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THE “Pelican Project” is set to fur-
ther elevate Penang’s position as 
an advanced manufacturing hub 

with its latest advanced packaging fa-
cility in the Bayan Lepas Free Industrial 
Zone.

A new expansion facility by Intel Tech-
nology Sdn Bhd, which has a 50-year 
history in Penang, it is set to take the 
state’s economy to the next level.

Chief Minister Chow Kon Yeow, who 
was the guest of honour at the ground-
breaking ceremony that was held re-
cently, said that over the years, Intel has 
established strong linkages with the do-
mestic economy and had played a funda-
mental role in anchoring Penang’s posi-
tion as an advanced manufacturing hub.

“Having made their mark here outside 
of the United States nearly half a cen-
tury ago, Intel has grown into a high-tech 
campus.

“This includes an assembly and test 
facility, Malaysia’s largest product de-
sign and development centre, and one 
of the only two Intel shared services 
hubs that support human resources, 
finance, procurement, information tech-
nology and supply chain operations.

“Today, I am pleased to share that In-
tel will be expanding its operation in Ma-
laysia, investing more than US$7 billion 
(RM30 billion) over the next 10 years.

“This investment project focuses on 
the expansion of Intel’s assembly test 
manufacturing and the buildout of die 
preparation capability with the addition 
of advanced packaging capabilities to In-
tel’s operation in Malaysia, which is ex-
pected to create over 4,000 job oppor-

tunities,” Chow said during his speech 
at Intel’s Pelican Project groundbreaking 
ceremony in the Bayan Lepas FIZ on Dec 
17. 

The over RM30 billion investments 

lined up by Intel spanning the next 10 
years is a testament to Intel’s success 
in Malaysia. 

It is learnt that the new facility would 
begin production in 2024.

Separately, Chow reiterated that 
Penang is among the key pillars of the 
country’s investment inflow and external 
trade.

Pelican takes flight

Excavators at the 
construction site of Intel's 
Pelican Project in the 
Bayan Lepas FIZ. 

Chow (centre) with Chong 
(right) and Shamsul (left) 
at the groundbreaking 
ceremony. 
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“The state recorded two 
years of outstanding investment 
performances in a row, which 
include 2019’s all-time high 
achievement of RM17 billion, 
and the second highest in 2020 
with RM14 billion,” he added.

Besides Intel’s tremendous 
involvement in bolstering 
world economy through its core 
business, Chow also expressed 
his appreciation to the company 
for its exemplary corporate citi-
zenship.

“Intel has committed over 
RM5 million to the Covid-19 
Relief Assistance in the coun-
try, supporting hospitals, 
schools, frontliners and un-
der-served families.

“The company has also 
helped vaccinate over 17,000 
people from its own workforce, 
neighbouring companies and 
their respective supplier com-
panies,” Chow added.

Meanwhile, Intel’s chief ex-
ecutive officer Patrick Gelsing-
er, who was not able to make 
the trip for the ceremony due 
to unforeseen circumstances, 
addressed the congregation 
via a video.

“I am terribly saddened for 
not being able to be there to wit-
ness this extremely important 
milestone by Intel with all of you.

“It is absolutely spectacular 
to see the growth that Intel has 
sketched in Malaysia, particu-
larly in Penang.

“From around 100 employ-
ees since we made our mark for 

the first time in Penang in 1972, 
now we have more than 13,000 
employees.

“That is absolutely amazing!
“We will continue to grow 

and expand our presence 
in Malaysia, and a special 
thanks to the government of-
ficials here for accommodat-
ing Intel’s continued interest 

to contribute vastly to the 
economy.

“Thank you to all our staff 
here for also playing a part 
in taking this prominent next 
step forward,” Gelsinger 
said.

Intel Malaysia managing 
director Chong Aik Kean, dur-

ing her speech, said Intel’s 
Pelican Project would set a 
new benchmark in the com-
pany’s presence here in Ma-
laysia.

“We are pleased to cele-
brate this milestone that will 
create more job opportunities 
while setting new landmarks 
in Intel’s assembly test manu-
facturing sector,” she said.

Also present during the 
ceremony were state State 
Entrepreneurial Development, 
Trade and Industry Committee 
chairman Datuk Abdul Halim 
Hussain, InvestPenang chief 
executive officer Datuk Loo 
Lee Lian, Penang Island City 
Council (MBPP) mayor Datuk 
Yew Tung Seang and Malay-
sian Investment Development 
Authority (Mida) investment 
promotion executive director 
Sikh Shamsul Ibrahim.

Pic low resolution, pls resend, TQ
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THE Penang Develop-
ment Corporation (PDC) 
is planning to set up two 

more Global Business Servic-
es (GBS) buildings in the state 
to meet the growing needs of 
the GBS market.

One of them will be located 
near the existing GBS@Ma-
yang, while the other will be 
situated in the Bayan Lepas 
industrial area.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow said the total area, com-
bining both buildings, is about 
600,000sq ft. 

Each GBS facility is set to pro-
vide 300,000sq ft of space.

“There was already a plan to 
set up these two GBS buildings, 
but it was postponed due to the 
market situation.

“Now that the demand is 
here, PDC will reactivate the 
plan. We hope to get the two 
GBS facilities ready in two to 
three years,” Chow told report-
ers after opening GBS@Mahsuri 
on Dec 8.

PDC established its first GBS 
space at the former Mayang 
Mall, a MSC-status building re-
named as GBS@Mayang. 

The corporation later set up 
the GBS@Mahsuri.

GBS@Mahsuri, which sits 
on a 3.1-acre land, was com-
pleted last Oct 1 at a cost of 
about RM21 million. 

It is a two-storey build-
ing with a gross area of 
102,452sq ft. It has a net let-
table area of 80,116sq ft.

Chow said when GBS@Mah-
suri was built, the corporation 
had thought that 80,000sq ft 
of space was sufficient.

“However, before the build-
ing was completed, the entire 
space had been taken up,” 
he said.

Four prominent multinational 
corporations - Cisco Systems 

Chow (centre) and the VIPs at the opening ceremony of GBS@Mahsuri.

*From pg 1

Tapping into 
potential of 
global business 
services

(M) Sdn Bhd, Clarivate (M) Sdn 
Bhd, Emerald Global Services 
Sdn Bhd, and Teleperformance 
Malaysia Sdn Bhd - have fully oc-
cupied GBS@Mahsuri. 

Chow said currently, the 
state houses more than 60 
GBS companies.

“GBS is the evolution of 
Shared Services and Business 
Process Outsourcing (BPO) – 
both of which are focused on im-
proving process efficiency and 
lowering costs.

“The Digital Global Business 
Services (DGBS) industry is one 
of the key contributors to our 
country’s digital economy.

“About 20% of active GBS 
companies account for the total 
active MNC Malaysia compa-
nies. It is the largest contributor 
to the overall performance of 
MNC Malaysia, accounting up to 
50% of investments, 66% of ex-
ports and 61% of jobs created.

“According to a recent report 
from Global Data Findings, Ma-
laysia’s GBS market is expected 
to grow from US$1.3 billion in 
2019 to US$1.5 billion by the 
end of 2024,” he said.

He added that the effor t 
to improve the GBS ecosys-
tem in Penang  resulted in 
the formation of GBS Focus 

Group Penang.
“The focus group is repre-

sented by Penang’s industry 
players in the GBS sector and 
key stakeholders from Malay-
sia Digital Economy Corporation 
(MDEC) and Outsourcing Ma-
laysia (OM), with InvestPenang 
serving as the lead agency.

“GBS Focus Group Penang 
provides a platform for various 
stakeholders to share industry-
related information, ideas, and 
concerns,” Chow said.

Chow added that some 
property developers were also 
looking at establishing these 
“Grade A” offices.

Also present were Deputy 
Chief Minister II Prof Dr P. Ra-
masamy, state Entrepreneurial 
Development, Trade and Indus-
try Committee chairman Datuk 
Abdul Halim Hussain, state 
Financial Officer Datuk Dr Mo-
hamad Farazi Johari, the Chief 
Minister’s special investment 
adviser Datuk Seri Lee Kah 
Choon, Deputy State Secretary 
Datuk Azhar Arshad, Penang Is-
land City Council mayor Datuk 
Yew Tung Seang, the then PDC 
chief executive officer Datuk 
Mohd Bazid Abd Kahar, and In-
vestPenang chief executive of-
ficer Datuk Loo Lee Lian.  

Intel lauded for exemplary corporate citizenship
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IT’S official now - Penangites 
are generally happy folks.

This was revealed in Pen-
ang Institute’s latest happiness 
index which has revealed that 
approximately 76.5% of Penang-
ites consider themselves happy.

The Happiness in Penang 
(HIP) Index 2020/2021 is a sur-
vey carried out by the state think 
tank every two to three years to 
measure the wellbeing of the 
people of Penang.

The survey involved 3,011 
respondents and was con-
ducted from October 2020 
until April 2021.

Penang Institute chief operat-
ing officer Ong Siou Woon said 
the entire survey was done by 
senior analysts under Penang 
Institute’s Socio Economics and 
Statistics programme, namely 
Yeong Pey Jung and Dr Negin 
Vaghefi.

Negin said the HIP Index com-
prises four domains - Freedom 

and Governance, Economic 
Wellbeing, Environmental Sus-
tainability, Liveability and Social 
Wellbeing.

Each domain also has its 
own indicators.

“For Freedom and Gover-
nance, the indicators are po-
litical freedom, community and 
civic participation, religious/
cultural/spiritual freedom, free-
dom of speech, fundamentals 
human rights and governance.

“Economic Wellbeing domain 
consists of income and salaries, 
household expenditure, finan-
cial security, asset ownership, 
employment opportunities, so-
cial and economic mobility.

“Meanwhile for Environmental 
Sustainability, the indicators are 
environmental conservation, en-
vironmental issues and aware-
ness, environmental policies 
and eco-friendly behaviours.

“Lastly for Liveability and So-
cial Wellbeing, the indicators are 
housing, family and community 
wellbeing, culture and heritage, 

safety and security, cleanliness, 
urban connectivity, digital con-
nectivity, health, wellbeing and 
quality of life, said Negin during 
the presentation of HIP Index at 
Penang Institute last Nov 24.

“Each domain and its respec-
tive indicators also make differ-
ent contributions to the overall 
happiness of Penangites, illus-
trating that happiness, satisfac-
tion and sufficiency are subjec-

tive to each individual, and not 
clearly based on material fac-
tors alone.

“In that sense, the HIP Index 
provides a nuanced picture and 
reflects experienced life satis-
faction in Penang,” she added.

Ong said the HIP Index would 
be used for comparison with 
future similar surveys to be car-
ried out by Penang Institute.

“The next survey in this se-

ries will begin in the first quarter 
of this year.

“Meanwhile, the final report, 
including the details on the HIP 
Index, are already available on 
the Penang Institute website.

“The public can also view 
the booklet about the report 
at https://penanginstitute.
org/publications/reports-and-
papers/reports/happiness-in-
penang-index/ ,” she added.

THE Batu Kawan Industrial 
Park (BKIP) in south Seberang 
Perai, which is poised to be 
the next “Silicon Valley of the 
East” after Bayan Lepas Free 
Industrial Zone (FIZ), contin-
ues to attract an influx of in-
vestments and job creations 
from local corporations. 

Two public-listed large lo-
cal companies (LLCs), JHM 
Consolidation Berhad (JHM) 
and QES Group Berhad (QES), 
have clocked in their invest-
ment projects with a com-
bined investment value of 
RM190 million. They are set 
to generate over 1,100 job op-
portunities in five years.

Construction of both proj-
ects is scheduled to be com-
pleted by 2023. 

In November last year, 
three LLCs, Greatech Technol-
ogy Berhad (Greatech), Penta-
master Corporation Berhad 
(Pentamaster) and UWC Ber-
had (UWC), had announced a 
total of RM520 million expan-
sion plans in BKIP. 

Chief Minister Chow Kon 
Yeow, who was present dur-

ing the investment announce-
ment ceremony of JHM and 
QES at the Penang Devel-
opment Corporation (PDC) 
headquarters in Bayan Baru, 
applauded the two local com-
panies for their decision to 
house their manufacturing 
sites in Penang.

"This is an acknowledge-
ment of the robust industry 
clusters in the state.

"JHM and QES are among 
the key players in the coun-
try's electrical and electron-
ics (E&E) supply chain. JHM 
is an electronics manufactur-
ing services (EMS) provider, 
which specialises in one-
stop engineering solutions 
while QES specialises in the 
manufacturing of equipment 
and provision of engineering 
services.

"With the strong presence 
of multinational corporations 
(MNCs), LLCs and auxiliary in-
dustries close to one another, 
these companies are able to 
enjoy far-reaching benefits in 
terms of operational advantage 
and increasing penetration into 

the global supply chain.
"We are also grateful to 

have existing industry play-
ers, who stand by us through-
out the journey as well as 
newcomers who place their 
trust in us as we celebrate 
our 50th anniversary of indus-
trialisation journey in 2022.

"We pledge to be the lead-
er by continuously making 
Penang's position as a des-
tination of choice for invest-
ments," he said in his speech 
during the event.

Chow pointed out that Pen-
ang is the most important man-
ufacturing base for E&E prod-
ucts in the country.

"We are among the most vi-
brant hubs globally, with an es-
timated 5% of global semicon-
ductor exports.

"Our exports had surpassed 
the RM300 billion mark in 
2020 to reach a record high of 
RM310 billion, despite the Co-
vid-19 pandemic. It was mainly 
contributed by E&E and profes-
sional, scientific and controlling 
instruments, including medical 
devices," he added.

Chow also thanked the Ma-
laysian Investment Develop-
ment Authority (Mida), Invest-
Penang and PDC for their hard 
work and efforts to facilitate 
these investments.

JHM group chief executive of-
ficer Datuk Tan King Seng was 
delighted to be part of Penang's 
robust industrial ecosystem.

"We are setting up a two-
storey facility, with 350,000sq 
ft build-up area in BKIP, with an 
investment of RM170 million.

"JHM will broaden the busi-
ness portfolio to include as-
sembly and test services for 
telecommunication equipment 
and devices, through this expan-
sion," he said.

QES Group managing direc-
tor Chew Ne Weng said the ex-
pansion in BKIP would be the 
company's second factory in 
the country following the one in 
Shah Alam, Selangor.

"The estimated investment 
for this project will be about 
RM20 million, which includes 
the land, construction, facilities 
and manpower.

"This plant will cater to our 
expansion in ATE (automated 
test equipment) manufactur-
ing as well as a new venture 
in IR4.0 Smart Manufacturing 
Solutions."

JHM, QES spread 
their wings to Batu 
Kawan Industrial Park 

We are happy people!

Negin (left), Yeong 
(middle) and Ong 
discussing  the HIP 
Index 2020/2021.

Chow showing Tan (centre) 
and Chew (right) the Batu 
Kawan Industrial Park 
(BKIP) development.
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THE World Games Great-
est-Athlete-of-All-Time 
award recipient Datuk Ni-

col David has been appointed 
Penang Tourism Ambassador 
for 2022.

Nicol, 37, said she was truly 
grateful for the appointment 
which would enable her to show-
case her hometown to the world.

“This is such a huge honour 
for me because Penang is really 
home to me. This is where I be-

long and where I grew up. I am a 
Penangite through and through.

“Penang has so much to 
offer; the food of course, heri-
tage and the beautiful nature. 
It has been a dream of mine 
to contribute back to my state 
in some way.

“Now, I hope that my role will 
encourage tourism in Penang 
and further generate the inter-
est of local and international 
tourists to visit the state.

“Thank you to the Penang 
government for this opportunity 
and I look forward to all that is in 

store for us together,” she said.
Penang Tourism and Creative 

Economy Committee chairman 
Yeoh Soon Hin said Nicol’s ap-
pointment was part of Penang’s 
efforts to revitalise its tourism 
industry in the post-Covid era.

“Her appointment will see 
her playing a role in boosting 
Penang’s tourism image, both 
domestically and internationally.

“We have been so used to 
seeing Nicol in her sports attire, 
holding a racket, and conquer-
ing the courts.

“But she is so much more 

Squash legend 
Nicol is face 
of Penang’s 
tourism 

PENANG Global Tourism and 
travel network technology com-
pany Klook have inked a part-
nership to run a four-month long 
campaign called “Raise Your 
Heartbeat in Penang”.

The campaign, which is sup-
ported by the state government, 
is to encourage Malaysians to 
choose Penang as one of the 
must-visit destinations in the 
country.

The campaign which kicked 
off on Nov 23, will run up to 
March 6, 2022, and it is learnt 
that Klook had offered a total of 
5,000 Penang travel vouchers.

There are two types of vouch-
ers, namely spending a mini-
mum of RM150 on Penang ac-
tivities and get RM50 off, while 
the other one is by spending a 
minimum of RM300 and get 
RM100 off.

State Tourism and Creative 
Economy Committee chairman 
Yeoh Soon Hin, who was pres-
ent during the brief signing of the 
Memorandum of Understanding 
(MoU) between PGT and Klook, 
said he was glad to witness 
such a meaningful event that is 
solely focused on revitalising the 
tourism landscape in Penang.

“I am pleased to see both 
PGT and Klook coming together 
to be part of the key drivers to 
reignite the local tourism indus-
try and uplift the local business 
community.

“I understand that this part-
nership aims to diversify Pen-
ang’s offerings and showcase 
off-the-beaten-path and less vis-
ited areas.

“We have been actively con-
necting local businesses, es-
pecially licensed tour guides to 

Klook, so they could digitise their 
businesses and capture the first 
wave of recovery when people 
are ready to travel again,” Yeoh 
said during his speech at the 
MoU signing ceremony on Nov 
23. 

Yeoh added that Penang has 
always been at the forefront 
when it comes to trying to re-
pair the catastrophic damage 
caused by  Covid-19, dampen-
ing activities across all the im-
portant sectors, particularly the 
tourism sector.

“Before this, when daily cas-
es skyrocketed beyond numbers 
unusual by Malaysia’s stan-
dards, we introduced various re-
covery plans and activities to ad-
dress the ongoing Covid crisis.

“The Covid-19 Safety Accredi-
tation Programme is one good 
example."

THE dredging works of an es-
tuary near the Butterworth 
Outer Ring Road (BORR) is 
now completed.

Bagan Jermal assemblyman 
Soon Lip Chee said the dredg-
ing works only took three days 
to be completed from Nov 30 
until Dec 2 last year.

“The RM19,500 project is 
aimed at solving the flood woes 
issue in Bagan Jermal.

“This is mainly because the 
siltation of this estuary has 

blocked the waterway that is 
supposed to flow out to the sea.

“I am glad that the issue has 
now been solved with the com-
pletion of this dredging work,” 
said Soon, who is also the state 
Youth and Sports Committee 
chairman, during his visit to the 
site last Dec 2.

Soon also commended the 
contractor responsible for the 
project, PME Material & Con-
struction Sdn Bhd, for getting it 
done within schedule.

Estuary dredging project 
near BORR completed

Tourism boost with PGT, Klook tie-up

Nicol presenting a memento to Ahmad Fuzi as Chow and Yeoh (right) look on.

PGT chief executive officer Ooi Chok Yan (front row, left) with Klook representative Abigail Ngai
showing the MoU they had signed at the ceremony. Looking on are Yeoh (second row, centre),
Pengkalan Kota assemblyman Daniel Gooi (second row, second from right) and other state 
representatives.

than just that – always chatty 
and beaming with smiles.

“You will get to see the dif-
ferent sides of Nicol when 
she explores the state and 
shows you what Penang has 
to offer,” Yeoh said.

He added that Nicol’s ap-
pointment was also an initiative 
of the state government in rec-
ognising talents across different 
fields and genders in Penang.

“Nicol will be highlighting the 
places of interest and things to 
do in Penang from her own per-
spective,” Yeoh said.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow thanked Nicol for her will-
ingness to work with the Penang 
government to restore the glory 
of the state’s tourism industry.

“Please take your time to re-
explore and enjoy the wonders 
of our beautiful state, both the 
mainland and the island.

“And I hope that with our con-
crete efforts, we can keep up the 
revitalisation momentum and 
transform Penang (which was re-
cently named as one of the 15 
best islands in the world to retire 
on by International Living) into 
‘one of the most renowned tour-
ists’ destinations in the world’,” 
Chow said in his speech.

He said the tourism and hos-

pitality activities were expected 
to recover at a modest growth 
rate, aided by domestic tourism.

“We anticipate that interna-
tional visitors will return once 
the situation improves.

“The state government has 
allocated RM50 million to boost 
our efforts in revitalising the 
tourism industry next year. The 
allocation includes funds for 
tourism development projects, 
tourism destination promotion 
activities, grants for the state 
subsidiaries and agencies that 
serve as tourism catalysts, and 
other related purposes.

“We are putting every effort 
to assist the industry players 
who are currently regaining their 
momentum,” Chow added.

The announcement of Nicol’s 
appointment at E&O Hotel on 
Dec 23 started with a caricature 
drawing of Nicol by three-time 
Malaysia Book of Records hold-
er Azmi Hussin.

The Penang-based artist cre-
ated a caricature of Nicol in less 
than 10 minutes to reveal the 
identity of the Penang Tourism 
Ambassador.

A short promotional video 
with its tagline ‘My Hometown, 
Penang Welcomes You’ was al-
so played during the ceremony.
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STUDENTS in Balik Pu-
lau can now be better 
equipped with digital 

skills at the newly set up digi-
tal library at MakerSpace, Chief 
Minister Chow Kon Yeow said.

The digital library at Maker-
Space in Balik Pulau is the first 
of its kind in the Southwest dis-
trict of Penang island.

Chow applauded the Penang 
Island City Council (MBPP) for 
materialising the initiative.

“After MakerSpace was es-
tablished in 2019, this new 
component is no doubt a feath-
er in the cap for MBPP in its 
effort to cultivate digitalisation 
and coding knowledge among 
the young.

“Although we have always ex-
celled in producing good results 
in the manufacturing and ser-
vice sectors, the one concern 
that has often arisen is the lack 
of talents to drive operations 
digitally.

“Hence, I believe that with 

MBPP’s continuous efforts to 
promote digitalisation and cod-
ing, which are key components 
in this era, more talents can be 
produced to support the state 
to further accelerate its econ-
omy in the future,” Chow said 
after officiating the digital library 
on Nov 27. 

Chow added MBPP had col-
laborated with the Chief Minis-
ter Incorporated (CMI) to mate-
rialise this initiative.

Meanwhile, MBPP mayor Da-
tuk Yew Tung Seang said this 
new digital library would be a 
platform to nurture students liv-
ing in Balik Pulau to be more in-
volved in the use of technology.

“It is truly important that we 
equip the young ones with in-
dustry-driven skills so that they 

can be fully prepared for the 
competitive workforce out there.

“MBPP would also like to 
thank important partners such 
as MDEC, Intel Technology Sdn 
Bhd, Penang Science Cluster, 
the Balik Pulau community and 
Politeknik Balik Pulau for show-
ing great support throughout 
these years.

“Without their support, none 
of these initiatives would be 
possible,” Yew said during his 
speech.

It is learnt that the digital li-
brary will be open from Monday 
to Friday (8am to 5pm).

Also present during the cer-
emony were Balik Pulau MP Da-
tuk Muhammad Bakhtiar Wan 
Chik, Pulau Betong assembly-
man Mohd Tuah Ismail, the then 

MBPP secretary Datuk Addnan 
Mohd Razali and Penang police 

chief Comm Datuk Mohd Shu-
haily Mohd Zain.

THE Penang government will con-
tinue to bear the cost of MY30 
Mutiara pass to promote public 
transport.

State Transport and Infrastruc-
ture Committee chairman Zairil 
Khir Johari said the state also 
wants to reduce the burden of 
the people during the ongoing Co-
vid-19 pandemic.

“We will still bear the cost of 
MY30 Mutiara pass, which is 
worth RM50 a month for each 
card.

“This involves a monthly allo-
cation of RM375,000 for a total 
of 7,500 cards, hence amount-
ing to a total annual allocation of 
RM4.5 million.

“The allocation for next year 
has been limited to 7,500 card 
holders each month. The state 
wants to ease Penangites’ bur-
den.

“Those who have been using 
the Mutiara pass can renew it for 
free at the Rapid Penang kiosks.

“For the first time, the card-
holders will be charged RM10 
of which RM5 is card processing 
fee and the other RM5 is for the 
‘purse value’,” he said at a press 
conference in Komtar.

Zairil said the state had also 
agreed to continue with the CAT 
Bridge free bus service for a year, 
beginning Jan 1 till Dec 31 next 
year, with the usage of a total of 
10 buses.

“The bus schedule remains 

the same with the frequencies 
ranging from 15 to 30 minutes 
during peak hours while the first 
bus service will start at 6am," he 
said.

Balik Pulau’s first 
digital library 

Chow (left) watching a student showing a demo on a tech-
based product as Bakhtiar (right) looks on. 

(From left) Former state executive 
councillor Datuk Lim Hock Seng, 
Rapid Penang northern region head 
Ku Jamil Zakaria and Zairil posing for 
a photo after the press conference.

Peraduan Melukis

State to spend RM4.5mil on MY30 Mutiara pass 
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நிறுவனங்களின் கூட்டு முயற்சியில் 
ரிம46,000 நிதி நன்்்கொடையொ்கச் 
சே்கரிக்கப்பட்ைது," என்று அவர் தொமொன் 
ேொய் ்ெங ்பல்சநொககு மணை்பத்தில் 
இவவொறு விளக்கமளித்தொர். 

சமலும், ்ப்கொங மொநிெத்திற்கு 
அடிப்படைப ்்பொருட்்கள் வழஙகும் 
திட்ைத்தில் ்பஙச்கற்கும் ்ே்பரொங 
பிடை மொந்கர் ்கழ்கக (எம்.பி.எஸ்.பி) 

்கவுன்சிெர் சைவிட் மொர்்ஷலுககும் தனது 
்பொரொட்டு்கடளத் ்தரிவித்தொர்.

இதற்கிடையில், முதல்வரின் 
தடெடமயில்   ்கைநத இரணடு 
வொரங்களுககு முன்னதொ்க ்ப்கொங மற்றும் 
சிெொஙகூர் மொநிெங்களில்  ்வள்ள மீட்புப 
்பணி்கள் சமற்்்கொள்ள பினொஙகு மொந்கர் 
்கழ்கம் (எம்.பி.பி.பி) மற்றும் எம்.பி.எஸ்.பி 
உள்ளிட்ை ்தொைர்புடைய நிறுவனங்களின் 

சிலாங்கூர், பகாங் வெள்ளப் பபரிடர் மீட்புத் 
திட்டத்திற்கு உடனடி உதவி

பிறை - மொநிெ இரணைொம் துடை முதல்வர் 
ச்பரொசிரியர் ்ப.இரொமேொமி, ேமூ்கநென் 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆட்சிககுழு 
உறுபபினர் பீ புன் ச்பொ ் வள்ளப ச்பரிைரில் 
்பொதிக்கப்பட்ை ்ப்கொங மொநிெ மக்களுககு 
உதவும் சநொககில் அடிப்படைப ் ்பொருட்்கள் 
அனுபபும் நி்கழ்ச்சிடயத் ்தொைககி 
டவத்தனர். ்ப்கொங மொநிெத்தின் ் ்பநசதொங 
மற்றும் ்கொரொக ்பகுதியில் ்பொதிக்கப்பட்ை 
மக்களுககு உதவும் சநொககில் ேரககு 
ெொரியில் அனுபபி டவக்கப்பட்ைது. 
இநதப ச்பரிைர் மீட்புத் திட்ைமொனது 
தொமொன் ேொய் ்ெங வர்த்த்கர்்கள் ேங்கம் 
மற்றும் மசெசிய தமிழர் குரல்  ஆகிய 
இரணடு அரசு ேொரொ நிறுவனங்கள் 
ஒருஙகிடைபபில் நைத்தியதொ்க பிடை 
ேட்ைமன்ை உறுபபினருமொன இரொமேொமி 
்ேய்தியொளர்்களிைம் கூறினொர். 

“இரு அடமபபு்களும் இடைநது 
்ேயல்்பட்ை முதல் ச்பரிைர் மீட்புத் 
திட்ைமொகும். இத்திட்ைத்தின் மூெம் 1,000 
தடெயடை்கள், ்மத்டத்கள் மற்றும் 60  
எரிவொயு அடுபபு்கடள அனுபபுகிசைொம்.

"இநத முதல் ேரககு ெொரியில் 600 
தடெயடை்கள் மற்றும் ்மத்டத்கள் 
அனுப்பப்படும்.  மீதமுள்ள 400 ்மத்டத 
மற்றும் தடெயடை்கள்  அடுத்த 
புதன்கிழடம (ஜனவரி 5, 2022) இரணைொவது 
ேரககு ெொரியில் அனுப்பப்படும்.

"இநதப ச்பரிைர் மீட்புத் திட்ைத்டத 
்ேயல்்படுத்த தொமொன்  ேொய் ்ெங 
வர்த்த்கர்்கள் ேங்கம் மற்றும் மசெசிய 
தமிழர் குரல் ஆகிய இரு அரசு ேொரொ 

துடையுைன் அடிப்படை உதவி்கள் 
நல்்கப்பட்ைது.

பினொஙகில் இருநது ்பெ நிவொரைக 
குழுக்களும், ்்பொருளுதவியும்  
திரட்ைப்பட்டுள்ளன. 

ஊரொட்சி மன்ை ்தொைர்புடைய 
ஏ்ஜன்சி்கள், ேட்ைமன்ை சேடவ 
டமயங்கள் மற்றும் இநத ச்பரிைருககுப 
பிநடதய நிவொரைப ்பணியில் தன்னொர்வ 
்தொணடு நிறுவனங்கள் ்பங்களிபட்பயும்  
நிடனவுககூை ்கைடமப்பட்டுள்சளன். 

“மொநிெ முதல்வரின் ஆதரவில்  இடவ 
அடனத்தும் ்ேயல்்படுத்த முடிகிைது," 
என்று பீ புன் ச்பொ கூறினொர். 

்ேய்தியொளர்்களின் ச்கள்விககு 
்பதிெளித்த பீ புன் ச்பொ, மொநிெத்தில் ் வள்ளம் 
ஏற்்படுவதற்்கொன ேொத்தியககூறு்கடள 
எதிர்்்கொள்ள தற்்கொலி்க தஙகும் டமயங்கள்   
(பி.பி.எஸ்)    உள்ளிட்ை ்பெ முன் எச்ேரிகட்க 
நைவடிகட்க்கள் ்ேயல்்படுகிைது.

அணடமயில், பினொஙகு மொநிெ முதல்வர் 
சமதகு ேொவ ்்கொன் யொவ தடெடமயில் 
சிெொஙகூர் மொநிெத்தில் ்வள்ளத்தில் 
்பொதிக்கப்பட்ை மக்களுககு உதவும் 
சநொக்கத்தில் ்்பொருளுதவி மட்டுமின்றி 
இரு ஊரொட்சி மன்ை  (எம்.பி.பி.பி  & 
எம்,பி.எஸ்.பி)       ஊழியர்்களும்     
அனுப்பப்பட்ைனர். 

இநத ்வள்ளப ச்பரிைர் மீட்புத் 
திட்ைத்தில் ஊரொட்சி மன்ை அதி்கொரி்கள் 
மட்டுமின்றி அரசு ேொரொ நிறுவனங்கள், 
தன்னொர்வெர்்கள் ஆகிசயொர் ஈடுப்பட்ைனர் 
என்்பது ்பொரொட்ைககுரியது. 

மாநில இரண்ாம் துறை முதல்வர் பேராசிரியர் ே.இராமசாமி, ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் பீ புன் போ 
மற்றும் எம்.பி.எஸ்.பி கவுன்சிலர் ப்விட் மார்்ஷல வ்வள்ளப் பேரி்ர் மீட்புத் 

திட்்த்றதத் வதா்ங்கி ற்வத்தனர். 

ேகாங் மற்றும் சிலாங்கூர் மாநில வ்வள்ளப் பேரி்ர் மீட்புப் ேணிக்குழுவில கலந்து 
வகாளளும் எம்.பி.எஸ்.பி ஊழியர்களு்ன் மாநில முதல்வர் பமதகு சாவ் வகான் யாவ். 
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அணறமயில பினொஙகு முத்தியொரொ ம்களிர் 
ேங்கம் மற்றும் ்பொ்கொன் ைொெொம் ேட்ைமன்ை 
சேடவ டமய ஒருஙகிடைபபில் 'தீ்பொவளிக 
்்கொணைொட்ைம்' எனும் நி்கழ்ச்சி மிதமொன 
முடையில் சிைப்பொ்க நடை்்பற்ைது. 

இநத தீ்பொவளிக ்்கொணைொட்ைத்தில் 
்கெநது ் ்கொணை  ஒன்்பது தனித்து வொழும் 
தொய்மொர்்கள்  மற்றும் 11 பிள்டள்களுககுப 
்பரிசுக கூடை்கள், ்பற்றுச்சீட்டு்கள் மற்றும் 
்பைம் வழங்கப்பட்டு மகிழ்விக்கப்பட்ைனர். 

இநநி்கழ்ச்சி குத்துவிளககு 
விளகச்கற்றி, அணிச்ேல் ்வட்டி, 
விருநசதொம்்பல் மற்றும் ்பரிசு வழஙகும் 
விழொவுைன் ்பொ்கொன் லுவொர் சஜ.ச்க.ச்க.ச்க 
அங்கத்தில் இனிசத நடை்்பற்ைது. 

 "தற்ச்பொடதய ச்கொவிட்-19 
்தொற்றுசநொய் தொக்கத்தொல் எளிய 
முடையில் இநத ்்கொணைொட்ைம் 
நைத்தப்பட்ைொலும் மி்கவும் அர்த்தமுள்ள 
நி்கழ்ச்சியொ்கவும் ்்பொது மக்களுககு 
நன்டம ்பயககும் விழொவொ்கவும் இது 
தி்கழ்கிைது," என முத்தியொரொ ம்களிர் 
ேங்கத் தடெவரும் மொநிெ முதல்வரின் 
துடைவியொருமொன தொன் லீன் கீ தனது 
உடரயில் இவவொறு கூறினொர். 

"ச்கொவிட்-19 ்தொற்றுசநொயிலிருநது 
நம்டமப ்பொது்கொப்பொ்க டவத்திருக்க 
நிடெயொன இயக்க நடைமுடை்கடள 
(எஸ்.ஓ.பி) ்கடைபபிடிப்பது முககியம்.

"இநத ்கடினமொன சநரத்தில் 
தனித்து வொழும் தொய்மொர்்கள் தங்களின் 
பிள்டள்களின் நெனுக்கொ்க வலிடம 
மிக்கவர்்களொ்க ்ேயல்்படுவது அவசியம். 

  "பிள்டள்கடள நல்ெ குடிமக்களொ்க 
உருவொக்கவும் நொட்டிற்கு மீணடும் 
்பங்களிக்கவும் வழி்கொட்டுங்கள்," என்று 
அவர் தனது உடரயில் கூறினொர். 

தனித்து வொழும் தொய்மொர்்கள் தங்களுககு 
சவணடிய உதவி்கள் ச்கட்்க தயங்கக 
கூைொது என ச்கட்டுக ்்கொணைொர். 

"பினொஙகு மொநிெ அரேொங்கம் மக்கள் 
நென் ்கொககும் அரேொங்கமொகும். எனசவ, 
மொநிெ அரசு சதடவப்படு்பவர்்களுககு 
உதவ எபச்பொதும் தயொரொ்க உள்ளது," 

என்று அவர் கூறினொர்.
"பிள்டள்கள் தங்கள் தொய்மொர்்களின் 

தியொ்கங்கடள உைர்நது  அவர்்கடள  
சநசிக்க சவணடும் என அறிவுறுத்தினொர்.

"குழநடத்கள் ்கல்விச்கள்வி்களில் 
சிைநது விளங்க சவணடும், இதன் 
மூெம் பிர்கொேமொன எதிர்்கொெத்டத 
சநொககிப ்பயணிக்கெொம்.  அன்்பொ்கவும், 
சநர்டமயுைனும் இருங்கள்,” என்று அவர் 
பிள்டள்களுககு அறிவுறுத்தினொர். 

்பொ்கொன் ைொெொம் ேட்ைமன்ை 
உறுபபினர் ேத்தீஸ் முனியொணடி தனித்து 
வொழும் தொய்மொர்்களுககு ்பரிசுக்கொன 
்பற்றுச்சீட்டு்கள் எடுத்து வழஙகினொர். 
அசதொடு, பிள்டள்களுககுப ்பணடிட்கப 
்பைமும் ்்கொடுத்து மகிழ்வித்தொர். 

்பொயொன் ்பொரு நொைொளுமன்ை உறுபபினர் 
சிம் தீ சின் மற்றும் நன்்்கொடையொளர் 
ைத்தின் ்ஜன்னி ஆகிசயொர் வேதிக 
குடைநத குடும்்பங்களுககு ்பரிசுக 
கூடை்கடள நன்்்கொடையொ்க வழஙகினொர். 

இநநி்கழ்ச்சியில், பினொஙகு ேமூ்க 
சமம்்பொடு மற்றும் இஸ்ெொம் அல்ெொத 
மத விவ்கொரக குழுவின் ஆட்சிககுழு 
உறுபபினர் சேொங எங அவர்்களும் ்கெநது 
சிைபபித்தொர்.

்த்பதா வகராமாட் - பினொஙகு மொநிெ 
அரசு 2030ஆம் ஆணடுககுள் மொநிெம் 
முழுவதும் 600,000 மரங்கடள நடுவதற்்கொன 
புதிய இெகட்க நிர்ையித்துள்ளது.

வீட்டுவேதி, உள்ளொட்சி மற்றும் 
ந்கர்பபுை & கிரொமபபுை திட்ைமிைல் 
ஆட்சிககுழு உறுபபினர், ் ஜகடிப சிங டிசயொ 
கூறுட்கயில், மொநிெ அரசு முன்னதொ்க 
புதிய மரங்கடள நடுவதற்்கொன இெகட்க 
500,000 மரங்களொ்க உயர்த்தியுள்ளது, 
என்ைொர்.

2018 ஆம் ஆணடில், மொநிெ அரசு 
2030 ஆம் ஆணடிற்குள் 500,000 புதிய 
மரங்கடள நடுவதற்்கொன இெகட்க 
அதி்கரித்துள்ளது. 

 "சமலும்,  சதசிய ரீதியில் ஓர் 
ஆணடுககு நொடு முழுவதும் 10 மில்லியன் 
மரங்கடள நடுவதற்்கொன மத்திய அரசின் 
பிரச்ேொரத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பசதொடு, 
மொநிெத்தின்  சதசிய ரீதியில் பிரமிககும்  
குடும்்பத்டத டமயமொ்கக ்்கொணை ்பசுடம 
மற்றும் விசவ்க மொநிெத்டத உருவொககும் 
இெகட்கயும்  சநொககி இத்திட்ைம் 
்பயணிககிைது," என்று ஜொெொன் யொர்க  
அருகில் உள்ள ேமூ்க பூங்கொ திட்ை தளம் 
ஆய்விடன சநரில் ்ேன்று ்பொர்டவயிட்ைப 
பிைகு  ் ேய்தியொளர் ேநதிபபுக கூட்ைத்தில் 
அவர் இவவொறு கூறினொர்.  

 சமலும், PLANமசெசியொ@பினஙகு 
துடை இயககுநர் (திட்ைமிைல்) மு்கமது 
்பஷீர் சுடெமொன்; PLANமசெசியொவின் 
முதன்டம உதவி இயககுனர் மு்கமொட் 
சரொஜொமி அபதுல் ரஹீம்; பினொஙகு 
மொந்கர் ்கழ்க உறுபபினர்்களொன 
நிகச்கொெஸ் ்தங ஜீ சவ மற்றும் 
ஹர்விநதர் சிங மற்றும் எம்.பி.பி.பி 
்ஜலுத்சதொங மணைெ ்்பொது சு்கொதொர 

உதவியொளர், கூ எங சேொங ஆகிசயொர் 
்கெநது ்்கொணைனர்.

சமலும் ்கருத்து ்தரிவித்த ைத்சதொ 
்்கரொமொட் ேட்ைமன்ை உறுபபினருமொன 
்ஜகடிப,  2018 முதல் 2021, நவம்்பர்  
வடர, பினொஙகு மொநிெத்தில்  இரணடு 
ஊரொட்சி மன்ைங்கள் இடைநது  ் மொத்தம் 
470 050 மரங்கள் நைப்பட்ைன, என்ைொர்.

பினொஙகு மொந்கர் ்கழ்கம் 97,981 
மரங்கடளயும், ்ே்பரொங பிடை மொந்கர் 
்கழ்கம் 61,779 மரங்கடளயும் நட்டுள்ளன.

"மொநிெ அரசு கூடுதல்  மரங்கள் நடும் 
திட்ைத்டதத் ்தொைரும். சமலும், 2030 
ஆம் ஆணடுககுள் 600,000 மரங்கள் 
நடும்  இெகட்க அடைய முடியும்," என்று 
நம்பிகட்கத் ்தரிவித்தொர். 

முன்னதொ்க, இஙகுள்ள எம்.பி.பி.பி-ககுச் 
்ேொநதமொன நிெத்தில் உள்ள ேமூ்கத் 
சதொட்ைத்டத ்ஜகடிப ்பொர்டவயிட்ைொர்.

“நிெம் மற்றும் ்கொலி இைங்களின்  
்பயன்்பொட்டு அதி்கரிக்க இது ச்பொன்ை 
ேமூ்கத் சதொட்ைத் திட்ைங்கடள மொநிெம் 
முழுவதும் விரிவுப்படுத்தெொம், என்ைொர்.  

இநத முயற்சி சுற்றுச்சூழடெ 
சமம்்படுத்துவசதொடு மட்டுமல்ெொமல், 
ேமூ்கத்தின் நிதிச் சுடமடயயும் 
குடைககிைது,” என்று அவர் 
விளக்கமளித்தொர். ் மொத்தமொ்க, 100 '்ேட்' 
டஹட்சரொச்பொனிகஸ் மற்றும் சதொட்ைக 
்கருவி்கடள உள்ளூர் மக்களுககு 
விநிசயொகிக்க கிரொம ேமூ்க சமெொணடம 
்கவுன்சில் (எம்.பி.ச்க.ச்க) பிரதிநிதி்களிைம் 
ஒப்படைக்கப்பட்ைது. பினொஙகு ேமூ்கத் 
சதொட்ைத் திட்ைம் PLANMalaysia @
Pulau Pinang, எம்.பி.பி.பி மற்றும் ைத்சதொ 
்்கரொமொட் சேடவ டமயத்தின் ஒத்துடழபபில் 
இத்திட்ைம் சமற்்்கொள்ளப்படுகிைது.

எம்.பி.பி.பி புதிய வெயலா்ளராக இராபேந்திரன் நியமனம் - முதலெர்

எம்.பி.பி.பி புதிய 
வசயலா்ளர் 

இராபேந்திரன்.

தனித்து ொழும் தாயமார்கள, 
பிள்்ளகளுக்குப் பண்டி்க 

அன்பளிப்பு

மாநில முதல்வரின் துறைவியாருமான 
தான் லீன் கீ தாயமார்கள, பிளற்ளகளுக்குப் 
ேணடிறக அன்ேளிப்பு ்வழங்கினார் (உ்ன் 

ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் பசாங் எங்).

மாநில அரசு 2030 ஆண்டுக்குள 600,000 
மரங்க்்ள நட இலக்கு

ோலான் பயார்க் அருகில   
றைட்பராபோனிக்ஸ் 
திட்்ம் 
விரிவுப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது.

ோர்்ச்வுன் - பினொஙகு மொந்கர் ்கழ்கத்தின்                
(எம்.பி.பி.பி) புதிய ்ேயெொளரொ்க ்்பொறியியல் துடையின் 
தடெவர்  இரொசஜநதிரன் நியமனம் ்ேய்வதொ்க முதல்வர் 
சமதகு ேொவ ்்கொன் யொவ அறிவித்தொர். 

அணடமயில் நடை்்பற்ை  நடைப்பயைம் (City walk) 
நி்கழ்ச்சியில் ்கெநது ்்கொணைப பின்பு ்ேய்தியொளர் 
ேநதிபபுக கூட்ைத்தில் இவவொறு அறிவித்தொர். 

முன்னொள் ்ேயெொளர் ைத்சதொ அட்னொன் மு்கமது 
ரேொலி அவர்்கள் ்கைநத 34 வருைங்களொ்க மொந்கர் 
்கழ்கத்தில் ஆற்றிய சேடவககும் ்பங்களிபபுககும் மொநிெ 
முதல்வர் நன்றித் ்தரிவித்தொர். சமலும், அவர் ஒரு 
்்பொறுபபுைர்ச்சி மிக்க ஊழியர் ஆவொர். மொந்கர் ்கழத்தின் 
சமம்்பொட்டுககுத் தன்னொல் இயன்ை சேடவ வழஙகியது 
்பொரொட்ைககுரியது. 

இரொசஜநதிரன்,59 ்கைநத 1985 ஆம் ஆணடு முதல் 

பினொஙகு மொந்கர் ்கழ்கத்தில் சேடவயொற்றி வருகிைொர். 
36 வருைங்களொ்க இம்மொந்கர் ்கழ்கத்தில் ்பணிபுரியும் 
இவர்   எம்.பி.பி.பி-இன்  பின்புெத்டத நன்கு அறிவொர். 
அதுமட்டுமின்றி, எம்.பி.பி.பி வளர்ச்சிககு   ஓர்   ஆற்ைல்    
மிக்க ்ேயெொளரொ்க சிைநத சேடவ வழஙகுவொர் என 
முதல்வர் நம்பிகட்கத் ்தரிவித்தொர். 

இன்று முதல் மொந்கர் ்கழ்கத்தின் புதிய ் ேயெொளரொ்கப 
்பதவிசயற்கும் இரொசஜநதிரன் தொம் ஆற்றிய சேடவககுக 
கிடைத்த அஙகீ்கொரமொ்கக ்கருதுவதொ்கக கூறினொர்.

மொநிெ முதல்வர், ஆட்சிககுழு உறுபபினர்்கள், 
மொந்கர் ்கழ்க சமயர் ைத்சதொ இயூ துங சியொங மற்றும் 
்கவுன்சிெர்்கள் தன் மீது ்்கொணை நம்பிகட்கடய சிைநத 
சேடவ வழஙகி நிடெநிறுத்துவதொ்க இரொசஜநதிரன் 
நம்பிகட்கத் ்தரிவித்தொர். 

“மொநொ்கர் ்கழ்க ்ேயெொளரொ்க ்பெ ேவொல்்கடள 

எதிர்சநொக்க சவணடியிருககும். 
எனசவ, ்்பொறுபபு, ஆற்ைல் 
மற்றும் விைொமுயற்சியுைன் 
மொந்கர் ்கழ்க 
மு ன் ச ன ற் ை த் தி ற் கு ச் 
சேடவயொற்ை இெககு 
்்கொணடுள்ளதொ்க,” கூறினொர். 
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டிேம்்பர்,24 அன்று ்ப்கொங, ்்பநசதொங 
அப்பகுதி்களில் துபபுரவுச் சேடவ்கடள 
சமற்்்கொணைனர். 

இசயொ மற்றும் தன்னொர்வெர்்கள் ்கைநத 
டிேம்்பர்,19 முதல் ்வள்ளம் ்பொதித்த 
்பகுதி்களுககுச் ்ேன்று  உதவி ்ேய்து 
வருகின்ைனர்.

எம்.பி.எஸ்.பி அவேர சமெொணடமத் 
துடைத் தடெவர் மு்கமது ஐடில் ேம்சூரி, 
2017 இல் பினொஙட்க தொககிய ் வள்ளத்டத 
விை, அணடமயில் சிெொஙகூர் மொநிெத்தில் 
ஏற்்பட்ை ் வள்ளம் சமொேமொ்க இருப்பதொ்க, 
பூஞசேொங, ்கம்ச்பொங ்தங்கொவில் 
துபபுரவுப ்பணி சமற்்்கொணைப பின் 
இவவொறு ்தரிவித்தொர்.

பினொஙகு மொநிெத்தின் ேட்ைமன்ை 
உறுபபினர்்கள் மற்றும் நொைொளுமன்ை 
உறுபபினர்்கள் ்வள்ளம் ்பொதித்த 
இைங்களுககு சநரடியொ்கச் ்ேன்று  
உதவிக்கரம் நீட்டியசதொடு  துபபுரவுப 
்பணியில் ்பஙச்கற்்கவும் விடரநதனர்.

சிெொஙகூர் மற்றும் ்ப்கொங மொநிெங்களில்  
்வள்ளத்தொல் ்பொதிக்கப்பட்ை மக்களுககு 
உதவ பினொஙகு மொநிெ  தன்னொர்வத் 
்தொணைர்்கள் தங்களொல் இயன்ை 
உதவி்கடளச் ்ேய்ய விடரநதச்பொது,   
்வள்ள ்நருக்கடிககு மத்தியில் ்்பொது 
மக்களிடைசய மனிதொபிமொனம் நிெவுவடதக 
்கண கூைொ்கக ்கொை முடிகிைது.  

பினொஙகு, ச்பரொக மற்றும் சஜொகூர் 
ச்பொன்ை மொநிெங்கடளச் சேர்நத ்்பௌத்த 
சூ சி ்மரிட்ஸ் ேங்க உறுபபினர்்கள் ்ஷொ 
ஆெொமில் சமொேமொ்கப ்பொதிக்கப்பட்ை 
்பகுதி்களில் ஒன்ைொன தொமொன் � மூைொவில் 
்பொதிக்கப்பட்ை இைங்களில்  துபபுரவுப ்பணி 
சமற்்்கொள்ள முற்்பட்ைனர். 

இச்ேங்கத்டதச் சேர்நத 200 
தன்னொர்வெர்்கள் ்பொதிக்கப்பட்ைவர்்களுககு 
உைனடி உதவி்கடள வழஙகுவதற்்கொ்க  
்பணியில் ஈடு்பட்ைதொ்க இச்ேங்கத்தின் 
பினொஙகு மொநிெ தடெடம நிர்வொ்க 
இயககுநர்  ைத்சதொ கூ பூ லிசயொங 
குறிபபிட்ைொர். 
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சிலாங்கூர் மற்றும் ்ப்கொங மொநிெங்களில் 
்வள்ளத்தொல் ்பொதிக்கப்பட்ை மக்களுைன் 
பினொஙகு மொநிெ அரசு ஒன்றிடைநது  
்ேயல்்படுகிைது என்று மொநிெ  முதல்வர் 
ேொவ ்்கொன் யொவ கூறினொர்.

மொநிெ அரசு மனிதவளத்டத 
வழஙகுவசதொடு மட்டுமல்ெொமல், 
்பொதிக்கப்பட்ை ்பகுதி்களுககு உைவு 
மற்றும் மருத்துவ உதவி்கடளயும் ்கட்ைம் 
்கட்ைமொ்க அனுபபியுள்ளது.

"பினொஙகு அரேொங்கம் 
சதடவப்படு்பவர்்களுககு தனது உதவிடயத் 
்தொைர்நது வழஙகும்," என்று முதல்வர் 
தனது அறிகட்கயில் இவவொறு   கூறினொர்.

முன்னதொ்க, ்வள்ளத்தொல் ்பொதிக்கப்பட் 
ைவர்்களுககு உதவ ஒன்றிடைநது 
்ேயல்்பட்ை தன்னொர்வெர்்கள் 
அடனவருககும்  முதல்வர் தனது நன்றிடய 
்தரிவித்தொர். 

்பொதிக்கப்பட்ைவர்்கள் டதரியமொ்க இநத 
இக்கட்ைொன சூழடெ  ்கைநது ்ேல்ெ 
சவணடும் என்றும் ச்கட்டுக்்கொணைொர். 

வதபலாக் கும்ோர் - 2022 ஆம் 
ஆணடு ்தொைஙகிய நிடெயில், பினொஙகு 
மொநிெ அரசு அதன் மொநிெ வீட்டுவேதி 
வொரியத்தின் மூெம் பினொஙகு வொழ் 
மக்களின் முன்சனற்ைத்திற்்கொ்க வொஙகும் 
ேகதிககு உட்்பட்ை வீடு்கள் நிர்மொணிக்க 
உறுதியளித்துள்ளது.

மொநிெ வீட்டுவேதி, உள்ளொட்சி, ந்கரம் 
மற்றும் கிரொமபபுை திட்ைமிைல் ஆட்சிககுழு 
உறுபபினரொன ்ஜகடிப சிங டிசயொ, 
்பொயொன் ்ெப்பொஸ், செொட் 244, முககிம் 
9, ்தலுக கும்்பொர் ்பகுதியில் ஒரு புதிய 
வீட்ைடமபபுத் திட்ைத்டத அறிவித்தொர். 
சமலும், ேமூ்கத்திற்கு வொஙகும் ேகதிககு 
உட்்பட்ை திட்ைங்கடள வழஙகுவதன் 
முககியத்துவத்டதயும் வலியுறுத்தினொர்.

பினொஙகு மொநிெம் தற்ச்பொது 130,087 
்பல்சவறு வட்கயொன வீடு்கடள வழஙகும் 
இெககிடன எட்டியுள்ளது. அதொவது, இநத 
எணணிகட்க 2030 ஆம் ஆணைளவில் 
அதன் 220,000 இெககு யூனிட்்களில் 
வழஙகும் திட்ைத்தில் 60 விழுக்கொட்டை  
அடைநதுள்ளது, என்ைொர்.

"பினொஙகுவொழ் மக்களின் நெனுக்கொ்க 
வொஙகும் ேகதிககு உட்்பட்ை வீடு்களின் 
எணணிகட்கடய உயர்த்துவதற்்கொன உரிய 
நைவடிகட்கடய ட்கயொணடு வருகிைது.

“இநத ஆணடு மொநிெ வீட்டுவேதி 
வொரியத்தின் கீழ்  வொஙகும் ேகதிககு 

மாநில அரொங்கம் 
வெள்ளத்தால 

பாதிக்கப்பட்படாருக்கு உதவி 

“பினொஙகு மொநிெம் எல்ெொ வழி்களிலும் 
உங்களுைன் ஒன்றிடைநது நிற்கிைது. 
நீங்கள் தனி ஆள் இல்டெ,” என 
்வள்ளத்தொல் ்பொதிக்கப்பட்ைவர்்களுககு 
தனது மு்கநூல் ்பதிசவட்டில் முதல்வர் 
இவவொறு ்பதிவு ்ேய்தொர். 

சிெொஙகூர் மற்றும்  ்ப்கொங  
மொநிெங்களில் ்பொதிக்கப்பட்ைவர்்களுககு 
உதவ பினொஙகு மொநிெ அரசு  ஊரொட்சி 
மன்ை உதவியுைன்  டிேம்்பர்,20 அன்று 
உதவிக்கரம் நீட்டியது. 

உட்்பட்ை வீைடமபபுத் திட்ைங்கடளத் 
்தொைங்கவுள்ளது. எங்களின்  இெககு 
யூனிட்்கடளப பூர்த்தி ்ேய்வதற்்கொன 
முயற்சியில் சிைப்பொ்கச் ்ேயல்்படுகிசைொம். 
ேொத்கமொன முடிவு்கடளக ்கொைெொம்," 

என்று ைத்சதொ ்்கரொமொட் ேட்ைமன்ை 
உறுபபினருமொன ்ஜகடிப ்பொயொன் 
்ெ்பொஸில் ்ேய்தியொளர்்களிைம் இவவொறு 
்தரிவித்தொர். 

4.2 ஏக்கர் நிெப்பரபபில் 

உருவொக்கப்படும் இத்திட்ைத்தில், 
800 யூனிட் ்கெபபு சமம்்பொடு மற்றும் 
்கட்டுமொனப ்பணி்கள் இநத ஆணடு 
இறுதியில் சமற்்்கொள்ளப்படும் என 
எதிர்்பொர்க்கப்படுகிைது.

இதற்கிடையில், வீட்டுவேதி மற்றும் 
உள்ளொட்சித் துடை அடமச்ேர் ைத்சதொ� 
ரீேல் ் மரிக்கன் டநனொ ் மரிக்கன் மக்கள் 
வீைடமபபுத் திட்ைத்டத (பி.பி.ஆர்) நிறுவ 
பினொஙகு மொநிெத்திற்கு உதவ முடியும் 
என்று ்ஜகடிப நம்பிகட்கத் ்தரிவித்தொர்.

பினொஙகில் உள்ள ஐநது 
மொவட்ைங்களிலும் பி.பி.ஆர் வீைடமபபுத் 
திட்ை சமம்்பொட்டிற்்கொ்க 72.3 ஏக்கர் 
நிெத்டத மொநிெ அரசு அடையொளம் 
்கணடுள்ளது, என்்படத ்ஜகடிப மீணடும் 
சுட்டிக்கொட்டினொர்.

“மொநிெ அரசு இத்திட்ைத்திற்்கொ்க 
நிெத்டத அடையொளம் ்கணை நிடெயில்  
அதடன ்ேயல்்படுத்த மத்திய அரசின் 
உத்தரவுக்கொ்க நொங்கள் இபச்பொது 
்கொத்திருககிசைொம்.

"மத்திய அரேொங்கம் ஏற்்கனசவ 
இரணடு பி.பி.ஆர் வீைடமபபுத் திட்ைங்கள் 
பினொஙகில் சமற்்்கொள்ளப்படும் என்று 
அறிவித்தது. அதில் ஒன்று தீவில் 
மற்்ைொன்று ் ்பருநிெத்தில் அடமக்கப்படும் 
என எதிர்ப்பொர்க்கப்படுகிைது," என 
்ஜகடிப நம்பிகட்கத் ்தரிவித்தொர்.

பினாங்கில ொரியம்  ொங்கும் ெக்திக்கு 
உட்பட்ட வீட்மப்புத் திட்டங்க்்ள 

பமம்படுத்த இலக்கு

பினொஙகு மொந்கர் ்கழ்கம் (எம்.பி.பி.பி) 
மற்றும் ்ே்பரொங பிடை மொந்கர் ்கழ்கம் 
(எம்.பி.எஸ்.பி)  ஆகிய இரணடு ஊரொட்சி 
மன்ைங்களின் ்பணியொளர்்கள் ்வள்ளம் 
்பொதிக்கப்பட்ைப ்பகுதி்களில்  சுத்தம் 
்ேய்து வருகின்ைனர். இநதப ்பயைத்தில் 
அவர்்களுைன் எம்.பி.பி.பி சமயர் ைத்சதொ 
இயூ துங சியொங அவர்்களும் ்களம் 
இைஙகியுள்ளொர்.

ைத்சதொ இசயொ தடெடமயில்            
எம்.பி.பி.பி சிைபபுப ்பணிக குழுவினர் ்கைநத  

தெலுக் கும்பார் ்குதியில் புதிய வீடமைப்புத் திடடத்மெ ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் 
தெக்டிப் சிங் டியயபா அறிவித்ெபார்.

தெலுத்யெபாங் நபாடபாளுைன்ற உறுப்பினர் 
ஆர் எஸ்.என இரபாயர் தெள்ள மீடபுப் ்ணியில் 

க்ளம இ்றங்கினபார்.

எம.பி.எஸ்.பி ஊழியர்கள  
தெள்ளத்தில் ்பாதிக்கப்்டட இடங்களில் துப்புரவுப் ்ணி யைறதகபாணடனர்.

எம.பி.பி.பி யையர் டத்யெபா இயூ துங் சியபாங் 
ெனது ்ணிக்குழு உெவியுடன ்கபாங், 
த்நயெபாங் ்குதியில் துப்புரவுப் ்ணி 

யைறதகபாணடனர்.
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英特尔集团（Intel Corp）
未来10年将在马来西亚投资
300亿令吉，配合是项投资的
计划之一，峇六拜英特尔新
厂举办新厂动土奠基仪式，
以提升该集团先进半导体封
装技术制造能力。

槟州首席部长曹观友说，
投资项目将专注于扩展组装
测试制造，并增加封装能力
来建立芯片，预计将在2024
年初投入生产，并创造4000 
多个就业机会。

他是在峇六拜工业区第三
区英特尔厂房出席“鹈鹕计划
（Pelican Project）”奠基仪式
上致词时说。

他说，作为推动槟城强大
工业生态系统发展的 8 位先
驱投资者之一，英特尔与国
内经济建立了牢固的联系，
并在巩固槟城作为先进制造
业中心的地位发挥了重要作
用。 ”

他 也 表 示 ， 英 特 尔 在 槟
城的业务已近半个世纪，现
已发展为拥有 10 座建筑的
高科技园区，包括英特尔最
大的组装和测试站点、马来
西亚最大的产品设计和开发
中心，以及支持全球人力资
源、财务、采购、IT 和供应
链运营的英特尔共享服务中
心。

“英特尔已在马来西亚投资
超过250亿令吉，目前拥有约 
1万3000名员工。 ”

他说，槟城是国外投资和
对外贸易的主要支柱之一，
并在投资方面连续两年取得
出色业绩，其中2019年取得
历史最高成就的170亿令吉，
以及2020年的140亿令吉，加
上如今英特尔再投资决定，
相信2021年槟城投资表现将
大大超越以往的记录，更上
一层楼 。

“我们为英特尔选择槟城设
厂感到自豪和感激，该公司

于 1972 年在槟城建立第一间厂房，最初
投资160万美元并拥有100名员工，在过去
几十年中进一步加深了其在槟城根基。”

他也感谢英特尔公司在新冠肺炎疫情
提供超过 500 万令吉援助 以协助医院、
学 校 、 前 线 人 员 和 有 需 要 的 家 庭 。 同
时，英特尔公司还帮助超过 1万7000人接
种了疫苗，包括员工、邻近公司及其供
应商。

2022 年庆祝工业化50周年
另外，曹观友也表示，槟城将在2022 

年庆祝工业化50 周年纪念日。
“这是一个重要的里程碑，证明槟州在

吸引投资者方面，持续保持有利及友善
的投资环境。”

锺奕娟：鹈鹕计划为英特尔新商标
英 特 尔 马 来 西 亚 区 董 事 经 理 锺 奕

娟 说 ， 英 特 尔 “ 鹈 鹕 计 划 （ P e l i c a n 
Project）”新厂房计划，将会是该公司的
最新商标（trademark)。

“英特尔于1972年选择槟城作为美国以
外的第一个站点，当时英特尔从只有100

名员工，并从160万美元的初始投资发展
成为英特尔完善的设计开发中心。”

她说，如今英特尔将在未来10年投资
超过300亿令吉，预计提供超过4000个就
业机会，并提升公司的先进半导体封装
技术制造能力。

与会者包括大马投资发展局首席执行
员阿罕阿都拉曼、贸易与工业与企业发
展委员会主席拿督阿都哈林、槟岛市长
拿督尤端祥、槟城首长特别投资顾问拿
督斯里李家全、投资槟城首席执行员拿
督吕丽莲等人。

英特尔槟新厂房动土
阿罕阿都拉曼（左起）、曹观友及钟奕娟主持动土仪式。

未来10年投资                        令吉

“英特尔将在未来10年投资超过300亿令吉，

预计提供超过4000个就业机会，并提升公司

的先进半导体封装技术制造能力。”
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新年伊始，迈入第6届的“城市生态骑行@浮罗山背”在350名脚车骑士踊跃参与下，圆满举
行。

槟州首席部长曹观友表示，浮罗山背是蕴藏在槟州的一颗宝石，拥有绿意盎然的环境及独特
的生态风土人情。

“尤其是首次参与的参与者，可尽情享受及欣赏这里的沿途风景，如稻田、甘榜、红树林等
等。”

他是为“城市生态骑行@浮罗山背”活动主持挥旗仪式时，如是指出。

配合防疫减少参与人数
他指出，相较于以往每届有近1000人参与，这次基于需遵守防疫标准作业程序，今届减少参

与人数至350人而已。
他欣见新年伊始，所有的参与者都已整装待发，精神抖擞准备完成全长25公里的骑行路线。
这项生态骑行从浮罗山背体育中心启程，途径梦田休闲农场、Pantai Malindo及浮罗山背集

装箱艺术。

协助实现槟2030愿景
他表示，相当感激槟州人民时刻支持及踊跃参加槟州政府所举办的活动。
“你们的参与相当重要，将有助实现槟城2030愿景。”

尤端祥: 推广浮罗山背生态游
槟岛市长拿督尤端祥表示，这项“城市骑行@浮罗山背”的举办，将有助于推广该处的生态旅

游。
他说，在浮罗山背可常见脚车发烧友骑行，尤其是周末时段。
他欣见这项城市骑行活动已举办了六届，惟，他呼吁参与者们在享受骑行乐的同时，严格遵

守防疫标准作业程序。
出席者包括槟州体育与青年发展委员会主席孙意志、浮罗山背国会议员拿督莫哈末峇迪亚、

浮罗勿洞区州议员莫哈米都阿。

槟州元旦日常年盛会“城市步行”（City Walk）
，在约一千名市民遵守防疫标准作业（SOP）下
成功举行，大伙儿朝气十足迎接2022年第一天！

亲 民 的 槟 州 首 席 部 长 曹 观 友 , 联 同 夫 人 陈 莲
枝、槟州青年体育委员会主席孙意志行政议员、
升旗山国会议员黄汉伟、彭加兰哥打区州议员魏
子森、槟岛市长拿督尤端祥、一众市议员等,与
民众齐步走并亲切交流,携手打造健康及温馨社
会。

由槟岛市政厅主办的城市步行，在每年元旦日
早上举行，今年晋入第10年，今年起点是在旧关

仔角市政厅大厦前,途经莱特街、华盖街、莲花
河、牛干冬、椰脚街,最后回到市厅大厦,全程约3
公里,完成行程者获参与抽幸运奖。

为了让参与者保持适当距离，主办单位特别提
供雨伞，促参加者持伞步行，即可保持距离，也
可遮阳，一举两得。参加者也受促全程戴口罩，
保护自己、保护他人。

首长在仪式上致词时表示,尽管为了遵守SOP，
今年只限不超过一千人参加，比起往年超过一万
人的盛况，不可同日而语，但他仍然感受到市民
的热情，大家全程享受在古迹区步行的乐趣。

“槟州政府感谢人民的支持，希望大家继续当
州政府的后盾，携手实现州政府倡议的槟城2030
愿景：重家庭、拥绿地、精明州、耀全国。”

尤端祥为赈灾市厅员工打气
此外，拿督尤端祥致词时，感谢市民支持，让

这项常年盛会光荣迈入第10届。
他 说 ， 在 我 们 以 兴 奋 的 心 情 参 与 城 市 步 行 当

儿，别忘了市政厅还有工作人员仍在雪兰莪和彭
亨参与赈灾,他向他们致予敬意，希望他们顺利
完成任务，安全归来。

城市步行元旦日成功举行 

首长与市民朝气迎             年

主办单位特别提供雨伞，让参加者持伞步行，即可保持距离，也
可遮阳。

槟州元旦日常
年盛会“城市
步 行 ” 圆 满
举行

浮罗山背“城市生态骑行” 
首长: 探索生态独特风光

槟首长曹观友与众人骑着脚车，欣赏浮罗山背沿途美景。

今届的城市骑行因为需遵守防疫标准作业程序，主办方将参与人
数减少至350人。
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“您不孤单，槟城与您同在！”
2021年12月16日突如其来的豪雨，让雪兰

莪州、彭亨州陷入严重水灾，槟州政府随
即出动资源援助雪州和彭亨州的灾民。

槟州首席部长曹观友表示，槟州政府除
了提供人力之外，亦分阶段向受灾的地区
提供食品和医疗援助，以实际行动声援雪
州和彭亨州的灾民。

他亦向齐心协力到灾区援助的自愿人士
及组织表示感谢，并祈愿受灾灾民能够坚
强，度过这难关。

槟州政府第一时间派出地方政府赈灾队
伍，携带各种设施，支援当地赈灾行动。
此外，槟州许多非政府组织及义消队也响
应槟州政府号召，纷纷南下施援。

首轮的支援队由槟州两地市政厅派出71
名员工、电锯19个、各功能罗里7辆、货车4
辆、四轮驱动车4辆、升降机（Tail Lift）1
辆，前往灾区施援。

支援雪彭水灾善后工作
第二支援队则在2021年12月30日，由威省

市政厅动员48名员工及12辆交通工具，南下
前往雪州及彭亨，以支援水灾善后工作。

该队包含46名“橙色英雄”及2名职员，各
类型交通工具包括客货车、自卸车、抓斗起
重机、四轮驱动车、升降机等。

第二支援队协助在文冬及加叻等地区展开
救灾及善后工作至2022年1月6日。

市长亲自带队深入灾区援助
槟岛市政厅及威省市政厅特工队亦在槟岛

市长拿督尤端祥带领下，于2021年12月19日
开始深入受灾地区提供援助，并在12月24日
率领特工队到彭亨文冬清理灾后狼藉现场。

槟议员为灾民献温情
另一方面，槟州人民代议士亦纷纷出动，

义不容辞施援手，为水灾灾民献温情。
升旗山国会议员黄汉伟、浮罗池滑州议员

李俊杰、槟岛市议员陈慧萍等，发挥守望相
助的精神，捐献物资予彭州灾民。

多名州议员也亲自率领服务团队，除了
送必需品往灾场，亦协助清理工作，盼灾
民早日恢复正常生活。

而 非 政 府 组 织 ， 如 慈 济 也 派 出 来 自 槟
州、霹雳及柔佛约200名志愿者前往灾区施
援。

槟州政府第一时间派出地方政府赈灾队伍，携带各种设施，支援当地赈灾行动。

槟城地方政府出动各类型交通工具深入灾区救援。

1.	 槟州人民代议士亦纷纷出动，义不容辞施	
	 援手，捐助物资为水灾灾民献温情。

2.	 日落洞区国会议员雷尔（左）及峇都	
	 兰樟区州议员王耶宗，亦到灾区内帮	
	 忙灾民清理家园。

3.	 槟岛市政厅及威省市政厅特工队亦在槟岛	
	 市长拿督尤端祥带领下，到彭亨文冬灾区	
	 清理狼藉现场。	
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槟政府与水灾灾民同在
提供全方位援助渡难关
槟政府与水灾灾民同在

1
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出生于槟城的大马壁球公主拿督妮歌

大卫受委为2022年槟城旅游大使，为家乡
推广旅游，向世界介绍槟城之美。

以 “ 我 的 家 乡 ， 槟 城 欢 迎 您 ” （ M y 
Hometown, Penang Welcomes You）为标
语，妮歌将从其角度重点介绍槟城景点
和活动，带领大家了解本地多元文化，
丰富的文化遗产和自然生态环境，极富
盛名的街头美食和热情好客的人民。

妮 歌 大 卫 在 受 委 仪 式 上 致 词 时 说 ，
此次能担任槟城旅游大使，令她深感荣
幸，因为槟城是其自小生长的地方，为
心爱的州属做出贡献，是她一直以来的
梦想。

妮歌：槟城让我感到骄傲
她续说，槟城拥有不少美食美景，结

合传统与现代风格的交汇，每次在外地
提到槟城的时候，都让她感到骄傲。

“我感谢获得委任为槟城旅游大使，让
我有机会向世界展示我的家乡，也希望
借此吸引更多国内外游客到来，促进槟
城旅游业。”

随 着 妮 歌 受 委 为 2 0 2 2 年 槟 城 旅 游 大
使 ， 大 家 将 会 见 到 她 不 同 于 平 时 的 一
面，穿梭于槟城街道，品尝本地美食，
并打卡槟城旅游景点。

首长：州政府助旅游业者重振
槟州首长曹观友乐见妮歌与州政府合

作，也欢迎妮歌重新探索及分享槟威之
美。他相信妮歌的加入，将有助于重振
槟州旅游业。

他也说，疫情之下，加上管制令逐步
放宽，州政府全力协助业者重振旗鼓，
如今的佳节期间，槟州迎来不少游客，
不少旅游景点也推出优惠配套，以吸引
更多游客。

他续说，旅游业也在2022年预算案中
获高额拨款5000万令吉，用于推广槟州旅
游项目，进一步协助旅游业复苏。

杨顺兴：认可不同领域人才举措
槟州旅游与创意经济事务行政议员杨

出生于槟城的大马壁球公主拿督妮歌大卫受委为2022年槟城旅游大使。

大马安全旅游联盟（Travel Safe Alliance 
Malaysia）日前与槟州旅游及创意经济办公室
缔结合作伙伴，签署合作协议，携手在槟城推
动安全旅游。

大马安全旅游联盟是在2021年10月成立，
由4个组织组成，涉及旅游、商业活动及航
空业，包括大马会展组织业者及供应商总会
（MACEOS）、大马酒店业者公会（MAH）
、大马旅游同业协会（MATTA）及大马航空
集团（MAG）。该联盟的宗旨是推广安全旅
游，并提供端到端的安全旅行解决方案。

杨顺兴: 槟州率先推广安全认证
槟州旅游及创意经济委员会主席杨顺兴行政

议员在仪式上说，槟城一直是马来西亚旅游业
的先行者，在许多方面引领行业，更把安全视
为重中之重。

“槟州于2020年7月，即新冠肺炎爆发的数个
月，就推出“新冠肺炎安全认证”，该认证颁发
给符合并遵守地方当局制定的严格卫生和安全
标准的旅游业者。”

“新冠肺炎安全认证是马来西亚首创，向所
有人证明槟城是一个坚持健康和安全的州属，
在允许跨州后，即恢复了游客访问槟城的信
心。现在，通过大马安全旅游联盟，我们的认
证计划倡议现已达到全国范围。 ”

杨顺兴指出，槟州与大马安全旅游联盟合
作，为游客提供了端到端的安全旅行解决方
案，从而使我们能够将槟城定位为负责任的旅
游目的地，让游客更安心出游，因为卫生规格
已全到位。

其他致词者包括大马酒店业者公会会长拿
督N苏巴玛廉、大马航空集团首席执行员依占
依斯迈等。出席者包括大马会展业者及供应商
总会会长张国平、大马旅游同业协会主席陈国
良、槟州环球旅游机构首席执行员黄茁原等。

大马安全旅游联盟与槟政府合作 

携手推动安全旅游

顺兴指出，委任妮歌为2022年槟
城旅游大使是槟城重振旅游业
的策略之一，也是槟州认可州
内不同领域人才的一项举措。

他 说 ， 在 槟 城 土 生 土 长 的
妮歌是壁球世界冠军，声名远
播，凭着对家乡槟城的热爱，
接受了槟州政府的献议，成为
2022年槟城旅游大使。

“ 我 们 对 妮 歌 的 能 力 充 满 信

心，希望在她的助力下，可将
槟城介绍给更多人。随着妮歌
加 入 重 振 旅 游 计 划 的 行 列 ，
相信2022年将是充满希望的一
年。”

槟 州 元 首 阿 末 弗 兹 在 场 见
证。出席者尚有槟州秘书拿督
再拉尼、日本驻槟总领事折笠
弘維、槟城环球旅游机构总执
行长黄茁原等。

为家乡助力振兴旅游业 
妮歌出任槟旅游大使
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大马中央福利理事会槟州分会总执行
长拿督陈良成指出，该会已设下目标，
在2022年加强福利，让辖下的安老院老
人更为健康。

他说，疫情来袭，让该院在这两年来
学习到很多新经验，其中，通过饮食中
加强老人们的健康体魄，和提升卫生是
该院未来的计划之一。

他也透露，州政府已批准一块位于峇
冬丁宜安老院旁，占地一依格地段的临
时地契予该院，为此，院方将在明年开
始美化工程和老人休闲中心，让老人们
的生活更为健康。

另外，他指出，疫情导致依靠捐款的
非政府组织收入大减，该组织也在此行
列之内，为此，该院计划通过与企业合
作加强基金韧性，以确保未来遇到相同
情况时，能够拥有更充足准备，面对任
何挑战。

“我们计划在柏淡的安老院空地，和
企业合作种植农作物以地养院，以冀经
费来源更多元，保障老人福祉。”

他也感谢社会热心人士及企业，在
过去的疫情期间仍然不遗余力地协助该
院，让该院能够安心照顾孤苦老人，为
社会贡献力量。

槟城关怀联盟（PgCare Alliance）总
策划吴松文博士表示，该联盟在新的一
年将继续其运作，即提供心理健康服
务、工作和食品援助、远程医疗和TCM
支持。

他接受《珍珠快讯》电话访问时说，
尽管目前疫情看来已缓和，但实际上还
是存在的，尤其是法国及欧洲的疫情持
续升温中。

“因此，我们不可对疫情掉以轻心，
槟城关怀联盟仍旧随时候命，提供必要

的支援。”
他说，该联盟的热线平台仍旧运作，

其余的慈善及援助活动仍旧在进行。
他表示，随着新的一年来临，槟城关

怀联盟将优化平台的运作，包括优化与
非政府组织、医疗组织等方面的合作，
将各组织的强点结合，提供人民更好的
服务。

他也提及，该联盟目前正探讨未来如
何为其他灾难提供支援，扩展一站式的
数字平台，帮助更多有需要的人。

报导黄国伟/翁懿娴

尽管新冠疫情仍未消散，槟州各领域已做好准备应对挑战，期许
2022年万象更新，明天会更好！

对于2022年的新年展望，受访者接受《珍珠快讯》访问时皆表
示，希望各行各业及生活都可回归正轨。然，受访者明白，在新常
态下重新为生活及工作冲刺，仍然需对疫情保持警惕。

来自慈善组织的受访者则认为，由于公共卫生及人民的健康仍是
首要关注的课题，加上受疫情影响的人士及家庭不少，因此新的一
年，慈善组织将扩大援助访问，让更多人受惠；同时也随时候命，
做好应对疫情的准备，不敢怠慢抗疫任务。

无论过去面对了多少的挫折，亦面对新冠疫情带来的严重冲击，
大家在新的一年仍要保持正面乐观的态度，迎接崭新的2022年。

报导翁懿娴
摄影Darwina Mohd Daud

槟各领域迎接2022年 
盼万象更新应对挑战

槟城华人大会堂主席拿督斯里许廷炎
希望，2022年度能够在平稳中度过，疫
情能够受到控制，而社会也能够回归正
常生活。

他说，目前疫情的情况仍然反复，经
济预计不会在短期内完全复苏，在情况
未明朗化之前，还是需要小心防范。

他 指 出 ， 就 目 前 情 况 而 言 ， 社 会
的整体卫生和民众的健康仍是最重要
的，他希望华社能够始终保持对病毒
的警惕，小心应对接下来的挑战。

无论如何，他认为，社会对病毒的
恐慌必须得到适当调整，人们需要在
疫情威胁下，尽量回归相对正常的生
活。

对于该会明年度计划，他透露，槟
城华人大会堂抱持谨慎态度，虽然会
恢复举办部分活动，如新春团拜，但
只会以小规模形式进行。

 “这也导致成本大增，如以往1桌10
人宴席，现在只能6人入座以保持安全
距离，一切按照标准作业程序进行。”

槟州中华总商会会长拿督斯里方
炎华评价，槟州明年度经济属于“中
等”，经济主要支柱电子及电气行
业和旅游业将取得佳绩，而住宅建
筑业走势趋缓。

他指出，得益于电子及电气行业
蓬勃发展，许多国际大厂纷纷在槟
州兴建或扩建厂房，这些兴建中的
工厂，有许多明年将投入运作。

“国际大厂如英特尔 Intel）、威
腾电子 （Western Digital）、泛林
集团（Lam Research）和欧司朗
（Osram）等；以及本地大型企业
如UWC和伟特（ViTrox）都在槟州
有新厂房，这也带动了工业建筑的
发展。”

无论如何，由于原材料上涨，加
上市场对明年对经济期待不高，所
以房市走势预计将会走低，同时，

通货膨胀将会是明年度市场的一项
大挑战。

吁关注外劳短缺问题
他也吁请政府关注工业外籍劳工

短缺问题，并尽早寻求可行的解决
方案。

“除了外劳，我们也缺少熟练技
术劳工，如工程师和研究员等，目
前市场仍需逾2万名有关方面的人
才，填补空缺。”

对于明年计划，他希望能够继续
推动本土的企业转型，以电子化和
自动化提升企业竞争力，并解决劳
工短缺问题。

“我们会继续举办以此为主题的
线上讲座，并通过在会员之间的互
相交流与配合，带动整个工业领域
的转型。”

方炎华：电子电气业蓬勃发展

大山脚瑶池金母慈善基金会（One 
Hope Charity ）主席拿督蔡瑞豪表
示， 2022年是该基金会创立20周
年，并已策划一系列造惠社群的活
动及计划，包括给予更实际及全面
性的援助，扩展援助区块及范围。

“我们目前的援助范围不仅在北马
一带，也已经扩展至中南马，甚至
是东马人来西马就医。而且近年来
我们接到越来越多来自遍布各地的
求助个案，所以未来我们有计划扩
展援助范围，让真正需要援助的弱
势群体，都能得到帮助。”

另外，他也提及，该基金会配合
周年纪念，推出周年特刊，里边记
载了本基金会这20年来的心路历程
及特别的援助案例，从他们最彷徨
无助的时刻得到社会伸出的援助之

手，以激励人心及相关资讯为主的
一本书籍。

“本基金会每一年给予的援助案例
都比往年增加数倍，也见证了受惠
者们的改变及成长。”

他说，回顾过去一年的点滴，该
基金会非常感谢一路相挺的热心人
士；在这一年里不仅给予该会信任
及支持，最欣慰的是看到备受关怀
群体得到实际的援助后，顺利度过
他们所面对的难关。

“我代表本基金会感谢所有支持、
赞 助 本 会 的 善 心 人 士 、 企 业 、 商
家、组织，2022年本会正式迈入第20
年，新的一年，新的征程；面对新
的机遇及挑战，我们将继续加大慈
善范围，全力提高精准帮扶，为弱
势群体的福祉奉献力量。”

蔡瑞豪：
扩展援助范围造惠社群

吴松文：继续槟城关怀联盟使命

许廷炎：警惕疫情应对挑战

陈良成：提升安老院卫生
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槟州政府华校及教会学校
事务协调委员会推出“风雨同
行，勇往直前”特刊及短片，
以记录该会2008年成立至今12
年来为槟州华教奋斗的酸甜苦
辣，同时显示槟州政府一直以
来与华教携手前进，为国家培
育未来栋梁。

槟州首席部长曹观友说，
槟州政府重视教 育，并始
终 与 人 们 一 起
进 步 ， 在 能
力 所 及 下
协 助 各 源
流 学 校 。 

“前事不忘，后事之师，我
们应回顾过去的成就与挑战，
以便为未来做好准备，希望华
协会继续努力，协助州政府处
理华校及教会事务、培育跨领
域高素质人才，同时也感谢每
一位成员14年来的付出。”

他说，华协会在主席章瑛的
领导下与槟州华教风雨同行，
而这届成员除了华教斗士及
议员外，还有许多专业认识加
入，使得组织更为完善。

首长：维护华教挑战艰巨
“ 维 护 和 传 承 华 教 并 不 容

易 ， 除 了 面 对 拨 款 不 足 的 

问题，还得应对极端分子的挑
战，例如最近有心人挑战华小 
和淡小违宪一事，然而华教在 
我 国 独 立 之 前 就 立 足 于 我
国，此课题是不该被质疑和
挑战的，遗憾的是国家领导
却没有加以阻止，让此等破
坏各族友好之事一再发生。”

他 强 调 ， 多 元 文 化 和 民
众 是 我 国 一 大 特 色 ， 没 有
远见的政治工作者却当作政
治筹码，这是不可取的，身
为政治工作者反而应加强国 
民团结，才能富国富民。

章瑛促改变结构符合社
会要求

槟州行政议员兼华协会主席
章瑛说，“风雨同行，勇往直
前”特刊及短片的推出，处理
记录了华协会12年来的工作点
滴，也是该会对社会的交代。

“ 在 我 国 ， 华 教 是 需 要 奋
斗的工作，先辈的坚持让我
们今日还能使用母语以及传
承文化，虽然我国是除了中
港台外，华教制度还算完善
的国家，但制度还是有所欠
缺，需要争取结构上的改变 
来符合社会要求。”

她 说 ， 所 谓 结 构 上 的
改 变 ， 就 是 全 国 各 源 流
学 校 得 到 平 等 对 待 ， 无 
论是华校、淡米尔、教会及宗
教学校都一律有中央政府负责
学校软硬体设施及师生福利。

“学习母语教育是宪法赋予
的基本权利，希望中央政府可
以从新作出改变，一起迈向更
和谐的国家发展，栽培人才，
做到真正的大马一家。”

章瑛也透露，会将此特刊致
予教育部及首相办公室，希望
可以分享槟州政府在华教方面
苏进行的多项努力和经验，一
同造福更多学子。

州政府至今拨1.1亿予各
源流学校

槟州政府从2009年至2021年
总共拨出1亿1522万令吉给予
州内各源流学校，其中包括
660万令吉制度化拨款给予州
内131所学校，350万令吉及240
万令吉首长特别拨款给予独中
及国民型学校，以及272万令
吉作为独中教职员奖励金。

会 上 也 播 放 了 精 彩 的 短
片，内容讲诉了州内华校和
独中面临的问题以及在州政
府协助下如何成功应对挑战
的历程。另外，“风雨同行，
勇 往 直 前 ” 特 刊 也 将 会 印 制
1000份并派发予各校。

槟政府华协会推出特刊短片 
记录与华教风雨同行

槟 州 贸 易 与 工 业 及 企 业 发 展 事
务 委 员 会 主 席 拿 督 阿 都 哈 林 指
出 ， 根 据 全 球 经 济 报 告 ， 全 球 清
真 市 场 稳 步 增 长 ， 预 计 其 市 场 价
值 将 从 3 . 1 兆 美 元 提 升 至 2 0 3 0 年
的5兆美元。

他 在 中 国 河 南 - 马 来 西 亚 槟 城
商 贸 投 资 展 览 会 开 幕 仪 式 上 说 ，
我 国 清 真 食 品 及 认 证 备 受 认 可 ，
相 信 槟 城 及 河 南 双 边 贸 易 合 作 ，
将 使 双 方 清 真 业 者 和 消 费 者 受
益。

他 也 说 ， 槟 城 拥 有 不 少 软 件 工
程 、 I C 设 计 工 程 的 专 才 ， 相 信
河 南 企 业 或 投 资 者 可 利 用 如 是 人
才 ， 协 助 进 军 本 地 电 子 与 电 气 相
关的业务。

他 续 说 ， 槟 城 融 合 各 种 族 、 语
言 及 文 化 ， 当 中 包 括 华 裔 ， 而 且
本 地 华 社 积 极 参 与 不 少 公 会 及 商
会 ， 这 些 公 会 也 和 州 政 府 建 立 良
好关系，持续予以支持及贡献。

“ 槟 城 是 个 适 合 华 商 投 资 及 生
活 的 地 方 。 我 相 信 槟 城 及 河 南 当
局 的 合 作 将 有 益 于 双 方 商 贸 ， 并
促进两地人民的关系。”

河 南 省 商 务 厅 副 厅 长 李 若 鹏 及
郑 州 市 商 务 局 副 局 长 郑 利 忠 ， 则
通过视频连线发表演说。

出 席 者 尚 有 槟 州 首 长 特 别 投 资
顾 问 拿 督 斯 里 李 家 全 、 大 马 外 贸
发 展 局 北 马 区 总 监 罗 斯 里 、 中 国
驻 槟 城 总 领 事 馆 领 事 郑 方 、 马 来
西亚河南商会会长庄子兴等。

中国河南-马来西亚槟城商贸投资展览会开幕。右为阿都哈林，左为庄子兴。	 

“风雨同行，勇往直前”特
刊将会印制1000份并派发予
各校。（左起）黄汉伟、章
瑛、许海明、曹观友、孙意
志、李凯伦与魏子森。

阿都哈林：槟具多元文化特色 

冀加强与河南双边贸易
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位于槟岛卡巴星道的Automall广场环保
站正式启动 ，让民众在响应环保之余，也
能借此兑换积分及优惠券，一举两得。

此项活动由槟岛市政厅及槟中总青商团
主办，与Automall及Riiicycle手机应用程式
公司合作，并获得槟州政府及槟州绿色机
构支持。

佳日星：符合槟城2030愿景
槟地方政府及房屋委员会主席佳日星认

为，此项活动与槟城2030愿景，即“重家
庭、拥绿地、精明州、耀全国”，不谋而
合。

他也希望藉由在人潮不少的地方设立资
源回收站，有助于鼓励民众，尤其是年轻
人进行垃圾分类，从而提高资源回收率。

他在环保站开幕仪式上指出，槟州
一直积极推动再循 

环 及 环 保 活 动 ， 槟 州 再 循 环 率 逐 渐 提
高，已达45％左右，在全国名列前茅。

透过上述活动，民众可下载Riiicycle手
机应用程式，在特定时间到该环保站进
行再循环垃圾回收时，即可累积积分，
以兑换知名品牌优惠券。

据悉，除了此站，州内其他地点较早
前设立了相关环保站，如海峡岸广场、
新世界广场、Setia Spice及威中柔府汽车
城（Auto City）。

李烔良：灌输绿色思维很重要
槟中总青商团团长李烔良则说，为提

高环保意识，鼓励民众加入资源回收行
列，与各方携手推动该环 保站活动。

出 席
者 尚 有 筹
委 会 主 席
黄 玟 豪 、
槟 州 中 华
总 商 会 副
会 长 暨 青
商 团 顾 问
拿 督 温 永
文、槟州绿
色机构总经
理陈美玲、
槟岛市议员
邓智伟、李
志豪等。

槟岛市政厅推行社区农耕，并在槟州元首官邸附近的约克
路（Jalan York）社区公园开展，之后将陆续扩展至其他社
区，全力打造绿意州属。

槟州房屋及地方政府事务委员会主席佳日星今日为社区农
耕活动主持推介仪式时表示，为了鼓励更多民众参与城市农
耕，他将移交100套水耕栽培器具予其选区柑仔园的乡村社区
管理理事会，让他们分配给当地居民种植。

“这项计划主要是配合槟城2030愿景：重家庭、拥绿地、精
明州、耀全国，打造一个绿色州属必须从社区开始，因此该
计划选择在市中心开始第一站社区农耕，让众人了解社区农
耕的运作及重要性。”

“社区农耕计划可作为一家人的食物，也可带来收入，好处
多多，希望社区积极参与，造福民众。”

迈向种植60万棵树目标
此外，佳日星说，槟城2030年愿景原订要达到种植50万棵

树目标，如今已种47万50棵，他宣布将目标提高至60万棵。
“从2008年至2018年，槟州政府已种植31万290棵树，2018年

至2021年则种植15万9760棵树，再隔几年，我们再看种了多
少棵，到时可继续提高目标。”

槟 岛 卡 巴
星 道 的
Automall广
场环保站启
动了。

槟卡巴星道环保站启动 
让民众响应环保兑换积分

佳日星：全力打造绿意州属       
槟岛市厅推动社区农耕

威省市长拿督罗查理指出，威省有约7万9909依格土地，有潜力发展
为城市农耕（urban farming）。

他说，若推行城市农耕，不仅可为市民带来更多就业机会及收入，
还能确保食物充足，从而促进城市的可持续发展。

他也说，市厅早前推行社区农耕计划，目前威省一带共有30个社区
农耕，即威北11个、威中12个及威南7个。

他是在城市农耕比赛颁奖礼上，如是表示。此项比赛是市厅早前联
合槟州妇女发展机构及妇女与家庭发展委员会举办，以鼓励市民参与
绿色活动。

该赛开放予威省女性参与，以环保方式种植蔬菜花草，并拍摄及
上传Tik Tok短视频。冠军获500令吉奖金、亚军400令吉、季军300令
吉、5份优秀奖各100令吉。

另外，市厅与苏丹依德里斯师范大学（UPSI）合作推出的一次性塑
料数码教育游戏及绿色教育电玩获得大马知识产权机构（MyIPO）颁
发版权证书。

出席者包括槟州妇女发展机构首席执行员王美玲等。

威省近8万依格土地 
具潜力发展城市农耕

威省市厅城市农耕比赛颁奖礼全体出席者合摄。

（右起）佳日星、布宾达星、邓智伟等推介社区农耕。
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由 槟 城 青 年 发 展 机 构 ( P Y D C ) 与 世 纪 大 学 与 学 院
(SEGi) 联办的“2021年青年电子竞技挑战赛”，日前终圆
满结束！

槟城青年发展机构总经理魏鉝玲博士表示，像这样的
电子竞技活动不仅让参赛组别团结一致，亦提供了展示
团体电竞才能的机会。

“体育教会我们如何与人合作，如何优雅地接受失
败。”

参与电竞活动好处多
她指出，根据研究显示，电子竞技活动的好处等同于

与许多体育运动项目，参加有组织性的电子竞技比赛可
以教会参与者如何协作、沟通、战略和体育精神。

她说，透过这场赛事，将帮助参赛者们加强磨练在赛
场上的认知技能。

“同时，事实证明了电竞玩家对 STEM（科学、技
术、工程和数学）课程的兴趣更浓厚，平均学分绩点
（GPA）也更高。”

她表示，电子竞技允许学生与同龄人和大学互动，同
时也有助于学术卓越。

她也欣慰表示，随着这场比赛顺利进行，这无疑为槟
城的电子竞技未来带来一些曙光。

州内重要经济领域之一
她说，槟州政府一直都很支持电子竞技的发展，而电

竞领域会是州内最重要的经济领域之一，槟城青年发展
机构亦积极协助州内的青年和体育发展。

她是在出席“2021年Esport 挑战赛”线上闭幕礼时，如
是指出。

出席者包括：梳邦再也世纪学院院长陈艺远。
这项比赛得到Anemos, TTRacing and Illegear成

为联办单位，Malaysia Airlines成为官方航空合作伙
伴，其他赞助单位有Yogood, Kantinlab, Celsius, and 
Ticket2u。

青年发展机构与5单位签备忘录
共同推动与支持青年创业

槟城青年发展机构（PYDC）与槟州中华总商会，
槟州马来商人及企业家协会马来西亚创业促进会（
槟州联委会）（PERDASAMA），槟城印裔工商会
（MICCI Penang）以及国际商业及管理计划协会于
日前签署谅解备忘录（MoU）,正式宣布他们对于推
动和支持青年创业的共同意图和决心。

孙意志：年轻人主动创业是好现象
槟州青年及体育委员会主席孙意志在仪式上致词

时表示，商业和企业家精神一直在我们的社会中扮
演着重要的角色，如今，越来越多的年轻人主动地
开启创业之路。这确实是一个好现象，因为他们不
再只依靠外面的职位空缺，而是自己为他人创造就
业机会。

他补充，日前签署的谅解备忘录的重点在于槟城
青年发展机构和这5个单位携手合作，再进一步发
展，培训和协助青年发展。

魏鉝玲有信心青年可带来革新
槟城青年发展机构总经理魏鉝玲博士致词时表

示，她把对企业未来的希望寄托在年轻人的手中，
她非常有信心年轻一代将创造出具备创新与创意的
工作场所。

方炎华：中总积极提拔后辈
槟州中华总商会会长拿督斯里方炎华致词时说，

青年是国家未来栋梁，中总非常重视青年的未来发
展，于2009年成立了青商团，让青年商家有一个交
流及发挥平台，至今已经有逾千名成员出身自青商
团。

出席签署仪式者包括：槟城青年发展机构董事黄
顺祥州议员、槟州中华总商会青商团团长李炯良、

槟州马来商人及企业家协会副会长莎莉雅、槟州马
来商人及企业家协会技能及培训组组长诺阿丝金、
槟城印裔工商会秘书拿督姆努沙米、槟城印裔工商
会署理秘书柏玛纳丹、马来西亚创业促进会会长陈
礼祥、马来西亚创业促进会（槟州联委会）会长黄
玟豪、国际商业及管理计划协会主席Dr. Liem Gai 
Sin、国际商业及管理计划协会总裁伊拉、首长机构
副总经理峇拉蒂。

“2021年青年
电子竞技挑战
赛”，日前终
圆满结束！

签署谅解备忘录仪式。前排左起：莎莉雅、姆努沙米、孙意志、方炎华、魏鉝玲、黄顺祥及黄玟豪。后排左
起：诺阿丝金、柏玛纳丹、李炯良、陈礼祥、峇拉蒂。

2021年青年电子竞技挑战赛得奖名单

无畏契约(Valorant)

特等奖：0Zero
(2000令吉现金+ Yogood Hamper 5份)

亚军：Team BBG
(1000令吉现金+ Yogood Hamper 5份)

季军：SuddenLy
(500令吉现金+ Yogood Hamper 5份)

英雄联盟(League of Legends)

特等奖：4 Old + Young
(1500令吉现金+5份商务舱往返机票+3000RP)

亚军：Expired Gaming
(1000令吉现金+5份经济舱往返机票（东马和西马)+2000RP)

季军：SEM9
(500令吉现金+经济舱来回机票（西马）x 5 + 1000 RP)

殿军：4Protect 1
(250令吉现金+500RP)

“2021青年电子竞技挑战赛”闭幕 
魏鉝玲：展示参赛团队电竞才能
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亚依淡区推出全槟第一个虚拟游，让游客
可以用另一个角度来发掘当地的独特之处，
来场线上探索亚依淡之旅，开拓视野。

“亚依淡360度虚拟游”是由该区州议员黄顺
祥与Spacentive 360合作的项目，邀请槟州旅
游及创意经济委员会主席杨顺兴联合推介。

杨顺兴：打造智能旅游胜地
杨顺兴说，槟州旅游大蓝图强调加深电子

化，“亚依淡360度虚拟游”的
推出正合时宜，打造“
智能旅游胜地”，让更

多人认识亚依 

淡这个好地方。
亚依淡拥有好山好水，包括升旗山、极乐

寺、很多好吃的小吃等，而且也具有丰富的
历史和文化，绝对值得一游，我们欢迎大家
登录“亚依淡360度虚拟游”，以进一步了解。

他也指出，其办公室也计划在2022年推出
槟城虚拟游，详情稍后公布。

黄顺祥：可预览路线及获取相关讯息
另一方面，黄顺祥说，“亚依淡360度虚拟

游”是2021年3月开始，大约耗时1个月拍摄与
制作。

“开发此项目不仅跟上最新的虚拟实境趋
势，也能让全世界各地的民众，随时随地用
此方式到访亚依淡。”

他说，随着国门即将开放，各地旅客可以
在到访亚依淡前，通过“亚依淡360度虚拟

游”预览路线及获取
相关讯息，获益良
多。

亚 依 淡 3 6 0 度 虚
拟游链接： https://
hi.penang360.my/
air-itam

出 席 推 介 礼 者
包括槟城环球旅游
机构首席执行员黄
茁原、亚逸布爹区
州议员助理方建明
等。

顶日落洞开山王庙
牌楼落成
彭文宝促维护
保留文化瑰宝

tkm0104e.jpg

2015年发起，历经7年，顶日落洞开山王庙美
轮美奂、精致宏伟的牌楼，终于在今日举行落
成大典，理事会成员、来自各地的嘉宾、善男
信女等，皆以兴奋的心情，热烈参与盛会，为
拥有超过200年历史的古庙，写下光辉一页！

代表槟州首长出席的彭文宝行政议员致词
时，呼吁大家以200年前先贤的打拼精神为榜
样，并展现团结就是力量，坚持原则，让开山
王庙源远流长。

他说，我们都有先贤的“DNA”（遗传），所
以我们应当守护他们流传下来的产物。

他指出，虽然开山王庙不是处于古迹区，但
却拥有丰富的文化历史，是值得保留的瑰宝，
他促请双溪槟榔区州议员林秀琴跟进，让庙宇
获得维护及保留。

彭文宝也关注开山王庙的珍贵壁画修复工
作，他吁理事会申请非穆斯林宗教膜拜场所修
复基金，以减轻财务负担。

林顺兴：继续努力保护先贤产物
顶日落洞开山王庙主席林顺兴，是少数成为

庙宇领导人的英文教育背景人士。
他说，他是在机缘巧合下，参加开山王庙

的活动，后来更成为主席。他表示，寻根、考
古、追溯历史，以及维护先贤文化产物，是非
常有意义的工作，他会继续努力，让开山王庙
的故事流传下去。

牌楼柱子刻有庙宇中英文典故，	造型精美，雕工精细。

顶日落洞开山
王庙牌楼落成
大典全体嘉宾
合影。

林安宇感谢各造助力筹款
牌楼建设主席拿督林安宇致词时，介绍牌楼的缘起及建设过

程，以及报告共筹得112万4613令吉10仙，建筑经费为90万3347
令吉17仙，余额保留维护维修用途。他感谢各方协助，让理事
会见牌楼的愿望得以实现。

该牌楼高宽约46尺，高30尺，柱子刻有庙宇中英文典故，造
型精美，雕工精细。

其他出席者包括日落洞国会议员雷尔、州议员包括林秀琴、
王耶宗、郑来兴、前任国州议员黄泉安、罗兴强、各社团领导
等。

顶日落洞开山王庙是全东南亚唯一郑成功庙，拥有许多珍贵
的历史文物，庙内的双边墙上，保留着手绘的感恩孝图，画功
精细，让人叹为观止。

 亚依淡360度虚拟游      
另一个角度发掘亚依淡独特之处

前排左起杨顺兴、黄顺祥和黄茁原，	一起推介“亚依淡360度虚
拟游”。
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报导李佳盈
摄影Noor Siti Nabilah Noorazis

外观犹如马来浮脚屋的大山脚博物馆（BM 
Museum），隐藏在大山脚丹那烈（Tanah 
Liat）的马来甘榜，收藏着逾千件古董及艺术
品，免费带领大家踏上探珍寻宝之旅。

走入这间设立12年的博物馆，仿佛时光穿
梭，可见到约1800年至1950年的古董，如黑胶
唱片机、火炭烫斗、照相机、老照片、电话及
剑等。

馆主杨庆山的爷爷早年保留了些古董，而
他本身也对收藏古董感兴趣，从20多岁开始收
集，不仅在国内，也趁国外旅游之际，寻找及
收购古董。

“我的收藏很多源自人们搬家时带不走的物
件，看着一件件承载着记忆的老物件，弃之可
惜，所以只要觉得合适，我就保留下来。”

他接受《珍珠快讯》访问时指出，打造该馆
除了用于存放收藏多年的古董以外，也希望让
更多人可以看到过去的用具，从中了解历史变
迁。

因此，该馆开设至今，维持免费向大众开
放，吸引不少本地人及游客到来，同时有些学
校也会带学生参观，增加知识。

杨庆山：以旧时材料打造而成
大山脚博物馆以旧时材料打造而成，散发古

色古香的韵味，也融合当地马来甘榜的特色。
杨庆山说，早年收集了很多古董，他一直在

物色合适地点摆放，才将原为山竹园的地段购
买下来，打造为博物馆。

“屋身是采用旧木建造，而屋瓦是以前用于
建医院、警局及邮政局等政府部门，后来这些
建筑要拆除，我就买下来，这类型的屋瓦会比
较凉爽。”

其深具本土文化特色的外观，搭配拥有多年
历史的老物件，犹如置身上世纪质朴而宁静的
乡村，成为不少新人拍摄婚纱照的地方。

收集古董五味杂陈
数十年走在收集古董的道路上，杨庆山曾因

错过收购非常喜爱的古董而感到惋惜，同时也
会因货不对版而深感无奈。

“有次，我晚上在脸书看到有人出售大约40
至50年代的橡胶碾磨机，我很喜欢，整晚都不
能睡，谁知等到早上联系卖家时，已经被人买
去了。”

隐藏在甘榜的博物馆
免费带你踏上 寻宝之旅
他续说，古董有其价值，导致很多人

售卖假货，而且如今很多人在售卖老物
件，看到摸不到，因此只能凭着多年收
藏经验做判断。

“之前网上收购老熨斗，当时没留意
大小，等拿到的时候才发现很小而已，
真是啼笑皆非。”

冀获得资助维持运作
对于未来计划，杨庆山希望政府予以

支持，协助该馆维持运作，让他能继续
丰富该馆收藏，进一步打造为威省特色
旅游景点。

他解释，该馆每月开销约为2000至
3000令吉，由于该馆免费开放参观，只
能从其产业经纪的工作，承担该馆开
销。

“未来我还会继续寻找更多古董，也
希望政府能提供辅助，让博物馆

可以做得更好，传承本土文
化历史之余，还可带

动旅游。”

馆主杨庆山从
20多岁开始收
集各类古董。

大山脚博物馆以旧时材
料打造而成，散发
古色古香的韵味，
也融合当地马来甘
榜的特色。 旧时代的针车、

火锅炉等老式器
具，都可在馆内
看到。

这种转盘老式电话，已随着时代变迁而被
淘汰。

博 物 馆 内
的 各 个 角
落 ， 都 仿
佛 让 我 们
乘 坐 时 光
机 回 到 旧
时代。
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ோயா வதருபோங் - பினொஙகு மொநிெ 
அரசு, இம்மொநிெத்தில் உள்ள ்பல்சவறு 
வீைடமபபுத் திட்ைங்கள் ேம்்பநதப்பட்ை 
்பரொமரிபபுப பிரச்ேடன்களில் மத்திய அரசு 
்கவனம் ் ேலுத்தி உரிய  உதவிடய வழங்க 
சவணடும் என்று வீட்டுவேதி, உள்ளொட்சி & 
ந்கர்பபுை மற்றும் கிரொமபபுை திட்ைமிைல் 
ஆட்சிககுழு உறுபபினர் ்ஜகடிப சிங 
டிசயொ ்தரிவித்தொர். 

2022 ஆணடுக்கொன பினொஙகு 
்்பொது மற்றும் தனியொர் வீைடமபபுத் 
திட்ைங்களில்  ்பரொமரிபபுப ்பணி 
சமற்்்கொள்வதற்்கொனச் ்ேெவினங்கள் 
ரிம134.76 மில்லியன் என  வீட்டுவேதி 
மற்றும் உள்ளொட்சி அடமச்ே்கத்தின் 
(ச்க.பி.ச்க.தி) அடமச்ேரிைம் தனது 
தரபபு அதி்கொரபபூர்வ விணைப்பத்டத 
ேமர்பபித்துள்ளது என ஆட்சிககுழு 
உறுபபினர் ்ஜகடிப கூறினொர்.  

“மத்திய அரேொங்கத்திைம் இருநது 
பினொஙகு மொநிெத்திற்கு 2020-இல், 
ரிம32 மில்லியன் மற்றும் ்கைநத ஆணடு 
ரிம15 மில்லியன் ்பரொமரிபபுப ்பணி்கள் 
சமற்்்கொள்வதற்்கொன நிதி ஒதுககீட்டைப 
்்பற்சைொம்.

"இநத ஆணடு, நொங்கள் அதி்கொரபபூர்வ 
விணைப்பத்தின் மூெம் ரிம100 
மில்லியனுககும் கூடுதெொன நிதி ஒதுககீடு 
ச்கொரி விணைபபித்துள்சளொம். சமலும், 
்பரொமரிபபுப ்பணி்கள் சமற்்்கொள்ளும் 
வீைடமபபுத் திட்ைத்தின் விவரங்கடளயும் 
்பட்டியலிட்டுள்சளொம்," என்ைொர். இநதப  
புதிய ஆணடில் ச்க.பி.ச்க.தி உைனொன 
ஒத்துடழபபுத் ்தொைரும் என்று ்ஜகடிப 
நம்பிகட்க ்தரிவித்தொர்.

தொமொன் செொன் ட்பன் அடுககுமொடி 
குடியிருபபில் 2021 நவம்்பர் முதல் 
்ேயல்்பைத் ்தொைஙகிய இரணடு மின் 

வசேராங் வேயா - ்ே்பரொங பிடை 
வட்ைொரத்தில் ஏைககுடைய 79,909 ஏக்கர் 
நிெப்பரபபில் ந்கர்பபுை விவேொயத் தளமொ்க 
சமம்்படுத்துவதற்கு அதி்க வொய்பபுள்ளது.

இநத வட்ைொரத்தில் அடையொளம் 
்கொைப்பட்ை இநநிெம் தனி ந்பருககுச் 
்ேொநதமொன நிெம் மற்றும் சமம்்பொடு 
்கொைொத அல்ெது ்பயன்்படுத்தப்பைொத 
அரேொங்க இருபபு நிெங்களும் 
உள்ளைஙகுவதொ்க ்ே்பரொங பிடை 
மொந்கர் ்கழ்க முன்னொள் சமயர் ைத்சதொ 
சரொேொலி மு்கமது ் ேய்தியொளர் ேநதிபபுக 
கூட்ைத்தில் இவவொறு கூறினொர்.

"ந்கர்பபுை விவேொயத்டதப ்பற்றி 
ச்பசும்ச்பொது,   நொங்கள் இனி ்பக்கத்திசெொ 
அல்ெது  ்்கொல்டெபபுைத்திசெொ  உள்ள 
்பயிர்்கடளப ்பற்றி ச்பசுவதில்டெ, 

மொைொ்க குடியிருப்பொளர்்களுககு சவடெ 
வொய்பபு்கடள உருவொக்கககூடிய ்்பரிய 
அளவிெொனத் திட்ைங்கள் ்ேயல்்படுத்த 
வலியுறுத்துகிசைொம்.

"அது தவிர, ்்பரிய அளவிெொன 
ந்கர்பபுை விவேொயத் திட்ைங்கள் ்பெ உைவு 
வஙகி்கடள உற்்பத்தி ்ேய்ய முடியும். 
சமலும், ்ே்பரொங பிடை மக்களுககு ஒரு 
நிடெயொன ந்கரத்டத உருவொககுகின்ைன.

எனசவ, அடனவரின் நெனுக்கொ்க 
்ே்பரொங பிடை மக்களுைன் இடைநது 
இநதத்    துடைடய     சமம்்படுத்த      
எம்.பி.எஸ்.பி உறுதிபூணடுள்ளது,”  என்ைொர் 
எம்.பி.எஸ்.பி பி.ைபிள்யூ.டி.சி (PWDC)  
மற்றும்    ்ஜ.பி.ை்பள்யூ.ச்க  (JPWK)) 
இடை ஆதரவில் நடை்்பற்ை ந்கர்பபுை 
சதொட்ைத் திட்ைத்திற்்கொனப ்பரிசு வழஙகும் 

விழொடவ முடித்த பின்னர் ்ேய்தியொளர் 
கூட்ைத்தில் இவவொறு கூறினொர். 

இநநி்கழ்ச்சியில், எம்.பி.எஸ்.பி    
்கவுன்சிெர்்கள்;   பினொஙகு   ம்களிர் 
சமம்்பொட்டுக ்கழ்கம் (PWDC) தடெடம 
நிர்வொ்க அதி்கொரி, ஓங பீ ்ெங; ்கடெ, 
்கணினி மற்றும் ்படைப்பொற்ைல் ்தொழில்  
துடையின் தடெடம ஆசெொே்கர், சுல்தொன் 
இட்ரிஸ் ்கல்வி ்பல்்கடெக்கழ்க(UPSI), 
ச்பரொசிரியர் ைொகைர். சே ஜலினொ 
சுல்கிிஃபலி; எம்.பி.எஸ்.பி மொந்கர் 
்ேயெொளர், ்பத்ருல் அமீன் அபதுல் 
ஹமீத் மற்றும் எம்.பி.எஸ்.பி-யின் மூத்த 
அதி்கொரி்கள் ்கெநது ்்கொணைனர். 

ந்கர்பபுை சதொட்ைத்   திட்ைமொனது   
எம்.பி.எஸ்.பி, பினொஙகு ம்களிர் 
சமம்்பொட்டுக ்கழ்கம் (PWDC) மற்றும் 
்்பண்கள் மற்றும் குடும்்ப சமம்்பொட்டுக குழு 
(JPWK) இடையிெொன கூட்டு முயற்சியில்  
்கைநத 2021, நவம்்பர் 15 முதல் 29 வடர 
இபச்பொட்டி நடை்்பற்ைது. 

்ே்பரொங பிடையில் உள்ள மூன்று 
மொவட்ைங்கடள உள்ளைககி இதுவடர 30 
ேமூ்கத் திட்ைங்கள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளன, 
என சரொேொலி கூறினொர்.

இதில் 11 ேமூ்க விவேொயத் திட்ைங்கள் 
(வை ்ே்பரொங பிடை), 12 திட்ைங்கள் 
மத்திய  ்ே்பரொங பிடை மற்றும் 
ஏழுத் திட்ைங்கள் ்தற்கு ்ே்பரொங 
மொவட்ைங்களில் ்ேயல்்படுத்தப்பட்ைன.

"ேமூ்க சதொட்ைத் திட்ைமொனது 
எதிர்்கொெத்திற்்கொன ஒரு முககிய 
அம்ேமொகும். ஏ்னனில் இது ேமூ்கத்திற்கு 
்பெ நன்டம்கடள வழஙகும் அத்துைன் 

தூககி்களுக்கொன  ்பரொமரிபபுப ்பணிக்கொன 
அறிவிபட்ப வழஙகியப பின், அஙகு 
நடை்்பற்ை ்ேய்தியொளர் ேநதிபபில் 
்ஜகடிப இவவொறு கூறினொர்.

சுற்றுெொ மற்றும் புத்தொக்க ் ்பொருளொதொர 
ஆட்சிககுழு உறுபபினர் இசயொ சூன் 
ஹின்; புககிட் குளுச்கொர் நொைொளுமன்ை 
உறுபபினர், ரொம்்கர்்பொல் சிங; பினொஙகு 
மொநிெ வீட்டுவேதி வொரியம், தடெடம 
இயக்க அதி்கொரி (்ேயல்்பொட்டுத் துடை), 
மு்கமது ட்பவசி மு்கமது யூேொிஃப மற்றும் 
செொன் ட்பன் அடுககுமொடி குடியிருபபின் 
பிரதிநிதி சேொங சூன் ்்கங ஆகிசயொரும் 

்கெநது ்்கொணைனர்.
மொநிெ அரசு  வொஙகும் ேகதிககு 

உட்்பட்ை வீடு்கடள வழஙகுவடதத் தவிர, 
தகுதியொன வீைடமபபுத் திட்ைங்களுக்கொனப 
்பரொமரிபபுக்கொன நிதி ஒதுககீடு்களும் 
கிடைப்படதயும்  எபச்பொதும் உறுதி 
்ேய்கிைது.

்பட்டியலிைப்பட்ை 497 ்பரொமரிபபுத் 
திட்ைங்களும் இம்மொநிெத்தின் ஐநது 
மொவட்ைங்கடளயும் உள்ளைககியது. 
இத்திட்ைங்களில் ்்பரும்்பொெொனடவ 
மின்தூககி்கள் மற்றும் தணணீர் 
்தொட்டி்கடள மொற்றுதல், புதுபபித்தல் 

ஆகியடவ அைஙகும்.
“தொமொன் செொன் ட்பன் அடுககுமொடி 

குடியிருபபில் சமற்்்கொள்ளப்பட்ை இரணடு 
மின்தூககி  சமம்்படுத்துவதற்்கொனப 
்பரொமரிபபுப ்பணி்கள் ்ேயல்்படுத்த 
ரிம118,400  நிதி ்ேெவிைப்பட்டுள்ளது. 

"தொமன் செொன் ட்பன் அடுககுமொடி 
குடியிருபபுப ்பரொமரிபபுத் திட்ைங்கள் 
சமற்்்கொள்ள மொநிெ அரசு ்மொத்த 
்ேெவில் 80 ேதவிகிதம் (ரிம94,720) 
நிதியளித்துள்ளது, மீதமுள்ள 20 ேதவிகிதம் 
(ரிம23,680) குடியிருபபு சமெொணடமக 
்கழ்கம் மூெம் ்ேலுத்தப்பட்ைது," என்று 
அவர் விளக்கமளித்தொர்.

பினொஙகு மொநிெ அரேொங்கம் ்்பொது 
மக்களின் நெனுக்கொ்க நொன்கு ்பரொமரிபபு 
நிதியம் வழஙகுகின்ைன. இதில், ்்பொது 
வீைடமபபுத் திட்ைங்கள்; பினொஙகு 
மொந்கர் ்கழ்கம் மற்றும் ்ே்பரொங பிடை 
மொந்கர் ்கழ்கம் ஆகியவற்றின் கீழ் 
உள்ள வீைடமபபுத் திட்ைங்கள்; தனியொர் 
வீைடமபபுத் திட்ைங்களுக்கொன பினொஙகு 
அதி்க்பட்ே 80 ேதவீத ்பரொமரிபபு நிதியமும் 
(TPM80PP) அைஙகும். 

்ேய்தியொளர் ேநதிபபில் ச்பசிய 
்ஜகடிப, இம்மொநிெத்தில் உள்ள 
அடனத்து  கூட்டு  சமெொணடம     
அடமபபு்கள்  (சஜ.எம்.பி), குடியிருபபு 
நிர்வொ்க வொரியம் (எம்.சி) மற்றும் கூட்டு 
சமெொணடம வொரியம் (சஜ.எம்.சி) 
ஆகியடவ  குடியிருப்பொளர்்கள் ்பரொமரிபபுக 
்கட்ைைத்டதச் ்ேலுத்துவடத உறுதிச் 
்ேய்ய சவணடும்.  இநநிதியின் மூெம் 
்பரொமரிபபுப ்பணி்கள், தூய்டமடயப 
ச்பணுதல் மற்றும் அழகு்படுத்தும் 
்பணி்களுககு  முன்னுரிடம அளித்து 
்ேயல்்படுத்தப்படுவடத உறுதி்ேய்ய 
முடியும் என்று நிடனவூட்டினொர்.

வீட்மப்புப் பராமரிப்புப் பணிகளுக்கு 
மத்திய அரசிடம் ரிம134.76 

மிலலியன் பகாரிக்்க

ெபாைபான ய�பான ம்ன அடுக்குைபாடி குடியிருப்பில் யைறதகபாள்ளப்்டட இரணடு மினதூக்கி  
யைம்டுத்துெெறகபானப் ்ரபாைரிப்புப் ்ணிகம்ள ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் தெக்டிப் சிங் டியயபா 

ைறறும ைபாநி� பிரதிநிதிகள ்பார்மெயிடடனர்.

சவடெ வொய்பபு்கள், ்தொழில்முடனவர் 
மற்றும் ேமூ்க ஒற்றுடம ஆகியவற்டை 
உருவொககுவதற்்கொன ேொத்தியககூறு்கடள 
வழஙகும்," என்ைொர்.

்்பொது மக்களிடைசய ்பசுடமத் 
திட்ைங்களில் ஈடு்பை ஊககுவிககும் 
வட்கயில் இநத நி்கழ்ச்சி ஏற்்பொடு 
்ேய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் 
கூறினொர்.

"இபச்பொட்டியில் ்கெநது ்்கொள்ள 
்மொத்தமொ்க  22 விணைப்பங்கள்  
்்பைப்பட்ைன. சமலும் எதிர்்கொெத்தில் 
இதுச்பொன்ை திட்ைங்கடளத் ்தொைர்நது 
ஏற்்பொடு ்ேய்சவொம்.

ஒருமுடை மட்டுசம ்பயன்்படும் ்நகிழி 
டிஜிட்ைல் மின்-விடளயொட்டு மற்றும் 
்கல்வி ேொர்நத ்பசுடம விடளயொட்டுக்கொன 
்பதிபபுரிடமச் ேொன்றிதடழ Perbadanan 
Harta Intelek Malaysia (MyIPO) அகசைொ்பர், 
15 ஆம் சததி அஙகீ்கரித்ததொ்க சரொேொலி 
்தரிவித்தொர்.

ஒருமுடை மட்டுசம ்பயன்்படும் ்நகிழி 
டிஜிட்ைல் ்கல்வி ேொர்நத விடளயொட்டு  
எம்.பி.எஸ்.பி மற்றும்  UPSI இடையிெொன 
ஒத்துடழபபில் ்கைநத 2020, டிேம்்பர்,20 
அன்று ்தொைங்கப்பட்ைது. 

"ேட்ைபபூர்வ ்பதிபபுரிடமடய முன்னொள் 
சமயர் ைத்சதொ சரொேொலி மு்கமது, 
ச்பரொசிரியர் ைொகைர். சே ஜலினொ 
சுல்கிிஃபலி மற்றும் சிவ எங ்ேங 
இநத டிஜிட்ைல் ்கல்வி விடளயொட்டின் 
உரிடமயொளர் மற்றும் ்படைப்பொளரொ்கவும் 
அஙகீ்கரிக்கப்பட்ைனர்,” என்று அவர் 
விளக்கமளித்தொர்.

டிஜிடடல் மின-விம்ளயபாடடு ைறறும கல்வி சபார்நெ ்சுமை விம்ளயபாடடுக்கபான ்திப்புரிமைச் 
சபானறிெமை முனனபாள எம.பி.எஸ்.பி யையர் டத்யெபா யரபாசபாலி முகைது, ய்ரபாசிரியர் டபாக்டர். யச 
ெலினபா சுல்கிிஃப்லி கபாடடுகின்றனர் (உடன எம.பி.எஸ்.பி கவுனசி�ர் யடவிட ைறறும அதிகபாரிகள).

79,909 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில நகர்ப்புற 
விெொயம் பமம்படுத்த இலக்கு 
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ோர்்ச்வுன் - ச்கொவிட்-19 
்தொற்றுசநொயின் ேவொடெ எதிர்்்கொணை 
பினொஙகு மொநிெத்தில் வணி்கத் துடை 
கிட்ைத்தட்ை இரணடு ஆணடு்களுககுப 
பிைகு மீணடும் புத்துயிர் ்்பற்றுள்ளது.

பினொஙகு முதல்வர் சமதகு ேொவ 
்்கொன் யொவ கூறுட்கயில், ்கைநத 
அகசைொ்பர் மொதம் முதல் இம்மொநிெத்திற்கு 
உள்நொட்டு சுற்றுெொப ்பயணி்களின் 
வருட்க அதி்கரித்துள்ளதொல் வணி்க 
நைவடிகட்க்கள் புத்துயிர் ்்பற்றுள்ளது. 

"சமலும், இநத மீட்சியின் மூெம் இவவளவு 
்கொெமொ்க ச்கொவிட்-19 ்தொற்றுசநொயொல் 
்பொதிக்கப்பட்ை வணி்கத் துடை ்தொைர்நது 
சமம்்பொடுக ்கொணும்," என்று முதல்வர் 2022 
ஆணடுக்கொன நொள்்கொட்டிடய தஞசேொங 
நொைொளுமன்ைத் ்தொகுதி குடிமக்கள் 
மற்றும் வணி்கர்்களுககு வழஙகிய பின்னர் 
்ேய்தியொளர் ேநதிபபில் இவவொறு 
கூறினொர்.

மொநிெ முதல்வருைன் ்்கொம்தொர் 
ேட்ைமன்ை உறுபபினர் சத ெொய் ்ஹங; 
்்பங்கொெொன் ச்கொத்தொ ேட்ைமன்ை 
உறுபபினர் ச்கொய் சீ ்ேன்; எம்.பி.பி.பி 
்கவுன்சிெர் சஹொங இயூ ஹர்ங ஆகிசயொர்  
்கெநது ்்கொணைனர்.

பிறை - ்ே்பரொங பிடை மொந்கர் ்கழ்கம் 
(எம்.பி.எஸ்.பி) தொமொன் கிம்ேொருககு 
அருகிலுள்ள சுஙட்க பிடையில்  
'துடுபபுப ்பைச்கொட்ைம்' நைவடிகட்க 
்தொைஙகுவதற்கு  ஒரு தற்்கொலி்க 
்ஜத்திடய உருவொககியுள்ளது.

எம்.பி.எஸ்.பி ்கவுன்சிெர் சைவிட் மொர்்ஷல் 
கூறுட்கயில், ்ஜத்தியின் ்கட்டுமொனப 
்பணி்கள் அணடமயில் ஏற்்கனசவ 
முடிநதுவிட்ைதொ்கவும், இபச்பொது துடுபபுப 
்பைச்கொட்டி்கள் ்பயன்்படுத்த தயொர் 
நிடெயில் இருப்பதொ்கவும் கூறினொர்.

“ஏைககுடைய ரிம5,000 ்ேெவில் 
நிர்மொணிக்கப்பட்ை தற்்கொலி்க 
்ஜட்டியொனது துடுபபுப ்பைச்கொட்டி்கள் 
்பயணிப்பதற்கு ஒரு சிைநத ் ்பொழுதுச்பொககு 
நைவடிகட்கயொ்கவும் அடமகிைது.

"இருபபினும், அவர்்கள் தங்கள் ் ேொநத 
்பைகு மற்றும் பிை உ்ப்கரைங்கடளச் 
சுயமொ்கக ்்கொணடு வர சவணடும். இநத 
துடுபபுப ்பைச்கொட்ைத்தின் ் ேயல்்பொடு ்பற்றி 
அறிநதவர்்கள் மட்டுசம இநத ் ஜத்திடயப 
்பயன்்படுத்த அனுமதிக்கப்படுவர்.

"இநத ்ஜத்தி ்்பொழுது ச்பொககு 
நைவடிகட்கயில் ஈடு்படுசவொர் எளிதொ்க 
தடரயிைஙகுவதற்கும், துடுபபுப 
்பைச்கொட்ைம்  மூெம் நீர் விடளயொட்டு 
நைவடிகட்க்கடளத் ்தொைஙகுவதற்கும் 
ஒரு அடிப்படை உள்்கட்ைடமப்பொ்க 
விளஙகுகிைது.

“்்பொதுமக்களிைமிருநது நல்ெ 
வரசவற்பு கிடைககும் ச்பொது, எம்.பி.எஸ்.பி     
துடுபபுப      ்பைச்கொட்ைம்    மட்டுமின்றி, 
்பைகு ்பயைத்திற்கும் இைமளிககும் 
வட்கயில், ்ஜத்திடய  சமம்்படுத்தத் 
திட்ைமிட்டுள்ளதொ்க கூறினொர்.

"இநத ்பைகு ்பயைம் ஐநது 
கிசெொமீட்ைர் சுஙட்க பிடை வழியொ்க 
அற்புதமொன ்கொட்சிடய அனு்பவிக்க 
்பயணி்கடள ஏற்றிச் ்ேல்ெ முடியும்," 
என்று சைவிட் மொர்்்ஷல் பிடையில் 
உள்ள தொமொன் கிம்ேொரில் நடை்்பற்ை 
சநர்்கொைல் அமர்வின் ச்பொது முத்துச் 
்ேய்தி்கள் நொளிதழ் நிரு்பர்்களிைம்  

ெணிகத் து்ற மீண்டும் புத்துயிர் வபறுகிறது - முதலெர்
இதற்கிடையில், ்பொைொங ச்கொத்தொ, 

்்கொம்தொர் மற்றும் ்்பங்கொெொன் ச்கொத்தொ 
மொநிெ ேட்ைமன்ைத் ்தொகுதி்கடள 
சுற்றியுள்ள குடியிருப்பொளர்்கள் 
மற்றும் வணி்கர்்களுககு 
்மொத்தம் 7,000 நொள்்கொட்டி்கள் 
விநிசயொகிக்கப்பட்டுள்ளதொ்க ்்கொன் யொவ 
கூறினொர்.

"இது தஞசேொங நொைொளுமன்ைம் 
மற்றும் ்பொைொங ச்கொத்தொ ஆகிய 
சேடவ டமயங்களின்  வருைொநதிர 
நைவடிகட்கயொகும். இநநைவடிகட்க 
10 ஆணடு்களுககும் சமெொ்க 
சமற்்்கொள்ளப்பட்டு வருகிைது.

மொநிெ முதல்வர், ்்பொது மக்களுககு 
சநரடியொ்கச் ்ேன்று நொள்்கொட்டிடய 
வழஙகுவதன் மூெம் இநத மூன்று 
்தொகுதி்களில் வசிககும் குடிமக்களின் 
பிரச்ேடன்கடள ச்கட்்கவும் அதடன 
்பரிசீலிக்கவும் சிைநத தளமொ்க அடமகிைது. 

"இநத மூன்று ்தொகுதி்களிலும் 
்்பொதுவொ்கசவ வொ்கன நிறுத்துமிைம் 
்பற்ைொககுடை குறித்த பிரச்ேடனடய 
எழுபபியுள்ளனர். ஏ்னனில், இது வணி்க 
மற்றும் உள்நொட்டு சுற்றுெொத் தளமொ்க 
அடமவதொல் இபபிரச்ேடன நிெவுகிைது. 

"எனசவ, ்கவுன்சிெர் (சவொங   யுயி    
ஹொர்ங)       இநத   பிரச்ேடனடய                  
எம்.பி.பி.பி-இன்    ்கவனத்திற்கு  ்்கொணடு 
வருமொறு ச்கட்டுக்்கொள்கிசைன்," என்ைொர்.

அசத சவடளயில், ்்பொது மக்கள் 
தங்கள் அன்ைொை நைவடிகட்க்கடள 
சமற்்்கொள்ளும் ச்பொது நிர்ையிக்கப்பட்ை 
நிர்வொ்க நடைமுடை்கடள (எஸ்.ஓ.பி) 

சுங்்க பி்ற வபாழுது பபாக்கு 
த்ளமாக பமம்படுத்தப்படும் - படவிட்

இவவொறு  கூறினொர்.
மொர்்ஷலின் கூற்றுப்படி, தொமொன் 

கிம்ேொருககு அருகிலுள்ள சுஙட்க பிடை, 
்்பருநிெத்தில் துடுபபுப ்பைச்கொட்டி்களுககு 
இத்தட்கய வேதிடய வழஙகும் முதல் 
தளமொகும்.

“ஆ்கசவ, அவர்்கள் இஙகு வநது 
இநத நைவடிகட்கடய சமற்்்கொள்ள 
ஊககுவிககும் வட்கயில் இநத வொய்பட்பப 
்பயன்்படுத்த விரும்புகிசைன்.

"்ஜத்தி இருககும் அசத இைத்தில் 
அடமநதுள்ள மயில் பூங்கொ விடரவில் 
திைக்கப்படும் சவடளயில், இது 
்பொர்டவயொளர்்களின் வருட்கடய ஈர்ககும் 
என்று நம்பிகட்கத் ்தரிவித்தொர்.

"நொங்கள் இஙகு ்பெ ேமூ்க நி்கழ்ச்சி்கடள 
ஏற்்பொடு ்ேய்ய திட்ைமிட்டுள்சளொம். இது, 
்்பருநிெத்தில் ஒரு பிர்பெமொன சுற்றுெொ 
இைமொ்க பிடைடய மொற்ை ஊககுவிககும்.

"இநத நீர் விடளயொட்டை 
்்பொதுமக்களுககு குறிப்பொ்க இடளய 
தடெமுடையினருககு ்கற்பிக்கவும் 
ஊககுவிக்கவும் துடுபபுப ்பைச்கொட்ைம் 

்பட்ைடைடய ஏற்்பொடு ்ேய்ய மொநிெத்தில் 
உள்ள எநத்வொரு  துடுபபுப ்பைச்கொட்ைம் 
ேங்கத்துைன் ஒத்துடழக்கவும் இைக்கம் 
்்கொள்வதொ்க," அவர் கூறினொர்.

சமலும், தொமொன் கிம்ேொர் மற்றும் 
தொமொன் இநதிரவொசிடய இடைககும் 500 
மீட்ைர் ்மதுநடை ்பொடதடய உருவொக்க 
எம்.பி.எஸ்.பி திட்ைமிடுவதொ்க மொர்்ஷல் 
கூறினொர்.

“இநதத் திட்ைத்திற்்கொ்க ரிம1.5 
மில்லியன் நிதி ஒதுககீடு ச்கொரி வீட்டுவேதி 
மற்றும் உள்ளொட்சி அடமச்ே்கத்திைம் 
விணைபபித்துள்சளொம். அதற்்கொன முககிய 
ஆவைங்களுைன் விணைப்பக ்கடிதமும் 
அடமச்சுககு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

"நிதி ஒதுககீடு கிடைத்ததும், விடரவில் 
இத்திட்ைத்டத ்தொைஙகுசவொம்," என்று 
அவர் கூறினொர்.

்தொைர்நது ்கடைபபிடிக்க சவணடும். 
சமலும், ்்பொது மக்கள் ஊக்கத் 
தடுபபூசி ்்பற்றுக ்்கொள்ளுமொறும் 
வலியுறுத்தினொர்.

“ஏ்னனில், எஸ்.ஓ.பி மற்றும் 
தடுபபூசிடயத் ்தொைர்நது 
்்பற்றுக்்கொள்வது சிைநத தீர்வொகும்.  
எனசவ, நொம் ்பொது்கொபபு அம்ேங்கடள  
ட்கயொள சவணடியது அவசியமொகும். 

ைபாநி� முெல்ெர் சபாவ் தகபான யபாவ்  வியபா்பாரிகளுக்கு நபாளகபாடடிமய எடுத்து ெைங்கினபார். 

எம.பி.எஸ்.பி கவுனசி�ர் யடவிட ைபார்்ஷல் துடுப்புப் ்டயகபாடடம 
நடெடிக்மகமய யைறதகபாள்ள ஊக்குவிக்கி்றபார்.

துடுப்புப் ்டயகபாடடிகளுக்கு அமைக்கப்்டடுள்ள 
ெறகபாலிக தெத்தி.

சுங்்க பி்ற பமம்பாட்டுத் திட்டம்
மயில் ்்பொழுது 
ச்பொககு பூங்கொ

 துடுபபுப ்பைச்கொட்ைம்

 ்மதுநடைப 
்பொடத

 சிறுவர் 
விடளயொட்டுப பூங்கொ
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க்தப்பபசும் படங்கள
1. புக்கிட் வேணப்ரா நா்ாளுமன்ை உறுப்பினர் 
ப்வாங் பைான் ்வாய, பினாங்கில உள்ள நான்கு 
வதாணடு நிறு்வனங்களுக்கு நிதிவுதவிக்கான மாதிரி 
காபசாறலறய ்வழங்கினார். 

2. மபலசிய தமிழ் இறச உருமி பம்ளம் அறமப்பின் 
பிரதிநிதிகள பினாங்கு இரண்ாம் துறை முதல்வர் 
பேராசிரியர் ே.இராமசாமி அலு்வலகத்திற்கு மரியாறத  
நிமித்தம் ்வருறக பமற்வகாண்னர்.

3. ோகான் ்ாலாம் வதாகுதி சட்்மன்ை உறுப்பினர் 
சத்தீஸ் முனியாணடி ஏற்ோட்டில ேகாங் மாநில 
வ்வள்ளப் பேரி்ரில ோதிக்கப்ேட்்்வர்களுக்குப் 
வோருளுதவி  ்வழங்கினார். 

4. ேத்து உோன் சட்்மன்ை ஏற்ோட்டில வோது 
மக்களின் ்வசதி மற்றும் சுகாதார கூறுகளுக்கு 
முன்னுரிறம அளித்து வலபோ நிப்ோ, அடுக்குமாடி 
குடியிருப்பில குப்றே கி்ங்கு அறமத்து 
ேயன்ோட்டுக்குத் திைக்கப்ேட்்து.

5. சிலாங்கூர் மாநிலத்தில வ்வள்ளத்தில 
ோதிக்கப்ேட்்்வர்களுக்கு உத்வ வேலுத்பதாங் 
நா்ாளுமன்ை உறுப்பினர் ஆர்.எஸ்.என் இராயர் மற்றும்  
சுங்றக பினாங்கு சட்்மன்ை உறுப்பினர் லிம் சியூ கிம் 
அடிப்ேற்த் பதற்வக்கானப் வோருட்கற்ள அனுப்பினர்.

6. 'City Walk 2022' நிகழ்்சசியில வோது மக்கள கலந்து 
வகாண்னர். 

2

3

4

5

6
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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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Nama Telefon

MBSP 04 - 549 7555

Ahmad Rizal Abd. 
Hamid

019 - 464 6696

Anuar Yusoff 016 - 461 6390
04 -507 5390

Chee Yeeh Keen 019 - 455 7731

Cheen Goon Hooi 012 - 402 0923

David Marshel a/l 
Pakianathan

019 - 412 3397
04 - 399 6689

Fahmi Zainol 018 - 232 2502

Galaimani a/l 
Subramnian

012 - 534 1384

Harryzan Yaakub 019 - 456 8484

Heng Yeh Shiuan 016 - 261 2460

Jason Raj a/l 
Kirupanantha

014 - 905 8113

Mohd Saifullah Abd. 
Nasir

013 - 770 1001
013 - 503 3349

Muhamad Suzuki 
Ahmad

0111 - 1119 4419

Ng Yee Siang 010 - 562 2698

Ngoh Cheng Hai 017 - 979 0933

Noor Azuawati Ahmad 018 - 965 4559

Norly Masitah 
Mohamed Noor

013 - 582 2503

Ong Jing Cheng 012 - 758 3779
016 - 445 5709

Ooi Boon Sheng 016 - 447 8320

Ooi Yong Wooi 016 - 421 1196

Tan Bee Hong 019 - 458 8321

Tan Chee Teong 012 - 401 7718

Tan Choo Eng 019 - 448 4344
04 - 323 2679

Teh Chuann Yien 010 - 441 7749

Zainuddin Mohamed 012 - 479 4200

Nama Telefon

MBPP 04 - 259 2020

Abdul Latif Mohamad 012 - 248 5016

Ahmad Azrizal Tahir 019 - 541 4818

Alan Lim Wei Lun 017 - 343 3995

Dr. Shahul Hameed Syed 
Mohamed

013 - 431 9384

Francis a/l Joseph 012 - 474 3321

Haji Mohamed Yusoff 
Mohamed Noor

019 - 413 8114

Hari Krishnan a/l Ramakrishnan 010 - 505 5571

Harvindar Singh a/l Darshan 
Singh

012 - 428 2250

Kaliyappan a/l P. Renganathan 012 - 407 7276

Lee Chee How 012 - 470 3389

Lee Kim Noor 04 - 229 8382

Lee Wei Seang 012 - 452 8305

Muhamad Khairul Mohd Ali 012 - 542 0520

Mohd Suhairi Arumugam 
Abdullah

016 - 521 3369

Nor Afni Md. Yusuff 019 - 547 8460

Quah Boon Lim 017 - 462 2431

Rodziah Abul Khassim 019 - 319 4840

Rohaizat Hamid 019 - 510 0075

Tan Chiew Choon 019 - 470 4499

Tan Hooi Peng 012 - 498 6212

Tan Seng Keat 012 - 438 6191

Tan Soo Siang 012 - 475 2453

Theng Jie Wey 016 - 418 7108

Wong Yuee Harng 016 - 439 9121

Bil. Nama Daerah Pejabat / Unit 
Kewarganegaraan

No. Telefon

1. Yeap Choon Keong Timur Laut Penyelia
Bahagian

Kewarganegaraan

Pejabat Bahagian 
Kewarganegaraan Pulau Pinang,

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

THE Department of Nation-
al Heritage has forwarded 
a list of 33 items to the 

Penang government with the in-
tention of gazetting the buildings 
and sites under the National 
Heritage Act.

Penang State Heritage com-
missioner Rosli Nor said the 
state as well as the building own-
ers must give their approval be-
fore the items could be gazetted.

“Our policy is to list the 
items as state heritage first 
under our state’s own enact-
ment before they are upgrad-
ed. If anything happens, the 
state will have a strong say,” 
said Rosli, a conservation 
architect who was appointed 
as the Penang State Heritage 
commissioner on Sept 1.

He said the Persatuan Wadda 
Gurdwara Sahib in Jalan Gurd-
wara in George Town and the 
Guar Kepah neolithic archaeo-
logical site in Bukit Mertajam are 
among the 33 items proposed.

The gurdwara, which is 121 
years old, is now undergoing re-
habilitation works. 

It is considered a Category 
One heritage building under 
the George Town Special Area 
Plan and is also one of the old-
est gurdwaras, if not the old-
est, in Malaysia.

For Guar Kepah archaeologi-
cal site, the most famous find-
ing there was, of course, the 
”Penang Woman”. 

It is a full skeleton of a person 
who is believed to be a woman 
during excavations undertaken 
by USM’s Centre for Global 
Archaeology, headed by Prof 
Mokhtar Saidin in 2017.

The “Penang Woman”, be-

lieved to be over 5,000 years 
old, has been carefully con-
served in USM while a replica 
is on display at the site which 
has been conserved as an ar-
chaeological gallery.

Some of the skeletons exca-
vated by colonial archaeologists 
from 1851 to 1934 at the Guar 
Kepah site were reported to 
have been placed in the Nation-
al Natuurhistorisch Museum, 
Leiden, the Netherlands.

Penang, Rosli said, has sev-
eral buildings and sites like Fort 
Cornwallis, Khoo Kongsi, God-
dess of Mercy Temple (Kuan Yin 
Temple), Masjid Kapitan Keling, 
Masjid Melayu Lebuh Acheh and 
St George’s Church already ga-
zetted under the National Heri-
tage Act.

He said building owners still 
have the right to sell their prop-

THE Seberang Perai City Council 
(MBSP) is preparing a special 
roadmap to reduce the usage of 
single-use plastics.

The then MBSP mayor Datuk 
Rozali Mohamud (pix) 
said with the roadmap, 
the city council would 
be able to address the 
plastic pollution more 
effectively.

“Through the road-
map, we want to es-
tablish a strict policy to 
ensure factories in Se-
berang Perai reuse the 
plastic that they have 
used for their products 
and recycle it for other purposes.

“We will monitor them closely 
through this roadmap.

“This is the best approach 
compared to the conventional 
methods of take, make and 
dispose.

“The roadmap also aims at 
raising awareness among the 
public to take good care of the 
environment during this pan-
demic period, especially in re-
ducing the usage of single-use 
plastics.

“In short, our roadmap is 

aligned with the 
‘No single-use 
plastic’ initiatives 
carried out by the 
Penang govern-
ment. We want to 
protect our environ-
ment and ecosys-
tem and to create 
a healthy environ-
ment for the com-
munity especially 
on the mainland.

“More details will be an-
nounced soon once the road-
map is completed,” Rozali told 
reporters after the full council 
meeting at the MBSP headquar-
ters building in Bandar Perda, 
Bukit Mertajam on last Nov 23.

On a separate matter, Rozali 
also announced that ratepayers 
in Seberang Perai could stand 
a chance to win 10 cash prizes 
totalling RM26,000 when they 
pay their assessment tax for the 
year 2022 and arrears via on-
line, appointed collection agen-

cies or kiosks.
“All premises owners on the 

mainland would be entitled to 
the lucky draw if they settle their 
payment from Dec 1, 2021 to 
Feb 28, 2022.

“The 10 cash prizes are 
RM10,000 (first place), 
RM5,000 (second place), 
RM3,000 (third place), 
RM2,000 (four th place) and 
RM1,000 (fifth place).

“And for the sixth un-
til 10th place, the prize is 
RM1,000 each.

“Those who pay their assess-
ment at the physical counter are 
automatically opted out from 
joining the draw.

“Thus, I would like to urge all 
premises’ owners to make pay-
ments and settle their arrears 
within the stipulated time to 
stand a chance of winning the 
lucky draw prizes,” he added.

Rozali said MBSP would likely 
announce the lucky draw win-
ners in March.

THE  Penang Green Council 
has been working continuous-
ly over the years to educate 
and empower the people of 
Penang on environmental pro-
tection, and since 2015, they 
have been doing so through 
their annual programme called 
Penang Green Idol Tourna-
ment.

PGIT is a specially designed 
platform for children and 
youths to share their voices 
and thoughts about the envi-
ronment, and it was held vir-
tually this year due to the Co-
vid-19 crisis.

This year’s winning group is 
called Team Dynamo, consist-

ing of four members. 
The announcement was 

made by state Infrastructure 
and Transport Committee 
chairman Zairil Khir Johari dur-
ing PGC’s live session via their 
Facebook page on Nov 28. 

The team, comprising T. 
Rashmira, Dhiya Alya Safya 
Mohd Zaini, M. Vibhushan and 
Ooi Zhanwei bagged RM3,000 
for emerging winners. 

Each of them also received 
a certificate.

Meanwhile for another cat-
egory called Most Popular Idol 
(based on Facebook likes), 
Lim Jing Xuan bagged the sole 
cash prize of RM500.

Roadmap to address plastic 
pollution to be ready soon

Team Dynamo Penang 
Green Idol winners

33 items 
proposed as 
national heritage

Rosli: Main task to 
establish a Pen -
ang State Heritage 
Register.

erty after they have given per-
mission for their buildings to be 
listed as national heritage.

They, however, have to fol-
low conservation guidelines 
for any extension or develop-
ment to the property.

Rosli said his main task in 
Penang is to establish a Pen-
ang State Heritage Register 
and to prepare the conserva-
tion management plan and 
preservation guidelines for all 
properties inscribed as Pen-
ang state heritage.

“My job is to cover the en-
tire state of Penang to look for 
new items that are worthy of 
conservation and protection 
and to recognise them as the 
state’s heritage.

“The Penang Heritage En-
actment covers a big spec-
trum from the built or tangible 
cultural heritage to natural 
heritage as well as intangible 
cultural heritage.

“It is not necessarily 
about monumental or beau-
tiful buildings, but also 
wooden houses that serve a 
very impor tant stor y for Pen-

ang as well as for Malaysia.
“For instance, the world-fa-

mous Penang street food such 
as char koay teow and nasi kan-
dar deserve to be protected and 
preserved as part of our hawker 
culture and as intangible cultur-
al heritage,” he said.

According to Rosli, others 
items like traditional Malay 
kampung, Chinese new vil-
lage, fishing villages and Pen-
ang Hokkien culture can also 
be considered for listing on 
the heritage list.

Rosli, who hails from Kua-
la Lumpur but has spent 25 
years working in Malacca, has 
a wealth of experience.

He was also a member of 
the George Town and Malacca 
heritage application teams 
and served as the general 
manager of the Melaka World 
Heritage Office.

Rosli said the state authori-
ties would appoint at least 
five experts from various dis-
ciplines, like built heritage, in-
tangible heritage, and cultural 
heritage to sit on the Penang 
Heritage Council.
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Story by Edmund Lee and Kevin
Vimal 
Pix by Chan Kok Kuan and Alissala 
Thian 

THE Thai Pak Koong (Ng Suk) Fu 
De Ci Temple in King Street was 
praised by the state government 

for winning the 2021 Unesco Asia Pa-
cific Awards for Cultural Heritage Con-
servation.

Chief Minister Chow Kon Yeow ac-
knowledged the dedication and com-
mitment by the committee members in 
preserving the 211-year-old building.

The announcement was made by 
the Unesco Bangkok office on Dec 1. 

“On behalf of the state government, 
I would like to thank the temple for this 
achievement and for the restoration 
project that played a key role in setting 
new standards in heritage conservation.

“After Suffolk House won the same 
award in 2008, it is indeed a plea-
sure to witness another historic build-
ing with tremendous history win this 
Unesco-based award again.

“As one of the nine award-winning 
projects selected from six countries 
across the Asia Pacific region, this is an 
outstanding achievement for the temple.

“The award, regarded as one of the 

prestigious Unesco-based listings, 
found its way to the Thai Pak Koong 
(Ng Suk) Temple based on three im-
portant areas, namely understanding 
of the place, technical accomplish-
ments, as well as sustainability and 
impact.

“The restoration of the temple com-
menced in August 2017 and was com-
pleted in December 2019, costing 
about RM3 million.

“The temple was successfully re-
stored from a dilapidated condition to 
its current glory,” said Chow during a 
brief virtual press conference from the 
State Legislative Assembly building in 
Light Street on Dec 1. 

Chow also took the opportunity to 
thank the late Tan Yeow Wooi, the for-
mer heritage conservator for the res-
toration project.

“It was his vision, exceptional dedi-
cation and contribution in supervising 
and overseeing the project that led to 
this success,” Chow added.

The Unesco Asia Pacific Awards for 
Cultural Heritage Conservation was 
established in 2000 to recognise the 
excellent achievements, successful 
conservation and restoration projects 
of heritage buildings, and properties 
in the region by the private sector or 

through public-private initiatives. 
Separately, the temple had received 

the George Town World Heritage In-
corporated Heritage Recognition and 
Awards (2020) in the category of Con-
servation, Enhancement and Adapta-
tion, as announced last April.

Among those present during the 
press conference were temple chair-
man Datuk Lio Chee Yeong, presi-
dent Foo Yen Chow, internal auditor 
Oh Chee Beng, director Chia It Leong 
and George Town World Heritage In-
corporated general manager Dr Ang 
Ming Chee.

Chow and his entourage visited the 

temple after attending the State Legis-
lative Assembly on the same day. 

Arrived at about 5.30pm, Chow, 
state Tourism and Creative Economy 
Committee chairman Yeoh Soon Hin 
and Dr Ang were greeted by the tem-
ple committee.

They were ushered into the temple 
and they spent about 30 minutes un-
derstanding the architecture of the 
historic building.

 Lio was seen briefing Chow and his 
team on the restoration works that 
had been carried out.

 He also explained the effort of pre-
serving the building.

LOCALS and tourists can look 
forward to an upcoming pro-
gramme that highlights the vari-
ous houses of worship in Pen-
ang next year.

The programme, called 
“Religious Exploration”, will 
encourage people to visit 
houses of worship in the 
state.

Harmonico manager Paul 
Au said the initial idea was for 
more people to visit and know 
the many houses of worship 
that Penang has.

“We have the Street of Harmony (Ja-
lan Masjid Kapitan Keling) on Penang 
island. However, there are also many 
other streets with interesting houses of 
worship in Penang.

“The ‘Religious Exploration’ can be a 
new tourism product where tourists or 
even students who come to Penang can 
visit places of worship and learn some-
thing about these premises. We are not 
just focusing on the Street of Harmony. 
Every state constituency has its own sig-
nificant places of worship,” Au told Bule-
tin Mutiara recently.

Jalan Masjid Kapitan Keling is where 
visitors can see four different houses of 

worship – Masjid Kapitan 
Keling, Sri Mahamariam-
man Temple, Goddess of 
Mercy Temple and the St 
George’s Church – in one 
location.

Au said Penang has 
always been known for 
its mouth-watering street 
food.

“However, houses 
of worship are also the 
state’s assets. We are 
unique for the various 
houses of worship.

“A harmonious and inclusive society 
begins with understanding,” he said, 
adding that the programme was an ini-
tiative of state Social Development and 
Non-Islamic Religious Affairs Committee 
chairman Chong Eng’s office.

Au said Harmonico would implement 
the programme.

“We are now discussing with sev-
eral parties such as the Penang Tourist 
Guides Association, state assembly-
men, religious bodies and Penang Glob-
al Tourism (PGT).

“We hope to run the programme by 
the first half of next year.

Chong Eng said the people in Penang 

lived together harmoniously.
“We have to continuously promote 

and maintain harmony. Understanding 
the different religious and cultural back-
grounds can promote togetherness.

“In Penang, the state government 
not only provides monetary assistance 

to the various religious bodies, but also 
works with them to elevate harmony.

“The Penang government collabo-
rates with the various stakeholders 
to ensure that the objective of a 
harmonious and inclusive society is 
achieved,” she said.

‘Religious Exploration’ to enhance unity, understanding 

Chong Eng: 
people in Penang 

lived together 
harmoniously.

The four places of worship along Jalan Masjid Kapitan Keling which is also 
known as the Street of Harmony.

Unesco award for 
200-year-old temple

Chow (front 
row; centre) 
and Yeoh (front 
row; second 
from right) with 
the committee 
members from 
the temple.
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PENANG has once again led the 
way by becoming the first state 
in the country to install an infor-

mative automated external defibrilla-
tor (AED) kiosk at the popular seafront 
promenade in Karpal Singh Drive.

It is aimed at increasing the survival 
outcome in the event of sudden cardiac 
arrest.

Chief Minister Chow Kon Yeow was 
very impressed with the various groups' 
teamwork in the setting up of the first 
AED kiosk, especially at one of the tour-
ism spots in George Town.

"I would like to express my sincere 
appreciation to everyone, including the 
state Tourism and Creative Economy 
(PETACE) office, Penang Heart Safe So-
ciety (PHSS) and private corporations for 
this milestone.

"It is important for us to increase the 
people's awareness of the usage of AED. 
It can help to save precious lives when 
any sudden cardiac arrest happens.

"Besides that, this is also in line with 
the state's initiative for a 'Cleaner, Green-
er, Safer, Healthier and Happier' Penang.

"The collaboration between state, 
community and private corporations is 
laudable," he said in his speech before 
launching the AED kiosk at Karpal Singh 
Drive on Nov 28.

In conjunction with the event, ZOLL 
Medical Corporation donated 45 AED 
units to PHSS.

The 45 units will be installed in high-
traffic areas for public usage in an effort 
to increase the community's odds of sur-
viving sudden cardiac arrest. 

The AEDs are used by first responders 
and the general public to treat victims.

Chow emphasised that it was impor-
tant for everyone to take extra precau-

tionary measures by understanding the 
AED's usage.

State Tourism and Creative Economy 
Committee chairman Yeoh Soon Hin said 
42 AED units would be installed in some 
of the public places while another three 
have been handed over to the Commu-
nity Emergency Response Team (CERT) 
George Town.

"With this initiative, it will position Pen-
ang as one of the states that practise 're-
sponsible tourism'.

"The state, PHSS and Zoll Medical 
Corporation are planning to install four 
AED units in Botanic Gardens. It is set to 
be the first 'Heart Safe Park' in the coun-
try," Yeoh said.

State Agrotech and Food Security, Ru-
ral Development and Health Committee 
chairman Dr Norlela Ariffin also noted the 
significant achievement to install the first 
AED kiosk.

"We are delighted that Penang is the 
first state to instal the kiosk," she said.

CHANGE is a key transition in our 
lives. But sometimes life comes hard 
at you when you know for a fact that 
moving from one phase to another 
can be the most daunting task to ever 
experience.

This is appropriate especially when 
we have so many wonderful memories 
to cherish from the past, and for Batu 
Lancang assemblyman Ong Ah Teong, 
the nostalgic feeling of growing up in a 
kampung environment will be one he will 
treasure always.

While words were literally not enough 
for Ong to express his love for the con-
stituency that he now serves, he went on 
a mission with a group of talented indi-
viduals to produce a book called “Batu 
Lancang The Olden Days”.

The book which, he said, took him and 
his team a year to complete, was initially 

scheduled to be launched by Chief Minis-
ter Chow Kon Yeow last May.

Unfortunately, when Covid-19 struck 
and dampened hopes of the possibility 
of organising events of any nature for 
that matter, the launch was postponed, 
and it was officially launched  on Nov 25.

In the book, one will find the classic 
climate of Batu Lancang and its authen-
tic village-based activities that were car-
ried out by residents there.

Ong said the book consists of sto-
ries about Batu Lancang vegetable 
farms, itinerant hawkers, vegetable 
vendors, Jelutong Market, Laksa Day, 
classic grocery shops, Metro theatre 
and many others.

“To make the content even more in-
teresting, my group and I actually took a 
step further to interview people of differ-
ent races who lived and are still living in 

Batu Lancang.
“They were our important storytellers, 

and it was their stories that gave more 
life to the book.

“The residents mainly were from 
the Batu Lancang constituency, which 
also include parts of Jelutong and 
Jalan Perak,” Ong said during the of-
ficial launching ceremony of the book 

at Tanah Lapang Taman Hijau in Batu 
Lancang on Nov 25. 

Ong, who spent his childhood days 
growing up in Jalan Perak, said the Batu 
Lancang constituency was different than 
how it is today.

“In the old days, every family had a 
well at home, but it was used only for 
washing, bathing and irrigation.

“Before tap water was available in 
every household, residents in the area 
had to go to a public tap water point near 
Lam Wah Ee Hospital to fetch water for 
cooking and drinking.

“Also, back then, residents from dif-
ferent ethnic groups, young and old, 
would engage in conversation with each 
other or exchange views and opinions 
while queuing up there with buckets wait-
ing for their turn to get water.

“The place therefore became an im-
portant social space which offered op-
portunities for the neighbourhood resi-
dents to interact and foster a sense of 
local community.

“Now, things have changed so much, 
and how I wish they were still the same 
as those days,” he added.

Journey down memory lane in Batu Lancang

First informative AED 
kiosk in the country

Ong (centre) with some school teachers and storytellers after the book 
launch. 

Chow checking out the AED kiosk as Yeoh and PHSS chairman Datuk Dr 
Luah Lean Wah (left) look on.
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Chow checking out the AED kiosk as Yeoh and PHSS chairman Datuk Dr 
Luah Lean Wah (left) look on.
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Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

槟首长曹观友（左五）移交20万令吉拨款予极乐寺基金会，左起为黄汉伟、黄顺祥、林秀琴、章瑛、日恒
长老、黄得轩及丁福南。

槟城百年古刹极乐寺日前举办“极乐寺开山130
周年庆暨慈善医院圆成开幕”双庆典，象征该寺
迈入新里程碑，继续发扬慈悲精神，造福贫困群
体，为槟城乃至整个国家医疗服务尽一份心力。

槟州首席部长曹观友宣布，槟州政府将再次拨
出20万令吉给予极乐寺基金会，以协助该院一同
造福有需要群体。

他是在出席极乐寺开山130周年庆暨慈善医院
圆成开幕典礼上说。

“州政府在2021年4月捐赠了20万令吉给予极乐
寺慈善医院，我很高兴地宣布，槟州政府将透过
极乐寺慈善基金会捐赠20万令吉给予该院。”

他说，建设极乐寺慈善医院并不是一件容易的
项目，要经营一家拥有各种先进医疗设备、专业
医疗团队的医院是需要付出巨大的努力和心血。

“极乐寺慈善医院可容纳 50 张床位，约130 名
工作人员，医疗设施与其他私立医院不相上下，
但费用却是最低的。”

首长：协助贫困病人度难关
他说，虽极乐寺慈善医院目前还不能提供完全

免费的医疗服务，但对于无法支付医疗费的贫困
病人，该院依然可以提供帮助。

他说，尽管全国都受到新冠肺炎疫情的困扰，
经济等方面因此受到影响，但极乐寺慈善医院全
体工作人员依然能够坚持不懈，提供赤贫病黎非
常完善的医疗服务。

“我为极乐寺慈善医院的医护和工作人员，以
及医院董事会成员的奉献精神鼓掌。”

他也祝贺极乐寺欢庆130周年，这是极乐寺自
1891年建成后，一个值得纪念的日子，也是该寺
以慈善医院的形式对人民作出医疗贡献的重要日
子。

日恒长老感谢州政府协助
极乐寺慈善医院董事主席日恒长老说，极乐寺

慈善医院的宗旨是希望提供价格适宜的医疗服务
予民，同时也让贫苦病人可申请免费医药服务。

他说，虽然医院目前只有50个床位，相信未来
将会增设至200个床位，甚至发展到在全马各地
都有极乐寺慈善医院。

他感谢槟州政府，在极乐寺慈善获得卫生部执
照后，就批准土地建设慈善医院。

“设立慈善医院是极乐寺祖辈们的遗愿，为此
我在极乐寺40多年来，持续发展极乐寺，同时希
望接下来也能继续进行慈善孤儿院和养老院等计
划。”

黄得轩感激各单位合作
庆委会主席兼极乐寺慈善医院董事拿督斯里黄

得轩说，配合极乐寺130周年庆，极乐寺慈善医
院也隆重开幕了，非常感谢槟州政府和各单位的
合作，让极乐寺医院圆满落成。

鲁世巍：热心人士努力的成果
中国驻槟总领事鲁世巍说，极乐寺慈善医院的

落成，是极乐寺基金会和医院董事及热心人士共
同努力，推广公益慈善事业的成果。

“这也体现了每位参与者和贡献者乐善好施的
精神，相信这此善举会感召更多人参与并促进公
益慈善和健康事业。”

丁福南：确保医疗费低廉造福大众
极乐寺慈善医院董事兼院长拿督丁福南说，承

办慈善医院不是容易的事，必须确保医疗费用达
到最低点，以符合造福大众的宗旨。

“极乐寺慈善医院不是免费专科医院，但医院
董事部随时都在探讨和调整医疗费用，确保达到
最低廉的医药费，让更多人受惠。”

他补充，慈善医院拥有极乐寺基金会，让贫困
病患申请。

与会者包括马来西亚前卫生部长拿督斯里苏巴
马廉医生代表拿督赛瓦穆佳、槟州社会发展与非
伊斯兰宗教事务委员会主席章瑛、升旗山区国会
议员黄汉伟、亚依淡区州议员黄顺祥、双溪槟榔
区州议员林秀琴、马来西亚佛教总会代表继程法
师等人。

极乐寺双庆典 
槟政府拨20万令吉予慈善医院

极乐寺慈善医
院终在日前圆
成开幕。

为了让各国青少年有机会透过科技的
力量跨越地域疆界，跳出自身舒适圈，
开拓视野，增长见识，并通过国际活动
互通想法，有效地凝聚力量及整合资
源。马来西亚槟州各姓氏宗祠联委会联
同民间组织传承者，将在2022年2月26
日至2月27日举办青年有话说（东南亚+
中国 青年论坛）。

这是为了鼓励才华横溢的青年自由发
表新想法和新点子，更欢迎青年展现各
方面的才艺。

这次的论坛为期两天，应活动主题“
人文交流与一带一路”，允许东南亚各
国及中国代表围绕着适当的课题如经
济、商贸、文化、艺术、文学、哲思等
分享并交流。

受邀参与的国家包括：马来西亚、中
华人民共和国、新加坡、印度尼西亚、
菲律宾、泰国、柬埔寨、越南、老挝。

主办单位拟在线上平台 Zoom举办这
次的论坛，并允许代表以熟悉的语言如
华语、英语或各国当地语言发表论述，
当局将在现场或幻灯片中进行中文或英
文翻译工作。

参与论坛的代表将被要求以两种形式
发表意见，一是以圆桌会议的方式自由
阐述符合主题的观点；一是就自身选择
的课题轮流进行时长10分钟的演讲。

主办单位也计划在活动间中穿插文艺
表演或趣味小品分享，让与会各位互相
认识与了解各国的文化特色。

有兴趣报名成为代表或观众者，可联
系宗联委秘书处郭素岑+6016-4123846或青年

论坛负责人许峻荣 +6011-10621018，或在面子
书搜索my.inheritors 查询详情。
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