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GREAT news for Penangites - 5G 
technology is finally here!

This heralds a whole 
new future in the tech in-
dustry, influencing global 
business growth and pro-
ductivity, while providing the 
best possible internet cover-
age for the people.

Chief Minister Chow Kon Ye-
ow announced the long-awaited 
news during the launching ceremon 
at the UAB Building in George Town on 
Sept 9. 

“With this new technology, it is no 
doubt that our commercial values will 
be boosted, leading towards a strong 
digital economy, while delivering fast-
er, seamless, and safer coverage for 
the people of Penang.

“Even before today, Penang has 
been 5G-ready after being selected as 
one of the six states in Malaysia for 
the 5G Demonstration Project (5GDP).

“It was in 2020 when Penang took 
a major step towards the delivery of 
5G services with the launch of 19 
demonstration projects worth a total 
of RM23 million in collaboration with 
seven telecommunications compa-
nies - Celcom Axiata, U Mobile, Digi 
Telecommunications, YTL Communi-
cations, Maxis Broadband, Telekom 
Malaysia and edotco Malaysia.

“Today’s launch would not have 
been possible without Digital Nasional 
Berhad (DNB), the entity responsible 
for undertaking the deployment of 5G 
infrastructure nationwide.

"Also, not forgetting our strategic 
partners, telco members and other 
relevant authorities for equally playing 
a key role in materialising the rollout 
of 5G here in Penang,” Chow said in 
his speech before launching the cer-
emony.

Also present were various state rep-
resentatives and key industry players.

In a related development, it was 
learnt that a total of 151 sites have 
been identified on the island for the 
execution of 5G services under the 
implementation plan (Phase One) by 
DNB for this year.

Chow said out of the 151, 58 new 5G 
telecommunication structures were set 
up, while the remaining 93 structures 
were upgraded from existing ones.

“As for 2023, under Phase Two, 
235 5G status structures will be set 

up in Seberang Perai and 77 similar 
structures on the island, focusing on 
the northeast district,” he added.

Chow also thanked YTL Commu-
nications for becoming the first telco 
company in Penang to launch the 5G 
services with an internet speed sur-
passing 120Mbps.

“The state government would like to 
thank YTL for initiating the ‘YES 5G For 
All’ plan with exciting features to look 
at,” he said.

YTL chief executive officer Wing K. 
Lee, in his speech, mentioned that 

the 5G coverage area would expand 
to 80% of Malaysia’s total population 
by 2024.

Among others present during the 
launching ceremony were state Local 
Government, Housing, Town and Coun-
try Planning Committee chairman Jag-
deep Singh Deo, Penang Island City 
Council (MBPP) mayor Datuk Yew Tung 
Seang, Malaysian Communications 
and Multimedia Commission (MCMC) 
state director Rahmat Abu Nong and 
DNB chief corporate affairs officer 
Zuraida Jamaluddin. 

 (From left) Zuraida, Lee, Chow, Jagdeep and Rahmat posing for a photo during the 5G launch in Penang. 

is here!
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THE Penang International 
Airport (PIA) has been 
equipped with 5G net-

work facilities.
State Transport and Infra-

structure Committee chairman 
Zairil Khir Johari, who launched 
the 5G facilities at the airport 
on Sept 11, said the 5G infra-
structure would attract more 
investors to boost the digital 
economy in Penang.

“The much-awaited 5G tech-
nology has arrived in Penang, 
thanks to MCMC (Malaysian 
Communications and Multime-
dia Commission), YTL Commu-
nications and Digital Nasional 
Bhd (DNB).

“5G is ultra-fast. I am happy 
that 5G has, at last, arrived as 
promised for the WCIT (World 
Congress & Information Tech-
nology 2022) 2022. 

“When we speak about 
digitalisation, speed is most 
important. In this respect, the 
Penang government is con-
stantly working with MCMC 
and telcos to ensure that cov-
erage and connectivity are al-
ways competitive in this 21st 
century,” Zairil told reporters 
after launching the event.

Also present at the airport 
were YTL Communications 
chief executive officer Wing 
K. Lee, MCMC director Rah-
mat Abu Nong, Civil Aviation 
Authority of Malaysia (CAAM) 
operations division director 
M. Suresh, PDC Telecommuni-
cation Services Sdn Bhd net-

work manager P. Saravanan, 
Malaysia Airports Holding Bhd 
senior airport manager Mohd 
Nadzim Hashim, Penang State 
Secretariat Office under secre-
tary Nur Aishah Md Norodin, 
principal assistant secretary 
Mohd Rizwan Rozi, and head 
of telecommunication infra-
structure unit (Local Govern-
ment Division) Mustaqin Alpi.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow, who launched the 5G 
ceremony at the UAB Build-
ing in George Town on Sept 9, 

said with the new technology, 
the state’s commercial values 
would be boosted while de-
livering faster, seamless and 
safer coverage for the people 
of Penang.

Nur Aishah said the state 
targets a total of 463 sites 
– 228 on the island and 235 
on the mainland by June 
next year.

As it is now, a total of 151 
sites have been identified on 
the island for the execution of 
5G services under the Phase 

One implementation plan by 
DNB for this year.

Out of the 151 sites, 58 
new 5G telecommunication 
structures were set up while 
the remaining 93 structures 
were upgraded from the exist-
ing ones.

For next year, under Phase 
Two, Nur Aishah added that 
the island will have an addi-
tional 77 similar 5G structures 
while 235 structures will be 
set up in Seberang Perai.

Using his mobile phone to 

do a test, Zairil found out that 
the speed inside the airport is 
10 times faster than 4G.

Wing said it would be 20 
times faster if it was tested 
outside the airport.

YTL is the first telco com-
pany in Penang to launch the 
5G services with an internet 
speed surpassing 120Mbps.

“The Penang state govern-
ment is very progressive and 
has a far vision. Wherever the 
government gives the support, 
5G can happen,” Wing said.

Yes! PIA gets 5G

THE Penang government will 
continue its commitment to 
strengthening the bilateral re-
lationship with Indonesia.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow hopes to see continu-
ous progress with Indonesia 
in various fields.

“I am confident that given 
Indonesia’s long-standing 
warm relations with Penang, 
we can look to more opportu-
nities for mutual progress in 
various fields of interest.

“I would like to take this 
opportunity to thank Bapak 
Bambang Suharto (Indonesia 
consul-general in Penang) and 
Consulate General of the Re-
public of Indonesia’s officers 
for their continuous efforts in 
promoting Indonesia’s long-
standing warm relations with 
the state.

“I would also like to thank 
them for their continuous ef-

forts in assisting the Indone-
sian community in Penang, 
especially during the chal-
lenging times we faced during 
the past two years.

“Lastly, a belated ‘Sela-
mat Hari Ulang Tahun ke-77, 
Dirgahayu Republik Indone-
sia’ to our Indonesian friends, 
especially those in Penang.

“Let us toast to a lasting 
friendship, good health, suc-
cess, and happiness between 
the Penang government and 
the Republic of Indonesia,” 
Chow said in his speech dur-
ing the diplomatic reception 
of the 77th anniversary of 
the Republic of Indonesia  on 
Sept 2.

Meanwhile, Bambang reit-
erated the Indonesian govern-
ment’s commitment to fur-
ther strengthen the existing 
warm relations and bilateral 
cooperation between Penang 

and Indonesia.
“I would like to express 

my sincere appreciation to 
the Penang government for 
its continuous support to In-
donesia all these years,” he 
said.

Bambang also congratulat-
ed Malaysia on its 65 years 
of independence.

Among those present dur-
ing the event were Deputy 
Chief Minister I Datuk Ahmad 
Zakiyuddin Abdul Rahman, 
state Youth and Sports Com-
mittee chairman Soon Lip 
Chee, State Entrepreneurial 
Development, Trade and In-
dustry Committee chairman 
Datuk Abdul Halim Hussain, 
then Consul-General of Japan 
in Penang Orikasa Hiroyuki, 
Thai Consul-General in Pen-
ang Raschada Jiwalai, Chow’s 
wife Tan Lean Kee and Bam-
bang’s wife Berti Suharto.

State optimistic Penang-Indonesia ties will grow stronger

Zairil (back row, centre), and others present, 
showing the five digits on their hands to signal the 
arrival of 5G at the Penang International Airport.

Chow (left) and Bambang (right) during the 'tumpeng cutting' 
ceremony to mark the 77th anniversary of the Republic of 
Indonesia.
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ONE decade and still aim-
ing higher.

Leading the way for 
women’s empowerment for the 
past 10 years is an achieve-
ment to be praised.

The Penang Women's Devel-
opment Corporation (PWDC), 
one of the entities under the 
jurisdiction of the state govern-
ment, is prepared to further 
drive its mission to empower 
more women in the state. 

State Social Development 
and Non-Islamic Religious Af-
fairs Committee chairman 
Chong Eng said PWDC will con-
tinue to develop and encourage 
more women to be involved in 

both the economy and politics in 
Malaysia, specifically in Penang.

“Despite providing multiple 
channels for women in Pen-
ang through the organising of 
programmes to allow them to 
shine, there is always room for 
improvement.

“PWDC, which has done 
exceptionally well over the 
past decade, will initiate pro-
grammes to allow women 
from all categories, particularly 
those with least exposure and 
from the B40 families, to come 
forward and show their capa-
bilities.

"All they need is a platform 
and some push of confidence. 
That’s what PWDC has been 
doing since its inception 10 
years ago.

“For example, the Penang 
Women Entrepreneur Mentor-

ing Programme 2.0 and ‘Wani-
ta Jana Rezeki 2.0’ (WJR 2.0) 
are some of the programmes 
organised by PWDC to encour-
age women to shine in their re-
spective areas of interest.

“We will continue to provide 
all the women in our state with 
relevant opportunities to rise 
and be someone,” Chong Eng 
said during an interview session 
with Buletin Mutiara recently.

Meanwhile, PWDC chief ex-
ecutive officer Ong Bee Leng 

was also delighted to have 
witnessed the organisation’s 
transformation since its incep-
tion a decade ago.

"It has been a wonderful 
journey for all of us.

“It was not easy as we have 
undergone all the hard work 
before reaching such a level. 
Most importantly, we play a piv-
otal role in realising the wom-
en’s agenda.

“All our initiatives included 
the Gender Responsive and 

Participatory Budgeting (GRPB) 
initiative to ensure that every-
one is equal,” she said.

Ong recalled it was not 
smooth sailing for PWDC when 
it was established.

“Our perseverance and grit 
have enabled us to carry our 
mission and aim to establish a 
platform for women in our soci-
ety,” she added.

In the future, Ong hoped that 
more women can step forward 
to let their voices be heard.

PWDC marks 
10th year

Ong (centre) with her staff at PWDC. 
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HIS father, Ang lok Hun, 
was the first station 
master of Penang Hill 

Railway, and Sim Boo followed 
soon after when he served as 
station master for 33 years.

Sim Boo, who turned 89 on 
Sept 7, visited Penang Hill re-
cently and shared his stories 
with the Buletin Mutiara team.

“This visit brought back 
memories of when I was a 
station master from 1955 to 
1988.

“I had the privilege to serve 
as a station master for the first-
generation and second-genera-
tion funiculars,” Sim Boo said. 

While boarding the funicular, 
Sim Boo shared that the first-
generation wooden train could 
only cater to an average of 35 
passengers per coach.

“Back then, each coach 
was divided into four compart-
ments – two for first-class pas-
sengers and the remaining two 
for second-class passengers.

“The cost of the first-class 
ticket (one-way) was $1.20 and 
80 cents for the second-class 
ticket. That was way back in 
the 1950s.

“Residents who were stay-
ing on Penang Hill were given 
a discount when they used the 
train services,” he said.

Sim Boo said the division 
of classes was abolished with 
the introduction of the second-
generation funicular.

“The funiculars (first and 
second generations) would 
stop at the three main stations 
– lower, middle, and upper – as 
well as five substations along 
the track.

“The five substations were 
Claremont Station, Moniot Sta-
tion, Viaduct Station, Lower 
Tunnel Station, and Upper Tun-
nel Station. Usually, residents 
would embark and disembark 
at the substations.

It is learnt that the current 
funicular service is still provid-
ing stops at the substations for 
residents and workers but on a 
scheduled basis.

“The station masters had 
two working shifts – from 6am 
to 2pm, and from 2pm to 
10pm – after which we must 
be on standby at our quarters 
until our next shift.

“One of my most unforget-
table experiences was welcom-
ing Queen Elizabeth II when 
she visited the hill in 1972. 

“Security was very tight, 

and my team could not get a 
nice photo of us welcoming the 
Queen. It was one of my most 
memorable experiences.

“The Queen visited The Crag 
which was reopened as Up-
lands School in 1955 and re-
mained as ‘The School on the 
Hill’ until 1977,” he said.

The Penang Hill Corporation 
(PHC) will be organising a se-
ries of interesting activities to 

mark the centenary celebra-
tion of the Penang Hill Funicu-
lar system.

PHC general manager Da-
tuk Cheok Lay Leng had said 
that the corporation would be 
holding interesting activities 
to celebrate the momentous 
milestone.

 The theme of the celebra-
tion is ‘Penang Hill Railway: A 
Centenary Celebration (1923-

2023)’.
“We will host a series of ex-

citing events in 2023 to share 
with people from all walks of 
life, especially Penangites. We 

want to share the milestones 
and challenges of the last 100 
years while looking forward to 
future opportunities,” he said.

Sim Boo said he looked for-
ward to the centenary celebra-
tion.

 “I have mixed feelings – 
feeling sad and honoured at 
the same time.

“I made many friends dur-
ing my service, and some have 
passed on. A friend of mine, 
Neoh Teik Hock, who was also 
a station master for the sec-
ond-generation funicular, has 
passed on.

“The people, especially the 
residents on Penang Hill are 
very friendly and kind. I have 
known them for many years, 
and I have watched their chil-
dren grow to become adults.

“They remember me and ap-
preciate my services.

“All these are happy memo-
ries which I cherish,” he said.

On a separate note, PHC 
welcomes former staff mem-
bers who had served the first, 
second or current funiculars to 
contact the corporation at 04-
828 8880.

Sim Boo and the photos of the three generations of Penang Hill 
funiculars.

The old signal box is being 
displayed at Penang Hill Gallery 
@ Edgecliff.

89 and still going strong
Former station master visits Penang Hill on his birthday
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NEARLY 200 frontliners from 
various departments joined 
the special movie screening 
of the local movie, "Juang", 
at the GSC Gurney Plaza on 
Sept 7.

The movie screening was 
specially arranged by the office 
of state Tourism and Creative 
Economy Committee (Petace) 
chairman Yeoh Soon Hin.

“This movie portrays the 
sacrifice and hardships faced 
by our frontliners during the 
Covid-19 crisis.

“We should always be 
thankful to the frontliners for 
their tireless dedication dur-
ing critical times.

“They have contributed 
enormously to the community 
and nation.

“So, our office has invited 
our beloved frontliners to this 
special screening,” Yeoh said 
during his speech before the 
movie screening.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow and Penang Governor 
Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak 
were the chief guests at the 
event.

Also present were "Juang" 
chief director and executive 
producer Matt Lai, as well as 
actor and producer Jack Lim.

The movie hit cinemas na-
tionwide on Sept 8.

“This movie is not an ordi-
nary movie as it has a ‘soul’ 
in it,” Lai said.

The movie is directed by 
Kabir Bhatia, Aziz M. Osman, 
Yusry Abdul Halim, Matt Lai 
and Osman Ali.

The frontliners from vari-

ous departments such as 
the state Health Department, 
police, RELA, Malaysian Civil 
Defence Force (APM) Penang, 
fire brigade, Community Emer-
gency Response Team (CERT) 
George Town and several pri-
vate hospitals were also pre-
sented with certificates of ap-
preciation at the event.

Special movie 
screening for frontliners

Story by Christopher Tan
Pix by Law Suun Ting

AS with many other sectors 
facing a labour shortage, 
the construction industry 

too is not spared.
This issue was once again 

been brought up when delegates 
from the Penang Master Build-
ers, led by its president Datuk 
Goh Teng Whoo, paid a courtesy 
call on Chief Minister Chow Kon 
Yeow on Sept 1.

Goh said the shortage of for-
eign workers has seriously im-
pacted the construction industry.

“We understand that the is-
sue is a matter for the federal 
government and we, in the con-
struction industry in Penang, 
need about 50,000 workers to 

get things moving.
“In addition to having endured 

the shortage of foreign workers, 
the renewal of work permits is 
also mostly rejected.

“We propose an automatic 
yearly renewal of work permits 
until the issue of shortage of 
manpower is resolved,” he told 
Chow during the visit.

The delegates said the short-
age of foreign workers has indi-
rectly increased workers’ wages 
tremendously.

“Building materials cost has 
also increased,” Goh said.

Chow said the issue regard-
ing the shortage of workers has 
been brought up many times by 
various organisations from dif-
ferent industries.

“This has been one of the 
main issues faced by trade or-
ganisations and other industries 
for the past 18 months.

“We have now entered the 
‘talent war’ period where differ-
ent sectors and industries are 

fighting for labour.
“The ministry has not been 

able to instil confidence and 
solve the long-standing issue.

“I take note of the need for 
50,000 workers in the con-
struction industry in Penang,” 
Chow said.

Other issues, such as the 
efficiency of several govern-
ment departments and traf-
fic congestion were also dis-
cussed.

Those present at the meet-

ing were the association’s 
immediate past president 
Datuk Lim Chee Tong, deputy 
president Tan Yee Churd, vice-
president I Jeffery Koay Kai 
Chin, secretary-general Datuk 
Albert Moh, assistant secre-
tary-general Lim Chun Khon, 
assistant treasurer Tan Eng 
Leong, and committee mem-
bers Datuk Finn Choong, Da-
tuk Lim Kai Seng, Ong Seng 
Chye, Alvin Yeow, Datuk Jes-
sen Ang and Tai Lee Leong.

Labour shortage woes for 
construction industry

The frontliners having a 
good time watching ‘Juang’, 
a movie specially  made for 
them.
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ஜாவி - தீபாவளிப் பண்டிகைக் 
கைாண்்ாட்ம் விகைவில் கெருங்கி 
வரும் நிகையில், ைலிட்ானியா  ட�ாட் 
மக்ைளுக்கு, மாநிை அைசு மாநிை மு�ல்வர் 
அலுவைை ைார்ப்டைஷன் மூைம் 112 வீடுைள் 
இைவசமாை வழங்கியது.

"மாநிை அைசுக்குச் கசாந�மான ரிம15 
மில்லியன் மதிக்ைத�க்ை 15.108 ஏக்ைர் 
நிைப்பைப்பில் வாங்கும் சக்திக்கு உடபட் 
272 வீடுைள் ைட்ப்படும். 

"மாநிை அைசு இநநிைததின் 
உரிகமயாளைாைவும் , இடைா டவால்டு 
குழும கபர்்ாட(Eco World Group 
Berhad) நிறுவனம் இததிட் டமம்பாடடு 
நிறுவனமாைவும் கசயல்படடு கபாது 
�னியார் ஒருங்கிகைப்பில் இததிட்தக� 
வழிெ்த�ப்படுகிறது," என �ாமான் 
ைலிட்ானியா இண்்ா  வீ்கமப்புத 
திட் மு�ல் பிரிவுக்ைான சாவி வழங்கும் 
நிைழ்ச்சியில்  மாநிை மு�ல்வர் டம�கு சாவ் 
கைான் இடயாவ் இவ்வாறு க�ரிவித�ார். 

இந� வீ்கமப்புத திட்ம் இைண்டு 
பிரிவாை டமம்பாடுக் ைாண்கிறது. மு�ல் 
பிரிவில் 112 வீடுைளும் இைண்்ாம் பிரிவில் 
160 வீடுைளும் ைட்ப்படும்.

முன்ன�ாை இததிட்ததிறைான 
அடிக்ைல் ொடடு விழா ை்ந� 2020 
அக்ட்ாபர்,24 அன்று ெக்கபறறது. 

டமலும், இததிட்ம் நிகறவுப்கபற  
சுமார் இைண்டு ஆண்டுைள் ஆனது என 
நிைம் & கபாருளா�ாை டமம்பாடு மறறும் 
�ைவல்க�ா்ர்பு முன்னாள் ஆடசிக்குழு 
உறுப்பினருமான சாவ் கைான் இடயாவ் 
க�ரிவித�ார். 

மாநிை இைண்்ாம் துகை மு�ல்வர் 
டபைாசிரியர் ப.இைாமசாமி �கைகமயில் 
�ாமான் ைலிட்ானியா இண்்ா மு�ல் 
பிரிவுக்ைான வீடடு உரிகமயாளர்ைள் 
குலுக்ைல் முகறயில் ை்ந� கசப்்ம்பர்,26 
ஆம் ொள் வீடடு எண் ட�ர்நக�டுக்கும் 
நிைழ்ச்சியில் இவ்வாறு க�ரிவித�ார்.

டமலும் ைருதது க�ரிவித� கைான் 
இடயாவ், 60 வரு் குத�கை முகறயில் 
இைவசமாை வழங்ைப்படும் இந� வீடுைளுக்கு, 
குடியிருப்பாளர்ைள் டமைாண்கம மறறும் 
பைாமரிப்பு கசைவுைளுக்கு மா�நட�ாறும் 
50 ரிங்கிட மடடுடம கசலுத� டவண்டும், 
என கூறினார்.

மு�ல் பிரிவில் வீடுைள் கபறா�வர்ைள் 
இைண்்ாம் பிரிவு வீ்கமப்புத திட்ததிறகு 
விண்ைப்பிக்ைைாம். 

இதட�ாட்ததின் முன்னாள் 
குடிமக்ைள் மறறும் �குதியுக்யவர்ைள் 
விண்ைப்பிக்ைைாம், என மு�ல்வர் 
டைடடுக்கைாண்்ார். 

இந� ைலிட்ானியா  வீ்கமப்புத 
திட்ம் இதட�ாட் மக்ைளுக்குக் 

கிக்த� 'தீபாவளிப் பரிசு' என அைம் 
மகிழ மாநிை இைண்்ாம் துகை மு�ல்வர் 
டபைாசிரியர் ப.இைாமசாமி க�ரிவித�ார். 

“ைலிட்ானியா ட�ாட் மக்ைள் கசாந� 
வீடு கபற டவண்டும் என்ற 30 ஆண்டுக்ைாை 
டபாைாட்ம்  இன்று நிகறடவறறப்பட்து. 
இன்கறய நிைழ்ச்சி வைைாறறு புைழ்கபறற 
ென்னாளாைத திைழ்கிறது," என்றார். 

இதட�ாட்ததில் வாழும் கபாது 
மக்ைளுக்கு வீடுைள் மடடுமின்றி இங்கு 
அகமநதிருக்கும் டைாவில் மறறும் 
மண்்பமும் புதுப்பிக்ைப்படடுள்ளது என 
டபைாசிரியர் கூறினார்.

இநநிைழ்ச்சியில் ஜாவி சட்மன்ற 
உறுப்பினர் எங் கமாய் ைாய்; கசபைாங் 
பிகற மாெைர் ைழை டமயர் (எம்.பி.எஸ்.
பி), ்தட�ா அசார் அர்ஷாத; சி.எம்.ஐ 
துகைப் கபாது டமைாளர், ்ததின் எஸ். 
பாைதி, ஈடைா டவர்ல்ட குழும கபர்்ாட 
�கைகமச் கசயல் அதிைாரி, ்தட�ா� 
எஸ்.சுந�ைாஜூ மறறும் பிைமுைர்ைள் 
ைைநது கைாண்்ார்.

"பினாங்கு மாநிைததில் 2022 அக்ட்ாபர் 
7, நிைவைப்படி வாங்கும் சக்திக்கு உடபட் 
135,545 வீடுைள் பல்டவறு ைடடுமானக் 
ைட்ங்ைளில் நிர்மாணிக்ைப்படடு 
வருகிறது. 

"இது ை்ந� 14வது கபாதுத 
ட�ர்�லில் மாநிை அைசு அளித� 
வாக்குறுதியில் குறிப்பிட்  76,000 
வாங்கும் சக்திக்கு உடபட் வீடுைள் 
எண்ணிக்கைகய வி் இைண்டு ம்க்கு 
வீடுைள் அதிைமாை நிர்மாணிக்ைப்படுவ�ாை 
ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் கஜக்டிப் சிங் 
டிடயா க�ரிவித�ார்.

கலிட�ோனியோ இண�ோ  வீ�மைப்புத் திட�ம்
வரலோற்றுப் புகழ்பெற்்றது 

கலிட�ானியா இண�ா  வீ�மைப்புத் திட�த்தில் இலவசைாக வீடுகள் பெற்ற பொது ைககளு�ன் ைாநில முதல்வர் டைதகு சாவ் பகான் இடயாவ், 
இரண�ாம் துமை முதல்வர் டெராசிரியர் ெ.இராைசாமி (நடுவில்), அரசியல் தமலவர்கள் ைறறும் பிரமுகர்கள்.

ைாநில முதல்வர் டைதகு சாவ் பகான் இடயாவ், இரண�ாம் துமை முதல்வர் டெராசிரியர் 
ெ.இராைசாமி (நடுவில்), அரசியல் தமலவர்கள் ைறறும் பிரமுகர்கள் கலிட�ானியா இண�ா  

வீடுகமை டநரில் பசன்று ொர்மவயிட�னர். 

கலிட�ானியா இண�ா  வீ�மைப்புத் 
திட�த்திறகான முதல் பிரிவு நிம்றவுப்பெற்றது. 
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பசெராங் பஜயா – ெவைாததிரி விழாகவ 
முன்னிடடு மடைசிய இநது�ர்ம மாமன்றம், 
பினாங்கு அருள்நிகையம் (இகளஞர் 
பகுதி) சிறுவர்ைளுக்ைான மாறுடவ்ப் 
டபாடடிகய கசபைாங் கஜயா அருள்மிகு 
ைருமாரியம்மன் ஆைய மண்்பததில் 
இனிட� ெ்ததியது. 

மூன்றுப் பிரிவுைளாை ெக்கபறற 
இப்டபாடடியில் ொன்கு வயது மு�ல் 12 
வயது சிறுவர்ைள் ைைநது கைாண்டு �னது 
பக்ப்பாறறகை நிரூபித�னர். சிறுவர்ைள் 
அகனவரும் முப்கபரும் ட�வியர்ைளாைவும் 
முருைனாைவும் சிவப்கபருமானாைவும் 
டவ்மிடடு அவைவரின் திறகமைகள 
கவளிப்படுததினர்.

"சிறுவர்ைளிக்டய புைாைக்ைக�ைகளப் 
புைட்வும் இநது சமயதக�யும் அவர்ைள் 
அறிநது புரிநது கைாள்ளும் டொக்கில் 
இநநிைழ்ச்சி ஏறபாடு கசய்யப்பட்து,” என 
மடைசிய இநது�ர்ம மாமன்றம், பினாங்கு 
அருள்நிகையத �கைவர் ெ.�னபாைன் 
�மதுகையில் குறிப்பிட்ார்.

டமலும், இன்கறய சிறுவர்ைள் �வறான 
ெ்வடிக்கைைளில் ஈடுப்ப்ாமல் இருக்ைவும் 
இகறெம்பிக்கைகயத தூண்்வும் 
இம்மாதிரியான நிைழ்ச்சிைள் அவர்ைகள 
ெல்வழிப்படுத� விததிடும் என அவர் டமலும் 
ெம்பிக்கை க�ரிவித�ார்.

இநநிைழ்ச்சியில், பாைான் ்ாைாம் 
சட்மன்ற உறுப்பினர் சததீஸ் முனியாண்டி;  
மடைசிய இநது�ர்ம மாமன்ற, பினாங்கு 
அருள்நிகைய ஆடைாசைர் ்ாக்்ர் 
குைடசைைன்; அருள்மிகு ைருமாரியம்மன் 

சிறுவரகளிம�டய இந்து 
சையம் பெற்றிய விழிப்புணரவு 

அவசியம் 

ஆையத �கைவர் அமடைசன், மடைசிய 
இநது சங்ைம் புக்கிட கமர்�ாஜாம் 
கிகளத �கைவர் டஜான் மறறும் மடைசிய 
இநது�ர்ம மாமன்ற உறுப்பினர்ைள் 
ஆகிடயார் ைைநது கைாண்்னர்.

பினாங்கு இநது�ர்ம மாமன்றம் 
இப்டபாடடியிகன க�ா்ர்நது ஒவ்கவாரு 
ஆண்டும் ஏறபாடு கசய்ய டவண்டும் என 
டைடடுக் கைாண்்ார். 

டமலும், பிற கமாழி பள்ளிைளில் 
பயிலும் மாைவர்ைளும் பாைதியார் 
டபால் டவ்மிடடு �ங்ைள் திறகமைகள 
கவளிப்படுததுவ�ன் மூைம் �மிழ் மறறும் 
சமயம் டமம்படுத�ப்படுகிறது, என சததீஸ் 
ெம்பிக்கை க�ரிவித�ார்.

ஜார்்ச�வுன் – பினாங்கு லிட்ல் 
இநதியா �ைததின் நுகழவாயில் 
நிர்மாணிப்புப் பணிைள் இந� ஆண்டு 
ஜுகை மா�ம் க�ா்ங்ைப்படடு 
ெவம்பர் மா�ம் நிகறவக்யும் என 
எதிர்ப்பார்க்ைப்படுகிறது.

பினாங்கு மாெைர் ைழைம் 
இந� நுகழவாயிலுக்ைானக் 
ைட்்கமப்புப் புைனாய்வுப் பணிைகள 
உறுதிப்படுததியுள்ளது. இந� நுகழவாயில் 
முடிந� வகையில் இந� ஆண்டு 
அக்ட்ாபர் மா�ம் கைாண்்ா்ப்படும் 
தீபாவளிக் கைாண்்ா்ததிறகு முன்ன�ாை 
நிகறவுப்கபறறால் வருகையாளர்ைகள 
மிைவும் ைவரும்,” என பினாங்கு லிட்ல் 

இநதியா நுகழவாயில் டமம்பாடடுப் 
பணிைகள டெரில் கசன்று பார்கவயிட் 
டபாது பினாங்கு மாநிை மு�ல்வர் 
டம�கு சாவ் கைான் இடயாவ் இவ்வாறு 
குறிப்பிட்ார்.

 பீச் ஸ்டரீட மறறும் மார்க்கைட ஸ்டரீட 
சாகைக்கு இக்யில் பிைமாண்்மான 
நுகழவாயில் நிர்மாணிக்கும் திட்ம் 
�றடபாது கசயல்படுத�ப்படடு வருகிறது.

இநதிய மறறும் இஸ்ைாமிய ைகை 
அம்சங்ைகள கைாண்டு இந� பிைமாண்் 
நுகழவாயில் வடிவகமக்ைப்படடுள்ளது, 
பாைாட்க்குரிய�ாகும்.

இ�றகிக்யில்,  இப்பகுதியில் 
கவள்ள நிவாைைத திட்மான 

வடிக்ைால் மறறும் சாகை டமம்பாடடுத 
திட்ம் கசயல்படுத�ப்படடு �றடபாது 
நிகறவக்நதுள்ளது. லிட்ல் 
இநதியாவிறகு வருகையளிக்கும் 
வருகையாளரின் பாதுைாப்புக்கும் 
வசதிக்கும் உ�வும் வகையில் வடிக்ைால் 
மறறும் சாகை டமம்படுததும் திட்ததில் 
பா�சாரி ெக்ப்பாக�யும் எம்.பி.பி.பி 
நிர்மாணிததுள்ளது.

இ�றைாை மாநிை அைசு ரிம450, 555 நிதி 
ஒதுக்கீடு வழங்கியுள்ள டவகளயில் ஏப்ைல் 
மா�ம் க�ா்ங்ைப்படடு ஐநது மா�ங்ைளில் 
வடிக்ைால் மறறும் சாகை டமம்பாடடுத 
திட்ம் நிகறவக்நதுள்ளக� எம்.பி.பி.பி        
கசயைாளர் ்தட�ா இைாடஜநதிைன் 
லிட்ல் இநதியா டமம்பாடடுத திட்ம் 

லிட�ல் இந்தியோவில் 
பிரைோண� நுமைவோயில் 
நிரைோணிப்பு

இநநிைழ்ச்சியில் சததீஸ் டபசுகையில், 
சிறுவர்ைளிக்டய இநது சமயம் பறறிய 
விழிப்புைர்வு டமடைாங்ைவும் அறிநது 
கைாள்ளவும் இம்மாதிரியானப் டபாடடிைள் 
வழிவகுக்கும், என்றார்.

சிறுவர்ைளுக்ைான மாறுடவ்ப் 
டபாடடியில் அ.�ர்ஷினி, ்ர்ஷிைா மறறும் 
வசநத டைவிட �த�ம் ஆகிடயார் 
மு�ல்நிகையில் கவறறி வாகைச் சூடினர். 
சிறுவர்ைளுக்ைான மாறுடவ்ப் டபாடடியில் 
சுமார் 35 மாைவர்ைள் ைைநது கைாண்டு 
�ங்ைளின் திறகமைகள கவளிப்படுததினர்.

ைாறுடவ�ப் டொடடியில் பவறறிப் பெற்ற ைாைவர்களு�ன் ொகான் �ாலாம் சட�ைன்்ற உறுப்பினர் 
சத்தீஸ் முனியாணடி, ைடலசிய இந்துதர்ை ைாைன்்றம், பினாங்கு அருள்நிமலயத் தமலவர் 

ந.தனொலன் ைறறும் பிரமுகர்கள் கலந்து பகாண�னர். 

ைாறுடவ�ப் டொடடியில் பவறறிப் பெற்ற 
ைாைவர்கள்.

விளக்ைக்கூட்ததில் விவரித�ார்.
பினாங்கு ெம்பிக்கை கூட்ணி 

அைசு 2018 ஆம் ஆண்டின் ட�ர்�ல் 
வாக்குறுதிைளில் இந� பிைமிக்ை கவக்கும் 
லிட்ல் இநதியா நுகழவாயிலும் அதில் 
அ்ங்கும்.

இநநிைழ்ச்சியில் கைாம்�ார் சட்மன்ற 
உறுப்பினர் ட� ைாய் க்ங், கபங்ைாைான் 
டைாத�ா சட்மன்ற உறுப்பினர் ட்னியல் 
கூய் சீ கசன், எம்.பி.பி.பி பிைதிநிதிைள், 
பினாங்கு வர்த�ை சங்ை பிைதிநிதிைள் 
மறறும் முக்கிய பிைமுைர்ைள் ைைநது 
சிறப்பித�னர்.

பினாங்கு லிட�ல் இந்தியாவில் 
நிர்ைாணிககப்ெடும் நுமைவாயில் ைாதிரி 

வமரப்ெ�ம்.

பினாங்கு ைாநில முதல்வர் டைதகு சாவ் பகான் இடயாவ் பினாங்கு லிட�ல் இந்தியாவிறகு ைாநில 
பிரதிநிதிகளு�ன் டைம்ொடடுத் திட�ங்கமை டநரில் பசன்று ொர்மவயிட�ார்.
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ஜார்்ச�வுன் - 121 ஆண்டுைள் வைைாறறுப் 
புைழ்ப்கபறற  வா்ா குருதவாைா சாஹிப் 
ஆைய பைாமரிப்பு மறறும் மறுசீைகமப்புத  
திட்ததிறகு உ�வும் கபாருடடு 
வருகின்ற 2023-ஆம் ஆண்டில் பை நிதித 
திைடடும் நிைழ்ச்சிைள்  ெ்ததும் என்று 
எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது.

குருதவாைா ஆையத �கைவர் சநட�ாக் 
சிங் கூறுகையில், அடுத� ஆண்டுக்ைான 
ொள்ைாடடில் மு�ல் நிைழ்ச்சியாை உைவு 
விழா, அ�ாவது 'இநதிய உைவு விழா' 
என்று அகழக்ைப்படும் நிதித திைடடும் 
நிைழ்ச்சி ெ்த�ப்படும். இவ்விழா 
வருகின்ற ஜனவரி மா�ம் ெக்கபறும் என 
எதிர்ப்பார்க்ைப்படுகிறது. 

 "இவ்விழாவில் இநதிய பாைம்பரிய  
அடிப்பக்யிைான உைவுைள் 
மறறும் ப�ார்த�ங்ைள் இ்ம்கபறும். 
அட�டவகளயில், எஃஸ்பிளடனட �ைததில் 
ெ்த� திட்மி்ப்படுகிறது. 

“இந� முன்முயறசியின் மூைம், 
ரிம500,000 திைட்ப்படும்," என்று 
ெம்பிக்கைத க�ரிவித�ார். 

"இநதிய பாைம்பரிய உைவு விழா 
குறித� இறுதி முடிவு தீர்மானிக்ைவில்கை. 
எனடவ, விகைவில் இவ்விழா குறிதது 
அறிவிக்ைப்படும்," என்று குருதவாைா 
ஆையததில் ெக்கபறற கசய்தியாளர் 
சநதிப்பில் சநட�ாக் இவ்வாறு கூறினார். 

ஜார்்ச�வுன் - மாநிை அைசாங்ைததின் 
ஏறபாடடில் ெக்கபறற கைைாவ் டவளாண் 
கமய கபருநதிட்ப் டபாடடியில் 'Kumpulan 
Sedusun Tech Valley' மு�ல் நிகை 
கவறறியாளைாை ட�ர்நக�டுக்ைப்படடு, 
ரிம30,000 மதிப்புள்ள கைாக்ைப்பைதக� 
பரிசாைத �டடிச் கசன்றது. 

இைண்்ாவது இ்தக� ரிம15,000 
கைாக்ைப் பரிசு்ன் Qhawarizmi கவன்றார். 
மூன்றாம் நிகையில் கவன்ற SMOA-
ANGKASALAB, ரிம7,000 கைாக்ைப் 
பரிகசப் கபறறார். டபாடடியின் 
இறுதிக்ைட்ததிறகு கவறறிைைமாை 
நுகழந� ஐநது டபாடடியாளர்ைளுக்கு 
ஆறு�ல் பரிசாை ரிம2,000 கைாக்ைப் 
பைமும் வழங்ைப்பட்து.

பினாங்கில் உள்ள கைைாவ் விவசாய 
கமயதக� 'டவளாண் சிலிக்ைான் 
பள்ளத�ாக்கு' ஆை டமம்படுததி உருமாறறம் 
ைாண்பட� இப்டபாடடியின் டொக்ைமாகும், 
என மாநிை மு�ல்வர் டம�கு சாவ்  கைான் 
இடயாவ் க�ரிவித�ார். 

"இந� டவளாண் கபருநதிட் 
டபாடடியானது, கைைாவ் டவளாண் 
கமயததின் திறகன மாநிை அைசு எவ்வாறு 
டமம்படுத� முடியும் என்பக� அறிவ�றகும் 
அவ்வி்தக� டவளாண் சுறறுைாத �ைமாை 

கசய்��ாைக் கூறினார்.
"இருப்பினும், இததிட்தக�ச்  

கசயல்படுததுவ�றைான கசைவு 
ஏறக்குகறய ரிம46 மில்லியன் ஆகும்," 
என்று கைாம்�ாரில் ெக்கபறற 
கசய்தியாளர் சநதிப்புக் கூட்ததில் 
நிை டமம்பாடு & கபாருளா�ாைம் மறறும் 
�ைவல் க�ா்ர்புக்ைான ஆடசிக்குழு 
உறுப்பினருமான சாவ் கூறினார்.

கூட்ைசு அைசாங்ை முைவர்ைளும் 
கைைாவ் விவசாய கமயதக� உருமாறறு 
திட்ததின் சாததியம் மறறும் விவசாய 
கபருநதிட்ப் டபாடடியின் முடிவுைளில் 
ஆர்வமாை உள்ள�ாை, டவளாண் 
மறறும் உைவுப் பாதுைாப்பு, ஊைை 
டமம்பாடு மறறும் சுைா�ாை ஆடசிக்குழு 
உறுப்பினருமான ்ாக்்ர். டொர்டைைா 
அரிஃபின் க�ரிவித�ார்.

"மாநிை அைசு நிதி  ஒதுக்கீடடுக்கு 
விண்ைப்பிக்ை விரும்பினால்,  சம்பந�ப்பட் 
கூட்ைசு முைவர்ைளி்ம் டைாைைாம். 

"கூடு�ைாை, பினாங்கு மாநிைததில் 
ெக்முகறயில் உள்ளக�ப் டபாை, இந�ப் 
டபாடடியில் கவறறி கபறற டவளாண் 
கபருநதிட்ம் குறிதது ஆய்வு கசய்ய 
�னியார் துகறகய அணுகுடவாம்," என்று 
அவர் கூறினார்.

்ரலோவ் டவளோண மைய உருைோற்று ்பெருந்திட�ம் ஆய்வுக்கு 
உடபெடுத்்தப்பெடும்

 இ�றகிக்யில், வா்ா குருதவாைா 
சாஹிப் ஆைய பைாமரிப்பு மறறும் 
மறுசீைகமப்புத திட்த �கைவர் ் தட�ா� 
மஹிந�ர் சிங் துல்கு கூறுகையில், 
எஃஸ்பிளடனட கபாது மக்ைள் எளிதில் 
அணுைக்கூடிய வகையிலும் இதுடபான்ற 
நிைழ்ச்சிகய ஏறறு ெ்ததுவ�றகு மிைவும் 
சிறந� இ்மாைவும் திைழும். 

டமலும், ஆைய மறுசீைகமப்புத 
திட்ததிறைாை இதுவகை கமாத�ம் 
ரிம1.8 மில்லியன்  திைட்ப்படடுள்ள�ாை, 
மகிந�ர் குறிப்பிட்ார். இந� ஆண்டு 
ெவம்பர், 5 ஆம் ட�தி ெக்கபறும் 
பாைம்பரிய விருநட�ாம்பல் நிைழ்ச்சிக்கு 
ஆ�ைவளிக்ை டவண்டும் என்றும் அவர் 
மக்ைளுக்கு நிகனவூடடினார்.

முன்ன�ாை வருகையளித� மாநிை 
வீடடுவசதி, உள்ளாடசி, கிைாம மறறும் 
திட்மி்ல் ஆடசிக்குழு �கைவர் 
கஜக்டிப் சிங் டிடயா, ஆையததின் 
சீைகமப்புப் பணிக்கு உ�வும் கபாருடடு 
ரிம50,000 மானியம் வழங்குவ�ாை,  
அறிவித�ார்.

ொடடிடை பழகமயான ஆையங்ைளில் 
ஒன்றான இந� குருதவாைா ஆைய 
பைாமரிப்புப் பணிைள் நிகறவுப் கபற 
அகனதது �ைப்பினரின் ஆ�ைகவயும் 
பங்ைளிப்கபயும் எதிர்பார்க்கிடறாம்.

இ�னிக்டய, பினாங்கு மாநிை 
அைசு இஸ்ைாம் அல்ைா� வழிபாடடுத 
�ைங்ைள் அகனததிறகும் உரிய ைவனம் 
கசலுத�ப்படுவக� க�ா்ர்நது உறுதி 
கசய்கிறது. இதுவகை, சீனக் டைாயில்ைள் 
(109), இநது ஆையங்ைள் (54), குருதவாைா 
ஆையங்ைள்(11) மறறும் ட�வாையங்ைள் 
(44) என 218 டமம்பாடடுத திட்ங்ைள் 
கசயல்படுத�ப்படடுள்ளன. இ�றைாை 
மாநிை அைசு RIBI திட்ததின் மூைம் 
ரிம9.14 மில்லியன் கசைவிடடுள்ளது.

பரலாவ் டவைாண மைய உருைாறறு பெருந்திட�ப் டொடடியில் பவறறிப் பெற்ற பவறறியாைரின் 
ைாதிரி வமரப்ெ�ம். 

உருவாக்குவ�றகும் துகைபுரிகிறது," 
என்றார்.

இததிட்தக� டமம்படுத� மாநிை 
ஆடசிக்குழு கூட்ததில் முடிவுச் 

ஆடசிககுழு உறுப்பினர் பஜகடிப் சிங் டிடயா வா�ா குருத்வாரா சாஹிப் ஆலய நிர்வாகத்தி�ம் 
நிதிவுதவிககான ைாதிரி காடசாமலமய எடுத்து வைங்கினார். 

வா�ா குருத்வாரா சாஹிப் ஆலயம்.

குருத்வோரோ ஆலய 
ைறுச்சீரமைப்புத்
திட�த்திற்கு
ைோனியம் 



槟州首长曹观友日前进行“爱槟
城走透透”最后一站--丹绒国

会选区，他巡视了彭加兰哥打区、巴
当哥打区及光大区，地点包括兴建中
的中廉价屋、组屋升降机提升及屋顶
翻新、邻里公园拟建篮球场、小贩中
心、拜访各宗教场所、社团会所等，
确保发展计划顺利进行以及居民享有
齐全的基本设备，并聆听民意，不断
改善利民政策。

陪同巡视者，包括光大区州议员郑
来兴、彭加兰哥打区州议员魏子森、
房屋及地方政府事务委员会主席佳日
星行政议员、青年与体育委员会主席
孙意志行政议员、丹绒区国会及巴当
哥打州选区服务中心主任刘敬亿、王
宇航与林伟伦市议员、当地乡管会与

选区服务中心成员、各相关政府单位
代表等。

一 行 人 首 先 巡 视 兴 建 中 的 七 条
路海尾与敦林大道交界处的中廉价
屋“Cecil Residency”。此计划占地 
2.509 英亩，楼高24层，设有348个
单位及9个商业单位，预计2024年完
工。

首长说，Cecil Residency原定今年
11月竣工，但受到疫情影响，导致展
期至2024年第4季才能完成，目前的
工程进度是45%，发展商受促确保工
程顺利进行，以便如期落成。

他指出，为了吸引人民回流乔治
市，州政府积极在市区一带进行房
屋计划，一旦相关计划完成及居民
入住，将会振兴乔治市，让市区更

兴旺。
首长接着来到斯里邵佳纳组屋（Sri 

Saujana），巡视提升3架升降机工
程。这项工程耗资23万6400令吉，州
政府承担80%即18万9120令吉，组屋
管理层承担20%即4万7280令吉。今
年8月动工，预计明年3月4日完工。

另一方面，五条路邻里公园是当
地人运动及休闲的好地方，当局拟在
这里建立篮球场。首长等人聆听建设
篮球场汇报后，前往邻里公园毗邻
的358座组屋，巡视屋顶完成翻新情
况，有关工程从6月27日展开，8月5
日完工，耗资10万1510令吉，州政府
旗下的槟州发展机构承担80%即8万
1208令吉，管理层承担2万零302令
吉。魏子森也通过选区拨款1万零479

令吉添置消防设备，让居民生活更有
保障。

在巡视巴当哥打区时，首长移交拨
款予5个单位，即李氏宗祠（9万8000
令吉）、伍氏家庙（5万令吉）、马
来西亚苏许连宗祠（3万令吉）、槟
城浸信会（5万令吉）、拉律路乔治
市浸信会（3万9828令吉），以作为
提升会所、修复屋顶等用途。

他也前往吉打律组屋移交提升批准
信，以提升该组屋的两座电梯。

光大区方面，一行人巡视日本横街
生活公市人民组屋以及SP齐来也路的
The Rise Collection 2公寓，聆听及深
入了解当地民生问题。

行程也包括吉灵万山巴士站迷你图
书馆及柑仔园布朗草场饮食中心等。

20
22

年
 1

1月
1日

—
15

日

右起：曹观友、郑来兴及魏子森，见证日本横街生活公市居民投选心目中的油漆设计。
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报导：翁懿娴
摄影： Siti Nuratikah Rahmat

为了应对人口老龄化，槟州政府制
定了“活跃老龄化路线图”(Road 

Map for Active Ageing)，并分为3个阶段
进行，即从醒觉(Awareness)开始，再进
行整合(Integration)，以达到可持续环境
(Sustainable Environment)，打造更活跃及
健康的老龄生活。

槟州社会发展委员会主席章瑛指出，
据马来西亚统计局所发布的数据显示，
我国将在2030年成为老龄化国家，其中
60岁以上的人士将占了我国人口的15%
。而槟城的老龄化社会现象，在全国仅
次于霹雳州，排名第二。

她说，数据同时也显示，槟州在2040
年的老龄人口将提高至26.2%，取代霹雳
成为我国首个“老龄社会”。”

她是在出席为“活跃老龄化与关爱老
年人巡回活动"主持启动仪式时，如是表
示。

首阶段到社区宣扬倡议
她透露，透过“活跃老龄化与关爱老

年人巡回活动"，首阶段将到社区举办各
项活动。

“我们将藉此宣扬活跃老龄化倡议，
并鼓励不同的年龄层民众参与，甚至邀
请更多单位，组成一个战略合作伙伴，
以推动这项举措。”

她也指出，槟州政府将联合马来西亚
健康老龄化协会（MHAS）进行研究，
以了解这个群体在各种因素中所面临的
差距。

鼓励开办活动造福老人
她表示，第二阶段则是进行整合，

将鼓励人们或组织多在老年人活动中心 
（PAWE）、社区中心，甚至是宗教场
所，开办各项活动，以造福老年人。

“我冀望所有州议员服务中心能够一
起合作，促成各自选区的这项倡议。目
前已有8间州议员服务中心参与。”

2025年成为乐龄友好城市
她指出，上述计划的最后一个阶段

就是，槟州在2025年成为乐龄友好城市
（Age Friendly Cities）。

她说，要达到乐龄友好城市，需涵盖
8项主要的基本领域，其中包括房屋、交
通、社交、公民参与及就业、沟通与信
息、社区支持及卫生服务、户外空间及
建筑物，从这些领域中需确保老年人、
家庭与社区的福祉。

需有看护中心照顾患病老人
她在较后的记者会中提及，目前州内

极具关注的老年人问题就是卫生，尤其

没有一个合适的看护中心照顾患病的老
人。

她解释，由于有的家庭家境贫穷，家
中老人一旦患上中风，却没有能力找到
合适的中心来照顾他们，而这些老年人
只能够待在家里。

她说，考量到现在很多人都需要关
怀，包括这些中风老人及乐龄人士。甚
至其家人无法外出工作，需照顾这些老
人。

她认为，社会应有相关中心来照顾这
些老人，犹如托儿所一样，同时聘请志

愿人士来帮忙照顾他们。

多方探讨提高退休年龄
至于媒体询及是否有建议提高公务员

退休年龄，章瑛回应表示将从多方面探
讨有关课题，包括考虑他们的身体健康
因素，

她补充，从以往至今，退休年龄都一
直被提高，从以前的55岁提高至现今的
60岁。

她也提及，很多国家在退休年龄都一
直在提升，依据退休人士的经验来继续
聘请他们。

“或着有些工作不需太多体力，也可
以让这些老年人兼职，让他们有能力可
以再服务社会。

出席者包括槟州第一副首长拿督扎基
尤丁、槟州经济规划部副主任莫哈末慕
希、双溪槟榔区州议员林秀琴、彭加兰
哥打区州议员魏子森、武吉淡汶区州议
员吴俊益等、槟州妇女发展机构首席执
行员王美玲。

槟州第一副首长拿督扎基尤丁及槟州
行政议员章瑛等人，为“活跃老龄化
与关爱老年人巡回活动"主持启动仪
式。

槟州放眼在2025年成为乐龄友好城市。

乐龄人士现场演奏乌克丽丽，歌声高昂，活力十足。 乐龄妈妈们的娘惹装扮，成了全场焦点。
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槟城奥林匹克嘉年华，是大马举办

奥运日以来最受欢迎且反应及参
与人数最热烈的活动，为此，大马纪录
大全（Malaysia Book of Records）颁发“
第一个举办奥林匹克嘉年华的州属”，
以及“连续2年举办奥林匹克嘉年华”
的两个殊荣给予槟州，认可槟州政府在
宣扬奥林匹克精神的贡献。

槟州首席部长曹观友在记者会上说，
奥林匹克嘉年华会是于2019年获得大马
奥运会理事会授权，让槟州成为第一个
举办此嘉年华的州属，并获得异常热烈
的反应。

他说，在2022年，大马奥运会理事会
再次给予槟城主办权，使槟城成为第一
个连续两次举办奥运会嘉年华的州属，
这对槟城来说是一项认可与成就。

“ 槟 州 政 府 透 过 槟 州 体 育 理 事 会 
(MSNPP）获大马纪录大全颁发2项殊
荣，这是一项成就，也证明槟城与大马
奥运会理事会享有同样愿景，即强调“
奥林匹克主义”价值观，在社区中灌输
体育精神，培养活跃健康生活。”

他表示，非常感谢大马奥运会理事会
对于槟城的信任及信心并授予主办权，
因为这不仅是对槟州的一项认可，也为
槟城提供宝贵经验，以培育更多有才华
的年轻运动员及未来选手。

“我相信获颁的2项殊荣，将会为本
地社区带来更多正面的影响力，并且保
持动力去创造更多精彩活动，造益社
区。”

国际奥委会移交1万美金予槟政府
大马奥林匹克理事会署理主席丹斯里

莫哈末诺扎说，今天是极具历史性的一
天，因为槟城所举办的“奥林匹克嘉年
华”不仅获得非常热烈的相应，也将奥
林匹克精神灌输至社区各阶层人民。

“槟城把奥运日提升为奥林匹克嘉年
华，分别举办了一系列的运动会、家庭
欢乐跑等各项活动，参与人数超过1万
人次，相当成功。 ”

他说，槟州政府于2022年5月15日至6
月22日举办的奥林匹克嘉年华，也在槟

城5个县属举办了多达19项精彩活动，
获得广大群众热烈参与，对奥林匹克精
神的宣扬有诸多贡献。

他强调，奥林匹克理事会的主要使
命，就是希望透过运动，让世界变得更
美好，同时，希望槟州政府能够继续努
力，举办更精彩的奥林匹克嘉年华，将
此获得带至更高的里程碑，同让槟州人
民活出更健康的生活。

会上，莫哈末诺扎亦代表国际奥委会
移交1万美金模拟支票给予槟州政府，
作为奥林匹克嘉年华活动资金。

蔡兴华：继续实践奥林匹克精神
槟州体育理事会主任蔡兴华说，获得

大马纪录大全，意味着槟州作为
第一个响应号召扩大奥林匹克运
动取得成功，同时槟城也是我国
第一个连续两次成功举办此嘉年
华的州属。

“这项成功，是应该与所有槟
城人民共同庆祝和分享的，而我
们接下来，也会继续加强对国际
奥林匹克运动议程的贡献。”

与会者包括槟州青年及体育发
展委员会主席孙意志、双溪槟榔
区州议员林秀琴、亚依淡区州议
员黄顺祥、峇都蛮区州议员古玛
及大马纪录大全首席执行员赵文
耀。

乐龄妈妈们的娘惹装扮，成了全场焦点。

瑞典工业化建筑系统公司Scandinavian 
IBS（SIBS）位于威中槟城科学园的第2
座工厂竣工，日前盛大开幕。

槟州贸易与工业及企业发展委员会主
席拿督阿都哈林在仪式上表示，很高兴
见到SIBS在此进一步扩张，建设第2座厂
房。

他相信如是扩展计划不仅会带来投
资，加强社会经济，同时也可增加就业机
会，并为本地人才提供提升技能的机会。

他续说，如是投资将可刺激本地商
业，从而透过维持和加强本地供应链，为
槟州经济做出贡献。

出席者尚有瑞典驻马大使约阿希姆·
伯格斯特伦、SIBS集团联合创办人帕、
马来西亚投资发展局（MIDA）执行董事
娜姬哈等。

SIBS集团董事经理艾利克则说，第1厂
于约3年前开幕，至今已成功制造与组装
2000公寓，并从第1厂的运营吸取经验，
以建设第2厂。

槟城奥林匹克嘉年华反应佳，气
氛热烈。

瑞典工业化建
筑系统公司看
好槟城前景， 
在威中建设第2
座厂房。

完整图说：赵文耀（左1）颁发大马纪录大
全两项认证予槟州奥林匹克嘉年华，由孙
意志（右2）接领，曹观友（左2）、诺扎
（左3）及蔡兴华（右1）见证。
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槟城孔圣庙中华校友会在槟州首
长曹观友及日本驻槟代总领事乾

展之见证下，与马来西亚留日同学会
签署“策略联盟备忘录”STRATEGIC 
ALLIANCE MEMORANDUM (SAM) ，
为我国学生在日本留学建立平台以及栽
培人才。

中华校友会和马来西亚留日同学会将
发挥各自的作用，为学生在大学选择、
获得奖学金、文化适应，以及毕业后返
回马来西亚的就业安置方面提供必要的
建议和帮助。

曹观友在仪式上致词时说，人才是
我们最宝贵的资产，州政府通过投资槟
城机构（InvestPenang）、槟城技术发
展机构（PSDC）和其他单位，一直致
力于加强和扩大槟城的人才库。此外，
州政府也实施各种举措留住人才，包括
为熟练技工提供可负担房屋、实习补贴
计划、“我的槟城、我的工作地点”运
动、槟城未来基金奖学金等等。

首长：槟致力扩大人才库
“签署策略联盟备忘录，除了栽培人

才，促进槟城的发展之外，也符合国家
在1982年定下的“向东学习”政策，其
目标是通过向日本学习促进马来西亚的
社会和经济发展，这项强大的双边伙伴
关系建立以来，已有超过 2万6000 名马
来西亚人在日本学习和培训。”

“首长指出，自 1970 年代以来，日
本一直是槟城的主要外国投资者。槟城
拓展工业之初的8家公司之中，就有2家
来自日本。从那时起，许多外汇和尖端
技术被带到槟城，使槟城成为经济、科
学和技术发展的前列州属。”

“槟城目前拥有超过 120 家日本跨
国公司，其中超过 70 家从事制造业。
由于这些公司的设立，马来西亚人和日
本人之间持续的文化交流促进了相互理
解。”

“我希望今天的签署将成为两国之间
的重要枢纽，因为这将加强和扩大马来

西亚年轻人，特别是槟城年轻人的教育
和职业发展机会。”

另一方面，首长说，他在4月受邀出
席槟岛车水路的孔圣庙中华校友会会所
翻新落成典礼时，拨款1万5000令吉予
该会的慈善教育基金，他乐于看到该会
后来总共筹获15万4000令吉基金，为慈
善教育做出巨大的贡献。

吴侲赋感谢首长拨款支持慈善教育基金
孔圣庙中华校友会会长拿督吴侲赋

致词时说，3年前，配合槟州政府倡议
的槟城2030愿景，该会成立慈善教育基
金，以协助中华学校的清寒学生，以及
奖励表现优秀的学生。

“由于疫情影响，有关基金暂停，
直到今年重启，我们感谢首长拨款1万
5000令吉支持并起带动作用，我们后来
总共筹获15万4000令吉。”

“我们毅然与马来西亚留日同学会
签署策略联盟备忘录，以让更多学生
受惠，在学成后，为槟州，为国家做

出贡献。”

汤国亮：吁学生踊跃申请留日
马来西亚留日同学会总会长汤国亮

致词时，呼吁学生踊跃申请前往日本留
学。

他指出，日本留学环境佳，而且他们
承认统考，为独中生增加升学管道。

“马来西亚留日同学会都是义务帮忙
学生前往日本留学，我们以取之社会，

用之社会为宗旨，协助有需要的年轻人
圆梦，并为国家栽培人才出一分力。”

日本驻槟代总领事乾展之也在仪式上
致词。

较后时，大会也推介日本教育资讯
中心，即在中华校友会置放各类升学资
料，有意者可上门参考。

出席者包括旅游及创意经济委员会主
席杨顺兴、槟城孔圣庙中华校友会署理
会长拿督林智栋等。

双溪槟榔紧急反应部队（CDERT） 
在吉隆坡万宜举办的民防拯救部队银
禧周年纪念庆典中，荣获全国社区紧
急反应部队金奖（Anugerah Penarafan 
Bintang Emas CDERT Komuniti  ），双
溪槟榔区州议员林秀琴出席颁奖礼，
从首相署看守部长拿督阿都拉迪夫手
中接过这项荣誉。

林秀琴表示，这项荣耀是属于全体
双溪槟榔紧急反应部队的努力成果，
没有大家的全力配合，就不会有这项

佳绩。
她为队伍感到骄傲，并表示：“你

们是最棒的!同时也要谢谢各造给予的
大力支持及官员们的鼓励。”

“这项荣誉激发双溪槟榔紧急反应
部队继续为社区努力贡献，让双溪槟
榔成为宜居的好地方。”

槟州民防部队总监依斯哈赞扬由林
秀琴带领的双溪槟榔CDERT部队，除
了疫情期间积极贡献，更是全槟非常
活跃于服务社区的部队之一。

林秀琴（左4）与双溪槟榔紧急反应部队成员分享获得金奖喜悦。

签署“策略联盟备忘录”
后，曹观友（中）与乾展
之、吴侲赋、杨顺兴、汤
国亮、林智栋、吴松文等
合影。

日本教育资讯中心拥有各类资料参考。
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报导：冯芷芸
摄影：感谢受访者提供照片

为协助有兴趣到日本继续深造的
本地学生，中华校友会和马来西

亚留日同学会建立留学平台，为有兴
趣留日学生，在日本大学选择、获得
奖学金、文化适应，以及毕业后返马
的就业安置方面提供必要的建议和帮
助。

较 早 前 ， 槟 州 首 长 曹 观 友 也 出 席
见 证 槟 城 孔 圣 庙 中 华 校 友 会 ， 与 马
来 西 亚 留 日 同 学 会 签 署 “ 策 略 联 盟
备忘录”STRATEGIC ALLIANCE 
MEMORANDUM (SAM) 的仪式。

《珍珠快讯》专访两名中华中学杰
出校友，并分享他们国外留学的经验
及故事，鼓励本地学生勇敢走出去，
闯出自己的一片天。

马来西亚留日同学会日本分会副主
席吴志松博士（48岁）说，现今很多
华校生选择到台湾或中国留学而少去
其他国家，主要原因是语言不通，但
其实语言问题都是可以克服的。

吴志松：日本人系统化管理值得学习
曾在日本东京大学留学的他说，到

日本深造，最重要的就是必须“入乡
随俗”，就能更好的融入当地，同时
也要主动与人沟通，遇到困难时寻求
帮助，否则没人会知晓你所遇到的问
题。

“之所以选择日本留学，主要是除
了早前国家鼓励人民“向东学习”，
而日本发展迅速，日本人的纪律、准
时、信守承诺等良好品德，系统化的
管理形式，都值得我们去学习。”

他说，日本在经历二战的摧毁后，
国家经济复苏非常迅速，此外，只要
你肯学习，日本也愿意教导他们的经
验与科技。

“ 我 到 日 本 留 学 前 ， 对 于 日 语 几
乎是一窍不通，即是上了半年的日语
课程，在与人沟通方面还是有难度。
但以我的经验，只要你想别人说出你
的难题，基本上都会获得当地人的帮
助。”

从日本转移技术到槟城
在日本修读电子工程，并主修光通

信（Optical Communication）博士学位
的的吴志松说，本身于2004年毕业后
就在日本公司Alnair Labs任职，当时是
担任工程师。

我在2008年返马后曾在怡保工作
过 ， 我 一 直 以 来 都 会 有 ‘ 危 机 感 ’
，即无法待在舒适区太久，因此当前
老板来找我回去工作时，我在2010年
决定为该公司在峇六拜开设分厂，即
Alnair Photonics，并从日本转移部分技
术到本地。

“相较于日本，槟城拥有丰富人才
库，以及成熟的生态环境，同时人力
成本也较为低，为此我在槟城设立分
公司后，每个月都必须往返日本和槟

城两地工作，并在2019年晋升为该公
司的首席执行员。”

留学日本并不难
吴志松说，由于本身成功的经验，

因此希望透过更多的方式来协助学弟
妹 们 ， 以 及 本 地 年 轻 人 ， 造 福 更 多
人。

“在日本深造，生活及学费并没有
人民想象般那么高，在哪里一份主食
300日元左右，大约马币10令吉，国立
大学学费一年大约5000美金（约2万
3000令吉），而日本也允许学生兼职
赚取生活费用，再加上许多奖学金，
因此留学日本并不难。”

他 说 ， 马 来 西 亚 留 日 同 学 会
（JAGAM）所提供的奖学金是希望
能帮助北马区对留日有兴趣学生，提
供更多相关留学资讯、奖学金以及援
助。

“欢迎有兴趣学生们询问奖学金详
情，同时希望学生们不要轻易放弃，
平衡好学习和玩乐的时间。”

红灯角孩子郭玟辉凭意志力在美国
立足

另一方面，从小在槟城红灯角组屋
（17层）长大的槟城孔圣庙中华校友会
副会长郭玟辉则分享了他在美国深造的
故事，并强调只有透过教育，才能改变
人生。

他1980年在中华中学完成中五教育
后，在新加坡工作一段时间后返回槟城
报读 IPG 学院（Institut Perkim-Goon）
会计课程。

“由于中学时一名英语老师为校刊
所写的‘生活在美国’文章，启发了我
去美国学习，为此我参加了托福考试
（TOEFL）并以优异的成绩通过，这是
进入美国大学的先决条件。”

他透露，当时本身在全副身家仅有 
3000 美元，在没有奖学金资助的情况
下买了机票远赴美国，第一个学期所有
的钱都花光了。

“如果你没有钱，但有意愿和意志
力，只需要坚持的做下去Just Do It！就
能成功。因此我在美国非常努力地工作
和学习，直到我的头发都掉光了。”

郭玟辉凭借着个人的努力，在美国
蒙特维罗大学获得会计专业会计学工商
管理学士（BBA）、美国伯明翰阿拉巴
马大学工商管理硕士（MBA）和法国
北欧大学（SABI University）考获行政
工商管理博士课程（EDBA）。

他目前金融界，包括财务咨询、并
购、海外和离岸公司设立、人力资本咨
询、研讨会和会议组织、管理咨询和项
目管理方面拥有超过 30 年的实践和专
业经验。

“我早年在新加坡工作时，意识到
若没有良好的教育，未来的前途将会是
黯淡的。”

感谢首长拨款支持立下典范
郭玟辉说，槟州首席部长曹观友为

中华校友会提供了正能量，同时也能吸
引更多人教育基金捐款。

“教育基金不仅限于中华校友的捐
款，同时也向其他学生开放，希望有兴
趣和需要的学生前来询问。”

他表示，槟州首长的拨款不仅树立
了身为政府领导人的良好榜样，同时也
让更多人了解政府帮助社区及关心人
民，协调和共同努力，以造福人民

最后，他也勉励学生们突破语言的
障碍和隔阂，或许会有不一样的学习和
人生体验。此外，他也劝勉父母们，不
应要求孩子依照自己的要求去选读科
系，反应遵循孩子们喜好和能力，给予
适时的意见。

马来西亚留日同学会提供奖学金让本地学生申请。

吴志松与妻子（左1）黄晓梅在日本深造之时，也到访日本各地旅游。

郭玟辉（左起）与吴
志 松 分 享 国 外 留 学
的经验与故事，希望
鼓励本地学生突破障
碍，闯出一片天。
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亚依 淡 民 防 紧 急 反 应 部 队
（CDERT）行动中心正式开

幕，以保障当地社区的和谐与安宁，
同时也让州内社区救援机制更完善。

槟州首席部长曹观友说，亚依淡
CDERT 行动中心的成立非常符合时
宜，因为目前我们必须处于高度准备
状态，以应对任何可能的紧急情况或
自然灾害。

他是为亚依淡玫民防紧急反应部队
（CDERT）行动中心主持开幕仪式时
说。

他说，随着亚依淡CDERT成立，槟
州目前共有14个社区CDERT部队，该
组织是个非常重要的机构，因为该组
织在任何类型的灾难扮演者“急救人
员”（Firdt Responder）的角色。

“槟州政府从2017 年 11 月大水灾
的经验中吸取教训，通过推行绿色议
程，来应对气候紧急情况，并成立了
灾害管理单位，以提高抗灾能力。

他 说 ， 州 政 府 欢 迎 任 何 形 式 的
合作，包括建立 CDERT 团队的倡
议，我想借此机会感谢所有参与其
中的各方。

“希望透过CDERT的成立，实现
社区人民积极参灾害管理。因为要应
对自然灾害，社区的参与必不可少，
为此我们需要持续不断地进行各种形
式的培训和专业知识分享，以达到此
目标。”

民防部队待命应对天灾
槟州民防部队总监依斯哈说，槟州

民防部队已为近期降雨量骤增可能带

来的自然灾害做好充分准备。
他说，根据气象局数据指出，槟

城10月份的平均降雨量将会是全年最
高，大约为290至430毫米，相较于去
年同期的270至300毫米有所增加。

另外，11月份降雨量预计将会有所
下降，即平均降雨量190至290毫米。

“槟州民防部队已在9月24日开始
全员戒备，包括74名官员以及429名成
员，以应对任何可能发生的情况。”

他说，截至10月7日，槟州民防部
队共接获了1万1368宗投报，当中包
括紧急事件、交通意外(2700宗)、
抓蛇(4485宗)、消灭蜂巢(1461宗)、
生病(290宗)、树倒及其他(2320宗)
等事故。

双溪槟榔CDERT获金奖
依斯哈透露，民防部队于10月12日

在首都欢庆白金周年纪念，会上也会
颁奖给予杰出贡献的CDERT部队，当
中双溪槟榔CDERT部队更是获得金奖
的殊荣。

他赞扬由林秀琴带领的双溪槟榔
CDERT部队，除了疫情期间积极贡
献，更是全槟非常活跃于服务社区的
部队之一。

另外，获得银奖的CDERT部队则
是Semarak Api民防紧急反应部队，
以及铜奖则是由垄尾民防紧急反应部
队获得。

“在社区CDERT组别中，金银铜奖
项都由槟城包办，我对此为槟城CDE 
RT社区反应部队的贡献和努力感到光
荣。”

黄顺祥：随时准备面对任何状况
亚依淡区州议员黄顺祥说，亚依淡

CDERT行动中心的成立非常重要，因
为它不仅可在发生紧急情况时快速进
行规划，也是一个随时准备应对的社
区应急响应小组。

“亚依淡CDERT行动中心随时准备
就绪，以应对任何救援任务。因此，
该组的作用和职责不仅局限于目前的
成员，而是需要扩大到来自不同种
族、文化、背景或宗教的大众。 ”

他说，亚依淡CDERT行动中心团
队，接下来也会为公众举办各种课程
和培训，让更多人接触民防知识，以
便需要时可迅速采取行动，应对发生
的突发事件和灾难。

与会者包括双溪槟榔区州议员林秀
琴、槟岛市议员李伟翔、陈淑湘、马
来西亚民防部队槟州官联协会会长拿
督斯里吴鑅富上校及槟州民防部队副
主任(行动)卡玛尔等。

罗弄峇都兰樟(Lorong Batu Lancang)铺
路工程大部份完工，目前只剩朝向亚
依淡最左边的部分车道因涉及国家能
源公司电缆连接工程，预计将于11月
杪全面竣工。
亚依淡区州议员黄顺祥联同市议员及
相关单位官员，前往当地巡视时向媒
体说，罗弄峇都兰樟是亚依淡区主要
道路之一，每天交通流量大，为了道
路使用者的安全，他和槟岛市政厅及
相关单位互相配合，展开铺路工程。
有关工程是于9月24日晚上展开，铺路
面积约为8140平方米，从天德园大道
交界处至罗弄峇都兰樟高架公路。

他指出，耗时5天的铺路工程已于9
月28日完成，过后进行划线工作，于
10月初全部完工。

他也说，这项工程由槟岛市政厅负
责，耗资31万2703令吉28仙。

“目前只剩下朝向亚依淡最左边的
部分车道还没铺，因涉及国家能源公
司电缆连接工程，我们预计11月尾全
面完成。”

出席者包括市议员陈淑湘与罗海
查、槟岛市厅工程部代表谢振贵、国
能代表艾曼沙、东北县署代表纳斯里
查等。

亚依淡CDERT行动中心开幕嘉宾合影，左起：卡玛尔、吴鑅富、黄顺祥、曹观友、依斯哈及林秀琴。

罗弄峇都兰樟部份道路，有待国能电缆连接工程完成后才能进行铺路工程。
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槟州房屋委员会的行政议员佳日星宣
布，槟城政府拥屋计划（HOC 3.0

）将延长多一年，即从2023年1月1日起
至12月31日，以帮助首购族达到“居者
有其屋”目标，同时帮助发展商推动可
负担房屋。

他在记者会上说，这项决定是昨日
行政会议上获得批准，感谢所有行政议
员及首席部长曹观友对于这项计划的认
可。

“在此计划下，在明年申请可负担房
屋者，皆可获得为期一年的10%折扣，即
槟岛可负担房屋计划，将从原有的15万
至30万令吉，降至13万5000至27万令吉；
在威省方面，则从原有的15万至25万令
吉，降至13万5000至22万5000令吉。”

他说，在这经济充满挑战的时刻，政
府所做的这项决定并不容易，但为了确
保人民居者有其屋，以及履行诺言，政
府愿意延续这项惠民政策。

“槟城是推行拥屋计划时效最长的州
属，同时也在槟城5个县属鉴定合适的土
地发展人民组屋，因此希望中央政府，
特别是房屋部长，能够在槟城落实人民
组屋计划，履行他们应尽的职责。”

他希望，所有发展商也能够与槟州政
府携手合作，确保槟城可负担房屋供应
充足，他有信心，这是与发展商之间达
成的双赢共识。

“发展商也了解目前的行情与市场，

高价房屋是非常难以售出，而槟州政府
也愿意让发展将可负担房屋从原本仅可
以将40%出售予公开市场，提升至50%。
另外，每单位3万令吉的献金，也降低至
1万令吉。”

他说，这项计划再经过发展商们展开
多次的会议后，也获得认同，因为这是
双赢的政策。

与会者包括槟州房屋局总经理爱努、
王宇航市议员等。

为履行企业社会责任，槟城葛尼雅诗
阁酒店(Ascott Gurney Penang)将以“
领养”的方式，协助槟州三轮车夫维
修三轮车，并透促销活动以提高三轮
车夫的收入。

槟州旅游发展及创意经济委员会
主席杨顺兴说，Ascott Gurney是第
一家出资为三轮车夫维修山轮车的酒
店，这对不仅减轻了州政府的负担，
在帮助三轮车夫之余，也达到宣传的
效果，可谓是双赢的政策。

“三轮车夫自1940年就开始在槟
城出现并提供服务，在还没有巴士和
德士的时代，三轮车就是当地社区的
主要的交通工具，载送孩子们上学，
妇女们到巴刹以及上班等。”

州政府续提供援助
他说，目前全槟三轮车夫不到200

位，槟州政府早前在疫情期间，每月
派发200令吉援助金予他们，而槟州
政府在2023年州财政预算案，也会提
呈有关事项，以继续派发援助金。

“槟州政府早前有批准拨款，为
三轮车夫提升硬体零件服务，不过目
前州内仅剩有2名的三轮车维修员，
而他们也已经年长，因此需要时间来
进行此项计划。”

他说，目前马路上使用黄色雨伞
的三轮车，就是在三轮车提升计划
下完成提升的。

“目前游客逐步增加，三轮车夫
的收入也有所增加，一天至少可以
载送5至6名游客，一小时大约50令

吉。”
询及州政府是否有计划要协助增

加三轮车维修员，他表示，两名维修
员的年龄也已是乐龄人士，要吸引年
轻人从事这行业也是一项挑战，不过
州政府会持续关注。

另一方面，杨顺兴也表扬Ascot t 
Gurney Penang领养三轮车计划，并
希望该计划能够达到抛砖引玉的效
果，让更多酒店及其他私人领域一同

协助三轮车夫。
针对，槟州仅剩下2名三轮车维修

员一事，他表示，这两名维修员的年
龄也已是乐龄人士，槟州政府也非常
关注该行业的未来，希望会有年轻人
接手，不过前提是薪水必须要符合要
求。

洪丽玲：长期协助三轮车夫
Ascott Gurney Penang酒店总经理

洪丽玲说，三轮车领养计划，是该酒
店长期的企业社会责任计划，希望在
今年杪或明年年中，能够协助州内所
有三轮车夫完成提升工作。

“目前计划的首阶段我们共领养
了6辆的三轮车，接下来将会分批为
三轮车进行维修。”

与会者包括Ascott Gurney Penang
酒店全国总经理蒙迪、大马旅游局北
马区总监沙鲁等人。

佳日星（左3）、爱努（左2）、王宇航（左1）及其他官员在记者会上合影。

葛尼雅诗阁酒店
向三轮车夫伸出
援手。左起：洪
丽玲、蒙迪及杨
顺兴。
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槟州供水机构计划把威中孟光水坝，
从“战略干旱储备水坝”转变为“

日常水坝”，以防姆达河原水浑浊导致槟
州供水中断事件重演。

槟州供水机构首席执行员拿督斯里杰瑟
尼指出，这意味着孟光水坝的原水，将可
用于日常抽取和紧急情况，以预防突发事
件。

“通过这次改造后，当慕达河的原水高
浊度时，将能第一时间启用孟光水坝，预
防发生非计划性供水中断。”

他说，有关转变也符合槟州用水需求日
渐增加的趋势，即在完成有关计划后，将
能为槟州带来每日10亿公升的抽取量。

预计4工程总耗费4亿
他补充，要完成上述目标，就必须完成

4项供水工程，这些计划预计将耗费4亿令
吉。

“这4项计划包括孟光水坝扩建工程
（MDEP）的第2B阶段、铺设额外每日4亿
公升输送能力的原水管道、孟光水坝扩建
工程的第2C阶段及新建每日1亿1400万公
升的孟光水坝滤水厂。”

“这些计划将能让供水机构针对孟光水
坝的抽取能力，从每天3亿公升增加至10亿
公升，在紧急事件如水源浑浊时，当局可
以直接中断抽取姆达河水源，改用孟光水
坝，达到替代姆达河效用。”

他也透露，上述4项计划中提及的孟光
水坝滤水厂，也是当局解决威南供水问题
的努力之一。

“一旦孟光水坝滤水厂投入使用，主要
将服务威北和威中，而原有的双溪赖滤水
厂就能“腾出来”，把额外净水输送到威
南。”

设滤水厂满足威南用水需求
另外，槟州供水机构还计划在吉辇河附

近（槟城和霹雳州的南部边界），建造另
一个新的每日1亿1400公升的滤水厂，以满
足威南社区的用水需求。

今年7月至9月期间，共发生3起因吉打
州华玲县发生了3起洪水事件，而导致槟
州主要原水来源姆达河高度浑浊。

其中，发生在7月的事件，导致槟州供
水机构不得不关闭双溪赖滤水厂，以至州
内各地面对非计划性供水中断6天。

马章武莫区州议员李凯伦表示，其选区
将于明年迎来2项治水计划，以降低闪电
水灾风险。

他透露，上述两项计划分别在大山脚
安宁园及马章武莫花园进行，预计共耗
费逾490万令吉。

据知，上述两项计划中，其中一个计
划是在马章武莫区兴建面积78公顷的大型
蓄水池，以增加当地在应对水患灾害时
的筹码。

他是与掌管基本设施事务的槟州行政
议员再里尔在大山脚忠英园，为当地的
排水泵及河堤提升工程主持开幕时，这
么指出。

他补充，上述两项工程的进行，不仅
能有效减低当地水患风险，同时还能惠
及附近的其他地区，优化威中整体的治
水功能。

李凯伦：忠英园排水泵竣工如及时雨
针对忠英园的排水泵竣工，他形容，

这是一项及时的计划，将能协助舒缓即
将到来的雨季所可能带来的水患威胁。

“早前这里已经提升河堤，不过在雨
量过大时依然会发生水灾，而且当地属
于旧住宅区，水道系统必须进行提升。”

另外，他也提醒民众，虽然州政府可
以完善州内的治水系统，但最终还是需
要依靠民众合作，保持水沟的清洁，才
能确保这些基本设施在雨季时正常运作。

再里尔指出， 忠英园的治水工程耗资
逾48万令吉，他希望随着这项工程竣工，
将能舒缓当地的水患风险。

再里尔：2018年至今拨2亿治水
他也说，槟州政府自2018年至今已经

批准了超过2亿令吉拨款，在州内各区进
行治水计划，以应对这项槟州的主要问
题之一。

“我们非常注重水患问题，并且不间
断地进行各项治水工程，以减少水患发
生，让人民的生活得到保障。”

大山脚忠英园的排水泵及河堤提升工程
已竣工。

再里尔(右1)为大山脚忠英园的排水
泵及河堤提升工程主持开幕。右2为李
凯伦。

杰瑟尼：改造后的孟光水坝原水，将可用于日常抽取和预防突发事件。
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报导：李佳盈
摄影：Muhamad Amir Irsyad Omar

近年 来 电 子 竞 技 （ E s p o r t s ） 兴
起，电竞爱好者人数攀升，创

造的经济效益迅速增长，使电竞产业
蓬勃发展，前景可观。

槟 州 政 府 顺 应 时 代 潮 流 ， 积 极 推
动电竞项目，当中包括打造槟州电竞
中心，希望能培育更多杰出的电竞人
才，进一步开拓州内电竞业。

该 中 心 位 于 光 大 3 楼 ， 由 槟 州 体
育理事会负责管理，配有12台高端
电竞桌机、2台PS5游戏机等设施，
游 戏 包 含 D o t a 2
、PUBG、Mobile 
Legends。

槟 州 体 育 理 事
会 总 监 蔡 兴 华 接
受 《 珍 珠 快 讯 》
访 问 时 表 示 ， 槟
州 电 竞 中 心 主 要
是 教 导 学 员 有 关
成 为 电 竞 玩 家 的
知 识 ， 让 学 员 对
此 有 进 一 步 了
解。

“ 我 们 也 希 望
借 此 灌 输 学 员 操
守及观念，勿因电
竞而忽略生活上重要的事情，成为明
智的玩家。”

他 指 出 ， 将 会 与 电 子 竞 技 协 会 、
槟城青年发展机构（PYDC）、数码
槟城等合作，以吸引更多有兴趣者参
与，并提升他们的潜力。

蔡兴华：拟在学校设电竞俱乐部
“我们目前也计划跟教育局寻求合

作，希望能通过校方安排学生到来
学习，之后他们就可在校内成立电
竞俱乐部，从而推广电竞。”

该电竞中心营业时间为每周三至
周日，从中午1时至晚上9时，使用
者必须提前预定。欲知详情者，可
以浏览官网(www.msnpp.gov.my)。

孙意志：计划扩充至各地
区

槟 州 青 年 与 体 育 发 展
委 员 会 主 席 孙 意 志 表
示，槟州电竞中心可视
为试点计划，若是获得
良好反响，未来计划将
之扩展至其他地区。

他指出，槟州此前
已 大 力 推 动 电 竞 行
业 ， 如 槟 州 首 长 、
槟 州 青 年 发 展 机 构
(PYDC)、槟州体育理
事会及其办公室等，

曾为相关赛事拨款助力。
现 今 电 竞 逐 渐 普 及 化 ， 并 崛 起 为

新兴比赛项目，纳入体育竞赛，如在
上月落幕的马运会，槟州亦有派队参
赛，让电竞进一步走入大众视野。

“我希望槟州电竞中心能培育更多
优秀的电竞好手，并为来年马

运会做好准备。”

背后蕴含庞大商机
电竞不仅限于“玩”，其背后蕴含庞

大的商业潜能，从游戏制作、竞技、培
训乃至直播等，衍生出充满无限商机及
价值的经济生态。

因 此 ， 槟 州 也 要 搭 上 电 竞 列
车，PYDC较早前与马来西亚电脑科
学与工程大学（UNIMY）签署备忘录
（MOU），携手在槟州发展电竞项目。

“在双方合作下，已展开游戏开发
培训课程，首批即有约90名学员。之
后，我们也计划引进槟州电竞中心，
让 这 里 的 课 程 更 多 样 化 ， 惠 及 更 多
人。”

孙意志续说，若有非政府组织有兴
趣在此举办活动，欢迎来函，大家共
同努力，推广槟州电竞中心，进一步
推动电竞项目。

蔡兴华.

孙意志. 位于光大的槟州电竞中心乃试点计划，若反应佳将扩展至其他地区。

槟州电竞中心配有12台高端电竞桌机、2台PS5游戏机等设施。
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办法总比困难多，只要有毅力和决
心，必然会有许多方法可应对所

面对的困难和挑战。
34 岁的颜诒隆自幼失聪，不过，他

并不认为自己的身体上的缺
失是不利的，反而积极自
学，往最爱的绘画领域
发展，梦想希望能成为
一名艺术工作者。

“有时候，听不见
虽然是一项挑战，
但这对我来说只是
一个小挑战。我相

信

只要有坚强的意志，没有什么是不
可能的。”

他是在峇东槟岛南部渔民中心
(PPSN Permatang Damar Laut )

，以手机打字回复方式接
受《珍珠快讯》专访。

出 生 于 马 六 甲 的
颜诒隆，在一两岁

时 与 家 人 移 居 槟
城，并在槟城就
读于聋哑学校。

颜 诒 隆 是 一
位 自 学 成 才 的
自 由 画 家 ， 他

未曾上过正式的绘画课，是通过观看网
络视频和练习如何绘画。

他在槟城乔治市绘制壁画后，获得
当地广泛关注。他的作品包括柴路头光
华日报旧址附近一条小巷墙上的“兄妹
荡秋千”、牛干冬的“小孩篮球乐”以
及近打冷的“旧时代竹篮买面”。

“ 我 曾 到 过 其 他 州 属 分 享 我 的 作
品，包括曾在彭亨州文冬、吉隆坡和柔
佛创作了许多艺术和壁画。最大的成
就是在彭亨文冬画了一幅 40尺高的壁
画，并需要使用一台起重机来完成这个
项目。”

描绘南岛计划为渔民创美好未来
另外，颜诒隆近期在上述渔民服务

中心完成了另一幅壁画，壁画内容描绘
槟城南岛计划 (PSI) ，将为人民特别是
当地渔民创造更美好的未来。

“我在八月杪开始画这幅壁画，大
约两周后完成，整幅壁画大约宽23尺，
高8尺2寸。”

他希望他所绘的壁画可以让更多到
访这里的人，能够欣赏壁画并与壁画合
影，也希望更多人能够欣赏艺术。

在成为自由艺术家之前，颜曾在槟
城伯乐学院（KDU）修读平面设计课
程，而在完成学业后，他选择继续投入
并拥抱对艺术的热爱。

“我喜欢艺术。我看过和参观了许
多艺术展览，它们给予了我很多绘画和
艺术上的启发与灵感，目前除了画壁
画，我还分别有画插图和漫画。”

他透露，本身最喜欢的艺术家之一
是已故的美国艺术家约翰·辛格·萨金
特(John Singer Sargent，1856-1925)。”

据了解，萨金特被认为是他这一代
的主要肖像画家，创作了约 900 幅油画
和 2000 多幅水彩画。据报道，萨金特
也在艺术界关注印象派、野兽派和立体
派的时候实践了他的现实主义形式。

感谢家人支持
询及未来有何计划，颜诒隆说他目

前并没有什么任何计划，只想专注于提
高艺术水平和寻找灵感。

“我要感谢家人给予在我选择艺术
领域方面发展给予支持，至于有抱负希
望成为艺术家的人，我认为他们必须要
有耐心，并将坚持不懈的练习。

法里占：政府机构关注类似人才
槟城基础设施机构（PIC）首席执行

员拿督斯里法里占表示，政府机构非常
关注与颜诒隆有类似境遇的本地人才。

“我们欣赏并希望培养像甘颜诒隆
一样的本地人才，他在渔民服务中心
的作品，展示了槟岛南部填海计划可
以为渔民、当地居民和槟城提供光明
未来。”

颜诒隆积极
自学，成
为了一名画
家。

颜诒隆在槟岛南部渔民服务中心外，所画下的壁画。

颜诒隆透过壁画所描绘槟城
南岛填海计划 ，为当地渔民
创造更美好的未来。
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ஜார்்ச�வுன் - ஜாைான் ஸ்ைாடைாநதில் 
அகமநதுள்ள ஆ�ைவறற 
குழநக�ைளுக்ைானப் பைாமரிப்பு கமயமான 
இைாமகிருஷைா ஆசிைமம், டிஜிட்ல் 
மயமாக்ைலில் முன்கனடுததுச் கசல்லும் 
வகையில்  புதிய �ைவல் மறறும் க�ா்ர்பு 
க�ாழில்நுடப (ICT) ஆய்வைதக�த 
திறநதுள்ளது.

மாநிை உள்ளாடசி, வீடடுவசதி, ெைைம் 
மறறும் கிைாமப்புற திட்மி்ல் ஆடசிக்குழு 
உறுப்பினருமான கஜக்டிப் சிங் டிடயா, 
மாைவர்ைள் 21-ஆம் நூறறாண்டிறைான 
வளர்ச்சிகய டொக்கிப் பயணிப்ப�றகும் 
டபாடடித �ன்கமயு்ன் டிஜிட்ல் உைகில் 
ைால் �்ம் பதிப்ப�றகுத �யார்படுததும் 
வகையில் இைாமகிருஷைா ஆசிைமம் இந� 
கமயதக�த க�ா்ங்கிய�றகுப் பாைாடடுத 
க�ரிவித�ார். 

"ொம் குழநக�ைகளப் பறறி 
டபசும்டபாது,     அவர்ைளின் எதிர்ைாைதக�ப் 
பறறியும் சிநதிக்கிடறாம். எதிர்ைாைம் 
என்று கூறும்டபாது,   டிஜிட்ல்மயமாக்ைலில் 
அதிடவைமாை வளர்நது வரும் க�ாழில்நுடப 
வளர்ச்சிக்கு ஏறப முன்டனறுவ�றைான 
வழிமுகறைகள அறிவட� ஆகும். 

“இைாமகிருஷைா ஆசிைமம் 
எப்டபாதுடம என் இ�யததிறகு மிைவும் 
கெருக்ைமானத திைழும். 

�னது உகையில் கஜக்டிப் இவ்வாறு 
கூறினார். 

்தட�ா கைைாமாட சட்மன்ற 
உறுப்பினருமான கஜக்டிப், முன்ன�ாை 
இந� ஆய்வைதக� அகமப்ப�றகு 
ரிம15,000-ஐ ென்கைாக்யாை 
வழங்கினார்.

இ�றகிக்யில், இைாமகிருஷைா 
ஆசிைம துகைத �கைவர் இைாமசாமி, 
குழநக�ைளின் ெைனுக்ைாை ICT 
ஆய்வைதக� உருவாக்ை பங்ைளித� 
கஜக்டிப் மறறும் ென்கைாக் வழங்கிய 
அகனதது ெல்லுள்ளங்ைளுக்கும் ென்றித 
க�ரிவித�ார்.

இநநிைழ்ச்சியில், பினாங்கு மாெைர் 
ைழை (எம்.பி.பி.பி) கசயைாளர் ்தட�ா  
இைாடஜநதிைன் ைைநது கைாண்டு, ் தட�ா 
கைைாமாட மறறும் ஆயர் ஈத�ாமில் 
கசயல்படுத�ப்பட் கவள்ள நிவாைைத 
திட்ங்ைகளப் பறறியும் உகையாறறினார். 

"ை்ந� மூன்று ஆண்டுைளில் 
்தட�ா கைைாமாட மறறும் ஆயர் 
ஈத�ாம் பகுதிைளில் பை முக்கிய கவள்ள 
நிவாைைத திட்ங்ைள் குறிப்பாை  
�ாழ்வான சாகைைகள உயர்தது�ல் 
மறறும் பம்ப் ்வுஸ்ைகள அகமக்கும் 
திட்தக�ச் கசயல்படுத� ரிம7 மில்லியன் 
நிதி கசைவிட்�ாை,"  அவர் கூறினார்.

இரோைகிருஷணோ ஆசிரைத்தில் புதிய ICT ஆய்வகம் தி்றப்பு விைோ

ஆடசிககுழு உறுப்பினர் பஜகடிப் சிங் டிடயா, எம்.பி.பி.பி பசயலாைர் �த்டதா இராடஜந்திரன் 
உ�ன் இராைசாமி அவர்களும் இமைந்து   ICT ஆயவகத்மதப் ொர்மவயிட�னர். 

குழநக�ைளுக்கு சிறந� 
எதிர்ைாைதக� உருவாக்ை இைாமகிருஷைா 
ஆசிைம நிர்வாைக் குழு உறுப்பினர்ைள், 
ஆசிரியர்ைள் மறறும் கபறடறார்ைள் 
ஆறறியப் பங்ைளிப்கபக் ைண்டு மகிழ்ச்சி 
அக்கிடறன்.  

"இததிட்ததிறைாை மு�லில் 
ரிம10,000 நிதி ஒதுக்கீடு வழங்ை எண்ைம் 
கைாண்ட்ன். இருப்பினும், இப்கபாழுது 

இததிட்ததிறகு  மானியதக� (ரிம20,000) 
இைடடிப்பாை கைாடுக்ை  முடிவுச் கசய்ட�ன் 
என கஜக்டிப் க�ரிவித�ார். 

"குழநக�ைளின் ைல்வித ட�கவைளுக்கு 
ஏறப அவ்வப்டபாது முக்கிய வசதிைகள 
டமம்படுத�வும், ICT ஆய்வைதக�ப் 
பைாமரிக்ைவும்  இந� நிதி ஒதுக்கீடு 
துகைபுரியும்," என்று ICT ஆய்வைதக� 
அதிைாைப்பூர்வமாைத திறநது கவதது 

பினோங்கில் 5,262 ்ெல் பெயிரிடு 
்சய்பெவரகளுக்கு நிதியு்தவி

ைாநில முதல்வர் டைதகு சாவ் பகான் இடயாவ்  
பநல் ெயிரிடு பசயெவர்களுககு சி்றப்பு 

நிதியுதவிமய அறிவித்தார்.

PADI FIELD
PHOTO

மாநிைததின் அரிசி விகளச்சலின் அதிைரிப்பு 
மாநிை அைசாங்ைததின் இைக்கிறகு ஏறப 
உள்ளது என்பக�க் ைாடடுகிறது.

பினாங்கு மாநிைம் ெம் ொடடின் 
பிை�ான உைவான ‘அரிசி’ உறபததியில் 
பங்ைளிப்பது புதிய�ல்ை.

“2020 ஆம் ஆண்டிறைான மூன்றாவது 
மிை உயர்ந� அக்வுநிகையும்  பினாங்கு 
மாநிைததில் 61.44 ச�வீ� அடிப்பக்த 
ட�கவைளுக்கு (SSL) பங்ைளிததுள்ளது,” 
என்றார். 

மாநிை டவளாண் துகறயின் கீழ் 
பதிவுகசய்யப்பட் கெல் பயிரிடு 
கசய்பவர்ைளுக்கு 'ஒரு முகற மடடுடம’ 
வழங்ைப்படும் நிதியு�வி மின்னனு நிதி 
பரிமாறற பரிவர்த�கனமூைம் வழங்ைப்படும், 
என டவளாண் க�ாழில்நுடபம் மறறும் 
உைவுப் பாதுைாப்பு, ஊைை வளர்ச்சி 
மறறும் சுைா�ாைத துகற ஆடசிக்குழு 
உ று ப் பி ன ர் ்ாக்்ர் டொர்டைடை 
அ ரி ஃ பி ன் கூறினார்.

ஜார்்ச�வுன் - மாநிை மு�ல்வர் டம�கு சாவ் 
கைான் இடயாவ் பினாங்கு மாநிைததில் 
உள்ள 5,262 கெல் பயிரிடு கசய்பவர்ைளுக்கு 
டவளாண் ரிம2,631,000 நிதி ஒதுக்கீடு 
வழங்குவ�ாை அறிவித�ார். பினாங்கு மாநிை 
டவளாண் துகறயின் கீழ் பதிவுப்கபறற 
5,262 விவசாயிைளுக்கு ரிம500 (ஒரு முகற 
மடடுடம) வாழ்வா�ாை உ�விதக�ாகையாை 
வழங்ைப்படும். 

�றடபாக�ய வானிகையின் 
நிச்சயமறற �ன்கம; அதிைரிதது வரும் 
இைசாயன உைங்ைள் மறறும் டவளாண் 
இைசாயன உள்ளீடுைளின் விகை; டைாவிட-
19           க�ாறறுடொயின் �ாக்ைம் 
மறறும் ைஷயாவிறகும் உக்கைனுக்கும் 
இக்யிைான சமீபததிய டபார் ஆகிய 
சவால்ைகள விவசாயிைள் எதிர்கைாள்ள 
உ�வும் கபாருடடு இநநிதி உ�வி 
வழங்குவ�ாை நிை டமம்பாடு, கபாருளா�ாைம் 
மறறும் �ைவல்க�ா்ர்புைளுக்ைான 
முன்னாள் ஆடசிக்குழு உறுப்பினருமான 
சாவ் கூறினார். 

“இந� உ�வித க�ாகையானது கெல்  
பயிரிடு கசய்பவர்ைளுக்கு எதிர்கைாள்ளும் 
சுகமகயக் குகறக்கும். டமலும், 
மடைசியாவிடை கெல் உறபததியாளர்ைளின் 
படடியலில் மு�ன்கம இ்ததில் பினாங்கு 
மாநிைதக�த �க்ை கவக்ை கெல் பயிரிடு 
கசய்பவர்ைளுக்கு ஊக்ைமளிக்கும்,” என்று 
கைாம்�ாரில் ெக்கபறற கசய்தியாளர் 
கூட்ததில் மு�ல்வர் விளக்ைமளித�ார். 

பினாங்கு மாநிைததில் கெல் பயிர்ைளின் 
பைப்பளவு 12,105.59 க்க்்ர் ஆகும். 

2020 ஆம் ஆண்டில் சைாசரி மாநிை அரிசி 
உறபததி, க்க்ட்ருக்கு 4,831 கமடரிக் 
்ன்ைள் கபறப்படுகிறது. 

முன்னாள் �ஞடசாங் ொ்ாளுமன்ற 
உறுப்பினருமான கைான் இடயாவ், பினாங்கு 
மாநிைததில் சைாசரி அரிசி உறபததி 
க்க்ட்ருக்கு ட�சிய சைாசரியான 
4,039 கமடரிக் ்ன்ைகள வி் அதிைமாை 
உள்ளது, என்றார்.

2021 இன் பருவைாை சைாசரிகயப் 
கபாறுத�வகை, பினாங்கு ஒரு 
க்க்ட்ருக்கு கமாத�ம் 5,595 கமடரிக் 
்ன்ைகளப் பதிவு கசய்துள்ளது.  இது 

பினாங்கு ைாநிலத்தில் காைப்ெடும் ெசுமை 
மிகக வயல்.
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ைோணவரகள் உயரகல்வியில் டைற்பெடிப்மபெத் 
்்தோ�ர டவணடும் 

ெத்து காவான் - சுவிடசர்ைாநக� 
கமயமாைக் கைாண்் புத�ாக்ைமிக்ை 
க�ாழில்நுடப நிறுவனமான Comet குழுமம், 
பதது ைாவான் க�ாழிறடபடக்யில், 
கபர்சியாைான் ைாசியா கசைாத�ான் 3 இல் 
உள்ள க�ாழிறசாகையில் புதிய வசதியு்ன் 
பினாங்கில் அ�ன் கசயல்பாடக் 
விரிவுப்படுததுகிறது.

புதிய 30,000 சதுைஅடி வசதியின் 
விரிவாக்ைத திட்ம் அடுத� ஆண்டு 
க�ா்ங்கும் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுவ�ாை 
அ�ன் நிறுவன �கைகம கசயல்முகற 
அதிைாரி ஸ்டீபன் ்ஃபர்ல் க�ரிவித�ார்.

"ொங்ைள் ஆைஸ்ட 2020 மு�ல் பினாங்கில் 
உள்ள பதது ைாவான் க�ாழிறடபடக்யில் 
கசயல்படடு வருகிடறாம். ஏகனனில், 
எங்ைள் அசல் உபைைை உறபததி 
(OEM) வாடிக்கையாளர்ைள் 
ஆசியாவில் குறிப்பி்த�க்ை உறபததி 
ெ்வடிக்கைைகளக் கைாண்டுள்ள�ால் 
ஆசியாவில் எங்ைளது உறபததிகய 
விரிவாக்ைம் கசய்ய முறபடுகிடறாம்.

“அதிைரிக்கும் ட�கவகயப் பூர்ததி 
கசய்வ�றகும், டவைமாை வளர்நது வரும் 
இந� பிைாநதியததில் உள்ள வாய்ப்புைகளப் 
பயன்படுததுவ�றகும், Comet  �றடபாக�ய 
இ்ததில் கூடு�ைாை 30,000 சதுைஅடிகய 
வா்கைக்கு எடுதது  உயர்-அதிர்வு  
கபாருடைகள உருவாக்ை இைக்ைம் 
கைாள்கிறது.

"உைகின் �றடபாக�ய நிச்சயமறற 
சூழைால், 'semiconductor' மறறும் 
எைக்டைானிக்ஸ் ட�கவக்ைான நீண்் 

ைாை வளர்ச்சி இயக்ைம் குறிதது ைருததில் 
கைாண்டு இந� முடிவு எடுக்ைப்பட்து. 

“�றடபாது,   இனாரி க�ாழிறசாகை 
ைடடி்ததின் ஒரு பகுதிகய வா்கைக்கு 
எடுக்ைப்பட்து.

"இந�  நிறுவன  விரிவாக்ைம் உயர்-
அதிர்வு கூறுைளுக்ைான உறபததி மறறும் 
டசகவ கமயமாை கசயல்படும். இது 
'கமக்டைாசிப்' உறபததிக்ைான 'பிளாஸ்மா' 
கசயல்முகறைகளக் ைடடுப்படுத� 
பயன்படும் முக்கிய �யாரிப்பு ஆகும்.

"டமலும், Comet நிறுவனம் 
கமாத�மாை 60,000 சதுை அடி 
இ்தக�க் கைாண்டிருக்கும். டமலும், 
வாடிக்கையாளர்ைளின் 'semiconductor' 
உபைைைங்ைளுக்ைானத ட�கவைகளப் 
பூர்ததி கசய்ய சுமார் 500 டபர் 
பணியமர்த�ப்படுவார்ைள்," என்று ்ஃபர்ல் 
�னது உகையில் கூறினார். 

மாநிை மு�ல்வர் டம�கு சாவ் கைான் 
இடயாவ் Comet நிறுவன க�ா்க்ை 
விழாகவ அதிைாைப்பூர்வமாைத க�ா்க்கி 
கவதது பினாங்கில் உறபததி வசதிகய 
நிறுவுவதில் க�ா்ர்நது வழங்கும் 
ெம்பிக்கை மறறும் ஆ�ைவிறைாை Comet 
குழுமததிறகு ென்றித க�ரிவித�ார். 

Comet நிறுவன மு�லீடு மறறும் அ�ன்  
விரிவாக்ைதது்ன், வரும் ஆண்டுைளில் 
நூறறுக்ைைக்ைான டவகை வாய்ப்புைள் 
உருவாக்ைப்படும் என  மாநிை அைசு 
எதிர்பார்க்கிறது, என்றார். 

"உறபததி, கபாறியியல் மறறும் 
விநிடயாைத துகறைளில்  திறன் மிக்ை 

மனி� வளதக� உருவாக்ை விததிடும். 
“பினாங்கு மாநிைம் க�ாழில்துகறயில் 

அ�ன் ைால் �்ம் பதிதது 50வது ஆண்டு 
நிகறவு விழாக் கைாண்்ாடும் டவகளயில், 
இன்கவஸ்ட பினாங்கு மறறும் பிற 
க�ா்ர்புக்ய மாநிை ஏகஜன்சிைள் 
மூைம் இம்மாநிை மு�லீட்ாளர்ைளுக்கு 
அகசக்ை முடியா� ஆ�ைகவ வழங்ை உறுதி 
பூண்டுள்ளது,” என்றார்.

இந� விழாவில் இைண்்ாம் துகை 
மு�ல்வர் டபைாசிரியர் ப. இைாமசாமி; 

 Comet நிறுவனம் பெத்து கோவோன் ்்தோழிற்டபெடம�யில் 
்சயல்பெோடுக் கோணகி்றது

புக்கிட �ம்புன் சட்மன்ற உறுப்பினர் 
டைா சூன் ஐக்; கசபைாங் பிகற மாெைர் 
ைழை(எம்.பி.எஸ்.பி) டமயர் ்தட�ா 
அசார் அர்ஷாத, இன்கவஸ்ட பினாங்கு 
�கைகம நிர்வாை அதிைாரி ்தட�ா லூ 
லீ லியான், மடைசிய மு�லீடடு டமம்பாடடு                
ஆகையம் (Mida) துகை �கைகம 
நிர்வாை அதிைாரி (மு�லீடு டமம்பாடு) 
லிம் பீ வியன் மறறும் Comet நிறுவன 
குழும இயக்குெர்ைள் ஆகிடயார் ைைநது 
கைாண்்னர். 

புத்தகப்மெ, எழுதுபொருடகள் பெறறுக பகாண� ைாைவர்களு�ன் ஆடசிககுழு உறுப்பினர் டசாங் 
எங், MCCBCHST தமலவர் தர்ைன்(நடுவில்) ைறறும் பிரமுகர்கள் குழுப்ெ�ம் எடுத்துக பகாண�னர். 

ஆடசிககுழு 
உறுப்பினர் 
டசாங் எங்.

Comet நிறுவனம் ெத்து காவான் பதாழிறடெடம�யில்,  அதன் பசயல்ொடம� விரிவாககம் 
பசயகி்றது.

ஜார்்ச�வுன் - பி40 குழுகவச் டசர்ந� 
குகறந� வருமானம் கபறும் குடும்பங்ைள் 
மறறும் பல்டவறு ம�ங்ைகளச் டசர்ந� 
மாைவர்ைளுக்கு   எழுதுகபாருடைளு்ன் 
100 புத�ைப்கபைள் வழங்ைப்பட்ன.

இஸ்ைாம் அல்ைா� சமய விவைாைங்ைள் 
மறறும் சமூை டமம்பாடடுக்ைான 
மாநிை ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் 
டசாங் எங், மாைவர்ைளுக்குப் பள்ளி 
உபைைைப்கபாருடைள் வழங்கியப் 
பின்னர் அவர்ைள் ைல்விக்குப் பிை�ான 
முன்னுரிகம அ ளி த து  

டமறபடிப்கபத க�ா்ை டவண்டும் என 
ஊக்குவித�ார்.

“மாைவர்ைள் பள்ளிக்குச் கசல்வது 
அவசியமாகும். எனடவ, அவர்ைள் அதில் 
ஏட�னும் சிக்ைகை டமறகைாண்்ால் 
சம்பந�ப்பட் �ைப்பினரின்   உ�விகய 
ொ்ைாம்.

“மாைவர்ைள் ைல்வி டைள்விைளில் 

விழா’ கைாண்்ாட்தது்ன் இகைநது 
இநநிைழ்ச்சியும் ஏறறு  ெ்த�ப்பட்து. 

சமூை டமம்பாடடுக்கு உ�வும் வகையில்  
சமயம் மறறும் சமூைெைத திட்ங்ைள் 
வழிெ்ததும் குயின் ஸ்டரீட மாரியம்மன் 
ஆைய நிர்வாைதக�யும் டசாங் எங் 
பாைாடடினார்.

அதுமடடுமின்றி, மாநிை அைசாங்ைம் 
சமூை ஒறறுகம மறறும் ெல்லிைக்ைதக�ப் 
டபணும் கபாருடடு  பினாங்கு ்ார்மனி 
ைார்ப்படைஷன் (Harmonico) க�ா்ங்கியது 
என்று டசாங் எங் கூறினார்.

ொம் பல்லின மறறும் பை ம�ங்ைள் 
கைாண்் சமூைமாை வாழும் டபாது, 
சடைா�ைததுவம் டபணுவது அவசியமாகும். 

“ெம்முக்ய ம� ெம்பிக்கை 
ஒருவருக்கைாருவர் அவர்�ம் ம�ங்ைகள 
மதிக்ை டவண்டும் என்ற டைாடபாடக்ப் 
பகறச்சாறறுகிறது,” என்று அவர் டமலும் 
கூறினார்.

 இநநிைழ்ச்சியில், குயின் ஸ்ரிட 
மாரியம்மன் ஆையத �கைவர் குமடைசன் 
�ர்மலிங்ைம்; கபௌத�ம், கிறிஸ்�வம், 
இநது ம�ம், சீக்கியம் மறறும் �ாடவாயிசம் 
ஆகியவறறின் மடைசிய ஆடைாசகனக் 
குழு பினாங்கு மாநிைத �கைவர் 
(MCCBCHST) �ர்மன் மறறும் பிைமுைர்ைள் 
ைைநது கைாண்்னர்.

சிறநது விளங்கி  அடுத� ைட்மாை 
உயர்ைல்வியில் ைால் �்ம் பதிக்ை 
டவண்டும்  என்ற உயரிய இைடசியதக� 
மனதில் பதிவு கசய்யுமாறு,” அண்கமயில் 
குயின் ஸ்டரீட மாரியம்மன் டைாவிலில் 
புத�ைப்கபைள் மறறும் எழுதுகபாருடைள் 
வழங்கும் விழாவில் டசாங் எங் கூறினார்.

அண்கமயில் நிகறவக்ந� ‘ெவைாததிரி 
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கம்தப்டபெசும் 
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பினாங்கு ைாநில இரண�ாம் 
துமை முதல்வர் 
டெராசிரியர் ெ.இராைசாமி 
ஆயிர் ஈத்தாம், அருள்மிகு 
ஓம் சகதி முனீஸ்வரர் 
ஆலய கும்ொபிடேகத்திறகு 
நன்பகாம� வைங்கினார்.

டகர்னி வார்ப் திட�த்தின் 
ைாதிரி வமரப்ெ�த்மத 
ஆடசிககுழு உறுப்பினர் 

பஜகடிப் சிங் டிடயா 
காணபிககின்்றார். இதன் 
முதல் ெகுதி ைார்்ச 2023-
இல் நிம்றவுப்பெறும் என 
எதிர்ப்ொர்ககப்ெடுகி்றது.

முன்னாள் புககிட குளுடகார் 
நா�ாளுைன்்ற உறுப்பினர் 
ராம்கர்ொல் சிங் தீொவளிக 
பகாண�ாட�த்மத 
முன்னிடடு சுங்மக 
குளுடகார் ெகுதிமய்ச 
டசர்ந்த வசதிக கும்றந்த 
குடும்ெங்களுககு ெரிசுக 
கூம�மய  எடுத்து 
வைங்கினார்.

ஜார்்ச�வுன், பிராங்கின் 
ைாலில் நம�பெற்ற 
பினாங்கு வாங்கும் 
சகதிககு உடெட� 
வீ�மைப்புத் திட� 
கணகாடசியில் 832 
வாங்கும் சகதிககு 
உடெட� வீடுகள் 

இ�ம்பெற்றன. 

அகட�ாெர் ைாதம் பதா�ங்கி
ஏர் ஆசியா விைான நிறுவனம் 

பினாங்கில் இருந்து ொலி, 
ப�ன்ெசார் இ�த்திறகு  டநரடி 

ெயை்ச டசமவமய வைங்கும்  
என ஆடசிககுழு உறுப்பினர் 

இடயா சூன் இன் அறிவித்தார். 

ொகான் �ாலாம் சட�ைன்்ற உறுப்பினர் சத்தீஸ் 
முனியாணடி சுகாதாரத்மதப் டெணுடவாம் 
(Program Sihat Cergas) எனும் நிகழ்்சசியில் 
கலந்து பகாணடு பொது ைககள் சுகாதாரக 
கூறுகளுககு முன்னுரிமை அளிகக டவணடும் 

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

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
dappenang@dapmalaysia.org

(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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WITH  southern Thailand 
seen as a potential 
tourism market, Pen-

ang underlined its intention to 
tap into it by holding a tourism 
roadshow in Hatyai recently.

State Tourism and Creative 
Economy Committee chair-
man Yeoh Soon Hin, who led 
the Penang delegation to the 
roadshow, also launched the 
state’s seven World Wonders 
of Penang during the event.

He said Penang and south-
ern Thailand have very strong 
ties in terms of tourism, trade 
and culture.  

"There are a lot of things we 
can support each other mutually 
and have joint promotions be-
cause of our proximity.

“I found out that Penang is 
their preferred choice destina-

tion – not only for holidays but al-
so for their students’ education.

“Since we have StudyPen-
ang, we will organise either a 
roadshow or education fair in 
the southern part of Thailand, 
collaborating with their schools 
and colleges,” he said after 
meeting several Thai tourism 
industry players in a dialogue 
session on Sept 5.

Yeoh met Hatyai Songkla Ho-
tels Association president Dr 
Sitthipong Sitthiphataraprabha, 
Songkla Hotels Association 
vice-president Chanin Sakarin,  
Songkla Chamber of Commerce 
(committee chairman of tourism 
development) Suwat Phetwaro-
thai, Happy Time Tour Hatyai 
managing director Pranassanant 
Promyen (Oou), 108 Tour rep-
resentative Kirati Saengsri and 

Prince of Songkla University lec-
turer Duangtida Pattano.

With him were Penang Global 
Tourism (PGT) chief executive of-
ficer Ooi Chok Yan, StudyPenang 
executive director Datuk Khoo 
Boo Lim and PGT senior market-
ing manager Pauline Wong.

Chanin said Songkla and Pen-
ang have a very long history of 
friendship and should further 
build upon it.

At the launch of the 7 World 
Wonders of Penang on Sept 6, 
Yeoh said the aim was to show-
case Penang’s diversity under 
the state’s campaign "Experi-
ence Penang 2022: The Diver-
sity of Asia".

The seven World Wonders of 
Penang that Yeoh referred to 
were the world’s longest outdoor 
water slide – a Guinness World 
Record (Escape Penang), the 
world’s highest altitude stressed 
ribbon bridge surrounded by 
130-million-year-old forest which 
is much, much older than the 
Amazon (The Habitat Penang 
Hill), the world’s steepest tun-
nel track towards Penang Hill 
(Penang Hill), the world’s first 
tropical butterfly farm (Entopia), 
the world’s highest ropes course 
challenge (The Gravityz), the 
world’s first free-standing verti-
cal drop slide (Tech Dome Pen-
ang) and the world’s first tower 

semi-curved skywalk (The Top 
Penang).

During the launch, Ooi briefed 
the attendees comprising Thai 
hoteliers, travel agents and local 
media practitioners on the seven 
World Wonders of Penang in his 
slide presentation.

Apart from Ooi, Malaysia As-
sociation of Hotels (MAH) Pen-
ang Chapter chairman Tony Goh 
and StudyPenang secretary 
Johnny Goh also made their pre-
sentations to give the attendees 
an idea of the hotels and accom-
modation, and the world-class 
education opportunities the 
state can offer to the Thais re-
spectively.

PARTICIPANTS of the Expe-
rience Penang Roadshow in 
Hatyai have praised 
Penang tourism and 
creative economy 
office (Petace) and 
Penang Global Tour-
ism (PGT) for organ-
ising the event, say-
ing it was a fruitful 
trip.

As many as 23 
sellers from the Pen-
ang delegation, the 
biggest group ever 
to take part in the 
tourism roadshow in 
Hatyai according to 
PGT chief executive 
officer Ooi Chok Yan, and 37 
Thai counterparts had a very 
engaging business matching 
session on Sept 6.

Malaysian Association of 
Hotels (MAH) Penang Chapter 
president Tony Goh described 
the event as a success.

“We have a lot of sellers from 
Penang and we managed to get 
true buyers, people who are do-
ing business and bringing tour-
ists to Penang. So, I think it was 
very fruitful and very success-
ful. Buyers and sellers are both 
very happy,” said Tony, who is 
also the general manager of 
The Wembley – a St Giles Hotel 

Penang.
S tudyPenang 

secretary Johnny 
Goh said the road-
show was a good 
opportunity for 
south Thailand, es-
pecially the Songkla 
province, and Pen-
ang to work togeth-
er as they are near 
to each other.

According to 
Johnny, StudyPen-
ang is a collection 
of Penang colleges 

that are accredited by the Ma-
laysian Qualifications Agency, a 
statutory body governed by the 
Ministry of Education to ensure 
the quality of Malaysia’s higher 
education.

“It’s a win-win situation as 
we are neighbours. We bring 
business to the local travel 
agents here and they do the 
same for us.

“Besides offering first-class 
institutions of higher learning, 
Penang’s cost of living is also 
affordable,” Johnny said.

The Granite Luxury Hotel 
general manager Moh Wei Ken 
said they met a lot of Thai travel 

agents at the business match-
ing session who gave quite posi-
tive feedback.

“I think the roadshow is a 
very good platform and what 
PGT had done is beneficial to 
us. Because of them (PGT), I 
have so many Thai contacts. It 
is sort of bringing our hotel to 
the international level,” said 
Moh, who together with his 
sales and marketing director 
Catherine Ooi was in Hatyai 
for the tourism roadshow.

Pinang Peranakan Mansion 
manager Lillian Tong said the 
venue was excellent as she nev-
er expected it to be well done

“The good thing is that this 

roadshow involved the people of 
Hatyai. So, we kind of won their 
hearts,” said Tong, who was ac-
companied by Mary Ooi, a mem-
ber of the Penang Baba Nyonya 
Association of which Tong is its 
president.

The participation of Star Med-
ical Group to introduce fertility 
treatment caught some travel 
agents by surprise.

But SMG manager and chief 
embryologist Chew Fang Nang 
said there are not many fertility 
centres in Hatyai.

“Currently, the majority 
of them will go to Bangkok, 
but of course, they would not 
mind exploring Penang also.

“In terms of the price, they 
told me that it is still cheaper 
compared to Bangkok. So, 
they would like to explore the 
option.

“They said that the num-
ber of people who know and 
trust IVF (in vitro fertilisation) 
treatment is quite high in 
Hatyai,” said Chew, who was 
assisted by senior embryolo-
gist Nurul Atikah and junior 
embryologist Khor Chin Yin 
at the roadshow.

Plernpawin Winnie, a coordi-
nator with Jacky Group in Hatyai, 
said she took the opportunity to 
enquire about some courses 
available in Penang.

Fruitful tourism roadshow in Hatyai 

Yeoh (centre, in blue coat) and Ooi (on Yeoh's left) with all the Penang sellers at the launch of the 7 
World Wonders of Penang in Hatyai.

Moh says he has 
established many 
contacts with Thai 
tourism industry players 
at the roadshow.

Wooing 
tourists from 
southern Thailand
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Story by Edmund Lee
Pix by Adleena Rahayu 
Ahmad Radzi

THE nightmare of enduring 
floods for residents in Ta-
man Bunga Raya and its 

vicinity may soon be over once 
the flood mitigation project 
there is completed.

Chief Minister Chow Kon Ye-
ow, who visited the housing ar-
ea under the Sungai Puyu state 
constituency, was made to un-
derstand that the floods have 
been a perennial problem there.

He said the two phases of 
the flood mitigation project 
would help to tackle the prob-
lem facing the residents in the 
low-lying area.

“For phase one, the RM1.176 
million project is expected to be 
completed on Jan 13 next year. 
The ongoing works started on 

Jan 14 this year and are now 
progressing well.

“Some of the works involve 
the upgrading of the drainage 
system in the housing area, in-
stallation of a box culvert, and 
the construction of a new pump 
house.

“During a meeting in August, 
the Seberang Perai City Coun-
cil (MBSP) had proposed the 
phase two flood mitigation proj-
ect to be carried out.

"An allocation of RM3 million 
has since been approved for 
the project.

“The tender for the imple-
mentation of phase two will 
be called next March once ev-
erything is finalised,” he told 
reporters during his "Jelajah♥  ️
Penang" programme in Bagan 
parliamentary constituency.

The components of the proj-
ect are the upgrading of the ex-

isting drainage in Jalan Thamby 
Kecil, the installation of a box 
culvert in Bagan Ajam, and the 
construction of drains in Taman 
Bintang.

Chow said the state has al-
ways been concerned about the 
issue of floods in the state.

State Infrastructure and 
Transport Committee chairman 

Zairil Khir Johari, who was also 
present, said the project was 
aimed at tackling the issue of 
floods in the area.

Others present were then 

Bagan MP Lim Guan Eng, Sun-
gai Puyu assemblyman Phee 
Boon Poh, MBSP mayor Datuk 
Azhar Arshad and MBSP coun-
cillors.

JALAN Jiran 1 in Bagan Dalam is 
now officially Jalan M. Kuppan to 
honour the late Penang football 
great Datuk M. Kuppan.

Jalan M. Kuppan, which is 
about 150m in length, links Ja-
lan Heap Seng Whatt and Jalan 
Bagan Baru 1.

Chief Minister Chow Kon Ye-
ow said the late Kuppan will be 
greatly remembered with a road 
here renamed after him.

“This initiative is not only to 
recognise his contribution to 
Penang but also to the country.

“As we know, the late Kuppan 
had contributed a lot to the state 
and country.

“He is best remembered for 
his agility in attack, which earned 
him the nicknames ‘Black Pan-
ther of Penang’ and ‘Jetboots’.

“He was also a member of 
the national squad that won the 
gold at the 1961 SEAP Games.

“Kuppan, who was born in 
Butterworth, was a clerk with 
the Penang Port Commission 
(PPC) in 1958 and was drafted 
into the Penang state team the 
same year. He worked with PPC 
for 31 years.

“Kuppan also helped the 
Penang football team win the 
Malaya Cup in 1958 and he was 
in the national team which won 

the Merdeka tournament that 
year,” Chow said in his speech 
during the launching of the road 
signage on Sept 2.

The launching was part of 
Chow’s "Jelajah ♥ Penang" 
programme at the Bagan parlia-
mentary constituency on Sept 2.

Also present were state Trans-
port and Infrastructure Commit-
tee chairman Zairil Khir Johari, 
then Bagan MP Lim Guan Eng, 
Bagan Dalam assemblyman Sa-
tees Muniandy, Seberang Perai 
City Council (MBSP) mayor Da-
tuk Azhar Arshad and K. Siva 
Prakesh, who is the son of the 
late M. Kuppan.

Chow added that Kuppan rep-
resented the country for eight 
years up to 1965.

 “He also played 10 seasons 
for Penang, retiring in 1967.

“Thus, to honour and recog-
nise all of Kuppan’s achieve-

ments, the state government 
has agreed to rename Jalan Ji-
ran 1 to Jalan M. Kuppan.

“And I hope through such 
recognition, the late Kuppan’s 
name will continue to flourish 
among the younger generation 
in football,” said Chow.

Siva expressed his utmost 
gratitude and appreciation 
to the state government, Sa-
tees and Lim for the initiative 
to rename Jalan Jiran 1 to Ja-
lan M. Kuppan.

“As his son, I feel very 
proud of this recognition for 
my late father.

“This road is special as my 
late father used to train at a field 
located next to it.

 “Today, the field remains a 
popular spot among football 
players in the area and the com-
munity would feel proud of the 
road named after him,” he said.

NON-GOVERNMENTAL organ-
isation (NGO) Buddhist Tzu 
Chi Merits Society Malaysia in 
Penang has set up a special 
centre known as Tzu Chi Envi-
ronment Protection Education 
cum Community Centre at Ta-
man Pandan in Sungai Puyu, 
Butterworth.

The society's Penang com-
missioner Datuk Khoo Boo Le-
ong said the special centre has 
three main objectives.

“The first is to implement an 
environmental protection pro-
gramme at the centre.

“The dual-purpose centre 
will be a drop-off point for recy-
clable items and an education 
centre to educate the public 
on recycling,” Khoo said in his 
speech during the launch on 
Sept 2.

As for the second objective, 
Khoo explained that Penang 
Tzu Chi would use the centre 
to guide the elderly community 
using a healthy aging concept.

“So, we hope to serve the 
local elderly residents and pro-
mote healthy aging.

“Eldercare services provided 
at this centre are the tentacles 
of Tzu Chi’s deep involvement 
in the community.

“We encourage them to par-
ticipate in Tzu Chi’s volunteer 
services, public welfare activi-
ties and various programmes 
so that they can continue to 

maintain physical and mental 
stability, and live a fulfilling and 
active life,” he said.

Khoo said the third objective 
is to promote vegetarianism 
among the community.

“Tzu Chi has been promoting 
vegetarianism for years.

“Our campaign for vegetarian-
ism started in 2003 during the 
Severe Acute Respiratory Syn-
drome (SARS) outbreak in Asia.

“Since then, Tzu Chi has en-
couraged it on a regular basis.

“We aim to raise awareness 
of the benefits of vegetarian-
ism, such as mitigating global 
warming, nurturing compas-
sion, and reducing collective 
negative karma.

“We will also be launching 
the ‘Meat-free Plant-based Mar-
ket Place’ here on a four sea-
sonal basis (annually) to create 
awareness of the benefits of 
vegetarianism,” Khoo said.

Chief Minister Chow Kon Ye-
ow, who launched the special 
centre as part of his "Jelajah  
♥ Penang" programme at the 
Bagan parliamentary constitu-
ency on Sept 2, praised the 
organisation for the initiatives.

“In terms of environmental 
protection, Tzu Chi has been 
doing an excellent job of re-
cycling wastes via acts of lov-
ing kindness, bringing forth a 
healthier and cleaner environ-
ment for all.

Special centre set up to 
protect the environment

The view of the new road signage that has been renamed 
as Jalan M. Kuppan. 

Ending flood woes in 
Taman Bunga Raya

Chow and the delegation 
visiting the flood prone site 
around the neighbourhood.

Road renamed Jalan M. Kuppan to 
honour  late football legend
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Story by Edmund Lee and 
Riadz Akmal
Pix by Adleena Rahayu 
Ahmad Radzi and Muhamad 
Amir Irsyad Omar

UPGRADING of the sepak 
takraw court at Jalan 
Mohd Saad, Bagan Jer-

mal, has brought smiles to the 
residents in the Bagan Jermal 
state constituency.

Even better news is that plans 
are afoot to upgrade a drainage 
system in the area as well.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow, who was on his ‘Jelajah 
♥Penang’ programme at the 
Bagan parliamentary constitu-
ency on Sept 2, was glad to see 
the sepak takraw court near the 
flats had been upgraded.

The cost incurred was 
RM42,000, which comes under 

the state’s allocation for sports 
development.

The upgrading works com-
menced on March 21 and end-
ed on May 16 this year. The 
works included solar panels and 
welded mesh fence that were in-
stalled at the court.

Chow also spent some time 
playing sepak takraw with the 
youths during his visit to the new 
court.

On another visit, Chow and 
his "Jelajah♥Penang" team also 
inspected the plan by the local 
authorities to upgrade a drain 
near Taman Mas apartment.

The drain would be upgraded 
to a concrete one estimated to 
be 150 metres long.

Chow hoped the completion 
of the drainage system would 
solve some of the erosion is-
sues in the neighbourhood.

Among those present were 
then Bagan MP Lim Guan Eng 
and Bagan Jermal assembly-
man Soon Lip Chee.

Earlier, Chow and his entou-
rage had a great time taking 
part in the Zumba dance togeth-
er with some 200 residents at 
the recreational park at Taman 
Riang in Butterworth.

Chow said the recreational 
park at Taman Riang is among 
the earliest recreational parks in 
the state that is equipped with 
closed-circuit television (CCTV) 

cameras.
“This is because we want the 

people here to feel safe con-
ducting their healthy activities 
such as jogging. We’ll continue 
to monitor the place.

“A few upgrading works, such 
as jogging track, installation of 
exercise equipment and 16 LED 
lights, have also been conduct-
ed over the years at this recre-
ational park to ensure the safety 
of the residents here,” he said.

Chow and his entourage also 
visited the basketball court at 

Taman Bagan in Butterworth.
Joining Chow were Lim, Soon 

and Bagan Dalam assemblyman 
Satees Muniandy.

Chow handed over 40 sets 
of jerseys to the Seberang Perai 
Utara Basketball Association.

He said the state govern-
ment is open to working closely 
with the association regard-
ing its plan to organise various 
programmes in Seberang Pe-
rai Utara to attract more talents 
and interest in basketball from 
the non-Chinese community.

Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang (LPNPP) 
memaklumkan keperluan kepada kesemua pemohon 

Rumah Mampu Milik Negeri Pulau Pinang untuk 
mengemaskini maklumat permohonan bagi pemohon 
yang telah memohon pada tahun 2018 dan sebelumnya. 
Pengemaskinian maklumat ini penting bagi memboleh-
kan permohonan anda kekal berstatus aktif dan terkini. 

Pengemaskinian maklumat boleh dibuat secara online 
melalui Portal Rasmi LPNPP iaitu www.lpnpp.gov.my 
atau aplikasi mudah alih eRumah@LPNPP ataupun 
secara manual dengan memuat turun borang di Portal 
Rasmi LPNPP. Tempoh pengemaskinian adalah bermula 
1 September 2022 hingga 31 Disember 2022.

Bagaimana untuk memastikan permohonan 
Rumah Mampu Milik anda KEKAL 
BERSTATUS AKTIF?
Perkara PALING UTAMA kepada semua permohonan 
Rumah Mampu Milik pada tahun 2018 dan sebelumnya 
untuk membuat pengemaskinian maklumat permohonan 
melalui Portal Rasmi LPNPP atau aplikasi mudah alih 
eRumah@LPNPP.

Kenapa pengemaskinian permohonan 
Rumah Mampu Milik ini perlu dibuat?
1.Tanpa pengemaskinian maklumat permohonan bermula 

dari Tahun 2018 dan sebelumnya, maklumat dalam per-
mohonan yang dikemukakan menjadi TIDAK AKTIF; 
dan
2. Sekiranya tidak aktif, permohonan Rumah Mampu 
Milik akan tidak tersenarai dalam pemilihan semasa 
penawaran rumah dibuat.

Oleh itu, kepada pemohon Rumah Mampu Milik 
yang ingin mengemas kini permohonan, kemas kini boleh 
dilakukan dengan dua (2) kaedah iaitu kemas kini secara 
online atau menghantar borang yang telah dimuat turun 
di Portal Rasmi LPNPP ke Lembaga Perumahan Negeri 
Pulau Pinang (LPNPP), Paras 20, KOMTAR. 

Pengemaskinian permohonan Rumah 
Mampu Milik boleh dibuat dengan kaedah 
seperti berikut: 
A) Cara Pengemaskinian Permohonan Rumah 
Mampu Milik Secara Online:
1. Pengemaskinian boleh dibuat melalui Portal Rasmi 
LPNPP iaitu www.lpnpp.gov.my atau aplikasi mudah 
alih eRumah@LPNPP; dan 
2.Borang PN1 yang telah dikemas kini boleh dimuat tu-
run dan perlu disahkan bersama-sama dokumen sokongan 
hendaklah dihantar secara serahan tangan atau diposkan 
kepada Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang 
(LPNPP), Tingkat 20 KOMTAR.

3. Maklumat pemohon boleh dikemas kini secara online 
mulai 1 September 2022 hingga 31 Disember 2022. 

B) Cara Pengemaskinian Permohonan Rumah 
Mampu Milik Secara Manual:
1.Pemohon perlu mengisi semula Borang PN1 yang 
boleh dimuat turun di Portal Rasmi LPNPP iaitu www.
lpnpp.gov.my.  
2.Pemohon juga perlu kemukakan dokumen sokongan 
bersama-sama Borang PN1 yang telah dimuat turun di 
Portal Rasmi LPNPP seperti berikut:

i.  Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan;
ii.  Salinan Penyata Gaji pemohon dan pasangan  
 (Akuan sumpah jika tidak bekerja atau bekerja  
 sendiri pemohon dan pasangan);
iii.  Salinan Pendaftaran SSM (sekiranya berniaga  
 sendiri);
iv.  Salinan Borang B Perniagaan 
 (BE form – LHDN) (sekiranya berniaga sendiri);
v.  Salinan KWSP pemohon dan pasangan;
vi.  Salinan CCRIS pemohon dan pasangan;
vii.  Salinan Semakan Daftar Pemilih (SPR) 
 pemohon; 
viii.  Salinan Sijil Perkahwinan atau salinan Sijil Cerai;  
 dan
ix.  Salinan Perjanjian Jual Beli (S&P) sekiranya 

memiliki hartanah.
3. Borang PN1 dan dokumen sokongan hendaklah dike-
mukakan secara serahan tangan ke Lembaga Perumahan 
Negeri Pulau Pinang, Paras 20, KOMTAR. 
4. Pemohon yang ingin mengemaskini maklumat permo-
honan secara manual boleh dilakukan mulai 1 September 
2022 hingga 31 Disember 2022. 
Para pemohon boleh menyemak nama dan status di 
Portal Rasmi Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang 
(LPNPP) iaitu https://www.lpnpp.gov.my. 

Jadi, segera kemas kini untuk mengekalkan status 
AKTIF bermula daripada 1 September 2022 hingga 31 
Disember 2022.

HEBAHAN PENGEMASKINIAN MAKLUMAT PERMOHONAN RUMAH MAMPU MILIK NEGERI PULAU PINANG
DI BAWAH 

LEMBAGA PERUMAHAN NEGERI PULAU PINANG (LPNPP)

State cares for 
Bagan Jermal constituents

Chow (right) and Soon (left) trying their 
hand (or is it legs?) at sepak takraw.



N E W SBULETIN MUTIARA November 1 - 15, 2022 11
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Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

报导：翁懿娴
摄影：Noor Siti Nabilah Noorazis

槟州青年发展机构（PYDC）是州
内青年发展的幕后推手，一步一

脚印地筹划着各个活动，让青年有个发
挥所能的平台，有个展现自我的机会。

该机构近年来马不停蹄办了无数个
活动与计划，集结着一群热情及充满干
劲的青年，任由他们闪耀自身的光芒！

今 年 8 月 的 槟 州 国 庆 日 庆 典
上，PYDC首次派出青年代表参与盛
会，青年的活力与璀璨笑容，成了庆典
上的焦点。

《珍珠快讯》日前访问了来自国庆
庆典宣誓团队的成员，聊一聊这些未来
主人翁为何加入这大家庭。

魏鉝玲：大量制造机会让青年发挥
槟州青年发展机构总经理魏鉝玲博

士受访时指出，该机构一直都大量制造
机会与平台，让青年发挥所长。

“青年的未来是一个重要资产，和
国家的发展是息息相关的，因此我们不
断透过活动来提升他们各方面的发展，
如提升青年领导力、专业能力、企业思
维等。”

黄汇婷：拥有2500青年义工
副总经理黄汇婷受访时表示，该机

构目前拥有2500名的青年义工，年龄介
于15岁至35岁。

她说，这里的平台不只是参与活动
或当义工，关注的是青年各方面的塑
造，包括自信、知识与技能、扩大社
交圈子、培养领导才能、提升软技能等

等。

茉莉卡：蜕变得更自信勇敢
20岁的茉莉卡（Molika Mehdy）于今

年2月加入了PYDC。
爱唱歌的茉莉卡说，以往上台表演

前肯定胆怯，但经过这平台给予的机会
和磨练，她蜕变得更有自信与勇敢。

她有感而发指出，应多鼓励时下青
少年参与义工，从中培养出同理心，感
受助人后的那份快乐。

许凯欣：疫情期间当义工最难忘
许凯欣（23岁）告诉记者，最让她

感到有意义及难忘的，就是在疫情期间

当义工，帮助新冠患者！
她说，这段期间她和同伴们负责派

送食物、负责拨电给新冠患者跟进病
情、协助各区议员处理应对疫情的工
作，这段时间她学习很多。

诺哈金：首个任务到彭亨赈灾
莫哈末诺哈金（22岁）指出，在这

平台的首个任务是到彭亨赈灾。
他说，在出发前必须接受赈灾培

训，更由槟州青年发展委员会主席孙意
志亲自带队，那两天一夜的赈灾经验极
具意义，让他知足予目前拥有的。

胡克华仁：青年议会中演“首长”

22岁的胡克华仁（Dhugesswaran）连
续参加了PYDC举办的两届青年议会，
首次的参与就获模拟反对党领袖角色，
今届则获“擢升”成为了“槟州首席部
长”。

他坦言，青年议会是一个了解我国
政治形态的平台，提高青少年的政治醒
觉与参与度，因此他都很积极的协助推
动青年发展，尤其是青年议会。

王甲和：提供软技能教学予青年
以往常参与PYDC活动的王甲和（34

岁），如今则转换成为该机构的内部培
训师之一，专门提供青年软技能或自我
提升等方面的教学。

任职公司客户经理的他表示，由于
平时都忙于应付工作，因此他都尽量在
周末时刻，多参与PYDC活动，并提供
实际的协助，换个方式来回馈社会及该
机构。

佩蒂：不同体验感觉很棒
19岁的佩蒂（Preethi）指出，尽管之

前对PYDC不甚了解，但经过这次和新
朋友一起参与国庆庆典活动及宣誓，她
对PYDC有更深的认识。

“在这里有很多不一样的体验，感
觉真的很棒！”

阿米尔：鼓励青年多接触PYDC平台
18岁的阿米尔（Amir Daniel）是今届

马运会柔道金牌得主，他希望未来多配
合PYDC推动青年发展事物。

他希望透过社交媒体来鼓励青年，
多接触类似PYDC的平台，接受学习新
事物。

由诺哈金（左起）、阿米尔、茉莉卡、
许凯欣、佩蒂、胡克华仁及王甲和组
成的宣誓团队。

PYDC 让青年有个发挥所能的平台，有
个展现自我的机会，中为黄汇婷。




