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Story by K.H. Ong & Edmund Lee  

A WHOPPING RM76.2 billion! 
That was the total approved 
manufacturing investments Pen-

ang achieved in 2021, smashing its 
previous record of RM16.9 billion set 
in 2019.

It may be the second smallest state 
in Malaysia but Penang has once again 
punched above its weight when it 
comes to attracting investments.

Its 2021 approved manufacturing in-
vestments actually surged 440% year-
on-year, driven mainly by the existing 
investors’ reinvestments into the state 
even as the Covid-19 pandemic was 
disrupting many industries.

The Penang 2021 record significant-
ly outpaced the past performances, 
exceeding the cumulative investments 
garnered from 2012 to 2020 (RM73.1 
billion).

According to data from the Malay-
sian Investment Development Authority 
(Mida), Penang’s investment inflows in 
2021 involved 111 projects.

Overall, Penang’s RM76.2 billion ap-
proved manufacturing investments in 
2021 accounted for 39% of the coun-
try’s total. 

It topped the nation’s contribution 
list, followed by Kedah (RM66.2 bil-
lion), Pahang (RM10.5 billion), Selangor 
(RM7.5 billion) and Johor (RM7 billion).

In particular, foreign direct invest-
ments (FDI) contributed 98% of Pen-
ang’s approved manufacturing invest-
ments or RM74.4 billion (year-on-year: 
+606%), making Penang the highest 
manufacturing FDI recipient in Malay-

sia and capturing 41% of the country’s 
said total FDI during the period.

Notable 2021 FDI in Penang in-
cluded projects from Intel Electron-
ics and Ibiden Electronics, while the 
projects from domestic direct invest-
ments (DDI) included Greatech Inte-
gration, among others.

The record shows that the Penang 
government, led by Chief Minister Chow 
Kon Yeow, does not sit on its laurels. 

Chow said the investments are 

expected to generate tremendous 
supply chain localisation opportuni-
ties, which bode well for homegrown 
companies as well as further cement 
Penang’s penetration into the global 
value chain.

“The Covid-19 pandemic did not put 
Penang’s industry on the backburner. 
Instead, we continue to excel in our 
key promoted sectors, namely Electri-
cal & Electronics, Machinery & Equip-
ment, Medical Technology and other 

advanced areas.
“I am confident of Penang’s robust 

industry ecosystem and strong tal-
ent pool, enabling the companies to 
achieve supply chain resiliency and op-
erational advantage. 

“This is especially critical to cushion 
the impact brought by the global sup-
ply chain disruptions and reconfigura-
tions,” Chow said in a statement re-
leased by InvestPenang recently.

Chow continued: “We would like 
to express our deepest appreciation 
to all the investors who have contin-
ued to put their trust and confidence 
in the state.

“I wish to convey the state’s appre-
ciation to Mida and InvestPenang for 
their strong collaboration in securing 
and facilitating these investments.

“We are looking forward to strength-
ening the partnership with the federal 
government in attracting more high-
quality investments into the state.”

Because of the extensive invest-
ments by global top-notch companies 
in Penang, the state has a lot of job 
opportunities to offer.

Going forward, Chow has urged tal-
ents with various expertise to explore 
job opportunities in the state.

“Penang is known as one of the 
most livable places in the country, un-
derpinned by its well-balanced work-live-
play lifestyle. The state also empha-
sises its initiatives that gear towards 
building a green and smart state.

“We welcome all talents to come to 
Penang and build your career here.

*Turn to pg 2
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Taking SpaceTech sector 
to greater heights 
THE Penang government has 
set its eyes on growing the 
SpaceTech sector, following 
the setting up of the Malaysia 
SpaceTech-Hub.

Nine Penang-based electri-
cal and electronics (E&E) com-
panies and Angkasa-X inked a 
Memorandum of Understanding 
(MoU) to set up the Malaysia 
SpaceTech-Hub.

The companies will form the 
backbone of SpaceTech in the 
country and will be working 
closely with Angkasa-X to devel-
op and enhance the SpaceTech 
ecosystem.

The E&E companies that 
have signed with Angkasa-X are 
Swift Bridge Technologies Sdn 
Bhd, Cortex Robotics Sdn Bhd, 
MechModule Technology Sdn 
Bhd, Lingtec Instruments Sdn 
Bhd, HP Malaysia Manufactur-
ing, GSH Precision Technology, 
AzPower Sdn Bhd, Texchem (M) 
Sdn Bhd, and LBSB Sdn Bhd.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow said the collaboration be-
tween Angkasa-X and the nine 
companies would spur more op-

portunities for the local industry 
to excel.

“Penang’s E&E companies 
are ready to upgrade them-
selves and venture into the 
SpaceTech sector.

“We take pride in this 
achievement, which is in line 
with our Penang2030 vision. 
We aim at providing more qual-
ity jobs for the people to rise 
up the value chain,” he said.

Chow said the SpaceTech 
sector offers new opportuni-
ties yet to be explored by local 
companies.

“You will never know, perhaps 
one day we could play a niche 
role in the region or even the 
world,” he said in his speech be-
fore witnessing the MoU signing 
ceremony in Komtar on Feb 21.

Among those present were 
Angkasa-X chairman Dr Sean 
Seah, senior representatives 
from Malaysian Space Agency 
(MYSA), Malaysia Digital Econo-
my Corp (MDEC), Malaysian In-
vestment Development Author-
ity (Mida) and Universiti Sains 
Malaysia (USM)
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Story by Edmund Lee

RECORDS are made to 
be broken. And each 
time a record is bro-

ken, there is usually an air of 
euphoria.

Penang too experienced this 
feeling of elation when it scored 
an astounding feat by achiev-
ing a record RM76.2 billion in 
approved manufacturing invest-
ments in 2021. 

Besides this remarkable 
achievement that was an-
nounced by the Malaysian In-
vestment Development Author-
ity (Mida) recently, Penang also 
became the nation’s highest 
manufacturing foreign direct in-
vestment (FDI) recipient in Ma-
laysia.

Buletin Mutiara spoke to a few 
industry players for their views 
on Penang’s performance, posi-
tion and future prospects.

Below are their views: 
Datuk Lee Teong Li, Federa-
tion of Malaysian Manufac-

turers, Penang chairman: 
Penang is of-

ten dubbed the 
Silicon Valley of 
the East due to 
its strong and 
vibrant electri-
cal and elec-
tronics (E&E) 
ecosystem.

Many foreign and local inves-
tors are keen to set up their 
establishments in Penang be-
cause of its infrastructure and 
conducive semiconductor envi-
ronment in the northern hub.

The E&E sector continues 
to excel with the adoption of 
advanced technology and this 
has created opportunities for 
other multinational corporations 
(MNCs) to venture into the state.

The supply chain support 
and other tooling materials are 
conducive to attract high-quality 
investments into Penang.

Penang’s industrialisation 
journey for the past 50 years 
has shown that semiconductor 

and E&E industries remain as 
the state’s strong investors’ at-
tractions.

Datuk Seri Wong Siew Hai, 
Malaysian Semiconductor 
Industry Association presi-
dent:

It was a 
r emarkab le 
achievement 
for Penang 
when the 
news was an-
nounced by 
Mida on March 
8. I would say 
it is a great testament that Pen-
ang is a choice of location for 
many investors.

This shows the state is 
faring well amid the pandem-
ic and is looking to achieve 
more achievements.

The vibrant E&E ecosys-
tem has prompted many 
investors to invest in the 
state. Besides that, many 
are comfortable working 

Industry players laud 
state’s achievements

State determined to become high-income economy

“And we are determined to 
propel Penang to a high-income 
economy, driven by digitalisa-
tion, sustained excellence and 
innovation,” he stressed.

Datuk Seri Lee Kah Choon, 
the special investment ad-
viser to the Chief Minister 
of Penang, foresees that 
most of the investments for 
Penang in 2022 would come 
from local expansion.

“For 2022, we are looking at 

a vibrant expansion mode rath-
er than new investments (FDI) 
to come in for a few reasons.

“One of them is because of 
the pandemic. We still need 
time to recover.

“I don’t foresee new direct 
investments into Penang. It is 
going to be driven by the expan-
sion of the companies which 
are already here,” Lee said.

Penang is celebrating its 
50th anniversary of its industri-
alisation this year.

InvestPenang and Pen-

ang Development Corpora-
tion, two of the state’s main 
agencies for promoting in-
vestments and growth, have 
been appointed to plan and 
coordinate a year-long cel-
ebration to showcase Pen-
ang’s transformation journey 
over the past 50 years.

The celebration is not only 
about the past but it also em-
braces the tagline, "50 Years 
of Excellence and Beyond" to 
show the state's determination 
to move forward.

*from pg 1

with the state government as 
their concerns and views are 
taken into account.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow is also willing to look 
into matters raised by indus-
try players and solutions are 
provided as well.

Overall, the semiconductor 
industry will continue to grow 
as I foresee many other inves-
tors will join the E&E ecosys-
tem here.

It will be an exciting industri-
alisation journey that everyone 
will look forward to.

Datuk Finn Choong, Penang 
Chinese Chamber of Com-
merce vice-president:

I applaud 
the state’s ac-
complishment 
for bringing in 
a huge chunk 
of invest-
ments into 
the country.

Penang is a place which 
is always well known for its 
E&E multinational corpora-
tion (MNCs). They have been 
around for several decades.

The state MNCs' fundamen-
tals were strong way back dur-
ing the tenure of former Chief 
Minister Tun Dr Lim Chong Eu

Numerous corporations 

have envisioned the booming 
of E&E sector, which contin-
ues to grow to greater heights.

The demands for life sci-
ences, Internet of Things (IoT), 
5G network, and semiconduc-
tor chips have attracted keen 
interest from many investors.

It is a way forward now for 
Penang.

 
Francis Wong, Small and Me-
dium-sized Enterprises As-
sociation of Seberang Perai 
president:

I fully wel-
come the 
b r i l l i a n t 
achievement 
of Penang 
for topping 
the list of to-
tal approved 
manufacturing investments.

The state government’s 
proactive approach coupled 
with its high-quality labour 
market are the main reasons 
for attracting investors.

We can gain a lot from this 
high investment volume and 
we hope that 2022 will be 
another great year ahead.

Every sector is gaining 
benefits from this per for-
mance, and a better eco-
nomic outlook is on the 
cards.
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A MERE nine months af-
ter starting operations in 
Penang, StarFive Technol-

ogy Malaysia is planning to ex-
pand its footprint in the state.

StarFive Technology is the 
leader of RISC-V technology 
and ecosystem development in 
China.

Established in May last year, 
StarFive Technology Malaysia 
is now based in GBS@Mayang, 
Penang.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow was pleased to witness 
StarFive Technology’s expan-
sion plan in Penang.

StarFive Technology Malaysia 
vice-president and general man-
ager Ong Chin Hu said StarFive 
Technology would continue to 
invest an additional RM250 mil-
lion to expand StarFive Technol-
ogy Malaysia's design centre 
as a world-class innovation hub 
over the next five years.

“I would like to take this op-
portunity to thank the Penang 
government, InvestPenang, Ma-
laysia Digital Economy Corpora-
tion (MDEC) and Penang Devel-

opment Corporation (PDC) for 
the support in successfully set-
ting up our first Southeast Asia 
StarFive Technology office in 
Penang,” Ong said in his speech 
when announcing the establish-
ment of StarFive Technology’s 
first Southeast Asia design cen-
tre in Penang on Feb 19.

Ong said talent availability 
was the key factor in the com-
pany’s decision to expand in 
Penang.

“Penang is a very unique 
state and is known as the Silicon 
Valley of the East. Penang and 
Malaysia have the most concen-
trated integrated circuit (IC) de-
sign and software development 
engineers in Southeast Asia.

“That was the reason why 
Penang was chosen as the loca-

tion for us to invest.
“We plan to grow our team 

over the next five years. The 
majority of our funding (invest-
ment) will be on human capital 
development,” he said.

Chow congratulated StarFive 
Technology Malaysia for its plan 
to expand in Penang over the 
next five years.

“Penang constantly places 
itself at the forefront of innova-
tion, underpinned by 50 years 
of sustained excellence.

“Our conducive environment 
has undoubtedly created an 
avenue for companies and the 
people to progress.

“One of our top priorities is to 
attract companies that focus on 
R&D-intensive activities.

“We aim at enabling the state 

to be positioned as a global in-
novation hub,” Chow said in his 
speech.

He stated that the manu-
facturing and services sectors 
were the two twin engines of 
growth for Penang.

“In 2020, the manufac-
turing industry contributed 
45% of the state’s GDP while 
the services industry made 
up close to 50% of the total 
amount,” Chow said, adding 
Penang is dubbed as the tal-
ent magnet in the northern 
region.

Datuk Seri Lee Kah Choon, 
who is the special investment 
adviser to the Penang Chief 
Minister, said Penang would be 
celebrating its golden jubilee of 
industrialisation this year.

“We have developed quite a 
strong infrastructure, as much 
as the electrical and electronic 
(E&E) industry is concerned, 
over the past 50 years.

“For the past 50 years, we 
have developed the ‘hard-
ware’. Going forward, we are 
moving towards the develop-
ment of the ‘hardware and 
software’ to build a new future 
for Penang.

“The IC design is critical 
for us to move to the ‘softer 
part of the hardware’ that we 
have,” he said.

Chinese Consul-General 
in Penang Lu Shiwei said the 
Covid-19 pandemic had not 
stopped Chinese enterprises 
from investing in the consular 
district.

Chow and 
Lu fielding 
questions from 
the media 
after the 
expansion plan 
announcement.

Top company 
expands in 
Penang
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MULTI-award-winning 
company Fusionex 
has stepped forward 

to be a platinum sponsor 
for the upcoming World Con-
gress on Information Tech-
nology 2022 (WCIT2022), 
which will be held in Penang.

The data technology pro-
vider has pledged to provide 
an end-to-end WCIT2022 
online platform and appli-
cation, which will feature a 
comprehensive system to 
manage delegate registra-
tion, payment gateways, 
online event management, 
business lead-retrieval, 
business matching, onsite 

check-ins, and others.
The sponsorship by a plat-

inum sponsor is over RM1.5 
million.

Fusionex Group chief exec-
utive officer Datuk Seri Ivan 
Teh said Fusionex is Malay-
sia's homegrown brand.

“We have offices in many 
countries. So, when this in-
ternational event is held in 
Penang, Malaysia, we are 
very excited to be part of it.

“When the National Tech 
Association of Malaysia 
(Pikom) approached us to be a 
sponsor, we stepped forward 
without hesitation. We want 
to see this event succeed!” 
Teh told Buletin Mutiara after 
attending the third WCIT2022 
steering committee meeting 

in Komtar recently.
Pikom is the organiser of 

WCIT2022.
WCIT is known as the 

Olympics of the world’s in-
formation technology confer-
ences. 

WCIT2022 Malaysia is set 
to be the gateway to South-
east Asia while connecting 
the world. It is a definitive 
global event for technology 
businesses.

The 26th edition of the 
WCIT will be held in Penang 
from Sept 13 to 15. It prom-
ises a power-packed three-
day event showcasing the 
future of technology across 
various sectors including ed-
ucation, health and lifestyle, 
food, cybersecurity, agricul-

ture, entrepreneurship, and 
others.

Another main feature of 
WCIT2022 is the 10-day Pen-
ang Techfest, which will take 
place from Sept 8 to 18. 

Penang Techfest will fea-
ture headlines that include 
5G zone with autonomous 
vehicle testing, street eS-
ports, HealthTech, smart 
cities, SpaceTech, and the 
multiverse.

Teh said Fusionex aimed at 
making the whole WCIT2022 
experience as seamless as 
possible with their online 
platform.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow said the sponsorship 
by Fusionex could not have 
come at a better time.

“This year marks the 50th 
anniversary of Penang cel-
ebrating its industrialisation 
journey.

“We are thrilled that WCIT 
2022 will not only take 
place in Penang but is be-
ing backed by the largest Big 
Data Analytics company and 
a market leader in Asean,” 
he said.

Pikom chief executive of-
ficer Ong Kian Yew said the 
online platform was planned 
to be in two parts – the web-
site and an app.

“The full website portal 
will include delegate regis-
tration, streaming services, 
and others.

“The delegates can down-
load the app and check in 
conferences,” he said in 
general, adding that ideas 
to include special deals and 
tourist attractions were be-
ing considered.

Pikom chairman Dr Sean 
Seah said the WCIT2022 
looked promising as com-
pared to two years ago.

“We were supposed to 
organize the WCIT in 2020, 
however, we had no choice 
but to postpone it due to 
the Covid-19 pandemic. The 
situation was different then 
as there were many uncer-
tainties and the number of 
cases was high.

“There is no plan to post-
pone the WCIT this year. And 
we believe that WCIT2022 
will be bigger than WCIT2021 
Bangladesh,” he said.

Seah, who is also the 
World Innovation, Technol-
ogy and Services Alliance 
(Witsa) deputy chairman, 
said Pikom would be promot-
ing the WCIT2022 Malaysia 
to the association members 
and welcoming them to visit 
Penang.

“We are targeting about 
4,000 vir tual and physical 
visitors,” he said.

Chow (centre), together with (from left) state executive council member Zairil Khir 
Johari, Seah, Teh and state executive council member Jagdeep Singh Deo in a group 
photo during the mock cheque presentation ceremony.

Fusionex is 
platinum 
sponsor for 
WCIT2022



N E W SBULETIN MUTIARA April 1 – 15, 2022 5

Story by Edmund Lee
Pix by Chan Kok Kuan

THE Penang government 
plans to attract 50 digi-
tal companies and cre-

ate 2,000 high-income jobs 
in the next three years via the 
newly-launched Creative Digital 
District (CD2) or CD Square in 
George Town.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow hopes these compa-
nies would invest, set up 
their operations, and serve 
as the anchors of the digital 
ecosystem in CD2.

“We hope to welcome 
more companies to be part 
of this ecosystem in the fu-
ture as digitalisation has now 
become an important aspect 
in our daily lives.

“We were developing the 
manufacturing industry in the 
past, and we are now trying to 
rope in the electrical and elec-
tronics (E&E) companies in the 

state to be part of our digitali-
sation efforts.

“We want to use E&E com-
panies to build a digitalisa-
tion path.

“In terms of creative econo-
my, the George Town Festival, 
led by Penang Tourism and Cre-
ative Economy Committee (PET-
ACE), has become a renowned 
annual event showcasing our 
talent in creative arts.

“In fact, CD Square is proud 
to have eight companies that 
have expressed their commit-
ment to establish a centre in 
Penang. They are Angkasa-X, 
BlueSkies, Censof, CTAPPS, 
Finexus, Karuna Sarawak, Se-
curemetrics, and TriAset.

“Bringing the creative and 
digital communities together 
will result in a thriving innovative 
ecosystem,” Chow said after 
launching the Creative Digital 
District at UAB Building in China 
Street Ghaut on Feb 25. 

The launch was also 

streamed live on Digital Pen-
ang’s Facebook page.

CD2 spans about 114 acres 
along Weld Quay-Light Street-
Jalan Masjid Kapitan Keling-
Acheh Street.

Chow also took his time to 
visit the exhibition by several 
digital start-ups and the creative 
showcase by local artists.

Also present during the 
launch were state Local Govern-
ment, Housing, Town and Coun-

try Planning Committee chair-
man Jagdeep Singh Deo, state 
Infrastructure and Transport 
Committee chairman Zairil Khir 
Johari, state Domestic, Interna-
tional Trade, Consumer Affairs 
and Entrepreneurship Develop-
ment Committee chairman Da-
tuk Abdul Halim Hussain, state 
Tourism and Creative Economy 
Committee chairman Yeoh 
Soon Hin, Penang Institute ex-
ecutive director Datuk Dr Ooi 

Kee Beng, Digital Penang chief 
executive officer Tony Yeoh, 
Think City programme director 
Dr Matt Benson and WOU vice-
chancellor Prof Dr Lily Chan.

On the Covid-19 situation, 
Chow said admissions to the 
Intensive Care Unit (ICU) were 
still under control as of now.

“I hope everyone remains 
vigilant and adheres to stan-
dard operating procedures 
(SOPs),” he said.

Transforming state’s 
digital landscape Chow showing 

he is rather deft 
at gaming after 
launching the 
Creative Digital 
District.
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ஜார்ச்டவுன் - பினாங்கு மாநில அரசு 
2008-ஆம் ஆண்டு த�ாடங்கி கடந� 
14 ஆண்டுகளாக இநதிய சமூகத்தின் 
நலனனப் பாதுகாப்பதில் உறுதிக் 
தகாள்கிறது.

பினாங்கு மாநில நம்பிக்னகக் கூடடணி 
அரசாங்கம் மாநிலத்தில் உள்ள அனனத்து 
28 �மிழப்பள்ளிகளுக்கும் தபாது 
வசதிகள் மமம்பாடு மற்றும் வசதியான 
கற்றல் கற்பித்�ல் சூழனல உருவாக்கத் 
த�ாடர்நது பணியாற்றுகிறது.

"பினாங்கு மாநிலத்தில் நிபுணத்துவம் 
மிக்க மனி� வளத்ன� மமம்படுத்துவ�ன் 
மூலம் தபாருளா�ாரத் துனறனய 
வலுப்படுத்துவம�ாடு, கிழக்கு மாநில 

14வது முறையாக 28 தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு - முதலவர்

சிலிகான் தவளி என்ற அ�ன்   
�னித்துவத்ன� நினல நாடட முடியும். 

14-வது முனறயாக வழங்கப்படும் நிதி 
ஒதுக்கீடுகள் முனறமய �மிழப்பள்ளிகள் 
(ரிம2.0 மில்லியன்); பாலர் பள்ளிகள் 
(ரிம150,000); பஞசாபி பள்ளிகள் 
(ரிம90,000) மற்றும் �மிழப்பள்ளி மமம்பாடடு 
சிறப்பு குழுவிற்கான நிதியம் (ரிம150,000) 
என  நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கும் நிகழச்சியில் 
மாநில மு�ல்வர் மம�கு சாவ் தகான் 
இமயாவ் இவ்வாறு கூறினார். 

"இந� ஆண்டு, மாநில அரசு   28 
�மிழப்பள்ளிகளுக்கும் அ�ன் மமம்பாடடுக்கு 
முன்னுரினம அளித்து ரிம2.0 மில்லியன் 
நிதி ஒதுக்கீடனடப் பகிர்ந�ளித்துள்ளது. 

ஒவ்தவாரு �மிழப்பள்ளிகளுக்கும் அ�ன் 
நிதித் ம�னவக்கு ஏற்ப நிதி ஒதுக்கீடு 
வழங்குவ�ாக �மதுனரயில் மு�ல்வர் 
குறிப்பிடடார்.

இநநிகழச்சியில் இரண்டாம் துனண 
மு�ல்வர் மபராசிரியர் ப.இராமசாமி; பாகான் 
டாலாம் சடடமன்ற உறுப்பினர் சத்தீஸ் 
முனியாண்டி; �மிழப்பள்ளிகளுக்கான 
சிறப்பு கண்காணிப்புக் குழுத் துனணத் 
�னலவர் டத்ம�ா அன்பழகன்; தசபராங் 
பினற மாநகர் கழக கவுன்சிலர் மடவிட 
மார்்ஷல் மற்றும் பிரமுகர்கள் கலநது 
தகாண்டனர். 

மு�ல்வரின் கூற்றுப்படி, மாநிலத்தில் 
�ற்மபான�ய மவனலயின்னம விகி�த்ன� 
அவரது நிர்வாகத்�ால் இன்னும் 
எதிர்தகாள்ள முடிகிறது. கடந�  
2021, ஆகஸ்ட மா�ம் வனர,  3.5 
மு�ல் 3.9 ச�வீ�ம் மடடுமம குனறந� 
மவனலயின்னம விகி�த்ன�ப் பதிவு தசய� 
ஆறு மாநிலங்களில் பினாங்கும் ஒன்றாகும்.

"2020, ஜனவரி  மு�ல் 2021, மார்ச் 
வனர பினாங்கில் உற்பத்தித் துனறயில் 
அங்கீகரிக்கப்படட மு�லீடுகளின் 
அடிப்பனடயில், அடுத்� மூன்று மு�ல் 
ஐநது ஆண்டுகளில் மாநிலத்தில் 15,596 

மவனல வாயப்புகள் கடடம் கடடமாக 
உருவாக்கப்படும்.

மாநில மு�ல்வரின் �னலனமத்துவத்தின் 
கீழ இராஜாஜி �மிழப்பள்ளிக்குப்  புதிய 
இடத்திற்காக 2.36 ஏக்கர் நில ஒதுக்கீடு 
வழங்கிய�ற்குப் பாராடடுத் த�ரிவித்�ார். 

"இந�ப் புதிய இடத்திற்கான நில 
ஒதுக்கீடு அ�ன் நிர்வாக நனடமுனற 
தசயல்பாடுகள் நினறவுப்தபற்றப் பின் 
இராஜாஜி �மிழப்பள்ளி நிர்வாகக் 
குழுவிடம்  ஒப்பனடக்கப்படும்," என்று 
பினற சடடமன்ற உறுப்பினருமான 
ப.இராமசாமி கூறினார். 

இ�ற்கினடயில், டாக்டர் அன்பழகன் 
�மதுனரயில், அண்னமயக் காலமாக 
�மிழப்பள்ளிகளில் இநதிய மாணவர்களின் 
பதிவு குனறநது தகாண்டு தசல்கிறது. 
எனமவ, தபற்மறார் ஆசிரியர் சங்கம், 
�மிழப்பள்ளி நிர்வாகக் குழுவினர் மற்றும்  
ஆசிரியர்கள் இப்பிரச்சனனனயக் கனளய 
அ�ற்கான உரிய நடவடிக்னககனள 
மமற்தகாள்ள மவண்டும் என 
மகடடுக்தகாண்டார். 

அ�ன்பின் தசயதியாளர்களின் 
மகள்விக்குப் பதிலளித்� இராமசாமி, மற்ற 
மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுனகயில் பினாங்கில் 
�ற்மபாது மவனலயில்லாத் திண்டாடடம் 
குனறநது தகாண்டு வருவ�ாகக் கருத்து 
த�ரிவித்�ார்.

மாநில அரசு பினாங்கில் 
த�ாழிலாளர்களின் உரினமகனளப் 
பாதுகாப்பதில் முன்னுரினம அளிப்ப�ால் 
மவனலயின்னம விகி�ம் மிகக் குனறவாக 
இருப்ப�ற்கு முக்கிய காரணமாக 
அனமகிறது. 

பாகான் டாலாம் சடடமன்ற 
த�ாகுதியில் புதிய �மிழப்பள்ளி 
அனமப்ப�ற்கு மாநில அரசு �ாமான் 
பாகானில் நில ஒதுக்கீடு வழங்கியுள்ள�ாக 
மு�ல்வர் கூறினார். கூடிய வினரவில் 
புதியப் பள்ளி அனமக்கப்படும் என்று 
எதிர்ப்பார்க்கப்படுவ�ாக மமலும் 
த�ரிவித்�ார். 

தமிழ்ப்பள்ளிக்கான 

நிதியுதவி 

ப்பற்றுகப்காண்ட 

பிரதிநிதி்ள்.

மகாநில முதல்வர் மமதகு சகாவ் ப்கான் இம�காவ் தமிழ்ப்பள்ளி  நிதிக்கான ்காமசகாலலல� அதன் பிரதிநிதியி்டம் ்வழங்கினகார் (உ்டன்  இரண்டகாம் 
துலை முதல்வர் ம்பரகாசிரி�ர் ்ப.இரகாமசகாமி மற்றும் ்டதமதகா  அன்்பழ்ன்.

தமிழ்ப்பள்ளிகள் 
(ரிம2.0 மில்லியன்)

்பாலர ்பள்ளிகள் 
(ரிம150,000)

்பஞ்ாபி ்பள்ளிகள் 
(ரிம90,000) 

தமிழ்ப்பள்ளி 
மமம்பாட்டு சிற்பபு 
குழுவிறகான நிதியம 
(ரிம150,000) 

 
2022 ஆண்டுககான 
தமிழ்ப்பள்ளிகள் 
மறறும ்பஞ்ாபி 
்பள்ளிகளுககான 
நிதி ஒதுககீடு
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ஜார்ச்டவுன் - தசபராங் தஜயா, தபாது 
நீச்சல் குள வளாகத்ன� மமம்படுத்தும் 
பணி இந� ஆண்டு ஏப்ரல் மா�ம் 
த�ாடங்கும். இத்திடடம் எடடு மு�ல் 
12 மா�ங்களில்  நினறவுப்தபறும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மாநில மு�ல்வர் மம�கு சாவ் தகான் 
இமயாவ் கூறுனகயில், இத்திடட 
மமம்பாடடு நிறுவனமான டி சுவிம் 
அகாடமி தசன் தபர்்ாட (Syarikat D 
Swim Academy Sdn Bhd) இந�ப் தபாது 
வசதிகனள மமம்படுத்தும் பணிக்கான 
தசலவினன(ரிம 3மில்லியன்) முழுனமயாக 
நிதியளிக்கும். 

"இந� மமம்பாடடுத் திடடத்தில்  
கூனர கடடு�ல், புதிய 'பம்ப்' நிறுவு�ல், 
சுராவ் மற்றும் கழிப்பனறகள் மபான்ற 
�ற்மபான�ய வசதிகனள மமம்படுத்�ல்; 
நுனழவுக் கடடண கவுண்டர்கள், 
சிற்றுண்டிச்சானலகள், வினளயாடடு 
உபகரணக் கனடகள்  நிர்மாணித்�ல் 
ஆகியனவ அடங்கும்.

"இந� வளாகத்ன� மமம்படுத்�ல்,   

குளுமகார - ஆசியா கிரீன் குழுமத்தின் 
வாங்கும் சக்திக்கு உடபடட வீடனமப்புத் 
திடடமான 'தி தஜன்' �ற்மபாது சீரான 
மமம்பாடுக் கண்டு அடுத்� ஆண்டு 
த�ாடக்கத்தில் நினறவுப்தபறும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என வீடனமப்பு, 
உள்ளாடசி, கிராமம்  மற்றும் நகர்ப்புற 
திடடமிடல் ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் 
தஜக்டிப் சிங் டிமயா த�ரிவித்�ார். 

தஜக்டிப்  மற்றும் பினாங்கு வீடடுவசதி 

நிர்வகித்�ல் மற்றும் பராமரிப்ப�ற்கான 
திடடம் 'புதுச் தசயல் திடடத்திற்கான 
மவண்டுமகாள்' (RFP) மூலம் 
தசயல்படுத்�ப்படும். மமலும், இது 
மாநில அரசின் நிதி ஒதுக்கீடனடப்  
பயன்படுத்�வில்னல," என்று நீச்சல் குள 
வளாக

குத்�னக ஒப்பந�ம் மற்றும் துனண 
குத்�னக ஒப்பந�த்தில் னகதயழுத்திடும் 
நிகழச்சியில் இவ்வாறு கூறினார். 

தசபராங் பினற மாநகர் கழகம்          
(எம்.பி.எஸ்.பி), பினாங்கு வினளயாடடு 
அரங்கம் மற்றும் தபாழுது மபாக்கு வாரியம் 
மற்றும் டி சுவிம் அகாடமி தசன் தபர்்ாட 
ஆகிய மூன்று �ரப்பினர்  இனடமய 
இரண்டு ஒப்பந�ங்கள் னகதயழுத்�ானது.

"இந� ஒப்பந�த்தின் மூலம் இநநில 
உரினமயாளரான எம்.பி.எஸ்.பி,  பினாங்கு 
வினளயாடடு அரங்கம் மற்றும் தபாழுது 
மபாக்கு வாரியத்திற்குக்  குத்�னகக்குக் 
தகாடுத்து, அது த�ாடர்பான நீச்சல் 
வளாகத்ன� நிர்ணயிக்கப்படட 
�ரதசயல்பாடு வழி த�ாடர்நது 

நிர்வகிக்கவும் இயக்கவும் அனுமதி 
தகாடுக்கப்படுகிறது.

"அடுத்து, பினாங்கு வினளயாடடு 
அரங்கம் மற்றும் தபாழுது மபாக்கு வாரியம் 
இந� நீச்சல் குள வளாகத்ன� மமம்படுத்தும் 
தபாருடடு டி சுவிம் அகாடமி தசன் 
தபர்்ாட நிறுவனத்திற்குக்  குத்�னகக்கு 
வழங்கும்,'' என்று விளக்கமளித்�ார். 

இத்திடடத்ன�ச் தசயல்படுத்துவ�ன் 
மூலம் பினாங்கு மாநில வினளயாடடுத் 
துனறனய மமம்படுத்� முடியும். 
அதுமடடுமின்றி,  சிறந� நீச்சல் வீரர்கனள 
உருவாக்கவும் துனணபுரியும், என்றார்.

இந� ஒப்பந�த்தின் அடிப்பனடயில் டி 
சுவிம் அகாடமி தசன் தபர்்ாட நிறுவனம் 
வருகின்ற 18 ஆண்டுகளுக்கு இத்�லத்ன� 
நிர்வகிக்கும், என ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் 
சூன் லிப் சீ த�ரிவித்�ார். 

"இந� மமம்பாடடுத் திடடம் 
நினறவுக்கண்டப்பின், அ�ன் நுனழவுக் 
கடடணம் உயர்த்�ப்படாது, மாறாக 
இநநிறுவனம் எவ்வி� கடடண உயர்னவ 
அறிமுகப்படுத்தும் முன் எம்.பி.எஸ்.பி 
மற்றும் பினாங்கு வினளயாடடு அரங்கம் 
மற்றும் தபாழுது மபாக்கு வாரிய அனுமதி 
தபற மவண்டும், என்றார்.

பச்பரகாங் பிலை மகாந்ர் ்ழ்ம் (எம்.பி.எஸ்.பி), பினகாங்கு விலை�காட்டு அரங்்ம் மற்றும் ப்பகாழுது 
ம்பகாககு ்வகாரி�ம் மற்றும் டி சுவிம் அ்கா்டமி பசன் ப்பர்்காட் ஆகி� மூன்று தர்பபினர்  இல்டம� 

இரணடு ஒ்ப்பநதங்்ள் ல்ப�ழுததிடும் நி்ழச்சியில மகாநில முதல்வர் (நடுவில) உட்்ப்ட  
பிரமு்ர்்ள் ்லநது ப்காண்டனர். 

வாரியத்ன�ச் மசர்ந� அதிகாரிகள், 
கடடிடக்கனல நிபுணர்கள் மற்றும் ஆசியா 
கிரீன் பிரதிநிதிகள் ஆகிமயார் குளுமகார்,  
தபர்சியாரன் பாயான் முத்தியாராவில் உள்ள 
தி தஜன் கடடுமானப் பணியின் நினலனய 
மநரடியாகக் கண்காணிக்க அத்�லத்திற்கு 
வருனகயளித்�னர். 

“இத்திடடம் இப்மபாது 60 ச�வீ�ம் 
நினறவனடநதுள்ளது, மமலும் அடுத்� 
ஆண்டு பிப்ரவரி அல்லது மார்ச் 

மா�த்திற்குள் நினறவுப்தபறும் என்று 
எதிர்பார்க்கிமறன்.

"மகாவிட-19 த�ாற்றுமநாய  �ாக்கத்தின் 
காரணமாக, கடடுமானத் துனற மிகவும் 
மமாசமாகப் பாதிக்கப்படடுள்ளது. இ�னால் 
பினாங்கில் பல குடியிருப்பு மமம்பாடடுத் 
திடடங்கள் நிறுத்தி னவக்கப்படடது.

"இது ஒரு கலப்பு மமம்பாடடுத் திடடம் 
என்ப�ால், அதில் ஆடம்பர அடுக்குமாடி 
வீடுகளும்  உள்ளன. ஆனால், வாங்கும் 
சக்திக்கு உடபடட வீடு, ஒரு யூனிட 850 
சதுர அடியில் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது. 
அனனத்து வாங்கும் சக்திக்கு உடபடட 
1,200 யூனிட வீடுளும் விற்கப்படடன என 
அறிவித்�ார்.

"பினாங்கு வாழ மக்களின் நலனுக்காக 
இதுமபான்ற வாங்கும் சக்திக்கு 
உடபடட வீடனமப்புத் திடடங்கனள 
தசயல்படுத்தும்  �னியார் மமம்பாடடு 
நிறுவனங்களுக்கு மாநில அரசு நன்றிக் 
கூற கடனமப்படடுள்ளது

"மாநில அரசு த�ாடர்நது வாங்கும் 
சக்திக்கு உடபடட வீடுகள் அனமத்து, 
அனனவருக்கும் குறிப்பாக  மு�ல் 
முனறயாக வீடு வாங்குபவர்களுக்கு 
முன்னுரினம அளிக்கும்," என்று தஜக்டிப் 
கூறினார். 

தி தஜன் குடியிருப்பின் எதிர்கால 
உரினமயாளர்கள் நீச்சல் குளம், 
தபாழுதுமபாக்கு இடம் மற்றும் பிற தபாது 

வசதிகனள அனுபவிக்க முடியும்.
மாநில அரசு வருகின்ற 2030-க்குள் 

220,000 வீடுகனள அனமக்க இலக்குக் 
தகாண்டு பினாங்கு மக்களுக்காக வாங்கும் 
சக்திக்கு உடபடட வீடுகள் நிர்மாணிக்க  
உறுதிப்பாடுக் தகாண்டுள்ளது. 

"�ற்மபான�ய நிலவரப்படி, பல்மவறு 
வாங்கும் சக்திக்கு உடபடட  வீடனமப்புத் 
திடடங்களில் 133,313 யூனிட 
வீடுகள் பல கடடங்களில் உள்ளன. 
அதில் 38,190கடடப்படடும், 19,640 
கடடுமானத்திலும், 74,956 கடடுவ�ற்கான 
ஒப்பு�ல் அளிக்கப்படடுள்ளது," என 
தஜக்டிப் விவரித்�ார்.

"2030 ஆம் ஆண்டளவில் 220,000 
யூனிடகனள வழங்குவ�ற்கான 
எங்கள் இலக்கில் 60.6 ச�வீ�த்ன�  
அனடநதுள்மளாம்," என்று அவர் மமலும் 
கூறினார்.

வீடடுவசதி வாரியம், 220,000 
யூனிட வீடுகளில்,  10 ச�வீ�த்ன� 
வாடனக தகாள்மு�ல் திடடத்தின் கீழ, 
�குதிப்தபற்றவர்களுக்கு வழங்குமாறு,  
அறிவுறுத்தியுள்மளன்.

"இன்னும் வாங்கும் சக்திக்கு உடபடட 
வீடுகனள வாங்க முடியா� நினலயில் 
பலர் உள்ளனர். எனமவ, இத்திடடத்தின் 
மூலம் அனனவருக்கும் தசாந�மாக வீடு 
கினடப்பன� உறுதி தசயவ�ற்கான ஒரு 
வழியாகும்," என்றார்.  

'தி ஜென்' வீடறை்பபுத் திடடம் அடுத்த ஆண்டு 
ஜதாடக்கத்தில நிறைவு்பஜ்பறும்

ஜெ்பராங் ஜெயா, ஜ்பாது 
நீசெல குள வளாக 

மைம்்பாடடுத்  திடடம் ஏ்பரலில 
ஜதாடங்கும்  

ஆட்சிககுழு உறு்பபினர் பெகடி்ப  சிங் டிம�கா மற்றும் பினகாங்கு வீட்டு்வசதி ்வகாரி� அதி்காரி்ள் 
மற்றும் ஆசி�கா கிரீன் பிரதிநிதி்ள் ஆகிம�கார்  தி பென் வீ்டலம்பபுக ்ட்டுமகான்ப ்பணியின் 

நிலலல�க ்காை மநரடி�கா்  ்வருல்�ளிததனர். 
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ச்்பராங் சஜயா - பினாங்கு இநது 
அறப்பணி வாரிய நிர்வாக இயக்குநர் 
டத்ம�ா மு.இராமசநதிரன் மற்றும் பினாங்கு 
இநது�ர்ம மாமன்றத்தின் ஆமலாசகருமான 
டாக்டர் குணமசகரன் பிள்னள ஆகிய 
இருவருக்கு உலக அனமதி தூ�ருக்கான 
விருது வழங்கி தகாளரவிக்கப்படடது.

கடந� மார்ச்,23-ஆம் ம�தி தசபராங் 
தஜயா, தி னலட �ங்கும் விடுதியில்

நனடதபற்ற மமலசிய �னலனமத்துவம் 
கருத்�ரங்கில், மமலசிய உலகளாவிய 
அனமதி சம்மமளனம் இவர்களுக்கு இந� 
சிறப்பு விருன� வழங்கியது.

மமலசிய உலகளாவிய அனமதி 

ஜார்ச்டவுன் - சமூக மமம்பாடு மற்றும் 
இஸ்லாம் அல்லா� விவகாரங்களுக்கான 
ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் மசாங் எங்  ஏம்ஸ்ட 
பல்கனலக்கழகத்ன�ச் மசர்ந� மருத்துவக் 
கல்வி மாணவி ச.தகௌரிசங்கரிக்கு 
ரிம62,000 நிதிக்  தகாடுத்து உ�வினார். 

ஏம்ஸ்ட பல்கனலக்கழகத்தில் 
மருத்துவத் துனறயில் இறுதி  �வனணயில் 
படித்துக்தகாண்டிருந�  மாணவி 
ச.தகௌரிசங்கரி பணமில்லா� காரணத்�ால் 
�ன் கல்வினயத் த�ாடர முடியா� சூழல் 
ஏற்படடுள்ளது. அ�னனத் த�ாடர்நது 

டத்மதா  இராைெந்திரன், டாக்டர் குணமெகரனுக்கு 
உலக அறைதி சிை்பபு தூதர் விருது

சம்மமளனத்தில் �னலவர் சும�ஸ் ஜி. 
பாலசுப்பிரமணியம் மற்றும் அ�ன் ம�சிய 
த�ாடர்பு இயக்குநர் லாய தபங் கிமயாங் 
இந� சிறப்பு விருன� வழங்கினர். 

டத்ம�ா இராமச்சநதிரன் மற்றும் 
டாக்டர் குணமசகரன் ஆகிமயாரின் சமூக 
மசனவகள் குறிப்பாக சமூக அனமதி 
மற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான அர்ப்பணிப்பு, 
த�ாடர்ச்சியான பங்களிப்னபப் பாராடடி 
இந� சிறப்பு விருது வழங்கப்படுவ�ாக 
சும�ஸ் கூறினார்.

டத்ம�ா மு.இராமசநதிரன் 
பினாங்கு இநது அறப்பணி வாரிய 
நிர்வாக இயக்குநராக தபாறுப்மபற்ற 

காலம் த�ாடங்கி இநதியர்களின் 
சமூகநலன், கல்வி மற்றும் தபாருளா�ார 
மமம்பாடடுக்கு அரிய மசனவகள் ஆற்றி 
வருகிறார்.  மமலும், பல அரசு சார்பற்ற 
இயக்கங்கள், ஆலயங்கள், �மிழப்பள்ளிகள் 
மற்றும் பல அரசு துனற சங்கங்களுடன் 
இனணநது பல நிகழச்சிகனள ஏற்று 
நடத்தி தவற்றிக்கண்டார் என்பது 
பாராடடக்குரியது.

சர்வம�ச விருது என்பது உலகளாவிய 
�னலவர்களின்  சா�னனகனள 
தகௌரவிக்கும் மற்றும் தபாது நலனுக்காக 
மசனவ தசயவ�ற்கான ஒரு புதிய 
நியமனத்ன� குறிக்கிறது.

ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் மசாங் எங் 
அவர்களிடம் நிதியு�வி மகாரி கடி�ம் 
எழுதியுள்ளார். 

எனமவ, மாணவி மமற்கல்வினயத் 
த�ாடரும் தபாருடடு ஆடசிக்குழு 
உறுப்பினர் மசாங் எங், மாநில அரசு 
�னலவர்கள் மற்றும் அரசு சாரா 
இயக்கங்கள் ஒத்துனழப்பின் மூலம் 
ரிம62,000 நிதித் திரடடப்படடது. 

ச.தகௌரிசங்கரி எனும் ஏம்ஸ்ட 
பல்கனலக்கழக  மாணவிக்கு ஆடசிக்குழு 
உறுப்பினர் மசாங் எங் ரிம12,000;  அவரின் 

ஜகளரிெங்கரியின் ைருத்துவ்ப ்படட்ப ்படி்பபுக்கு 
நிதியுதவி - மொங் எங்

முயற்சியால் லீ அறக்கடடனள மூலமாக 
ரிம30,000; பினாங்கு மு�ல்வர் மம�கு சாவ்  
தகான் இமயாவ் ரிம10,000; இரண்டாம் 
துனண மு�ல்வர் மபராசிரியர் இராமசாமி 
ரிம5,000; பத்து காவான் நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினர் கஸ்தூரி ராணி படடு ரிம3,000; 
பினாங்கு இநது  சங்கம் ரிம2,000 என 
ரிம62,000 நிதித் திரடடப்படடது. 

ச.தகௌரிசங்கரி  என்ற இளம் 
தபண் ஏம்ஸ்ட பல்கனலக்கழகத்தில் 
சிறந� மாணவியாகவும், புறப்பாட 
நடவடிக்னக, பண்பாடடு மற்றும் 
பாரம்பரிய நடனம் மபான்ற அங்கங்களில் 
�னித்�ன்னம தபற்று விளங்கும் இந� 
இநதிய மாணவிக்கு மாநில அரசாங்கம் 
நிதி உ�வி தசயது அந� மாணவியின் 
கல்வி மமம்பாடடிற்குத் துனணப்புரிகிறது. 
இது மாநில அரசாங்கத்தின் 
கல்வி மமம்பாடடுக் தகாள்னகனய 
உறுதிப்படுத்துவ�ாக, பாடாங் லாலாங் 
சடடமன்ற உறுப்பினருமான மசாங் எங் 
கருத்துனரத்�ார்.

வசதிக் குனறந� குடும்பத்ன�ச் மசர்ந� 
தகளரிசங்கரி, பணப்பற்றாக்குனறயால் 
கல்வி முடக்கிவிடக் கூடாது என்ப�ால் 
�ாம் இந� மாணவிக்கு உ�விய�ாக அவர் 
மமலும் கூறினார்.

அலமதிக்கான தூதர் விருலத ப்பற்றுகப்காண்ட   ்டதமதகா இரகாமச்சநதிரன்  ஆகிம�காரு்டன்  திரு சுமதஷ் ்பகாலசு்பரமணி�ம்,  
லகாய் ப்பங் கிம�காங் மற்றும் பிரமு்ர்்ள். 

அரசு அதிகாரிகள், த�ாழில் 
வல்லுனர்கள் மற்றும் அரச சார்பற்ற 
நிறுவனத் �னலவர்கள் உடபட சுமார் 60 
பங்மகற்பாளர்கள் கலநது தகாண்டனர். 
இநநிகழச்சியில் பத்து உபான் சடடமன்ற 
உறுப்பினர் குமமரசன் சிறப்பு பிரமுகராகக் 
கலநது தகாண்டார். 

"அண்னமய காலமாக, தபாது 
மக்களினடமய ம�சிய ஒற்றுனம மற்றும் 
சமூக நல்லிணக்கம் சீர்குனலநது  
வருகிறது. எனமவ, ஒற்றுனம மற்றும் 
நல்லிணக்கத்ன� வளர்ப்ப�ற்கு 
அரசாங்கத்துடன் தநருக்கமாகப் 
பணியாற்ற அனனத்து தூ�ர்கனளயும், 
அனமதினய விரும்பும் பிரதிநிதிகனளயும் 
இனணநது மசனவயாற்ற  அனழக்கிமறன். 
ஒரு சிறந� மமலசியா உருவாகுவ�ற்கு 
இது அவசியம்,"  என குமமரசன் �னது 
நினறவுனரயில் இவ்வாறு கூறினார்.

மமலும், டாக்டர் குணமசகரன் 
பிள்னளனய தபாருத்� வனர பல அரசு 
சாரா அனமப்புகளில் ஆமலாசகராக 
இருநது வருவம�ாடு இநதியர்களின் கல்வி, 
தபாருளா�ார சமூக அனமப்புகளுக்கு 
சிறப்பான சமூக மசனவகனள தசயது 
வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்�க்கது.

இந�க் கருத்�ரங்கில் பினாங்கு, 
அனமதி குழநன�கள் பராமரிப்பு 
னமயத்திற்கு (பி.சி.சி.சி) நிதித் திரடடும் 
நிகழச்சியும் நனடதபற்றது. இந� 
னமயத்தில் �ற்மபாது  4-12 வயதுனடய 
12 சிறார் உள்ளனர். பி.சி.சி.சி-யின் 
ஸ்�ாபக உறுப்பினர்களில் ஒருவரும் 
பினாங்கு அடிப்பனட சமூகநல சங்கத் 
�னலவருமான திரு அழமகசன் ஐயாரு, 
இந� னமயத்திற்கு உ�விக்கரம் நீடடிய 
ஆ�ரவாளர்களுக்கு நன்றித் த�ரிவித்�ார். 

 ஆட்சிககுழு உறு்பபினர் மசகாங் எங், மகாைவி ப்ைரிசங்்ரிககு ்காமசகாலல ்வழங்கினகார். 

மகாைவி ப்ைரிசங்்ரி.

�னது குடும்பத்தின் கனடசிப் பிள்னளயான 
தகளரிசங்கரி, புக்கிட தமர்�ாஜாம் 
இனடநினலப் பள்ளியில் புறப்பாட 
மமலசிய கல்வி  சான்றி�ழ  (எஸ்.பி.எம்) 
ம�ர்வில் 9ஏ, 1பி எடுத்து சா�னனப் 
பனடத்துள்ளார். 
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槟2021年批准制造业投资

创762亿令吉新高
槟州政府向

所有对槟州充满
信心的投资者表
达最深的谢意，
也感谢投资发展
局和投资槟城
机构在确保和

促进投资方面的
强力合作。

槟2021年批准制造业投资

槟城批准的制造业投资创下762 亿
令吉新高，同比飙升 440%，主

要源自州内现有投资者的再投资。槟城
于2021年的纪录，更大大超越了2012年
至2020年的累计投资（731 亿令吉）。

根据马来西亚投资发展局（MIDA）
的数据，槟城在2021年的投资流入共涉
及111个项目。

总体而言，槟城在2021年批准的 762 
亿令吉制造业投资占全国总投资的39%
，位居全国贡献榜首。外国直接投资
（FDI）占槟城获批制造业投资的98%
或744亿令吉（同比增加606%），使槟
城成为最多外国直接投资的州属，占国
家FDI总额的41%。

值 得 一 提 的 是 ， 槟 城 在 2 0 2 1 年
的 F D I 项 目 包 括 来 自 英 特 尔 电 子
（Intel Electronics）、揖斐电电子
（Ibiden Electronics）等，国内直接
投资（DDI） 项目则包括 Greatech 
Integration（阁代）等。

槟州首席部长曹观友指出：“新冠
肺炎疫情并未对槟州的工业地位形成影
响，反而促使我们继续重点推广各领域
的表现，即电气与电子、机械与设备、
医疗技术和其他先进领域。我有信心，
槟州强大的行业生态系统和人才库，将
有效实现企业的供应链弹性和运营优

势。这对于缓解全球供应链中断与重组
所带来的影响尤其重要。此外，这些投
资预计将为本土供应链产生巨大机会，
对本地企业来说也是好事，进一步巩固
槟城在全球价值链中的地位。”

“ 槟 州 政 府 向 所 有 对 槟 州 充 满
信 心 的 投 资 者 表 达 最 深 的 谢 意 ， 同
时也感谢MIDA 和 投资槟城机构
（InvestPenang）在确保和促进这些投
资方面的强力合作。州政府希望通过投
资槟城机构加强与联邦政府的伙伴关
系，以吸引更多高质量的投资进入槟
城。”

有鉴于涵盖多功能和高科技的全球
顶尖企业在槟城广泛投资，首长也呼吁
那些具备各专业知识的人才到槟州探索
就业机会。“槟城被誉为全国最宜居的
城市之一，是事业、生活和休闲娱乐平
衡，并高度着重于打造绿意和智慧型的
州属。因此，我们欢迎各界人才前来槟
城创业。”

适逢欢庆槟州工业化50周年，曹观
友表示，正如标语“跨越优越50年”
（50 Years of Excellence and Beyond）
所阐述的，槟州决心制定前进政策。“
与所有利益相关者并肩前进，我们设想
在数码化、持续卓越和创新的驱动下，
推动槟城成为高收入经济体。”
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报导：黄国伟

2021年度槟州制造业总投资额逆流而上，创下
762亿令吉历史新高，州内各领域企业对槟州

政府招商努力给予肯定，并希望高投资额能为州
内企业带来更多商机。

马来西亚投资发展局（MIDA）公布制造业、
服务业及原产业投资表现，其中槟州再度登上
投资榜首，更打破以往记录，成为国内招商冠
军。2021年度的制造业批准总投资额，已经超越
2012年至2020年的累积投资总和，即731亿令吉。

去年的制造业外资直接投资为744亿令吉，98％
的投资额来自外资，换言之全国41％的外资直接
投资来自槟州。

这些投资将给槟州的各领域带来巨大机会，并
且进一步巩固槟州在全球价值链中的地位。

对于槟州屡屡交出亮丽的招商成绩单，州内各
领域普遍认为完善的工业生态成为“东方硅谷”
备受青睐的原因，同时也对州政府打造亲商环境
表示赞赏。

李忠利：屡获各领域投资者青睐
大马厂商公会槟州分会主

席拿督李忠利指出，得利于过
去50年来的工业化进程，槟
州在近年来屡获各领域投资
者青睐，尤其是电子及电气
（E&E）企业。

“槟城的半导体工业及制造
业充满活力，是许多国内外大
型企业落脚的首选，更成就了
槟州东方硅谷的美名。”

他认为，完善的工业生态系统和工业基础设
施，和不可或缺的供应链及原料支援，是槟州成
功吸引高素质投资的主要原因。

同时，槟州持续纳入高科技环境，也成为吸引
这些跨国企业的因素。

王寿苔：槟州政府管理表现良好
马来西亚半导体产业协会

主席拿督斯里王寿苔表示，
这对槟州而言是一项了不起
的成就，并证明了槟州是众

多投资者的首选。
“ 这 也 证 明 了 虽 然

经过两年的新冠疫情肆
虐，但州政府在平衡经

济和疫情管理方面表现良
好，希望未来将会达成更

多目标。”
他说，业者和州政府积极配合，和州政府愿意

为业者解决问题，共同缔造充满
活 力 的 电 子 及 电 气 领

域，是槟州成功的关键。
“这得益于州领导愿意深入了解业界问题，

并且寻找解决方案，让州内的工业领域持续活
跃。”

他对槟州未来的招商引资抱持乐观态度，并会
有更多企业进驻槟州，让槟州继续在有关领域一
枝独秀。

庄厥成：让州内经济持续前进
槟城中华总商会 (PCCC) 副

会长庄厥成赞扬槟州在制造
业领域所获得的卓越成就，
成功吸引大量投资者进驻，
让槟州经济持续前进。

“得益稳固的工业基础，
许多跨国公司在槟州营运多
年，并且成功把业务拓展至
更高层次。”

他说，随着科技发展，在
生命科学、物联网、5G网络
及半导体方面的需求随着大增，槟州在这方面的
优势也吸引了更多企业投资。

“这对槟州而言，是未来的发
展走向，也是槟州经济的支
柱。”

黄兴隆：亮眼表现带动
全面发展

威 省
中 小 型
企 业 公
会 主 席
黄 兴 隆
对 于 槟
州 于
2 0 2 1
年 度
总 投

资额冠全马表示欢迎，
他表示，亮丽的投资表
现，将带动槟州中小型
企业全面发展。

他认为，除了完善的
工业生态系统外，槟州
政府积极的招商态度和
州 内 高 素 质 的 人 力 市
场，是投资者青睐槟州
的主因之一。

他说，中小型企业能
够深切感受到槟州高投
资额带来的好处，因
投资者进驻带动工业

市 场 的 需 求

大增，做为整个产业链枢纽的中小型企业，更从
中获得不少商机。

“不仅是中小型企业受惠，各领域也同样获得
有利可图，如负责载送员工的工厂巴士、新增的
各类职缺，甚至是保险行业，都能分享这块经济
蛋糕。”

他透露，该会也积极和各单位合作，举办讲座
会等活动，让属下逾200名会员更了解槟州未来的
商机和如何把握机会发展业务。

林泳翰: 庞大市场带动供需活力
槟城华企商会副会长林泳瀚

表示，外资所带来的供应链需
求，肯定为产业链和工作需求
打开庞大市场，从而带动市场
供需活力，让上游至下游商家
都能获利。

“基于外资迁入，厂家为了
节减运输成本和避免配件供应
问题，必定把部分的需求转向
本地取材而本地商家也将从供
应链中受惠。”

对于外资青睐槟州，他认为，货运码头、国际
机场和医疗体系等完善基本设施，和免于天灾及
气候稳定，都是槟州的优势，更是州内旅游和各
种经济活动都蓬勃发展的因素，也是许多跨国企
业选择驻扎槟州的原因之一。

人资供应成熟与充沛
不仅如此，他说，槟州也致力于培养人才，中

阶和高阶的人力资源的供应也相当成熟和充沛，
而目前所进行在业培训计划，更让雇员的绩效可
以更上一层楼。

另外，他说，多年以来槟
城也累计了不少有实力的中
小企业，为零件和技术供应
的稳定给投资者带来了很好
的印象。

“而槟城政府在峇都加湾
的重点工业园工也为
外 资 提 供 了 很 好
的选择，尤其是
接下来占地1500
英亩的峇都加湾
工业园BKIP2 & 
BKIP3 更是值得期待。”

2021年制造业投资额创
新高，为今年槟州工业
化50周年更添意义。
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光学解决方案全球领导者艾迈斯

欧司朗（ams OSRAM ）宣布将
在槟城扩大其业务，并选择峇都加湾
槟城国际科技园 (PITP) 60 英亩土地进
行新工厂扩充地点。

新工厂建设预计将于 2022 年第二季
度开始，料2023 年底竣工。

槟州首席部长曹观友说，艾迈斯欧
司朗在槟城已有50 年历史，这项新投
资有力地证明了槟城是高质量且可持
续的投资地点。

他是在槟州发展机构举行的记者会
上如是表示。

“ams Osram见证、参与并推动了
槟城的工业化进程，将槟城从海港经
济转变为今天的东方硅谷。”

他相信是因为槟城强大的工业生态
系统、强大的人才库和有利的商业环
境使ams OSRAM 选择深化槟城根基
并扩大其业务。

“随着ams OSRAM的最新投资，
槟城准备发展专门从事光传感技术的
人才库，ams是该领域的先驱和领导
者 ， 而 在 深 化 其 在 领 域 的 工 程 专 业
知 识 ， 欧 司 朗 则 是 全 球 知 名 的 参 与
者。”

他说，ams OSRAM的扩张计划与州
政府充分利用现有资源的方向一致，
即 重 新 利 用 现 有 的 资 产 ， 对 行 业 发
展、创造高价值就业机会和吸引人才
产生积极和可持续的影响。

足够土地供外资设厂
针对槟城2022年的投资前景，曹观

友回答时也说，槟州政府向来都有准
备足够的土地，以提供予外资进行投
资设厂，因此对于槟州未来经济发展
保持乐观。

李家全：半导体工业持续走高
槟州首长特别投资顾问拿督斯里李

家全说，槟州未来市场走势仍会以电
子产品为主，所以，州内的半导体工
业等等仍可持续走高。

吕丽莲：今年多家外资落实扩展
另外，投资槟城机构首席执行员拿

督吕丽莲则表示，目前，已有多个外
资于2021年购地，并在今年落实拓展
计划，未来将会逐一公布。

格伦布朗利:开发60英亩地设先进工厂
园区

ams OSRAM集团（马来西亚）副总
裁格伦布朗利说，为了进一步扩大槟
城业务，ams OSRAM 将与InvestPenang 
和槟州发展机构 (PDC) 合作，在峇都
加湾开发 60 英亩的土地创建最先进的
工厂园区。

“会选择槟城，主要是因为槟城拥

有可发展的人才库，加上有其他工业
协助，目前公司在大马共有6000名员
工，当中的350人属于研发部门，公司
目前所需员工是技术工程师。”

他也赞扬槟城人很强，可配合学校及
其他领域合作，培育更多该类型人才。

他也透露，新工厂园区将拥有尖端
的制造设施以及研发中心，以设计和
开发最新一代且高度集成的光学解决
方案。

Applied Engineering Technology( 
AETM)位于威南峇都加湾的制造
厂，在槟州第一副首长拿督扎基
尤丁主持下正式开幕。

A E T M 是 Q E S 制 造 有 限 公
司 （ Q E S ） 和 美 国 A p p l i e d 
Engineering（AE）的联营公司，
主要提供高科技机电制造服务。
该厂于4月正式投入运作。

扎基尤丁：槟工业环境具活力
扎基尤丁说，槟城活力工业

环境，人才济济，为企业带来好
处，跨国公司、大型本地企业及
辅助行业的存在，有助实现供应
链弹性及运营优势。

他续说，槟城在全球及区域范
围的重要性得到充分证明，槟城
是占全球半导体出口的5%，是设
备制造及医疗技术行业最具活力
的中心之一。

他代表槟首长出席开幕仪式时
表示，相信AETM将能从槟城生

态系统中受益，抓住科技进步及
全球大趋势所带来的机遇。

制造业批准投资额名列前茅
扎基尤丁指出，槟城在2021年

的制造业批准投资额达约760亿令
吉，占全国总投资的39％，在全
国名列前茅。

在贸易表现方面，槟城2021年
的出口同比增长14%，出口额高
达3540亿令吉，并产生1010亿令
吉的贸易顺差。

他续指，2022年是槟城工业化
50周年，过去的表现为槟州打下
基础，如今槟州政府将继续与利
益相关者并肩前行，持续推动槟
城发展。

出席者尚有马来西亚投资发
展局（MIDA）副首席执行官林
美敏、投资槟城机构首席执行
员拿督吕丽莲、AETM主席姚智
杰、QES集团主席赵汝荣等。 赵汝荣（右）介绍AETM工厂操作情况。右2起：吕丽莲、 扎基尤丁、林美敏、姚智杰。

ams OSRAM峇都加湾建新工厂新闻
发布会。左起：阿都哈林、 格伦布朗
利、曹观友、吕丽莲及阿兹峇卡。        
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槟州首席部长曹观友说，槟城许多
杰出中小企业准备大展拳脚，槟

州政府将继续采取积极举措，促进中小
企业持续成长和发展。

他是在槟城国际会展中心出席马来西
亚中小企业商会CEO论坛开幕仪式上致
词时说。

他说，中小企业在槟城甚至全国经
济格局中扮演重要角色，为此，槟州政
府实施多项计划和政策，包括中小企业
村、智能中心、种子资本基金和槟城清
真中心，使更多中小企业受益。

“此外，数码槟城、槟城青年发展机
构和槟州妇女发展机构等单位，也为企
业发展助力。”

他说，根据马来西亚中小企业协会的
提议，州政府已批准100万令吉的特别
援助金，以支持 1000 家本地中小企业
作为数字化发展基金，而透过与数码槟
城（ Digital Penang） 的合作，这项计划
已成功在 2021 年实施。

“这些都证明了槟州政府在为中小企
业创造更有利商业环境，以及更上一层
楼方面所做的努力。”

询及槟州政府是否会继续进行这项
举措，曹观友表示欢迎组织提呈建议
书，州政府将会进行考虑。

另 外 ， 询 及 是 否 满 意 目 前 数 字 化
进程，他说今日的论坛正是讨论此课
题 ， 虽 然 在 数 字 化 进 程 面 对 诸 多 挑
战，但随着市面上拥有许多解决方案
供应商，相信企业们可以一同成长，
不被抛诸于后。

数码化应对疫情挑战
首长透露，槟城2021年的制造业投

资额创下762亿令吉新高，占全国总投
资的 39%，是全国贡献最大的州属，
同时去年的纪录超过了 2012 年至 2020 
年的累计投资，即 731 亿令吉。

“今天的中小企业 CEO 论坛符合时
宜，因为中小企业必须应对来自新冠
疫情的挑战及外部压力，因此“数字
化”主题非常贴切，同时我们也将数
字槟城纳为推动此举措的机构。“

他说，SAMENTA在槟城扎根已有
35年，当时一群志同道合的企业家
发起组织行业协会，很高兴看到该组
织越来越强大，槟州政府也期待继续
与其合作，并支持槟城中小型企业发
展。

关启贤感谢槟政府施援
马来西亚中小型企业商会北马区主

席关启贤说，马来西亚中小企业商会
（SAMENTA)非常感谢槟州政府在疫情
期间所提供的各种援助。

“中小和微型企业在疫情期间，面临
有史以来最黑暗的时刻，许多企业未能
在疫情期间幸存下来，有者必须面临转
型或倒闭。”

他说，企业必须通过数字化来顺应新
常态，要知道， 隧道的尽头总有光明， 
只要不放弃奋斗，总会有希望。

他透露，CEO 论坛主要希望为中小
企业提供动力，要去了拥有经验的专家
为业者提供丰富的知识，希望他们可在

竞争日益激烈的环境中提高企业的业务
免疫力，同时研究如何在未来几年内最
大限度地提高运营和加速发展。

5关键战略增强业务
“今天的论坛将讨论中小企业可采取

的 5 项关键战略，以便在竞争激烈的市
场中发展和增强业务，其策略包括数字
化、ESG 合规和投资，利用区域综合经
济伙伴关系 (RCEP)、知识产权 (IP) 商业
化和首次公开募股 (IPO) 之旅。”

与会者包括槟州贸易、工业及企业
发展事务委员会主席拿督阿都哈林以及
马来西亚中小企业商会总会长甘连惠等
人。

马来西亚中小企业商会欢庆35周年纪念，并举办CEO论坛为业者增加知识以加速数字化发展。（左三起）关启贤、甘连惠、曹观友、阿都哈林、中马区主席吴恩明及前总会长拿
督郭鞦源。

CEO 论坛为中小企业及业者提供丰富知识，希望可在竞争日益激烈的环境中提高企业的业务免疫力。
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报导：李佳盈
摄影：Noor Siti Nabilah Noorazis

威省市政厅推介“2022威省优化事
项”（Seberang Perai Corporate 

Priorities 2022），放眼将威省打造为更
理想城市。

威省市长拿督阿扎尔说，“2022威
省优化事项”符合槟城2030愿景，包
含10大重点方向。

10个重点为：安全环境、优质基
设、健康生活方式、绿色发展及清洁
环境、新技术应用、有竞争力的城市
经济、保护文化遗产、韧性宜居的城
市 、 社 区 参 与 、 包 容 公 平 的 城 市 发
展。

甫于今年初正式走马上任威省市长
的阿扎尔接受《珍珠快讯》访问，分

享其就任以来的感受，以及接下来的
计划时，如是表示。

不过，他指出，“2022威省优化事
项”目前还未正式推介，详情将有待
日后公布。

“无论如何，我们会继续专注提供
优质服务，促进威省发展，建设更美
好的家园，希望威省市民与我们携手
同行，共同实现目标。”

计划增添脚车道
骑脚车不仅响应环保，也是健康运

动之一。阿扎尔指出，为推广健康生
活，市厅计划增添脚车道，以鼓励民
众进行休闲活动。

截至目前，市厅已规划的脚车道长
达194.495公里，当中包括脚车专道
（dedicated lane）及共享车道（road 

sharing）。
此 外 ， 地 方 政 府

的服务范围不限于
城市，也包括偏远
乡 区 ， 因 此 市 厅
将 会 举 行 与 民 交
流的活动，聆听他
们的心声，并尽
力解决他们的问
题。

秉持“ABC”原
则

尽 管 身 居 要
职 ， 阿 扎 尔 依 然
保 持 虚 心 ， 在 工 作 方
面秉持“ABC”原则—可
信 赖 （ A m a n a h ） ， 正 确

（Betul），快捷（Cepat）。
“我们要时刻记得，赋予我们权力

是为了执行任务，为民服务，而不是
让我们滥用权力。若情况允许，我们
应尽量为他人提供方便。”

阿扎尔早前任职槟州副秘书（发
展），拥有经济学学士、研究生教学
课程教育文凭、公共管理文凭及土地
资源管理硕士，曾在我国新闻部及彭

亨多个地区和土地办
公室任职。

槟州政府批准240万令吉，做为2022年
度打枪埔组屋4项提升工程基金。

槟州行政议员佳日星是前往当地
巡视，并在场宣布这项好消息，他透
露，4项主要工程包括维修建筑结构、
更换水管、治水工程及更新电线等。

“单在打枪埔一带，截至去年州政
府已经拨款超过1790万令吉，做为当
地组屋的长期维护工程费用，帮助当
地超过3000户人家提升居住环境。”

佳日星冀中央批更多维修工程
他也指出，槟州政府向中央政府申

请10项组屋维修工程，惟这些耗资逾
5000万令吉的工程中，只有182万令吉
拨款获得批准。

“我们感谢中央政府所批准的款
项，但和申请的数额差距巨大，这是
因为一些工程是往年不被批准所遗留
下来，希望当局可以慎重考虑，为了
人民的福利给予批准。”

黄汉伟：逾万居民受惠
另外，升旗山区国会议员黄汉伟

表示，随着州政府批准上述提升工
程，打枪埔组屋逾万名居民将从中
受惠。

“州政府多年来从未间断过在打

枪埔进行维护工作，感谢他们关注
这里的民生问题，为人民带来更好
的居住环境。”

他也在记者会上说，他已经在今
年1月份，在打枪埔组屋F Blok新开
设第三所服务中心，以更贴近当地

人民，和更好的服务人民。
据知，槟州政府2008年至今，已

经在州内完成2万9944项涉及各类型
组屋的提升工程，涉及款项多达2亿
9393万令吉。

佳日星（右2）与黄汉伟（左3）为打枪埔居民带来提升工程的好消息。

威省市厅主办清洁运动，鼓励一家
大小参与，养成保持干净好习惯。
(摘自威省市厅脸书)

阿扎尔展
示“2022威省
优化事项”计划
书。
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槟 州首席部长曹观友指出，槟州
医疗旅游发展向来都处于领先

地位，随着槟安医院设立北马首家全
方位的私立综合核医学中心 （Nuclear 
Medicine Centre） ，这无疑让已是医疗
旅游枢纽的槟州更具优势。

他说，根据《 2021-2025 年马来西
亚医疗保健旅游行业蓝图 》， 槟城在
医疗旅游的收入方面遥遥领先，从2019 
年飞往槟城医疗旅游的50万名患者中，
赚取了7亿5000万令吉，被评为“最成
熟医疗旅游州属”。

他是在出席主持槟安医院核医药中
心开幕仪式时，如是表示。

他指出，制造业和服务业是槟州极
重要的增长领域，服务业在2020年占槟
州国内生产总值（GDP）的近一半，
而槟城批准的制造业投资在2021年达到
762亿令吉的历史新高，同样占全国近
一半。

“我希望这个优越的表现，将激励
我们的医疗旅游业达到新的高度，并继
续为槟州和整个国家的进步而努力。”

前沿医疗技术高效诊断患者
他表示，槟安医院核医药中心拥有

最前沿的医疗技术，通过核成像技术
（Nuclear image )，医生可以更高效的
诊断和治疗患者，避免更具侵入性的手
术，例如手术或活检。

“我相信，这将提供最好的医疗保
健予我国或槟州人民。”

他表示，随着中央政府4月1日开放国

门，核医药中心无疑是在最佳的时机
设立，为本地患者提供服务的同时，
也做好准备接待外国的患者。

提供可负担医疗保健服务
他指出，改善人类健康和提供可负

担的高质量医疗保健，一直是槟州政
府的首要任务。这不仅是一种道德和
社会责任，也是社会和经济长期发展

的必要组成部分。
“就如新冠疫情期间，我们的医疗

保健领域不断面临新的挑战，特别是
一些新的疾病和并发症。”

“尽管如此，随着科技的进步，我
们很幸运能够接触到不断开发和改进
的新医疗技术。许多曾经被认为无法
治愈的疾病，现在可以得到治疗或控
制。”

“12条丝带”癌症醒觉运动
此 外 ， 他 也 赞 扬 槟 安 医 院 发 起

的“12条丝带”癌症醒觉运动的努
力，提高人民对癌症的认知，以及对
社会中存在的巨大护理差距的认知。

他说，这主题为“缩小癌症照护差
距”的醒觉运动，符合了槟城2030愿
景所提倡的振兴弱势社区和减少不平
等的愿景。

“我希望看到大家共同努力，确保
所有癌症患者，无论他们身在何处，
都能得到必要的照顾和关注。”

高华兴: 12州议员宣传癌症醒觉
槟安医院首席执行员高华兴表示，

该医院同时也推介为期一年的“12丝
带”癌症醒觉运动，与12名州议员展
开合作，作为这醒觉中心地位宣传大
使。

他说，透过这项合作，提高社区对
获取癌症照护服务的意识、推广社区
对癌症的认知，借此达到提早发现或
改变生活方式预防癌症。

他也宣布，接下来的三个月，将动
用槟安医院慈善基金共5万630令吉，
为B40群体患者提供多达30次的诊断
扫描。

出席者包括：印尼驻槟总领事邦邦
苏哈多、浮罗池滑区州议员李俊杰、
槟安医院首席营运员邓荣源医生、首
席财务员潘端辉、核医药中心顾问邱
进和医生。

槟州地方政府、房屋及城乡规划委
员会主席佳日星行政议员指出，2021
槟州山区农业活动安全指南（Garis 
Panduan Keselamatan Aktiviti Pertanian 
Di Kawasan Berbukit），已在2021年
12月8日举行的州规划委员会会议上
通过落实，规定欲进行山区农业活动
者，需向地方政府和州农业局申报，
并在获得批准下才能进行。

他说，拟定有关指南，是为了确
保山区农业活动是在不破坏大自然和
危及山脚建筑物的情况下安全进行，
同时给州政府和地方政府机构在监控
上有明确制度，农业业者也有明确方
向。

他是在日前联同升旗山机构总经理
拿督石礼兴、槟岛市厅秘书拉占德兰
等，前往拥有近200年历史的升旗山
南景别墅巡视后，如是表示。

“当局为了鼓励山区及坡地务农业
者做出上述申请及注册，特给予6个
月的缓冲期，也就是在今年6月30日
前，业者必须向地方政府及州农业局

注册及申请。”
“随著这项计划的落实，槟岛市政

厅至今年3月9日已接获7份涉及山区
及坡地的农业活动申请，上述申请的
农业活动以种植水果为主。”

槟岛市政厅秘书拉占德兰补充，根
据当局获得的资料显示，槟岛仍有近
78%的山区及坡地务农活动时没有向
当局或州农业局做出申请及注册，为
此他呼吁这些人尽快完成注册。

升旗山机构总经理拿督石礼兴说，
根据该机构的记录，升旗山在2017年
11月发生的风灾与水灾中，有319处
地点发生土崩，并透过州政府的拨款
对重要地区完成了近乎90%的修复。

南景别墅周边修复４月杪完工
另 一 方 面 ， 槟 岛 市 政 厅 正 修 复

通往升旗山南景别墅（Southv i ew 
Bungalow）的道路及斜坡，预计4月
杪竣工。

南景别墅位于升旗山的政府地段，
由市政厅管理，有关修复工程于2021
年12月31日开始，预计于2022年4月
30日完成。

工程包括加固混凝土墙与排水系
统，以及道路重铺等。修复山坡崩塌
的费用为36万3826令吉31仙，由槟岛
市政厅承担。

佳日星说，截至2022年3月1日，现
场工作进度的百分比为74%，比原定
计划59%快了26%，根据此走势，料
可提前31天完工。

左起： 槟岛市厅秘书拉占德兰、佳日星及石礼兴展示山区安全发展指南。

槟首长曹观友（左）为槟安医院核医学中心主持开幕，右起为邱进和及高华兴。
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阔别两年的第37届全国华人文化节
今年全面复办，日前在槟州华人

大会堂举办升旗礼，为活动掀开序幕。
槟州议长拿督刘子健说，全国华团

文化大会第39周年纪念升旗礼意义非
凡，尤其是对马来西亚华人来说，是
非常重要的活动。

他是代表槟州首席部长曹观友出席
全国华团文化大会第39周年纪念暨第37
届全国华人文化节升旗礼上致词时说。

他说，华族能够继续在我国立足、
发展，在各领域取得成功，薪火相传
不 辍 ， 主 要 就 是 通 过 教 育 和 弘 扬 文
化，使中华文化的得以继续不断的传
承与延续。

“没有文化就没有了民族，我非常
敬佩国内活跃的社团及组织坚持不懈的
精神，长久以来肩负着守护及传承华人
文化的责任，确保文化传承的火焰不熄
灭。”

不过，他也鼓励华社尝试走出华人社
团的圈子，与各族社团展开文化交流，
宣扬自己的传统文化之余，也能学习各
自的优点，得到更好的启发，如何去传
承各自的文化。

“从全国华团文化节，再衍生到大马
多元化文化，通过文化的交流，将推进
民族团结、国家发展和繁荣，形成马来

西亚独有的文化特色，这将是个马来西
亚文化的真正意义和真谛。”

许廷炎：发挥多元文化可占先机
槟华堂主席拿督斯里许廷炎说文化是

一个民众的灵魂，也是一个国家的软实
力，充分发挥多元文化特性，才能让我
国在各领域占得先机。

因此，他认为，推广中华文化，更成
为了华团，尤其是华堂的重要使命。

“今天，我们需要的是一个能够促进
全民团结，共同维护国家发展与经济动
力的共识，以形成我国独有的，特殊的
大马文化。”

吴添泉冀疫情好转迈向复苏
华总会长丹斯里吴添泉致词时说，

全国华人文化节在过去3０多年来，已
树立良好口碑，除了是华人文化盛会之
外，也纳入各民族的文化与元素，在兼
容并蓄中百花齐放。

他说，疫情缘故，导致全国华团文化
大会周年纪念和文化节升旗礼、在马六
甲举行的文化节火炬点燃仪式，以及原
订在森美兰州举行的第37届全国华人文
化节，都因政府实施行动管制令而被迫
停办了两年。

“所幸随着全球和我国疫情的逐步回

暖，再配合以政府的系列开放和放宽让
各领域复工、复产和复业，包括华社在
内的各族文化活动也获得复办。”

他希望，疫情持续受控好转，在大家
都遵守各项标准作业程序中，协助国家
更快速迈向各领域的复苏进程下。

与会者包括槟华堂署理主席丹斯里陈
坤海、中国驻槟城总领事的代表郑晓辉
领事及罗玲玲领事、华总副会长暨第37
届全国华人文化节主办州森华堂主席黄
俊棠、吉打州华堂会长拿督钟来福、升
旗礼工委会主席拿督杨集东局绅、全国
华人文化节工委会主席张金祥、华总总
秘书拿督黄益隆、及各州华堂代表。

槟城政府已通过在每个选区成立槟
城青年委员会。2022/2023年槟城青
年委员会的就任期限为2022年5月1
日至2023年12月31日。各选区即日
起接受提名。

槟城青年发展机构 发文告指出，
槟城青年委员会的成立除了是一项
政府机制以外，同时也将成为各个
州选区在推动青年发展计划时的一
项催化剂。相信，这能够更全面和
有效地在各个州选区进行青年活动
和倡议。我们要培养更多决定国家
未来的青年领袖。

每一支槟城青年委员会的成员包
括主席，秘书，财政和7名委员。所
有的提名需要呈上交由以孙意志为
首的遴选委员会通过。

槟城青年委员会的提名条件包括
1）年龄介于18岁至35岁的青年
2）居住在相关国会或州选区
3）至少拥有SPM文凭
4）没有犯罪记录等。
5）社区委员会和妇女发展委员会

主席，秘书和财政都不允许同一时
间在槟城青年发展委员会就职相关
职位，不过他们可以成为委员。

6）选区助理和选区协调员也不可
就职相关职位，同样的他们可以成
为委员，但是只限一位而已

7）所有市议员不可担任主席，秘
书，财政和委员。

8）槟城青年委员会内须有50%政
党代表

槟城青年委员会举办的活动须专
注于槟州内15岁至35岁年龄层的青
年；活动主题朝向“青创未来”,以

教育、发展和赋权让青年朝向全面
发展，达成为廉正、适销性和有竞
争能力的青年。

通过这项举措，青年发展工作将
更有效覆盖整个槟城，并带来巨大

的影响和取得成功。槟城青年发展
机构扮演协调角色，并给予全力支
持 。 任 何 询 问 ， 可 致 电 联 系 0 1 2 -
5880186或电邮至jbpp@pydc.com.
my。

参与首场“开麦啦”活动的音乐人及嘉宾合照。

黄益隆（左起）、杨集东、陈坤海、黃俊棠、刘子健、许廷炎、吴添泉、郑晓辉、鍾来福、张金祥联合主持升旗礼。
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槟州社会发展、非伊斯兰事务委员会
主席章瑛说，未来将会推广州内的“
和谐街道”为一站式的古迹、宗教和
文化教育之旅，让更多人透过游览不
同宗教场所来体验和深入了解宗教间
的文化和习俗，促进社区和谐。

她是在椰脚街清真寺出席2022年槟
城和谐周闭幕仪式上致词时说。

她说，其实不仅仅是乔治市椰脚
街的“和谐街道”，槟州很多地区
都有“和谐街”，包括大山脚老街上
的大伯公庙直到圣安娜教堂，浮罗山
背、北海以及高渊都有“和谐街”，
可推广为历史和宗教的教育之旅。

“我们在乔治市和谐街进行了和谐
之行，这条街反映早期槟城各民族和
宗教人民过着和平及和谐的生活。”

她强调，要达到社区及各族之间
的和谐，不能只是在教室里“纸上谈
兵”，而是必须参与和投入其中，真
正实地去体验、探索和了解。

她也表示，3 月 21 日是国际消除种
族歧视日，这是1979 年联合国大会通
过的计划，以打击种族主义和种族歧
视，而目前槟城和谐机构亦透过举办
槟城和谐周来支持这项倡议。

“今年的和谐周主题是“多样化
中促进和谐”（Fostering Harmony in 

Diversity），和谐机构透过户外活动、
艺术、展览、表演和对话来促进社区
和谐。”

“探索槟城”展示宗教文化交融
会上，章瑛也宣布，和谐机构接下

来将推出“探索槟城”（Penang How 
Now）的宗教探索活动，透过一系列
的照片、影片等媒介，以全新和有趣
的视角和故事来展示槟城各个宗教场
所（House of Worship）的文化交融。

“透过宗教场所可以讲述和展示
槟城不同种族和宗教之间如何和谐共
处，以及如何形成丰富文化和传统，
这就是我们为何选择‘和谐之街’作
为活动起点。同时，我也希望视频可
鼓励学生、青年和游客再参观槟城不
同宗教场所后，以发现和谐的价值与
意义。”

和谐周温馨落幕
为期一个星期（3月14日至21日）

的“2022年槟城和谐周”在“和谐之
行”的活动划下句点。

众 人 包 括 和 谐 机 构 总 经 理 欧 宗
义、ThinkCity主席拿督斯里安华法
扎、槟州圣公会北区主教苏志清、槟
州导游协会副主席梁超明、椰脚街清
真寺理事会主席哈芝法鲁及各宗教代
表等人今早8时从圣乔治教堂出发，
途经广福宫观音亭、斯里玛哈玛廉曼
兴都庙及打石街清真寺，最后回到椰
脚街清真寺。

槟州首长曹观友为《社尾万山万
象》书籍主持推介礼，书内记录

了社尾社区的回忆，以及复兴之后，今
时今日的改变。

曹观友指出，社尾万山复兴计划耗资
1625万令吉，于2018年3月25日正式启
动，把社尾打造为一座发展与维护文化
遗产共存的公共空间。

他续指，在该计划中，当局通过修
复老店屋、为当地人进行教育计划，和
提供公共空间，突出以人为本的普世价
值，也为乔治市世遗地位增值。

“社尾万山第1、1A及第2期的复兴计
划于2019年完成，接下来的计划是修复
头条路及柴埕前的老屋，但有关计划仍
处于槟发展机构的规划阶段。”

他也说，在复兴工作完成后，州政府
每月依然投入不少资金及资源，以持续
维持社尾的容貌，因此呼吁大家一起维
护这美丽的公园及设施。

“某种程度上，社尾多年来的变化反
映槟城的转型，以便继续保持相关性和
竞争力。可以说，这是为让槟民有效并
成功地利用我们未来的竞争优势，而这
也在州政府的2030愿景中明确定义。”

他在推介仪式上形容，当他翻阅这本
书时，一张张的老照片和各背景写作人
的故事，让他想起了一句话——改变是
无可避免的。

“这几十年来，我们见证了社尾万山
所发生的变化，不只是外观的改变，也
包括这里人类进行的活动，还有生活水
平及价值观。”

张丽珠洪敏芝感谢州政府支持
《城视报》主编张丽珠及乔治市世

界遗产机构总经理洪敏芝各以中英文致
词，感谢州政府全力支持，乔治市世遗
机构与城视报同仁的努力，受访者与资
料提供者的协助，完成意义非凡的记录
工作。

“社尾万山留给人们的五感记忆，是
他们走到何处都不会忘却的生命历程。
社尾代表我们这代人的部分社会与文化
背景，塑造了我们的身份认同。”

出席者尚有槟州旅游与创意经济事务
行政议员杨顺兴、光大州议员郑来兴、
彭加兰哥打州议员魏子森、槟州发展机
构副总执行长莫哈末阿兹哈、PDC Setia 

Urus有限公司总执行长阿末祖海里等。
欲了解社尾万山万象书籍详情者，可

联系城视报或乔治市世界遗产机构。

和谐之行结束后，哈芝法鲁（右3）移交纪念品予章瑛。

曹观友(中)、杨顺兴(右)、郑来兴
(左)等，推介《社尾万山万象 》。      

《社尾万山万象》拥有许多社尾万
山珍贵旧照片，让老槟城想当年。
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报导：黄国伟
摄影：黄国伟 / Adleena Rahayu 
Ahmad Radzi

Ocean Planet 要用点心当“大使”
，让我国各族吃出好感情。

港式点心一直以来是大马华裔
喜爱的餐点之一，大清早来上一笼
热腾腾的虾饺烧卖，在叫上一壶好
茶，边吃边和同桌友好谈天说地，
岂不快哉。

而近年来，美味的点心也逐渐
崛起走入我国其他族群餐桌上，为
了迎合各族群所需，获得清真认证
的点心茶楼，更是深受巫裔同胞喜
爱。

来自槟城陈文辉就看准了这一商
机，赫然开创了Ocean Planet品牌，
主打清真认证的冷冻包装点心市
场，并成功占有一席之地。

陈文辉接受《珍珠快讯》访问时
透露，点心是华裔其中一项饮食文
化，在他创业理念中，除了商业考
量外，另一个重点则是他希望通过
点心，来让其他人更为了解中华文
化。

“我相信如果我们之间能够通过
各自的特有美食，让各族之间有更
多交流，进而让整个社会的氛围更
为和谐。”

积极研发新口味
为此，陈氏一直以来都积极研发

新口味，试图把马来西亚的味道，
加入到原本以港式口味为主轴的点
心内。

在经过多番尝试之后，还真让陈
氏研发出了多种具有大马风味的点
心做法和吃法，其产品更已突破上
百种！

“你吃过亚参咖喱配烧卖，炒
萝卜糕式的nasi impit吗？这种深具
大马特色的混搭风味点心，正是我
们想要推广的，另一种吃法更有惊
喜。”

“美味、新鲜及特别，就是我们
产品的定位。” 美味点心逐渐走入巫裔同胞餐桌。

不安于现状精益求精
秉持“产品会说话”原则，陈氏的字

典没有100％完美产品，只有好上加好。
“如果给自己的产品100％，那就意

味着没有进步空间了。所以我要求我的
研发团队精益求精，不满足于现状才是
我们进步的动力。”

高品质加上推陈出新的点心产品深受
各阶层喜爱，如今除了国内市场外，他
们还进军其他国家，如杜拜、新加坡、
香港及文莱等。

而且，该公司的前进势头并未因新冠
疫情来袭停止，反之，该公司的销售额
却逆流而上，在这一期间翻倍成长！

“目前每个月销售额可达致150万令
吉，客户群主要是点心茶楼和酒店等，
今年我们也会进入商场，让每家每户都
可买到我们的产品。”

启动加盟计划助人创业
生意蒸蒸日上并未让该企业停下脚

步，反之，他们希望带动更多人成功，
让有志于创业者，能够以小本钱拥有属
于自己的餐饮生意。

该公司总经理黄春珲透露，目前正在
计划推出小食摊格，以小本经营方式让
大家加盟，售卖该公司的清真认证点心
及炸物等。

“现在我们在外面看到的多数是汉
堡、沙爹等大众化的小食摊子，我个人
认为市场已经饱和了，如果他们可以用
另一种美食进场，相信将能起到不错的
效果。”

他说，这也能让因为疫情，而没有
工作者提供一个选择自己创业。初步计
划第一阶段将在槟威两地，开设有关摊
格。

“我们也探讨着设立全马首个点心得
来速，让想吃点心的大家更方便。”

赖国平：建议设清真点心楼打响名堂
随同参观有关工厂的槟州首长特别协

调官赖国平透露，他将和该企业商讨，
以企业社会责任方式，鼓励威北乡区青
年投入点心创业。

“我们将会商讨怎么展开合作，尤其
是现在疫情关系，许多乡区年轻人为工
作苦恼，如果得到创业协助，相信许多
人会有兴趣。”

另外，他也说，当地的生态旅游计划
正在如火如荼进行中，他也将和前者商
议，在有关生态旅游圈内设立清真点心
楼，以打响“槟城品牌”名堂。

“我们希望大家可以通过美食更加
了解各自的文化，另外当旅客来到这里
时，也可以认识这一点心品牌，可谓是
一举两得。”

各类清真认证的冷冻包装点心，在市场上占有一席之地。

陈文辉（右4）开发出马来西亚式的清真点心深受
各族喜爱，旁为黄春珲（右1）及赖国平（右3）
。

Ocean Planet的点心保持高品质及不
断推陈出新。
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收遍“喵”商品竟也会上瘾，沈光
年创办The Heritage Cat Penang，“

养”了逾千各国“猫藏品”，成为“猫
奴”天堂。

猫只是世界上其中一种最普遍的家养
宠物之一，可爱却又高冷的外型，让人
心甘情愿当上猫奴，为猫“铲屎”为猫
忙。

可是，槟城却有一名独特的爱猫者，
他从未饲养过猫，但却无法自拔地爱上
收集世界各国与猫有关地商品、艺术品
等，甚至“爱猫及猫”开设了以猫为主
题地纪念品专卖店！

现年42岁，来自槟岛乔治市的沈
光年，在数年间收藏了逾千来自
世界各国与猫有关的商品，有些
是本身在旅游时所买，有些则是
朋友所送。

沈光年笑说他是在约7年前
开始收集猫商品和艺术品，在
摆进展示柜的那一刻就开始
和猫结下不解之缘。

“在一次偶然机会下买了
猫只艺术品后，总会觉得展示
柜太空，一直想要用猫只艺术品填满空
间，慢慢地一发不可收拾。”

“朋友们知道我喜欢收集和猫有关的
各类产品，都会搜集一些拿来送我，一
些国外朋友还特地在他们国家购买了当
地的艺术品，邮寄给我收藏。”

由于本身很喜欢和猫有关的商品，
所以在旅游期间都会特别注意相关的店
铺，可是在许多地方都没有类似主题的
商店，往往让他一顿好找。

渐渐地，原本从事纪念品生意的他，
不禁在心里萌生自己开设一家以猫纪念
品为主题的商店，并和大家分享收藏猫
藏品的快乐。

在他的店里面，除了其藏品非常吸睛
外，更有本地艺术家所绘的猫壁画，吸
引了许多爱猫人士到店里拍照留念，并
且购买以猫为主题的各类纪念品。

拍照、选购纪念品，偶尔更有来自不
同地方的“猫奴”在此相遇，聊上一整
天育猫经，这里俨然已经成为了各地猫
奴旅槟时的朝圣地点。

长期照顾流浪猫三餐
他坦承，本身从未养过猫，但却喜欢

和猫有关的收藏品，而在开设有关店面
之后，还开始关注起了“猫福利”。

他说，其店面周围长期放置猫粮，让
流浪猫也能有三餐温饱，而且店面也欢
迎流浪猫进来休息，而这一带的猫只也
俨然把这里当成了家，平时都会进来休
息。

此外，他还会和一众爱猫人士合作，
定期协助本土流浪猫收容所“猫滩”，
把对猫藏品的爱扩展到流浪猫身上。

“暂时我还是不会养猫，因为我平常
白天需要开店，晚上则要到工作坊继续
制作工艺品，怕不够时间照顾它们，所
以还是照顾流浪猫，更符合我现在的生
活。”

冀未来独创猫主题产品
谈及未来计划，他透露，希望能够在

以猫为主题的基础上，创造出独属于自

己的产品，如服饰和艺术品等。
他说，目前部分商品是由工作坊所

制造，而其中一部分则从各地的工艺品
工厂所批发，他希望有朝一日能够包办
设计和出品，让店内的产品打上“The 
Heritage Cat”标签，让有关商品成为本
土文创商品先驱。

“这是我未来的目标，本来我已经把
旁边的店铺租起来，打算实行下一步计
划，但刚好新冠疫情来袭，无奈之下只
能暂停计划。”

“我的顾客75%来自国外，疫情的确
给我们带来很大打击，希望疫情能够尽
快过去，让我们能够恢复正常。”

沈光年创办The Heritage Cat Penang，摆卖各种猫纪念品，吸
引了爱猫人士到来“朝圣”。

从未养过猫的沈
光年，却特别钟
爱与猫有关的收
藏品。

可爱的猫咪，摇身变
成超级英雄。

在店里可以看到独特
类型的猫艺术品。

逗趣可爱的猫纪念品，肯定让爱猫者爱
不释手。

猫咪版的超
级巨星麦克杰
逊，让人看了
会心一笑。
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ஆயர ஈததாம - கடந� 2008 மு�ல் 
2022, மார்ச்,1  வனர பினாங்கு மாநில 
நம்பிக்னக கூடடணி அரசாங்கம் தபாது 
மற்றும் �னியார் வீடனமப்புத் திடடங்களில் 
29,944 பராமரிப்புப் பணிகள் மமற்தகாள்ள 
ரிம293.93 மில்லியன் தசலவிடடுள்ளது.

இநநிதி ஒதுக்கீடடில் ரிம214.26 
மில்லியன் தபாது வீடனமப்புத் திடடங்களின் 
பராமரிப்புப் பணிகனள உள்ளடக்கியது 
என வீடடுவசதி, உள்ளூராடசி, கிராமம்  
மற்றும் நகர்ப்புற திடடமிடல் ஆடசிக்குழு 
உறுப்பினர் தஜக்டிப் சிங் டிமயா 
த�ரிவித்�ார். 

“இ�ற்கினடயில், பினாங்கு மாநகர் 
கழகத்தின் (எம்.பி.பி.பி) கீழ வீடனமப்புத் 
திடடப் பராமரிப்புப் பணிகள் மமற்தகாள்ள 
தமாத்�ம் ரிம24.81 மில்லியன்; தசபராங் 
பினற மாநகர் கழகத்தின்  கீழ ரிம4.59 
மில்லியன் தசலவிடப்படடுள்ளது. 

�னியார் வீடனமப்புத் திடடப் பராமரிப்புப் 
பணிகள் தசயல்படுத்�  பினாங்கு அதிகபடச 
80 ச�வீ� பராமரிப்பு நிதியம் (TPM80PP), 
கீழ ரிம50.26 மில்லியன் தசலவிடப்படடது," 
என்று முகநூல் மநரனல வாயிலாக 
நனடதபற்ற  தசயதியாளர் கூடடத்தில் 
இவ்வாறு கூறினார். 

இந� தசயதியாளர்கள் கூடடத்தில் 
புக்கிட தபண்மடரா நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினர், மவாங் த்ான் வாய 
மற்றும் பினாங்கு மாநில வீடடுவசதி 
ஆனணயத்தின் (LPNPP) தபாது மமலாளர் 
ஐனுல் ஃபாதிலாஹ் சம்சுதி ஆகிமயாரும் 
கலநது தகாண்டனர்.

ஜார்ச்டவுன் - பினாங்கு மாநிலத்தில் 
பல்மவறு ம� நம்பிக்னக அடிப்பனடயிலான 
முன்முயற்சிகள் மற்றும் திடடங்கள் 
தசயல்படுத்துவ�ன்  மூலம் த�ாடர்நது 
தபாது மக்களினடமய நல்லிணக்கத்ன�ப் 
மபணி வரும் மாநிலத்தின் இஸ்லாம் அல்லா� 
சமய விவகாரக் குழுனவ மாநில மு�ல்வர் 
மம�கு சாவ் தகான் இமயாவ்  பாராடடினார்.

சமூக மமம்பாடு மற்றும் இஸ்லாம் அல்லா� 
சமய விவகார  ஆடசிக்குழு உறுப்பினருமான 
மசாங் எங் அவர்களின் �னலனமத்துவத்தின் 
கீழ மாநில அரசாங்கத்�ால் வழிநடத்�ப்படும் 
இலாகா, இஸ்லாம் அல்லா� வழிபாடடு 
இல்லங்கள் நிதியம் (RIBI)  மற்றும் 
்ார்மனி தசன்டர் ஆகியனவ மூலம் 
மமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக்னககள் 
மற்றும் திடடங்களில் தவளிப்பனடயாக 
தசயல்படுவ�ாக மு�ல்வர் கூறினார்.

“மாநில அரசு இந� 
' ம ப ா ர் ட ஃ ம ப ா லி ம ய ா ன வ ' 
அங்கீகரித்துள்ளது.  இ�ன் கீழ  கடந� 
காலத்திலும் �ற்மபாதும்  ஜாலான் 
ஸ்காடலாநதில் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 
்ார்மனி னமயத்ன� அனமத்�து உடபட 
பல துரி�த் திடடங்கள் தசயல்படுத்துகிறது.

“இந� னமயம் இந� 
மபார்டஃமபாலிமயாவின் எழுச்சினயத் 
த�ளிவாகக் குறிக்கிறது. இது சமூகத்தில் 
குறிப்பாக பல்மவறு ம�ங்கள் சார்ந� 
நடவடிக்னககள் மற்றும் திடடங்கள்  
நடத்துவ�ற்கான சரியான �ளமாக 

மமலும்,  வீடடுவசதி மற்றும் உள்ளாடசி 
அனமச்சு (KPKT) வீடடுவசதி பராமரிப்புத் 
திடடத்தின் கீழ 10 பராமரிப்புத்  திடடங்கள் 
தசயல்படுத்� ரிம1.82 மில்லியன் ஒப்பு�ல் 
அளித்��ற்காக �னது பாராடடுகனள 
தஜக்டிப் த�ரிவித்�ார்.

"மத்திய அரசின் நிதி ஒதுக்கீடடில், 
பினாங்கு வீடனமப்பு வாரியத்தின்  கீழ ஏழு 
பராமரிப்புப் பணிகனள  (ரிம1.19 மில்லியன்)
உள்ளடக்கியது; எம்.பி.பி.பி இரண்டு 
பராமரிப்புப் பணிகள் (ரிம431,000) மற்றும் 
எம்.பி.எஸ்.பி ஒரு பராமரிப்புப் பணிகள் 
(ரிம200,000) என தசயல்படுத்�ப்படும். 

மத்திய அரசின்  வீடனமப்புப் 
பராமரிப்புத் திடடத்தின் கீழ  மூன்றாவது 
முனறயாக பினாங்கிற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

வழங்கப்படுகிறது.  2020 இல் தமாத்�ம் 
ரிம25.52 மில்லியன் மற்றும் ரிம4.47 
மில்லியன் (2021) தபறப்படடது.

இருப்பினும், இந� ஆண்டு மாநில அரசு 
ரிம50.35 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீடடுக்கான 
விண்ணப்பத்ன� சமர்ப்பித்துள்ளது. மமலும் 
சம்பந�ப்படட �ரப்பினரின் ஒப்பு�லுக்காக 
இன்னும் காத்திருப்ப�ாக," அவர் மமலும் 
விளக்கமளித்�ார்.

முன்ன�ாக, தஜக்டிப் பாடாங் 
த�ம்பாக் அடுக்குமாடி குடியிருப்பிற்கு 
வருனகயளித்து,  நான்கு முக்கியப் 
பணிகனள உள்ளடக்கிய மமம்பாடடுத் 
திடடம் தசயல்படுத்�  ரிம2.4 மில்லியன் 
நிதிக்கான ஒப்பு�னல அறிவித்�ார்.

“ஏ, பி, சி, டி, எஃப், ஜி மற்றும் எச் 

ஆகிய பிளாக்களில் உள்ள கடடிடக் 
கடடனமப்புகனள பழுதுபார்த்�ல்;   பிளாக் 
மஜ-வில் உள்ள 'தரடடிகுமல்ஷன்' குழானய 
நீர் பம்ப்க்கு மாற்று�ல்; பிளாக் எஃப் இல் 
கூனரயில் நீர் ம�க்கம் பழுதுபார்த்�ல் 
மற்றும் �ாழவார விளக்குகனள மீண்டும் 
பழுதுபார்த்�ல் ஆகிய நான்கு பராமரிப்புப் 
பணிகனள உள்ளடக்கியது.

மாநில அரசு  குறிப்பாக இந� 
பாடாங் த�ம்பாக் குடியிருப்புப் பராமரிப்புத் 
திடடங்கள் தசயல்படுத்� 2021, டிசம்பர்,31  
வனர தமாத்�மாக ரிம17.90 மில்லியன் 
தசலவிடடுள்ளது. 

பாடாங்  த�ம்பாக் அடுக்குமாடி என்பது 
பினாங்கில் உள்ள பழனமயான அடுக்குமாடி 
குடியிருப்புத் திடடங்களில் ஒன்றாகும். 
இது 53 ஆண்டுகள் பழனமயான�ாகும். 
இந� அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் 3,736 
வீடுகள் மற்றும் 62 கனட வீடுகள் உள்ளன.

பினாங்கில வீடறை்பபு்ப ்பராைரி்பபுத் திடடங்கள் 
ஜெயல்படுத்த முன்னுரிறை

தசயல்படுகிறது.
"மாநில அரசு, தபாது  மக்கள் மத்தியில் 

இணக்கமான வாழனவத் த�ாடர்நது 
மமம்படுத்துவது அவசியமாகும்.  இது நமது 
இஸ்லாமிய சமகா�ர சமகா�ரிகளுடன் 
தநருக்கமாகப் பணியாற்றும் மபாதும் 
பின்பற்றப்படுகிறது," என்று மமலசிய 
தபௌத்�ம், கிறிஸ்துவம், இநது 
ம�ம், சீக்கியம் மற்றும் �ாமவாயிசம் 
(MCCBCHST) ஆமலாசனன வாரிய 
உறுப்பினர்கள் (பினாங்கு கினள) மாநில 
மு�ல்வர் அலுவலகத்திற்கு மரியான� 
நிமித்�ம் வருனகயின் மபாது சாவ் இவ்வாறு 
கூறினார்.  

இ�ற்கினடயில், சமூக மமம்பாடடுத் 

பினாங்கில இஸலாம் அலலாத ெைய விவகார ஜெயற்குழு சிைந்த மெறவ

துனறயின் தபாறுப்பாளருமான மசாங் எங், 
பல்மவறு ம�ங்கனளப் பற்றிய முழுனமயான 
புரி�னல உருவாக்குவதும், பினாங்கு 
மக்களினடமய இணக்கமான வாழக்னகனய 
மமம்படுத்துவதும் இந� ்ர்மமானி 
னமயத்தின் பிர�ான  மநாக்கமாக 
விளங்குவ�ாக, கூறினார்.

“பல முஸ்லீம் �னலவர்களிடமிருநதும் 
நாங்கள் ஆ�ரனவப் தபற்றுள்மளாம், 
மமலும் இந� மபார்டஃமபாலிமயா சரியான 
�டத்தில் பயணிப்ப�ாக நம்பிக்னக 
த�ரிவித்�ார்.

“தபௌத்�ம், கிறித்துவம், இநது 
மற்றும் சீக்கியம் ஆகியனவ துடிப்புடன் 
பல திடடங்கள் தசயல்படுத்துகின்றன. 
இருப்பினும், �ாமவாயிசம் ம�ம் அ�ன் 
மக்களுடன் அதிக ஈடுபாடு ம�னவப்படுகிறது.

MCCBCHST பினாங்கு  இநது ம� 
பிரதிநிதி  �ர்மன் ஆனந�ன் பினாங்கு 
அரசாங்கத்தின் ஆ�ரவிற்கு நன்றித் 
த�ரிவித்�ார். மமலும் எதிர்கால 
நிகழச்சிகளில் மாநிலத்துடன் தநருக்கமாக 
ஒத்துனழக்க இணக்கம் தகாள்வ�ாகக்  
கூறினார்.

மரியான� நிமித்�ம் வருனகயின் மபாது 
MCCBCHST துனணத் �னலவர் லூ கீட 
தசங் (தபௌத்�ம்); துனணத் �னலவர் 
சர்�ார் சுகிந�ர்பால் சிங் (சீக்கியம்); 
தபாருளாளர் திமயா சிமயாவ் இன் 
(தபௌத்�ம்); தசயற்குழு  உறுப்பினர்கள் 
லியூ தயன் ் ுவாட (கிறிஸ்துவம்); நச்ச�ர் 
சிங் (சீக்கியம்) மற்றும் ஆமராக்கிய�ாஸ் 
(கிறிஸ்�வம்)ஆகிமயாரும் கலநது 
தகாண்டனர். 

்பகா்டகாங் பதம்்பகாக அடுககுமகாடி குடியிரு்பபு.

பெகடி்ப சிங் டிம�கா (்வலமிருநது இரண்டகா்வது) ம்வகாங் 
ப்கான் ்வகாய் (நடுவில) மற்றும் பினகாங்கு மகாநில வீட்டு ்வசதி 
்வகாரி�ததின் பிரதிநிதி்ளு்டன்  ்பகா்டகாங் பதம்்பகாக அடுககுமகாடி 

குடியிரு்பபு்ப ்பரகாமரி்பபுத திட்்டததிற்்கான்ப பிரச்சுரதலதக 
்காணபிககின்ைனர்.  

MCCBCHST-இன் ஆமலகாசலன ்வகாரி�க குழுவினர் மரி�காலத நிமிததம் மகாநில முதல்வர் மமதகு 
சகாவ் ப்கான் இம�காவ் அலு்வல்ததிற்கு ்வருல்�ளிததனர் (உ்டன்  ஆட்சிககுழு உறு்பபினர் 

மசகாங் எங்).

MCCBCHST இநது மத தலல்வர் தர்மன் 
ஆனநதன்.
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பிறற - ஜாலான் பாரு, � முனீஸ்வரர் 
ஆலயம்   மற்றும் மமலசிய இநது�ர்ம 
மாமன்றம்   பினாங்கு அருள்நினலயம் 
ஏற்பாடடில்  மீண்டும் பள்ளிக்குப் 
மபாகலாம் நிகழச்சி சிறப்பாக 
நடத்�ப்படடது. 

"ஐந�ாவது முனறயாக நடத்�ப்படும் 
இநநிகழச்சியில் வசதிக் குனறந� 
மாணவர்களுக்குப்  பள்ளி உபகரணங்கள் 
வாங்குவ�ற்கானப் பற்றுச்சீடடு 
வழங்கப்படுகிறது. 

"இந� ஆண்டு பினாங்கு மாநில  
தபருநிலத்தில் 100 மாணவர்களுக்கும் 
தீவுப்பகுதியில் 100 மாணவர்களுக்கும் 
என இரு நிகழச்சிகளாக நடத்�ப்படடது. 

“இந� உ�வுப்தபறும் குடும்பத்தினர் 
புதிய பள்ளிச் சீருனடகள் மற்றும் 
எழுதுமகால்கனளப் தபறலாம் அல்லது 
அவர்களுக்குத் ம�னவயானன� 
வாங்குவ�ற்கு ரிம100-க்கான பற்றுச்சீடடு 
தபற்றுக்தகாள்ளலாம் என இரு 
ம�ர்வுகள் வழங்கப்படுகின்றது. 

"ஏதனனில், சில மாணவருக்கு 
இந� ஆண்டு புதிய பள்ளிச்சீருனடகள் 
ம�னவப்படாது என்ப�ால், 
தபற்மறாருக்கு இந� இரு ம�ர்வு 
முனறகள்  வழங்கிமனாம்," என்று 
மமலசிய இநது�ர்ம மாமன்றம்   பினாங்கு 
அருள்நினலயத் �னலவர் ந.�னபாலன் 
கூறினார். 

இநநிகழச்சியில்  பி40 குடும்பங்கள் 
மற்றும் பள்ளிகளால் ம�ர்நத�டுக்கப்படும்  
குடும்பங்கனளச் மசர்ந� மாணவர்களுக்கு 

PYDC திைன்மிக்க ஜதாழில முறனவறர 
உருவாக்க வித்திடுகிைது

மீண்டும் ்பள்ளிக்கு்ப ம்பாகலாம் திடடத்தில 200 
ைாணவர்களுக்கு உதவி

பங்மகற்குமாறுக் மகடடுக்தகாள்கிமறன். 
நீங்கள் உங்கள் மு�ல் அடினய எடுத்து 
னவக்க மவண்டும்,” என்று கூறினார்.

இத்திடடத்தில்  பினாங்கு மாநகர் 
கழகம்(எம்.பி.பி.பி) ஏற்பாடடில் உரிமம் 
வழங்கும் படடனற உடபட பல படடனறகள் 
இடம்தபறும் என்றும் கூறினார்.

"நாங்கள் மாநகர் கழகத்துடன் 
ஒருங்கினணத்து இளம் 
த�ாழில்முனனவருக்கு அவர்களின் 
வணிகப் பதிவு த�ாடர்பாக தசயய 
மவண்டியனவ மற்றும் தசயயக்கூடா�னவ 
என அறிவுறுத்� துனணபுரிமவாம்.  

எனமவ, இந� ஆண்டு மமலும் அதிகமான 
குழுக்கள் ‘இனளஞர் த�ாழில்முனனவர் 
சவால்' திடடத்தில் பங்மகற்பர்  என்று 
நம்பிக்னக த�ரிவித்�ார். 

இ�ற்கினடயில், PYDC தபாது 
மமலாளர் டாக்டர் க்வீ சாய லிங் 
கூறுனகயில், இளம் த�ாழில்முனனவர் 
�ங்கள் வணிக மயாசனனகனள அடுத்� 
கடடத்திற்கு தகாண்டு தசல்ல உ�வும் 
வனகயில் ஸ்டார்ட-அப் ஆக்சிலமரடடர் 
திடடத்ன�யும் PYDC த�ாடங்கியுள்ளது, 
என்றார்.

�ற்மபாது பினாங்கில் படிக்கும், 
பணிபுரியும் அல்லது �ங்கியிருக்கும் 16 
மு�ல் 35 வயதுக்குடபடட இனளஞர்கள் 
இந� YEC திடடத்தில் பங்மகற்ப�ற்கான 

பதிவு மார்ச்,24 மு�ல் மம,15 வனர 
இடம்தபறும்.

அனனத்து பங்மகற்பாளர்களும் 
மபாடடிக்கு இரண்டு மு�ல் ஐநது மபர் 
தகாண்ட குழுனவ உருவாக்க மவண்டும். 
கடந� ஆண்டு தமாத்�ம் 40 அணிகள் 
இத்திடடத்தில் பங்மகற்றனர்.

ஒரு குழுவிற்கு ரிம100 நுனழவுக் 
கடடணமாக விதிக்கப்படும். இத்திடடத்தில் 

பங்மகற்கும் பங்மகற்பாளர்கள் வணிகத் 
திடட அறிக்னகனய ஜூன்,6-ஆம் 
ம�திக்குள் சமர்ப்பிக்க மவண்டும்.  
ம�ர்நத�டுக்கப்படட 10 இறுதிப் 
மபாடடியாளர்களின் படடியல் வருகின்ற  
ஜூன்,28 அன்று தவளியிடப்படும்.

இத்திடடத்தில் பங்மகற்க விரும்பும் 
இனளஞர்கள் https://pydc.com.my/
yec2022 அகப்பக்கத்ன� வலம் வரவும்.

்்டநத ஆணடு YEC ம்பகாட்டியின் இரண்டகாம் நிலல ப்வற்றி�காைரு்டன் 
ஆட்சிககுழு உறு்பபினர் சூன் லி்ப சீ. 

உ�விக்கரம் நீடடப்படுகிறது. 
இநநிகழச்சியில் மாணவர்களுக்குப் 

பள்ளிச் சீருனடகள், எழுதுமகால்கள் 
மற்றும் பற்றுச்சீடடுகள் வழங்க ரிம20,000 
நிதி ஒதுக்கீடு தசய��ாக ந.�னபாலன் 
த�ரிவித்�ார். 

"இநநிதி � முனீஸ்வரர் ஆலயம் 
நிர்வாகத்தினர், இநது�ர்ம மாமன்ற 
உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆ�ரவாளர்கள் 

மூலம் தபறப்படடது," என்று அவர் மமலும் 
கூறினார்.

200 வசதிக் குனறந� குடும்பங்கள் 
மமலசிய இநது�ர்ம மாமன்ற 
பினாங்கு அருள்நினலயம் மற்றும் � 
முனீஸ்வரர் ஆலயம் ஒருங்கினணப்பில் 
�க்க மநரத்தில் பள்ளிச் சீருனடகள், 
எழுதுமகால்கள் மற்றும் பற்றுச்சீடடுகள் 
தபற்றுக்தகாண்டனர். இ�னன வழங்கும்  
�ன்னார்வ த�ாண்டு நிறுவனங்களுக்கு  
நன்றிக் கூற கடனமப்படுவ�ாக �னித்து 
வாழும் �ாயமாதுவான திருமதி சுபாஷினி, 
36 த�ரிவித்�ார்.

 மமலசி� இநதுதர்ம மகாமன்ை பினகாங்கு 
அருள்நிலல�த தலல்வர் ந.தன்பகாலன் 
மகாை்வனுககு்ப ்பற்றுச்சீட்டு மற்றும் சம� 

நூல்லை ்வழங்கினகார்.
இநதுதர்ம மகாமன்ை பினகாங்கு அருள்நிலல� ஆமலகாச்ர்  ்டகாக்டர் குைமச்ரன் பிள்லை ்பள்ளி 

மகாை்வனுககு்ப ்பற்றுச்சீட்டு  ்வழங்கினகார். 

ஜார்ச்டவுன் - த�ாழில்முனனவருக்கானத்  
திறனன தவளிக்தகாணர விரும்பும் 
இனளஞர்கள் பினாங்கு இனளஞர் 
மமம்பாடடுக் கழகம் (PYDC) ஏற்பாடு 
தசயதுள்ள ‘இனளஞர் த�ாழில்முனனவர் 
சவால்’ (YEC) திடடத்தில் பங்மகற்க 
வாருங்கள்.

மூன்றாவது முனறயாக நடத்�ப்படும் 
இத்திடடத்தில் பினாங்கு சீன வர்த்�க 
சங்கத்தின் இளம் த�ாழில்முனனவர் 
குழுவினர் (PCCC YES); பினாங்கு மாநில 
மமலசிய இநதிய வர்த்�க சங்கம் (MICCI) 
மற்றும் மமலசியாவின் மலாய வணிகர்கள் 
மற்றும் த�ாழிலதிபர்கள் சங்கம் 
(Perdasama) ஆகியனவ இனணநது 
நடத்துகின்றன.

மாநில அரசு இத்திடடத்தின் மூலம்  
புத்�ாக்கத்திறன் மற்றும் மவனல வாயப்பு 
உருவாக்கத்தின் முக்கியத்துவத்ன� 
வலியுறுத்துகிறது என மாநில இனளஞர் 
மற்றும் வினளயாடடு ஆடசிக்குழு 
உறுப்பினர் சூன் லிப் சீ கூறினார். 

“பினாங்கில் தபாருளா�ார 
வளர்ச்சிக்குப் பங்களிக்கக்கூடிய 
தவற்றிப்தபற்ற இளம் த�ாழில்முனனவனர 
காண விரும்புகிமறாம்.

"இனளஞர்களுக்கான ஆடசிக்குழு 
உறுப்பினர் என்ற முனறயில், 
இனளஞர்கள் முன்வநது இத்திடடத்தில் 
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கறத்ப ம்பசும் ்படங்கள்

 2022 ஸ்ம்பஸ்ம்பகார்ட் அபமரிக்கா ம்கா்பல்பயில (SpaCEPort aMEriCa CuP 2022) 
்பங்ம்ற்கும் யு.எஸ்.எம் ்பல்லலக்ழ்தலதச் மசர்நத  Wau roCkETrY குழுவின் 
தலல்வர்  ்வன்மிதகா ஆதிமூலம் அ்வர்்ளுககு சட்்டமன்ை உறு்பபினர் சததீஸ் 

முனி�காணடி ்பகாரகாட்டுத பதரிவிததகார். 

 இரண்டகாம் துலை முதல்வர் ம்பரகாசிரி�ர் ்ப.இரகாமசகாமி ப்்பலகா ்பததகாஸ், ்ம்ம்பகாங் ம்காவிலில தீ்ப்பற்றி எரிநத 
வீட்ல்ட மநரில பசன்று ்பகார்ல்வயிட்டு சம்்பநத்ப்பட்்ட குடுததினருககு உதவிக்ரம் நீட்டினகார்  (உ்டன் சட்்டமன்ை 

உறு்பபினர் சததீஸ்  முனி�காணடி).

புககிட் குளும்கார் நகா்டகாளுமன்ை உறு்பபினர் ரகாம் ்ர்்பகால ப்பகாது 
மக்ளுககு நிதியுதவி ்வழங்கினகார். 

்பதது உ்பகான் ம்ளிர் மமம்்பகாட்டுக குழுவினர் ஏற்்பகாட்டில நல்டப்பற்ை உல் ம்ளிர் தினக ப்காண்டகாட்்டதலத 
முன்னிட்டு அதன் சட்்டமன்ை உறு்பபினர் குமமரசன் ்லநது ப்காண்டகார்.

பினகாங்கு இலைஞர் சமூ் இ�க்ம்(pEka)  பசைரஸ்தகா சநலதயில 
இருககும் ம்பருநது நிலல�தலத சிறி� நூல்மகா் உருமகாற்ைம் 

பசய்துள்ைது. 

ஆட்சிககுழு உறு்பபினர் சகாய்ரில கீர் பெகா்காரி நிலைவு்பப்பற்ை  சுங்ல் ெூரு, ்பகாரிட்,5 ப்வள்ை நி்வகாரைத  திட்்ட 
பச�ல்பகாட்ல்ட ்காை ்வருல்�ளிததகார்.(உ்டன் புககிட் பதங்்கா சட்்டமன்ை உறு்பபினர் கூய் லியூ லிம�காங்).
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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
pulautikuskadun@gmail.com

(T) 04 - 228 5298
016 - 691 2548
016 - 415 2548

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

PENANG CARE SOCIETY (Hotline)
(T) 04 - 291 0123

04 - 642 7777 

DAP PENANG HQ
dappg@streamyx.com

(T) 04 - 228 8482
(F) 04 - 228 8514

PKR PENANG HQ (T) 04 - 397 0115

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 - 548 4541
(F) 04 - 548 4541

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
aidarawa54@yahoo.com

(T) 019 - 338 2668

N.04 PERMATANG BERANGAN
Mohd. Taupek Abd. Rahman
hajifek@gmail.com

(T) 019 - 415 3850

N.05 SUNGAI DUA
Muhammad Fitri Termizi
fitritermizi@amanah.org.my

(T) 011 - 3112 7702
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Bil. Nama Daerah Pejabat / Unit 
Kewarganegaraan

No. Telefon

1. Yeap Choon Keong Timur Laut Penyelia
Bahagian

Kewarganegaraan

Pejabat Bahagian 
Kewarganegaraan Pulau Pinang,

Tingkat 46, KOMTAR

04 - 650 5105

013 - 449 0366

2. K. Velan Barat Daya 018 - 394 4537

3. Lim Zheng Han Seberang Perai
Utara

011 - 1244 7167

4. K. Nirmala Seberang Perai 
Tengah 

017 - 572 0272

5. K. Viknesh Prabu Seberang Perai
Selatan

012 - 693 4786

Nama Telefon

MBSP 04 - 549 7555

Ahmad Rizal Abd. 
Hamid

019 - 464 6696

Ahmad Tarmizi Jusoh 012 - 487 7575

Anuar Yusoff 016 - 461 6390
04 -507 5390

Chee Yeeh Keen 019 - 455 7731

Cheen Goon Hooi 012 - 402 0923

David Marshel a/l 
Pakianathan

019 - 412 3397
04 - 399 6689

Delakan a/l Ratha 
Krisnak

012 - 584 4437

Fahmi Zainol 018 - 232 2502

Galaimani a/l 
Subramnian

012 - 534 1384

Heng Yeh Shiuan 016 - 261 2460

Jeffery Koay Kai Chin 013 - 521 2868

Muhamad Suzuki 
Ahmad

0111 - 1119 4419

Ng Yee Siang 010 - 562 2698

Ngoh Cheng Hai 017 - 979 0933

Noor Azuawati Ahmad 018 - 965 4559

Norly Masitah 
Mohamed Noor

013 - 582 2503

Ong Jing Cheng 012 - 758 3779
016 - 445 5709

Ooi Boon Sheng 016 - 447 8320

Ooi Yong Wooi 016 - 421 1196

Tan Chee Teong 012 - 401 7718

Tan Choo Eng 019 - 448 4344
04 - 323 2679

Teh Chuann Yien 010 - 441 7749

Tharani a/p Kesavan 017 - 450 2431

Zainuddin Mohamed 012 - 479 4200

Nama Telefon

MBPP 04 - 259 2020

Abdul Latif Mohamad 012 - 248 5016

Ahmad Azrizal Tahir 019 - 541 4818

Alan Lim Wei Lun 017 - 343 3995

Dato’ Dr. Shahul Hameed Syed 
Mohamed

017 - 567 0885

Francis a/l Joseph 012 - 474 3321

Haji Mohamed Yusoff 
Mohamed Noor

019 - 413 8114

Hari Krishnan a/l Ramakrishnan 010 - 505 5571

Harvindar Singh a/l Darshan 
Singh

012 - 428 2250

Kaliyappan a/l P. Renganathan 012 - 407 7276

Lee Chee How 012 - 470 3389

Lee Wei Seang 012 - 452 8305

Muhamad Khairul Mohd Ali 012 - 542 0520

Mohd Suhairi Arumugam 
Abdullah

016 - 521 3369

Nurhafiza Huda Idris 017 - 450 5751

Ooh Sin Hwa 012 - 475 1669

Quah Boon Lim 017 - 462 2431

Rodziah Abul Khassim 019 - 319 4840

Rohaizat Hamid 019 - 510 0075

Tan Chiew Choon 019 - 470 4499

Tan Hooi Peng 012 - 498 6212

Tan Seng Keat 012 - 438 6191

Tan Soo Siang 012 - 475 2453

Theng Jie Wey 016 - 418 7108

Wong Yuee Harng 016 - 439 9121
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Story by Tanushalini Morot-
er and Riadz Akmal
Pix by Adleena Rahayu 
Ahmad Radzi

THE upscaling and rescal-
ing of the workforce is 
important especially for 

those in the tourism industry, 
says Penang Tourism and Cre-
ative Economy Commitee chair-
man Yeoh Soon Hin.

Yeoh said this after witness-
ing the signing of a Memoran-
dum of Understanding (MoU) 
between Sentral Education Sdn 
Bhd (SENTRAL College Penang) 
and Malaysian Women Tourist 
Guides Association (MWTGA) 
on Feb 21.

“I am delighted to see the 
collaboration between Sentral 
Education Sdn Bhd and MWT-
GA which would benefit tour 
guides, the tourism sector and 
Penang as a whole.

“This initiative is congruent 
with our efforts as it does not 
only focus on conserving and 
creating jobs but also helps to 
enhance the industry.

“The reskilling and upskilling 
of the existing tour guides to 
become specialty guides such 
as gastronomy, eco-snorkelling 
and virtual heritage guides will 
enliven their roles.

“Petace (Penang state exco 
for Tourism and Creative Econ-
omy) office supports this ini-
tiative and is ready to provide 
assistance in whichever way is 
possible,” he said.

Yeoh added the tourism in-
dustry needs to be accelerated 
to another height to ensure that 
it can compete with other coun-
tries in the region.

“Therefore, we need to make 
sure that the quality of our peo-
ple in the tourism industry can 
be enhanced.

“Post pandemic, we have 
now shifted from promoting 
to mitigation programmes and 
this is something new.

“We need to learn to come up 
with the mitigation plans as they 
are crucial. Should there be an 
emergence of another pandem-
ic, we will be equipped and will 
be ready to face it,” he added.

Meanwhile, SENTRAL Col-
lege Penang principal and chief 
executive officer Dr Chiang 

Geok Lian said it was impor-
tant to equip tour guides with 
the knowledge of United Na-
tions Sustainable Development 
Goals (SDGs).

MWTGA chairperson Erina 
Loo said tour guides are not 
merely marketeers, but they 
have vital roles to play in the 
tourism industry.

The MoU was signed by Chi-
ang, who represented Sentral 
Education Sdn Bhd, and Loo, 
who represented MWTGA.

Earlier, on Feb 18, Yeoh wit-
nessed the inking of a partner-
ship between Disted College 
Penang and Plenitude Berhad 
to develop and foster the talent 
pool for the hospitality industry 
in the state.

Yeoh said he was glad to wit-
ness such a meaningful event 
that is solely focused on creat-
ing employment opportunities in 
the tourism industry in Penang.

“I was told that this MoU will 
have internship and employ-
ment arrangements at Pleni-
tude hotels and properties, 
which I believe, will contribute 
to a holistic learning experience 
for students, giving them the 
opportunity to gain on-the-job 
exposure and subsequently, 
their first job.

“This initiative is definitely in 
line with the state’s vision of 
creating more employment op-
portunities for Penang’s arse-
nal of talents, which ties in well 
with the 3P (Public-Private-Peo-
ple) partnership that we have 
always emphasised on.

“This collaborative relation-
ship will help groom young tal-
ents to be industry ready and 
forward looking.

“The MoU signed today may 
not necessarily help to resolve 
the issue of insufficient staff 
that was recently affecting the 
tourism industry.

“However, the relationship 
forged through this MoU au-
gurs well for harnessing and 
nurturing talents to join the 
tourism workforce and promot-
ing the educational standards 
in Penang,” Yeoh said during 
his speech at the MoU signing 
ceremony.

Disted College Penang was 
represented by its chief execu-
tive officer Prof Dr Brian C. Imrie 
and Plenitude Berhad was rep-
resented by its non-executive 
chairman Chua Elsie during the 
MoU signing.

Chua said Plenitude is com-
mitted to the partnership to 
deliver industrial familiarity in 
the form of guest lectures, ho-
tel visitations, workshops, and 
co-development of academic 
syllabi.

THE state government is 
striving to provide 5G tech-
nology to the people as digi-
talisation is now the econom-
ic propeller of Penang.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow emphasised the impor-
tance of 5G technology which 
is deemed essential to the peo-
ple’s daily lives.

“The state, through the rel-
evant authorities, is discussing 
with Digital Nasional Berhad 
(DNB) to realise the initiative.

“This would also provide an 
opportunity for PDC Telecommu-
nication Services Sdn Bhd, or 
better known as PDC Telco, to 
undertake such an initiative, giv-
en its expertise in this aspect.

“The telecommunication fa-
cility will lift the state to greater 
heights in this digitalisation era.

“Digitalisation has become 
an important element in our 
daily lives as most people have 
already adapted to it.

“Telecommunication service 
is not only meant for the high-
income group. The service is 

needed by everyone.
“I hope that the people can 

give their support to PDC Telco 
and other relevant agencies to 
realise the initiative,” said Chow, 
who is also the PDC Telco chair-
man, in his speech during the ap-
preciation dinner on Feb 23.

Chow also expressed his 
gratitude to those present.

The theme “Re-Connec-
tion” was chosen for the ap-
preciation dinner.

During the event, PDC Telco 
contributed RM1 million to the 
state government to support 
the setting-up of Internet Ex-
change Penang.

Among those present 
were Deputy Chief Minister 
I Datuk Ahmad Zakiyuddin 
Abdul Rahman, state Trans-
port and Infrastructure Com-
mittee chairman Zairil Khir 
Johari, state Financial Offi-
cer Datuk Dr Mohamad Far-
azi Johari, PDC Telco board 
member Aziz Bakar, and PDC 
Telco acting chief executive 
officer Hasmunir Hamid.

Penang govt working towards 5G rollout 

Pix poor quality. TQ!

Towards better workforce 
skills in tourism industry 

Chiang 
(second from 
left) and Loo 
exchanging 
the MoU 
documents 
witnessed by 
Yeoh .



N E W SBULETIN MUTIARA April 1 – 15, 2022 9

Story by Christopher Tan
Pix courtesy of United 
Buddhist Order of Penang

IT took them 87 days to 
traverse the west coast 
of Peninsular Malaysia on 

foot but for two Theravada 
monks and about 15 volun-
teers it was a challenging but 
spiritual journey.

The core team members de-
parted from the Santi Forest 
Monastery in Ulu Tiram, Johor, 
on Nov 2 last year, and arrived 
at their destination, the Per-
lis Buddhist Society, on Jan 28 
this year.

It is learnt that several peo-
ple joined the core team mem-
bers along their journey.

In total, the group travelled 
1,205km on foot to promote 
and inculcate the spirit of 
dhutaṅga.

According to a media release 
by the United Buddhist Order of 
Malaysia (UBOM), dhutaṅga in 
Pali is made up of the word dhu-
ta (to abandon) and aṅga (state 
of mind); consisting of a set 
of 13 practices that can help 
shake off one’s defilements if 

observed appropriately, leading 
to the purification of the mind.

UBOM, aimed at reviv-
ing interest in the practice of 
dhutaṅga, organised the “Thou-
sand KM Dhamma Walk” from 
Johor to Perlis.

UBOM also held a 13km 
public walk on Feb 20 from 
the exit of Sultan Abdul Halim 
Muadzam Shah Bridge to Kar-
pal Singh Drive to enable the 
public to take part and experi-
ence the spirit of dhutaṅga.

Some 250 people registered 
for the 5km and 10km catego-
ries.

The public walk organising 
chairman Brian Teh said the 
two monks and the core mem-
bers also took part in the public 
walk, totalling up their distance 

to 1,218km in 88 days.
Speaking about the public 

walk, United Buddhist Order 
of Penang adviser John Ooh 
thanked the organising commit-
tees and volunteers for their ef-
fort and contribution in making 
the event a success.

“It is the first time such an 
event is organised here in Pen-
ang,” he said.

Sungai Pinang assemblyman 
Lim Siew Khim, who delivered 
the speech on behalf of Chief 
Minister Chow Kon Yeow, said 
inclusiveness and harmony 
are intricate parts of the Pen-
ang2030 Vision.

“We want to build a society 
that is united under the univer-
sal values of mutual respect, 
peace, and freedom to practise 

each belief and faith.
“I am glad to witness here to-

day that we are progressing in 
the right path.

“What we have here is testa-
ment to that vision.

“In a multiracial and multicul-
tural community such as ours, 
harmony and mutual respect 
are the foundation that this na-
tion is built upon.

“Hence, the state govern-
ment has established the Non-
Islamic Religious Affairs Com-
mittee whereby issues about 
faiths such as Buddhism, Tao-
ism, Hinduism, and others can 
be addressed,” she said in her 
speech.

Lim also announced that the 
land rezoning of Vihara Boon 
Raksa Monastery under the 
United Buddhist Order of Pen-
ang has been approved.

“We hope that this will serve 
the Buddhist community well,” 
she said.

Lim congratulated UBOM 
for successfully organising 
the “Thousand KM Dham-
ma Walk”, and commended 
those who took part in the 
spiritual journey.

Journey of faith from Johor to Perlis

Lim delivering 
her speech.

The monks 
and the 
volunteers 
travelling 
on foot to 
Perlis.
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THE surge in Covid-19 cases in 
recent times has put a number 
of hotels on tenterhooks.

When restrictions were eased 
after a series of lockdowns, the 
hotel industry seemed to be 
spluttering back to life.

The occupancy rates at 
most Penang hotels went up, 
thanks to the influx of domes-
tic tourists.

With Malaysia to open its 
borders to international travel-
lers on April 1, several hotel op-
erators, whom Buletin Mutiara 
approached for comments, are 
keeping their fingers crossed 
that the situation will improve.

 Below are their views.

Tony Goh, The Wembley, 
Penang and Cititel Express, 
Penang general manager:

Our hotel business is badly 
hit with this Omicron virus 
spreading rapidly everywhere. 
We have over 400 rooms and 

our best 
r e c o r d 
during Chi-
nese New 
Year peri-
od was on 
the third 
day with 
37% occu-
pancy rate (155 rooms).

But after CNY, the occu-
pancy rate has fallen to 20%. 
We have to face room or event 
cancellations.

There’s no point doing any 
promotion work because this is 
not a rate issue. This is a mar-
ket situation. Whatever promo-
tion you do, it won’t work.

If the international border 
is reopened, there may be 
some additional business. Ev-
ery country is suffering, but I 
don’t think there will be a lot 
of visitors due to the inconve-
nience and extra cost incurred 
in testing.

Moh Wei Ken, M Summit 191 
Executive Hotel Suites gen-
eral manager:

Since the 
rise in the 
number of 
C o v i d - 1 9 
cases, we 
have faced 
5% cancella-
tions on our 
bookings af-
ter the Chi-
nese New Year period.

However, we want to assure 
our guests that our hotel does 
not compromise on the safety 
and health of its staff and 
guests.

Besides observing the gov-
ernment’s SOPs, we have tak-
en extra measures by sanitising 
all the common areas and hotel 
rooms frequently.

Our automated car park also 
enables less interaction and 
risk of exposure as guests only 

need to drive to a platform at 
our ground floor and the cars 
will park themselves.

We’re happy to record 
100% occupancy rate during 
the first seven days of the Chi-
nese New Year.

 
Ben Ho, Lexis Suites Penang 
Hotel general manager:

The hotel’s 
o c c u p a n c y 
rate is cur-
rently affected 
because of 
the worsening 
pandemic situ-
ation. Com-
pared with the 
previous 70% occupancy rate 
during the Lunar New Year pe-
riod, the current weekday oc-
cupancy rate is about 30% to 
40%, and the weekend occu-
pancy rate is only 20%.

The biggest impact is on 
bookings for meetings, training, 
banquets, events, etc. Some 
customers have postponed 

their bookings and others have 
cancelled theirs.

Despite the three-week 
school holidays, I believe many 
people are choosing to stay at 
home and not to travel. The ho-
tel has so far not seen demand 
for room bookings picking up.

Gulab Mahatam Rai, Neo + 
general manager:

We started 
the year fairly 
good with ap-
prox imate ly 
60% occu-
pancy. The 
first week of 
Chinese New 
Year, we did extremely well, log-
ging in 90% occupancy of 196 
rooms.

Now, we have about 15% oc-
cupancy rate during weekdays 
and 41% during weekends.

We plan to tie up with part-
ners and local travel agents to 
provide special deals with at-
tractions in the city for guests.

Hotels tread with caution

Story by Christopher Tan
Pix by Noor Siti Nabilah 
Noorazis and Law Suun Ting

LOCATED somewhere in 
north Seberang Perai is an 
area that is popular with 

various species of migratory 
birds.

If one travels by boat along 
Sungai Abdul, Sungai Lahar 
Endin, and Sungai Tembus in 
north Seberang Perai between 
March and June, he would be 
amazed by the magnificent mi-
gratory birds in a picturesque 
landscape there.

The wetlands around the 
three rivers are situated within 
the Teluk Air Tawar – Kuala Mu-
da stretch.

The birds are said to make 
these hotspots, which are beau-
tiful, authentic, and natural, as 
part of their migration route.

It is touted that over 100 

species of birds, migratory 
and even local ones, would 
gather at these spots in 
search of food.

The diurnal and migratory 
Asian openbills (Anastomus 
oscitans), storks and herons 
are often seen resting on trees 
along these rivers. Occasionally, 
they would form flocks in areas 
that are saturated with food. 

Fish and small aquatic in-
vertebrates such as molluscs, 
snails and worms are part of 
their diet.

Teluk Air Tawar assemblyman 
Datuk Mustafa Kamal Ahmad 
said the Asian openbills are 
largely found in Bangladesh, Sri 
Lanka, and India.

“They are attracted to flood-
ed padi fields and estuarine 
marshes. 

“The presence of Asian 
openbills helps to control the 
population of golden apple snail 

(Pomacea canaliculata) and is-
land apple snail (Pomacea in-
sularum) which are considered 
as pests by local padi farmers,” 
Mustafa shared with Buletin 
Mutiara recently.

Mustafa said Penang could 
capitalise on ecotourism and 
transform the areas into an 
eco-park.

“These areas are now inac-
cessible to the public on foot,” 
he said, adding that it is impor-
tant to ensure that the areas are 
well-protected and sustainable.

Penang Welfare and Envi-

ronment Committee chairman 
Phee Boon Poh said the For-
estry Department has started a 
survey of the mangrove forests.

“It is now in the final stage, 
which is the submission to the 
state executive council (exco) 
for its approval to gazette the 
areas as a permanent forest 
reserve.

“The areas are suitable to 
be gazetted as a permanent 
forest reserve because there 
is not much pollution along 
the coastline. 

“We have been working on it 

for the past three years, and it 
is now in its final stage. There 
were several meetings and dis-
cussions held,” Phee said.

Phee said the meetings and 
discussions were about ways to 
protect the wetlands, which are 
rich in biodiversity.

“The mangrove forests had 
also protected the neighbour-
hood during the (2004) tsuna-
mi,” he added.

Phee said the mangrove for-
ests would be better protected 
once they are gazetted as per-
manent forest reserves.

Move to conserve, 
preserve wetlands

Mustafa pointing to the location 
where Asian openbills, storks 
and herons are often seen 
resting on trees along the rivers.

The birds form flocks in areas that 
are saturated with food.
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Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

报导：翁懿娴
摄影：Darwina Mohd Daud

原本杂草丛生的树林，在金河花
园乡村社区管理理事会(MPKK 

Sungai Emas)悉心改造下，成了栽种
逾50种蔬果的绿色园地！

金河花园乡管会主席锺得杉接受
《珍珠快讯》访问时指出，该位于峇
都丁宜金河花园的政府地段，原本是
一片的树林，因为杂草丛生及蛇鼠横
行，附近的居民都频频向槟岛市政厅
投诉。

该乡管会机缘下就接了这“重任”
，开始管理有关地段，于2017年开始
进行栽种。而首批的果树种植，就是
从时任丹绒武雅州议员郑雨周赠送的
100棵柠檬树开始。

疫情加速绿色园地成型
他指出，他和太太陈绒美原本经营

的手工中心及旅巴生意，因疫情而停
顿下来，让他们两夫妻更有时间去打
理这块园地。

陈绒美本身是峇都丁宜乡管会的委
员，相当热衷于社区活动，而他们夫
唱妇随，一手一脚的把蔬果园给打理
好。

除了他们之外，还有金河花园乡管
会委员张光平也是每天风雨不改，到
来蔬果园打理。

他们指出，因为疫情反而加速了园
地的成型，到目前为止已经栽种超过

50多种的蔬果。
所栽种的蔬果方面，有菠萝蜜、山

竹、巴西龙眼、黄梨、火龙果、木瓜、
香蕉、荔枝、辣椒、红毛榴莲、浦瓜
果、羊角豆、帝皇菜、草药等等。

蔬果收成免费派发
锺得杉指出，一旦蔬菜水果收成

后，他们并没有将蔬果转售来赚取利
润，而是免费派发给需要的家庭，或
者附近社区居民。

“我们也会摆个档口，让有需要的
人前来免费索取蔬果。”

荣获绿色社区奖
他分享，去年首次参加了由中央政

府举办的绿色社区比赛，而这一片蔬
果园成功获得了“绿色社区奖”。

他表示，今年会再接再厉的参与
比赛，并透过这管道传达绿色环保
资讯，鼓励更多人善用空间种植。

害虫侵蚀为最大挑战
说起打理蔬果园的最大挑战时，

锺 得 杉 直 言 是 蔬 果 的 天 敌 — - 害
虫！

他表示，面对害虫防不胜防的侵
蚀，他必须想办法“见招拆招”。

“但越是挑战的事，我越开心，
因为一旦害虫引发出来的问题解决
了，会有很大的满足感！”

自制酵素当肥料及驱虫
陈绒美告诉记者，栽种果树和蔬菜

的过程中，难免会需要用到农药，但
农药对身体有害，因此他们都自制酵
素当肥料或驱虫。

除了酵素以外，他们也会捣碎辣椒
干和掺杂一些天然的材料，制成了天
然的“驱虫剂”，既对人体或环境
没造成伤害，收成后得蔬果，让人
吃得安心。

她亦透露，他们是使用山水来灌
溉这些果树蔬菜，因此这里收成的
蔬果，口感是非常好且鲜甜。

创意无限进行美化
锺得杉指出，他正着手美化这占

地约一英亩的蔬果园，而他创意无
限的利用食油罐子做成花盆，即美
观又环保。

他透露，接下来会使用更多得再循
环物品来美化蔬果园，同时也会栽种
漂亮的花卉，让整个蔬果园看起来更
加分。

每天浇水2次
陈绒美表示，几乎每一天的大部分

时间都留在蔬果园内，早上用完早餐
后，就会到来浇水、施肥、打理园内
的一切，一待就是一整天。

她说，不管多忙，他们都会浇水2
次，即早上1次，下午4点多再一次，
整个浇水过程大概需花近两小时。

她和锺得杉异口同声表示，虽然打
理蔬果园费时又费力，但当看到开花
结果时，那种快乐是金钱买不到的！

盼提升园内管理设施
他们希望日后能够为该蔬果园购入

肥料制造机，即通过这架机器把搜集
好的树叶捣碎，并制造成有机肥料。

同时，他们也希望能够提升园内的
管理设施，比如拥有自动化的浇水系
统。

他也提及，过去农业部会赠送一些
果树及蔬菜让他们栽种；而丹绒武雅
区州议员再里尔间中也会拨款，让他
们添购一些肥料或种植所需品。

过去两年的疫情，让锺得杉及陈
绒美花更多心思在这蔬果园上。

1.蔬果摆放在桌子上，让有需要的人前
来领取。

2. 张光平每一天都到蔬果园来打理，
包括浇水、施肥、拔除杂草等等。

3.收成的蔬果，免费派给需要的家庭或
临近社区的居民。

4.金河花园乡管会希望传达环保讯息，
鼓励更多人善用空间种植。
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