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MEASURING some 76,000 
sq ft, the Penang Waterfront 
Convention Centre (PWCC) 

will act as a catalyst for more events 
to take place in the state after its 
scheduled completion in 2025.

Chief Minister Chow Kon Yeow, who 
was present to inspect the work’s prog-
ress of The Light City project, expects 
the PWCC, set to be the largest con-
vention centre in the state, to be a key 
venue attraction for major events.

“We welcome the construction of PW-
CC to accommodate more huge events 
to take place in Penang as more busi-
ness visitors will visit the state.

“Of course, we have the Setia 
SPICE Convention Centre in Bayan 
Lepas to cater to various events, but 
a bigger convention facility is needed 

as an alternative.
“The conclusion of the prestigious 

SEMICON Southeast Asia (SEA) 2022 
in Setia SPICE Arena and Convention 
Centre in June has proven that a larger 
facility will be a boost for us.

“This is to ensure that more events 
can take place in Penang, rather than 
being held in our neighbouring countries.

“We look forward to PWCC’s comple-
tion,” he said in his speech after visiting 
the project site. 

The ongoing construction works of 
The Light City project, which is located 
next to the Penang Bridge, is by IJM Pe-
rennial Development Sdn Bhd (IJMPD).

The shopping-centre component of 
the mixed development will feature a va-
riety of retail tenants.

The RM4.5bil mammoth mixed devel-
opment project has two phases. 

The first phase includes The Wa-
terfront Shoppes, PWCC, hotel & 
office tower and Mezzo residences, 
while the second phase comprises 
The Waterfront Shoppes, Commer-
cial Tower (future development) and 
Essence residences.

Both phases are expected to be com-
pleted in the first quarter of 2025.

IJMPD general manager Tan Hun 
Beng, who briefed Chow and the me-
dia personnel earlier on the project, 
noted the state’s need to have a big-
ger convention hall to cater to more 
huge events.

“We will do our best to speed up the 
construction’s progress to ensure PW-
CC can be completed soon.

“It is our hope to assist the state 
in bringing in more exhibitions and 
conferences,” he said.

Also present was IJMPD director 
Datuk Toh Chin Leong.

2025 target for PWCC

Artist’s impression of the PWCC project which is 
located next to the Penang Bridge.

The RM4.5bil 
mammoth 
mixed 
development 
project is 
expected to 
lift Penang to 
greater heights.

Chow with the IJMPD delegation visiting the project site.
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OUR diversity is our 
strength and we should 
maintain this to take 

Penang higher.
Speaking during the inves-

titure ceremony at Dewan Sri 
Pinang to mark his 73rd birth-
day celebration recently, Gover-
nor Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak 
called on the Penang govern-
ment to continue its efforts to 
promote unity and friendship 
among the people.

“Unity among the commu-
nity is important for develop-
ment. Therefore, I encourage 
the state government to con-
tinue organising programmes 
that promote unity. 

“Penang can be proud of 
the level of unity that has been 
achieved so far. We must see 
our diversity as our strength. We 
must stay united and strong in 
this plural state.

“I also call the people to show 
mutual respect to one anoth-
er,” he said in his speech.

Ahmad Fuzi consented to 
bestow state awards, medals 
and honours to 1,380 recipi-
ents this year.

He praised the Penang gov-
ernment for managing the re-
cent water disruption in Pen-
ang well.

“The water disruption in 
Penang was due to the Baling 
flash flood at Kampung Iboi in 
Kupang, Kedah. The incident 
caused the Sungai Muda raw 
water to be murky.

“Adequate water supply of 
raw water is important not 
only for the consumers but 
also for agriculture and in-
dustrial development. 

“Any disruption to the water 
supply is unacceptable, espe-
cially if it is caused by human 
error and negligence,” he said.

Ahmad Fuzi urged the fed-
eral government to prioritise 
the completion of Phase 2B 
of the Mengkuang Dam water 
supply system.

He also urged the federal 
government to play its role as 
a facilitator in ensuring that the 
Sungai Perak Raw Water Trans-
fer Scheme (SPRWTS) is imple-

mented immediately to meet 
Penang’s raw water needs.

Ahmad Fuzi said the people 
of Penang should feel lucky to 
be able to live in harmony under 
a Penang government led by the 
Chief Minister.

“I believe that the state’s 
Penang2030 vision of ‘A Fam-
ily-Focused Green and Smart 
State that Inspires the Nation’ 
will continue to receive support 
from the people,” he said.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow said Penang recorded the 
highest gross domestic product 
(GDP) growth of 6.8% among 
the states in 2021.

“The state also recorded 

RM76.2 billion of total approved 
manufacturing investment in the 
same year.

“Meanwhile, the Penang 
International Airport has reg-
istered 1,039,996 passenger 
movements between January 
and May this year.

“The Penang government 
will ensure the continuity of 
excellence through the imple-
mentation of projects and peo-
ple-based programmes.

“We want the fruits of devel-
opment to be felt by all levels 
of society,” he said.

Leading the list of recipi-
ents this year were three in-
dividuals who were awarded 
the Darjah Panglima Pang-
kuan Negeri (DPPN), which 
comes with the title “Dato’ 
Seri”. They were dates im-
porter and distributor Dato’ 
Seri Yusuf Taiyoob, Malaysia 
Semiconductor Industry Asso-
ciation (MSIA) president Dato’ 
Seri Wong Siew Hai, and for-
mer Syarikat Takaful Malaysia 
Keluarga Bhd group chief ex-
ecutive officer Dato’ Seri Mo-
hamed Hassan Kamil.

Governor: Diversity 
is our strength

FIVE academicians from Univer-
siti Sains Malaysia (USM) were 
honoured at the investiture cer-
emony to mark Governor Tun 
Ahmad Fuzi Abdul Razak's 73rd 
birthday celebration.

USM’s Centre for Marine 
and Coastal Studies (Cemacs) 
director Prof Dato’ Dr Aileen 
Tan Shau Hwai said she was 
grateful that the academicians 
were recognised by the Pen-
ang government for their con-
tributions to society.

“As academicians, we want 
to play our role as advisers to 
policymakers. The findings in 
educational institutions need 
to be translated into actions, 
policies, and regulations.

“This is why academicians 
and the government must 
work together towards the 
same goal,” she said when 
met at Dewan Sri Pinang after 
the ceremony.

Tan, who is more fondly 
known as Dr Aileen, also 
spoke about The Middle Bank 

Marine Sanctuary.
“Together with marine sci-

entist Prof Dato’ Dr Zulfigar Ya-
sin who is leading the effort, 
Cemacs is trying to protect the 
seagrass areas in Penang.

“Prof Zulfigar is helping in 
Cemacs and we are trying to ga-
zette the marine seagrass area 
as a marine sanctuary with the 
support of the state.

“The seagrass ecosystem is 
one of the most efficient carbon 
sequesters and carbon sinks. 
They can absorb and hold car-
bon, preventing it from polluting 
the air or water.

“Comparatively, the sea-
grass is a better carbon se-
quester than a tropical rainfor-
est. And many people are not 
aware of the importance of 
seagrass in mitigating climate 
change,” she said.

In November last year, 
Chief Minister Chow Kon 

Yeow revealed the plans to 
gazette the Middle Bank as a 
marine sanctuary.

It was reported by an Eng-
lish media that the initiative 
is termed ‘Middle Bank Ma-
rine Sanctuary’ (MBMS) and 
it will cover the stretch of the 
sea from the seagrass mead-
ow until Pulau Gazumbo, the 
nickname for an isle north of 
Penang Bridge.

Tan was conferred the 
Darjah Yang Mulia Pangkuan 
Negeri (DMPN) award, which 
carries the title, Dato’, during 
the investiture ceremony at 
Dewan Sri Pinang.

Four others – Zulfigar, 
USM’s School of Biological 
Sciences dean Prof Dr Amirul 
Al-Ashraf Balakrishnan Abdul-
lah, USM’s Engineering Cam-
pus director Prof Dr Nor Azazi 
Zakaria and USM lecturer Prof 
Dr Noraida Endut received the 

Darjah Setia Pangkuan Negeri 
(DSPN) award, which also car-
ries the title, Dato’.

Zulfigar said the recognition 
cuts across all levels of society 
and highlights the important 
role of educators in these chal-
lenging times.

Academicians recognised at investiture ceremony

Ahmad Fuzi, his consort Toh Puan Khadijah Mohd Nor, Chow and his 
wife Tan Lean Kee respecting the national anthem as it is played.

Pulau Tikus assemblyman Chris Lee (left) taking a wefie with Seri 
Delima assemblyman Syerleena Abdul Rashid (right) and Penang 
Island City Council secretary Dato' A. Rajendran after the ceremony.

Zulfigar receiving the DSPN 
award from Ahmad Fuzi.

Tan: We want to play 
our role as advisers to 
policymakers.
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THEIR work is dirty, dangerous 
and difficult but for the Penang 
Island City Council (MBPP) Urban 
Services Department workers it 
has been a normal routine for 
the past few decades.

These unsung heroes have 
contributed their efforts to make 
Penang island a better place to 
live in and their contributions did 
not go unnoticed. 

Twelve of them received 
awards to mark Governor Tun 
Ahmad Fuzi Abdul Razak’s 73rd 
birthday celebration.

They received their Pingat 
Bakti Setia (PBS) and Pingat 
Jasa Kebaktian (PJK) awards 
respectively during the state’s 
investiture ceremony in Dewan 
Sri Pinang. 

Thanking the state and lo-
cal council, R. Chandrasegaran, 
59, who was conferred the PBS, 
could not believe that his sacri-
fices and hard work were recog-
nised. 

“A special gratitude to the 
council for acknowledging my 
efforts and services to the 
community.

“It is one of the most impor-
tant accolades in my life,” said 
Chandrasegaran, who has been 
working for the local council for 
36 years.

M. Murugiah, 54, could not 

hide his joy after being con-
ferred the PJK.

“I am honoured that my 14 
years of hard work is recog-
nised by the authorities. I am 
involved in most of the drain-
age cleaning works which is not 
an easy task but I am proud to 
serve Penangites,” he said.

Yeoh Kin Weng, 59, could 
not contain his excitement af-
ter getting the PBS award.

“I have been with the coun-
cil for the past 40 years and I 
will strive to work harder,” said 
Yeoh, who is involved in repair-
ing most of the public toilets.

MBPP mayor Datuk Yew 
Tung Seang, who was present, 
hoped that the honours given 
would motivate them to serve 
the community better.

Abdul Wahid Ahmad, 59, 
who was conferred the PBS 
award, vowed to work harder 

for the state and community.
“This is my first time re-

ceiving an award for the work 
I have been doing all these 
years.

“I thank the local council 
(MBPP) for trusting and sup-
porting me all these years,” 
Abdul Wahid said.

Abdul Wahid has been work-
ing for the local council for 34 
years.

Another individual, Abdul 
Halim Sheriff, 58, was also 
conferred the PBS.

He works in the same de-
partment as Abdul Wahid.

Abdul Halim dedicated his 
award to his wife who is ill at 
home.

“This award will make her 
extremely happy.

“Also, I would like to thank 
MBPP for giving me an oppor-
tunity to work 36 years ago."

TWO veteran journalists – 
S. Arulldas and V. Sivaji 
– were among the 1,380 

recipients of state awards 
presented by Governor Tun 
Ahmad Fuzi Abdul Razak in 
conjunction with his 73rd 
birthday celebration.

Arulldas, 67, received the 
Darjah Setia Pangkuan Negeri 
(DSPN) which carries the Dato’ 
title on July 26 while Sivaji, 62, 
received the Pingat Jasa Kebak-
tian (PJK) award from Ahmad 
Fuzi a day earlier at the Dewan 
Sri Pinang. 

Both Arulldas and Sivaji have 
worked for different news or-
ganisations in their over four de-
cades in journalism.

Arulldas started as a journal-
ist with Tamil Osai, then moved 
to theSun, News Straits Times, 
Malay Mail, The Vibes and now 
Malaysiakini.

The greatest scoop of his 
career thus far was when he 
exposed the migrant prison 
camps and the mass graves in 

Wang Kelian, Perlis, in a report 
for Malay Mail in 2015. 

He still vividly remembers 
he reached the site on a hill in 
Wang Kelian, together with pho-
tographer Sayuti Zainuddin, on 
May 13, 2015.

His report became world 
news as it was picked up by in-
ternational news agencies and 
magazines. Later, about 400 
security personnel and relevant 
agencies exhumed a total of 
139 bodies from the graves. 
Following the discovery, the gov-
ernment set up a Royal Com-
mission of Inquiry.

“This was one of the great-
est inhumane acts against the 
migrants. It’s a human tragedy. 
People can be so merciless. I 
feel I have done justice to the 
migrants through my reports.

“And I am now writing a book 
on human trafficking, including 
this indelible incident, and my 
journey as a journalist,” Arul-
ldas said.

“I never thought I would get a 

Datoship. I am thankful to the 
state government, CM Chow, 
and Prof Dr Ramasamy for 
the award. My gratitude also 
goes to Pertubuhan Kebajikan 
dan Sosial Kaum India Pulau 
Pinang (a non-governmental 
organisation), its president Ba-
lan Nambiar and adviser Datuk 
Subramaniam, and my friend 
Datuk Seri R. Arunasalam,” 
said Arulldas, who is the NGO’s 
auditor.

To rejoice with him at the cer-
emony were his wife, Theresa 
Arulanthu, and two children – 
Precilla Shantini, 37, and Cal-
vin Jeevananthan, 33, grand-
daughter Samantha Darren Da-
vid, sister-in-law Catherine and 
nephew Philip.

For Sivaji, he currently focus-
es on “feel good” stories for his 
news portal after having worked 
for NST and Malay Mail for sev-
eral years.

“Just before Covid-19, I 
launched my portal, called Pen-
ang Hyper Local. As the name 

suggests, it is all about local 
news – Community news, CSR 
(corporate social responsibility), 
hotel beat, travel and tourism.

“I feel happy to get this 
award. My recognition, I think, 
comes from my work done for 
Penang Hyper Local. I do a lot 
of write-ups on investments, 

tourism, housing, and transport 
being carried out by the state 
government.

“I thank the state for this 
award. It will inspire me to do 
more,” said Sivaji, who also 
owns the Where2 magazine 
which has migrated from print to 
online.

Two veteran journalists honoured

Arulldas and his wife, Theresa, 
at the awards’ ceremony.

Sivaji showing off his medal 
and award certificate at 
Dewan Sri Pinang.

The MBPP staff posing for a photo with their medals conferred 
during the state investiture ceremony at Dewan Sri Pinang.

DOING social work to im-
prove the lives of others can 
take quite a lot out of a per-
son, but it can also be very 
fulfilling.

For Datuk Seri Wong Siew 
Hai, Cefinny Teh Jin Pei, Keng 
Soo Peng and Patricia Chung 
Wei Leng, their commitment 
to the Penang Care Society 
and services to the commu-
nity at large are highly valued 
by the state.

They were among the 
1,380 people who were con-
ferred awards by Governor 
Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak 
in conjunction with his 73rd 
bir thday celebration recently.

During the Covid-19 pan-
demic, Wong, who is also 
the president of the Malay-
sia Semiconductor Industry 
Association (MSIA), played a 
significant role in the Penang 
Care Society (formerly called 
PgCare Alliance).

He was put in charge of 
finance (fund-raising), one 
of the four core areas. The 
other three equally important 
areas are mental health (un-
der Datuk Seri Leslie Lee), 
job (Datuk Jimmy Ong) and 
food and essential aid (Felix 
Chuah Gim Chuan).

Wong said he was hon-

oured to receive the Darjah 
Panglima Pangkuan Negeri 
(DPPN), which carries the ti-
tle Dato’ Seri.

“This award reflects the 
contributions not just by me 
but the organisations which I 
represented.

“It reflects the charity work 
which I am involved in, and 
the people and volunteers 
who have contributed to soci-
ety,” he said.

Cefinny Teh, who is the 
Penang Care Society secre-
tary, received the Pingat Jasa 
Kebaktian (PJK) award.

“The award is unexpected, 
and I feel very good to re-
ceive it. My staff members 
were leaping with joy when 
they learned of the award.

“I want to thank all in the 
Penang Care Society, its sup-
porting groups, and YB Phee 
(Boon Poh), Dr Ngoo Seong 
Boon and Major (PA) Chong 
Soon Kheng,” said Teh.

Keng, who is the treasurer 
of Penang Care Society and 
an accountant by profession, 
received the Pingat Kelakuan 
Terpuji (PKT) while Patricia 
Chung, who was appointed 
as the society's legal adviser, 
received the Pingat Jasa Ke-
baktian (PJK) award.

Recognition for MBPP’s ‘unsung’heroes A heart for the needy
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THE  first Penang SMEs 
Olympics 2022 on July 
16 saw small and me-

dium enterprises (SMEs) in 
Penang coming together to 
celebrate sportsmanship and 
engage in a healthy lifestyle.

 Hosted by Aemulus Cor-
poration Sdn Bhd, the event 
attracted 12 other SMEs and 
the participants took part in 
five sports.

The sports contested were 
badminton, futsal, table tennis, 
track and field and tug-of-war.

The SMEs which participated 
were Aemulus, Cortex Robotics, 
Globetronics, GSH Precision, 
Ideal Vision, Oppstar, Opulent, 
Pentamaster, RDT Enterprise, 
SMI Paper Industry, StarFive, 
Swift Bridge Technologies, and 
Value Sources.

Organising chairman Mar-
cus Lee said the idea of host-
ing the event stemmed from 
his conversation with Aemu-
lus founder and chief execu-
tive officer Ng Sang Beng five 
months ago.

“He had asked what we could 
do as a company to promote 
wellness as part of our ESG (en-
vironmental, social governance) 
initiative to the companies in 
Penang.

“The word Olympics instantly 

came to mind. And knowing it 
is never easy for smaller com-
panies and SMEs, with limited 
resources, to organise this kind 
of event, Aemulus decided to 
take the lead to make it happen 
for our employees and our SME 
community.

“So that was how Penang 
SMEs Olympics 2022 got 
started.

“I am thankful that 12 com-
panies responded to our invi-
tation. 

“There were a few multi-

national corporations (MNCs) 
which were also interested, 
but as this is our first time 
organising an event of this 
scale, and not knowing how 
the Covid situation would be at 
this time, we decided to keep 
it within SME companies,” he 
said in his speech before the 
opening of the event at Univer-
siti Sains Malaysia.

The 50th Anniversary of 
Penang’s Industrialisation 
Celebration Organising Com-
mittee chairman Datuk Seri 

Lee Kah Choon said Penang 
has been transformed after 
50 years of industrialisation 
and is attracting talents from 
all over the country to sustain 
the industry moving forward.

“It is important for the 
SMEs in Penang to work to-
gether to face the greater chal-
lenges out there, and for local 
SMEs to participate in the 
supply chain,” he said.

Chief Minister Chow Kon Ye-
ow, who launched the Penang 
SMEs Olympics 2022, said this 

year marks the Golden Jubilee 
of Industrialisation in Penang.

“With the tagline of ‘50 Years 
of Excellence and Beyond’, 13 
focused themes have been iden-
tified to mark our celebration.

“InvestPenang and Pen-
ang Development Corporation 
(PDC), being the lead agen-
cies for this celebration, have 
planned and coordinated a 
year-long event with industry 
leaders to showcase Penang’s 
transformation journey and the 
vast opportunities ahead. The 
Penang SMEs Olympics 2022 
is one of them.

“The Covid-19 pandemic took 
us all by storm over the past two 
years. Most of us were hit hard 
by the harsh reality of being 
homebound.

“Adapting was the only op-
tion. But what was most over-
looked during those trying times 
was not only our mental health 
but also our physical health.

“With that in mind, Aemulus 
together with 12 other SMEs 
joined the effort to make this 
Olympics event possible, with 
the hope that we can highlight 
the importance of sports to 
our physical fitness and build 
a stronger community,” Chow 
said in his speech.

“I must note that we are in 
this not to compete against 
each other, but to get together. 
It is not about who wins or los-
es, but a form of appreciation 
for in-person interactions which 
we have missed over the past 
two years.

“Let us keep in mind our Pen-
ang2030 vision of ‘A Family-Fo-
cused Green and Smart State 
that Inspires the Nation’."

First industry-led Penang 
SMEs Olympics The participating 

teams march in at 
the Penang SMEs 
Olympics 2022.



N E W SBULETIN MUTIARA september1 –15, 2022 5
Story by Riadz Akmal
Pix by Muhamad Amir Irsyad 
Omar

MEMBERS of the Paya 
Terubong Voluntary Fire 
Brigade Association will 

soon be able to operate under 
better conditions after receiv-
ing aid of RM160,000 from 
the Penang government and 
service centres of elected rep-
resentatives on July 16.

Chief Minister Chow Kon Ye-
ow said from the total amount 
donated, the state government 
contributed RM50,000.

“Meanwhile, Paya Terubong 
and Air Itam service centres 
donated RM30,000 each while 
the Bukit Gelugor parliamen-
tary service centre chipped in 
with RM50,000.

“The donation is to help 
the association conduct repair 
works involving the roof, gate 
and other parts of the station 
damaged by fallen trees due 
to the heavy rain and thunder-
storms on June 1.

“I was told that the estimat-
ed cost of the repair works is 
around RM250,000.

“I hope that the donation 
would assist in the repair 
works.

“The donation given today 

also shows that the state 
government and representa-
tives care and truly appre-
ciate the services and sac-
rifices of the voluntary fire 
brigades in Penang.

“At the same time, I hope 
more non-governmental organ-
isations (NGOs) and compa-
nies will step forward to assist 
the Paya Terubong Voluntary 

Fire Brigade Association in the 
repair works since the amount 
donated is still not enough,” 
Chow said in his speech during 
the mock cheque handover cer-
emony at the fire station.  

Also present were state Wel-
fare and Environment Commit-
tee chairman Phee Boon Poh, 
Air Itam assemblyman Joseph 
Ng Soon Siang, Senator Lim 

Hui Ying and Paya Terubong 
Voluntary Fire Brigade Associa-
tion chairman Cheah Kok Beng.

Cheah expressed his grati-
tude and appreciation to the 
Penang government and elect-
ed representatives for their 
valuable contribution to the as-
sociation.

“As of now, we need anoth-
er RM90,000 before we can 

start the repair works and 
hopefully more donations will 
come in from NGOs and good 
Samaritans.

“We need to repair the 
damaged parts of the fire sta-
tion as soon as possible so 
that we can serve the Paya 
Terubong and Air Itam ar-
eas effectively in case of an 
emergency,” he said.

Chow together with Ng (fourth from left), Lim (fifth from left), Cheah (seventh from left), Phee (eighth from left) and 
the fire station volunteers and other guests taking a group picture together while holding the mock cheque during the 
handover ceremony.

Aid for voluntary firemen
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தமிழ்ப்பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு முன்்னாள் 
மனாணவர்்களின் ்பங்களி்பபு அவசியம் - தர்மன்

கெபுன் பூஙெகா - “இந்திய மாணவர்கள் 
குறிப்ா்க தமிழப்ள்ளியில் ் யின்ற முன்ாள் 
மாணவர்கள் தமிழப்ள்ளியின வளரச்சிக்கு 
ஊனறுக்காளா்க விளங்க கவண்டும். 
தமிழப்ள்ளியயத் த்து அடித்தளமா்கக் 
க்காண்டு முனக்றிய மாணவர்கள் 
அவர தம் ்ள்ளி்களுக்கு நிதியுதவி 
மட்டுமினறி நிபுணத்துவம், ்ங்களிபபு, 
தன்ாரவலர்களா்க ஈடு்டுதல் ஆகியயவ 
தமிழப்ள்ளியின ்கல்வி கமம்்ாட்டுக்கு 
உறுதுயணயா்க அயமயும்,” எ் மகலசிய 
இந்து சங்க மாநில துயணத் தயலவரும் 
புக்கிட் க்ண்கடேரா வட்டோரப க்ரயவயின  
தயலவருமா் விகவ்க நாய்கன திரு தரமன 
நம்பிக்ய்கத் கதரிவித்தார. 

இந்திய சமூ்கம் ஒரு ்கல்வி சாரந்த 
சமூ்கமா்க உருமாற்றம் ்காண அய்வரின 
்ங்களிபபு அவசியம், என்றார. 

மகலசிய இந்து சங்க புக்கிட் 
க்ண்கடேரா  வட்டோரப க்ரயவயின 
ஏற்ாட்டில் 44-வது திருமுய்ற ஓதும் விழா 
ஆயிர யவசியர � மீ்ாட்சி சுந்தகரசுவரர 
திருக்க்காவிலில் சி்றப்ா்க நயடேக்ற்றது.

“மாநில அரசு, ்கடேந்த 2008 ஆம் ஆண்டு 
முதல் இந்திய சமூ்கத்தின வளரச்சிக்்கா்க 
்ல ஆக்்கபபூரவமா்த் திட்டேங்கயளச் 
கசயல்்டுத்தி வருகி்றது. 

“மாநில அரசு இந்தியர்களின 
சமூ்கநலன மறறும் ்கல்வி 
முனக்ற்றத்திறகு ஒவகவாரு ஆண்டும் 
பி்ாஙகு இந்து அ்றப்ணி வாரியத்திறகு   
நிதியுதவி வழஙகுகி்றது. மாணவர்கள் 
்கல்வியில் சி்றந்து விளங்க மாநிலத்தில் 
உள்ள 28 தமிழப்ள்ளி்களுக்கும்  

நிதியுதவி வழஙகுவது ்ாராட்டேக்குரியது,” 
எ் திருமுய்ற ஓதும் நிய்றவுவிழாவில் 
்கலந்து க்காண்டே புக்கிட் க்ண்கடேரா 
நாடோளுமன்ற உறுபபி்ர கவாங க�ான 
வாய் இவவாறு கதரிவித்தார.

“இந்து சமயத்யதப ்ய்றச்சாறறும் 
இந்த திருமுய்ற ஓதும் விழாவில் ஒவகவாரு 
ஆண்டும் மாணவர்களின ்ஙக்கறபு 
அதி்கரிப்யதக் ்கண் கூடோ்க ்காண 
முடிகி்றது. கமலும், மகலசிய இந்து சங்க 
புக்கிட் க்ண்கடேரா வட்டோரப க்ரயவ 
ஒவகவாரு ஆண்டும் 200-க்கும் கமற்ட்டே 
நடேவடிக்ய்க்கள், திட்டேங்கள், நி்கழச்சி்கள் 
ஏறறு நடேத்துகி்றது. க்காவிட்-19 கதாறறு 

கநாய் ்காலக்்கட்டேத்திலும் இந்தப க்ரயவ 
கதாடேரந்து சமூ்கத்திறகுச் கசயவ 
ஆறறியது ்ாராட்டேக்குரியது, என்றார. 

எ்கவ, நாடோளுமன்ற உறுபபி்ர 
கவாங க�ான வாய் மகலசிய இந்து 
சங்க புக்கிட் க்ண்கடேரா வட்டோரப 
க்ரயவக்கு ரிம10,000-ஐ நனக்காயடேயா்க 
வழஙகி்ார. 

இவவிழாவில் 140 மாணவர்கள் மறறும் 
130 க்றக்றார ்கலந்து க்காண்டே்ர. 
தனிந்ர மறறும் குழு முய்றயில் கதவாரம் 
ஓதுதல், கமயடே க்ச்சுப க்ாட்டி, வரணம் 
தீட்டும் க்ாட்டி எ் சமயம் மறறும் ்கயல 
சாரந்த க்ாட்டி்கள் நடேத்தப்ட்டே். 
மாணவர்கள் ்ாரம்்ரிய ஆயடே அணிந்து 
திருநீறு பூசி ் ாரப்தறக்க வண்ணமயமா்கக் 
்காட்சியளித்த்ர.

44-வது திருமுய்ற ஓதும் விழாயவ  
பி்ாஙகு மாந்கர ்கழ்க ்கவுனசிலர 

்காளியப்ன அதி்காரபபூரவமா்கத் 
கதாடேக்கி யவத்தார. திருமுய்ற ஓதும் 
விழாவா்து மாணவர்களின சமய 
நம்பிக்ய்கயய வளரப்கதாடு நனக்றிப 
்ண்பு்களுடேன சி்றந்த மாணவ்ா்க 
உருவாக்குவதறகுத் துயணபுரிகி்றது. 

இந்நி்கழச்சியில், மகலசிய இந்து சங்க 
பி்ாஙகு மாநில க்ாருளாளர ்கலாராணி; 
ஆயிர யவசியர � மீ்ாட்சி சுந்தகரசுவரர 
ஆலயச் கசயலாளர ்ககணசன மறறும் 
பிரமு்கர்கள் ்கலந்து க்காண்டே்ர.

வட்டோர ரீதியில் நடேத்தப்டும் இந்த 
திருமுய்ற ஓதும் க்ாட்டியில் கவறறிப 
க்றும் மாணவர்கள் மாநில ரீதியிலா் 
க்ாட்டியில் ்கலந்து க்காள்வர. 
இபக்ாட்டியில் கவறறி வாய்கச் சூடும் 
மாணவர்கள் கதசிய அளவிலா் க்ாட்டியில் 
்கலந்து க்காள்ள கதரந்கதடுக்்கப்டுவர 
எ் அறியப்டுகி்றது.

புக்கிட் பெண்டேரா நாடோளுமன்ற உறுப்பினர் ்�ாங் ப�ான �ாய் ம்ேசிய இந்து சங்்க புக்கிட் 
பெண்டேரா �ட்டோரப் ்ெரவ�க்கு �ழங்கிய ரிம10,000-்கான மாதிரி ்கா்சாவேவய தவே�ர் 

தர்மன பெற்றுக் ப்காணடோர். (உடேன ்ெரவ� உறுப்பினர்்கள்).

44-�து திருமுவ்ற ஓதும் விழாவில் ப�ற்றிப் 
பெற்்ற மாண�ர்்களுடேன நாடோளுமன்ற 
உறுப்பினர் ்�ாங் ப�ான �ாய் மற்றும் 
புக்கிட் பெண்டேரா �ட்டோரப் ்ெரவ� 

உறுப்பினர்்கள்.

திருமுவ்ற ஓதும் விழாவில் ்கேந்து ப்காணடே 
மாண�ர்்கள்.

 ம்ேசிய இந்து சங்்க மாநிே துவணத் 
தவே�ரும் புக்கிட் பெண்டேரா �ட்டோரப் 

்ெரவ�யின  தவே�ருமான வி்�்க 
நாய்கன திரு தர்மன.



3செய்திகள்முத்துச் செய்திகள் br¥l«g® 1-15, 2022 2

ஜகார்ச்டவுன் -  பி்ாஙகு மாநில அரசு 
121 ஆண்டு்கள் ்ழயமயா் பி்ாஙகு 
வாடோ குருத்வாரா சாஹிப ஆலயத்திறகு 
்ராமரிபபு மறறும் மறுசீரயமபபுப 
்ணி்களுக்கு உதவும் க்ாருட்டு ரிம50,000 
ஒதுக்கீடு வழஙகியது.

மாநில வீட்டுவசதி, உள்ளாட்சி, 
ந்கரபபு்ற மறறும் கிராமபபு்ற திட்டேமிடேல் 
ஆட்சிக்குழு உறுபபி்ர கெக்டிப சிங டிகயா 
கூறுய்கயில், குருத்வாரா கமம்்ாட்டுப 
்ணி்கள் தறக்ாது முக்கியமா் ்கட்டேத்தில் 
உள்ளது.

"தறக்ாது முக்கியமா் ்கட்டேம் 
எனறு கூறும்க்ாது, ஒப்ந்தக்்காரர்கள்  
இயறபியல் ்ணி்கயளத் கதாடேங்க 
கவண்டிய கநரமாகும்.

"சிகமனட் ்ணியின ஆரம்் ்கட்டே 
்ணி்கள் நிய்றவயடேந்துள்ள், எ்கவ 
இபக்ாது ‘கிளஸடேரிங’ மறறும் பி்ற 
்ணி்கயளத் கதாடேஙகுகி்றது.

"இத்திட்டேத்யதச் கசயல்்டுத்த  
்ல வருடேங்களா்க க்ாறுபபுடேனும் 
அரப்ணிபபுடேனும்  கசயலாறறிய 
ஆலய கமம்்ாட்டுத் திட்டேக் குழு 
உறுபபி்ர்களுக்கு நனறித் கதரிவிக்்க 
விரும்புகிக்றன. எ்கவ, நாங்கள் 
இபக்ாது ஒரு முக்கியமா் கமம்்ாட்டுப 
்குதிக்குள் நுயழவதால், இத்திட்டேம் 
நிய்றகவறும் வயர அவர்களின ்கடி் 
உயழபய்  வரகவறகிக்றாம்," எனறு 

இந்து ஆலயங்கள் சமூ்கம், ்கல்வி 
மமயமனா்க உருமனாற்றம் ்கனாண 

இலக்கு - குமரேசன்

சீக்கிய ஆலய ்பேனாமரி்பபு மறறும் 
மறுசீேமம்பபுத் திட்டத்திறகு 

நிதியுதவி

பி்ாஙகு வாடோ குருத்வாரா ஆலயத்தில் 
நடேந்த கசய்தியாளர சந்திபபின க்ாது 
கெக்டிப கூறி்ார.

 நாட்டிகல ்ழயமயா் ஆலயங்களில் 
ஒன்றா் இந்த குருத்வாரா ஆலய 
்ராமரிபபுப ்ணி்கள் நிய்றவுப க்்ற 
அய்த்து தரபபி்ரின ஆதரயவயும் 
்ங்களிபய்யும் எதிர்ாரக்கிக்றாம்.

"நான முனக் குறிபபிட்டேது க்ால், 
வருகின்ற அக்கடோ்ர,8 ஆம் கததி 
க்காம்தார தி கடோபபில்  நிதித் திரட்டும் 

்ாரம்்ரிய விருந்கதாம்்ல் நி்கழச்சி ஒனய்ற 
நடேத்தவுள்களாம்.  இந்நி்கழச்சியின 
மூலம் ்ராமரிபபு மறறும் மறுசீரயமபபுத் 
திட்டேத்திறகு உதவ ரிம2 மில்லியன 
திரட்டேத் திட்டேமிட்டுள்ளதா்க,"  கெக்டிப 
கமலும் விவரித்தார.

இதறகியடேயில், பி்ாஙகு வாடோ 
குருத்வாரா சாஹிப ்ராமரிபபு மறறும் 
மறுசீரயமபபுத் திட்டேத் தயலவர டேத்கதா� 
மஹிந்தர சிங துல்கு கூறுய்கயில், 
க்காவிட்-19 ்காரணமா்க, இம்கமம்்ாட்டுத் 
திட்டேச் கசலவு ரிம4 மில்லியனில் இருந்து 
ரிம5.9 மில்லிய்ா்க உயரந்துள்ளது.

"வியரவில் ஏற்ாடு கசய்துள்ள 
இந்த விருந்கதாம்்லின மூலம், 

அய்வரிடேமிருந்தும்  ஆதரயவயும் 
க்றுகவாம் எனறு நம்புகிக்றாம்," என்றார.

இதுவயர ரிம1.1 மில்லியன 
வசூலிக்்கப்ட்டுள்ளதா்க அறிவிக்்கப்ட்டேது.

இதனியடேகய, பி்ாஙகு மாநில 
அரசு இஸலாம் அல்லாத வழி்ாட்டுத் 
தலங்கள் அய்த்திறகும் உரிய ்கவ்ம் 
கசலுத்தப்டுவயத கதாடேரந்து உறுதி 
கசய்கி்றது. இதுவயர, சீ்க் க்காயில்்கள் 
(108), இந்து ஆலயங்கள் (54), குருத்வாரா 
ஆலயங்கள்(10) மறறும் கதவாலயங்கள் 
(44) எ் 216 கமம்்ாட்டுத் திட்டேங்கள் 
கசயல்்டுத்தப்ட்டுள்ள். இதற்கா்க 
மாநில அரசு RIBI திட்டேத்தின மூலம் 
ரிம9.04 மில்லியன கசலவிட்டுள்ளது.

ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் பெக்டிப் சிங் டி்யா பினாங்கு �ாடோ குருத்�ாராவின ்மம்ொட்டுப் 
ெணி்களுக்்கான மாதிரி ்கா்சாவேவய எடுத்து �ழங்கினார்.

பினாங்கு �ாடோ குருத்�ாரா சாஹிப் ஆேயம்.

பத்து உபகான் - “இந்து ஆலயங்கள் 
வழி்ாட்டுக்கு மட்டுமினறி சமூ்கம் மறறும் 
்கல்வி யமயமா்கவும் உருமாற்றம் ்காண 

கவண்டும். இதன 
மூலம், சமூ்கநலன 
மிக்்க திட்டேங்கள் 
வழிநடேத்தவும்  இந்திய 
சமூ்கத்தி்ர ்ல 
நனயம்கள் அயடேயவும் 
வழிவகுக்கும்.

“க்ாதுவா்ககவ, 
ஆ ல ய ங ்க ள் 
வ ழி ் ா டு 
மறறும் சமயம் 
ச ா ர ந் த 

நி்கழச்சி்கள் மட்டுகம ஏறறு நடேத்தும் 
தலமா்க மட்டும் இல்லாமல் சமூ்கம், 
்கல்வி மறறும் சமுதாய முனக்ற்றத்திறகு 
முனக்டுத்துச் கசல்லும் யமயமா்கவும் 
தி்கழ கவண்டும். 

்த்து உ்ான சட்டேமன்ற 
உறுபபி்ர குமகரசன அத்கதாகுதியில் 
அயமந்திருக்கும்  இந்து ஆலயங்களின 
நிரவா்க உறுபபி்ர்கள் உடே்ா் சந்திபபுக் 
கூட்டேத்தில் ்கலந்து க்காண்டு இவவாறு 
கதரிவித்தார.

ஆலயங்கள் த்கவல் யமயமா்க 
விளஙகுவதன மூலம் மாநில அரசின 
Mysejahtera சமூ்கநலத் திட்டே நிதியுதவி; 

தயலவர அரவின பூ்ாலன அவர்களுக்கு 
நனறிக் கூ்ற ்கடேயமப்ட்டுள்களன. 

இக்கூட்டேத்தில் ஏ்றக்குய்றய 30 
க்ர்கள் ்கலந்து க்காண்டே்ர எ் 
குமகரசன கூறி்ார.

சட்டேமன்ற உறுபபி்ர, த்து 
கதாகுதியில் உள்ள அய்த்து 
ஆலயங்களும் தங்களின நிரவா்கத்தின 
கீழ எதிரகநாக்கும் பிரச்சய்்கள் ்றறி 
விவாதிக்்க  ஒனறுக்கூடேல் கூட்டேங்களில் 
்கலந்து க்காள்ளுமாறு வலியுறுத்தி்ார.

ஏக்னில், இந்து ஆலயங்கள் 
எதிரகநாக்கும் சட்டேபபூரவமா் சங்க 
்திவு (ROS); ஆவணப ்திவு மறறும் நிலப 
பிரச்சய்்கள் குறித்து ்கலந்துயரயாடே 
இந்தச் சந்திபபுக் கூட்டேம் துயணபுரிகி்றது, 
என்றார. 

ஆலயங்களில் சமயம் சாரந்த 
வகுபபு்களா் ்ரதநாட்டியம், கதவாரம், 
திருக்கு்றள் ஓதுதல் க்ான்ற வகுபபு்கள் 
வழிநடேத்த  மகலசிய இந்து சங்க 
குளுக்கார வட்டோரப க்ரயவத் தயார 
நியலயில் இருப்தா்கவும் சம்்ந்தப்ட்டே 
ஆலய நிரவா்கத்தின ஒத்துயழபய்ப 
க்ரிதும் எதிர்ாரப்தா்கக் கூறி்ார. 

இந்நி்கழச்சியில் ்த்து உ்ான � வீர 
்காளியம்மன ஆலயத்திறகு மகலசிய இந்து 
சங்க வாழநாள் உறுபபி்ர நறசானறிதழ 
வழங்கப்ட்டேது. இந்த சானறிதயழ 
க்காவில் கசயலாளர திரு.முனீஸவரன 
ராொமணி க்றறுக்க்காண்டோர. 
பி்ாஙகு இந்திய நல்வாழவு சங்கம் 
மறறும் பி்ாஙகு ்த்து உ்ான ஐய்யப்ன 
கசயவ சங்கம் ஆகியயவயும் வாழநாள் 
உறுபபி்ர நறசானறிதழ க்்றவதற்கா் 
விண்ணப்த்யதப க்றறுக் க்காண்டே்ர.

பி்ாஙகு கமம்்ாட்டுக் ்கழ்கத்தின 
கீழ வழங்கப்டும் சிறு கதாழில் 
வியா்ாரி்களுக்்கா் ்கடேனுதவித் 
திட்டேம் மறறும் ்ல திட்டேங்கள்  க்ாது 
மக்்கள் அறிந்து க்காள்வதறகும் உரிய 
உதவி்கள் க்றுவதறகும் துயணபுரியும், 
எ் சட்டேமன்ற உறுபபி்ர குமகரசன 
கூறி்ார. 

கமலும், மாநில அரசு இஸலாம் அல்லாத 
வழி்ாட்டு தலங்களுக்்கா் நிதியம் (RIBI) 
மூலம் ஆலயங்களின கமம்்ாடு மறறும் 
்ராமரிபபுப ்ணி்களுக்்கா்க ரிம50,000 
வயரயிலா் நிதியுதவி க்்ற சம்்ந்தப்ட்டே 
இஸலாம் அல்லாத ஆலயங்கள் 
விண்ணபபிக்்க வரகவற்கப்டுகின்ற்ர. 

ஆலயங்களில் மாணவர்களுக்்கா்ப 

பிரத்திகய்க வகுபபு, ்கணினி வகுபபு, 
டிஜிட்டேல் நூல்கம் அயமப்தன மூலம் ஒரு 
்கல்வி யமயமா்க உருமாறுவகதாடு ்கல்வி 
சார சமூ்கமா்கத் தி்கழ வழிவகுக்கும். 

இந்த சந்திபபுக் கூட்டேத்தில் ஐந்து 
ஆலயங்களா் ்த்து உ்ான � வீர 
்காளியம்மன ஆலயம்; சுஙய்க டுவா, � 
கிருஷணன ஆலயம்; சுஙய்க டுவா � 
முனீஸவரர ஆலயம்; சுஙய்க டுவா � 
ருத்ர வீர ்காளி்கா்ரகமஸவரி ஆலயம் 
மறறும் பிராவுன ்காரடேன, � நா்கக்்கனனி 
ஆலயம் ஆகிய வழி்ாட்டு தல நிரவா்க 
உறுபபி்ர்கள் ்கலந்து க்காண்டே்ர. 

இந்த சந்திபபுக் கூட்டேத்யத ஏறறு 
நடேத்திய மகலசிய இந்து சங்க குளுக்கார 
வட்டோரப க்ரயவ ஆலய ஒருஙகியணபபுத் 

ெத்து உொன சட்டேமன்ற பதாகுதி  இந்து ஆேயங்்களின நிர்�ா்க உறுப்பினர்்களுடேன சட்டேமன்ற 
உறுப்பினர் கும்ரசன குழுப்ெடேம் எடுத்துக் ப்காணடோர். 

சட்டேமன்ற உறுப்பினர் கும்ரசன. 
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கெபுன் பூஙெகா - ்கடேந்த இரண்டு 
ஆண்டு்களா்க க்காவிட்-19 தாக்்கத்தின 
்காரணமா்க நயடேப்யணம் அல்லது 
கநடுகவாட்டே  நி்கழச்சியய ஏறறு 
நடேத்தாத சூழலில், அண்யமயில் Glo-Walk  
7.0 நயடேப்யணம் க்ாது மக்்களியடேகய 
அதி்க வரகவறய்ப க்ற்றது. தாமான 
்ண்டோராயாவில் (இயளஞர பூங்கா) 
நயடேக்ற்ற இந்த நயடேப்யணத்தில் 
3,000-க்கும் கமற்ட்டே ்ஙக்கற்ாளர்கள் 
்கலந்து க்காண்டே்ர.

கெபரகாங கஜயகா – வருகின்ற 2030 
ஆம் ஆண்டுக்குள் 600,000 மரங்கள் நடே 
கவண்டும் என்ற இலக்ய்க அயடேவதற்கா் 
முனமுயறசியில், கச்ராங பிய்ற மாந்கர 
்கழ்கம் (எம்.பி.எஸ.பி) கசபடேம்்ர,24 
அனறு கச்ராங பிய்ற முழுவதும் ஒகர 
கநரத்தில் மரம் நடும் திட்டேத்யத ஏற்ாடு 
கசய்துள்ளது.

எம்.பி.எஸ.பி  கமயர டேத்கதா அசார 
அரஸயாட் கூறுய்கயில், கச்ராங பிய்ற 
‘Planting Hours of Seberang Perai' 
எ் அயழக்்கப்டும் இத்திட்டேத்யத 
கசயல்்டுத்துவதன மூலம் ்ருவநியல 
மாற்றம் மறறும் எதிர்கால சந்ததியி்ருக்கு 
ஆகராக்கியமா் சூழயல ்ராமரிப்தன 
முக்கியத்துவம் ்றறிய விழிபபுணரயவ 
கமகலாங்க கசய்வகத அதன கநாக்்கமா்கக் 
க்காண்டுள்ளது, என்றார.

Glo-Walk நம்ட்ப்பயணத்தில் 
3,000 ்பஙர்கற்பனாளர்்கள் ்பஙர்கறபு

்கடேந்த ஏபரல் 1-ஆம் கததி முதல் 
க்காவிட்-19 க்ருந்கதாறறிலிருந்து நம் 
நாடு எண்டேமிக்  ்கட்டேத்தில் நுயழந்தப 
பின நடேத்தப்ட்டே முதல் க்ரிய 
நயடேப்யணமா்கக் ்கருதப்டுகி்றது.

 "பி்ாஙகு கதக் கடோம்,  நி்கழச்சியய 
ஏறறு நடேத்துவதறகும், இதன 
வாயிலா்க நிதி திரட்டுவகதாடு, Glo-walk              
7.0-ஐ ஒரு வருடோந்திர நி்கழச்சியா்க 
நடேத்த இணக்்கம் க்காண்டேதறகுத் 
த்து ்ாராட்டு்கயள பி்ாஙகு மாநில 

இரண்டோம் துயண முதல்வர,  க்ராசிரியர 
்.இராமசாமி கதரிவித்தார.

குடும்்த்துடேனும் நண்்ர்களுடேனும் 
சி்றந்த வழியில் கநரத்யத கசலவிடுவதறகு 
ஒரு நல்ல தலமா்க இந்த நயடேப்யணம் 
அயமயும் எ் க்ராசிரியர நம்பிக்ய்கத் 
கதரிவித்தார.

பி்ாஙகின சி்றந்த எதிர்காலத்திற்கா்க 
இயளயத் தயலமுய்ற குறிப்ா்க 
மாணவர்கள் அறிவியல் துய்றயில் த்து 
கமற்கல்வியயத் கதாடேர  கவண்டும். 
கமலும், பி்ாஙகு மாநிலத்தில் வளரச்சி 
மறறும் கதாழில்துய்றயய கமம்்டுத்த 
தி்றயமயா் மறறும் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த 
கதாழிலாளர்கள் குறிப்ா்க தி்றனமிக்்க 
மனித வளம் அவசியம்.

பி்ாஙகு கதக் கடோம் மாணவர்கள் 
அறிவியல் துய்றயில் ஆரவம் க்காள்ள 
கதாடேரந்து ்ங்களிபபு நல்கும் எனறு 

அவர நம்பிக்ய்கத் கதரிவித்தார.
இதனியடேகய,  5 கிகலாமீட்டேர Glo-

walk நயடேப்யணத்யத மாநில இரண்டோம் 
துயண  முதல்வர க்ராசிரியர ் .இராமசாமி 
அதி்காரபபூரவமா்கத் துவக்கி யவத்தார.

இந்நி்கழச்சியில் புலாவ தீக்குஸ 
சட்டேமன்ற உறுபபி்ர கிரிஸ லீ சூன கிட்; 
க்கபுன பூங்கா சட்டேமன்ற உறுபபி்ர 
கெசன ஓங ்கான லீ மறறும் பி்ாஙகு 
கதக் கடோம் பிரதிநிதி்களும் ்கலந்து 
சி்றபபித்த்ர.

Glo-walk 7.0 நயடேப்யணத்தில் 
்கலந்து க்காண்டே  ்ஙக்கற்ாளர்கள் 
அய்வருக்கும்  சட்யடேயும் ்தக்்கமும் 
வழங்கப்ட்டே். நயடேப்யணத்யத 
முழுயமயா்க முடித்தவர்களுக்கு 
சானறிதழ மறறும் அதிரஷடே குலுக்்கல் 
்ரிசு ஆகியயவயும் வழங்கப்ட்டேது 
குறிபபிடேத்தக்்கது.

சச்பேனாங பிம்ற வட்டனாேத்தில் 
மேம் நடும் திட்டம் அமலனாக்்கம்

"இந்த திட்டேம் 13 வயது மறறும் 
அதறகு கமற்ட்டே அய்த்து கச்ராங 
பிய்ற குடிமக்்களுக்கும் தனிந்ர அல்லது 
குழுக்்களா்கவும் ்கலந்து க்காள்ள முடியும்.

'தனியார கலாட் அல்லது தனியார 
நிலங்கள், அரசு மறறும் தனியார 
நிறுவ்ங்களின தலம், உயரக்்கல்வி 
நிறுவ்ங்கள் மறறும் பி்ற வளா்கங்கள் மரம் 
நடும் இடேங்களா்க அனுமதிக்்கப்டுகி்றது.

"இத்திட்டேத்தில் ் ஙக்கற்க விரும்புகவார 
வருகின்ற 2022 ெூயல,29 முதல் 
கசபடேம்்ர,16  வயர ் திந்து க்காள்ளலாம். 
்ஙக்கற்ாளர்கள் Google ்டிவத்யதப 
பூரத்தி கசய்து தங்களது ்தியவ உறுதி 
கசய்ய கவண்டும். அய்த்து சமூ்கத்தி்ரின 
ஈடு்ாடு மறறும் ஒத்துயழபய் எம்.பி.எஸ.பி 
ஊக்குவிக்கி்றது.

"எ்கவ, இந்த ஆண்டு மாந்கர 

தி்க் க்காண்டோட்டேத்யத முனனிட்டு 
வருகின்ற  கசபடேம்்ர,24 அனறு 
ஒகர கநரத்தில் மரங்கயள நடுமாறு 
கச்ராங பிய்ற குடியிருப்ாளர்களுக்கு  
அறிவுறுத்தப்ட்டேது," எனறு கமயர 
கம்ாரா ்ண்டோரயாயில் இத்திட்டேத்யத 
அதி்காரபபூரவமா்கத் கதாடேக்கி யவத்து 
இவவாறு உயரயாறறி்ார.

இந்தச் கசய்தியாளர சந்திபபில் 
எம்.பி.எஸ.பி ்கவுனசில் உறுபபி்ர்கள்; 
மாந்கரச் கசயலாளர ்த்ருல் அமீன 
அபதுல் �மீது மறறும் மாந்கர துய்றத் 
தயலவர்கள் ்கலந்து க்காண்டே்ர.

 ் ஙக்கற்ாளர்கள் நடேப்ட்டே மரங்களின 
அரு்காயமயில் இருந்து ஒன்றா்கப 
்டேம் எடுத்து அவரவர  இனஸடோகிராம் 
்கணக்கு்களில் ்திகவறறுமாறு க்கட்டுக் 
க்காண்டோர. 

" ் ங க ்க ற ் ா ள ர ்க ள் 
#PlantingHoursOfSeberangPerai & 
#SeberangPeraiCityConcil என்ற 
குறியீட்யடே உள்ளடேக்கியிருக்்க 
கவண்டும். இது  தனித்துவம் மிக்்க 
புய்கப்டேத்திற்கா் ்ரியச கவல்லும் 
வாய்பய்ப க்்ற வழிவகுக்கும்," எனறு 
அவர ்கருத்துயரத்தார.

கமலும்,  மர வளரக்கும் சிந்தய்யய 
வளரக்்கவும் சுறறுச்சூழல் ்ாது்காபபு 
கதாடேர்ா் ்கல்வியயப பு்கட்டும் 

சுவகராட்டி்கயளயும் எம்.பி.எஸ.பி 
கவளியிடும் எனறும் அவர கூறி்ார.

"இந்த சுவகராட்டியில் க்ாது 
க்ாழுதுக்ாக்கு பூங்காக்்கள் அல்லது 
எம்.பி.எஸ.பி-இன தி்றந்தகவளி 
்குதி்களில் அனுமதிக்்கப்டும் மறறும் 
அனுமதிக்்கப்டோத நடேவடிக்ய்க்கள், 
புய்கபிடிப்யத நிறுத்துவதற்கா் 
துண்டுபபிரசுரங்கள், ்கவுனசிலின 
அனுமதியினறி மரங்கயள கவட்டுவது 
மறறும் ்ராமரிக்்கப்டோத மரங்கள் 
ஆகியயவ அடேஙகும்," எனறு அவர 
கூறி்ார.

கமலும் ்கருத்து கதரிவித்த அசார, 
2008 முதல் 2022, ெூன  வயர, ்ல்கவறு 
திட்டேங்கள் மூலம் கச்ராங பிய்ற 
முழுவதும் 102,531 மரங்கயள எம்.பி.எஸ.பி      
கவறறி்கரமா்க நடேப்ட்டேது, என்றார.

"மரங்கயள நடுவதற்கா் 
முனமுயறசியா்து நாட்டில் ஏற்டும் 
கவப்மா் மறறும் வ்றண்டே வானியலயின 
வியளவு்கயள குய்றக்கும் கநாக்்கத்தில் 
உருவாக்்கப்ட்டேது.

"பிராணவாயு உற்த்தியய கமம்்டுத்தவும் 
சுறறுச்சூழலில் ்கரியமிலவாயுயவ 
சமநியலப்டுத்தவும் மரங்கயள நடுவது 
அவசியமாகும். இத்ால் ்சுயம 
மண்டேலத்தின வியளயவக் குய்றக்்க 
உதவுகி்றது," எனறு அவர விவரித்தார. 

Glo-walk 7.0-இல் பள்ளி மகாணவரெள் ெலந்து கெகாண்டு அறிவியல் பரிசெகாதனைனயப் 
பகாரனவயிட்டைர. 

Glo-walk 7.0 நன்டப்பயணத்தில் ஏறபகாடடுக் குழுவிைரு்டன் பிைகாஙகு இரண்்டகாம் துனண முதல்வர 
சபரகாசிரியர ப.இரகாமெகாமி குழுப்ப்டம் எடுத்துக் கெகாண்்டகார. 

எம்.பி.எஸ்.பி ்மயர்  டேத்்தா அசார் அர்ஸ்யாட் மரம் நடும் திட்டேத்வத மாந்கர் ்கவுனசிேர்்கள் 
மற்றும் துவ்றத் தவே�ர்்களுடேன பதாடேங்கி வ�த்தார்.



槟州首席部长曹观友说，国庆月
的精神与内容必须更有效和准

确的传达于民，以重燃大众的爱国精
神。

他是在出席“2022年辉煌条纹国庆
月”推介仪式上致词时说。

他说，过去两年因疫情而无法庆祝
国庆月，如今大家终于可以感受到以
往“自由”欢庆的气氛。

“国庆月，是实现槟州政府推出“
爱槟城”运动（LovePENANG）使命
和目标的最佳平台之一。”

他 说 ， 若 政 府 所 推 行 的 运 动 没 获
得社区的参与是没有任何用处的，因
此，槟州政府希望透过“爱槟城”运
动重振人心，尤其在疫情之后有助于
恢复人民的士气。

“无论身在何处，每个人都应该为

挥舞国旗而感到自豪，因为辉煌条纹
是国家的象征，能够唤醒每位马来西
亚人心中的爱国精神。”

他也强调，挥舞辉煌条纹是人民热
爱国家的表现，他呼吁槟州人民响应
政府的号召，以自豪和尊重的态度一
同将辉煌条纹挥舞起来。

“爱国精神必须深植于每位马来西
亚人心中，不同种族、宗教和背景的
人民必须保持和谐、互助互爱和团结
的精神。”

鼓励民间组织参与国庆活动
曹观友亦希望，“2022年辉煌条纹

国庆月”不应只局限于政府机构内庆
祝，而是进一步延伸至非政府组织、
居民协会，以及其他民间组织。

当天推介仪式上，大会共颁发1000

多个辉煌条纹，给予53个政府机构及
其他出席者。

同时，首长也为来自摩托俱乐部的

30辆摩托车队，13辆来自新闻部以及
1辆来自槟岛市政厅车队游行队伍进行
挥旗礼。

20
22

年
 9

月
1日

—
15

日

曹观友及嘉宾们为辉煌条
纹车队游行主持挥旗。

出席者挥动手中的国旗，迎接“2022
年辉煌条纹国庆月”的到来。
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配合槟州元首敦阿末弗兹73岁华
诞，共1380名社会有功人士受

封勋衔，为自2018年以来最多人受封
的一次。

今 年 共 有 3 人 获 封 高 级 拿 督 斯 里
（DPPN），他们分别是马来西亚半
导体工业协会主席拿督斯里王寿苔、
著名腌制果品企业尤索夫泰育有限公
司总执行长拿督斯里尤索夫泰育，以
及前任大马回教保险总执行长拿督斯
里莫哈末哈山。

其 他 受 封 勋 衔 人 数 包 括 ： 拿 督
斯 里 （ D G P N ） 2 1 人 、 高 级 拿 督
（DMPN）18人、拿督（DSPN）117
人、DJN勋衔则有107人、BCN勋衔
19人、PKT勋衔197人、PJK勋衔333
人、PJM勋衔536人、PBS勋衔29人。

吁中央协调落实霹雳河原水输送计划
槟州元首敦阿末弗兹73岁华诞勋衔

封赐仪式首日，仪式于早上约9时开
始，奏响国歌和州歌之余，也献上17
响礼炮，祝贺州元首和州元首夫人福
寿康宁。

州元首较后在槟州大会堂外检阅由
120位成员组成的仪仗队，再步入大
会堂进行册封仪式。

敦阿末弗兹发表献词时表示，槟州

经济逐渐复苏，2021年制造业投资额
创下762亿令吉，位居全国榜首，而
假期时游客到来，也带动旅游业。

他指出，经济复苏时期也面临各种
挑战，然而相信凭着多年来建立的韧
性基础、强大基设和工业连接、公私
合作，将能共同克服相关挑战。

他也赞赏州政府在处理华玲洪灾所
引起的慕达河生水污浊问题，同时吁
求中央优先完成孟光水坝2B扩建工

程，并希望可扮演协调角色,加速落
实霹雳河原水输送计划。

此外，他相信槟城2030愿景将继续
得到人民的全力支持，共同努力实现
槟州成为重家庭、拥绿地、精明州、
耀全国的目标。

首长：确保人民共享发展成果
槟州首长曹观友代表州政府及槟州

人民向敦阿末弗兹献上华诞贺词及表

示效忠，并汇报槟州各领域的发展，
如经济、旅游及房屋等。

他 说 ， 尽 管 全 球 经 济 存 在 不 确 定
性，槟州依然在2021年的国内生产总
值取得6.8%的增幅，同年的制造业投
资也达到762亿令吉。

“州政府将确保通过实施各种项目
和以民为本的计划来继续保持卓越，
同时也使州内社会各阶层都能共享发
展成果。”

配合槟州元首敦阿末弗兹73岁华诞，共1380名社会有功人士受封勋衔。

州元首在槟州大会堂外检阅
由120人组成的仪仗队。
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槟岛市政厅共有12名从事3D（肮脏、危险、困
难）工作的职员，皆获得州元首颁发勋章。

而首批接领勋衔的“3D英雄”共有9位，分别是
杨锦荣、阿都哈林、哥兰达沙米、詹得拉、山姆
甘、阿都华希、阿都阿兹、姆鲁吉亚、安查里。

槟岛市长拿督尤端祥接受媒体访问时指出，感
谢槟州政府给予12名市政厅职员的肯定，并重视
他们的贡献。

他相信，所给予的这份荣耀，将让受封的员工
们会更有动力，继续给予更好的服务。

杨锦荣：为市政厅服务40年
槟岛市政厅12名“3D英雄”获得槟元首赐封，

其中以59岁杨锦荣最资深。
19岁开始在槟岛市政厅服务至今的杨锦荣，40

年来为市政厅内大小物件提供维修服务，日前终
获得槟州元首赐封PBS勋衔。

他说，当时入行时每月薪金仅有380令吉，且1

年仅有20天的假期。
询及是否感到辛苦，他表示即使辛苦也要做，

不过如今很多福利已改善。他说，本身因为父亲
也是市政厅职员，所以跟随父亲的脚步进入市政
厅服务。

他也透露，如今还有一年即将退休，加上又获
得槟州元首赐封，让他感到开心。

曾慧玲：鼓励投身社会服务行列
槟城关怀协会（PgCare Society）法律顾问曾慧

玲律师今日受封PJK勋衔，她接受《珍珠快讯》访
问时指出，这是槟州政府所给予的认同与肯定，
将鼓励更多的人投身于为社会服务的行列。

她说，每个人都可以用自己的方式来回馈社
会，所谓有钱出钱，有力出力；而专业人士则可
通过传授知识与智慧，帮助人们提高自身的认知
与生活。

她也相信，钱财不代表一切，反之知识才能让
人们走得更远，因此她都尽全力把知识传授给他
人，同时也积极于培养人才，打造更好的社会。

她提及，透过槟城关怀协会的平台，她与协会
同仁会尽力将援助工作扩展至各个层面，而不只
是限于B40低收入群体。

陈郡君：多做公益回馈社会
大 马 女 演 员 兼 电 影 制 片 人 陈 郡 君 获 得 封

赐“PJM”勋衔。
她受访时指出，本身没料想到能够获得此勋

衔，因此很荣幸能获得州政府的肯定，亦感谢州
政府给予机会。

她说，本身积极参与社会公益及社团活动，包
括目前是槟州圣约翰救伤队长官、国际狮子会内

阁成员、马来西亚艺人公会、马来西亚影视工作
人员工会等。

“透过社团平台，我们做了很多公益事业来回
馈社会。”

开拍电影感谢前线人员付出
她透露，本地电影《英雄回家》已在槟城开

拍，故事内容讲述了疫情期间，前线人员包括非
政府组织及机构为社会的付出。

“我希望透过我的专业，包括影视作品能够让
社会人知道，本地非政府组织在社会上扮演着非
常重要的角色。”

何晋亿：透过作品发扬槟人文特色
槟城电影制作人何晋亿荣膺槟州元首阁下封赐

PKT勋衔，他说，此次的受封，是对于他多年在槟
城默默耕耘多年，并透过影视作品发扬槟城的人
文特色与美景的一项肯定。

“近期所开拍的贺岁电影《英雄回家》也是
100%将在槟城拍摄，并透过槟城小人物的视角讲
述槟城的故事，希望能让世界更多人看到槟城的
美。”

他感谢槟州政府及相关部门给予的支持和配
合，同时也感谢提名者。

杨锦荣(左一)是槟岛市厅12名”3D英雄“中，
最资深的一位。 　

曾慧玲律师受封PJK勋衔，与其夫婿骆育凡分享
喜悦。

何晋亿（左）与陈郡君，分别获得封赐PKT及
PJM勋衔。

12名槟岛市厅职员
获颁勋章表扬。左三
起为拿督尤端祥、秘
书拿督拉詹德兰。
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郑锦佩鼓励更多的人参与慈善工作，造福
人群。 龚书傧喜获PKT勋衔，与夫人开心合影。

马来西亚理科大学海洋及海岸研
究中心（CEMACS）总监拿督

陈思憓，获封高级拿督（DMPN）勋
衔。

她接受《珍珠快讯》时分享喜悦
表示，这对学术及科学界来说是一项
肯定，也是一种突破。这也意味着，
州决策人与学术及科学界之间的距离
更拉近一步。

她指出，尽管学术与科学界向来
没有涉及任何政治元素，但在州政府
制定任何的决策时，无疑是需要有关
领域的科学家来提供相关的咨询及建
议。

她 表 示 ， 欣 见 槟 州 政 府 在 这 方
面，都与学术及科学界有着密切的配
合，尤其是在发展槟州当中，并没有
只着重在填海，而是从中探讨如何让
州内有更多的地带列为保护区。

她说，槟州政府计划将槟岛日落
洞中途滩（Middle Bank）宪报为海
洋生态保护区，就是其中一个很好的
例子。

罗查理：退休后活跃推动社会发展
前 威 省 市 长 拿 督 罗 查 理 也 于

日 前 获 封 赐 拿 督 斯 里
（DGPN）勋衔，并偕
同夫人拿汀斯里哈芝
仄 丽 玛 出 席 封 赐 仪
式。

他接受《珍珠快
讯》访问时指出，
感谢槟州元首敦阿
末弗兹的封赐与肯
定 ， 同 时 也 感 谢 槟
州政府，在他在任期
间所给予的支持。

他 透
露 ， 尽
管 目 前
他 已

退休，但是他仍活跃予推动社会发
展，而他目前则受邀担任私人企业的
顾问，以提供相关州内发展事项的意
见。

郑锦佩：感激拥有平台帮助他人
槟城关怀协会（PgCare Society ）

秘书郑锦佩今日获得封赐“PJK”勋
衔，她感激槟州政府给予的肯定，以

及拥有槟城关怀联盟的平台，帮助
更多有需要的人。

本身活跃于商界及社团的郑锦佩告
诉《珍珠快讯》，虽然投身企业，但
是她的人生使命是帮助及照顾他人福
利，为此她积极推动慈善活动。

她透露，她本身也会定时献血，所
谓“一滴血救千条命”，她会继续这
献血善举，让更多人受惠。

她鼓励有更多的人，在不存在任何
的私人利益之下，积极参与慈善，回
馈社会。

龚书傧: 续积极推动慈善福利
获得“PKT”勋衔的槟城关怀协

会（PgCare Society ）财政龚书傧受访
时指出，感谢槟州元首和州政府的肯
定，并感谢能够在槟城关怀联盟的这
个平台。

他说，尤其在新冠疫情期间，在槟
州环境与福利委员会主席彭文宝行政
议员的领导下，与其他约29个非政府
组织资源整合，在行动管制令期间，
提供确切的帮助 与 资
源 予 各 个 阶 层
的民众。他表
示 ， 会 继 续
通 过 这 个 平
台，积极推
动慈善与福
利活动。

前威省市长拿督罗查
理获封赐拿督斯里勋
衔。

陈思憓表示，获封
高级拿督勋衔，无
疑对学术及科学界
来说是种肯定。
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槟城国际美食节(PIFF)即将于8月
20日至28日期间重磅回归，并

在槟岛和威省两地举办一系列美食嘉
年华活动，喜爱美食者可趁此机会搜
尽槟城美食!

槟州旅游发展与创意经济委员会主
席杨顺兴说，槟城道地的美食，不仅
叙述了槟城的历史、地理和多样化的
特色，也是吸引游客访槟的主要原因
之一。

“ 因 为 槟 城 多 元 文 化 的 影 响 ， 人
们可以在此一口气吃到扁担饭、炒粿
条 、 椰 浆 饭 和 娘 惹 糕 等 美 食 ， 而 这
些美食大多数都是由几代人传承下来
的。”

他说，为了确保本地旅游和创意能
够重新站起来，其部门正在逐步制定
各种计划，希望槟城继续成为旅游首
选目的地。

杨顺兴：美食经济扮要角
“当然，“美食经济”正在成为旅

游和创意经济中重要的一部分，而实
现这一目标的其中方法是举办大型美
食节，展示槟城美食的多样性。”

他续说，配合槟州政府推出的“岛
屿对面——威省”旅游宣传活动，美
食节开幕仪式“街头美食节”将于8
月20日在峇都加湾 Design Village名
牌城举行，届时汇集了来自槟岛和威
省不少的顶尖街头美食。

活动当天除了可尝尽各种各样的街
头美食,民众还能欣赏烟花汇演和现场
表演，并到游戏档口上欢乐畅玩，以

及拍照打卡等。

迷你活动各具特色
美食节的闭幕则落于8月27日至28

日 槟 岛 加 拉 歪 路 举 行 的 “ 槟 城 的 味
道”活动。

活动现场将展示了槟州现代美食新
风貌，参与者可在短时间内享用来自
槟城受欢迎的咖啡馆、餐厅或酒店等
美食以及烹饪展示。

除了两大活动外，大会亦在2022年
8月22日至27日期间推出了6个迷你活
动,如“露营 @ 空中花园”、“美湖
餐车大汇集”、“迷你咖喱节”、“
星 期 四 之 渴 ” 、 “ 2 令 吉 迷 你 美 食
节”以及“轻松早晨”。

每个迷你活动都有其独特性,突出槟
城独特的美食。此外,参加节庆的民众
还可以参加烹饪课程，学习烹制美味
的在地菜肴。

2022年槟城国际美食节是由 TLM 
Event主办,并获得槟州政府、槟岛市
政厅、威省市政厅以及槟城环球旅机
构的全力支持。

欲知更多详情,可浏览美食节官网
piff.com.my,或在社交媒体上追踪@
penang international foodfestival关注
槟城国际美食节的最新消息。

大会也欢迎公众在相关美食节的话
题上使用标签#piff。

槟城国际美食节新闻发布会（左起）许芝敏、刘应良、吴乃庆、黄茁原、杨顺兴、黄继昇、宋俊文、许彦儿、里祖
安及阿末祖海里。

槟州地方政府及房屋发展委员会主
席佳日星指出，槟州政府将在9月30
日至10月2日，于新光大举办“2022
年可负担房屋展览会”。

他欢迎任何有兴趣参与该展览会
的发展商，可前来向槟州房屋局了
解详情，且免费提供发展商参展。

他是出席2022年房屋产业圆桌会

议后，召开记者会时如是宣布。

通过圆桌会议了解各方意见
他提及，槟州政府了解经过2年多

的疫情侵袭，许多领域包括房屋发
展领域在内，都面对了极多的挑战。

“州政府透过圆桌会议，来了解
各方提供的建议。而疫情爆发前，

我们也常与发展商召开圆桌会议，
让发展商提出问题，共同寻求对策
解决。”

他说，槟州政府首要确保的是，
能够讲可负担房屋的钥匙予屋主，
而不是不断宣布州政府有多少项的
房屋发展计划。

他指出，这也是为何州政府一直

都积极的与发展商配合及联系，以
确保人民实现拥有房屋的心愿。

出 席 者 包 括 ： 槟 岛 市 政 厅 秘
书 拿 督 拉 詹 德 兰 、 槟 州 房 屋 局
（PLNPP）总经理爱努、大马策划
局（PLAN Malaysia) 槟城分局代表
罗芝达、土地与矿物局代表拿督祖
基菲。

佳日星（前排左4）与州政府官员及发展商代表出席圆桌会议后合影。
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“家庭日嘉年华会”在双溪槟榔篮球
场热闹引爆，临近社区居民皆携带家
眷欢乐参与，度过温馨周末。这也是
配合槟州政府推介“2022年家庭日”
后，首场在选区举办的“家庭日嘉年
华会”。

林秀琴：国家繁荣始于家庭
双溪槟榔区州议员林秀琴表示，槟

州政府推行的槟城2030愿景，其中就
强调“重家庭”，因为国家繁荣的根
源始于家庭。

她说，家庭的亲子时光相当重要，
可促进家庭和谐，增进家庭成员的感
情，继而打造更健康及有爱的社会。

她提及，孩子是国家未来主人翁，
在督促孩子们学习的同时，人品及行
为亦非常重要，同时也应灌输家庭重
要的讯息予孩子。

她欣见有不少社区小孩，参与了这
次的家庭日嘉年华会，开心投入各个

深具意义及欢乐的活动。
她亦鼓励民众闲暇时，多与家人到

双溪槟榔邻里公园散步及消磨时光。

王美玲：家庭和谐在于沟通
槟州妇女发展机构首席执行员王

美玲接受《珍珠快讯》访问时指出，

该机构推行家庭日活动已有4年。她
说，这主要是配合槟州政府所提倡的
槟城2030愿景中的“重家庭”倡议，
走入社区，让更多人了解当中的意
义。

她表示，一个家庭的和谐在于沟
通，拥有良好的沟通，才能更好的维
持家庭和谐，杜绝家庭暴力事件发
生。

逾30摊位参与其盛
家庭日嘉年华会共有逾30摊位参

与，其中包括有逾16个食物摊位、10
个游戏及手工摊位、健康体检摊位等
等。同时也举办儿童填色比赛。

上述活动分别由双溪槟榔区、光大
区、浮罗池滑区及斯里德里玛区槟州
妇女及家庭发展委员会（JPWK）所
主办。

出席者包括：光大区州议员郑来
兴、日落洞区村长阿斯里。

槟城历史最悠久的古庙之一，浮
罗山背玄武山玄天上帝庙完成

修 复 及 翻 新 工 程 ， 如 今 古 庙 焕 然 一
新，光彩重现。

该工程耗资约39万8000令吉，获得
槟首长办公室特别拨款7万令吉，而
这也是该座拥有逾百年历史的庙宇，
进行的第4次修庙工作。

槟州首长曹观友在“爱槟城”巡视
浮罗山背国会选区探访该庙时表示，
他曾于2年前到访该庙，获知该庙理
事会有意进行修缮工作，遂决定拨款
赞助部份经费。

他 指 出 ， 该 庙 深 具 文 化 及 历 史 意
义，希望随着相关工程完成后，该庙
继续成为当地华社重要的信仰场所。

理事会主席潘琪鐽则说，此次工程
包括翻新屋顶和修复雕刻。该会聘请
修庙专家进行修复工程，并以入口自
中国的特制瓦片取代原有破损瓦片。

至少128年历史
据了解，庙内最早的石碑刻明重建

日期是光绪二十年，也就是1894年，
证明该庙至少已经存在128年，但庙
宇真正创建年份则无从考究。

出 席 者 尚 有 浮 罗 山 背 区 国 会 议 员
峇迪 亚 、 浮 罗 勿 洞 州 议 员 莫 哈 末 都
亚、槟首长政治秘书郑来兴、槟首长
特别协调官魏祥敬、槟岛市长拿督尤
端祥、市议员陈伟俊、柯文林、陈淑
湘、槟岛西南区县长哈菲斯等。

越野车生态旅游潜力无限
首长也前往体验浮罗山背的槟城越

野车生态旅游行程，以骑行越野车方
式，巡视当地的甘榜、稻田和自然景
点。

曹 观 友 表 示 ， 许 多 景 点 都 有 提 供

越野车生态旅游，而浮罗山背的越野
车 ， 是 为 喜 欢 大 自 然 风 光 的 旅 客 准
备 ， 稻 田 、 甘 榜 、 海 滩 及 美 丽 日 落
等，都能在这里的越野车探险之旅中
寻到。

他希望随着边境开放，前来旅槟的
游客逐渐增加之际，浮罗山背的越野
车业者能够做好准备，继续为游客提
供最好的旅游体验。

他也建议业者和其他旅游相关领域
合作，如旅游公司、酒店和民宿等，
推出配套吸引更多游客体验当地的越
野车生态之旅。

林秀琴、郑来兴、王美玲、阿斯里与JPWK成员们手比爱心宣扬“爱槟城”精神。  

曹观友（中）在峇迪亚、莫哈末都亚、郑来兴、魏祥敬、尤端祥等陪同下，在玄武山玄
天上帝庙前合影。

首长一行人在体
验越野车穿越稻
田后，在地标性
的货柜艺术壁画
前合照。
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槟州 地 方 政 府 及 房 屋 委 员 会 主 席
佳 日 星 指 出 ， 为 监 控 私 人 住 宅

短 期 出 租 活 动 ， 槟 州 政 府 目 前 在 草
拟“私人住宅短期出租指南”（Garis 
Panduan Pengoperasian Tempat Inap 
Pe r send i r i an），预料2至3个月后完
成及呈上予行政议会寻求通过，并以
2023年1月1日生效。

需获75%业主同意才准出租
根据指南，业主需在高楼管理机构

召开业主大会，获得75%同意后，才可
进行短期出租生意，否则将被对付。

上述指南涉及高楼及有地房产，从
去年12月草拟至今已完成逾90%。

“至于可负担房屋、中廉价屋和廉
价屋，则一律不准经营短期出租。”

他是在出席住宅短期出租指南相关
单位交流会开幕礼后，在记者会上这
么说。

交流会出席者约120人，包括威省市
长拿督阿兹哈、来自共管机构、住宅
短期出租经营者、市议员、市厅各单
位代表、政府各机关官员、警方等执
法单位。

佳日星说，槟岛市政厅建筑物委员
会（COB）去年已发出通函予槟岛各
高楼管理机构，确保所有业主在进行
短租活动前，都已获得共管机构和管
理机构允许。

“槟城是雪兰莪及柔佛之后，全国
高楼房屋排名第3多的州属（2511栋
高楼 / 32万6464单位），而且也是旅
游胜地，所以州政府非常重视高楼监
控。”

他透露，在槟岛，州政府接获的高
楼住宅短期出租投诉数据为2019年228

宗、2020年258宗及2021年186宗，今
年截至5月14宗,投诉内容包括发出噪
音、外人白撞使用设施（健身室、游
泳池等）并破坏设施等，对居民造成
困扰。

可制定住户规则
佳日星表示，实际上，高楼住户有

权制定住户规则，他引述发生在吉隆
坡的例子，高楼住宅短期出租业者挑
战公寓管理机构无权禁止屋主把房子
短期出租给人，后来，高庭、上诉庭
及联邦法院，皆判决住户或管理机构
有权力制定住户规则，禁止把公寓单
位短期出租。”

槟州行政议员兼巴当拉浪区州议员章
瑛，移交1000令吉给予即将踏入大专
的视障学生杨康润，希望他能活出生
命的精彩，同时鼓励更多相同境遇者
勇敢踏出第一步。

章瑛说，巴当拉浪区女性及家庭
发展委员会从6月至7月份，邀请超马
斗士曾志龙在槟城举办了10场巡回讲
座，让更多有需要需求的群体，能够
了解即使身体残缺，也是可以活出精
彩。

她是在其服务中心进行“爱槟城”
捐赠仪式上致词时说。

“每个人的生命都是独一无二，都
有值得别人参考和学习的地方，我希
望社会上有更多类似境遇的人可以勇
敢站出来。”

她说，州政府也致力于打造对障
友友善的环境，包括友善的设施与建
设，让障友们出行更为方便。

“希望我们拥有友善的环境，以便
将来障友们可以过更平等的生活，自

力更生。”
她说，无论是盲人、听力障碍还是

身体残疾者，都需要可服用相当大的
障碍才能融入社会，希望大家一起把
爱传出去，一起创造一个打破歧视与
互爱的社会。

李寈凤：曾志龙讲座会收入捐慈善
机构

巴当拉浪区女性及家庭发展委员会
主席李寈凤说，超马斗士曾志龙在槟
城所进行的10场巡回讲座会，惠及超
过5000人，接下于9月18日将再次邀请
他到南美园234区乡委会办公室为障友
们举办激励分享会，把正能量传递到
社区。

“曾志龙透过分享自身的经验，包
括如何克服身体障碍，踏出第一步面

对社会等经验，激励了很多人。”
她说，主办单位在活动中所收取的

2688令吉报名费，曾志龙也将费用爱
心回馈予本地社区，并捐赠予槟城痉
挛儿童协会（900令吉）、怡然精舍残
障儿童收留协会（800令吉）、以及视
障人士杨康润（1000令吉）。

与会者包括曾志龙、南美园234区乡
委会主席陈清伊等人。

章瑛（中）移交1000令吉予杨康润后，与李寈凤、 曾志龙、 陈清伊等人合照。

槟城是全国高楼房屋排名第
3多的州属。

住宅短期出租指南相关单位交流会开幕礼全体出席者合影。  
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槟城植物园成为全国首个心脏安全
公园，园内安装5个自动体外心

脏除颤器（AED），每个AED距离500
米，以便在紧急情况下提供援助。

槟州首席部长曹观友表示， 槟州再
创下重要事迹，在槟州行政议员杨顺
兴推行的“负责任旅游”倡议下，成为
全国首个推介植物园心脏安全公园的州
属。

他是在出席为植物园心脏安全公园主
持开幕时，如是指出。

他说，槟城植物园是大家进行运动及
休闲活动的首选，当然会暴露在高风险
之中，所谓预防胜于治疗，在植物园内
安装AED是一项需求，尤其在发生心脏
病侵袭的意外时，救下宝贵生命。

首长：拟各县人流区装AED
首长指出，在此倡议下，包括植物园

的5架AED在内，槟州目前已安装了42
架AED。

“ 我 们 计 划 扩 展 至 每 个 县 都 安 装
AED，尤其是许多公众到访的地点。”

他认为，将AED放置在“热点”区
域，以及所有私人和政府办公楼中是非
常重要的，在需要时可以派上用场。

他亦呼吁有责任的各造，确保不断强
化包括心肺复苏技术（CPR）在内的使
用方法，以提高社区学习使用这些工具
的意识水平。

“这也符合了槟城2030愿景，即打造
槟州成为一个更健康及安全的州属。”

杨顺兴：心脏病乃我国“头号杀手”
槟州旅游与创意经济委员会主席杨顺

兴表示，州内的卫生服务已随着社会的
人口统计，以及医疗技术而不断提升，
然而心脏病的风险仍然不断增加，更成

了我国的“头号杀手”。
他指出，槟州政府因此时刻关注人民

的健康课题，同时也积极的在多人聚集
的地方，包括旅游胜地安装AED，以备
不时只需。

3年内救7条人命
他说，他指出，根据数据显示，从

2018年至2021年，共有7人在公众场合
面对心脏病侵袭，所幸该处有AED，

而及时救了这宝贵的生
命。

他 表 示 ， 这 证 明 了
使 用 A E D 的 重 要 性 ，
而民众可在紧急事故发
生 时 ， 扮 演 “ 第 一 回
应者”的角色，在救护
车到来之前，先施于救
援。

“因此，我们需要提
高人们的醒觉及学会使
用AED，而不只是限于
医护前线人员使用。”

出席者包括：升旗山
国会议员黄汉伟、槟州
心脏安全协会主席兼槟
州心脏安全计划主席拿
督赖莲华医生、槟城植
物园管理局主任诺阿兹
娃妮。

槟首长在解说员引导
下 ， 尝 试 心 肺 复 苏
法。

LovePENANG杯篮球锦标赛开打，40 支
球队展开龙争虎斗，争夺冠军宝座！

是场比赛共分2个区域，其中威省球
队在爪夷村篮球场比赛；槟岛区则在马
来西亚理科大学（USM）篮球场开打。

槟 州 首 长 曹 观 友 表 示 ， 推 出 
LovePENANG 运动，是希望进行疫情
后重建工作，其中也包括在疫情期间
全面停摆的运动项目，重燃青年对运
动项目尤其是篮运的热情。

“配合复苏方针，槟州政府通过槟
州体育委员会（MSNPP）与槟州篮总
和威南篮球分会合作举办LovePENANG
杯篮球锦标赛，让这项受到大众喜爱的
运动，能够重回巅峰。”

他说，疫情后重振槟城人社会生
活是当务之急，尤其是在青少年群体
方面，这项全球危机造成了青年在教
育、就业、心理健康和可支配收入等
方面，都受到巨大影响。

因此，州政府一直以来都关注青年
的后疫情时期重建工作，并且正在努

力通过三项策略，即响应、恢复和建
立复原力，来协助青年摆脱疫情造成
的负面影响。

他也在是项赛事的开幕仪式上说，
为鼓励更多青少年参与篮运，州政府
将继续改善州内现有设施，除了正在
升级的7座篮球场外，州政府目前正计
划再建造5座篮球场。

“其中两座在威南区，东北县、
威北和威中也将有兴建新篮球场计
划。”

他希望通过类似比赛，能够培养更
多青少年对运动的兴趣，且发掘新的
人才，培养出有能力的球员，以代表
州和国家献力。

槟州行政议员孙意志、槟州副议长
亚玛比里巴、爪夷州议员方美铼、槟
州体育理事会总监蔡兴华、槟州篮球
总会会长拿督黄坤荣及威南篮球分会
会长钟瑞丰、威北篮球分会会长孙涌
粿、威中篮球分会会长拿督郑恰丰等
也出席有关赛事开幕。

LovePENANG杯篮球锦标赛开打，40 支球队展开龙争虎斗。

槟首长曹观友为植物园心脏安全公园
主持开幕，左二起为杨顺兴、赖莲
华。
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爪夷区州议员方美铼服务中心在武
吉班卓篮球场举办“爪夷区2022年
漫步拾荒活动”，获得超过200人响
应，一同清洁当地社区环境。

方 美 铼 表 示 ， 举 办 该 活 动 旨 在
提高大众对环境清洁卫生的醒觉意
识，并提倡垃圾分类理念，以减少

送往垃圾土埋场的垃圾，为环境保
护献力。

此外，他指出，是项活动吸引了
260多名来自不同背景的人士参与，
涉及武吉班卓和仄阿美娜睦邻计
划，从中促进各方联系。

参与者周日踏着晨曦，分成七组

每组约30至30人，从武吉班卓花园篮
球场出发，一路捡起人们随手丢弃的
垃圾，一起挥洒汗水迎向朝阳。

会 上 ， 方 美 铼 也 颁 发 奖 品 予 “
爱.在家起航”双亲节合照摄影比
赛获奖者。此项比赛分为最具人气
奖、最佳创意奖及最温馨寄语奖。大家一起动手大扫除，还我干净环境。

槟州首长特别协调官行政中心，日前
为威北区家庭推介“水耕菜种植计

划”，并分派50套水耕菜系统予当地区居
民。

配合有关计划，槟首长特别协调官赖国
平拨款1万令吉，提供20套水耕菜系统给威
北斯里瑟当组屋居民、当地乡管会和非政
府组织。

槟州农业局则赞助另外30套水耕菜系
统，以分派给甲抛峇底和打昔牛汝莪选
区。

赖国平：自供自给减轻负担
赖国平在记者会上指出，上述计划是由

其行政中心及Villi Global董事林志强合作，
而对方将负责进行技术上的指导与咨询。

他说，由于今年百物涨价，他冀望透过
这水耕菜种植计划，能让社区居民透过自
供自给方式，减轻家庭负担。

“吃到健康的有机菜，同时也可培养老
人与小孩对种植的兴趣，借此增加威北区
菜农的生产力。”

他提及，本月30日的日本盆舞节，以及
以及8月9日至12日，一连4天在威北生态旅
游中心举行的文化、音乐及当地美食串烧
嘉年华，将把水耕菜系统展示及推广给居
民。

他支持，若上述计划成功，将进一步推
广至其他选区，如峇眼国会选区；目前仅
专注在甲抛峇底和打昔牛汝莪国会选区进
行。

他欢迎有兴趣者，，如协会、乡管会或
非政府组织，可联络其行政中心。

林志强：水耕系统可种植48棵菜
Villi Global董事兼绿悠苑环保协会主席

林志強指出，水耕菜系統价值600令吉，可
种植48棵菜，主要是叶菜类，需阳光照射5
至6小時，一个月后就可收成。

他透露，在疫情前设计这套系统，主要
是方便城市居民自供自給，且所用的肥料
是酵素和光合菌，完全不用化肥。

“因此收成后可直接采摘食用，迎合现
代人寻求健康生活方式的需求。”

他希望此计划推广至槟城，甚至全国等
地，让普罗大众，尤其是初学者可以接触

到这个方便又节约的水耕种植法。

锺绍远：菜农公会大力支持
槟州菜农公会秘书锺绍远指出，该

公会大力支持及认同有关计划，而先
阶段先观察，并在半年后，视反应如
何再进一步推广。

水耕菜种植可自供自给减轻负担。

赖国平(右)、 林志强(中)、 锺绍
远等推介水耕菜种植。

方美铼（中）与双亲节合照摄影比赛获奖者合影。
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数码槟城（Digital Penang）与
Macrovention 有限公司签署备忘录
（MOU），携手开发数字化服务中心
应用程序（DISC），以提高各选区议
员服务中心的管理效率。

槟州基本设施、交通委员会主席再
里尔表示，每个选区的服务中心扮演
着重要的角色，是选民与州政府之前
的桥梁。

“服务中心是协助人民处理各种课
题，抑或是传达讯息及举办社区活动
的重要管道。”

他是在出席见证两造签署备忘录仪
式上，致词时如是表示。

再里尔：多数服务中心原始方式管理
惟，他表示，透过数码槟城的调查

显示，州内共40间议员服务中心中，
多达34间服务中心仍然使用最原始的
方式来进行记录工作、存档及处理各
资料。

他说，每个州议员的服务中心，平
均每个月会接获200宗的地方课题投
报。

“每一宗投报，都需要至少3张文件

来进行记录、跟进及处理等事项。”
他说，槟州政府为了提高每个选

区服务中心的服务效率，透过数码槟
城，开发上述DISC应用程序，以数码
化服务中心助理们的繁重公务。透过

这应用程序，服务中心助理可更方便
记录访客资料，以及容易进行查阅资
料及跟进。

他举例，曾发生过民众已拿取一次
性的援助金，但仍到不同选区的服务

中心申请，若有上述的应用程序，可
查阅相关资料，避免类似事件发生。

他表示，一旦该应用程序开发后，
将链接至槟州政府的各项援助计划，
如：iSejahtera、eRumah 及 ePintas，可
以一目了然申请者的申请状态。

丹绒武雅服务中心9月试跑
再里尔指出，其丹绒武雅区服务中

心将在9月初，率先试跑有关DISC应
用程序。

自今年11月开始，将把这应用程
序扩展至其余的39间选区服务中心使
用，预计2023年8月杪全面执行。

仪式上，由数码槟城首席执行员杨
春福、Macrovention有限公式执行董事
杨伟杰签署备忘录，由再里尔行政议
员见证。

当天记者会出席者包括: 数码槟城
董事拿督陈清祥、槟州首长机构副
总经理峇拉蒂、槟州经济规划部门

（BPEN）助理秘书（福利）法蒂玛、
槟州信息和通信技术部（BTMKN）高
级助理秘书伊兹嘉、槟州房屋委员会
（LPNPP）技术主管丽雅莎希米。

槟城头条路The Granite 
Luxury Hotel（前称M 

Summit 191 Executive Hotel 
Suites）双喜临门， 荣获马
来西亚纪录大全列为最高悬
臂式亚克力底部游泳池(THE 
HIGHEST CANTILEVERED 
ACRYLIC-BOTTOM SWIMMING 
POOL)和最高自动化酒店停车
场(THE TALLEST AUTOMATED 
HOTEL CAR PARK )！

槟州首席部长曹观友见证
光荣一刻，在致词时赞扬The 
Granite Luxury Hotel的成就，
象征槟州人民在受到疫情冲击
2年后，重新站起来，迈向复
苏，所展现的不屈不饶精神。

“最高自动化酒店停车场

有效地解决停车问题，而独特
的高空游泳池，将成为槟城的
新景点，为槟州旅游增加卖
点。”

“那些来我在光大的办公室
找我的人，也可以透过玻璃窗
看到游泳池和停车场呢！”

此外，首长表示会慎重考虑
高峰集团（M Summit Group）
创办人兼董事经理拿督毛继荣
的建议，即向游客宣传槟城获
大马纪录大全之景点。

“槟城很荣幸拥有这么多精
彩的获奖景点，它们都是旅游
业宝贵的资产。我们很幸运能
在这一个充满活力的州生活和
工作，让我们摆脱疫情阴影，
重拾光彩，齐心协力，爱槟

城，打造更好的槟城！”

毛继荣：酒店迈向新里程碑
拿 督 毛 继 荣 较 后 时 说 ，M 

Summit 191 Executive Hotel 
Suites扩充营业，设立新翼，
并将于8月1日新命名为The 

Granite Luxury Hotel，加上今
日获得两项马来西亚纪录，象
征该酒店迈向新的里程碑。

他介绍说，自动化停车场高
71.2米，可容纳204辆车，除
了充份利用空间，也可避免失
窃。

“最高悬臂式亚克力底部
游泳池高约49.5米，可鸟瞰市
容，让人有在空中游泳的奇妙
体验。”

毛 继 荣 也 自 豪 宣 布 ， T h e 

Granite Luxury Hotel也在伦敦
举行的亚太区房地产颁奖礼
中，获得最佳休闲设施奖及最
佳新酒店建设及设计奖。

较后时，马来西亚纪录大
全副总经理黄程运在曹观友
见证下，移交2项认证予毛继
荣，陪同者包括M Summit集
团采购总监拿汀王金凤，总经
理毛伟仁，发展策划经理毛伟
凯，The Granite Luxury酒店总
经理毛伟恳等人。

杨春福(左)与杨伟杰（右）签署备忘录，由再里尔（中）见证。

The Granite Luxury Hotel获得2
项马来西亚纪录大全。左起毛伟
凯、毛伟恳、黄程运、曹观友、
毛继荣、王金凤及毛伟仁合影。

一边畅泳一边鸟瞰市容，感受奇妙的体验。  
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கபரமகாத்தகாங பகாசிர - பி்ாஙகு மாநில 
அரசு க்ங்காலான தம்்ாஙகில் உள்ள 
23 ஏக்்கர நிலப்ரபபில்  மறக்றாரு 
வாஙகும் சக்திக்கு உட்்ட்டே வீடேயமபபுத் 
திட்டேத்யத நிரமாணிக்்க இணக்்கம் 
க்காண்டுள்ளது. 

இந்த வீடேயமபபுத் திட்டேம்  இரண்டு 
்கட்டேங்களா்க கசயல்்ாடுக் ்காணும். 

முதல் ்கட்டேத்தில், 4.6 ஏக்்கர நிலப்ரபபில் 
ஐந்து அடுக்குமாடி்கள் க்காண்டே மூனறு 
பிளாக்கில் 350   வீடு்கள் ்கட்டேப்டும் 
(ஒரு யூனிட் வீடு ரிம42,000) ; இரண்டோம் 

பினை - பிய்ற மாநில சட்டேமன்றத் 
கதாகுதியில் குய்றந்த வருமா்ம் 
க்றும் குழுவிலிருந்து (பி40) கமாத்தம் 
100 க்றுநர்களுக்கு உணவுக் கூயடே்கள்  
வழங்கப்ட்டே்.

இந்த உணவுக் கூயடே்கயள 
பி்ாஙகு முத்தியாரா உணவு வஙகி 
திட்டேத்தின மூலம் பி்ாஙகு மாநில 
இரண்டோம் துயண முதல்வர க்ராசிரியர 
்.இராமசாமி, தாமான சாய் கலங ்ாரக் 
்கம்க்ாங நிரவா்க கசயல்முய்ற ்கழ்கம் 
மண்டே்த்தில் நயடேக்ற்ற நி்கழச்சியில் 
க்ாதுமக்்களுக்கு எடுத்து வழஙகி்ார.

இத்திட்டேம் முதல் முய்றயா்க 
பி்ாஙகு கமம்்ாட்டுக் ்கழ்கக் 
கூட்டோண்யம சமூ்க க்ாறுபபு (CSR) 
திட்டேத்தின மூலம் பிய்ற சட்டேமன்ற 
கசயவ யமயத்தின இயண ஆதரவுடேன 
ஏற்ாடு கசய்யப்ட்டுள்ளது. 

இந்நி்கழச்சியில் சி்றபபுயர வழஙகிய 

ச்பர்மனாத்தனாங சதனாகுதியில் 790 வனாஙகும் சக்திக்கு 
உட்பட்ட வீடு்கள் நிர்மனாணிக்்கத் திட்டம்

உணவுக் கூம்ட்களின் 
்பங்களி்பபு பி40 குழுவின் 
சுமமமயக் கும்றக்கும் - 

ர்பேனாசிரியர்

்கட்டேத்தில், 18.4 ஏக்்கர நிலப்ரபபில் 440 
யூனிட் ந்கர வீடு்கள்(townhouse) (ஒரு 
யூனிட் வீடு ரிம250,000) ்கட்டே இலக்குக் 
க்காண்டுள்ளது. கமலும், இந்த வீடேயமபபுத் 
திட்டேத்தின கீழ மசூதி, சமூ்க மண்டே்ம் 
மறறும் இஸலாம் அல்லாத வழி்ாட்டு தலம் 
எ் க்ாது வசதி்களுடேன ்கட்டுமா்ப 
்ணி்கள் கமறக்காள்ளப்டும். 

இது மக்்கள் வீடேயமபபுத் 
திட்டேத்யதச் கசயல்்டுத்துவதில் மாநில 
அரசு க்காண்டுள்ள உறுதி்ாட்யடேப 
்ய்றச்சாறறுகி்றது எ் க்ரமாத்தாங 
்ாசிர கதாகுதியில் நிரமாணிக்்கப்டும் 
இந்த வாஙகும் சக்திக்கு உட்்ட்டே 
வீடேயமபபுத் திட்டே அடிக்்கல் நாட்டு 
விழாயவ அதி்கராபபூரவமா்கத் கதாடேக்கி 

யவத்து மாநில முதல்வர கமதகு சாவ 
க்கான இகயாவ இவவாறு கூறி்ார. 

மாநில அரசு வருகின்ற  2030 
ஆண்டுக்குள்  பி்ாஙகு மக்்களுக்்கா்க 
220,000 வீடு்கயள அயமக்்க இலக்குக் 
க்காண்டுள்ளது.

"தறக்ாயதய நிலவரப்டி, ்ல்கவறு 
வாஙகும் சக்திக்கு உட்்ட்டே  வீடேயமபபுத் 
திட்டேங்களில் 138,545 யூனிட் வீடு்கள் ்ல 
்கட்டுமா்க் ்கட்டேங்களில் உள்ள்," எ் 
மாநில முதல்வர விவரித்தார.

"மாநில அரசு 2014-ஆம் ஆண்டு 
முதல் வாடேய்க க்காள்முதல் திட்டேத்யத 
அறிமு்கப்டுத்தியது. முன்தா்க, 
அதி்கமா்  வஙகிக் ்கடேன விண்ணப் 
நிரா்கரிக்்கப்ட்டேயத முனனிட்டு 

கபரமகாத்தகாங பகாசிர கதகாகுதியில் 
நிரமகாணிக்ெப்படும்  வகாஙகும் ெக்திக்கு 

உடபட்ட வீ்டனமப்புத் திட்டத்னத   மகாநில 
முதல்வர சமதகு ெகாவ் கெகான் இசயகாவ், 

ஆடசிக்குழு உறுப்பிைர கஜக்டிப் சிங டிசயகா; 
கபரமகாத்தகாங பகாவ் நகா்டகாளுமன்ை உறுப்பிைர 
நூருல் இஷகா; கபரமகாத்தகாங பகாசிர ெட்டமன்ை 

உறுப்பிைர முஹம்மது ஃனபஸ் ஃபகாடசில் 
அதிெரகாப்பூரவமகாெத் கதகா்டக்கி னவத்தைர.

வகாஙகும் ெக்திக்கு உடபட்ட வீ்டனமப்புத் திட்டத்தின் மகாதிரி வனரப்ப்டம்.

கமம்்ாட்டுக் ்கழ்க தயலயம நிரவா்க 
அதி்காரி டேத்கதா அசீஸ பின ்ா்கார, 
அக்்கழ்க பிரதிநிதி்கள், கச்ராங பிய்ற 
மாந்கர ்கழ்க ்கவுனசிலர கடேவிட் 
மார்ஷல், தாமான சாய் கலங ்ாரக் 
்கம்க்ாங நிரவா்க கசயல்முய்ற 
்கழ்க உறுபபி்ர்கள் மறறும் முக்கிய 
பிரமு்கர்கள் ்கலந்து க்காண்டே்ர.

வெதிக் குனைந்த பி40 குடும்பஙெளுக்கு உணவுக் கூன்டெனை இரண்்டகாம் துனண முதல்வர 
சபரகாசிரியர ப.இரகாமெகாமி எடுத்து வழஙகிைகார.

இரண்டோம் துயண முதல்வரும் பிய்ற 
சட்டேமன்ற உறுபபி்ருமா் க்ராசிரியர 
்.இராமசாமி க்சுய்கயில் அதி்கரித்து வரும் 
வாழக்ய்கச் கசலவி்ங்களின சுயமயயக் 
குய்றக்்க உதவும் க்ாருட்டு இந்த 
உணவுக் கூயடே கதரந்கதடுக்்கப்ட்டே பி40 
சாரந்த குடும்்ங்களுக்கு வழங்கப்டுகி்றது,  
என்றார. 

"குய்றந்த வருமா்ம் க்றும் பி40 
குழுயவச் கசரந்த மூவி் மக்்களுக்கும் 
இந்த உணவுக் கூயடே்கள் க்்ற 
கதரந்கதடுக்்கப்ட்டுள்ள்ர.

“சுமார 100 உணவுக் கூயடே்கள் 
இனறு வழங்கப்டுகின்ற். பி்ாஙகு 
கமம்்ாட்டுக் ்கழ்கம் இத்திட்டேத்யத 
பி்ாஙகு மாநிலம் முழுவதும் கசயல்்டுத்த  
இணக்்கம் க்காண்டுள்ளது. பி்ாஙகு 
கமம்்ாட்டுக் ்கழ்கத்தின இம்முயறசியயப 
்ாராட்டுகிக்றன. கமலும், பி்ற அரசு சாரா 
அயமபபு்களும் இதய் முனக்ாடியா்க 

க்காள்ள கவண்டும்,” எ் க்ராசிரியர 
க்கட்டுக் க்காண்டோர.

இதனியடேகய, அதி்கரித்து வரும் 
வாழக்ய்கச் கசலவி்த்யத ்கருத்தில் 
க்காண்டு க்ாதுமக்்கள் சிக்்க்த்யதக் 
்கயடேபபிடிக்்க கவண்டும் எ் க்ராசிரியர 
இராமசாமி அறிவுறுத்தி்ார.

இந்நி்கழச்சியில் பி்ாஙகு 

இத்திட்டேம் கசயல்்ாடுக் ்காண்கி்றது. 
"வாஙகும் சக்திக்கு உட்்ட்டே 

வீடு்கயள வாங்க முடியாத நியலயில் 
்லர உள்ள்ர. எ்கவ, இத்திட்டேத்தின 
மூலம் அய்வருக்கும் கசாந்தமா்க 
வீடு கியடேப்யத உறுதி கசய்ய சி்றந்த 
வழியா்கத் தி்கழகி்றது," என்றார.  

இந்நி்கழச்சியில், வீடேயமபபு, 
உள்ளாட்சி, கிராமம்  மறறும் ந்கரபபு்ற 
திட்டேமிடேல் ஆட்சிக்குழு உறுபபி்ர 
கெக்டிப சிங டிகயா; க்ரமாத்தாங  ்ாவ 
நாடோளுமன்ற உறுபபி்ர நூருல் இ்ஷா; 
க்ரமாத்தாங ் ாசிர சட்டேமன்ற உறுபபி்ர 
மு�ம்மது ஃய்ஸ ஃ்ாட்சில் மறறும் ்ல 
பிரமு்கர்கள் ்கலந்து க்காண்டே்ர. 

"2030 ஆம் ஆண்டேளவில் 220,000 
யூனிட்்கயள வழஙகுவதற்கா் 
எங்கள் பி்ாஙகு2030 இலக்கில் 62.9 
விழுக்்காட்யடே அயடேந்துள்களாம்," எனறு 
அவர கமலும் கூறி்ார.

"பி்ாஙகு வாழ மக்்களின நலனுக்்கா்க 
இதுக்ான்ற வாஙகும் சக்திக்கு 
உட்்ட்டே வீடேயமபபுத் திட்டேங்கயள 
கசயல்்டுத்தும்  தனியார கமம்்ாட்டு 
நிறுவ்ங்களுக்கு மாநில அரசு நனறிக் 
கூ்ற ்கடேயமப்ட்டுள்ளது

"மாநில அரசு கதாடேரந்து வாஙகும் 
சக்திக்கு உட்்ட்டே வீடு்கள் அயமத்து, 
அய்வருக்கும் குறிப்ா்க  முதல் 
முய்றயா்க வீடு வாஙகு்வர்களுக்கு 
முனனுரியம அளிக்கும்," எனறு  கெக்டிப 
கூறி்ார. 

இதறகியடேயில், க்ரமாத்தாங 
்ாசிர சட்டேமன்ற உறுபபி்ர மு�ம்மது 
ஃய்ஸ ஃ்ாட்சில், இத்திட்டேத்தின கீழ 
உள்ளூரவாசி்களுக்கு வீடு்கள் வழங்க 
முனனுரியம அளிக்்க  கவண்டும் எ் 
பி்ாஙகு மாநில வீட்டுவசதி வாரியம் 
(LPNPP) மூலம் மாநில அரசுக்குப 
்ரிந்துயரத்தார. 
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ஜகார்ச்டவுன் - பி்ாஙகு மாநில 
ஆளுநர துன அஹமத் ஃபுஸி அபதுல் 
ரசாக் அவர்களின  73வது ஆண்டு 
பி்றந்தநாயள முனனிட்டு கதசிய மறறும் 
மாநில வளரச்சிக்குப ்ங்களித்த 1380 
கசயவயாளர்களுக்குப  ்ட்டேமளிபபு 
வழங்கப்ட்டேது.  ெூயல,23 அனறு மாநில 
்ட்டேமளிபபு விழா அதி்காரபபூரவ கதாடேக்்க 
விழாக் ்கண்டேது.

பி்ாஙகு மாநில ஆளுநரின 
பி்றந்தநாயள முனனிட்டு பி்ாஙகு 
மாநிலப ்ட்டேங்கள், நட்சத்திரங்கள் 
மறறும் க்கௌரவப ்தக்்கங்கயளப 1380 
கசயவயாளர்கள் க்ற்ற்ர.

இந்த ஆண்டுக்்கா்ப ்ட்டேமளிபபு 
விழாவில் மூவர Panglima Pangkuan Negeri 
(D.P.P.N) எனும் டேத்கதா� உயரிய  ் ட்டேம்; 

பி்னாஙகு ஆளுநரின் பி்றந்தநனாமள முன்னிடடு 
1380 ரசமவயனாளர்்களுக்கு அஙகீ்கனாேம்

(536) மறறும் Pingat Bakti Setia (29) எ் 
வழஙகி க்களரவிக்்கப்ட்டே்ர. 

பி்ாஙகு மாநில ஆளுநரின  ் ட்டேமளிபபு 
விழாவில் மூத்த ்த்திரிய்கயாளர்களா்   
அருள்தாஸ,  சிவாஜி மறறும் இரமணி 
அவர்களுக்கும் ்ட்டேம் வழஙகி 
க்களரவிக்்கப்ட்டே்ர. 

க்ாதுவா்க, அவர்கள் பி்றயர 
கநர்காணல் கசய்து வந்த கவயளயில் 
தறக்ாது வழக்்கத்திறகு மா்றா்க அவர்கள்  
கநர்காணல் கசய்யப்ட்டே்ர. 

அருள்தாஸ,67  Darjah Setia Pangkuan 
Negeri (DSPN) எனும் டேத்கதா ்ட்டேம், 
சிவாஜி,62 Pingat Jasa Kebaktian (PJK) 
எனும் ்ட்டேம் மறறும் இரமணி (PKT) 
்ட்டேமும் வழஙகி க்கௌரவிக்்கப்ட்டே்ர. 

அருள்தாஸ மறறும் சிவாஜி  
இருவரும் ்த்திரிய்க துய்றயில் 
நானகு தசாபதங்களுக்கும் கமலா்க 
கவவகவறு கசய்தி நிறுவ்ங்களில் 
்ணியாறறியுள்ள்ர. கமலும், இரமணி 
அவர்கள் தமிழ ்த்திரிக்ய்கத் துய்றயில் 
10 ஆண்டு்களுக்கு கமலா்க ்ணியாறறி 
வருகி்றார. 

அருள்தாஸ, தமிழ ஓயசயில் 
்த்திரிய்கயாளரா்கத் கதாடேஙகி, பின்ர 
தி சன, நியூஸ ஸட்கரய்ட்ஸ யடேம்ஸ, 
மலாய் கமல், தி யவபஸ மறறும் இபக்ாது 
மகலசியாகினியில் ்ணியாறறி வருகி்றார. 

2015 ஆம் ஆண்டு மலாய் கமயிலுக்்கா் 
அறிக்ய்கயில் க்ரலிஸில் உள்ள வாங 
க்கலியனில் உள்ள புலம்க்யரந்கதார சிய்ற 
மு்காம் மறறும் கவகுெ் புயதகுழி்கயளப 
்றறி அம்்லப்டுத்தியது அவரது ஊடே்கத் 
துய்றயின மி்கப க்ரிய சாதய்யாகும். 

“எ்க்கு டேத்கதா விருது கியடேக்கும் 
எனறு நான நிய்க்்ககவ இல்யல. இந்த 
விருயத வழஙகியதற்கா்க மாநில அரசு, 
இரண்டோம் துயண முதல்வர க்ராசிரியர  
்.இராமசாமி ஆகிகயாருக்கு நனறி 
கதரிவித்துக் க்காள்கிக்றன.

அருள்தாஸ அவர்களுக்கு மாநில 
விருது வழங்கப்டுவது இது மூன்றாவது 
முய்றயாகும். முன்தா்க, அவர PJM 
(2002),  PKT (2006) மறறும் 2013 DJN 
ஆகிய ்ட்டேங்கயளப க்ற்றார.

சிவாஜியயப க்ாறுத்தவயர, அவர 
NST மறறும் மலாய் கமயிலில் ்ல 
வருடேங்கள் ்ணியாறறியப பி்றகு தறக்ாது 
புதிய அ்கப்க்்கத்தில் கசய்தி்கள் எழுத 
கதாடேஙகியுள்ளார.

“க்காவிட்-19க்கு  முன்தா்க, 'பி்ாஙகு 
ய�ப்ர கலாக்்கல்' (Penang Hyper Local)
என்ற அ்கப்க்்கத்யதத் கதாடேஙகிக்ன. 
இதன க்யயரப க்ாலகவ  இதில் 
அய்த்து உள்ளூர கசய்தி்கள் - சமூ்க 
கசய்தி்கள், CSR (சமூ்க க்ாறுபபு 
கூட்டேயமபபு), தஙகும் விடுதி, ்யணம் 
மறறும் சுறறுலா ஆகியயவ உள்ளடேஙகும். 

“இந்த விருது கியடேத்ததில் மகிழச்சி 
அயடேகிக்றன. நான 'Penang Hyper Local' 
அ்கப்க்்கத்தில்  மாநில அரசாங்கத்தால் 
கமறக்காள்ளப்டும் முதலீடு்கள், சுறறுலா, 
வீட்டுவசதி மறறும் க்ாக்குவரத்து குறித்து 
்ல ்கட்டுயர்கள் மறறும் கசய்தி்கள் 
எழுதுகிக்றன.

“இந்த விருது வழஙகிய மாநில 
அரசுக்கு நனறி. இது எ்க்கு உறசா்கம் 
அளித்து இனனும் ஊடே்கத் துய்றயில் 
்ல சாதய்்கள் ்யடேக்்க வழிவகுக்கும்,” 
என்றார.இவர 'Where2 magazine' எனும் 
நாளிதழின உரியமயாளராவர. அச்சுப 
பிரதியில் கதாடேக்்கப்ட்டே இந்த நாளிதழ 
தறக்ாது இயணயத்தில் ் திவு்கள் மட்டுகம  
இடேம்க்றுகி்றது. 

அய்த்துல்க எல்யல்கள் ஏற்க்கவ 
தி்றக்்கப்ட்டுள்ள நியலயில், கவளிநாட்டு 
தஙகும்விடுதி, விமா் நிறுவ்ங்கள் 
மறறும் ்கப்ல் சுறறுலா உள்ளிட்டே ்ல 
்கயத்கயள எழுத அவர எதிர்ாரத்துக்
க்காண்டிருக்கி்றார.

தமிழ ்த்திரிக்ய்கத் துய்றயில் ்ல 
ஆண்டு்களா்க ்ணியாறறிய  இரமணி 
அரசியல், க்ாருளாதாரம், இந்திய சமூ்க 
கமம்்ாடு எ் ்ல  கசய்தி்கள் மறறும் 
்கட்டுயர்கயள எழுதியுள்ளார. தறக்ாது 

"நான இபக்ாது மனித ்கடேத்தல், 
அழிக்்கப்ட்டே சம்்வம் மறறும் 
்த்திரிய்கயாளரா்க எ்து ்யணம் உட்்டே 
ஒரு புத்த்கத்யத எழுதி வருகிக்றன," எனறு 
அருள்தாஸ கூறி்ார.

அண்யமயில், ்யிறசி மருத்துவர 
மூத்த மருத்துவரின ்்கடிவயதக்கு 
உட்்டுத்தப்ட்டு தறக்காயல கசய்து 
க்காண்டே சம்்வம் குறித்தும்  எழுதி்ார. 
இந்தச் கசய்தி 35,000 முய்ற சமூ்க 
ஊடே்கங்களில் ்கிரப்ட்டேது.

தமிழ மலர ்த்திரிக்ய்க நிரு்ரா்கப 
்ணியாறறி வருகி்றார. கமலும், அயல ஒலி 
எனும் இயணய அ்கப்க்்கத்திலும் பி்ாஙகு 
மாநில கசய்தி்கள் ்திகவற்றம் கசய்கி்றார 
என்து குறிபபிடேத்தக்்கது. 

சி�ாஜி, Pingat Jasa Kebaktian (PJK) ெட்டேம் 
பெற்்றார். 

இரமணி (PKT) ெட்டேம் �ழங்கி 
ப்களரவிக்்கப்ெட்டோர்.

 Darjah Setia Pangkuan Negeri (DSPN) எனும் 
டேத்்தா ெட்டேம் பெற்்ற  அருள்தாஸ் தனது 

துவணவியாருடேன ்காணப்ெடுகி்றார். 

எம்.பி.பி.பி பொது ஊழியர்்களின ்சவ�வயப் ொராட்டி ெட்டேம் �ழங்கி ப்களரவிக்்கப்ெட்டேனர். 

21 க்ர்கள் Darjah Gemilang Pangkuan 
Negeri (D.G.P.N) டேத்கதா� என்ற ்ட்டேம்;  
18 க்ர்கள்  Darjah Yang Mulia Pangkuan 
Negeri (D.M.P.N) எனும் டேத்கதா ்ட்டேம்; 
117 க்ர்கள் Darjah Setia Pangkuan Negeri 
(D.S.P.N) எனும் ்ட்டேம் க்ற்ற்ர. 

அகதகவயளயில், கமாத்தம் 107 
க்ர்கள் மாநில Darjah Johan Negeri ் ட்டேம்; 
Bintang Cemerlang Negeri (19);Pingat 
Kelakuan Terpuji (197);Pingat Jasa 
Kebaktian (333); Pingat Jasa Masyarakat 

பினாங்கு மாநிே ஆளுநர் துன அஹமத் ஃபுஸி அப்துல் ரசாக் அ�ர்்களின  73�து ஆணடு 
பி்றந்தநாவள முனனிட்டு ்சவ�யாளர்்களுக்குப் ெட்டேம் �ழங்கினார்(உடேன மாநிே முதல்�ர் 

்மதகு சாவ் ப்கான இ்யாவ் மற்றும் துவணவியார் தான ப்கன லீ). 

PJK ெட்டேம் பெற்்ற �டே ம்ேசிய ெல்்கவேக்்கழ்க 
்ெராசிரியர் டோக்டேர் சரளா ்தவி மாநிே இரணடோம் 
துவண முதல்�ருடேன புவ்கப்ெடேம் எடுத்துக் 
ப்காணடோர்.
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ெனதப்சபசும் ப்டஙெள்

பிைகாஙகு மகாநில அைவிலகாை சதசிய மகாதக் கெகாண்்டகாட்டம் மறறும்  சதசியக் 
கெகாடினயப் பைக்ெ விடுசவகாம் எனும் பிர்செகாரம் அதிெகாரப்பூரவமகாெத் 

கதகா்டஙெப்பட்டது.
 வி�சாயி்களுக்கு உதவும் ்நா

க்கில் பினாங்கு மாநிே அரசு பநல் 

அறு�வடே இயந்திரத்வத அனெளிப்ொ்க �
ழங்கியது.

புக்கிட் குளு்்கார் நாடோளுமன்ற உறுப்பினர் ராம் ்கர்ொல் சிங், � 

தர்ம முனீஸ்�ரர் ஆேய மணடேேபி்ே்க பூவெயில் ்கேந்து ப்காணடு 

அந்த ஆேயத்திற்கு  மானியம் �ழங்கினார். 

்்காவிட்-19 பதாற்று்நாய் தாக்்கத்திற்கு பினனர் ப்காடிமவே 
விழா ப்காணடோட்டேத்தில் அதி்கமான உள்நாட்டு மற்றும் 

ப�ளிநாட்டு சுற்றுப்ெயணி்கள் ்கேந்து  மகிழந்தனர்.  

மாநிே அரசு பினாங்கு ெசுவமக் ்கவுனசில் (PGC) மூேம் Aimpactz 

Social Enterprise இவணந்து பினாங்கு  உே்க தூய்வம தினம் 2022 

ப்காணடோடேப்ெடும். 

தாமான
 � பசர்டோங் குடியிருப்பு மக்

்கள் சுயமா்கப்
 ெயிர் பசய்த 

வ�ட்்ரா்ெ
ானிக் ்தா

ட்டேத்வத மாநி
ே முதல்�ர் ்மத

கு சாவ் 

ப்கான இ்யாவ் ொர்வ
�யிட்டோர்.
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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
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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3. Lim Zheng Han Seberang Perai
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4. K. Nirmala Seberang Perai 
Tengah 

017 - 572 0272
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Norly Masitah 
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Ooi Yong Wooi 016 - 421 1196

Tan Chee Teong 012 - 401 7718

Tan Choo Eng 019 - 448 4344
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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
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Haji Mohamed Yusoff 
Mohamed Noor
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Hari Krishnan a/l Ramakrishnan 010 - 505 5571

Harvindar Singh a/l Darshan 
Singh

012 - 428 2250

Kaliyappan a/l P. Renganathan 012 - 407 7276

Lee Chee How 012 - 470 3389

Lee Wei Seang 012 - 452 8305

Muhamad Khairul Mohd Ali 012 - 542 0520

Mohd Suhairi Arumugam 
Abdullah

016 - 521 3369

Nurhafiza Huda Idris 017 - 450 5751

Ooh Sin Hwa 012 - 475 1669

Quah Boon Lim 017 - 462 2431

Rodziah Abul Khassim 019 - 319 4840

Rohaizat Hamid 019 - 510 0075

Tan Chiew Choon 019 - 470 4499

Tan Hooi Peng 012 - 498 6212

Tan Seng Keat 012 - 438 6191

Tan Soo Siang 012 - 475 2453

Theng Jie Wey 016 - 418 7108

Wong Yuee Harng 016 - 439 9121
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Story by Christopher Tan
Pix by Law Suun Ting

PENANG has seen the 
halal industry chart im-
pressive growth.

“The halal industry has the 
potential to set the world back 
on its course.

“However, for the halal in-
dustry to thrive, we must spur 
our ecosystem with new tech-
nologies and explore all growth 
areas, including, equipping en-
trepreneurs with digital access 
and knowledge,” Chief Minister 
Chow Kon Yeow said in his key-
note address during the opening 
of the Penang International Ha-
lal Expo and Conference (Pihec) 
2022 at Setia SPICE Convention 
Centre on July 2.

“We must seek to address 

potentially detrimental gaps. 
Pushing entrepreneurs to em-
brace digital technology will not 
work if they lack even basic In-
ternet access.

“The sobering truth is that 
while half the global population 
wield tech and digitalisation to 
change the world, there are mil-
lions who still lack basic Internet 
access,” he added. 

Pihec 2022 was held from 
July 1 to 3.

Chow said that those who 
have the privilege of information 
via the Internet would remain 
ahead of the curve while those 
who do not have the same ac-
cess could fall behind.

“I call on all governments 
worldwide to close this ‘gap’. 
Governments are given the 
mandate to lead their people 

to greater prosperity and to do 
that, we must invest in them.

“The global economy and the 
halal ecosystem cannot grow 
without the aid of technology. 
While we encourage our bright-
est minds and entrepreneurs 
to leverage the wealth of digital 
resources, we cannot possibly 
ignore the bright minds trapped 
outside the digital corridors.

“Digital access is the key to 
social mobility. It should be seen 

as an indispensable right of ev-
ery citizen,” he said.

Chow lauded the effort by 
the state Entrepreneurial De-
velopment, Trade and Industry 
office and the Penang Halal 
International (PHI) for jointly 
organising the 11th Penang 
International Halal Expo and 
Conference.

Penang Entrepreneurial De-
velopment, Trade and Industry 
Committee chairman Datuk 

Abdul Halim Hussain said the 
world is facing a serious eco-
nomic fallout.

“The current shortage of raw 
materials and increase in logis-
tical costs have resulted in sky-
rocketing inflation worldwide.

“While these undoubtedly af-
fect business all over the world, 
the lives of ordinary citizens, 
especially those from the lower-
income groups, are most greatly 
impacted," he said.

TO overcome the threat of eco-
nomic recession, businesses 
especially in the halal industry 
must be resilient, says Penang 
Halal International (PHI) chief ex-
ecutive officer Fazil Irwan Som.

“As we can see, business is 
slowly coming back nowadays. 
But we still have many challeng-
es ahead of us.

“As you know, we have a mul-
titiered crisis before us - the war 
in Ukraine, the ongoing trade 
war between the United States 
and China, and also mounting 
inflation and logistics cost. We 
are facing a threat of economic 
recession.

“So, we all need to be resil-
ient. But resilience doesn’t just 
mean being strong-headed and 
patient, but more importantly, 
it is about creating a strong 
supportive network amongst 
friends and partners in the halal 
ecosystem.

“This can enable us to le-
verage various strengths. After 
all, alone, we are useless but 
together, we can move moun-
tains,” Fazil said in his speech 
during the Halal Excellence 
Award Gala Dinner on July 2.

Also present were Governor 
Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak, 

state Entrepreneurial Develop-
ment, Trade and Industry Com-
mittee chairman Datuk Abdul 
Halim Hussain, state Welfare 
and Environment Committee 
chairman Phee Boon Poh, Pen-
ang Development Corporation 
chief executive officer Aziz Ba-
kar and World Islamic Economic 
Forum (WIEF) Foundation chair-
man Tan Sri Dr Syed Hamid Al-
bar.

Meanwhile, Abdul Halim said 
halal food producers in Penang 
could help alleviate the dis-

ruptions to global food supply 
chains by expanding their pro-
duction through digitalisation 
and by doubling down on mar-
keting outreach.

“The halal food production in-
dustry is just starting, so it has 
the capacity to expand to meet 
the demands of global consum-
ers, especially for fresh and hy-
gienic quality produce.

“If this can be done, then I 
believe it could help as well to 
strengthen food security in the 
country,” he said.

Halal industry players urged to be resilient

Chow (third from left), Abdul Halim (second from left), and Sungai Pinang assemblyman 
Lim Siew Khim (left) checking out the participating booths after the launching ceremony of 
Pihec 2022.

Penang can be 
halal industry 
powerhouse

Women Entrepreneurs 
Award Winners:

1.  RCAB Food Ventures  
 Sdn Bhd
2.  Arina Food Enterprise

New Leader Award 
Winner:
1.  SSY Food Enterprise

Digital Adopters Award 
Winners:
1.  Sugar Gold HQ Ventures
2.  Bot Industries 
 International Sdn Bhd

3.  Akoof Food and Beverage 
 Sdn Bhd

Market Champions 
Award Winners:
1.  PG Lean Hwa Trading 
 Sdn Bhd
2.  Nashmir Capsule 
 Sdn Bhd
3.  Pak Ali Food Industries 
 Sdn Bhd
4.  Al Haddad Group Of    
 Companies
5.   Haliza Industries 
 Sdn Bhd

Halal Excellence Award winners
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Story by K.H. Ong
Pix by Ahmad Adil Mohamad

WE will do all we can 
to maintain George 
Town as a Unesco 

World Heritage Site.
Giving this assurance, Chief 

Minister Chow Kon Yeow said for 
the past 14 years, the state gov-
ernment has allocated RM50 
million for cultural heritage-relat-
ed projects in George Town.

Chow was speaking at the 
launch of the George Town 
World Heritage Incorporated (GT-
WHI) Heritage Excellence Centre 
in Lebuh Armenian on July 7.

A few hours earlier, he had 
flagged off the George Town 
Discovery Walk 2022 to mark 
the 14th anniversary of Mela-
ka and George Town, two his-
toric cities of the Straits of 
Melaka, being jointly inscribed 
as a Unesco World Heritage 
Site on July 7, 2008.

Chow said since the Unesco 
listing, a few hundred proper-
ties have been restored and in-
jected with a new lease of life 
after restoration.

“I believe we have been suc-
cessful in getting and empow-
ering our stakeholders to rec-
ognise, appreciate and want 
to maintain George Town as a 
heritage site.

“This site is in good hands, 
and we will not allow Unesco, if I 
can, to take us out of your list,” 
Chow said as he smiled towards 
Unesco Office Jakarta director 

and representative Mohamed 
Djelid and Unesco Office Jakarta 
chief of culture Moe Chiba who 
were among those present at 
the launching ceremony.

Also present were state Tour-
ism and Creative Economy Com-
mittee chairman Yeoh Soon 
Hin, Komtar assemblyman and 
political secretary to the Chief 
Minister Teh Lai Heng, Pengka-
lan Kota assemblyman Daniel 
Gooi Zi Sen, Chief Minister In-
corporated deputy general man-
ager S. Bharathi, Malaysia Na-
tional Commission for Unesco 
secretary-general Jasri Kasim, 
GTWHI general manager Dr Ang 
Ming Chee and Department of 
National Heritage assistant di-
rector B. Sanjai Kumar.

“I have confidence that GT-
WHI Heritage Excellence Centre 
will play a significant role in en-
hancing stakeholders’ collabo-
rations in the protection and 

preservation of the built environ-
ment and cultural landscape, 
progressing towards sustain-
able development of the city.

“I want to encourage George 
Town World Heritage Incorporat-
ed, as the custodian of George 
Town Unesco World Heritage 
Site, to continue its visionary 
role in World Heritage Site Man-
agement and establish strong 
international collaborations 
with more than 1,000 World 
Heritage Sites in the world.

“Together with other site 
managers, you will rise above 
hiccups and challenges to ex-
plore practical, creative, and in-
novative approaches in manag-
ing the heritage sites together,” 
Chow said in his speech.

He congratulated the GTWHI 
team, the consultant, contrac-
tors, and various partners for 
successfully completing the re-
pair and restoration work for the 

GTWHI office, which functions 
as the George Town Unesco 
World Heritage Site Manage-
ment office.

He added he was glad that 
the restoration process has 
been documented in video, and 
the full version of such a resto-
ration process would be shared 
with the public for education 
and awareness purposes by 
GTWHI.

“More importantly, the GT-
WHI Heritage Excellence Cen-
tre shall aspire to inspire the 
younger generations in heritage 
conservation and safeguarding 
of intangible cultural heritage,” 
Chow added.

Ang said the GTWHI resto-
ration project was initiated in 
November 2018, commenced 
in July 2020 and was fully 
completed in January 2022, 
with an all-in cost of about 
RM1.8 million.

“During the restoration pro-
cess, we installed 29 verti-
cal steel structures with 626 
points of bakau piles, intro-
duced the ring beam, imple-
mented the universal design, 
overhauled the sewage sys-
tem, introduced energy-effi-
cient systems, installed flood-
gates and active fire-fighting 
facilities, and installed one 
fire hydrant at the pavement, 
among others,” she said.

Mohamed Djelid praised 
GTWHI for its perseverance 
and creativity during the two 
years of the Covid-19 pan-
demic that turned the world 
upside down and caused a lot 
of uncertainties.

He said George Town was 
one of the brave World Heritage 
cities, which Unesco has been 
proud to be associated with in 
a number of its initiatives be-
tween 2020 and 2021.

TECH Dome Penang (TDP) in 
Komtar, which was established 
to nurture schoolchildren’s in-
terest in Science, Technology, 
Engineering and Mathematics 
(STEM), celebrated its sixth an-
niversary on July 16. 

Set up on July 16, 2016, 
TDP’s aim is to inspire children 
and students to become future 
technologists and to promote 
the convergence of technology, 
industry and people.

Deputy Chief Minister II Prof 
Dr P. Ramasamy was delighted 
to witness TDP’s journey over 
these six years.

“I am impressed with the 

progress of TDP as it has seen 
close to a million visitors, in-
cluding local students, over-
seas students on exchange 
programmes, and participants 
for team building events.

“Penang needs a strong pool 
of its population with knowledge 
and skills in STEM to move the 
state forward.

“Kudos to TDP and we look 
forward to another year of 
continual progress to promote 
STEM for the state and the 
country,” said Ramasamy, who 
is also the TDP board chairman. 

TDP chief executive officer 
Khoo Boo Wooi said they have 

organised more than 1,850 
STEM workshops, which have 
benefited more than 360,000 
students in the country.

“We need more technolo-
gists and engineers to lift our 

state to greater heights.
“I would like to thank the 

board of directors, partners, 
industry sponsors, and partner 
universities for the support ren-
dered to us,” he said.

A mascot, known as TD-Bot, 
was also launched during the 
event. The mascot is aimed 
at attracting and sparking chil-
dren’s interest in science and 
technology.

Tech Dome Penang hits 
nearly one million visitors 
mark in six years 

Penang guards Unesco status

Chow signing on a plaque to launch the George Town World Heritage Incorporated (GTWHI) Heritage Excellence Centre. Looking on 
are (from left) Sanjai Kumar, Jasri,  Ang, Moe, Mohamed Djelid, Yeoh, Teh, Gooi and Bharathi.

Ramasamy and other guests in a group photo with the TD-Bot mascot.
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PENANG will be the venue of the 45th Interna-
tional Advertising Association World Congress 
(IAAWC) in 2024, the first time the event is 

held in Southeast Asia.
A legacy since 1938, the IAAWC has been held in cit-

ies like New York, London, Paris, Tokyo, Sydney, Beijing, 
Dubai, and Moscow.

Chief Minister Chow Kon Yeow said the IAAWC’s pres-
ence in Penang testifies to how far the state has pro-
gressed in cementing its global presence.

“Diversity is very much woven into Penang’s fabric. 
We have proudly merged and made contemporary our 
heritage with technological innovations, solidified our 
reputation as a tourism and investment hub in the Asia 
Pacific, and have continued to attract established multi-
national corporations to our shores.

“I am confident that the World Congress, which will 
see the gathering of experts from the fields of advertis-
ing, marketing, the media and its companies, digital and 
public relations agencies, education, as well as research 
firms, will stimulate even more opportunities for invest-
ment to Penang.

“Some 2,000 participants from 26 countries are ex-
pected at this three-day event.

“It is expected to harness RM12.553 million of Esti-
mated Economic Impact (EEI) to Penang, with an estimat-
ed RM1.5 million in room fees to be collected through-
out the congress,” Chow said in his speech during the 
Memorandum of Understanding (MoU) signing ceremony 
between the Penang Tourism and Creative Economy of-
fice (Petace) and IAA Malaysia in Komtar on July 6.

Penang Tourism and Creative Economy Committee 
chairman Yeoh Soon Hin said the arrival of IAAWC is one 
of the testaments of the state’s efforts in elevating and 
enhancing its destination appeal.

“The World Congress will see travellers, old and new, 
arriving in Penang.

“Certainly, much has changed in Penang over the 
past two years under the weight of Covid-19.

“And so, to maximise the state’s exposure as a host 
destination, we have curated a multi-faceted landscape, 
from pastoral and old-world heritage charms to Penang’s 
standing as a renowned hub for manufacturing and digi-
tal technology.

“It delights me seeing a strong comeback of business 
events in Penang,” he said.

Scheduled to be held from March 6 to 8, 2024, the 
IAAWC 2024 is jointly co-hosted by IAA Malaysia, Pet-
ace and the Penang Convention and Exhibition Bureau 
(PCEB).

PCEB chief executive officer Ashwin Gunasekeran 
said the theme “Brand ReCode: Createch for Better 
Lives, Better World” had been chosen for IAAWC 2024.

“It embodies the challenging times we live in and calls 
on brands and businesses to fuse creativity and technol-
ogy for good to create better lives and a better world for 
all,” he said.

IAA Malaysia president and IAAWC 2024 chairman 
Prof John Doody Chacko said it took some three to four 
years of intense effort, against other more globally fa-
mous destinations, before IAA Malaysia emerged victori-
ous in the bid to host the World Congress in Penang.

“I would like to stress that the 360-degree magnetism 
of Penang won the hearts and minds of the IAA Global 
Board, into deciding that Penang is indeed the most 
charismatic destination that befits the World Congress,” 
he said.

He called upon brands, businesses, manufacturers, 
technology companies, educational institutions, govern-
ment agencies, and marketing communications entities, 
among others, to support the event as sponsors, part-
ners, and speakers.

For more details, visit https://iaa.org.my/iaa-world-
congress-2024/

Penang to host 
IAA World Congress 
in 2024
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报导：陈健敏
摄影：Alissala Thian

暌违两年，槟州常年盛事“日本
盆舞节”强势回归，通过精彩

纷呈的活动和美食，让人感受到多元
文化的魅力！

盆舞节是在旧关仔角草场盛大举
行，草场华丽变身，迎来日式元素和
装饰，包括复制日本代表性建筑、樱
花树等，让人犹如置身日本，体验日
式风情。

现场也设有逾百个日本及本地美
食小吃以及游戏摊位，展现多元化的
餐饮组合，其他活动包括鬼屋、璀璨
夺目的烟花秀等。

许多民众购买美食后，在草场一
边野餐，一边观赏表演，度过写意周
末。

槟州首席部长曹观友在开幕礼上
说，盆舞节是槟城与日本之间长久友
谊的见证。这是一个值得庆祝的时
刻，因为我们与日本建立了更深、更
牢固的关系，在这个全球化时代为相
互理解搭建了更多桥梁,让游客和本
地人了解日本朋友的生活方式。

他指出，我们爱槟城，我们有责
任捍卫槟城独特的多样性与和平共
处，让多元文化继续在这里滋长，并
确保我们的后代能够在槟城继续享
受文化交融及和谐共处的氛围，以及
实现2030槟城愿景：重家庭、拥绿
地、精明州、耀全国。

高桥克彦：120家日本公司为槟经济
贡献

日本驻马大使高桥克彦致词时
说，日本是大马第4大贸易伙伴国，
也是第3大投资国,共有1600家日本公
司在大马投资，其中120家是在槟城
营运，提供许多就业机会，并持续为
本地经济贡献。

“日本高度赞赏大马的多元文化
和包容性，这是推双边关系的动力，
包括这次盆舞节活动。”

杨顺兴：100个摊位规模更大
槟州创意经济及旅游委员会主席

杨顺兴致词时，表示乐见因疫情停办
2年的盆舞节，如今以更大的规模回
归，参与摊位达到100个，2018年则
是65个，振奋人心。

“我们已经有好一段日子没看到
这么多人参加节目丰富，多姿多彩的
活动了，今天我们有机会参与盆舞
节，是槟州政府与日本总领事馆之间
融洽的伙伴关系和紧密合作的结果，
我衷心感谢日本总领馆的团队，感
谢你们这些年来坚定不移的支持和合
作，以及日本相关组织的贡献。”

折笠弘维鼓励分享美妙体验
日本驻槟总领事折笠弘维致词

时，鼓励出席者在社交媒体分享盆
舞节的美妙体验，让更多人见识日
本的文化之美。

他也感谢各造提供协助，让活动
成功举行。

出席者包括：槟州元首敦阿末弗
兹、峇眼区国会议员兼亚依布爹区
州议员林冠英、林慧英上议员、州
议员：林秀琴、方美铼、郑来兴、
黄顺祥、魏子森等。

Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

1. 女生盛装打扮，兴高采烈参加盆舞节。

2. 民众接触日本剑道，进一步了解东瀛文化。

3. 民众踊跃出席，气氛热烈。

众嘉宾在盆舞节标志性大门合影。右起：黄
顺祥、林慧英、杨顺兴、林冠英、州元首敦
阿末弗兹、曹观友、高桥克彦、折笠弘维、
魏子森等。
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