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THE Balik Pulau township will soon 
attain another first when a private 
specialist hospital is built there 

soon following the signing of a memo-
randum of understanding (MoU) be-
tween two companies.

Property developer MTT Properties 
& Development Sdn Bhd and Selgate 
Healthcare Sdn Bhd inked the MoU to 
jointly realise the project on five acres 
of land in Bandar Baru Air Putih, Balik 
Pulau.

This will mark MTT Properties & De-
velopment Sdn Bhd’s first venture into 
healthcare.

MTT Group of Companies chairman 
Datuk Seri Kenny Ong said the partner-
ship with Selgate Healthcare marked a 
historic milestone for MTT.

“The private specialist hospital will 
be able to provide quality healthcare to 

the township and the neighbouring com-
munities. It will also enhance our first 
integrated aged care facility, Eden@Bo-
tanica CT, which will be launched later 
this year,” Kenny said in his speech at 
the signing ceremony on Feb 17.

Kenny recollected the moments after 
he purchased the 300-acre land in Balik 
Pulau – over 15 years ago.

“Balik Pulau was quite undeveloped 
then. The previous landowner was my 
neighbour.

“After completing the Sale and Pur-
chase Agreement, my wife and I rede-
signed the entire masterplan for the 
300-acre land.

“There were a few must-haves in our 
masterplan. My wife wanted to have 
an international school while I wanted 
some commercial content,” he spoke 
about the currently matured garden 
township, Botanica.CT.

Kenny said the plan was to also in-
clude a retirement resort, which is now 

in the process of completion.
“Another main piece of the jigsaw 

was the medical establishment. Look-
ing at the demographics of Penang is-
land, (most) private hospitals are situ-
ated in the northeast area.

“We only have the Balik Pulau Hospi-
tal in Balik Pulau.

“I believe that this private specialist 
hospital will bode well for the future of 
our township,” he said.

Among those present were Ken-
ny’s wife Datin Seri Saisunee Ong, 
who is also the executive director of 
MTT Properties & Development Sdn 
Bhd, Balik Pulau MP Datuk Muham-
mad Bakhtiar Wan Chik, Penang Is-
land City Council (MBPP) mayor Da-
tuk Yew Tung Seang, Selgate Corpo-
ration Group chief executive officer 
Noor Hisham Mohd Ghouth, Selgate 
Healthcare Sdn Bhd Group senior 
general manager (healthcare manag-
ing director & chief executive officer) 

Dr Muaz Omar, MTT Group of Com-
panies Group director of corporate 
strategy and legal affairs Elysa Ong, 
and MTT Properties & Development 
Sdn Bhd chief executive officer Khoo 
Teck Chong.

Muhammad Bakhtiar said the Balik 
Pulau Hospital is the only hospital in 
Balik Pulau which has been in existence 
since 1883.

“The government hospital is in need 
of expansion with the ever-growing pop-
ulation in the southwest district of Pen-
ang island.

“After I became Balik Pulau MP in 
2018, I wrote to the then Health Minis-
ter and personally met him to convince 
the ministry and the federal government 
to expand the capacity of the district 
hospital which has only 81 beds. This 
included the male and female wards, 
paediatric ward and maternity ward.

First for Balik Pulau
Chow 
witnessing the 
MoU exchange 
between 
Kenny (second 
from left) and 
Noor Hisham 
(second from 
right). Also 
present are 
Khoo (left) and 
Muaz (right).

*Turn to pg 3

MoU signed for pioneer private specialist hospital
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THE ambassador of Romania 
to Malaysia, Nineta Barbules-
cu, is keen on forging closer 
ties with Penang after finding 
the state full of potential.

Barbulescu said she would 
like to pitch Penang to Roma-
nia and vice-versa as both 
have the Unesco city status 
that would further boost their 
tourism initiatives.

“Just like Penang, Romania 
has historical as well as natu-
ral sites. As such, tourism 
can be a good way of getting 
to know each other better.

“During my conversation 
(with state Tourism and Cre-
ative Economy Committee 
chairman Yeoh Soon Hin) ear-
lier, I was convinced that Pen-
ang has a lot of potential.

“Therefore, I have made my 
first official visit here to ex-
plore more of it,” Barbulescu 
said during a press confer-
ence on Feb 15 at the TOP 
Komtar.

Besides that, Barbulescu 
also conveyed her hopes of 
initiating sister city ties be-
tween Penang and Romania.

“I have also shared my 

idea with the Penang Island 
City Council mayor, Datuk 
Yew Tung Seang, of forming 
a ‘brotherhood or sisterhood’ 
between our two cities.

“We need a certain natural 
chemistry for this, perhaps a 
port city (in Romania) which 
shares the same values and 
traditions as George Town,” 
she said.

Barbulescu also shared 
that some universities in 
Romania offer scholarships 
for countries outside Europe 
which can be applied online 
via https://studyinromania.
gov.ro/

“Not only scholarships, 
but we can also conduct stu-
dent and tutor exchange pro-
grammes,” she added.

Barbulescu said Penang 
could cater to visitors of all 
kinds, let it be backpackers or 
entrepreneurs. 

She also expressed her ap-
preciation of the hospitality 
shown by its people.

“Penang is really promising 
and as a community you are 
doing a great job.

“Visitors will definitely re-

turn home with good memo-
ries. And I hope to come back 
here with my sons,” she said.

She also added that by 
strengthening ties between 
Penang and Romania, a stron-
ger bilateral relationship be-
tween Asean and the Euro-
pean Union could be fostered.

Among other areas that 
Barbulescu would like to 
share expertise with Penang 
are in ship building and inter-
net connectivity.

Interestingly, Barbulescu  
also mentioned Bukit Roma-
nia which is located on Pen-

ang island during her visit.
“I would like to organise 

a competition for the locals 
to find out why the hill was 
named after Romania and its 
history,” she said.

Meanwhile, Yeoh said the 
East European and European 
market in general would be 
a great market for Penang to 
tap into as far as trade, re-
newable energy and sister cit-
ies are concerned.

“I believe Penang, which has 
rich resources in nature, his-
tory, arts, culture, gastronomy, 
will be a partner of choice.

“We are also dubbed as one 
of the forerunners in South-
east Asia having strategic lo-
cation along the Straits of Ma-
lacca and air gateway to neigh-
bouring countries,” Yeoh said.

According to Yeoh, he and 
his team (Petace) had made 
a courtesy call on Barbulescu 
at the Romanian embassy in 
Kuala Lumpur last Dec 13.

Therefore he was delighted 
with her reciprocal visit.

Barbulescu was accom-
panied by her husband Dan 
Barbulescu during the press 
conference.

Story by Edmund Lee and 
Kevin Vimal
Pix by Alissala Thian 

PENANG will soon have 
a new industrial park 
in Kepala Batas (north 

Seberang Perai district) to 
cater foreign investors’ inter-
ests in the state.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow told Japanese Ambassa-
dor to Malaysia Katsuhiko Taka-
hashi that the state has looked 
into industrial land issues after 
having attracted various foreign 
investments last year and the 
preceding years.

Takahashi was paying a cour-
tesy call on Chow in the latter’s 
office in Komtar.

“The Kepala Batas Indus-
trial Park, which is estimated 
to be ready by the second half 
of this year to attract inves-
tors, is close to Kulim and is 

about a 20-minute drive from 
the Penang Bridge.

“This is the urgent measure 
taken to ensure sufficient land 
for the factories.

“We hope that Penang can 
remain the destination of 
choice for many investors, es-
pecially from Japan,  through 
this initiative.

“We will make further an-
nouncements when everything 
is ready,” Chow said.

They also discussed various 
topics, including the state’s 
tourism, Covid-19 situation, 
Japanese community, and oth-
er related matters.

Takahashi expressed his 
hope that the annual Bon 
Odori festival would take 
place this year.

“It is an annual event, which 
will attract tourists to the state.

“We hope that it can be held, 
at least as a small-scale event, 

amid the pandemic,” he said.
Chow too hoped the festival 

would materialise this year, al-
though it would be subject to 
the situation at that time.

Meanwhile at another 
event, Consul-General of Ja-
pan in Penang Hiroyuki Orika-
sa said the friendly Penang-
Japan relations have been 
shown through collaborations 
in the past, and the Consul-
ate-General of Japan is com-
mitted to ensuring the ties 
stay intact in the future.

He said about 2,800 Japa-
nese residents and more than 
120 Japanese companies in 
Penang have deepened Ja-
pan’s friendship with the peo-
ple of Penang.

“Through all possible chan-
nels, we have managed to 
strengthen the relationship with 
Penang based on our mutual re-
spect, understanding and trust.

“We will continue to 
strengthen our ties as Penang 
has been the home for many 
Japanese residents, and we 
hope for better and fruitful 
outcomes in the future.

“The relations, in the past 
and up until now, have been ex-
hibited through events such as 
the Penang Bon Odori festival, 
Penang Yosakoi dance parade 
and many others.

“Besides the long history 
of exchanges with Kanagawa-
prefecture, Katsushika and Ita-
bashi cities in Tokyo, Penang 
has fostered a friendly environ-
ment between the people of Ja-
pan and Penang.

“Therefore, I would like to take 

this opportunity to thank the Pen-
ang government and its people 
not only for their continuous 
friendship but also for supporting 
the Japanese residents and com-
munities,” Orikasa said during a 
low-key celebration to commem-
orate the Emperor of Japan’s 
62nd birthday on Feb 15.

Emperor Hironomiya Naruhi-
to turned 62 on Feb 23.

Deputy Chief Minister I Datuk 
Ahmad Zakiyuddin Abdul Rah-
man, on behalf of the state, 
expressed his gratitude to all 
the Japanese people living in 
Penang, particularly those that 
have contributed immensely to 
the growth of the state.

Also present was Takahashi.

New industrial park 
in Kepala Batas

Romania envoy 
impressed with Penang

Takahashi presenting 
a souvenir as an 

appreciation to Chow 
after the courtesy visit.

Yeoh, Barbulescu and her husband enjoying the view from the Rainbow Skywalk at the TOP Komtar.
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THE Penang government 
will move for for the 
135-year-old Caunter Hall 

Tua Peh Kong Temple in Jalan 
Terengganu to be conferred heri-
tage status, says State Local 
Government, Housing, Town and 
Country Planning Committee 
chairman Jagdeep Singh Deo.

He said the over century-old 
temple is eligible to be gazetted 
as a heritage building.

"We will try our best to help 
the temple to be conferred the 
heritage status.

“We have been discussing 
the matter for some time, there-

fore I would like wish all the best 
to the temple in getting the due 
recognition,” Jagdeep said at 
the temple's 135th anniversary 
celebration on Feb 15.

Meanwhile, it is learnt that 
the Caunter Hall Tua Peh 
Kong Temple has pledged to 
donate a total of RM8,000 to 
eight non-governmental or-
ganisations (NGOs).

However, Jagdeep said he 
would be making the contri-
bution instead.

The organisations include 
Penang Cheshire Home, The 
Penang Home for the Infirm 
and Aged, Children’s Protec-
tion Society Penang, Persat-
uan Syukur Penyayang Pulau 
Pinang, Persatuan Kebajikan 

Anak-Anak OKU Taman Island 
Penang, Persatuan Bomba 
Sukarela Perak Lane Pulau 
Pinang, Penang Fo Yi Haemo-
dialysis Society and Pertubu-
han Penyayang Hospis Pure 
Lotus Pulau Pinang.

Jagdeep also commended 
the temple for its active par-
ticipation in various charitable 

works.
Besides that, Jagdeep also 

reaffirmed that the state govern-
ment would continue to help 
both Islamic and non-Islamic 
houses of worship in Penang.

“To date, the RIBI (non-Islam-
ic houses of worship) fund has 
disbursed a total of RM8.691 
million.

“Let it be Islamic or non-
Islamic houses of worship, 
the state government will 
stay committed to meeting 
the needs of these houses of 
worship,” he added.

Also present with Jagdeep 
during the visit was Pengka-
lan Kota assemblyman Dan-
iel Gooi.

Chow: Necessary to have 
private hospital in Balik Pulau

Gooi (third from left) and Jagdeep taking part in a cake-cutting ceremony in conjunction 
with the temple's 135th anniversary celebration. 

“I requested for a full-fledged 
hospital which would include an 
operation theatre, intensive care 
unit, high-dependency unit and 
so on. However, due to the lack 
of funds and not sensing our ur-
gency, our wait for a full-fledged 
government hospital in Balik Pu-
lau will be much longer.

“For me, there should be no 
reason for any patient to be 
transported from Balik Pulau to 
the Penang Hospital, which is 
about 45 minutes away, in any 
cases of emergency,” Muham-
mad Bakhtiar said in his speech.

“Frustrated with the response 
by the ministry, I remember 
chatting with MTT Properties & 
Development Sdn Bhd chief ex-
ecutive officer Khoo Teck Chong, 
stating the need for a proper pri-
vate hospital.

“I suggested a few names for 
the company to collaborate with.

“Honestly, I thought that he 
had forgotten about this. But 
today’s event has proven that 
Khoo and the MTT team have 
not only stuck to their word but 
most importantly, saw the im-
portance of having a proper 
medical facility for the people of 
Penang, particularly for the resi-

dents of Balik Pulau,” he said.
Chief Minister Chow Kon Ye-

ow, who was present to witness 
the MoU signing ceremony, said 
the state government is in sup-
port of the private specialist hos-
pital which would also comple-
ment MTT’s Eden@Botanica CT.

“It is encouraging to see play-
ers such as MTT Properties and 
Selgate Healthcare building new 
bridges together to perpetuate 
key ideas of the Penang2030 
initiatives.

“The establishment of a pri-
vate specialist hospital, particu-
larly in Balik Pulau, is unques-
tionably necessary as there is 
no such private healthcare facil-
ity in the area.

“I am confident that the addi-
tion of this private hospital to the 
18 existing private hospitals, will 
further solidify our position as 
the top destination of Malaysia 
Healthcare Travel Industry.

“According to the Malaysia 
Healthcare Travel Industry Blue-
print 2021-2025, Penang leads 
the way in healthcare travel 
revenue, earning RM750 mil-
lion from 500,000 patients who 
flew to the state in 2019. Pen-
ang was named as the ‘Most 
Established State in Healthcare 
Travel’,” Chow added.

*from pg 1

Heritage 
status on the 
cards for temple

Nurturing local talent through PFF
THE Penang Future Foundation 
(PFF), an initiative by the state 
government, came in for some 
praise by two recipients of schol-
arships to further their studies 
at tertiary level.

The graduates, Ooi Tze P’ng 
and Loh Jing En, studied electri-
cal and electronics engineering 
at University Malaya. 

Ooi, in his speech, thanked 
the state for the opportunity 
given to him.

“I greatly appreciate the state 
government as well as the spon-
sors for the financial support giv-
en. I hope that more companies 
can support this programme to 
help retain local talents in the 
state,” said the research and 
development (R&D) digital firm-
ware design engineer in Aemu-
lus Penang.

Loh also concurred with Ooi, 
saying that PFF was a great ini-
tiative by the state to realise stu-
dents’ dreams.

“Thanks to PFF for helping to 
reduce my family’s financial bur-
den. It helped me to concentrate 
on my studies.

“I hope other students can 
benefit from this programme as 
well,” said the structural design 
engineer at Intel Corporation.

They were speaking to Buletin 
Mutiara after the presentation 
of contributions to PFF and Chi-
nese New Year (CNY) Hi-Tea ses-
sion recently.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow said PFF was established 
to provide eligible scholars with 
opportunities to pursue their 
studies, and to connect these 
future leaders with the state’s 
progress.

“As chairman of the PFF Se-
lection Committee, it is my plea-
sure to note that PFF is now in 
its eighth year and continues to 
make a difference in the lives of 
its scholars," Chow said in his 
speech.

Chow said that a total of 655 
students had received the schol-
arship awards in various fields 
since the establishment of PFF.

These fields include science, 
technology, engineering, mathe-
matics, accountancy and finance.

He added that 14 students 

have been chosen for the Muti-
ara Scholar award while 56 were 
selected for the Penang Scholar 
award last year.

“These two scholarship 
awards are to provide assis-
tance to those with poor finan-
cial background, and to encour-
age the academic high-flyers to 
maintain a strong academic per-
formance,” he said.

Eight donors each contributed 
RM60,000 to PFF at the event, 
making it a total of RM480,000.

They are OCBC Bank, Ideal 
Healthcare, Sky Resources, 
YBS Berhad, Solarvest Holdings 
Berhad, Hotayi Electronic, Vitrox 
Technologies and Menara Ker-
jaya Fasteners.

Among those present were 
Chow’s wife Tan Lean Kee, 
Federation of Malaysian Manu-
facturers (FMM) Penang branch 
former chairman Datuk Seri Dr 
Ooi Eng Hock, OCBC Bank (Ma-
laysia) Berhad chief executive 
officer Datuk Ong Eng Bin, ViTrox 
Group chief executive officer 
Chu Jenn Weng and representa-
tives from the industry.

Representatives from OCBC Bank, Ideal Healthcare, Sky Resources, YBS Berhad, Solarvest Holdings Berhad, Hotayi 
Electronic, Vitrox Technologies and Menara Kerjaya Fasteners with a mock cheque for RM480,000 which they 
contributed to PFF.
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THE Penang Island City Coun-
cil (MBPP) has formed a smart 
partnership with Malaysian 
Administrative Modernisation 
and Management Planning Unit 
(Mampu) to strengthen its digital 
infrastructure in the state.

MBPP mayor Datuk Yew Tung 
Seang said the move to sign a 
services agreement with Mam-
pu was crucial in line with the lo-
cal council’s Digital Transforma-
tion Plan 2021-2025.

“We thank Mampu for mak-
ing this smart partnership a 
success. This effort to utilise 
MyGovCloud@PDSA enables us 
to boost our digital initiatives, 
which will benefit the communi-

ty,” he said in his speech before 
signing the services agreement 
together with Mampu Infrastruc-
ture Communication and ICT 
Security Services Development 
Division director Nik Sharifah Nik 
Yusoff at the City Hall on Feb 7.

According to Mampu’s web-

site, the MyGovCloud@PDSA 
is a government-private cloud 
computing service offered by 
the Public Sector Data Centre 
(PDSA) under Mampu to public 
sector agencies. 

Two main services are of-
fered are data centre services 

and disaster recovery centre 
services.

Yew said the PDSA provided a 
Tier Four data centre of interna-
tional standard.

“This smart partnership be-
tween MBPP and Mampu is 
timely and in line with Penang’s 

vision of becoming a smart 
state.

“We are the first local govern-
ment in the country to ride on 
this platform. We are able to 
save on installation and main-
tenance costs through this part-
nership,” he said.

IT is relatively easier to trans-
form an average performing 
state to a successful one 

but trying to make a success-
ful state like Penang even more 
successful is more challenging, 
says Penang State Secretary 
Datuk Dr Ahmad Jailani Mu-
hamed Yunus .

Jailani, 60, who took office 
last December, didn’t think twice 
when he was offered to serve 
in Penang after requesting for a 
change in work environment.

Before his transfer to Pen-
ang, he was working at the Ru-
ral Development Ministry.

Coming to Penang was his-
toric for the man who hails from 
Perak as this was his first time 
working for a state government.

“It is a blessing for me to 
come to Penang and take on 
such an important role, espe-
cially after seeing the amount of 
success this state has achieved 
in important economic sectors.

“I was happy when I stepped 
into my office here for the first 
time knowing that I am in a 
place that’s been successful 
in many ways, and it gave me 
the extra drive to carry out my 
duties with great determination.

“Even before joining the state 

government here, I was aware 
of Penang and its achievements 
in countless areas. This was 
because my wife’s hometown 
is in Kedah, and we’ve visited 
Penang frequently in the past.

“When my daughter was 
young, she kept asking if we 
would ever move to Penang 
some day. She loves the beach-
es here and obviously because 
Penang is one of the best holi-
day destinations, not only across 
Malaysia but worldwide as well.

“Besides, Penang is a 
friendly state that is always con-
cerned about the well-being of 
the people here.

“The public facilities are very 
user-friendly in certain places, 
and I can tell that the leaders 
running the state are extremely 
influential and of high calibre.

“When I attend the weekly 
state executive council (exco) 
meetings that’s chaired by 
Chief Minister Chow Kon Yeow, 
I could see that he has a line-
up of members that are equally 
fantastic in pitching ideas to im-
prove the state’s economy, as 
well as executing and material-
ising those ideas.

“That is why I regard manag-
ing the success that Penang 

already has achieved and im-
proving on it as my biggest chal-
lenge. But there’s always room 
for improvement.

“While the state has done 
so much for the economy and 
its people, we should always 
strive harder to reach greater 
heights,” Jailani told Buletin 
Mutiara during an exclusive in-
terview in his office at level 25 
in Komtar on Feb 15.

While Jailani seems to be a 
nice person to speak to during 
the interview with his calm and 
cheerful demeanour, he has ze-
ro tolerance for lacklustre perfor-
mance when it comes to work.

“In life, we need a balance 
in almost anything we do. I can 
have a chat and laugh my lungs 
out during a conversation, but 
when it comes to work, I have 
least or zero tolerance for un-
der-par performance.

“For those who have been 
to my office, you will see I have 
three different working spots.

“One is a round table for my 
daily tasks; the other is a casual 
table with sofas when I receive 
guests and friends; and lastly, 
the one spot that’s less friendly 
and often has a sour ending for 
the one sitting opposite me,” 

he added.
When asked about other 

challenges he had faced since 
taking office, he was quick to 
mention how badly the Covid-19 
pandemic has wreaked havoc 
and slowed down the state’s 
economy.

“Although many sectors 
were dampened, the collective 
efforts from all degrees of sup-
port points have kept us going 
in this Covid-hit era.

“As the State Secretary, one 
of the many tasks is to facilitate 
the revival of the state’s econo-
my,” Jailani said.

Jailani, who will be retiring in 
a few months, has worked in six 
different ministries and depart-
ments.

“I don’t see years of working 
experience as a factor to stop 
me from performing my best.

“From where I come, it is un-
surprising to witness individu-
als being transferred within a 
year’s time, a month’s time, 
days or even hours.

“For example, we all know for 
a fact that a tortoise has a lon-
ger lifespan than a mosquito. 
But which of these two has a 
bigger impact, particularly on 
us?

“Mosquitoes can cause all 
the misery to make your life a 
living hell. The impact is greater 
than what a tortoise can do, 
even though a mosquito has a 
shorter lifespan.

“It’s not always about the 
years of service, but the num-
ber of achievements we record 
during our years of service. 
Now, that’s what really matters.

“Don’t think about yesterday 
as it’s over, and don’t worry 
about tomorrow because it is 
not certain. Live the moment, 
get the job done today and 
things will happen as it is,” 
Jailani, who holds a PhD in en-
vironmental management and 
landscape ecology from Hiroshi-
ma University in Japan, added.

Jailani’s motto in life is sim-
ple – BE PREPARED.

Blessing to serve Penang, 
says State Secretary 

MBPP 
strengthens 
digital 
infrastructure

Yew and Nik Sharifah (left) at the services agreement signing ceremony in City Hall.
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LEADING digital marketing 
and website development 
company, Salt Tech Solu-

tions Sdn Bhd, celebrated the 
opening of its office at Bishop 
Street in George Town on Feb 8 
in a grand manner.

Founded in December 2020, 
the company that also has a 
branch in Kuala Lumpur, has 
businesses in Malaysia, Singa-
pore, Vietnam, the United States 
of America and United Kingdom.

State Entrepreneurial Devel-
opment, Trade and Industry 
Committee chairman Datuk Ab-
dul Halim Hussain, who offici-
ated the ceremony, expressed 
his excitement over Salt Tech’s 
core objective of bringing to-
gether great solutions to accel-
erating digitalisation to greater 
heights for businesses and the 
education sector.

“With the increasing demand 
for online education and training, 
there’s a need for more interac-
tive solutions beyond just having 
a video call with your students.

“Currently, while Zoom is 
widely used as a platform for 
online meetings, it lacks the 
ability to be more interactive 
during class sessions.

“I believe Salt Tech would 
plug the missing gaps during 
online classes.

“They provide trainers and 
trainees with a platform to de-
liver engaging content through 
their proprietary virtual class-
room solution called Edulive, 
which allows interaction between 
trainers and trainees through the 

combination of video calls and 
interactive whiteboards.

“I am confident that this com-
pany would be able to help train-
ers and trainees to communi-
cate better and faster with each 
other, progressing towards a 
higher quality of education even 
when it is done online.

“This is also in line with our 
state government’s vision to ac-
celerate digitalisation and inno-
vation to support the economic 
growth of our state and country,” 
Abdul Halim said in his speech.

Salt Tech Solutions chief ex-
ecutive officer Nhu Nguyen said 
with the support of her hard-
working employees, she aims 
to reach more trainers and 
trainees as well as businesses 
that need assistance in trans-
forming themselves digitally.

 “We are well aware of the 
current economic difficulties, 
and this will mean that we 
need to get extra creative and 
aggressive in our sales and 
marketing methods.

“We have also managed hy-

brid events by developing virtu-
al event systems and business 
matching for event companies 
as well as serving major gov-
ernment systems.

 “We will be launching sev-
eral platforms this year, and 
with these platforms, we hope 
to create a business and social 
matching for potential trainers 
and trainees, which is to en-
courage everyone to use their 
knowledge to teach and share 
with others, even in a remote 
setting,” she said.

THE  Penang government 
on Feb 11 announced 
its approval to replace a 
218,000-litre water tank at 
the Kampung Melayu flats 
(Block A) in Ayer Itam.

The estimated cost of 
the replacement tank is 
RM500,000 which will be 
fully borne by the state.

Other works also include 
replacing the water reticula-
tion system.

State Housing, Local Gov-
ernment, Town and Countr y 
Planning Committee chair-
man Jagdeep Singh Deo 
said the issue of the water 
tank without ef ficient pip-
ing system has af fected 
many families there.

“The Penang government 
will continue to prioritise qual-
ity living for all Penangites, 
and we will stay committed to 
ensure everyone receives sys-
tematic water supply.

“From 2008 to January 
this year, we have spent 
RM291.05 million on various 
housing maintenance funds.

“The amount includes 
maintenance works for 
housing schemes under the 
Penang Island City Coun-
cil (MBPP) and Seberang 
Perai City Council (MBSP), 
all private and public hous-
ing schemes and the Pen-
ang Maximum 80% Mainte-
nance Fund (TPM80PP).

“We sincerely hope that 
this new project will be benefi-
cial for the residents.

“We will continue to assist 
all private and public hous-
ing schemes in Penang, es-
pecially where maintenance 
is concerned,” Jagdeep said 
during a brief press confer-
ence at the Kampung Me-
layu flats on Feb 11.

According to him, the proj-
ect which is expected to start 
this month, is estimated to be 
completed by October.

Built in 1974, the Kam-
pung Melayu flats, which has 
two blocks, is regarded as 
one of the oldest low-cost 
flats in Penang.

Also present during the 
press conference were Bukit 
Gelugor MP Ramkarpal Singh 
and Air Itam assemblyman 
Joseph Ng.

Flats to get 
new jumbo 
water tank

Salt Tech Solutions 
opens new office 
in Penang 

(From right) Nhu, Abdul Halim, Salt 
Tech Solutions director Ooi Wei Ming 
and his wife Liza Chong during a 
photography session after the launch. 
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பிறை - காற்பந்து என்ாலே ஆணகளுககான 
விளையாட்டு என் காேம் மாறி தறல்பாது நம் இந்திய 
ப்பணகளும் இத்துள்யில் பீடுநளைப் ல்பாடுவளத 
கணகூைாக காண முடிகி்து. பினாங்கு மாநிேத்தில் 
காற்பந்து துள்யில் பவறறிநளைப்ல்பாடும் பினாங்கு 
இந்தியர் காற்பந்து சங்கத்தின(PIFA)  ஏற்பாட்டில் பூளவ 
இந்தியப் ப்பணகள் லீக காற்பந்து ல்பாட்டியின பவறறிக 
கிணண அறிமுக விழா சி்ப்்பாக நளைப்பற்து. 

"பினாங்கு மாநிேத்தில் PIFA தளேளமத்துவத்தின 
கீழ் ப்பணகளுககான காற்பந்து ல்பாட்டிககான தைம் 
ஏற்பாடு பசய்து, இனறு நாடு தழுவிய நிளேயில் 
ப்பணகள் ளதரியமாக காற்பந்து ல்பாட்டியில் கேந்து 
பகாள்ை முன வருகின்னர். 

"இந்தியப் ப்பணகளுகபகன பிரத்திலயகமாக பூளவ 
கிணணக காற்பந்து ல்பாட்டி நைத்தப்்படுகி்து. இந்தியப் 
ப்பணகள் காற்பந்து துள்யில் இளணவதறகு இந்த  பூளவ 
கிணணப்  ல்பாட்டி உந்துதோக  அளமயும்,"  அதன 
அறிமுக விழாளவ பதாைககி ளவத்த ்பாகான ைாோம் 
சட்ைமன் உறுப்பினர் சத்தீஸ் முனியாணடி இவவாறு 
கூறினார். 

"மலேசிய காற்பந்து சங்கம் ஏற்பாட்டில் அடுத்த 
ஆணடு நளைப்ப்விருககும் 'துன ஷாரிப்்பா லராஷியா' 
கிணணக காற்பந்து ல்பாட்டிககான விளையாட்ைாைர்கள் 
லதர்வுச் பசய்யும் கைமாக இந்த பூளவ கிணணப் ல்பாட்டி 
திகழ்கி்து," என மலேசிய இந்தியர் காற்பந்து சங்கத் 
துளண  தளேவரும் (MIFA), இப்ல்பாட்டியின ஏற்பாட்டுக 

குழுத் தளேவருமான � சங்கர் கூறினார். 
கைந்த 2020-ஆம் ஆணடு பதாைங்கப்்பட்ை  இந்தியப் 

ப்பணகளுககான ஃபுட்சல் ல்பாட்டிலய இனறு லதசிய 
ரீதியில் பூளவ கிணணக காற்பந்து ல்பாட்டி நைத்த 
அடித்தைமாக அளமவதாக லமலும் கூறினார். 

இந்தப் ல்பாட்டிககான  சுழறகிணணம்  பிரத்திலயகமாக 
ஐந்து அடி உயரத்தில்  தமிழ் நாட்டிலிருந்து 
வடிவளமககப்்பட்டு மலேசியாவிறகு பகாணடு 
வரப்்பட்ைதாக, � சங்கர் பதரிவித்தார். 

அதுமட்டுமினறி, காற்பந்து ல்பாட்டி ்பயிறசிகளில்  
ப்பணகள் மிகுந்த ஆர்வத்துைன கேந்து பகாணடு 
்பங்லகறகின்னர்.  ஆதோல், இது ல்பான் ல்பாட்டிகளை 
நைத்தி ப்பணகளின இளே மள் காயாக மள்ந்திருககும் 
தி்ளமளய பவளிப்்படுத்த லவணடும். ப்பணகள் காற்பந்து 
துள்யில் வைர்ச்சிளய லமலோங்க பசய்ய இச்சங்கம் 
ப்பரும் முயறசி எடுத்துள்ைதாக அவர் லமலும் கூறினார் .

ப்பணகளும்  காற்பந்து துள்யில் சளைத்தவர்கள் 
அல்ேர், இத்துள்யிலும் சாதிகக முடியும். எனலவ, PIFA  

சங்கம்  சிே வருை காேமாக ப்பணகளுககான காற்பந்து 
ல்பாட்டிகளையும் ்பயிறசிகளையும் லமறபகாணடு 
வருகின்னர் .

வருகின் மார்ச், 25 முதல் 27 ஆம் லததி வளரயில் 
பினாங்கு அறிவியல் ்பல்களேகழகத்தில் நளைப்பறும் 
காற்பந்து கிணணப் ல்பாட்டியின  சுழறகிணணம் அறிமுக 
விழா சன லசக தங்கு விடுதியில் சி்ப்்பாக நளைப்பற்து. 

இந்த ல்பாட்டிளய முனனிட்டு நாடு தழுவிய நிளேயில் 
6 மாநிே காற்பந்து கிைாப்புகள்  ்பங்குக பகாள்கின்னர். 
அளவ பினாங்கு இந்தியன எப்.சி (பினாங்கு), பசாைதன 
ளதகர்ஸ் (ல�ாகூர்), பவாணைர்   பகல்ஸ்  எப்.சி 
(சிோங்கூர்), பக எல் சிட்டி லகல்ஸ்  (லகாோேப்பூர்), 
என.எஸ் மான எப்.சி (பநகிரி பசம்பிோன), சில்வர் 
லகல்ஸ் எப்.சி (ல்பராக) ஆகிய கிைாப்புகள் ஆகும்.

இந்த அறிமுக விழாளவ முனனிட்டு சங்கங்களின 
ப்பாறுப்்பாைர்கள், முககிய பிரமுகர்கள் என ்பேர் 
கேந்துக பகாணைனர்.

பாயான் லெபபாஸ் - பினாங்கு மாநிே 
அரசு, வீட்டுத் லதர்வு பசயல்முள் 
லமம்்பாட்டுக குழு (SPEC) மூேம், 
இம்மாநிேத்தில் வாங்கும் சகதிககு 
உட்்பட்ை வீடுகளை  தகுதியுளைய தனிந்பர் 
வாங்குவளத அளையாைம் காண்பதறகுத் 
பதாைர்ந்து உறுதிபசய்யும்.

வீட்டுவசதி, உள்ைாட்சி மறறும் 
கிராமம் மறறும் நகர்ப்பு் திட்ைமிைல் 
ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் ப�கடிப் சிங் 
டிலயா கூறுளகயில், இனறுவளர பமாத்தம் 
69,949 தகுதியான விணணப்்பதாரர்கள் 
இந்த லதர்ந்பதடுககும் பசயல்முள் மூேம் 
பவறறிககரமாக லதர்ந்பதடுககப்்பட்ைனர். 

இந்தக குழு கைந்த 2013 இல் 
பதாைங்கப்்பட்ைதிலிருந்து, தகுதியான 
விணணப்்பதாரர்கள் மட்டுலம வாங்கும் 
சகதிககு உட்்பட்ை வீடுகளை வாங்குவளத  
உறுதிச் பசய்கி்து. 

“2013ஆம் ஆணடு  தரவின 
அடிப்்பளையில் தகுதிப்ப்பற்  
விணணப்்பதாரர்களில் ஏ வளக வாங்கும் 
சகதிககு உட்்பட்ை வீடுகள்; (28,548) பி 
வளக(12,423) விணணப்்பதாரர்கள் மறறும் 
29,978 விணணப்்பதாரர்கள் சி வளக கீழ் 

வீடுகள் ப்பறறுள்ைனர். 
"இத்லதர்வு பசயல்முள்யில் 

லதர்ந்பதடுககப்்பட்ை  விணணப்்பதாரர்களில், 
பமாத்தம் 18,594 விணணப்்பதாரர்கள்  
இேககுக குழுளவச் லசர்ந்தவர்கள்.

"அந்தப் ்பட்டியலில் அனுமதி அற் 
்பகுதிகளில் வசிப்்பவர்கள் (3,494 ல்பர்); 
தனித்து வாழும் தாய் அல்ேது தந்ளத 
(6,512); மாறறுத்தி்னாளிகள்  (621), அரசு 
ஊழியர்கள் (7,767) மறறும் தி்ன மிகக 
குழுககள்  (200) இைம்ப்பறுகின்னர்,” 
எனறு  TreeO வாங்கும் சகதிககு உட்்பட்ை 
வீைளமப்பு லமம்்பாட்டுத் தேத்தில் திடீர் 
்பரிலசாதளன லமறபகாணைப்பின  
நளைப்பற் பசய்தியாைர் சந்திப்புக 
கூட்ைத்தில் இவவாறு கூறினார்.

இதறகிளையில், SPEC தளேவருமான 
ப�கடிப், பினாங்கு மாநிேத்தில்  
2030-ஆம் ஆணடுககுள் வாங்கும் 
சகதிககு உட்்பட்ை  220,000 வீடுகள் 
நிர்மாணிககும்  இேகளக எட்ை மாநிே 
அரசு பதாைர்ந்து உறுதிப்பூணடுள்ைது, 
என்ார். 

“இதில் 38,190  வீடுகள் 

நிர்மாணிககப்்பட்ைன; 19,640 வீடுகள் 
கட்டுமானத்தில் உள்ைன; 72,257 வீடுகள் 
மாநிே அரசால் அங்கீகரிககப்்பட்டு 
லமம்்பாடுக காணப்்படும். எனலவ, பமாத்தம் 
131,391 வீடுகள் இைம்ப்பறுகின்ன,” 
எனறு அவர் விைககமளித்தார்.

பினாங்கு மாநிேத்தில் இேககுக 
குழுவினருககு வாங்கும் சகதிககு 
உட்்பட்ை வீடுகள் நிர்மாணிகக  மத்திய 
அரசு ்பங்களிகக லவணடும் எனறு 
லகட்டுகபகாணைார்.

இந்த TreeO வாங்கும் சகதிககு உட்்பட்ை 

வீைளமப்புத் திட்ைம் வருகின் 2023ஆம் 
ஆணடு இறுதிககுள் முடிவளையும் எனறு 
எதிர்்பார்ககப்்படுகி்து.  இத்திட்ைத்தில் 
1,240 வீடுகள் நிர்மாணிககப்்படுகின்ன. 
இருப்பினும், 92 சதவீத வீடுகள் 
விறகப்்பட்ைன.  தறல்பாது  99 வீடுகள்  
மட்டுலம எஞ்சியுள்ைன. 

இந்த TreeO வீைளமப்புத் திட்ைம் 
900 சதுர அடி ்பரப்்பைவில் ரிம300,000 
அதிக்பட்ச விற்பளன விளேயுைன 
நிர்மாணிககப்்படும் சி3  வளக வாங்கும் 
சகதிககு உட்்பட்ை வீைளமப்புத் 
திட்ைமாகும்.

பூவை கிண்ணக் காற்பந்து 
ப்பாட்டி அறிமுக விழா

SPEC இலக்குக் குழுவினர் வீடுகள் ப்பறுைதறகு 
முன்னுரிவை

பூறை கிண்ணக் 
காறபந்து பபாட்டி 
அறிமுக விழாறை  
பாகான் டாொம் 
சட்டமன்ை 
உறுபபினர் சத்தீஸ் 
முனியாணடி 
அதிகாரபபூர்ைமாகத் 
ல�ாடக்கி றைத்�ார். 
(உடன் �  சஙகர் 
மறறும் ஏறபாட்டுக் 
குழுவினர்).

மபெசிய இந்தியர் 
காறபந்து 

சஙகத்  துற்ண 
�றெைரும் 

(MIFA), 
இபபபாட்டியின் 

ஏறபாட்டுக் குழுத் 
�றெைருமான � 

சஙகர். 

ஆட்சிக்குழு 
உறுபபினர் 

லெக்டிப சிங 
டிபயா (நடுவில்) 

TreeO வீடறமபபுத் 
திட்டத் �ெத்ற�ப 
பார்றையிட்டபபின் 

லசய்தியாளர் 
சந்திபபில் 
பபசினார். 
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ொர்்சடவுன் - இந்த ஆணடு பினாங்கு 
மாநிே அைவிோன உேக மகளிர் 
தின பிரச்சாரம் ்பாலின ்பாகு்பாட்ளை 
ஒடுககுலவாம்' என் கருப்ப்பாருலைாடு 
பதாைங்கியுள்ைது. 

்பாலின ்பாகு்பாடு, ப்பணகள் 
ப்பாருைாதாரம் மறறும் அரசியலில் 
ஈடு்பைாமல் இருப்்பதறகு அடித்தைமாக 
அளமவதாக சமூக லமம்்பாடு மறறும் 
முஸ்லீம் அல்ோத விவகாரங்களுககான 
ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் லசாங் எங் 
இவவாறு கூறினார். 

"இந்த நாட்டில் ப்பாருைாதார மறறும் 
அரசியல் துள்களில் ப்பணகளின ஈடு்பாடு 
ஏன இனனும் குள்வாக உள்ைது?

"இச்சூழ்நிளே உணளமயில் 
நமது சமூகத்தில் நீணை காேமாக 
லவரூனறியிருககும் சமூக விதிமுள்கள் 
மறறும் ்பாலின ்பாகு்பாட்டுைன  
பநருககமான பதாைர்புளையது. இது 
ப்பணகளை இல்ேத்தரசிகள் என் 
்பாத்திரமாக மட்டுலம காணப்்பை 
ஊககுவிககி்து. 

"இந்தப் ்பாலின ்பாகு்பாடு  அடிப்்பளையில், 
முடிபவடுககும் மட்ைத்தில் ப்பணகள் 
தளேவர்கைாக இருகக முடியாது என் 
கருத்து முறறிலும் தவ்ானதாகும். 

"ஏபனனில், நமது நாட்டில்  
ப்பணகளின வைர்ச்சிககுப் ்பங்களிப்்பதில் 

பவறறி ப்பற் ்பே ப்பண தளேவர்களும் 
உள்ைனர்," எனறு அவர்  �ூம் வாயிோக 
நளைப்பற் பசய்தியாைர் கூட்ைத்தில் 
இவவாறு கூறினார்.

கைந்த ஆணடு மலேசிய புள்ளியியல் 
துள் பவளியிட்ை அறிகளகயின 
அடிப்்பளையில், மற் பதனகிழககு ஆசிய 
நாடுகளுைன ஒப்பிடும்ல்பாது இந்நாட்டில் 
ப்பண பதாழிோைர்களின ்பங்களிப்பு 
விகிதம் இனனும் குள்வாகலவ உள்ைது 
என லசாங் எங் கூறினார். 

"சிங்கப்பூர் (69.7 சதவீதம்) மறறும் 
தாய்ோந்து (66.8 சதவீதம்) ஆகியவறறுைன 
ஒப்பிடுளகயில், 2020ல் 55.3 சதவீத ப்பண 
பதாழிோைர்கள் ்பங்லகறபு விகிதத்ளத 
மட்டுலம மலேசியா ்பதிவு பசய்துள்ைது.

 "அரசியலில் ப்பணகளின ஈடு்பாட்டில் 
மிகப்ப்பரிய ்பாலின இளைபவளிளயக 
காணோம். இது 0.10 என் மிகக 
குள்வான மதிப்ப்பணகளைப் ்பதிவுபசய்து, 
இது ஆணகளுைன ஒப்பிடும்ல்பாது 
ப்பணகள் இனனும் பினதங்கியிருப்்பளதக 
காட்டுகி்து," எனறு அவர் லமலும் 
கூறினார்.

 எனலவ, லதசிய ரீதியில், குறிப்்பாக 
பினாங்கில், இந்தப் பிரச்சாரத்தில் 
்பங்லகற்பதன மூேம் ்பாலின ்பாகு்பாட்ளை 

ொர்்சடவுன் - பினாங்கு  மாநிே அரசாங்கம் 
50,000 லகாவிட்-19 சுய-்பரிலசாதளன 
கருவிகளை, ஒவபவாரு மாநிே 
சட்ைமன் உறுப்பினர் லசளவ ளமயம், 
நாைாளுமன் உறுப்பினர்கள் மறறும் 
மாநிே மாவட்ை அலுவேகங்களுககும் 
விநிலயாகிககத் பதாைங்கியுள்ைதாக 
மாநிே முதல்வர் லமதகு சாவ  பகான 
இலயாவ பதரிவித்தார்.

அவர் கூறுளகயில், லசளவ 
ளமயங்கள் மறறும் பதாைர்புளைய 
அலுவேகங்களுககான விநிலயாகம் 
கைந்த  பிப்ரவர,21 முதல் 
பதாைங்கப்்பட்ைது. எனலவ, லசளவ ளமய 
ஊழியர்கள்  லதளவப்்படு்பவர்களுககு 
விநிலயாகிப்்பார்கள் எனறு நம்பிகளக 
பதரிவித்தார்.

“மாநிே  அரசு இரணைாவது முள் 
இத்திட்ைத்ளதச் பசயல்்படுத்துகி்து. 
முனனதாக இத்திட்ைம் கைந்த 
ஆணடு (2021) பசப்ைம்்பர் மாதத்தில் 
பசயல்்படுத்தப்்பட்ைது. அத்திட்ைத்தில் 
பினாங்கு ப்பாது மககளின 
லதளவகளுககாக 40,000 சுய ்பரிலசாதளன 
கருவிகள் விநிலயாகிககப்்பட்ைன.

"மாநிே அரசு இரணைாவது முள்யாக 
நைத்தப்்படும் இத்திட்ைத்தில்,    முந்ளதய 
எணணிகளகளயக  காட்டிலும்   10,000 
கருவிகள் கூடுத ோக வழங்கியுள்ைது. 
லமலும், இது லதளவப்்படும் அளனவருககும் 
்பயனளிககும்," எனறு பினாங்கு மாநாடு 
& கணகாட்சி வாரியம் (PCEB) மறறும் 

மலேசியன ஏவிலயஷன குழுமம் (MAG)
இளையிோன புரிந்துணர்வு ஒப்்பந்தத்தில் 
ளகபயழுத்திட்ை பி்கு அவர்  இவவாறு 
கூறினார். 

ல்பராக மாநிேத்தில்  அறிவிககப்்பட்ை 
அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்வுகளை ரத்துச் 
பசய்வது ்பறறி லகட்ைல்பாது,   ஒவபவாரு 
முடிவும் ப்பாருைாதார ரீதியில் தாககத்ளத 
ஏற்படுத்துவதால்,  அதன லதளவகளை 
மாநிே அரசு பதாைர்ந்து கணகாணிககும் 
எனறு பகான இலயாவ கூறினார். 

"நான முனனதாகக கூறியது ல்பாே, 
ஒவபவாரு   முடிளவயும்   கவனத்துைன 
எடுகக லவணடும், மா்ாக அவசரத்துைன 
அல்ே, என்ார். 

"இதுவளர,    மாநிே   அரசாங்கம் 
ப்பரிய  அைவிோன  நிகழ்ச்சிகளை 
ஏறறு நைத்தவில்ளே. இருப்பினும்,  
மாநிே அரசு ஏறறு நைத்தும் 
நிகழ்ச்சிகளில் நிர்ணயிககப்்பட்ை நிர்வாக  
நளைமுள்கள்(எஸ்.ஓ.பி) முள்யாகப் 
பின்பற்ப்்படும், லமலும் சிே சமயங்களில் 
கேந்துபகாள்வதறகு முன சுய 
்பரிலசாதளன பசய்ய அறிவுறுத்தப்்படுகி்து," 
எனறு நிே லமம்்பாடு, ப்பாருைாதாரம் 
மறறும் பதாைர்புத் துள் ஆட்சிககுழு 
உறுப்பினருமான சாவ பதரிவித்தார்.

இதறகிளையில், அரசு 
ஊழியர்களிளைலய லநாய்த்பதாறறு 
விகிதம் அதிகரித்து வருவது குறித்து 
மாநிே பசயோைரின அறிவிப்புககுக 
காத்திருப்்பதாக பகான இலயாவ கூறினார்.

ப்பணகளுக்கு எதிரான 
்பாலின ்பாகு்பாட்வடை ஒடுக்குபைாம்

 2022 ஆணடுக்கான மகளிர் தினக் 
லகாணடாட்டப பிர்சசூரம்.

ஒடுககும் முயறசிகளுககு ஆதரவளிகக 
லவணடும் எனறு வலியுறுத்தினார்.

"2022 மார்ச் 8, அனறு நாம் அளனவரும் 
ஊதா நி் சட்ளைகளை அணிவலதாடு, 
அலுவேகங்களிலும் ஊதா நி்த்தில் 
அேங்கரிப்்பதன மூேம் இந்த பிரச்சாரத்தில்  
ப்பணகளின ்பங்ளக லமம்்படுத்துவதறகான 
முயறசிககு ஆதரவளிப்்பதாகக 
காணப்்படும்," என்ார். 

இதறகிளையில், ஆணகளும் 
ப்பணகளும் அைங்கிய பினாங்கு 
முனலனாடி உருமாற் அங்கீகாரம் 
திட்ைத்திறகு PWDC-ககு 70ககும் 
லமற்பட்ை விணணப்்பங்கள்  ப்பற்தாக 
பினாங்கு மகளிர் லமம்்பாட்டுக கழகம் 
(PWDC) தளேளம நிர்வாக அதிகாரி, ஓங் 
பீ பேங் கூறினார்.

"பினாங்கு முனலனாடி உருமாற் 
அங்கீகாரம் திட்ைத்தின லநாககமானது 
இம்மாநிேத்தில் ப்பணகளின 
லமம்்பாட்டுககுப் ்பங்களித்த ந்பர்களுககு 
அங்கீகாரம் வழங்குவதாகும்," எனறு அவர் 
கூறினார்.

அதுமட்டுமினறி, இந்த மாத மகளிர் 
தினப் பிரச்சாரத்ளத முனனிட்டு, ்பாலின  
்பாகு்பாட்ளை ஒடுகக மார்ச் மாதம் 
முழுவதும் ்பல்லவறு நிகழ்ச்சிகள் நைத்த 
திட்ைமிைப்்பட்டுள்ைன.

பினாங்கு மாநிே அைவிோன 
உேக மகளிர் தினக பகாணைாட்ைம் 
இந்த ஆணடு 10வது முள்யாகக 
பகாணைாைப்்படுகி்து.

இகபகாணைாட்ைத்தில்  30ககும் 
லமற்பட்ை அளமப்புகளின ஒருங்கிளணப்புப் 
ப்பறறுள்ைன.

ஆட்சிக்குழு 
உறுபபினர் 
பசாங 
எங ெூம்  
ைாயிொக 
லசய்தியாளர் 
சந்திபபுக் 
கூட்டத்தில் 
கெந்து 
லகாணடார். 

ைாநில அரசு 50,000 பகாவிட்-19 
சுய ்பரிப�ாதவன கருவிகள் விநிபயாகம்

பட்டர்லைார்த் - பினாங்கு 
மாநிே அரசாங்கம், பச்பராங் 
பிள்  மாநகர் கழகத்தின 
(எம்.பி.எஸ்.பி)      மூேம், 
்பட்ைர்பவார்த், தாமான பூங்கா 
ராயாவில் பவள்ை நிவாரணத் 
திட்ைத்ளதச் பசயல்்படுத்த 
ரிம1.17 மில்லியன நிதி 
ஒதுககீடுச் பசய்துள்ைது.

இந்த பவள்ை நிவாரணத் 
திட்ைப் ்பணிகள் கைந்த �னவரி 
14 ஆம் லததி பதாைங்கி 
அடுத்த ஆணடு(2023) �னவரி, 
13ஆம் லததியில் முடிவளையும் 
எனறு எதிர்்பார்ககப்்படுவதாக, 
மாநிே ல்பாககுவரத்து மறறும் 

தாைான் பூஙகா ராயா பைள்்ள நிைார்ணத் 
திட்டைத்திறகு ரிை1.17 மில்லியன் நிதி

ஆட்சிக்குழு உறுபபினர்களான சூன் லிப சீ, சாய்ரீல் 
கீர் பொஹாரி, பீ புன் பபா(இடமிருந்து ைெம்), மறறும் 
பமம்பாட்டுக் குழுவினர் இத்திட்ட ைறரபபடத்ற�ப 

பார்றையிட்டனர்.

தாமான பூங்கா ராயா மறறும்  அதன  
அருகிலுள்ை  ்பகுதிகளில் பவள்ைம் 
ஏற்படும் அ்பாயத்ளதக குள்கக முடியும்" 
எனறு சாய்ரில் ்பட்ைர்பவார்த், தாமான 
பூங்கா ராயாவிறகு அதன நிவாரணத்  
திட்ைத்ளத  லநரில் காண வருளகயளித்த 
ல்பாது இவவாறு கூறினார்.

இந்த  பசய்தியாைர்  சந்திப்புக 
கூட்ைத்தில், மாநிே சமூகநேன மறறும் 
சுறறுச்சூழல் ஆட்சிககுழு உறுப்பினர்    
பீ பூன  ல்பா மறறும் மாநிே இளைஞர் 
மறறும் விளையாட்டு ஆட்சிககுழு 
உறுப்பினரும் ்பாகான ப�ர்மல் சட்ைமன் 
உறுப்பினருமான சூன லிப் சீ ஆகிலயாரும் 
கேந்து பகாணைனர்.

உள்கட்ைளமப்பு ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் 
சாய்ரில் கீர் ல�ாஹாரி கூறினார். 

"இத்திட்ைம் நிள்வளைய ஓர் ஆணடு 
காேம் ஆகும்," என்ார்.

“இந்த பவள்ை நிவாரணத் திட்ைத்தின 
கீழ்  வடிகால் அளமப்ள்ப லமம்்படுத்துதல்; 
'்பம்ப் ஹவுஸ்' கட்டுதல்; லமம்்பாட்டுப் 
்பணிகள்; நீர்த்லதககக குைங்கள் 
கட்டுதல் மறறும் பி் பதாைர்புளைய 
்பணிகள் ஆகியளவ அைங்கும்.

"தறல்பாது, பினாங்கு மாநிேத்தில் 
அடிககடி கனமளழ ப்பய்து வரும் 
சூழலில், இந்த நிவாரணத் திட்ைம் உரிய 
லநரத்தில் பசயல்்பாடுக காணகி்து. 

"லமலும,   இத்திட்ைம் நிள்வளைந்ததும்,    
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ொர்்சடவுன் - பினாங்கு மாநகர் கழகம் 
(எம்.பி.பி.பி)      வாடிகளகயாைர்கள்      
2022-ஆம் ஆணடிறகா ன முதல் 
அளரயாணடு மதிப்பீட்டு வரிளயச் பசலுத்த  
இளணய வாயிோக கட்ைணம்(online) 
பசலுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்்படுகி்ார்கள்.

இந்த அணுகுமுள்யின மூேம் 
பகாம்தார், 3வது மாடியில் இருககும்            
எம்.பி.பி.பி அலுவேக கவுணைர்களில்     
பநரிசளேத்      தவிர்ப்்பலதாடு, லகாவிட்-19     
லநாய்த்பதாறறின       அ்பாயத்ளதக 
கட்டுப்்படுத்தவும் துளணபுரியும் என          
எம்.பி.பி.பி லமயர், ைத்லதா  இயூ துங் 
சியாங் கூறினார்.

"எனலவ, மதிப்பீட்டு வரி பசலுத்த 
அல்ேது லவறு ஏலதனும் கட்ைணம் 
பசலுத்த விரும்பும் வாடிகளகயாைர்கள் 
லநரடியாக வர லவணடிய அவசியமில்ளே, 
மா்ாக இளணய வாயிோக கட்ைணச் 
லசளவளயப் ்பயன்படுத்த லவணடும்," எனறு 
அவர் மாநகர் சந்திப்புக கூட்ைத்திறகு 
தளேளம தாங்கிய பினனர் பசய்தியாைர் 
கூட்ைத்தில் இவவாறு கூறினார்.

ப்பாது மககளுககு இளணய வாயிோக 
கட்ைண லசளவகளைப் ்பயன்படுத்தப்  
்பரிந்துளரப்்பளதத் தவிர,  ஒவபவாரு 

திங்கட்கிழளமயும் கவுனசிேர்கள் 
உட்்பை மாநகர் கழக அளனத்து 
ஊழியர்களுககும் i-Sihat முனமுயறசியின 
மூேம் சுய ்பரிலசாதளன பசய்யும் 
நைவடிகளக உைனடியாக நளைமுள்ககு 

வருகி்து. முனனதாக, இந்நைவடிகளக 
இரணடு வாரத்திறகு ஒரு முள் 
பசயல்்படுத்தப்்பட்ைது. 

எம்.பி.பி.பி ஒவபவாரு திங்கட்கிழளமயும் 
சுய ்பரிலசாதளனகளை நைத்த கவுனசில் 
உறுப்பினர்கள் உட்்பை அளனத்து 
ஊழியர்களுககும் லகாவிட்-19 சுய 
்பரிலசாதளன கருவிகளை வழங்குகி்து. 

"எனலவ, எம்.பி.பி.பி-ல் லநரடி 
சந்திப்புக கூட்ைங்கள் குள்ககப்்பட்டு, 
இயங்களே கூட்ைம் வழிநைத்தப்்படும்,"  
எனறு மலேசியாவில் மட்டுமல்ே, உேக 
ரீதியில் அதன பதாறறு வழககுகளின 
எணணிகளக வியத்தகு முள்யில் 
அதிகரித்தது அதிர்ச்சியும் வருத்தமும் 
அளிப்்பதாகக கூறினார். 

அணளமயில், 2022 பிப்ரவரி 21 முதல் 
24 வளர தனது ்பணியாைர்களில் 112 
ல்பர்களுககு லகாவிட்-19 பதாறறு உறுதி  
பசய்தளத அடுத்து, முன எச்சரிகளக 
நைவடிகளககள் எடுககப்்பட்ைதாக துங் 
சியாங் பதரிவித்தார்.

அந்த எணணிகளகயில் 72 ல்பர்கள் 
முன வரிளச ்பணியாைர்கைாக இருப்்பது 
மிகவும் கவளேயளிககி்து.

"நிளேளம இனனும் கட்டுப்்பாட்டில் 

ொர்்சடவுன் - ்பஹளரனில் நளைப்பற் 
2021 ஆசிய இளைஞர் ்பாராலிம்பிக 
ல்பாட்டியில் பினாங்கு மாநிேத்ளதச் 
லசர்ந்த  இரு ்பாராலிம்பிக விளையாட்டு 
வீரர்களின சாதளனககு, பினாங்கு மாநிே 
அரசின விளையாட்டு  ஊககத்பதாளக 
வழங்கும் திட்ைத்தின (SKIMAS)  கீழ் 
ஊககத்பதாளக வழங்கப்்படுகி்து.  

முதல்வர் லமதகு சாவ பகான இலயாவ 
கூறுளகயில், SKIMAS திட்ைத்தின கீழ் 
இளைஞர் விளையாட்டுப் பிரிவுககு  நிதி 
ஒதுககீடு வழங்கவில்ளே. இருப்பினும், 
இரணடு ்பாராலிம்பிக விளையாட்டு 
வீரர்களின அசாதாரண மறறும் சி்ந்த 
சாதளனகளின அடிப்்பளையில் ்பாராட்டுத் 
பதரிவிககும் வளகயில் வழங்கப்்படுகி்து.

நாட்டிறகும் பினாங்கு மாநிேத்திறகும் 
ப்பருளம லசர்த்த இரணடு ்பாராலிம்பிக 
விளையாட்டு வீரர்களுககு ஊககத்பதாளக  
வழங்குவதில்  மாநிே அரசு ப்பருமிதம் 
பகாள்கி்து.  

 "பினாங்கு மாநிே அரசின சார்்பாக, 
இந்த இரணடு விளையாட்டு வீரர்களுககும்  
்பாராட்டுககள். அடுத்து கேந்து பகாள்ளும் 
ல்பாட்டிகளிலும் பவறறி அளைய  அவர்கள் 
பதாைர்ந்து முயறசிகக லவணடும்,"  எனறு 
பகாம்தாரில் நளைப்பற் பினாங்கு மாநிே 
விளையாட்டு வீரர்களுககு ஊககத்பதாளக 
வழங்கும் விழாவில் கேந்து பகாணடு 
இவவாறு கூறினார். 

இந்நிகழ்ச்சியில்,  இளைஞர் 
விளையாட்டு ஆட்சிககுழு உறுப்பினர், 
சூன லிப் சீ; ்பத்து உ்பான சட்ைமன் 

உறுப்பினர் குமலரசன; ல�ாசப் இங் 
சூன சியாங்(ஆயர் ஈத்தாம் சட்ைமன் 
உறுப்பினர்); பினாங்கு மாநிே விளையாட்டு 
மன் (MSNPP) இயககுநர், ஹரி 
சாய் பஹங் ஹுவா; பினாங்கு மாநிே 
மாறறுத்தி்னாளிகளுககான விளையாட்டு 
மறறும் ப்பாழுதுல்பாககு சங்கத்தின 
தளேவர் (PESRON), இலியாஸ் யஹாயா 
மறறும் ்பேர் கேந்து பகாணைனர்.

ஷி லீ லகர்,15 ்பாராலிம்பிக நீச்சல் 
விளையாட்டு வீரர் ஆவர். இந்த 200 
மீட்ைர் 'ஃப்ரீஸ்ளைல்' (எஸ்1-5 பிரிவு)  

எதிர்காேத்தில் பதாைர்ந்து பவறறிளய 
அளைவதறகு மிகப்ப்பரிய உந்துதோக 
அளமயும் என லீ லகர் கூறினார்.

"எனது  மன வலிளமலய என  
பவறறிககு அடித்தைமாக அளமகி்து. 
அதுமட்டுமினறி, எனது ப்பறல்ாருககும் 
நனறிக கூ் கைளமப்்பட்டுள்லைன. 

 "இந்த நீச்சல் துள்யில் பதாைர்ந்து 
முனலன் நம்பிகளக பகாள்கில்ன. 
லமலும், எதிர்காேத்தில் மற் 
விளையாட்டுகளிலும் ஈடு்பை எணணம் 
பகாணடுள்லைன," என்ார். 

PESRON சங்கம் ்பே சி்ந்த மறறும் 
உேகத்தரம் வாய்ந்த ்பாராலிம்பிக 
விளையாட்டு வீரர்களை உருவாககியுள்ைது.

"உதாரணமாக, அவர்கள் இருவரும் 
(லீ பகர் மறறும் முஹம்மது அமீன) 
இைம் வயதிலே விளையாட்டுத் 
துள்யில் சாதளனப் ்பளைகக இேககுக 
பகாணடுள்ைனர். இந்த ஊககத்பதாளக  
மற்  ்பாராலிம்பிக விளையாட்டு 
வீரர்களையும் அடுத்த ல்பாட்டிகளில்  
்பங்லகறறு பவறறிப்ப் ஊககுவிககும்," 
என அதன தளேவர் இலியாஸ் யஹாயா 
நம்பிகளகத் பதரிவித்தார்.

2021 ஆசிய இளைஞர் ்பாராலிம்பிக 
ல்பாட்டி டிசம்்பர் 2 முதல் 6 வளர 
நளைப்பற்து. இதில் 13 முதல் 23 
வயதுககுட்்பட்ை 13 'அசாதாரண' இளைஞர் 
விளையாட்டு வீரர்கள் மலேசியாளவப் 
பிரதிநிதித்து கேந்து பகாணைனர். லதசிய 
அணி மூனறு தங்கம், பவள்ளி (5) மறறும் 
பவணகேம் (5) என ்பதககங்களை பவன்ன.

எம்.பி.பி.பி இவ்ணயக் கட்டை்ண ப�வை 
்பயன்்பாட்வடை ஊக்குவிக்கிறது

இருப்்பலதாடு, ல்பாதுமான மனிதவைம் 
இருககி்து. எனினும், மககளுககானச் 
லசளவகள் வழங்குவதில் ்பாதிககப்்பைாமல் 
இருகக எம்.பி.பி.பி  உைனடியாக 
பசயல்்பை லவணடும்.

எம்.பி.பி.பி, முன வரிளச ்பணியாைர்கள் 
உட்்பை அளனவரும் நிர்ணயிககப்்பட்ை 
நிர்வாக நளைமுள்களைப்(எஸ்.ஓ.பி) 
பின்பறறுமாறு அறிவுறுத்தினார்.

"எஸ்.ஓ.பி பின்பற்த் தவறும் 
மாநகர் ஊழியர்களுககு எச்சரிகளக 
கடிதம்,  அறிவுறுத்தல் மறறும் ஒழுங்கு 
நைவடிகளககள் எடுககப்்படும்," என்ார். 

முனனதாக, மாநிேத்தில் உள்ை 
அளனத்து வளகயான பசாத்துககளுககும் 
இந்த ஆணடுககான மதிப்பீட்டு விகிதத்தில் 
தள்ளு்படிகள் வழங்குவதறகு கூட்ைத்தில் 
ஒப்புதல் அளிககப்்பட்ைது.

அளனத்து குள்ந்த விளே, 
குள்ந்த நடுத்தர விளே வீடுகள் மறறும் 
கிராமங்களுககு 2020 இல் உள்ை மதிப்பீட்டு 
விகித அதிகரிப்புைன ஒப்பிடும்ல்பாது 100 
சதவீதம் தள்ளு்படிகள் வழங்கப்்படும்.

“எனலவ, பசாத்து உரிளமயாைர்கள் 
2020ககு முனனதாக இருந்த அலத 
கட்ைணத்ளத மட்டுலம பசலுத்த லவணடும்.

"பி் பசாத்து வளககளுககு, 2020இல் 
மதிப்பீட்டு விகிதத்தின அதிகரிப்புைன 
ஒப்பிடும்ல்பாது 50 சதவீதம் தள்ளு்படி 
வழங்கப்்படுகி்து," எனறு அவர் கூறினார்.

இந்த தள்ளு்படி மூேம், எம்.பி.பி.பி 
ரிம11.6 மில்லியன நிதி இழப்பீடுக காணும்.

எம்.பி.பி.பி பமயர், டத்ப�ா  இயூ துங சியாங.

்பாராலிம்பிக் விவ்ளயாட்டு வீரர்களுக்கு SKIMAS 
ஊக்கத்பதாவக - முதல்ைர்

ஆணகளுககான நீச்சல் ல்பாட்டியில்      
ஷி லீ லகர்  ஒரு தங்கப் ்பதககம், பவள்ளிப் 
்பதககம் (1), பவணகேப் ்பதககம்(1) 
பவன்ார்.  அவரின சாதளனளயக 
பகைரவிககும் வளகயில் மாநிே அரசு 
ரிம4,200-ஐ  ஊககத்பதாளகயாக 
வழங்கியது. 

இதறகிளையில், பூப்்பந்து ல்பாட்டியில் 
பவள்ளிப் ்பதககம் பவன் 18 வயதான 
முஹம்மது அமின அஸ்மி ரிம1,200-ஐ 
ஊககத்பதாளகயாகப் ப்பற்ார்.

மாநிே அரசின இந்த ்பங்களிப்பு 

SKIMAS ஊக்கத்ல�ாறக லபறறுக்லகாணட பாராலிம்பிக் விறளயாட்டு வீரர்களான 
ஷி லீ பகர், முஹம்மது அமின் அஸ்மி உடன் மாநிெ மு�ல்ைர் பம�கு சாவ் லகான் இபயாவ், 

ஆட்சிக்குழு உறுபபினர் மறறும் சட்டமன்ை உறுபபினர்.
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槟州首席部长曹观友指出，
尽管今年仍会面对复苏和经济
的不确定性，但槟州政府对经
济取得增长保持乐观的态度，
继续在制造业和服务业保持强
劲势头。

他是在出席位于槟州华人大
会堂举办的“槟城2030愿景交
流会”时，如是表示。

他说，槟州希望联盟于2018
年 ， 再 次 接 受 人 民 的 委 托 执
政槟州，至今已迈入第4个年
头。换言之，他担任槟州首席
部长，已有将近4年的时间。

“回顾这些年，就在我们准
备为落实槟州愿景而奋发前进
时 ， 却 突 然 遭 受 到 新 冠 肺 炎
疫 情 的 冲 击 ， 导 致 我 们 在 执
政的2年里，面对着重大的全
球冠病大流行危机以及经济放
缓。”

他指出，虽然疫情为槟州政
府的执政愿景带来不便，但危
机就是转机，州政府会善用这
场危机，坚定不移的确保槟州
人民顺利接种疫苗，同时也不
时推出各种经济复苏计划。

着重创造就业机会度难关
他 表 示 ， 槟 州 经 济 复 苏 委

员会提供了加速槟州经济发展
的建议，将着重在创造就业机
会，并协助中小型企业度过难
关。

他 希 望 随 着 旅 游 边 境 的 开
放，将进一步协助州内的旅游
业复苏。

他 说 ， 尽 管 受 到 疫 情 的 影
响，但是槟州政府从2018年5
月接受人民的委托至今，依然
成功兑现了80%竞选承诺。

优化2030愿景应对疫情
挑战

他指出，槟城2030愿景是在
2018年8月启动的。但是，由
于在落实的过程中遇到新冠肺
炎的严峻挑战，因此需要在框
架下的4个主题，以及对16项

首长: 善用危机推复苏计划
对槟经济增长保持乐观 

曹观友（中）与槟华堂成员交流，前排左起为郑荣兴、刘子健、许廷炎、陈坤海、章瑛及郑来兴。

槟州政府在转型下的
其中一个步骤是“优化
槟城2030愿景”，所
采取的3项主要举措包
括：空间营造、社区构
建，以及业界参与。

“槟州政府承诺，将
继 续 专 注 实 施 惠 民 政
策 ， 带 领 人 民 度 过 难
关。当然我们也希望继
续获得人民的支持，与
槟州政府一同共创更美
好的未来。”

战略计划中的每一项，进行
重新调整。

他说，槟州政府在转型下
的其中一个步骤是“优化槟城
2030愿景”，所采取的3项主
要举措包括：空间营造、社
区构建，以及业界参与。

“槟州政府承诺，将继续
专注实施惠民政策，带领人
民度过难关。当然我们也希
望继续获得人民的支持，与
槟州政府一同共创更美好的
未来。”

许廷炎：槟工业产业发
展红火

槟州华人大会堂主席拿督
斯里许廷炎表示，进入2022
年之际，可看到槟城工业产
业开始有发展趋势，其需求

量在槟产业领域排名第一。
“疫情期间虽受到冲击，

但如今却发展红火，货仓类
型 的 工 业 产 业 需 求 量 非 常
大，出租率极高。”

“有些外国企业愿意高价
租 下 位 于 策 略 性 地 点 的 厂
房，结果州内工业产业租金
水涨船高，租金调高约10%
。”

他 冀 望 槟 州 政 府 能 够 关
注，并探讨这方面的政策，
包括土地管理、地契等方面
的课题。

峇都加湾工业园吸引外资
他表示，峇都加湾工业园

在10年时间迎来160家跨国企
业和本地企业设厂，成为目
前最火热的工业园。

他补充，槟州至今已拥有
10个工业园，除了峇都加湾
工业园外，还包括峇六拜、
麦 曼 珍 、 北 赖 、 诗 布 朗 再
也、武吉丁雅、武吉敏惹、
槟城科学园、科学园北部，
以及即将开发的峇都加湾第
二工业园。

“这说明了槟城工业正朝
向州政府设定的2030愿景迈
进。”

交流会上也开放让出席的
华社领袖们发问，而槟首长
也一一详细回答。

出席者包括：槟州立法议
会议长拿督刘子健、槟州行
政议员章瑛、槟首长政治秘
书兼光大区州议员郑来兴、
槟华堂署理主席丹斯里陈坤
海、副主席郑荣兴。
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“今日事今日毕”是槟州秘书拿督再
拉尼的座右铭，办事绝不拖泥带水，
尤其是槟州政府在疫后努力振兴经济
当儿，他更要积极配合行政议会，让
槟城尽速迈向复苏之路。

州秘书统领州政府公务员，位高权
重，工作当然也繁重，再拉尼说，“
今日事今日毕”对他来说很重要。“昨
天已经成为过去，明天则还没到来，
所以我们要把握当下，把今天的事办
好，不要拖到隔天，否则工作将越累
积越多，没完没了。”

再 拉 尼 是 在 去 年 1 2 月 上 任 槟 州 秘
书，他在接受《珍珠快讯》访问时，
畅谈他上任以来的感受、分享之前的
职场生涯，以及对州政府提出一些建
议。

在他心目中，槟城是个好地方，来
这里工作后，更深切感受到州政府团
队的魄力。

“槟城是繁荣的州属，这是人民多年
来打拼的成果。有句话说：创业难，
守业更难。要让槟城保持繁荣，绝对
不 容 易 ， 况 且 还 遇 到 疫 情 冲 击 。 不
过，首长和行政议员的态度积极，以
及具备高瞻远瞩，尽管槟州经济受到
疫情考验，但我相信在首长及团队努
力下，我有信心槟城可以克服困难，
重新振作起来，带领人民走向复苏。”

适应能力强胜任各领域工作
5 9 岁 的 再 拉 尼 来 自 霹 雳 江 沙 ，

拥 有 日 本 广 岛 大 学 （ H i r o s h i m a 
University）环境管理博士学位（PhD 
Env Management and Landscape 
Ecology）。

他 说 ， 到 现 在 为 止 ， 他 从 事 的 工
作都和环境管理没有多大关系，需要
不断努力学习和适应，才能把工作做
好。

他自认是适应能力良好之人，并且
已习惯随着工作到处调动的生活，毕
竟曾经在6个政府单位任职的他，已是
身经百战。

“把我放在任何位置都无所谓，我会
努力去适应，我也喜欢结交朋友，出
外靠朋友嘛，朋友是我的支持力量，
再说，就算遇到困难，也不是坏事，
因为可以从中学习，累积人生经验。”

在公共服务局服务多年后，再拉尼
在2009年被调往新闻部任职策略部总
监，开启了他的“媒体生活”。

完成RTM第一本创台以来书籍
来 到 陌 生 的 领 域 及 工 作 环 境 ， 再

拉尼坦言无法受到同僚认同，直到他
费了一番心思，完成大马电台电视台
（RTM）史上第一本记录本身创台以

来的书籍，才获得大家刮目相看。
“我发现到RTM虽然有很多影片记

录，但却没有文字记录，如果能够把
创台以来的资料整理起来，做成一本
书成为文献，是一件有意义的事。”

再拉尼亲自亲为，甚至跑到新加坡
收集资料，努力完成400页的史上第一
本RTM创台史，成为了他的“代表作”
。

再拉尼非常享受在新闻部的日子，
甚至把自己当成媒体人。他认为，
对工作产生兴趣，是动力的来源，
这样才能不断发掘工作的乐趣，引领
自己不断向前。

欣见槟榔河改善良多
将 近 退 休 之 龄 ， 来 到 槟 城 工 作 ，

再拉尼觉得是缘分，因为他念博士班
时，其中一项环境管理研究是关于槟 

城的槟榔河（Sungai Pinang）。
“当年我来槟榔河考察时，那条河

很脏，如今已经改善很多，向好的方
向 前 进 ， 我 希 望 这 条 槟 城 主 要 的 河
流 会 越 来 越 好 ， 这 也 是 槟 城 人 的 福
气。”

“此外，我太太的家乡在吉打，我
们 常 来 槟 城 走 走 ， 留 下 很 多 足 迹 。
我女儿也喜欢槟城，尤其是美丽的海
边，她曾经问我，我们以后是否有机
会来槟城生活，没想到若干年后的今
天，终于实现了。”

为座右铭         

再拉尼：全力助槟城迈向复苏。

槟州政府致力于为民打造舒适居住
环境，从2008年至今年2月18日，拨出
约2.9393亿令吉，为公共及私人组屋
进行维修保养。

当中，通过槟80:20维修基金拨款
约5026万令吉，涉及308个申请的
5 2 8 项 工 程 ， 以 提 升 或 更 换 电 梯 居

多 （ 3 1 6 项 ） ， 其 次 为 蓄 水 槽 工 程
（139项）。

槟 房 屋 委 员 会 主 席 佳 日 星 在 S r i 
Indah Wonder组屋召开记者会时，如
是表示。出席者尚有该组屋共管机构
主席努丁及槟州房屋局代表等。

他为该组屋居民捎来好消息，州政

府透过槟城80:20房屋维修基金，批准
该组屋2架升降机的提升工程，工程
共耗资约36万600令吉。在该基金下，
政府将承担80%（28万8480令吉），
而原本组屋管理机构负责的20%（7万
2120令吉），则由佳日星及当地国会
议员拨款协助。

Sri Indah Wonder组屋居民代表感谢佳日星（中）协助拨款维修升降机。

为民打造舒适居住环境 
佳日星：槟政府拨近3亿供组屋维修

再拉尼矢配合
槟政府团队迈向复苏    

今日事 今日毕
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槟州社会发展、非伊斯兰事务委员会主席章瑛表
示，根据统计局的数据显示，我国在去年有47.5%
的女性是大专学府毕业生，这代表了女性也可以有
能力为国家经济作出贡献。

她说，大家应该打破社会对性别的偏见，并鼓励
大家推动平等、包容性和多样性的实际行动。

她强调，女性不应被定型为家庭照顾者，身为人
夫者也应该要负责家务育儿，这有利于孩子的健康
成长及全面发展。

她是在日前到槟市政厅公园出席“槟州2022年国际
妇女节”庆典时，如是指出。

她 说 ， 今 年 的 国 际 妇 女 节 主 题 为 “ 打 破 偏 见 ”
（#BreaktheBias）。她冀望可从中建立一个更包
容、更平等的工作职场和社会，并逐步消除已根深
蒂固的性别偏见。

扎基尤丁吁追求性别平等社会
槟州第一副首长拿督扎基尤丁呼吁，男性也需要

一同打破偏见，消除一些不合时宜的思维，追求一
个性别平等的社会。

他指出，在妇女节主题“打破偏见”之下，受益的
不只是女性，因为男性有时候也会被性别刻板印象

而备受困扰。
他表示，槟州的男女比例分别是51%和49%，而

州政府正努力在各方面推动两性平等，尤其是经济

和政治领域上。
当天出席者包括：双溪槟榔区州议员林秀琴、槟

州妇女发展机构首席执行员王美玲。

去年47.5%女性大专毕业
章瑛 : 代表有能力为国经济贡献

扎基尤丁(前排左四起)、章瑛、林秀琴与一众出席者在槟州国际妇女节庆典上，举起“打破偏见”的手势。

2022年3月8日国际妇女节对槟州
政府来说别具意义，因为这一天是
2008年3月8日槟城改朝换代以来，迈
入执政第15年，槟州首长曹观友表
示感谢人民支持，并会继续为人民
谋福利，以及推动性别平权政策。

首长在妇女节前夕前往吉宁万山
派鲜花、口罩及洗手液予妇女后，
向媒体这么说。

他说，槟州政府在推动性别平权
方面不落人后,推动许多措施以维护
女权和提高女性的地位，更成立了
槟州妇女发展机构（PWDC），全
力辅助州政府落实各项平权政策，

同时通过主办各类活动，让妇女参
与社会建设。

“此外，槟州政府也推出各项援
助金及回馈金予女性，包括单亲妈
妈、黄金妈妈等。我们也协助受疫
情影响的女性，助力她们恢复正常
生活。”

首 长 说 ， 无 论 如 何 ， 性 别 平 权
是长远的斗争，槟州政府会继续努
力，提供更多空间来让女性声音和
需求被带到更高层面。

陪 同 者 包 括 光 大 区 州 议 员 郑 来
兴、首长特别事务官刘敬亿、王宇
航市议员、林伟伦市议员等。

配合妇女节，曹观友在吉宁万山派鲜花及防疫
用品予妇女，右为郑来兴。

槟政府308迈入执政第15年 槟政府308迈入执政第15年 
首长：续为人民谋福
推动性别平权

女士们开心的展示手中的康乃馨。
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云 服 务 、 电 商 和 数 码 解
决 方 案 提 供 商 E x a b y t e s 在
2022年国际妇女节期间推出
了“Exabytes2022年妇女创业
加速计划”，为妇女解决创业
所面临的挑战，并获得槟州
社会发展及非伊斯兰事务委
员会主席章瑛议员支持。

槟 州 社 会 发 展 及 非 伊 兰
事务的行政议员章瑛说，天
下没有免费的午餐，若要成
为经济独立及财富自由的女
性，就必须把握机会勇敢追
梦，因在家工作也可以促成
百万生意。

她是出席“Exabytes2022年

妇女创业加速计划”线上记者
会时，如是表示。

她说，新时代的女性已经
证明了自己的能力，并开始
征服劳动力市场，根据“劳动
中 妇 女 统 计 ” 所 做 的 研 究 显
示，女性占全球劳动力47.7%
，从调查结果来看，75%自

雇女性热爱她们的工作，这
是一个巨大的比例。

“女性们应该勇敢积极的追
梦，要达到此目标也不能仅
是空谈，因此州政府及雇主
必须创造一个适合女性的生
态环境，让其员工更专注于
工作，从而达到双赢局面。”

她说，槟州政府的目标是
创造一个生态环境，比如设
立更多便利设施，让家务事
变得更容易，其中就包括托
儿所等，可以让女性在无后
顾之忧下投入职场，兼顾工
作与家庭。

章瑛表示，女性天生具有
多任务处理（Multi-tasking）
的能力，例如女性在厨房内
做菜也需要进行规划，充分
发挥多任务处理的能力，在
一小时内完成数道菜肴。

“ 我 希 望 女 性 能 够 把 握 机
会，参与妇女创业加速计划
的活动，开始实现梦想。”

她说，“Exabytes2022年妇
女创业加速计划”也是州内首
个配合三八国际妇女节的活
动。

曾淇赐：为至少200马
新妇女提供解决方案

E x a b y t e s 集 团 创 办 人
兼 首 席 执 行 员 曾 淇 赐
指 出 ， E x a b y t e s 在 今 年
国 际 妇 女 节 期 间 推 出
了“Exabytes2022年妇女创业
加速计划”，将为至少200名
来自大马和新加坡的女企业
家，提供必要工具和数码解
决方案，进一步减轻她们的
业务挑战，从而加速妇女创
业。

“Exabytes将分别于大马和
新加坡，以产品和服务的形
式，赞助40万令吉或40万新
币（约123万令吉）。”

他表示，该计划的其中一
项活动为手把手工作坊，教
导参与者如何在两天内创建
网站。另外还有两场从经验
中学习的分享会。

欲 知 更 多 详 情 可 浏 览
www.exabytes .my/women-
entrepreneurship ，出席者包
括Exabytes网络有限公司高
级业务发展经理锺萍。

槟州首席部长曹观友指出，槟州政府尚未达到
30%女性议员的愿景，他冀望各政党能够给予女性
参选机会，让女性在大选中全力取胜，以在来届大
选达到上述愿景。

他同时也呼吁更多女性把握机会，参与各种专
为女性而设的活动和平台，确保女性在决策者的行
列。

他是在日前颁发委任状予2022年至2023年度槟州
妇女及家庭发展委员会（JPWK）理事时，在委任
仪式上如是指出。

他认为，要达到性别包容政策，各希盟成员党都
必须让步，并保留足够的女性代表席位，否则将无
法让该政策达标。

他表示，尽管槟州有女性议会，但该议会并非真
正的州议会，因此他希望来接大选能够达到30%女
性议员目标。

他表示，槟州政府于2019年起，在40个州选区成
立了JPWK，而日前则共为人了562名理事，任期从
接受委任状开始至2023年杪届满。

他说，其中有349人或62%是旧面孔；213人或
38%是新人。另外，主席和秘书人选方面，有15名
或38%是新任主席；16名或40%是新任秘书。

章瑛：鼓励更多女性站出来
槟州社会发展、非伊斯兰事务委员会主席章瑛指

出，为了鼓励更多女性勇敢站出来，槟州政府在各
选区成立了JPWK。

她表示，从2019年至2021年，JPWK共举办了

1686项活动，吸引逾10万人参与。
“其中2019年办了358项活动、2020年办了471项

活动、2021年则办了857项活动。”
她说，这显示了JPWK的领袖是有能力接受任何

挑战，并完成任务。
她冀望30%女性议员的愿景能够咋日落实，尤其

是即将来临的全国大选，确保女性在各级决策种，
拥有足够的代表和发言权。

尚未实现30%女性议员愿景
首长吁各党予女性参选机会

槟首长曹观友日前颁发委任状予2022年至2023年度槟州妇女及家庭发展委员理事。

妇女创业加速计划推出
章瑛鼓励妇女把握机会勇敢追梦

曾淇赐表示，上述计划为至少200
名马新女企业家，提供必要工具和
数码解决方案。
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报导翁懿娴
摄影Darwina Mohd Daud

槟 州 放 眼 2 0 2 5 年 ， 在 国 内 生 产 总 值
（GDP）增长至5.4％目标。

槟州首长曹观友表示，槟州如今已逐
渐从新冠疫情的冲击中复苏，在州内电
子及电汽领域，以及服务领域带动下，
他 相 信 槟 州 未 来 三 年 的 经 济 将 呈 现 增
长，有望在2025年达至GDP增长5.4％。

首长：外国直接投资310亿令吉
“过去2年虽然疫情冲击，但州内的部

分领域依然表现亮眼，在2020年，槟州
的生产总值更达到926亿令吉，相等于全
国生产总值的7％；国外直接投资也高达
310亿令吉。”

他说，为了实现这项目标，槟州政府
将继续加强州内的经济实力，并通过实
现槟城2030愿景：重家庭、用绿地、精
明州及耀全国，来协助州政府达成经济
成长。

他 是 在 与 马 来 西 亚 欧 盟 商 会
（Eurocham）展开线上交流会时，这么
表示。出席者包括马来西亚欧盟商会总
执行长斯温斯耐德。

针对斯温斯耐德槟州如何定位自身在
半导体领域的提问时，首长强调，槟州
被誉为“东方硅谷”，除了完善的工业生
态系统外，州政府也计划在未来迈向吸
引数码化投资。

“我们将以州内强稳的电子及电气领域
为基础，致力于吸引数码化科技企业进
驻槟州，为整个高科技领域带来增值，
这也是我们未来的发展方针之一。”

另外，首长透露，州政府目前也和州
内业界人士及各单位合作，加速培养州
内人才增强人才储备，以应付未来的需
求。

培养人才应付逾3万职缺需求
“我们估计在未来几年内，州内将会有

逾3万个职缺必须填补，因此，我们必须
确保人才充足以满足各大企业的需求。”

他也表示，由于槟州土地有限，在开
发工业土地的同时，州政府也将致力于
筛选出高价值投资进驻槟州，把槟州塑
造为州内的高科技产业枢纽。

“至于槟州的工业生态系统，其实也能
够支援邻州，我们必须模糊州之间的界
限，和整个北马走廊共同成长。”

他续说，州政府也将继续完善州内的
基本设施，其中列入重点目标的是州内
的5G网络架设。

“我们已经和马来西亚通讯及多媒体委
员会展开多次讨论，以期能尽快把5G网
络覆盖槟州，为工业转型4.0带来更强大
的支援。”

会 上 ， 双 方 也 讨 论 数 个 热 门 课 题 ，
其中包括槟州交通大蓝图各项计划、槟
州港口在疫情期间的表现、绿色能源发
展、吸引人才管道及槟城南部填海计划
等。

设首个东南亚研发中心 
赛昉科技进驻槟投资2.5亿令吉

曹观友（前排左3）偕同阿兹峇卡（前排左起）、李家全、鲁世巍、王政富及吕丽莲，与赛昉科技职员合照。

被列入“2021年中国IC独角兽榜单”的赛昉科技进驻槟
州，成立首个东南亚设计及研发中心，并计划在未来5年
投入2亿5000万令吉拓展业务。

槟州首长曹观友表示，槟州在过去50年工业化中，在硬
体设施和人才培养方面付出许多努力，完善整个工业生态
系统之余，也成功吸引众多投资者进驻大马。

首长：未来重心引入研发领域企业
随着时代发展，首长强调，槟州未来也将把重心放在引

入着重于设计及研发领域的企业，把槟州打造成全球创新
中心，并提升槟城作为职场首选之地。

“在过去50年工业化中，槟州的工业硬体设施发展蓬
勃，在生产链上做出重大贡献，槟州占据了国际半导体市
场中5%总产量，未来我们希望除了生产之外，也可以增
强槟州在工业方面的软实力，成为东南亚的设计及研发枢
纽。”

他是出席赛昉科技槟城设计及研发中心成立新闻发布
会上，致词时这么表示。出席者包括赛昉科技副总裁王政
富、中国驻槟总领事鲁世巍、槟州首长特别投资顾问拿督
斯里李家全及投资槟城机构总执行长拿督吕丽莲等。

首长补充，槟州在去年出口总额达到3540亿令吉，同比
增长14%，且创下历史新高，更一跃成为我国贡献最高出
口总额的州属。

他说，这得益于州政府一直以来，在经济领域方面投
注许多心力，在软硬体设施方面都务求做到尽善尽美，让
槟州工业领域尤其是电子及电气领域在市场上声誉蒸蒸日
上。

“每个州属都有自己的特点，而槟州的强项在于制造业
和服务领域，两者分别在2020年贡献了45%及50%的国内
生产总值，我们无法网络所有领域投资，所以深化制造业
和服务领域生态链，是槟州经济发展的未来方向。”

随着槟州于今年庆祝工业化50周年，首长表示，当局将

继续聚焦和强化槟州的工业领域发展，尤其是在电子及电
气，和半导体领域，并从硬核转向多元发展，致力于成为
区内首屈一指的投资首选地点。

“我们将继续培养高质量的人才库，并以智能精英和专
业技能为基础，务求槟州未来在研究、设计和开发领域
上，能够有更好表现。”

他说，上游解决方案供应商陆续在槟州设立据点，证
明槟州工业已成功提升价值链。槟州政府将继续为投资者
提供持续性的支持和便利，以吸引更多优质投资者来到槟
城。

王政富：槟工业信誉良好
王政富表示，槟州的人才储备和工业生态体系，是该公

司决定把有关中心设立在槟州的主要原因。
“槟州在过去数十年，一直都在完善工业领域价值链，

并已在区内建立起良好的信誉，所以这里一直以来是我们
的投资首选，在经过9个月磨合后，我们决定加大投资力
度，定下未来5年的发展计划。”

他说，该公司未来5年将陆续完成有关2亿5000万令吉的
拓展，并预计将为区内提供逾百个高价值职缺，为当地经
济带来正面助益。

鲁世巍:中促进东道国经济发展
鲁世巍表示，中国对外采取开放进取态度，并致力于促

进东道国经济发展，贯彻创新、协调、绿色、开发及共享
新发展理念。

他说，中国将继续推动“一带一路”高质量发展，鼓励该
国企业“走出去”面向国际，并发挥自身优势，捉住机遇取
得更多成果。

“槟州作为大马重要的经济和贸易中心，在国际电子产
业也占有一席之地，我相信赛昉科技将能够充分感受到东
方硅谷的魅力，在槟城做出好成绩。”

槟放眼2025年
GDP增长至5.4%
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槟 城 青 年 发 展 机 构 （ P Y D C ） 与 
Vincaps Capital及Big Domain联合主办“
槟城新创企业加速计划”，以培养出更
多的青年企业家，为业界建立长期可
持续的企业生态系统。

槟州青年与体育委员会主席孙意志
表示，在槟州有不少初创企业成功发
展为大型企业，然而在这创业过程中
面对了不少挑战。

“因此，我们非常需要一个更完善的
结构和初创的生态系统，来支持槟城
的年轻企业家，让他们在这个充满挑
战的环境中维持下去。”

他说，要创立新创公司并不容易，
需要很多的企业知识，比如营销、金
融、人脉网络等，且需要涉及大量的
资金。

他指出，通过“槟城新创企业加速计
划”，有意创业的青年将可从中学习所
需的企业知识，同时让他们有机会开
拓人脉网络，以及获得投资者融资。

他强调，尽管无法保证所有参与的
企业项目都可获得融资，但是为期6个
月内的培训及所得的知识，将加速青
年在创业路上的成长。

魏鉝玲：持续培养各领域企业家
槟城青年发展机构总经理魏鉝玲博

士指出，“新创企业加速计划”主要目

标是加强新企业的生态系统、连续性
培养更多不同领域的年轻企业家，以
便创建更多业务，并吸引人才留在槟
城发展。

她说，该计划的主要范畴是导师计
划、研讨会和工作坊、融资渠道等。
培训内容包括经营模式、市场渗入、
合作伙伴与团队关系建立、销售与行
销，业务扩展及创业需求条件等的培
训，最后并为参与的青年提供后续融
资的渠道。

她补充，新创企业加速计划进行为

期6个月，每周一次的实体或网络会议
来实行。

“主办方将邀请来自业界的导师合作
来推动初创企业，并在6个月内培养和
扩大初创企业的成长。”

“当孵化期结束，参与者将进行展
示环节，问答环节和演示日。除此之
外，有潜能的企业项目将有机会参与
融资计划。”

项目参与人数定在5人以内
她指出，所参与的新创企业项目，

人数定在五人以内，若已准备好详细
计划书，也已设立网页为佳。

她表示，每个参与的新创企业项
目，收费为学生250令吉和非学生500
令吉。

她说，新创企业共有4个目标行业，
即：第一，“电子商务”;具有零售业务
或电子商务业务的网站。第二，“物联
网”; 任何改善人类日常生活的设备。
第三，“基本产业和技术”;这不仅限于
技术，还包括任何有潜力甚至计划采
用该技术的基本企业。最后，“游戏和
电子竞技”;电子竞技管理、电子竞技及
游戏商品销售公司。

开放报名至3月31日
“新创企业加速计划” 开放报名至3月

31日，将在4月正式启动，并于2022年
10月结业。这计划将开放给全马青年
参与，同时也鼓励非青年参与。

有兴趣者可前往相关网页https://
go.pydc.my/startup 查询。

出席者包括：槟城青年机构副总经
理黄汇婷、高级项目执行员邓曼淇、 
Epnox Technologies首席执行员兼项
目总监施运勤、 Vincaps Capital 执行
伙伴任骏悦、Big Domain创办人兼首
席执行员戴耀麟、 Digital Strategies 
Brandbucket Resources代表江秀婛。

2私企浮罗山背建私人医院
首长：巩固槟医疗旅游首选地位

美大地产业发展有限公司(MTT）与
Selgate Healthcare有限公司签署合作备
忘录，携手在浮罗山背花园城镇兴建私
人专科医院，为当地带来更完善的医疗
保健服务。

槟州首席部长曹观友表示，州内目
前共有18家私人医院，他有信心这家位
于浮罗山背的私人专科医院的加入，将
进一步巩固槟州作为我国医疗旅游行业
首选目的地的地位。

他说，根据《2021至2025年马来西亚
医疗保健旅游业蓝图》，槟城在医疗
旅游的收入方面处于领先地位，从2019 
年飞往槟城医疗旅游的50万名患者中，
赚取了7亿5000万令吉，被评为“最成熟
医疗旅游州属”。

延续槟城2030愿景及理念
他 表 示 ， 上 述 两 造 私 人 企 业 的 合

作，延续了槟城2030愿景的主要理念，
即增加宜居性来提高生活素质，同时提
供全面的家庭福利以及优质的医疗保健
素质。

他指出，槟州50年工业化历程中，槟
城持续成为全国最多投资目的地之一。

“槟州作为北马主要发展中心，以及
制造业领域的领导者，我们蓄势待发
提供更多的就业机会。”

“这将增加州内高质量及低成本的医
疗保健设施需求，尤其是在浮罗山背

一带。”
他是于日前出席见证该合作备忘录

签署仪式时，如是指出。

槟人口趋向老龄化
他表示，槟州人口已趋向老龄化，

而人口的中位年龄（Median Age）从
2020年的29.6岁，提升至2017年的31.6
岁。

他提及，随着槟州继续成为老龄化
的区域，预计未来10年州内人口也会
翻倍，因此良好的医疗保健需求及设
备也会不断增加。

他指出，上述兴建私人专科医院项

目，毫无疑问是必须进行的，因为目
前为止该区并没有这样的私人医疗机
构。

“一旦有关私人专科医院建成，将为
浮罗山背或临近的居民带来方便。”

王健力：加强“长者综合生活
村概念”

美大地产业发展有限公司集团主席
拿督斯里王健力表示，通过与医疗保
健机构SELGATE Healthcare有限公司
的合作，携手在浮罗山背 Botanica.CT 
花园城镇商业区开发私人专科医院，
创下浮罗山背第一家私人专科医院之

余，亦继续推动该区成为一个完全自
给自足的城市。

他指出，这家医院不仅能够为乡镇
提供优质的医疗保健服务，还可扩展
到浮罗山背以外的其他邻近社区。

他 说 ， 这 项 目 同 时 将 进 一 步 加 强
当地首个“长者综合生活村”（Eden at 
Botanica.CT）计划的概念。

他强调，这项目旨在提供最好的医
疗设施予人民，并间接提供当地人更
多就业机会，尤其浮罗山背仅有一间
中央医院，因此需要增添医疗设备，
造福当地居民。”

诺西山：提供可负担医疗保健
SELGATE Healthcare有限公司执行

董事诺西山指出，其公司致力成为大
马领先的私人医疗保健运营商之一，
并 努 力 提 供 各 项 可 负 担 的 优 质 医 疗
保健，并计划未来5年内，设立7所医
院，拥有约1000张床位。

他透露，明年将在万挠启动第一家
医院，以满足人们对高质量医疗服务
的需求。

出席者包括：美大地产业发展有限
公司执行董事拿汀赛苏妮、首席执行
员邱德忠、SELGATE Healthcare有限
公司首席执行员穆尔奥曼博士、槟岛
市长拿督尤端祥、浮罗山背区国会议
员拿督峇迪亚、槟岛市议员陈伟俊。

“槟新创企业加速计划”开放报名 
孙意志: 完善初创生态培育人才

美大地产业发展有限公司与 Selgate Healthcare有限公司签署合作备忘录。
左起为邱德忠、王健力、曹观友、诺西山及穆尔奥曼。

“槟城新创企业加速计划”已经开放报名，左起为黄汇婷、江秀婛、戴耀麟、
孙意志、魏鉝玲、任骏悦、施运勤及邓曼淇。
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马来西亚佛教联合总会举办一场
长达88天，从柔佛州步行到玻璃市
州的“千里法行”，全长1218公里，由
上座部僧侣和佛友完成。

一行人日前完成了从槟城第二桥
出口到卡巴星大道的最后13公里路
程，参与者有21名僧人及250名佛
友，当中的2名僧侣完成了全程的步
行修行。

双溪槟榔州议员林秀琴代表槟州
首席部长出席该活动时，宣布槟州
政府已批准马来西亚佛教联合总会

的“福持寺”（Vihara Boon Raksa）建
庙土地的申请。

她说，福持寺申请浮罗山背佔地
3.9英亩的农业土地以兴建寺庙，州
政府已批准把该段转换为非穆斯林
宗教地用途。

该会是在3年前买下该农业地。据
她了解，槟州政府是在今年2月9日
批准将该土地转型。

“槟州政府推崇和谐社会，只要每
个宗教都受尊敬，国家社会就会更
和平稳定。”

槟州工业4.0种子基金（Penang i4.0 
Seed Fund Stream#4)即日起开放申
请，州政府拨出100万令吉打造更完
善的科技创业环境，让初创科技专才
及精英落户槟州。

槟州首长曹观友在线上新闻发布会
如是宣布。

他表示，2018年至今，槟州政府已
经通过上述基金拨出500万令吉，协
助37家科技初创公司(start-ups)稳健
成长。

工业4.0种子基金的资助范围包括
产品提升、营销和品牌推广活动以
及技术、产品或设计的聘用和知识产
权相关费用。 重点领域包括物联网 
(IoT)、先进制造、消费数码、教育科
技、健康科技、清洁科技公司和其他
以科技为基础的活动，优先考虑支持
槟城电气和电子 (E&E) 生态系统的初
创企业。

申请的企业必须符合四个条件:
（1）即初创期间，在市场上拥有

可行性产品
（2）由大马人持股至少51%的公司

（3）公司运作少于5年
（4）收入不超过100万令吉。

资金援助最高可达10万
首长指出，在该计划下受惠的企

业，除了可以申请最高10万令吉的资
金援助外，当局还会安排一系列非金
钱援助，如企业指导、能力建设课程
及安排接洽潜在客户等。

工 业 4 . 0 种 子 基 金 的 申 请 期 为 
2022年2月22日至2022年3月22日。
可 通 过 管 理 单 位 ， 即 投 资 槟 城 机
构 （ I n v e s t P e n a n g ） 网 站 及 其 社
交 媒 体 平 台 进 行 申 请 （ h t t p s : / /
investpenang.gov.my/penang-i4-0-
seed-fund/ ）。

首长说，正如马来西亚数码经济蓝
图所述，随着创新的加速和初创企业
的重要性日益提高，我国的目标是在
2025年将初创企业的数量增加到5000
家 ， 并 吸 引 2 家 独 角 兽 公 司 。 （ 英
文：Unicorn，指成立不到10年但估
值10亿美元以上，又未在股票市场上
市的科技创业公司。）

“在推动初创企业方面，槟城不断
走在前头，工业4.0种子基金证明了
我们在培育和推动本土品牌方面的不
懈努力。”

“今年是槟城工业化50周年，槟城
数十年的工业卓越和人才能力，为初

创企业创造了有利环境。我们也在过
去的获得基金公司中，看到了他们的
不俗表现，这无疑使我们对本土初创
企业的能力充满信心，我们正走着正
确的轨道，向实现拥有槟城独角兽的
目标前进。”

首长：槟政府推动初创企业      
工业4.0种子基金即起供申请

主办单位颁发纪念品予嘉宾。 左起为郑建坤、陈颖椿、黄得轩、林秀琴、
余星华及骆荣伟。

千里法行参与者
途径加巴星道。

筹委会主席郑建坤说，步行修行者须
忍受身体上的疼痛与不适以及情绪上的干
扰，例如恐惧和担忧。他们从一个目的地
走到另一个目的地之际，身与心的不适与
干扰，往往会削弱修行者的精神力量。此
行旨在让人们通过结合正念禅修和佛法，

来训练如何消除身与心的烦恼。
出席者有马来西亚佛教联合总会槟州分

会顾问兼槟岛市议员余星华、马来西亚佛
教发展基金会副主席拿督斯里陈颖椿、极
乐寺信理员拿督斯里黄得轩及志工拿督骆
荣伟等。

1218公里                   千里法行在槟完成     
槟政府批准福持寺建庙土地申请
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带着纸砖从2016年开始直到2022年，
禅绕画画家黄钰玲从一对一教学、校
园、社区到企业，日前终于顺利完成第
一次个展，这对她来说是人生另一个里
程碑。

喜欢咖啡、禅修以及一切心灵疗愈
事物的她，禅绕画开启了她的心灵艺术
之旅，并且为之着迷，她参选了国内外
多项团体画展，也入选数个国内外艺术
创新画比赛，画出了属于自己的一片天
地。

她说，疫情约两年的时间，给了她
更多的时间去沉淀和思考，也有更多
的空间静下心来画禅绕画，同时进行禅
修。

“不知不觉中，透过禅绕画，我画出
来的都是一双双的眼睛，眼睛是人的灵
魂之窗，而我正是透过这些眼睛来看万
千世界，也希望赏画的人能够透过这些
禅绕画所含带频率，而有所体悟和连
接。”

她 说 ， 本 身 所 绘 画 的 《 猫 头 鹰 之
眼》入选由马来西亚IFAM Global国际
艺术平台主办的网络大赛，另外，《

禅 绕 老 鹰 》
和 《 紧 急 呼
唤》也入选
印度2021年
Callisto Art 
& Culture
百 大 艺 术 作
品。

“ 这 些 对 我
来说非常意外，
无形中也是一项肯
定，可以邀请更多
人一起来共画、感
受，甚至进一步推
广禅绕画。”

疫情下的情感抒发
黄钰玲的首个画展共展出了大约60

多幅作品，都是黄钰玲过去以及疫情
以来的情感抒发，和生活中的记录。

“疫情两年来，都是禅绕画陪伴着
我，我就把禅绕画当作生活的记录，
尤其行动管制令及疫情严重当儿，我
创作了《紧急呼唤》禅绕画，画出了

黄钰玲禅绕画

报导冯芷芸
摄影曾国权

配合早前的老虎保育画展，黄钰玲运用禅绕画手法画了第
一个老虎作品。

禅绕画画家黄钰玲日前完成了第一次个展，这对她来说是
人生另一个里程碑。

《紧急呼唤》是黄钰玲在疫情下，结合时事与禅绕图腾的作品，抽象的画作有
待赏画者去慢慢品味。

将禅绕图案画在碟子或包包
上，另有一番别样艺术呈献。

举白旗、人们都带上
口罩等等社会上所发
生的一些事件。”

她 说 ， 禅 绕 图 腾 是
非常抽象的，就任凭赏

画者去探索，去发现。
喜 欢 咖 啡 芳 香 的 她 ， 也

因某次不小心把咖啡沾到画
纸，从而发现了咖啡作画
的奥秘，并将至与禅绕图
腾结合起来。

“咖啡香味很疗愈，我发
现其中奥秘后继续再玩看看，看可以碰
撞出什么火花，结果我把这些作品参加
国外艺术展览后，也得到肯定，这让我
很惊喜。”

为野生动物发声
随着虎年的到来，把老虎视为守护

者的黄钰玲，日前举办的禅绕画画展
中，也有不少老虎的作品，其中包括画

展的主题《禅绕千千眼》，原本只想画
出了8双老虎眼睛的她，在作画过程中
不经意的画了上万双眼睛。

“疫情当下每个人都必须戴口罩，只
露出眼睛，人们都用眼睛来互相交流和
打招呼，代表着人与人的连接。”

配合早前的老虎保育画展，她也运
用禅绕画手法画了第一个老虎作品，希
望能为野生动物发声；第二个作品则是
配合马来亚银行而作画的《老虎之眼》
，透过老虎的眼睛和禅绕画的融合，见
证过去、现在和未来的国家经济发展。

此外，画展中还有逗趣的《如虎添
翼》，飞跃的老虎增添了一双翅膀，可
成为到访者的“打卡”点。

“我希望今年人们可以好像老虎一样
有冲劲，做事一切犹如如虎添翼般顺
利，用老虎的千千眼来看看世界，虽然
疫情带来打击，但我们依然必须用另一
个眼界和角度，来重新诠释人事物，并
带来更大的启发。”

吸睛作品获国际肯定
疗愈人心疗愈人心
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tkm0104e.jpg

报导冯芷芸
摄影曾国权

继往年一系列生肖创意作品后，火柴人陈
维铭（Jason Min）今年再展现创新艺术表
现手法，以“刻纸”代替中国传统的“剪纸”艺
术，刻画出8尺大的金银祥虎作品，希望借
着威猛的祥虎力压病毒，祈求疫情退散，‘
虎’进甘来。

一直以来都有丰富想象力、作品天马行
空及创新的他受访时说，希望今次的作品能
够跳脱出旧有的框框，例如中国传统剪纸艺
术，惯来是以剪刀剪出精巧的小作品，但他
以“刻纸”的方式，利用刀片刻划出8尺的作
品，保留传统剪纸元素，也让作品更为丰富
立体。

“新年与红色离不开关系，同时亦与时下
发生的事情有关，包括环境、环保、动物保
育等，因此今次的作品也与时事有关。”

他说，艺术作品和绘画都是一项记载，若
干年后我们看回作品，就可以了解到当下所
发生的事情。

“去年稳重和大气的牛无法压制疫情，那
希望今年借着猛虎威力，力压和击退疫情，
让人们能够安心迎来温柔的兔年。”

火柴人再创新艺术 
刻纸祥虎力压病毒

除了金底红边的威猛祥虎消灾充满
霸气感觉的作品，另一幅同样8尺大
的“5福（虎）临门”，则利用银色作
为底色，配合5只老虎图腾，带有祈
福的意味。

陈维铭说，这两幅作品都分别耗费
2个星期来制作，难度最大之处就是
在于构图。

“这5只老虎分别代表着长寿、富
贵、康宁、好德及善终，希望大家都
能健康安然的度过这一年，‘虎’进甘
来。”

再循环物制成3R老虎
除了充满年味的喜气作品，陈维铭

也不忘关注时下议题，

包
括 在

疫 情 及 
新 常 态 下 ， 

人 们 都 改 变 了 生
活方式，包括购物方

式也都转为网购，陈维
铭说，这转变带来了方便也

减少人们聚集，但亦带来了坏
处，那就是增加包装垃圾。
“以往很多长辈们都不会网购，但

随着变成常态后，许多人都会上网购
物，包括购买新鲜蔬菜水果等，虽然

便利，但也间接的增
加了垃圾，为环境带
来负担。”

他 说 ， 每 年 制 作
完成生肖作品后，就
会开始构思下一年生
肖作品并开始寻找素
材，由于目前网购垃
圾的增多，他去年完
成牛年生肖作品后，
就 开 始 留 意 身 边 物
品 ， 是 否 可 以 再 循
环利用“转变”为艺术
品。

最终他寻来了现今
人们大量丢弃的纸皮
包 装 ， 来 制 作 成 3 R
老虎装置艺术，其他
再循环物品包括厕纸
卷、窗帘毛线、人们
丢弃的藤篮等。

“我希望唤醒人们，
让更多人知道这项所
谓的‘垃圾’也能变为艺
术品，同时画画不一定要画在纸上。
此外，人们也可以从小灌输孩子们这
些知识或进行亲自活动，教育孩子们
垃圾分类长大后自然成习惯，总好过
制定任何法律条规来强迫人们。”

各项作品让人回忆当年
老虎一般都是给人凶猛、威武的印

象，但在陈维铭的作品中不乏可爱逗
趣的老虎水墨画,当然，在他的虎年
生肖作品中，当然也少不了火柴人元
素。

他运用了细腻入微的绘画手法，将
中国风以及逗趣卡通元素的老虎绘画
在火柴盒上，这是他的强项，也是特
色作品。

不仅如此，他还收集了以往人们用
来互相寄送祝福和道贺的贺年卡，编
排出“虎”字，陈维铭说，在没有网络
的时代，人们都是寄送卡片或亲手写
下祝福语，虽然如今都是使用网络社
交媒体，贺年卡逐渐被淘汰而没落，
但贺年卡也可以转换为艺术品，让人
们回忆起当年。也让后代知道贺年卡
这回事。

压力也是动力
询及每年都要挑战生肖作品，会

否感到压力或遇到瓶颈，他说，压力
对他来说就是一个好的开始，也是追
求突破的动力，能够让他激发更多灵
感。

陈维铭今年刻画出8尺大的金银祥虎作品，希望借着威猛的祥虎力压病毒，祈求疫情退散，‘虎’进甘来。

陈维铭笔下也
有可爱逗趣的
老虎水墨画。

利用再循环物品包括纸皮箱、厕纸卷、毛线、布料等
制作成的‘虎进甘来’作品。

陈维铭使用细腻入微的绘画手法，将逗
趣卡通元素的老虎绘画在火柴盒上，精
巧可爱。
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威省首个交通公园开幕了，每
逢周末免费借出儿童脚车，让孩子
们享受骑车乐。

这 项 位 于 威 北 达 丽 雅 花 园
（Taman Dahlia）的交通公园及
其周边设施，共耗资逾20万令吉，
并在2020年12月建竣，不过，由于
疫情关系延迟至今才正式开幕。

与其他公园不同的是，有关公
园内建设了马路、交通指示牌、路
墩和交通圈等设施，让小孩子们可
以在园内骑脚车，通过这些设施提
早熟悉和学习交通知识。

值得一提的是，本地著名企业
南亚有限公司赞助了20辆儿童脚
车，每逢周六和周日， 下午5点到
7点，开放给民众免费租借。

槟州首长曹观友指出，上述工
程是州政府和私人企业共同合作，
推动社会福利的良好范例，他希望
更多有利于社会的工作，能够通过
类似的方式进行，以惠及更多槟城
人。

他解释说，其实州内每个发展
计划，都必须献上特定土地做为社
区发展所用，因此，早前在地方政
府和槟州发展机构等政府机关，都
拥有许多类似的土地。

唯，因为这些土地数量繁多，
所以一直以来当局都无法完全善
用，为此，州政府在早前成立了槟
州体育馆及空地机构，负责处理相
关问题。

善用土地惠及人民
他 说 ， 想 要 完 全 善 用 这 些 土

地，州政府必须耗资庞大的费用，
但如果通过州政府和私人界合作方
式进行，这无疑能够加快整个进
程，为人民带来福利。

“州内拥有一些没有得到良好管
理的土地，州政府可以和私人界合
作，如州政府献出土地，并由想要
履行企业社会责任的私人界，负责
发展公共设施，造福当地社区。”

“ 我 会 委 托 孙 意 志 跟 进 这 一 事
项，希望有更多官商合作的利民
计划，可以在未来实现。”

林冠英建议设偿还交通罚款
柜台

峇 眼 国 会 议 员 林 冠 英 指 出 ，
他已向有关当局议程建议，在北
海峇眼一带设立偿还交通罚款柜
台，并获得当局允诺考虑有关建
议。

“ 北 海 警 局 已 有 多 年 没 有 上 述
服务，民众如果要偿还罚单非常
不方便，而如果这个建议获得通
过，这无疑能够方便大家。”

另 外 ， 他 也 建 议 地 方 政 府 ，
寻找地点建设更多公园，并寻找
合适地点建设以休闲公园结合集
水区为概念的公园，为民众提供
休闲地方之余，也能减少水患发
生。

孙意志：让儿童更早接触交
通知识

槟州青年及体育委员会主席孙
意志指出，上述以交通为概念的
公园，除了提供民众休闲地点，
也能让小孩子们更早接触交通知
识，对道路安全有更好的认知。

“一般上我们直至16岁或以上，
到了可以报考学习摩托车或轿车
的年龄，才会接触学习看交通指
示牌，了解道路安全知识，但通
过这个公园，我们能够让5岁以上
的孩子，就学到这些。”

另外，他也说，上述地点原本
是一块荒地，除了成为蚊虫滋生
地点，也常被人非法丢弃垃圾，
而这项提升计划，解决了困扰多
年的问题可谓是一举两得。

首长是于日前为有关公园主持
开幕。出席者包括威省市长拿督
阿兹哈及南亚有限公司执行董事
拿督李添财等。

威省首个交通公园开幕 
首长：州政府与私企推动社会福利典范

威北达丽雅花园交通公园开幕礼上，儿童开心踏脚车。左起林冠英、孙意志及曹观友。

交通公园可让小孩子提早认识交通规则。

槟城光大圆顶科学馆（Tech Dome）
日前举办3D打印笔线上工作坊，教导
学生发挥创意，以3D打印技术绘制灯
笼。

此项活动由槟州行政议员杨顺兴、佳
日星、拿督阿都哈林、槟州议员李凯伦
及Analog devices赞助，于2月8日、12
日、14日及15日，早上10时至中午12时
举行。

该工作坊获得7所学校参与，即双溪
亚齐国民小学、文开小学、峇冬丁宜小

学、公民小学第二分校、华都小学、柑
仔园修道院华文小学及中山小学。

当天，相关工作人员讲解3D打印笔
的使用方式，以及绘制3D作品需留意
的事宜，让学生对3D打印技术有进一
步了解。

之 后 ， 学 生 发 挥 各 自 创 意 想 法 ， 以
3D打印笔绘制。看着一个个平面图形
变成立体的小灯笼，学生都感到非常开
心，从中也可看到传统佳节及科技相融
合之妙。

中山小学学生开心参与3D打印技术绘制灯笼。

3D打印笔线上工作坊 
学生发挥创意玩得开心
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ொர்்சடவுன் - பினாங்கு வீட்டுவசதி 
வாரியத்தின கீழ்,  பினாங்கு மாநிேத்தின 
்பழளமயான ப்பாது வீைளமப்புத் 
திட்ைங்களில் ஒன்ான நூர்டின ஸ்ட்ரீட் 
பகௌட் அடுககுமாடி குடியிருப்புப் ப்பாது 
மககளுககு  100 உணவுக கூளைகள் 
வழங்கப்்பட்ைன.

பினாங்கு மாநிே வீட்டுவசதி 
வாரியத்தின (LPNPP) முனமுயறசியில் 
லகாவிட்-19 பதாறறுலநாய் தாககத்தால் 
ப்பாருைாதார ரீதியில் ்பாதிப்புககுள்ைான 
இேககு குழுவினருககு உதவும் ப்பாருட்டு 
உணவுக கூளைகள் வழங்கப்்படுகின்ன.

பினாங்கு மாநிேத்தில் உள்ை ஒன்பது 
ப்பாது வீைளமப்புத் திட்ைங்களில்       
(பி.பி.ஆர்) விநிலயாகிககப்்படும் 1,000 
உணவுககூளைகள்  திட்ைத்தில் நூர்டின 
ஸ்ட்ரீட் பகௌட் அடுககுமாடி குடியிருப்பு 
இறுதி தேமாக அளமவதாக மாநிே 
முதல்வர் லமதகு சாவ பகான இலயாவ 
கூறினார். "முனனதாக, இத்திட்ைத்தின 
கீழ்  தாமான ஃப்ரீ ஸ்கூல் அடுககுமாடி;  
அம்்பாங் �ா�ர் அடுககுமாடி; ்பாைாங் 
பதம்்பாக அடுககுமாடி; தாமான மங்கிஸ் 
மககள் வீைளமப்புத் திட்ைம் (பி.பி.ஆர்); 
லைசா வவாசான, தாமான ்பாகான ப�யா 
(பி.பி.ஆர்), ப்பேங்கி அடுககுமாடி மறறும் 
�ாவி III அடுககுமாடி  ஆகிய இைங்களில் 
உணவுக கூளைகள் பகாடுககப்்பட்ைன.

“நூர்டின ஸ்ட்ரீட் பகௌட் 
அடுககுமாடி குடியிருப்பில் வசிககும் 

ொர்்சடவுன் - சுறறுோத் துள் 
லமம்்பாட்டுககுத் பதாழிோைர்களின 
எணணிகளகளய உயர்த்துவதும், 
மறுமதிப்பீடு பசய்வதும் அவசியம் என 
பினாங்கு சுறறுோ மறறும் ்பளைப்்பாற்ல் 
ப்பாருைாதார ஆட்சிககுழு உறுப்பினர்  
இலயா சூன ஹின கூறினார்.  

பசனட்ரல் எ�ுலகஷன பசன 
ப்பர்ஹாட் (பினாங்கு பசனரல் கல்லூரி) 
மறறும் மலேசிய ப்பணகள்  சுறறுோ 
வழிகாட்டிகள் சங்கம் (MWTGA) 
இளைலய புரிந்துணர்வு ஒப்்பந்தம் (MoU) 
ளகபயழுத்திட்ைளத லநரில் பசனறு 
்பார்ளவயிட்ைப்பின இவவாறு   கூறினார்.

"இந்த இரு தரப்பினர் இளையிோன 
புரிந்துணர்வு ஒப்்பந்தம் சுறறுோ 
வழிகாட்டிகள், சுறறுோத் துள் மறறும் 
பினாங்கு மாநிே லமம்்பாட்டுககும் 
்பயனளிககும்.

"இந்த முயறசி பதாழிோைர்களின 
லவளேகளைப் ்பாதுகாப்்பதிலும் 
உருவாககுவதிலும் கவனம் பசலுத்துவது 
மட்டுமல்ோமல் பதாழில்துள்ளய 
லமம்்படுத்தவும் உதவுகி்து.

"தறல்பாதுள்ை சுறறுோ வழிகாட்டிகள், 
காே சூழலுககு ஏற்ப காஸ்ட்லரானமி 
வழிகாட்டிகள், சுறறுச்சூழல்-
ஸ்லநார்பகல்லிங் மறறும் இளணய வழி 
்பாரம்்பரிய தேங்களை வழிகாட்டுதல் 

ல்பான் சி்ப்பு வழிகாட்டிகைாக 
மாறுவதறகு தங்கள் தி்னகளை  
லமம்்படுத்துவது அவசியம்.  இது 
அவர்களின பதாழில்துள் வைர்ச்சிககு 
வழிவகுககும், என்ார். 

"PETACE (சுறறுோ மறறும் 
்பளைப்்பாற்ல் ப்பாருைாதார ஆட்சிககுழு 
அலுவேகம்)  இந்த திட்ைத்ளத 
ஆதரிககி்து. அலதாடு, இத்திட்ை 
லமம்்பாட்டுககு உதவ தயாராக உள்ைது," 
எனறு அவர் கூறினார்.

இம்மாநிேத்தில் உள்ை சுறறுோத் 

விநிலயாகிககும் முன இவவாறு கூறினார்.
இந்நிகழ்ச்சியின ல்பாது 

நிர்ணயிககப்்பட்ை நிர்வாக நளைமுள்கள் 
(எஸ்.ஓ.பி) காரணமாக 20 குடும்்பங்கள் 
மட்டுலம உணவுக கூளைகள் ப்ப் 
அனுமதிககப்்பட்ைனர்.  மீதமுள்ை உணவுக 
கூளைகள் லதர்பதடுககப்்பட்ை ப்பறுநருககு 
லநரடியாக விநிலயாகிககப்்படும்.

இதறகிளையில், மாநிே அரசு 
தகுதியான ப்பாது மறறும் தனியார் 
வீைளமப்புத் திட்ைங்களைப் ்பராமரிகக 
பமாத்தம் ரிம293.93 மில்லியளனச் 
பசேவிட்டுள்ைதாக சாவ கூறினார்.

"ப்பாது அல்ேது தனியார் வீைளமப்புத் 
திட்ைங்களில் வாழும் ப்பாது மககளின 
நல்வாழ்ளவ உறுதி பசய்வதறகான 
எங்கள் முயறசியிளனத்  பதாைர்ந்து 
பசயல்்படுத்துலவாம்," என்ார்.

மாநிே வீட்டுவசதி, உள்ைாட்சி, 
கிராமம் மறறும் நகர்ப்பு் திட்ைமிைல் 
ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் ப�கடிப் சிங் டிலயா 
நிகழ்ச்சியில் கேந்து பகாணைதறகாக 
முதல்வருககு நனறித் பதரிவித்தார்.

"இந்த உணவுக கூளை வழங்கும் 
திட்ைத்தின கீழ்  ப்பாது மககளுககு 
உணவுக கூளைகள் வழங்கும் மாநிே வீட்டு 
வசதி வாரியத்திறகு மிகக நனறி," எனறு 
அவர் கூறினார்.

இந்நிகழ்ச்சியில், ப்பங்காோன 
லகாத்தா சட்ைமன் உறுப்பினர் லைனியல் 
கூய் உைனிருந்தார்.

 

நூர்டின் ஸ்ட்ரீட் பகௌட் 
அடுக்குைாடியில் 100 உ்ணவுக் 

கூவடைகள் விநிபயாகம்

லதர்ந்பதடுககப்்பட்ை குடும்்பங்களுககு 100 
உணவுககூளைகள் பகாடுககப்்பட்டுள்ைன. 
இந்த சிறிய ்பங்களிப்பு அவர்களின 

சுளமளயக குள்ககும் எனறு நம்புகில்ன,” 
என முதல்வர்  வசதிக குள்ந்த 
குடும்்பங்களுககு உணவுக கூளைகளை 

மாநிெ மு�ல்ைர் பம�கு சாவ் லகான் இபயாவ் லபாது வீடறமபபுத் திட்ட குடியிருபபாளர்களுக்கு 
உ்ணவுக்கூறட எடுத்து ைழஙகினார் (உடன் ஆட்சிக்குழு உறுபபினர் லெக்டிப சிங டிபயா).

சுறறுலா பதாழில்துவற 
பதாழிலா்ளர்களின் திறன் 
பைம்்பாடுக் கா்ண பைணடும் 

பதாழில்துள்  மற் நாடுகளின சுறறுோத் 
துள்யுைன ல்பாட்டியிடுவளத உறுதிப்்படுத்த 
அத்துள்ளய லமம்்படுத்தப்்பை லவணடும் 
எனறும் இலயா கூறினார்.

"பதாறறுலநாய் தாககத்திறகுப் பி்கு, 
சுறறுோத் துள்ளய ஊககுவிகக நிவாரணத் 
திட்ைங்கள் பசயல்்படுத்தப்்படுகின்ன.

"நிவாரணத் திட்ைங்கள் பசயல்்படுத்தக 
கறறுகபகாள்வதன மூேம் எதிர்காேத்தில் 
மறப்ாரு பதாறறுலநாய் தாககம் 
ஏற்பட்ைாலும் அதிலிருந்து மீை 
தயார்நிளேயில் இருகக முடியும்.  

ஆட்சிக்குழு உறுபபினர் இபயா சூன் ஹின் முன்னிறெயில், லசன்ட்ரல் எெுபகஷன் லசன் லபர்ஹாட் (பினாஙகு லசன்ரல் கல்லூரி) மறறும் மபெசிய 
லபணகள்  சுறறுொ ைழிகாட்டிகள் சஙகம் (MWTGA) இறடபய றகலயழுத்திட்ட புரிந்து்ணர்வு ஒபபந்�த்ற� (MoU) காணபிக்கின்ைனர். 

இதறகிளையில், பினாங்கு, பசனட்ரல் 
கல்லூரி  முதல்வரும் தளேளம நிர்வாக 
அதிகாரியுமான ைாகைர் சியாங் ஜிலயாக 
லியான, சுறறுோ வழிகாட்டிகள் 
ஐககிய நாடுகளின நிளேயான வைர்ச்சி 
இேககுகள் (SDGs) ்பறறிய தகவல்கள் 
அறிய ஊககுவிகக  லவணடும், என்ார்.

MWTGA தளேவர் எரினா லூ 
கூறுளகயில், சுறறுோ வழிகாட்டிகள் 
பவறும் விைம்்பரம் பசய்்பவர் மட்டுமல்ே, 
சுறறுோத் துள்யின வைர்ச்சிககும்  
முககிய ்பங்கு வகிககின்னர். 
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ொவி - "மாணவர்கள் எதிர்காேத்தில் 
நிபுணத்துவம் மிகக ்பணியில் அமர்வதறகுக 

150 ைா்ணைர்களுக்குப் ்பள்ளி 
உ்பகர்ணஙகள் ைாஙகுைதறகுப் ்பறறுச்சீட்டு

கல்வி அடித்தைமாகத் திகழ்கி்து. எனலவ, 
மாணவர்கள் கல்வியில் சி்ந்து விைங்க 

கூடுதல் கவனத்துைன கல்வி கறக 
லவணடும். 

"மாணவர்கள் ஆரம்்பப் ்பள்ளி முதல் 
சி்ந்த கற்ல் கறபித்தளே அணுகி 
இளைநிளேப் ்பள்ளி மறறும் லமறகல்விளயத் 
பதாைர்வதறகுக குறிப்்பாக வசதிக 
குள்ந்த மாணவர்களுககுத் லதளவயான 
்பள்ளி உ்பகரணங்கள், ்பட்ைளகக கணினி, 
மடிக கணினிகள் பகாடுககப்்படுகின்ன. 
இதளன ஊனறுலகாோகக பகாணடு 
மாணவர்கள் கல்விலகள்விகளில் சி்ந்த 
லதர்ச்சி அளைய லவணடும்," என �ாவி 
சட்ைமன் உறுப்பினர் இங் லமாய் 
ோய் தமிழ்ப்்பள்ளி மாணவர்களுககுப் 
்பறறுச்சீட்டுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் 
இவவாறு கூறினார். 

கைந்த 2016-ஆம் ஆணடு முதல் லநஷன 
லகட் பசாலுஷன பசன. ப்பர்ஹாட் 
நிறுவனம், ப்பருநிறுவன சமூகப் ப்பாறுப்பு 
(சி.எஸ்.ஆர்) திட்ைத்தின கீழ் தமிழ்ப்்பள்ளி 
மாணவர்களுககுப் ்பறறுச்சீட்டுகள் 
பகாடுத்து வருகின்ன. �ாவி பதாகுதிளயச் 
லசர்ந்த 5 தமிழ்ப்்பள்ளிகளுககும் ்பள்ளி 
உ்பகரணங்கள் வாங்குவதறகானப் 
்பறறுச்சீட்டுகள் வழங்கப்்படுகின்ன. 

அளவ கிரியான லதாட்ைத் தமிழ்ப்்பள்ளி 
(32);  நில்பாங் தி்பால் தமிழ்ப்்பள்ளி 
(50); �ாவி லதாட்ைத் தமிழ்ப்்பள்ளி(30), 

சாங்காட் லதாட்ைத் தமிழ்ப்்பள்ளி(23); 
ள்பராம் லதாட்ைத் தமிழ்ப்்பள்ளி (15) என 
150 ்பறறுச்சீட்டுகள் வழங்கப்்பட்ைன. 

இந்நிகழ்ச்சியில் லநஷன லகட் 
பசாலுஷன பசன. ப்பர்ஹாட் நிறுவன, 
வியா்பார லமம்்பாட்டு லமோைர் லைவிட் 
லிம்; ்பள்ளி ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் 
ஆகிலயார்  கேந்து பகாணைார். 

 "வசதிக குள்ந்த குடும்்பத்ளதச் 
லசர்ந்த மாணவர்களுககுப் ்பள்ளி 
உ்பகரணங்கள் வாங்குவதறகானப் 
்பறறுச்சீட்டு வழங்குவதன மூேம் அவர்களின 
சுளமளயக குள்கக முடிகி்து," எனறு 
லைவிட் லிம் பதரிவித்தார்.

அதுமட்டுமினறி, இந்நிறுவனம் கைந்த 
ஆணடு மாணவர்கள் இல்லிருப்பு கற்ல் 
கறபித்தல் லமறபகாள்வதறகுத் ்பட்ைளகக 
கணினிகள்(tablet); இரவல் திட்ைத்தின 
கீழ் மடிகணினிகளும் லதர்ந்பதடுககப்்பட்ை 
மாணவர்களுககு வழங்கினர் என்பது 
குறிப்பிைத்தககது.

�ாவி சட்ைமன் உறுப்பினர் 
மாணவர்களுககு முகக கவசம் மறறும் 
காலுளரகளை அன்பளிப்்பாக வழங்கினார். 

கைந்த  இரு   மாதங்கைாக           
லகாவிட்-19 பதாறறு எணணிகளக 
அதிகரித்து வரும் லவளையில் மாணவர்கள் 
லதசிய ்பாதுகாப்பு மன்ம்(எம்.லக.என), 
மறறும் மாநிே கல்வி இோகா நிர்ணயித்துள்ை 
நிர்வாக நளைமுள்களை(எஸ்.ஓ.பி) 
பின்பறறுவளத ஆசிரியர்கள் கணகாணித்து 
உறுதிச் பசய்ய லவணடும், என லகட்டுக 
பகாணைார்.

பள்ளி உபகர்ணஙகளுக்கானப பறறு்சசீட்டுப லபறறுக் லகாணட மா்ணைர்கள் மறறும் ஆசிரியர்களுடன் 
ொவி சட்டமன்ை உறுபபினர் இங பமாய் ொய்(நடுவில்).

பிறை - பினாங்கு மாநிே முதல்வர் லமதகு 
சாவ பகான இலயாவ, ப்பணகள் மறறும் 
குடும்்ப லமம்்பாட்டுக குழுவின(JPWK) 
2022/2023-ஆம் ஆணடு தவளணககான 
நியமனக கடிதத்ளத இலசாரா தங்கும் 
விடுதி அரங்கத்தில் வழங்கினார். 

"JPWK குழுவினர் எதிர்காே 
சட்ைமன் உறுப்பினர்கள் அல்ேது 
ஊராட்சி மன் கவுனசிேர்கைாக 
உருமா் லவணடும். இதன மூேம் 
மாநிே அரசின  'தி்ன முகளம' (Talent 
Pool)  திட்ைத்தில் ப்பணகளும் முடிவு 
எடுககும் இைத்தில் நிர்ணயிககப்்பட்ை 
30 விழுககாட்ளை அளைய முடியும்," என 
ப்பணகள் மறறும் குடும்்ப லமம்்பாட்டுக 
குழுவின(JPWK) 2022/2023-ஆம் ஆணடு 
தவளணககான நியமனக கடிதத்ளத 
வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் இவவாறு 
கூறினார். 

மாநிே அரசு பசயல்்படுத்தும் 
திட்ைங்கள் மறறும் நிகழ்ச்சிகளில் JPWK 
்பங்கு ப்பறறு ப்பணகளும் எதிர்காேத்தில் 
முடிவு எடுககும் இைத்தில் இைம்ப்ப் 
லவணடும் என வலியுறுத்தினார். 

JPWK குழு, சமூக லமம்்பாட்டுககு 
திட்ைங்கள் பசயல்்படுத்துவது 

மட்டுமினறி ப்பணகள் மறறும் குடும்்ப 
முனலனற்த்திறகு ஊனறுலகாைாகத் 
திகழ்வது ்பாராட்ைககுரியது. 

கைந்த 2019-ஆம் ஆணடு 
பதாைங்கப்்பட்ை இத்திட்ைத்தில் 40 JPWK 
குழுககள் இைம்ப்பறுகின்ன. 

"லதசிய ரீதியில் பிரமிககும்  குடும்்பத்ளத 
ளமயமாகக பகாணை ்பசுளம மறறும் 
விலவக மாநிேத்ளத உருவாககுதல் 
எனும் பினாங்கு2030 இேகளக லநாககி 
்பயணிகக 40 JPWK குழுவினர் மாநிேத்தின 
சட்ைமன் உறுப்பினர்கள் மறறும் 
சட்ைமன் ஒருங்கிளணப்்பாைர்களுைன 
ஒருங்கிளணந்து பசயல்்படுவர்," என 

JPWK பினாஙகு ைாநிலத்தின் 
எதிர்கால 'திறன் முகவைக்கு' 
அடித்த்ளம் - முதல்ைர்

நியமனக் கடி�ம் லபறை  40 JPWK குழுவினருடன் மாநிெ மு�ல்ைர்  பம�கு சாவ் லகான் 
இபயாவ் (நடுவில்) மறறும்  பிரமுகர்கள்.

நம்பிகளகத் பதரிவித்தார். 
இனறு நியமிககப்்பட்ை 562 

உறுப்பினர்களில்  349 (62%) முனனாள் 
உறுப்பினர்களும் மா்ாக 213 (38%) புதிய 
உறுப்பினர்களும் நியமிககப்்பட்ைனர். 

இந்நிகழ்ச்சியில் சமூக லமம்்பாடு 
மறறும் இஸ்ோம் அல்ோத மத விவகார 
ஆட்சிககுழு உறுப்பினருமான  லசாங் எங் 
அவர்களும் உளரயாறறினார். 

்பத்து உ்பான சட்ைமன் உறுப்பினர் 
குமலரசன; புோவ திககூஸ் சட்ைமன் 
உறுப்பினர் லீ சுன கிட்; பினாங்கு லமம்்பாட்டுக 
கழக லமோணளம அதிகாரி ஒங் பீ பேங் 
மறறும் பிரமுகர்கள் கேந்து பகாணைனர்.

JPWK நியமனக் கடி�ம் லபறை இந்திய 
லபணகள்.  
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இரணடாம் துற்ண மு�ல்ைர் பபராசிரியர் ப.இராமசாமி பினாஙகு 
இந்திய கொ்சசார, சமூகம் மறறும் சமூகநெ அறமபபின் 
அலுைெகத்ற� அதிகாரபபூர்ைமாகத் திைந்து றைத்�ார்.

புக்கிட் குளுபகார் நாடாளுமன்ை உறுபபினர் ராம் கர்பால் 
புயொல் பாதிக்கபபட்ட வீட்றட மறுசீரறமபபு்ச லசய்ய 
நிதியு�வி ைழஙகினார். 

லெலுத்ப�ாங நாடாளுமன்ை உறுபபினர் ஆர்.எஸ்.என் இராயர் 
மறறும் சுஙறக பினாஙகு சட்டமன்ை உறுபபினர் லிம் சியூ கிம் 
லெலுத்ப�ாங காைல் நிறெய அதிகாரிகளுக்கு பகாவிட்-19 
ல�ாறறு பரிபசா�றன கருவிகறள சன்மானமாக ைழஙகினர்.

சன்பை கார்னிைல் பபராஙகாடி �ரபபினர் பகாவிட்-19 ல�ாறறுபநாய் 
�ாக்கத்�ால் பாதிக்கபபட்ட லபாது மக்களுக்கு உ�வும் பநாக்கில் 
பினாஙகு சமூகநென் அறமபபுக்கு(பி.எஸ்.சி) ரிம40,000 நிதியு�வி 

ைழஙகியது. 

பத்து உபான் சட்டமன்ை உறுபபினர் குமபரசன் அத்ல�ாகுதியில் 
நியமிக்கபபட்ட லபணகள் மறறும் குடும்ப பமம்பாட்டுக் 
குழுவினருக்குப பாராட்டுத் ல�ரிவித்�ார். 

மாநிெ மு�ல்ைர் பம�கு சாவ் லகான் இபயாவ் பினாஙகில் இரணடு புதிய 
�னியார் சுகா�ார றமயஙகறள  (BeFit Wellness Hub மறறும் H Ambulatory 
Care Center) திைந்து றைத்�ார்.
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BIRO PENGADUAN AWAM 04-263 6893
SEKRETARIAT KERAJAAN NEGERI 04-262 1957
PBA (PUSAT PANGGILAN 24 JAM)       04-255 8255
KASTAM 04-262 2300
IMIGRESEN 04-250 3419
WCC (Women’s Centre for Change) 04-228 0342
Pusat Perkhidmatan Wanita (Seberang)04-398 8340
EPF 04-226 1000
SOCSO 04-238 9888

JPJ 04-656 4131
04-398 8809

JABATAN PENDAFTARAN 04-226 5161

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

PERSATUAN PERLINDUNGAN  04-829 4046
KANAK-KANAK
CAP 04-829 9511
BEFRIENDERS PENANG 04-281 5161

04-281 1108
PERPUSTAKAAN PP 04-229 8555

Talian Kecemasan & Perkhidmatan Awam

PROGRAM PENGHARGAAN WARGA EMAS/OKU/IBU TUNGGAL/
PROGRAM ANAK EMAS/ PROGRAM RAKAN ANTI KEMISKINAN/ PROGRAM PELAJAR EMAS

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

TIADA PERGERAKAN, TIADA JANGKITAN!

Saluran Rasmi Kempen Penang Lawan Covid-19

Nama ADUN No Tel/ No Faks
N.26 PADANG KOTA
YAB Chow Kon Yeow
chowkonyeow@penang.gov.my

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

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

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

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

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

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

(T) 04 - 262 0860
 012 - 480 5495

(F) 04 - 261 8745

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(F) 04 - 827 8868

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

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

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

(T) 04 - 351 1732

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

(T) 04 - 305 4962

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

(T) 04 - 521 1106

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

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

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

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

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

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

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

(F) 04 - 506 2138

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

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

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

(T)

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

(T) 04 - 829 0614

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

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

N.25 PULAU TIKUS
YB Lee Chun Kit
pulautikuskadun@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(T) 04 - 829 9143

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

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

N.36 PANTAI JEREJAK
YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail (T) 04 - 293 7545

(F) 04 - 293 7546

NAMA ADUN No Tel/ No Faks
N.38 BAYAN LEPAS
YB Azrul Mahathir Aziz
ambasegaria.aam@gmail.com

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

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

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

04 - 642 7777 

DAP PENANG HQ
dappg@streamyx.com

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

PKR PENANG HQ (T) 04 - 397 0115

NAMA ADUN PEMBANGKANG No Tel/ No Faks
N.01 PENAGA
YB Ustaz Yusni Mat Piah (T)
N.02 BERTAM
YB Khaliq Mehtab Mohd. Ishaq

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

N.04 PERMATANG BERANGAN
YB Nor Hafizah Othman

N.05 SUNGAI DUA
YB Muhamad Yusoff Mohd. Noor

(T)

N.10 SEBERANG JAYA
YB Dr. Afif Bahardin

(T) 04 - 548 4541
(F) 04 - 548 4541

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

(T)

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

PEGAWAI PENYELARAS KADUN No Tel/ No Faks
N.01 PENAGA
Aida Yusof Rawa
aidarawa54@yahoo.com

(T) 019 - 338 2668

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

(T) 019 - 415 3850

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

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

No. Telefon

1. Yeap Choon Keong Timur Laut Penyelia
Bahagian

Kewarganegaraan

Pejabat Bahagian 
Kewarganegaraan Pulau Pinang,

Tingkat 46, KOMTAR

04 - 650 5105

013 - 449 0366

2. K. Velan Barat Daya 018 - 394 4537

3. Lim Zheng Han Seberang Perai
Utara

011 - 1244 7167

4. K. Nirmala Seberang Perai 
Tengah 

017 - 572 0272

5. K. Viknesh Prabu Seberang Perai
Selatan

012 - 693 4786

Nama Telefon

MBSP 04 - 549 7555

Ahmad Rizal Abd. 
Hamid

019 - 464 6696

Ahmad Tarmizi Jusoh 012 - 487 7575

Anuar Yusoff 016 - 461 6390
04 -507 5390

Chee Yeeh Keen 019 - 455 7731

Cheen Goon Hooi 012 - 402 0923

David Marshel a/l 
Pakianathan

019 - 412 3397
04 - 399 6689

Delakan a/l Ratha 
Krisnak

012 - 584 4437

Fahmi Zainol 018 - 232 2502

Galaimani a/l 
Subramnian

012 - 534 1384

Heng Yeh Shiuan 016 - 261 2460

Jeffery Koay Kai Chin 013 - 521 2868

Muhamad Suzuki 
Ahmad

0111 - 1119 4419

Ng Yee Siang 010 - 562 2698

Ngoh Cheng Hai 017 - 979 0933

Noor Azuawati Ahmad 018 - 965 4559

Norly Masitah 
Mohamed Noor

013 - 582 2503

Ong Jing Cheng 012 - 758 3779
016 - 445 5709

Ooi Boon Sheng 016 - 447 8320

Ooi Yong Wooi 016 - 421 1196

Tan Chee Teong 012 - 401 7718

Tan Choo Eng 019 - 448 4344
04 - 323 2679

Teh Chuann Yien 010 - 441 7749

Tharani a/p Kesavan 017 - 450 2431

Zainuddin Mohamed 012 - 479 4200

Nama Telefon

MBPP 04 - 259 2020

Abdul Latif Mohamad 012 - 248 5016

Ahmad Azrizal Tahir 019 - 541 4818

Alan Lim Wei Lun 017 - 343 3995

Dato’ Dr. Shahul Hameed Syed 
Mohamed

017 - 567 0885

Francis a/l Joseph 012 - 474 3321

Haji Mohamed Yusoff 
Mohamed Noor

019 - 413 8114

Hari Krishnan a/l Ramakrishnan 010 - 505 5571

Harvindar Singh a/l Darshan 
Singh

012 - 428 2250

Kaliyappan a/l P. Renganathan 012 - 407 7276

Lee Chee How 012 - 470 3389

Lee Wei Seang 012 - 452 8305

Muhamad Khairul Mohd Ali 012 - 542 0520

Mohd Suhairi Arumugam 
Abdullah

016 - 521 3369

Nurhafiza Huda Idris 017 - 450 5751

Ooh Sin Hwa 012 - 475 1669

Quah Boon Lim 017 - 462 2431

Rodziah Abul Khassim 019 - 319 4840

Rohaizat Hamid 019 - 510 0075

Tan Chiew Choon 019 - 470 4499

Tan Hooi Peng 012 - 498 6212

Tan Seng Keat 012 - 438 6191

Tan Soo Siang 012 - 475 2453

Theng Jie Wey 016 - 418 7108

Wong Yuee Harng 016 - 439 9121
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‘Do not take 
Covid-19 for 
granted’
Story by Edmund Lee

ALTHOUGH the authorities 
had assured that a total 
lockdown would not be 

implemented again due to the 
rising Covid-19 cases, stake-
holders in Penang and the public 
at large are keeping a watchful 
eye on the highly transmissible 
Omicron wave.

Just recently, the World 
Health Organisation (WHO) had 
said the Omicron coronavirus 
variant caused less severe dis-
ease than the Delta strain but 
it remains a “dangerous virus”, 
particularly for those who are 
not vaccinated.

Several people whom Buletin 
Mutiara spoke with shared their 
views and have urged everyone 
to remain cautious.

Datuk Finn Choong, Penang Chi-
nese Chamber 
of Commerce 
(PCCC) vice-
president:

“The situa-
tion right now 
has already be-
come a norm.

The Cov-
id-19 situation, 
in my view, is very dynamic as 
we are part of the democratic 
system vis-a-vis the rest of the 
world.

Many other countries have 
been moving to the endemic 
phase despite the increasing 
number of cases.

Hence, it's important for us 
to maintain our precautionary 
measures all the time within our 
community.”

Ennis Soon, beautician:
“We can-

not let our 
guard down 
a l t h o u g h 
we are fac-
ing the less 
lethal Omi-
cron strain.

As usual, 
we need to 
make sure 

that everyone around us is fol-
lowing regulations.

No matter whether it is Omi-
cron or Delta, we still need to 
practise the SOPs.

I hope the number of active 
cases will go down soon.”

Raj Kumar, Malaysian Associa-
tion of Hotels 
(MAH) Pen-
ang Chapter 
chairman:

“The cas-
es are rising, 
but the hos-
pitalisation 
and death 
rates are unlike the previous 
situation.

We need to be cautious as 
usual and adhere to SOPs, but, 
at the same time, we need to 
learn to live with the virus.

For hotels, our revenue will 
surely go down after the fes-
tive seasons as this had hap-
pened previously. As long as 
we are taking precautionary 
measures, everything will be 
all right.

Mohd Akbal Mohd Hussain, gar-
dener:

“I hope the education au-
thorities will monitor the cases 
involving schools.

The education clusters have 
been emerging lately and I 
hope the kids can study from 
home if the cases turn from 
bad to worse.”

THE Penang Care Society (Pg-
Care Society) is ever ready to 
aid families and individuals in 
view of the current surge in new 
Covid-19 cases.

PgCare Society pro tem com-
mittee chairman Dr Ngoo Seong 
Boon said the society expects 
calls for help from the public 
to increase, with the rise in Co-
vid-19 cases.

“We are ready to provide the 
necessary aid to the needy. We 
offer mental health aid, food aid, 
job aid, financial consultation, 
as well as virtual care and tele-
health services through our Pg-
Care Society website,” Ngoo told 
Buletin Mutiara during a visit by 
the society in Komtar on Feb 8.

PgCare Society (formerly 
known as PgCare Alliance) is 

an alliance of like-minded non-
governmental organisations 
(NGOs), institutions, and individ-
uals. It was formed on July 16 
last year to address the short 
and long-term needs related to 
mental health, food aid and em-
ployment which have been ag-
gravated by Covid-19.

“Currently, we have 28 alli-
ance partners under the um-
brella of PgCare Society. The 
PgCare Society leverages the 
strength of our partners to ac-
celerate help to those in need.

“Our focus is on the commu-
nities in Penang. We can extend 
our help to the other states if it is 
within our capability,” Ngoo said.

He said the PgCare Soci-
ety’s matured digital platform 
would enable society to move 

forward smoothly.
Ngoo added that the soci-

ety had received a strong re-
sponse from the public since 
its formation.

“We have received about 
5,000 calls from the public 
since we were established, 
and we hope to reach out 
to more people who are in 
need,” he said.

Also present were PgCare 
Society pro tem committee 
secretary Cefinny Teh and the 
society’s legal adviser Patri-
cia Chung.

Visit https://www.pgcareal-
liance.com/ for more details 
about PgCare Society. 

The public can also call the 
hotline at 04-642 7777 or 04-
291 0123.

HOMEGROWN brands, person-
alities and organisations came 
in for some praise during the 
launch of the Penang Power 
100 coffee table book on Feb 7.

State executive councillor for 
tourism and creative economy 
Yeoh Soon Hin said these play-
ers have thrived despite the 
global pandemic and made up 
the blueprint of Penang’s suc-
cess.

“Without these people’s 
strength, hard work, and relent-
less contributions, we would not 

be what we are today.
“The Penang government 

has and will always emphasise 
stakeholders’ engagement and 
involvement for close collabora-
tions to elevate Penang to great-
er heights.

“Although the Covid-19 con-
tinues to plague us, I am con-
fident Penang will rise to meet 
the challenges head on,” Yeoh, 
who was representing Chief 
Minister Chow Kon Yeow, said 
in his speech.

He also commended CHTNet-

work founder and president 
Ch'ng Huck Theng for the pub-
lication of the Penang Power 
100 coffee table book featuring 
dynamic, homegrown organisa-
tions and influential individuals 
who have continued to triumph 
during these challenging times.

Yeoh added that Penang re-
mains steadfast and is commit-
ted to achieving Penang2030 – 
a vision coined by Chow to turn 
the state into a “Family Focused 
Green and Smart State that In-
spires the Nation”.

‘PgCare Society cares for you’

Penang Power 100 celebrates success stories

The team from PgCare Society with the Buletin Mutiara team in Komtar.
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THE Penang government has 
taken the initiative to conserve 
and preserve historic military pill-
boxes in the state.

Penang Tourism and Creative 
Economy Committee chairman 
Yeoh Soon Hin said his office 
has pioneered the move.

“The conservation and pres-
ervation project will be imple-
mented via the George Town 
World Heritage Incorporated 
(GTWHI).

“The objectives of the project 
are to conduct research on the 
pillboxes, and to examine the pill-
boxes which have the potential 
to be conserved and preserved 
as heritage tourist attractions. 
Heritage tourist attractions can 
add value to our local area.

“In a meeting on Dec 17, 
2020, the Penang executive 
council agreed to implement 
the conservation and preserva-
tion project,” Yeoh told a media 
conference before checking out 
two historic pillboxes in Jalan 
Tokong Thai Pak Koong, Tan-
jung Tokong, on Feb 9.

GTWHI general manager Dr 
Ang Ming Chee said GTWHI had 
identified 14 pillboxes in Pen-
ang so far – 13 on the island 
and one on the mainland.

“Some of the pillboxes are in 
fine condition, while others were 
quite dilapidated,” she said.

Yeoh said GTWHI was in 
the midst of getting a written 
response from the National 
Heritage Department, Tourism, 
Arts and Culture Ministry  and 
the Defence Ministry before 
conducting the physical conser-
vation and preservation works.

“Getting written consent from 
the landowner and the owner 
of the pillboxes is necessary to 
enable the project team to be 
authorised to enter the site and 
carry out the conservation and 
preservation works.

“I have also proposed to as-
sign these pillboxes as heritage 
sites under the Penang State 
Heritage Enactment 2011.

“This will enable GTWHI of-
ficers to enter the said sites to 
inspect, survey, investigate and 
to carry out the necessary works 
for the purpose of designating 
the sites as heritage sites, while 
awaiting the formal approval 
from landowners and the owner 
of the pillboxes,” he said.

GTWHI seeks assistance 
from the public to take photos 
of pillboxes and e-mail them 
(together with the necessary de-
tails such as GPS coordinates) 
to GTWHI if they come across 
any military pillbox in Penang.

The public can e-mail the 
photos and details to info@
gtwhi.com.my

Meanwhile, two Penang-
based youth community groups, 
Generasi Penang and Penggerak 
Komuniti Muda Pulau Pinang 
(Peka), have urged the public to 
stop vandalising the pillbox lo-
cated at Permatang Damar Laut.

According to a joint statement 
issued by both groups, they ad-
vised the public to be more ap-
preciative as the structure is 
part of the state’s history.

“This is important as the 
historical relic is believed to 
have been built by the British 
to guard the southern front 
of Penang Island around the 
time of World War II.

“Since then, the pillbox 

has been left unattended 
and has partly sunk into the 
sand and been vandalised 
with spray paint.

“Thus, we also would like 
to urge the relevant authori-
ties and government agencies 
to preserve the relic from any 
vandalism activity and put up 
a protective fence around it to 
prevent further erosion from 
the sea waves during 
high tide,” the Feb 
6 statement said.

The joint statement 
also added that both 
the youth groups 
cleaned up the abandoned pill-
box on Feb 6.

Story by Edmund Lee
Pix by Muhamad Amir 
Irsyad Omar

AS the sole state rep-
resentative in the Ma-
laysian football league 

(Malaysia M3 League), Bukit 
Tambun F.C. will have much 
riding on it as Penangites hope 
the team will do well.

“It is our hope that Bukit Tam-
bun FC can shine this season.

“Show your sportsmanship 
spirit on the pitch and refrain 
from any unnecessary inci-
dents.

“We are grateful that the 
team can play its home match-
es at the Batu Kawan Stadium.

“We congratulate Bukit Tam-
bun FC for obtaining support 
and financial assistance from 
various sponsors,” Chief Min-

ister Chow Kon Yeow said in 
his speech before the team’s 
opening match against Harini 
KS FC at the Batu Kawan Sta-
dium.

Chow was glad that many 
strategic partners had stepped 
forward to provide assistance 
to Bukit Tambun FC.

“The help is timely for an 
amateur team like Bukit Tam-
bun FC,” he said.

Chow watched the match 
which ended 1-1.

Chow also officiated a 
friendly match between Olym-
pic 1980 and Penang2030 be-
fore the Bukit Tambun FC took 
on Harini KS FC.

The friendly match was 
meant to raise funds for the 
construction of SJK (C) Kuang 
Yu in Batu Kawan.

A total of RM200,000 was 

raised, and Batu Kawan MP P. 
Kasthuriraani topped it up with 
RM20,000 from her constitu-
ency allocation.

Chow was delighted to wit-
ness the significant event.

“The school’s board had 
contacted the state stating 
its intention to relocate the 
school from Penaga.

“So, we have decided to 
provide land in Batu Kawan for 
such a purpose,” he said.

Bukit Tambun assemblyman 
Goh Choon Aik, who was pres-
ent, thanked Chow for attend-
ing the event.

Former national football 
coach Tan Cheng Hoe was al-
so present.

Among others present were 
Sungai Bakap assemblyman 
Datuk Dr Amar Pritpal Abdul-
lah, state Social Development 
and Non-Islamic Religious Af-
fairs Committee chairman 
Chong Eng, Kasthuriraani, who 
is also the Bukit Tambun FC 
adviser, and Bukit Tambun FC 
president Foo Yu Keong.

He may not be Mo Salah but Chow knows a thing or two 
about belting a penalty as he shows here before the friendly 
match between Olympic 1980 and Penang2030 started.

Make Penang proud, Chow tells 
Bukit Tambun FC

Call to stop vandalising WWII pillbox

Yeoh and Ang 
checking out 
the pillbox 
found in Jalan 
Tokong Thai 
Pak Koong, 
Tanjung 
Tokong.

The view of the World 
War II pillbox that was 
vandalised. - Pix courtesy 
of Penggerak Komuniti 
Muda Pulau Pinang
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Story by Kevin Vimal 

WITH Covid-19 caus-
ing havoc everywhere 
with the disruptions 

caused to our daily lives, inno-
vation became one way to keep 
things moving.

Among the areas that was 
badly impacted by the lockdown 
implemented from March 2020 
till last year was education.

Although the medical crisis 
took the world by storm, teach-
ers had to ensure that studies 
progressed with as little inter-
ruption as possible.

Lessons were conducted on-
line and this is where innovation 
came in so as to give students 
the best possible learning av-
enue.

S. Premalatha (pix), a teacher 
in a rural primary school of 250 
pupils, realised that her lessons 

had to be innovative to retains 
her students’ attention span.

For her innovative teaching 
methods, she did the country 
proud by bagging this year’s 
Google Innovator Academy’s 
certified coaching award.

The distinction here is that 
she was the only Malaysian to 
have done it!

Premalatha, 37, has been 
teaching mathematics and 
information and communica-
tions technology (ICT) at SJK(T) 
Ladang Krian in Nibong Tebal for 
the past 11 years.

“I am truly honoured to have 
won this award, and important-
ly, I feel recognised for all the 
efforts I had put in to receive 
it,” Premalatha told Buletin Mu-
tiara during a phone interview 
recently.

The award is part of the 
Digital Educational Learning 

Initiative Malaysia under the 
Digital Certification Training Pro-
gramme, recognised by the Edu-
cation Ministry.

During the interview, it was 
evident that she was someone 
who would always go the extra 
mile when conducting work-
shops for many other schools, 
including national and Chinese 
vernacular schools.

“Technology will be the one 
and only tool for education in 
the future. If students fail to 
keep up with the pace of learn-
ing through this method, they 
will be left behind.

“This also applies to teach-
ers as well,” Premalatha added.

Premalatha officially entered 
the first stage of learning how to 
use digital tools when she won 
the Google Innovator Academy 
certification in 2015.

She has also conducted 130 

workshops between 2015 and 
last year.

“Moving forward, I hope to 
train as many Malaysian teach-
ers as possible, share my ex-
pertise with them as an innova-
tor, and of course, I aim to get 
at least 50 applications for certi-
fication from Malaysia,” Premal-
atha said.

Besides being the only Malay-
sian winner, she was also one 
of the 11 winners from the Asia-
Pacific region.

THE state government has 
spent a total of RM290.55 mil-
lion on maintenance projects 
for  both the public and private 
housing schemes in Penang 
as of Jan 25 this year.

“Out of this amount, the 
state government has spent a 
total of RM46.87 million for the 
Penang Maximum 80% Mainte-
nance Fund (TPM80PP),” state 
Local Government, Housing, 
Town and Country Planning 
Committee chairman Jagdeep 
Singh Deo said during a press 
conference at the Sri Tanjung 
Apartment in Datuk Keramat 
on Feb 7.

“This involves a total of 297 
applications for 497 mainte-
nance works which have been 
carried out.

“All these maintenance 
works mostly involved the up-
grading and replacing of lifts 
(285 projects), followed by 
water tank replacement and 
repair works (195 projects),” 
he added.

Jagdeep added that the 
RM290.55 million also in-
cludes the maintenance works 
for housing schemes under 
the Penang Island City Coun-
cil (RM24.82 million) and 
Seberang Perai City Coun-
cil (RM4.59 million) as well 
as public housing schemes 
(RM214.26 million).

Besides that, Jagdeep 
thanked the federal govern-
ment for allocating RM35.19 
million under the “Program 
Penyelanggaraan Perumahan” 
(PPP) and “Tabung Penyeleng-
garaan Perumahan Malaysia” 
(TPPM) for the year 2020 and 
RM18.44 million for 2021.

“For 2022, the state gov-
ernment through the Penang 
Housing Board has appealed 
for a RM134.76 million fund 
from the federal government 
for the public and private hous-
ing schemes’ maintenance 
works,” he said.

“I would like to also urge 
the federal government to ex-
pedite the building of afford-
able homes for our people in 
Penang.

THE Penang government is as-
sisting the operators of nurser-
ies, kindergartens and nursing 
centres in the state in their ap-
plications to legalise their busi-
ness.

State Housing, Local Gov-
ernment, Country and Town 
Planning Committee chairman 
Jagdeep Singh Deo noted the 
importance of the legalisation 
process for nurseries, kinder-
gartens and nursing centres.

“We are concerned over the 
issues of these operators, who 
are facing  difficulties in obtain-
ing the registration certificates.

“In the first phase process, 
45 of them had already ob-
tained the registration certifi-
cates, but we will extend the 
application period for others as 
well.

“There are 319 nurseries, 
kindergartens and care cen-
tres involved in the process, 
but 17 had already cancelled 
their applications due to vari-
ous reasons, leaving only 302 
involved.

“Till Feb 3, there are still 
257 centres that have yet to 
undergo the application pro-
cess. Hence, we have decided 
to extend the application dead-
line, which ended on Dec 31 

last year,” he told reporters 
after visiting the Children’s Pro-
tection Home.

Penang Island City Council 
(MBPP) secretary A.Rajendran, 
who was present, said the 
council was working to ensure 
the process was carried out 
smoothly.

“A total of 181 unlicenced 

nurseries, kindergartens and 
nursing centres have been 
identified on Penang island, 
of which 14 had been legal-
ised while the remaining are 
still under consideration pro-
cess,” he said.

In another development, 
Jagdeep said the state has 
provided a total of 131,391 

various types of affordable 
housing units.

“We hope to reach 220,000 
units by 2030.

“The Selection and Pro-
cess Enhancement Commit-
tee (SPEC) has conducted 66 
meetings, with a total of 15 as-
semblymen participating in the 
selection process,” he said.

State 
committed to 
maintaining 
facilities 
at housing 
schemes

Help in legalisation of nurseries, kindergartens and nursing centres

Penang teacher does 
Malaysia proud

Jagdeep, Gurmit (right), Rajendran (left) and those present wishing everyone a blessed year 
ahead.
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Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

槟城州华人公会主办元宵节庆典,峇峇娘惹翩翩
起舞跳传统舞蹈“弄浪沙央”，以及办珠宝展,展现
令人目眩的华丽首饰,让槟城的“十五瞑”依然美丽
非凡！

槟州创意经济及旅游委员会主席杨顺兴代表首
长出席致词时表示,尽管面对重重困难,槟城州华人
公会依然主办元宵节庆典,以另一种方式延续传统,
不让十五瞑留白,维护文化精神让人敬佩。

他说,同样的,槟州政府依然会积极努力推广槟

城,参与国际活动,维护槟城做为我国及东南亚首要
旅游目的地。

他希望大家享受这个美丽的夜晚,留下甜蜜的回
忆。

陈颖椿冀疫情快散重现花车游行
槟城州华人公会拿督斯里陈颖椿致词时说,因疫

情关系,该会每年的元宵节花车游行被逼停办,希望
疫情早日消散,可以再见峇峇娘惹为大家呈献轻歌

曼舞。
与此同时,他也向站稳岗位,向病毒抗战的前线

人员致敬。
 

方万春：乐观向上态度值得学习
槟城州华人公会顾问拿督方万春致词时,则赞扬

该公会维护传统不遗余力,并以乐观向上的态度享
受生活,值得我们学习。

出席者包括大马旅游局槟州分局主任佐纳丹。

威 南 武 吉 淡 汶 元 宵 节 活 动 以 当 地
独 有 潮 州 大 鼓 队 迎 宾 ， 疫 情 下 佳 节
气息不减往日。

是 项 被 列 入 槟 州 新 年 庆 典 的 节
目 ， 更 获 槟 州 元 首 敦 阿 末 弗 兹 偕 夫
人 杜 潘 卡 蒂 嘉 光 临 ， 为 大 会 增 添 了
光彩。

由 于 疫 情 仍 未 消 散 ， 这 次 的 活 动
特 选 在 当 地 古 迹 · 建 筑 物 之 一 的 连
瑞 利 百 年 大 宅 举 行 ， 并 限 制 人 数 进
入 会 场 ， 以 符 合 当 局 标 准 作 业 程 序
规范。

现 场 也 设 置 了 小 型 抛 柑 池 、 猜 灯
谜 及 民 间 小 食 摊 ， 并 在 百 年 潮 州 大
鼓 及 舞 龙 的 鼓 声 喧 天 中 ， 欢 度 元 宵
节。

吴俊益：改直播形式获万人点击
武 吉 淡 汶 区 州 议 员 吴 俊 益 表 示 ，

上 述 年 度 节 庆 是 槟 州 新 年 庆 典 的 重
头 戏 之 一 ， 在 疫 情 之 前 的 元 宵 节 庆
典活动，更是获得民众热烈参与。

“疫情期间我们改为直播形式进行

这 项 活 动 ， 也 同 样 获 得 许 多 人 的 支
持，在社交媒体的点击率更达到万人
以上。”

他说，今年当地的农历新年庆典也
同样热闹，让人惊喜的是，槟州元首
及元首夫人也偕同出席，与民同乐。

他是在上述庆典活动上，受邀上台
致词时这么表示。出席者包括峇都交
湾国会议员卡斯杜丽。

他补充，武吉淡汶拥有丰富的旅游
资源，并且受到许多人所拥戴，这从
每年的新年节庆获得许多人线上线下
参与就能看出。

因此，他希望当地的旅游资源能够
获得善用，如在当地的岛屿发展跳岛
游，而49间古迹建筑物也可以成为主
打卖点之一。

州元首伉俪献新年祝福
此外，州元首及夫人也在会上点墨

挥春，向华社献上新年祝福，并分发
新年礼篮予80户B40家庭，仪式后前者
也在现场分发488封红包予在场人士。

卡斯杜丽分享抛柑趣事
会上，卡斯杜丽也分享了本身与元

宵节的抛柑趣事，原来前者的“缘分”
竟 是 在 元 宵 节 抛 柑 一 星 期 后 悄 悄 来
临，神奇的效果让她直呼不可思议。

武吉淡汶潮州大鼓队迎宾 
疫情下欢庆元宵年味不减

槟州元首敦阿末弗兹偕夫人杜潘卡蒂嘉在元宵庆典上点墨挥春，祝福人民福寿
安康。

槟华人公会元宵节庆典 
杨顺兴赞维护传统不让十五瞑留白

陈颖椿（左2）颁发纪念品予（左起）佐纳丹、杨顺兴及方万春。盛装的娘惹们展示华丽珠宝。




