repairing the lifts,” Gooi said.

THE physical works of the 
Gurney Wharf project are ex-
pected to start in the fourth 
quarter of this year and take 
three years to be completed.

Penang Local Government, 
Housing, Town and Country 
Planning Committee chairman 
Jagdeep Singh Deo said the 
work on the project was sup-
posed to start last December 
but had to be delayed due to 
the Covid-19 situation.

“It is the same situation 
with other development proj-
ects in the state. However, 
the reclamation works of Gur-
ney Wharf were completed in 
the middle of last year.

“We will also appoint five 
contractors (one main con-
tractor, four sub-contractors) 
at the end of this month via 
the open tender process. So, 
there are five tenders that will 
be offered.

“Thus, despite the unfore-
seen circumstances due to 
the pandemic, we are still 
going to proceed with the 
project and I am very confi-
dent that we should be able 
to complete it within the 
stipulated time.

“After all, our objective for 
the Gurney Wharf project is we 
want Penangites to have more 

green spaces, so that, they 
can spend their time here for 
recreational and leisure activi-
ties,” Jagdeep told reporters 
during his site visit to the proj-
ect area on Sept 18.

Also present was Penang 
Island City Council (MBPP) 
secretary Datuk Addnan Mo-
hd Razali.

According to Jagdeep, the 
state government intends to 
make the Gurney Wharf proj-
ect an international standard 
recreational area.

“Seven consultants have 
been appointed for the project 
which is expected to cost an 
estimated RM200 million that 
would be fully funded by the 
state government.

“The implementation of the 
project is divided into Phase 1 
and Phase 2. Physical works 
for both phases will start si-
multaneously,” he added.

Phase 1, Jagdeep said, 
would include a children’s 
play area, skate park, viewing 
deck, public toilets, prome-
nade for pedestrians, hawker 
stalls, retail areas and recre-
ation park.

This phase is expected to 
be completed in the fourth 
quarter of 2022 while Phase 
2, which includes the land-
scapping area and recreation 
park, additional hawker stalls, 
toilets and parking areas, is 
expected to be completed in 
the fourth quarter of 2023.

Gurney Wharf works to start at year-end‘Maintenance 
works at 
eligible housing 
schemes 
will go on’ Artist's impression of the 

Gurney Wharf project.
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Rep chips in to help 
affected families

Digital farming programme bears fruit 

Story by Kevin Vimal 

PENANG Federal Agricul-
tural Marketing Author-
ity (Fama) 

director Mohd 
Azraie Ramli (pix) 
is a man on a 
mission - he is 
truly committed 
to accelerating 
the agriculture 
landscape in the 
state.

Mohd Azraie, 
who took office in 
July, was all excited when pre-
senting his ideas and poten-
tial future collaboration with 
local authorities during his 
virtual courtesy call on Chief 
Minister Chow Kon Yeow on 
Sept 9. 

Chow, who was all praise 
for Fama’s commitment and 
hard work thus far, was par-
ticularly attracted to the set-
ting up of fresh fruit markets 
in the state which Mohd Az-
raie mentioned as his target 
for 2022.

“I believe this will turn out 
to be a very good initiative, 
especially to assist roadside 
traders to operate their busi-
nesses in a proper manner.

“No doubt, this will surely 
help create a new image for 
the traders and interested 
individuals, as well as en-
hance the agriculture outlook 

in Penang,” Chow said during 
the virtual courtesy call from 
Komtar on Sept 9. 

It was learnt that two loca-
tions were identi-
fied for this initia-
tive, namely an 
empty plot of land 
opposite the Sya-
riah courts in Balik 
Pulau (southwest 
district) and Jalan 
Permatang Pauh 
(central Seberang 
Perai district).

Meanwhile, Mo-
hd Azraie said his department 
is in talks with the Penang Is-
land City Council (MBPP) and 
Seberang Perai City Council 
(MBSP) on this matter.

“We are working closely 
with both the local councils to 
make this happen, and hope-
fully it will materialise accord-
ing to our plan.

“This initiative will certain-
ly help set better standards 
for the state while trying to al-
so create a more convenient 
space for the traders.

“We hope to also receive 
funds from the federal govern-
ment to make this plan a real-
ity,” Mohd Azraie said during 
his speech.

He added that when this 
plan becomes a reality, Fama, 
with the help of relevant agen-
cies, will set up internet con-
nectivity in these areas.

“This is to create a more di-
versified approach among the 
traders and consumers while 
making transactions.

“Hence, this approach will 
also help avoid overcrowding 
at these premises as con-
sumers who prefer buying on-
line can do so,” he added.

Separately, Mohd Azraie 
said building works are cur-
rently ongoing at the Pasar 
Tani Kekal in Seberang Jaya 
and are expected to be com-
pleted in August 2022.

On a separate matter, 
he added that all 56 out-
lets registered under Fama 
across the five districts that 
sell agricultural-based prod-
ucts, recorded total sales 
of almost RM103 million in 
2021 (as of now).

“There’s been a positive in-
crease in terms of total sales 
gained since 2019, and it was 
largely due to consumers who 
chose to buy from grocery 
stores instead of hypermar-
kets,” Mohd Azraie added.

Chow commended Fama 
for the increase in sales and 
urged the organisation  and 
its members to keep up the 
good work.

Mohd Azraie has also 
vowed to closely engage with 
young minds to become po-
tential “agropreneurs”, espe-
cially fresh graduates strug-
gling to secure jobs.

State Fama chief’s 
vision and mission

Goh (left) giving the food basket to one of the 
recipients.

Rozali (second left) with those present during the first batch of harvested 
chilies recently. 

CONCERNED about the plight 
of students from affected fami-
lies due to the Covid-19 situa-
tion, Bukit Tambun assembly-
man Goh Choon Aik has come 
forward to assist the Parent-
Teacher Association (PIBG) of 
Sekolah Menengah Kebang-
saan (SMK) Simpang Empat by 
organising a food basket distri-
bution programme on Sept 10.

Goh said he contributed 
RM2,200 for all the 40 food 
baskets through the pro-
gramme that was conducted 
via drive-thru.

“Each food basket costs 
RM55. The objective of this 
programme is to help the stu-
dents from families that are 
hugely affected by Covid-19 
such as those who have to un-
dergo home quarantine.

“This is my first time assist-

ing the school PIBG in conduct-
ing such a programme and I 
am looking forward to more 
collaborations in the future to 
help the affected families.

“Hopefully, this will assist 
the school’s PIBG to help the 
affected families stay afloat 
during these trying times,” Goh 
told a press conference at the 
school on Sept 10.

Also present was SMK Sim-
pang Empat school principal 
Eshamuddin Abd Rahim.

 Goh said he also donated 
three cartons of face masks 
and hand sanitisers to the 
school to be used by the school 
management in view of the na-
tionwide school reopening from 
Oct 3.

Eshamuddin thanked Goh 
for his assistance and valuable 
contribution.

A DIGITAL farming initiative by the Se-
berang Perai City Council (MBSP) has 
shown results after the first batch of chil-
ies were harvested recently. 

MBSP mayor Datuk Rozali Moham-
ud said the council had in a collabora-
tion with Universiti Pendidikan Sultan 
Idris (UPSI) and Urbanest established 
a Green Education Centre at Padang 
Chempedak, north Seberang Perai dis-
trict, in March this year. 

The centre adopted the usage of IoT 
technology and Circular Economy in pro-
moting digital farming.

He said the chilli farming in July this 
year used 1,100 “Kulai” chilli seedlings.

“It is operating in a ‘self-sustaining’ 
manner at an early stage.

“We have trained eight council staff 
members with the cooperation of UPSI 

and Urbanest. Through the Circular 
Economy model, the centre has harvest-
ed the first 28kg of vegetables in May,” 
Rozali added.

“We (MBSP) would like to thank UPSI, 
Urbanest and our council staff who have 
shown commitment while supporting the 
pursuit of hygiene, beauty, greenery of 
the earth and the well-being of the envi-
ronment.”

Rozali added that about 600 trees 
can be planted using traditional plant-
ing methods whereas 1,450 trees can 
be planted using the hydroponic planting 
technique.

“This can be a source of income for 
the Seberang Perai folk,” he said.

For more information, call 04-
5497878/04-5497886 or email kema-
syarakatan@mbsp.gov.my
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Digital farming programme bears fruit 



11要闻 112021年10月16日—31日

Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

报导李佳盈
摄影Ahmad Adil Muhamad

近年威南迅速发展，同时善
用丰富资源，冀带动当地创意经
济，发展壮大旅游业。

随着城市发展变迁，积淀下
的人文历史，形成当地特色，而
威南也保存独特文化，当中以海
鲜闻名的武吉淡汶，更是深受欢
迎，吸引海内外游客品尝。

《珍珠快讯》记者随同槟州
旅游与创意经济委员会主席杨顺
兴、武吉淡汶区州议员吴俊益
等，走访当地海产批发商家及海
上养殖场，以了解其运作模式及
面对的挑战。

杨顺兴：与养殖场业者群
策群力推展旅游

槟城旅游景点闻名遐迩，而在
威南仍隐藏着不少“遗珠”有待擦
亮！

槟州旅游与创意经济委员会主
席杨顺兴指出，槟州政府将善用
威南旅游资源，全力推广及发展
当地旅游业，如海洋旅游及生态
旅游。

他举例，其办公室已经在收集
养殖场业者名单，之后将邀请相
关单位商讨，希望能为养殖业注
入更多旅游元素。

“增强多元化的旅游，将让槟
州更具竞争力，而生态旅游及海
洋旅游在吸引游客之余，还能刺
激当地经济，为渔民及养殖场业
者等增加收入。”

吴俊益：威南生态及遗产
旅游可成热点

武吉淡汶区州议员吴俊益认
为，威南一带得天独厚，山明水
秀，深具发展潜能，适合推动农
业旅游、生态旅游及海洋旅游。

他续说，有些地方仍保留珍贵
的历史文化遗迹，如平安岛及葛

遗珠

东岛，可作为旅游资源，推动当地遗产
旅游，吸引更多喜欢遗迹的游客。

“ 槟 州 拥 有 不 少 闻 名 已 久 的 旅 游 胜
地，也需开拓更多独特的景点，带动旅
游业，而这里适合推动生态及遗产旅
游，符合时下热爱自然生态的趋势。”

陈建宝：采冬眠虾冬蛄技术外销
出国

永盛渔业是武吉淡汶一带的虾蛄批发
商之一，经营至今已有约30年，采用冬
眠虾冬蛄技术，外销出国，打响本地渔
业名声。

业者拿督陈建宝说，从玻璃市、吉
打、槟州及霹雳收购虾蛄后，通常会出
口到香港，后来在疫情期间，也开拓美
国销售线。

他续说，虾蛄在市场上极为吃香，因
为其肉质比较软腍幼滑，深受当地老饕
喜爱，比如前几天就出口约120公斤虾

蛄到香港。
为保持虾蛄生机，他以降温后的水

源，让虾蛄进入“冬眠”状态，之后放入
透明塑料管里，再包装外销到国外，以
此确保虾蛄新鲜。

连伟琪：疫情下生意受影响
位于威南平安岛（Pulau Aman）海域

附近的GST海上养殖场，拥有多年养殖
经验，出产各种鱼类。

负责人连伟琪指出，该养殖场不仅出
售给本地餐馆，每年香港船只都会载送
金枪鱼苗过来，同时运送龙虎斑等大鱼
回去。

不过，他说，疫情之下，餐馆受影
响，加上不能大摆宴席，餐饮业者减少
进货，而且因政策变化，曾有段时间，
外国船只不能进入，导致生意受影响。

他续说，市场要求的鱼只都有一定大
小，如本地市场为1至1.2公斤左右，出

口的是3公斤以上，因此若无法外销，
鱼只越养越大，可能在本地的市场较
小。

刘木胜：部份巴刹出现确诊影响
啦啦销量

提到海鲜，当然少不了肉质肥嫩饱满
的蛤蜊（俗称啦啦）！

蛤蜊批发商刘木胜指出，他从瓜拉沙
拉、瓜拉慕达等一带渔民收购蛤蜊，再
将之包装后，运送到怡保、吉隆坡、马
六甲及柔佛等，并出口到新加坡。

他坦言，随着疫情爆发，本地落实管
制令，现在有些巴刹出现病例，业者减
少进货，其销售额也从过去平均每日8
吨，降至每日4吨。

经营蛤蜊生意已有20余年的他分享经
验，一般上在较深水域的蛤蜊更持久，
因为栖于浅水水域的蛤蜊，比较容易因
为连续降雨而死亡。

吴俊益（左2）与杨顺兴
（右）走访武吉淡汶海产
批发商家及海上养殖场。提到海鲜，当然少不了肉质肥嫩饱满的蛤蜊（俗称啦啦）！

生态旅游及海洋旅游能刺激
当地经济，为渔民及养殖场
业者等增加收入。

海上养殖拟注入旅游元素，善用
当地丰富资源，带动创意经济。

海上养殖拟注入旅游元素

武吉淡汶         有待擦亮

槟州家庭日完美收官




