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THE Penang government is 
committed to working with 
the federal government as 

a team to ensure stability.
Chief Minister Chow Kon Ye-

ow said this is important to ele-
vate Penang to greater heights.

“Under the leadership of 
Prime Minister Datuk Seri An-
war Ibrahim, we are confident 
and open to working as a team.

“This is because we believe 
in his credibility, experience, 
and extensive knowledge which 
are no stranger to the country 
or even the world.

“I am confident that with 
the strength and unity of the 
community, as well as with the 
federal government’s coopera-
tion, we will continue to prog-
ress and shape a better future 
for Penang,” Chow said in his 
speech at the Kenduri Rakyat 
(People’s Feast) with Prime 
Minister Datuk Seri Anwar 
Ibrahim in conjunction with the 
Chinese New Year celebration 
in Cherok Tok Kun, Bukit Mer-
tajam, on Jan 23.

Chow also welcomed Anwar’s 
first visit to Penang since the lat-
ter was appointed as Malaysia’s 
Prime Minister last year.

“On behalf of the state gov-
ernment and people of Penang, 
I would like to warmly welcome 

Anwar Ibrahim to Penang, or 
specifically to Cherok Tok Kun 
in Bukit Mertajam, the place 
where he was raised,” he said.

Anwar, in his speech, urged 
all leaders to prioritise the 
people and be honourable and 
trustworthy in discharging their 
duties.

“As leaders, we must set 
aside our personal gain and fo-
cus to serve the rakyat.

“We should serve the people 

properly, take care of their wel-
fare, and not steal their money.

“A true leader must reject all 
forms of corruption, cronyism 
and nepotism.

“Only then can we bring this 
country to greater heights in 
line with the ‘Madani Nation’ 
aspiration,” he said.

Also present were Deputy 
Finance Minister II Steven Sim 
Chee Keong, who is also the 
Bukit Mertajam MP, Education 

Minister Fadhlina Sidek, who 
is the Nibong Tebal MP, state 
Entrepreneurial Development, 
Trade and Industry Committee 
chairman Datuk Abdul Halim 
Hussain, Berapit assembly-
man Heng Lee Lee, Machang 
Bubuk assemblyman Lee Khai 
Loon, Penang Island City Coun-
cil (MBPP) mayor Datuk Yew 
Tung Seang and Seberang Pe-
rai City Council (MBSP) mayor 
Datuk Azhar Arshad.

State committed to 
working with Putrajaya

Chow (second from left) taking a group photo with the people during the Kenduri Rakyat in Bukit 
Mertajam recently. 

THE Penang government is 
granting premium discounts 
for the extension of land leas-
es and for leases which have 
already expired.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow said following his an-
nouncement on the matter 
during the State Legislative 
Assembly in November last 
year, the policy has been en-
forced beginning Jan 1 this 
year.

“The matter has gained 
public interest and therefore, 
we are making this announce-
ment again.

“The state government has 
agreed to grant premium dis-
counts between 50% and 90% 
based on the current land 
value without considering the 
structures on the land. The 
valuation does not include the 
property. It is just the land. 
That is also a form of dis-
count,” he said.

Under the law, all these 
leasehold lands would have to 
be reverted to the state upon 
the expiry of the lease period.

The state government has 
decided to extend these leas-
es if the leaseholders apply 
for an extension.

Any extension will come 
with a premium. In Penang, 
the value of land is done by 
the Valuation Department. 
The premium is charged 
based on the land valuation.

Premium 
discounts for 
extension of 
land leases

* Turn to pg2
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IN a move to address the long-
term effect of climate change, 
UN-Habitat and Think City signed 

an agreement of cooperation for 
the Penang Nature-Based Climate 
Adaptation Programme (PNBCap) in 
Putrajaya recently.

Chief Minister Chow Kon Ye-
ow, who witnessed the signing 
of the agreement, said he was 
heartened to see that various 
parties are taking this collec-
tive step vis-a-vis the long-term 
effect of climate change and its 
impact on public health via the 
PNBCap.

“PNBCap is a multilateral 
initiative to enhance urban re-
silience and reduce human 
and ecosystem vulnerability to 
climate change impacts and ex-
treme weather events through 
the implementation of nature-
based solutions.

“It also seeks to improve so-
cial resilience and build institu-
tional capacity.

“This is the first municipal cli-
mate adaptation programme to 
be developed in Malaysia. It is 
in line with the Penang2030 vi-
sion, an action plan that focuses 
on improving livability, economy, 
civil participation and balanced 
development to achieve a family-
focused, green and smart state 
that will inspire the nation,” 
Chow said in his speech at the 
agreement signing ceremony on 

Jan 31.
Among those present were 

Natural Resources, Environment 
and Climate Change (NRECC) 
Minister Nik Nazmi Nik Ahmad, 
Think City managing director 
Hamdan Abdul Majeed, and Neil 
Khor, the special adviser to the 
executive director of UN-Habitat.

Others who were there in-
cluded state Transport and Infra-
structure Committee chairman 
Zairil Khir Johari, Balik Pulau MP 
Datuk Muhammad Bakhtiar Wan 
Chik, Yayasan Hasanah manag-

ing director and Think City direc-
tor Datuk Shahira Ahmed Bazari, 
Datuk Amran Hafiz Affifudin (ex-
ecutive director, head, Malay-
sian Investments, Khazanah 
Nasional Bhd), and Chief Minis-
ter Incorporated deputy general 
manager Datin S. Bharathi, Tam 
Hoang (UN-Habitat sustainable 
urbanisation specialist) and 
Think City senior director Ahila 
Ganesan.

Under the Adaptation Fund 
(established under the Kyoto 
Protocol of the UN Framework 

Convention on Climate Change), 
a grant of US$10 million was ap-
proved for the PNBCap on Feb 
23, 2022.

The duration of the pro-
gramme is five years, which 
Chow said, fits in nicely with the 
aspiration of the state govern-
ment as it strives to achieve its 
Penang2030 vision with seven 
years remaining.

He recalled that Nov 5, 2017, 
was a black mark in the state’s 
history when a big flood oc-
curred after 17 hours of continu-

ous rain and strong winds, leav-
ing many parts of the island and 
mainland submerged in water, 
several lives lost and business-
es sustained huge losses.

Chow added that in 2018, 
the Urban Climate Change Re-
search Network had identified 
that heat stress will become a 
new challenge for urban areas in 
Penang as the state transitions 
from “not being at risk” to “be-
coming endangered” by 2050.

But Chow said the state is 
committed to developing a re-
silient Penang and has carried 
out several projects under the 
Penang Green Agenda, Climate 
Change Impact on Penang Re-
port and Penang Green Con-
nectors.

The Penang Green Connec-
tors project will see the de-
velopment of various parks 
and amenities on a massive 
18,000ha of the island.

The state, he said, has 
also gazetted 676.48 hect-
ares of mangrove forest which 
amounts to an 18% increase 
in the total permanent forest 
reserves in the state and has 
also planted over 191,756 
saplings since 2018.

UN-Habitat, Think City sign 
agreement of cooperation

IT was another milestone for 
George Town World Heritage 
Incorporated (GTWHI) when it 
obtained a special anti-bribery 
certification to uphold trans-
parency and cultivate good 
governance within the agency.

The certification is known 
as the ISO 37001:2016 Anti-
Bribery Management System 
accredited certification from 
the British Standards Institu-
tion (BSI).

GTWHI general manager Dr 
Ang Ming Chee, during a cour-
tesy call on Chief Minister 
Chow Kon Yeow at his office 
in Komtar on Jan 27, said the 
certification was awarded on 
Dec 7 last year and is valid 
until Dec 6, 2025.

“Led by YAB Chow as GT-
WHI chairman, all GTWHI di-
rectors and employees are 
committed to preventing, 
detecting and responding 
to bribery-related risks and 
acts.

“The ISO 37001:2016 cer-
tification has strengthened 
GTWHI’s internal check and 
control systems in evaluat-
ing and improving anti-bribery 
management measures.

“It shall also boost con-
fidence among local and 
international stakeholders 
towards GTWHI as a World 
Heritage Site Management 
Agency. We are committed to 
upholding the highest stan-
dards of integrity in all pro-
fessional interactions and 
endeavours, and have zero 
tolerance towards corrup-
tion,” Ang said.

According to Ang, GTWHI 
employees are trained in 
the working culture of integ-
rity and compliance with anti-
bribery and corruption laws 
and regulations.

“It is now also compulsory 
for all GTWHI stakeholders 
to sign the GTWHI Integrity 
Pact Declaration Form and 

read the GTWHI Anti-Bribery 
and Corruption Policy (ABC 
Policy), which is part of the 
certification.

“The public may download 
the GTWHI ABC Policy from 
the GTWHI website (www.gt-
whi.com.my), and may con-
tact the GTWHI Integrity Unit 
for further enquiries on the 
GTWHI ISO 37001:2016 An-
ti-Bribery Management Sys-
tem,” she added.

Ang also thanked the In-
tegrity Unit of the Penang 
State Secretary’s office for 
their guidance and support 
throughout the certification 
process since 2020.

Chow also congratulated GT-
WHI on the accomplishment.

“Such certification also 
shows GTWHI’s commitment 
to fighting against corruption, 
misuse of power and other 
forms of bribery, regardless 
of management position in 
the agency."

Heritage agency gets anti-bribery certificate Highest discount for individual owners 
of agricultural, residential land

Nik Nazmi (seated, right) and Chow (seated, left) with (standing from left) Shahira, Amran, Hamdan, 
Zairil, Khor, Muhammad Bakhtiar and Bharathi at the signing ceremony between Think City and UN-
Habitat.

Chow said the premium dis-
counts cover all categories of 
land use, namely agricultural, 
residential, commercial, and 
industrial.

“Individual owners of agri-
cultural and residential land 
are the groups that will enjoy 
the highest premium discount 
of 90%; while commercial 
leaseholders are eligible to en-
joy an 80% premium reduction.

“Non-individual (company) 
leaseholders of agricultural 
and residential land will enjoy 
a premium discount of 88%.

“Meanwhile, industrial 
leaseholders enjoy premium 
discounts of between 50% and 
75%; subject to some condi-
tions which are detailed in the 
circular by the Penang Depart-
ment of Lands and Mines di-
rector.

“Industry leaseholders (ap-

plicants) who operate on the 
said land and have an annual 
turnover of RM50 million or 
less will enjoy a discount of 
75%. Those who operate on 
the said land and have an an-
nual turnover of more than 
RM50 million will enjoy a dis-
count of 50%.

“If the leaseholder does not 
operate or run the business 
on the said industrial land but 
leases it to another party, no 
discount will be given,” Chow 
told a media conference in 
Komtar on Jan 18.

He said the granting of 
these premium discounts is 
subject to some conditions 
detailed in the circular by the 
Penang Department of Lands 
and Mines director.

“Among them is the impo-
sition of a moratorium on the 
transfer of ownership for 10 
years from the date of title reg-
istration."

* From pg1
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STATE Housing, Local 
Government, Town and 
Country Planning Com-

mittee chairman Jagdeep Singh 
Deo has instructed the Penang 
Housing Board to level up its ef-
forts to deliver 250,000 units of 
affordable homes by 2030.

This new target has now sur-
passed the initial aim of deliver-
ing 220,000 units throughout 
the state.

“I will talk about this new tar-
get to the Chief Minister soon, 
and once it is approved, we will 
get down to business by dou-
bling our efforts to deliver the 
units.

“Having a roof over our head 
is a basic necessity, and the 
Penang government will con-
tinue to ensure that every one, 
especially those in need, will 
be eligible to have their own 

homes,” Jagdeep told a press 
conference in Komtar on Jan 
31. 

Separately, Jagdeep (pic) 
said the Housing Selection 
Process Enhancement Commit-
tee (SPEC), since its establish-
ment in 2013, has approved 
affordable homes for 75,389 
applicants, namely for RMM A 
(31,689), RMM B (13,323) and 
RMM C (30,377).

In a related development, he 
also stated that so far based 
on the current target of achiev-
ing 220,000 units of afford-
able homes, 45,903 units have 
been built. 18,354 units are 
in various stages of being built 
and 76,138 units are in various 
planning stages.

More affordable 
homes by 2030

THOUSANDS of people, espe-
cially Taoist devotees, thronged 
Chew Jetty in Weld Quay to 
celebrate the Jade Emperor’s 
birthday (Thnee Kong Seh), 
which fell on the ninth day of 
Chinese New Year on Jan 30 
this year.

It is a major celebration for 
the Hokkien people in Penang; 
and this year, it was held on 
a grand scale after two years 
of muted affair due to the Co-
vid-19 pandemic.

A long altar, placed in front of 
the Chau Yuan Gong Temple in 
Chew Jetty, was filled with offer-
ings, such as flowers, oranges, 
roasted pigs, oranges, pineap-
ples and sugar canes.

Legend has it that in China, 
the Hokkien people were once 
saved from their enemies when 
they hid in a sugar cane planta-
tion. Since then, sugar canes 
are a “must” in their worship 
out of thankfulness, and also 
for the protection of the Jade 
Emperor for their narrow es-
cape.

Also present at the event 
were Chief Minister Chow Kon 
Yeow, Deputy Education Minis-
ter Lim Hui Ying, who is also the 
Tanjong MP, Bagan MP and Air 
Putih assemblyman Lim Guan 
Eng, DAP veteran Lim Kit Siang, 
Pengkalan Kota assemblyman 
Daniel Gooi Zi Sen, who is 
also the organising chairman, 

Komtar assemblyman Teh Lai 
Heng, Chew Jetty Association 
chairman Chew Choon Seng 
and Penang Island City Council 
councillor Wong Yuee Harng.

Chow said this was the sixth 
time the state government had 
joined hands with the Chew Jet-
ty Association to hold the lively 
and iconic celebration. 

For the association, it was 
its 116th Jade Emperor’s birth-
day celebration at Chew Jetty.

“I would like to thank the 
residents’ association and the 
people here for continuing this 
traditional custom.

“Besides this, the naming of 
the bridges or jetties after their 
surnames adds a precious heri-

tage element to George Town.
“This custom can also en-

hance our outstanding univer-
sal value (OUV), thereby con-
solidating George Town’s sta-
tus as a Unesco World Heritage 
City,” Chow said in his speech.

Chow, who had a few hours 
earlier attended the 32nd 
Jade Emperor celebration by 
Persatuan Tarian Singa Jong 
Hwa Seberang Perai in Sunway 
Wellesley, said he was happy to 
note that the Chau Yuan Gong 
Temple in Chew Jetty, Weld 
Quay, has been restored and 
reopened.

When Chow last attended 
the festival celebration at Weld 
Quay in 2020, he pledged 

RM200,000 for the temple’s 
restoration work.

He said he appreciated the 
cooperation of the residents’ 
association, and the coordina-
tion of the relevant government 
departments and state legisla-
tors in ensuring the successful 
completion of the restoration 
project.

“With this achievement, 
I believe that as long as all 
parties, including government 
agencies, private enterprises, 
non-governmental organisa-
tions and people from all walks 
of life, are willing to join forces 
and cooperate, no matter how 
difficult or great the ambition 
is, it can be realised together."

HE may be visually impaired 
since birth, but Kenzon Yeoh 
is taking steps to make his 
dreams come true.

Yeoh, 23, does not see his 
disability as a barrier to suc-
cess.

In 2018, he was an SPM top 
student among 114 candidates 
in his school, SMK Georgetown. 

He scored 5A+ and 2A- and 
his success story was celebrat-
ed by the Penang government. 
He was awarded RM500 by 
the state government in March 
2018.

Yeoh pursued and completed 
his Diploma in Computer Sci-
ence at Disted College Penang 
in 2021 and it is understood 
that he would be pursuing a 

Bachelor’s Degree in Computer 
Science at Curtin University Ma-
laysia in Sarawak.

Penang Social Develop-
ment and Non-Islamic Reli-
gious Affairs Committee chair-
man Chong Eng met Yeoh and 
his parents recently and she 
wished Yeoh all the best in his 
endeavours.

Yeoh told Chong Eng that he 
wanted to do more to help oth-
er people like him by studying 
computer science.

On her Facebook page, 
Chong Eng posted that Yeoh 
is an icon of hope for children 
born with disability.

“He will be paving the way for 
the blind in the future,” Chong 
Eng said.

Jade Emperor’s birthday 
celebration returns in style

Disability no barrier 
to success

Yeoh greeting Chong Eng when they met recently.

(From left) Kit Siang, Guan Eng, Hui YIng, Chow, 
Teh, Gooi and Wong wishing all the attendees good 
health and prosperity at the Jade Emperor’s birthday 
celebration at Chew Jetty.

A captivating 
dragon dance 
performance 
at the Jade 
Emperor’s 
birthday 
celebration at 
Chew Jetty in 
Weld Quay.
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FEEDBACK is precious and 
is a gift, says Penang State 
Secretary Datuk Mohd Sa-

yuthi Bakar.
Mohd Sayuthi said public 

servants must learn to accept 
constructive criticism as it is 
intended to improve or promote 
development.

"Don’t be afraid to learn from 
others who are better than you. 
Be open to learning new things 
and welcome feedback, or you 
will never know where you can 
improve,” Mohd Sayuthi said in 
an interview recently.

He stressed the importance 
of learning from others.

“Learn how the organisation 
works, learn from your seniors 
and do not be complacent.

“As public servants, we need 
to keep abreast of develop-
ments and always do our best 
to improve. We are here to pro-

vide our services to the public, 
which is our duty… our respon-
sibility.

“Hence, we must uphold two 
key strategies in whatever we do 
– fast and accurate,” he said.

Mohd Sayuthi said he priori-
tises speed.

“We have often received 
feedback that public servants 
are slow, especially in making 
decisions.

“Public servants need to 
have more self-confidence. They 
can make decisions.

“We have guidelines and 
standard operating procedures. 
Guided by these, civil servants 
can make their own decisions 
within their capacity.

“For example, a deliveryman 
can make his own decision, 
such as which route to use or 
what time to depart, without 
first consulting his superior. The 
deliveryman makes his own de-
cision, ensuring that he delivers 
his parcels on time,” he said.

He added that while speed is 

important, accuracy cannot be 
compromised.

Mohd Sayuthi was appointed 
as the Penang State Secretary 
in December last year.

Before that, he had served 
as Deputy  Secretary-General 

(Management) in the Home 
Ministry, Immigration deputy di-
rector, and as Petaling Jaya City 
Council mayor.

He said his upbringing and 
experiences helped to groom 
his character.

“When we work on some-
thing, it is important to know 
what our objective is and the 
intended results.

“Do our work seriously until 
we succeed and see it through 
no matter what,” he said.

‘Accept constructive criticism’

THE relatively “young” School 
of Digital Technology (DiGiT) 
in Wawasan Open University 
(WOU) made heads turn dur-
ing the Top in Tech Innovation 
Awards 2022 when it received 
a Merit award under the “Most 
Impactful Academia-Industry 
Collaboration (Commercial)” 

category. 
Set up in 2021, DiGiT has 

since gained traction follow-
ing the award for its unique 
work-study model offered to 
students.

The primary aim of the 
school is to prepare students 
to be career ready even be-
fore they step out into the real 
world.

Speaking to Buletin Mutiara 
during an interview session 
recently, DiGiT senior lectur-
ers Dr Lee Heng Wei and Dr 
Andrew Tan Kiam Lam said 
WOU has a conducive learning 
environment for its students. 

Lee said many graduates 
nowadays lack soft skills, es-
pecially the ability to think out 
of the box and thrive in the in-
dustry.

"We have introduced two 
programmes to assist stu-
dents to stay employed after 
finishing their studies. The 
programmes are Bachelor of 
Software Engineering (Hon-
ours) (Application Develop-
ment) or BDSE and Bachelor 
of Digital Business (Honours) 
or BDBS.

"Those interested can en-
rol in our faculty three times a 

year. They will spend their first 
year studying here and the 
remaining three years getting 
hands-on experience.

“Besides that, they need to 
fulfil their syllabus as well by 
studying remotely while being 
attached to their respective 
multinational corporations.

"This will help them under-
stand more about industry 
instead of undergoing theory-
based learning," he said when 
interviewed at the renovated 
and refurbished new faculty 
learning centre in China Street 
Ghaut.

Tan said such an effort 
would spur students to have 
an interactive session rather 
than a one-way communica-
tion in class.

"The knowledge they ob-
tained can be utilised when 
they are out for their work ex-
perience.

"We also monitor their de-
velopment and assignments 
given through an internal sys-
tem designed to facilitate the 
learning lessons," he said.

Tan pointed out they have 
collaborated with various in-
dustry players to secure place-
ments for their students.

WOU DiGiT school in Penang offers 
students work experience

Tan (left) and Lee showing the recognition they received at the Top 
in Tech Innovation Awards 2022.

Mohd Sayuthi: Speed is 
important but accuracy must 
not be compromised.
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IT is always a great feeling 
whenever we enter a place that 
rekindles the beautiful memo-
ries and atmosphere of the 
olden days.

Walking into Kedai Gunting 
Rambut Omar in Kepala Batas 
can evoke such nostalgia.

The barber shop, which is 
owned by 75-year-old Razali 
Said, who is also fondly known 
as Omar by his peers and regu-
lar clients, offers a satisfying 
haircut service.

During an interview with Bule-
tin Mutiara recently, the affable 
Razali said he took up the busi-
ness when he was in his 20s.

“It has been 50 years since 
I took over this business from 
my late uncle (Harum Abdul 
Rashid).

“The first owner of the shop 
was from India. He passed over 
the shop to my uncle when he 
returned to India,” Razali added.

Kedai Gunting Rambut Omar 
was recently conferred the 
‘Penang Centennial Heritage 
Excellence Award’ by the state 
government as a gesture of 
honouring its contribution to 

the community in the past cen-
tury.

Being an ardent fan of the 
late Tan Sri P. Ramlee, Razali’s 
shop is decorated with the leg-
endary actor’s posters and pic-
tures.

“I learned to cut hair using 
the old shaving blade.

“In those days, the cheap-
est fee for a haircut over here 
was RM2.70 for adults. Cur-
rently, it is RM10 for adults, 
RM7 for kids.

“But now, the number of cus-

tomers coming to the shop has 
dwindled, not exceeding 20 
people daily.

“And my customers are those 
who are regulars and the elderly, 
fewer youngsters,” he said.

Besides that, Razali said he 
previously used to travel from 
Sungai Petani but now stays in 
his shop to operate his busi-
ness.

Speaking about passing on 
the business, Razali said his 
son, 43, has the skills and tal-
ent to be a barber.

MAESTRO. Master. Prince 
of piano. Legendary pia-
nist.

These are some of 
the descriptions lavished 
upon Penangite Richard 
Hoon Kim Huat, (pic) who 
passed away suddenly on 
Chinese New Year’s Eve (Jan 21) 
at 10.30pm in Sitiawan, Perak. 
He was 75.

Those who had the privilege 
of seeing him perform were of-
ten mesmerised by his sublime 
skills on the piano.

Hoon started his music ca-
reer playing with bands in clubs 
such as Nordin Street Café (later 
called Happy Café) and Captain’s 
Bar in Penang.  In 1973, Hoon 
emerged as the winner of the 
first Malaysian Open Organ Fes-
tival and went on to study music 
and arrangement in Japan. He 
later left for Kuala Lumpur and 
joined the RTM Orchestra as a 
pianist and arranger.

His musical prowess saw 
him being an in-demand record-
ing and musical director, playing 
for several well-known local and 
international artistes, such as 

Datuk Sharifah Aini, 
Lee Yee, Datuk Elaine 
Kang, and Frances Yip.

His unexpected 
death shocked his fam-
ily members, including 
his wife Melissa Liew, 
close friends and fans 

as he did not exhibit any kind of 
health issues.

According to Liew, both she 
and Hoon drove up from Kuala 
Lumpur to her hometown in Si-
tiawan for the Chinese New Year 
reunion dinner with other mem-
bers of the family.

“It was a wonderful gathering, 
tossing yee sang, and Richard 
was in a very happy mood. After 
the reunion dinner was over, he 
told me “D (darling), I am going 
out to ‘yam char’ (have tea) with 
some friends.

“Later, his friends came 
knocking on our door and told 
me that Richard had vomited and 
fainted. We rushed over to their 
meeting place. The ambulance 
came and took him to hospital, 
but he could not be revived. It is 
very hard to accept this sudden 
loss,” Liew said.

Barber shop in Kepala Batas stirs nostalgia Tributes to acclaimed pianist Richard Hoon

Story by Christopher Tan
Pix by Adleena Rahayu 
Ahmad Radzi

FOR Penang to reach 
greater heights, there is 
a need for industries to 

fully embrace automation and 
digital transformation such 
as robotics, the Internet of 
Things (loT), artificial intelli-
gence and machine learning.

Chief Minister Chow Kon Ye-
ow expressed his wish to see a 
future Penang that has a digital-
ly integrated urban lifestyle, of-
fering more productive jobs that 
come with higher wages stem-
ming from new and forward-
looking industries.

“There is currently more de-
mand than supply and indus-
tries experience difficulty hiring 
talents and retaining high-skilled 
workers.

“One of the reasons for this 
is the diminishing interest in 

science and technology among 
students.

“And what is more alarm-
ing, is that only 31.8% or 4.91 
million of employed persons in 
Malaysia are tertiary educated 
as of 2021 (according to the 
Department of Statistics Malay-
sia),” Chow said in his speech 
during the 88 Captains Chinese 
New Year luncheon on Jan 24.

Among the dignitaries pres-
ent were Penang Governor Tun 
Ahmad Fuzi Abdul Razak and 
his consort Toh Puan Khadijah 
Mohd Nor; Deputy Education 
Minister Lim Hui Ying; Penang 
state executive councillors Da-
tuk Abdul Halim Hussain, Jag-
deep Singh Deo, Dr Norlela Ar-
iffin, Phee Boon Poh, and Chong 
Eng; Yayasan Amal Tuan Yang 
Terutama Yang Di-Pertua Negeri 
Pulau Pinang chief executive offi-
cer Datuk Seri Rozali Mohamud, 
ACQUIRE Group chief execu-
tive officer Datuk Ashok Rudy 

Ratnanesan, and 88 Captains 
chairman Datuk Seri Dr Ooi Eng 
Hock.

Chow said the lack of inter-
est in science and technology 
among students is a major na-
tional concern.

“We need to produce gradu-
ates who are skilled and compe-
tent to meet the industry’s de-
mands and to attract and retain 
foreign investments.

“The Penang STEM, a plat-
form which brings together Pen-
ang Skills Development Centre 
(PSDC), Penang Science Clus-
ter, Tech Dome Penang, @CAT, 
Penang Math Platform, and Pen-
ang Digital Library, was initiated 
to spark students’ interest in 
STEM learning.

“We strongly believe that 
youth participation in STEM pro-
grammes will lay the foundation 
for a stronger digital economy 
and the 4th Industrial Revolution.

“While it is crucial for the 
younger generation to have suffi-
cient awareness and interest in 
STEM education, it is also criti-
cal that opportunities are made 
available, not only to the urban 
young but also to the rural and 
those with disadvantaged back-
grounds.

“It is our hope that by 2030, 
talents will be abundant and no 
manufacturing firms will face ob-
stacles in talent recruitment,” 
he said.

Earlier, Chow congratulated 
Persatuan Kebajikan 88 Kapten 

Pulau Pinang (88 Captains) for 
staying true to its mission to 
assist Penang in talent develop-
ment and sustainability.

“The association was estab-
lished barely a year ago and I un-
derstand that the 88 Captains 
have already signed Memoran-
dums of Understanding with 
three universities namely Uni-
versiti Sains Malaysia (USM), 
Tunku Abdul Rahman University 
of Management and Technology 
(TAR UMT) and University of Wol-
longong (UOW) Malaysia KDU.

“The association is expected 
to fund about 30 students per 
year beginning this year (2023) 
by providing bursary scholar-
ships which cover course fees 
and living expenses."

Ahmad Fuzi and Chow (right) launching the coffee table book during the event. With them are Ashok 
(left), Ooi (third from left), and Ong (second from right).

Call to 
embrace digital 
transformation 

Razali showing his ‘Penang 
Centennial Heritage Excellence 
Award’ which was conferred on 
him by the state government.
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ஜார்ச்டவுன் -  பினாங்கு மாநில அரசு 
15-வது முறையாக இமமாநிலத்தில் உள்ள 
தமிழ்ப்பளளிகளின் மமம்பாட்டிற்கு வித்திடும 
வறகயில் மானியம வழங்கியது.

28 தமிழ்ப்பளளிகளுக்கு ரிம2 
மில்லியன், 19 தமிழ்ப ்பாலர்பளளிகளுக்கு 
ரிம150,000, 3 ்பஞ்ாபி ்பளளிகளுக்கு 
ரிம90,000 மற்றும தமிழ்ப்பளளிகளுக்கான 
சிை்பபு நிதியம ஒதுக்கீடாக ரிம150,000 
என மாநில அரசு வழங்கியுள்ளது.  மாநில 
அரசு இவவாண்டு ரிம2.39 மில்லியன் 
நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கியுள்ளது என்்பது 
குறி்பபிடத்தக்கதாகும.

“வழங்க்ப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு 
அதிகமாக இல்லாவிட்டாலும, மாநில 
அரசு சிைநத உளகட்டறம்பபு மற்றும 
வ்திகற்ள வழங்குவதன் மூலம நிறலயான 
கற்ைல் மற்றும கற்பித்தல் (P&P) சூழநிறல 
உருவாக்க முடியும என நமபுகிமைன்.

பினாங்கு மாநிலத்தில் உள்ள 
தமிழ்ப்பளளிகள, அடி்ப்பறட வ்திகள 
மற்றும உளகட்டறம்பபுகளில் நாட்டிமலமய 
சிைநத தமிழ்ப்பளளிக்ளாக வவற்றிகரமாக 
வ்யல்்பட்டு வருவறத எண்ணி நாம 
வ்பருறமக் வகாள்ளலாம.

“கடநத சில ஆண்டுக்ளாகத் தமிழ்ப 
்பளளிகளில் வதாழில்நுட்்ப (ICT) வ்திகற்ள 
மமம்படுத்துவதற்கான திட்டத்றத 
ஆதரி்ப்பது உட்்பட, மாநில அரசின் 
முயற்சியால் ்பல ்பளளிகளில் கணினி 
றமயங்கள, 'LCD Projectors', 'visualizer', 
'SWIPE' dan '21st Century Smart Boards' 
ம்பான்ை நவீன தகவல் வதாழில்நுட்்ப 
வ்திகள மாணவரகளின் வ்ளரச்சிக்காக 

வழங்க்ப்பட்டுள்ளன,” என வகாமதாரில் 
நறடவ்பற்ை தமிழ்ப்பளளிகளுக்கு மானியம 
வழங்கும நிகழச்சியில் மாநில முதல்வர 
மமதகு ்ாவ வகான் இமயாவ இவவாறு 
குறி்பபிட்டார.

மமலும ம்பசிய ்ாவ, பினாங்கில் 
29வது தமிழ்ப்பளளி நிறுவுவதற்காக, 
்பட்டரவவாரத், தாமான் ்பாகானில் நான்கு 
ஏக்கர நிலத்றத பினாங்கு மாநில அரசு 
அங்கீகரித்துள்ளது. 

இ்ப்பளளிக்காக ஒதுக்க்ப்பட்ட நிலம 
வட வ்்பராங் பிறை, தாமான் ்பாகான், 
லாட் 5083 மற்றும 5084, பிரிவு 3, ்பண்டார 
்பட்டரவவாரத்தில் அறமநதுள்ளது, 
என்ைார.

இநத இறுதி வ்யய்ப்பட்ட 
நில ஒ்பபுதலுடன் வகடா, மகாலா 
வகட்டில் உள்ள வ்பட்மனாக் மதாட்டத் 
தமிழ்ப்பளளியின் உரிமத்றத தாமான் 
்பாகான்,  பினாங்கிற்கு மாற்றுவதற்கான 
வ்யல்முறை உடனடியாகத் வதாடங்கும 
என்று ்ாவ நமபிக்றக வதரிவித்தார.

இதனிறடமய, நிகழச்சியில் 
சிை்பபுறர வழங்கிய இரண்டாம துறண 
முதல்வர ம்பராசிரியர ்ப.இராம்ாமி, 
தமிழ்ப்பளளிகளில் ஒவவவாரு 
ஆண்டும மாணவரகளின் எண்ணிக்றக 
குறைநது வகாண்டு வருவது குறித்து 
வன்றமயாக ்ாடினார. இ்பபிரச்்றன 
வதாடர்பாக ்பளளி வாரிய நிரவாகக் 
குழு, வ்பற்மைார ஆசிரியர ்ங்கம, 
்பளளிகளின் தறலறமயாசிரியரகள 
மற்றும ஆசிரியரகளுடன் 
விறரவில் கலநதுறரயாடல் நடத்த 

திட்டமிட்ப்பட்டுள்ளது, என்ைார. 
இதன்வழி, தமிழ்ப்பளளிகளில் 

மாணவரகளின் எண்ணிக்றக அதிகரிக்க 
்பல ஆக்க்பபூரவமானத் திட்டங்கள 
மமற்வகாள்ள்ப்படும என வதரிவித்தார.

“நம நாட்டில் தமிழ்ப்பளளிகளின் 
எண்ணிக்றக குறைநது வகாண்டு 
வருகிைது. மூட்ப்படும நிறலயில் இருக்கும 
தமிழ்ப்பளளிகளின் உரிமங்கற்ள 
்பயன்்படுத்தி அதிகமாக இநதியரகள 
வாழும இடங்களில் புதிய ்பளளிகற்ள 
நிறுவ மவண்டும. 

“தற்ம்பாது பினாங்கு மாநில அரசு 
29-ஆவது தமிழ்ப்பளளிறய நிறுவ 
்பல ்வால்கற்ளயும சிக்கல்கற்ளயும 
எதிரமநாக்கியிருநதாலும விறரவில் 
இத்திட்டம இங்கு வ்யல்்படுத்த்ப்படும”, 
என ம்பராசிரியர ்ப.இராம்ாமி நமபிக்றக 
வதரிவித்தார.

மாநில முதல்வர மமதகு சாவ் க�ான் இம�ாவ், இரண்டாம் துணை முதல்வர மேராசிரி�ர ே.இராமசாமி(நடுவில), தமிழ்பேள்ளி  மற்றும் ேஞசாபி ேள்ளி பிரதிநிதி�ள் கேற்்ற �ாமசாணலண�க் 
�ாணபிக்கின்்றனர.

மமலும, இமமாதிரியான மானியம 
வழங்குதல் மாணவரகளுக்கு சிைநத 
எதிரகாலத்திற்கு்ப ்பயனளிக்கும, 
அத்துடன் பினாங்கு மாநிலத்திற்கான 
நல்ல மனிதவ்ள முதலீட்டிற்கான முதல் 
்படியாகவும இருக்கும என்்பது பினாங்கு 
மாநில அரசின் உறுதி்ப்பாடாகும.

இ ந நி க ழ ச் சி யி ல்   
தமிழ்ப்பளளிகளுக்கான சிை்பபுக்குழுத் 
தறலவர டத்மதா அன்்பழகன், 
மாநில ்ட்டமன்ை உறு்பபினரகள, 
தறலறமயாசிரியரகள, வ்பற்மைார 
ஆசிரியர ் ங்க பிரதிநிகள, பினாங்கு மாநில 
கல்வி இலாகா தமிழ்ப்பளளிகளுக்கான 
துறண அதிகாரி ்நதிரவதனி 
சிவசுநதரம, பினாங்கு கல்வி இலாகா 
்பளளி மமலாண்றம துறையின் துறண 
இயக்குநர அ்பதுல் ் ாயிட் உம்ன் மற்றும 
பிரமுகரகள கலநது வகாண்டனர.

2023 ஆணடுக்�ான தமிழ்பேள்ளி�ள் மற்றும் 
ேஞசாபி ேள்ளி�ளுக்�ான

நிதி ஒதுக்கீடு

தமிழ்பேள்ளி�ள்  ரிம2.0 மிலலி�ன்
ோலர ேள்ளி�ள்  ரிம150,000
ேஞசாபி ேள்ளி�ள்  ரிம90,000 
தமிழ்பேள்ளிக்�ான சி்ற்பபு நிதி�ம்  ரிம150,000

15-வது முறையாக தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கு மானியம் – முதலவர்
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ViTrox 
நிறுவனத்தின் 
ச�ாநத கலலூரி 
அதிகார்பபூர்வ 
திை்பபு விழா
ேத்து �ா்வான் - ்பாரறவ-்பரிம்ாதறன 
கருவி தயாரி்ப்பா்ளரான ViTrox 
கார்ப்பமரஷன் வ்பர்ாட் ViTrox கல்லூரி 
என்ப்படும அதன் வ்ாநத கல்வி றமயத்றத 
அதிகார்பபூரவமாகத் வதாடங்கியுள்ளது.

இது ்பத்து காவான் வதாழிலியல் 
பூங்கா (BKIP) இல் உள்ள வதாழிற்்ாறல 
இருக்கும அமத இடத்தில் அறமநதுள்ளது.

ViTrox தறலறம நிரவாக அதிகாரியும 
அதன் தறலவருமான சூ வென் வவங் 
கூறுறகயில், இக்கல்லூரியானது 
வதாழில்துறைறய றமயமாகக் வகாண்டு, 
நறடமுறை கற்ைல் சூழலுக்கு ஏற்்ப 
அனு்பவக் கல்வியும வழங்கும, என்ைார.

"ViTrox கல்லூரியானது, 
வதாழில்துறையின் கல்வி மற்றும வதாழில் 
அறம்பபுகற்ள இறணக்கும வறகயில் 
உண்றமயான அன்ைாட மவறலகளுடன் 
வதாடரபுறடய சூழலுக்கு ஏற்்ப 
வகு்ப்பறைகள அறமக்க்ப்பட்டுள்ளன.

"இநத கல்லூரியில் 500க்கும மமற்்பட்ட 
மாணவரகளுக்கு இடமளிக்கிைது. 
"மமலும,  மாநிலம மற்றும வதாழில்துறை 
எதிரவகாளளும முக்கியமான ்வால்களில் 
ஒன்று, திைன்மிக்க  வ்பாறியியலா்ளரகள 
மதறவயாகும. இதற்குதான் ViTrox 
கல்லூரி உருவாக்கம கண்டுள்ளது.

ViTrox கல்லூரியின் மநாக்கமானது, 

பினாங்கு ஆளுநர் அறக்கட்டளை மூலம் 1,000 மாணவர்்களுககுப் பற்றுச்சீடடு
க�ோலா ேத்தாஸ் - பினாங்கு 
மாநிலத்தில் உள்ள மதரநவதடுக்க்ப்பட்ட  
21 ்பளளிகற்ளச் ம்ரநத வமாத்தம 
1,000 மாணவரகளுக்கு பினாங்கு ஆளுநர 
அைக்கட்டற்ள மூலம 2023 ்பளளி 
அமரவுக்கான ்பற்றுச்சீட்டு வழங்க்ப்பட்டது. 

இநத அைக்கட்டற்ள முன்முயற்சியின் 
மூலம, பி40 குழுறவச் ம்ரநத 
ஒவவவாரு மாணவருக்கும ரிம250 
மதிக்கத்தக்க ்பற்றுச்சீட்டு ்பளளிக்குச் 
வ்ல்ல  தயார்படுத்தும வறகயில் 
வகாடுக்க்ப்படுகிைது. இத்திட்டம 
வ்யல்்படுத்த ரிம250,000 நிதி ஒதுக்கீடு 
வ்யய்ப்பட்டுள்ளது. 

மதரநவதடுக்க்ப்பட்ட 21 ்பளளிகளில் 
ெூரு மதாட்டத் தமிழ்ப்பளளி மற்றும 
புக்கிட் வமரதாொம தமிழ்ப்பளளி 
ஆகிய இரு ்பளளிகளுக்கும இநத்ப 
்பற்றுச்சீட்டுகள வழங்க்ப்பட்டன. 

இநத நிதியுதவி ்பளளி விடுமுறை 
வதாடங்கும முன் விநிமயாகிக்க்ப்படுவதன் 
மூலம வ்பற்மைாரகள தங்கள குழநறதகற்ள 
தயார்படுத்துவறத எளிதாக்கும என்று 
அதன் தறலறம நிரவாக அதிகாரி 
டத்மதா� மரா்ாலி முகமது கூறினார.

"தற்ம்பாது வாழவாதார வ்லவினங்கள 
அதிகரித்து வரும மவற்ளயில் இநநிதியுதவி 

அடுத்த தறலமுறைக்கு வதாழில்நுட்்ப 
திைன்கள மற்றும மனிதமநய 
விழுமியங்கற்ளக் கற்பித்தல் மற்றும 
அவரகள புத்தாக்கத் திைன் வகாண்டு 
்மூகத்தின் முன்மனற்ைத்திற்கும 
நல்வாழவிற்கும ்பங்களிக்க மவண்டும, 
என்்பதாகும.

மாநில இற்ளஞர மற்றும ஆட்சிக்குழு 
விற்ளயாட்டு ஆட்சிக்குழு  உறு்பபினர சூன் 
லி்ப சீ; புக்கிட் தமபுன் ் ட்டமன்ை உறு்பபினர 
மகா சூன் ஐக்; இன்வவஸ்ட்பினாங்கு 
தறலறமச் வ்யல் அதிகாரி டத்மதா லூ 
லீ லியான், மமலசிய முதலீட்டு மமம்பாட்டு 
ஆறணயம (MIDA) (முதலீட்டு மமம்பாடு) 
துறணத் தறலறமச் வ்யல் அதிகாரி லிம 
பீ வியான் மற்றும பிரமுகரகள  ஆகிமயார 
கலநது வகாண்டனர. 

சூவின் கூற்று்படி, ViTrox கல்லூரி 
தற்ம்பாது மூன்று டி்ப்ளமமா துறைகற்ள 
வழங்குகிைது.

"அறவ Mechatronics Engineering, 
Diploma in Electrical மற்றும Electronic 
Engineering, மற்றும Diploma in Electronic 
Engineering (machine vision) ஆகியறவ 
அடங்கும. இநதத் துறைகள அறனத்தும  
மமலசிய தகுதி அங்கீகாரம (MQA) 
்ான்றிதறழ்ப வ்பற்றுள்ளன.

"இநத ஆண்டு ெனவரி 9 ஆம 

மததி, முதல் ்பதிவில் வமாத்தம ஒன்்பது 
மாணவரகள இக்கல்லூரியில் முதல் 
தவறணத்  வதாடங்கியுள்ளனர.

"நிச்்யமாக, எதிரகாலத்தில் தகவல் 
வதாழில்நுட்்பம, கணினி அறிவியல், 
வதாழில் மமலாண்றம மற்றும பிை 
துறைகள ்ாரநத கல்விறய இறணக்கும 
திட்டம எங்களிடம உள்ளது.

"ஆனால், வ்பாறியியல் மற்றும 
வதாழில்நுட்்பத் துறையுடன் வதாடரபுறடய 
திட்டத்றதத் வதாடங்குவமத எங்கள 
முன்னுரிறமயாக இருக்கும,” என்று அவர 
மமலும கூறினார.

ViTrox கார்ப்பமரஷன் வ்பர்ாட் 
கடநத ஆண்டு ViTrox அைக்கட்டற்ளக்கு 
ரிம1.69 மில்லியறன வழங்கியதாகவும சூ 
அறிவித்தார.

"அத்வதாறகயிலிருநது, ViTrox 
கல்லூரியில் தங்கள கல்விறயத் வதாடர 
விருமபும வ்திக் குறைநத மாணவரகளுக்கு 
ஆதரவளிக்க ViTrox அைக்கட்டற்ள இநத 
ஆண்டு ரிம500,000 நிதி ஒதுக்கியுள்ளது.

"இநத முதலீடு மூலம  மாணவரகளுக்கு 
தரமான கல்விறய்ப வ்பறுவதற்கும, 
வதாழில்துறைக்குத் மதறவயான 
திைன்கற்ள மமம்படுத்துவதற்கும,  
வாய்ப்பளிக்கும,” என்று சூ மமலும 
கூறினார. மாநில முதல்வர மமதகு ்ாவ 

வகான் இமயாவ ViTrox கல்லூரிறய 
அதிகார்பபூரவமாகத் திைநது றவத்தார. 

முதல்வரின்  கூற்று்ப்படி, 2000 ஆம 
ஆண்டில் வதாடங்க்ப்பட்டதிலிருநது, 
வதாழில்துறைக்கும கல்வித்துறைக்கும 
இறடயிலான வதாடரற்ப  வலு்ப்படுத்த 
ViTrox உறுதிபூண்டுள்ளது.

"ViTrox கல்லூரி திைறமகற்ள 
ஈர்ப்பதற்கும, அவரகற்ள திைறமயான 
வதாழிலா்ளரக்ளாக உருமாற்றுவதற்கும 
ஒரு முக்கிய ்பங்கு வகிக்கிைது என்று 
நம்ப்ப்படுகிைது.

"இது, வட பிராநதியத்தில் திைன்மிக்க 
காநதமாக பினாங்கின் நிறலறய 
உறுதி்ப்படுத்தும.

"உளளூர மாணவரகளின் திைறமகற்ள 
வ்ளர்ப்பதிலும புத்தாக்கத் திைன் வகாண்ட 
்மூகத்றத வ்ளர்ப்பதிலும ViTrox 
கல்லூரியின் மீது நமபிக்றக வதரிவித்தார.

பின்தங்கிய மாணவரகளுக்கும தரமான 
கல்வி வாய்பபுகற்ள வழங்குவதற்கு 
வதாழில்துறையின் ஆதரவு அளிக்க 
மவண்டும என  ்ாவ மகட்டுக்வகாண்டார.

"இது அறனவருக்கும ்மமான 
அணுகறலச் வ்யல்்படுத்தும, 
இது அவரகளின் முழு திைறன 
அறடய அவரகளுக்கு உதவுவதற்கு 
அவசியமானதாகும.

வ்பற்மைாரகள மாணவரகளுக்கு்ப 
்பளளி உ்பகரண்ப வ்பாருட்கள வாங்க 
உதவுவமதாடு அவரகளின் சுறமறயக் 
குறைக்க உதவும. 

"வ்பற்மைாரகள வகடா, பினாங்கு 
மாநிலங்களில் மதரநவதடுக்க்ப்பட்ட 
றமடின் ம்பரங்காடி கிற்ளகளில் ஏமதனும 

ஒன்றில் இ்ப்பற்றுச்சீட்டுகற்ள்ப ்பயன்்படுத்தி 
வ்பாருட்கள வாங்கிக் வகாள்ளலாம," 
என்ைார. 

"மாநில ஆளுநர அைக்கட்டற்ள, 
இநநிதியுதவி வழங்குவதன் மூலம வ்திக் 
குறைநத தர்பபினருக்கு உதவுவறத 
மநாக்கமாகக் வகாண்டு வ்யல்்படுகிைது. 
முதல் முறையாக நடத்த்ப்படும 
இத்திட்டத்றதத் வதாடர அைக்கட்டற்ள 
உறுதிபூண்டுள்ளது. இநத்ப ்பற்றுச்சீட்டு 
மூலம, வ்பறுநரகள இரண்டு மொடி 
சீருறடகள, ்பளளிக் காலணிகள, புத்தக்ப 
ற்பகள, எழுதுவ்பாருட்கள மற்றும ்பளளி 
உ்பகரணங்கள ஆகியவற்றை வாங்க 
முடியும," என்று அவர கூறினார.

பினாங்கு மாநில ஆளுநர துன் அஹமத் 
ஃபுஸி அ்பதுல் ர்ாக் கலநதுவகாண்டு 
மாணவரகளுக்கு்ப ்பற்றுச்சீட்டுகள எடுத்து 
வழங்கினார. 

இநநிகழச்சியில், மாநில முதலாம 
துறண முதல்வர டத்மதா அகமது 
்ாக்கியுடின் அ்பதுல் ரஹமான் மற்றும 
பிரமுகரகள கலநது வகாண்டனர. 

ெூரு மதாட்டத் தமிழ்ப்பளளி மாணவி 
மவணி,13 இநத்ப ்பற்றுச்சீட்டு்ப வ்பற்றுக் 
வகாண்டதில் மகிழச்சி அறடவதாகக் 
கூறினார. 

பினாங்கு மாநில ஆளுநர் துன் அஹமத் ஃபுஸி அப்துல் ரசாக் மாணவர்்களுக்குப் பற்றுச்சீட்டு 
எடுத்து வழங்கினார். 

தமிழப்பள்ளி மாணவர்்கள் பினாங்கு ஆளுநர் 
அறக்்கட்்டளை மூலம் 2023 பள்ளி அமர்வுக்்கான 
பற்றுச்சீட்டுப் பபற்றுக்ப்காண்டளதக் 
்காணபிக்கின்றனர். 

ViTrox நிறுவன அறக்்கட்்டளை,  மாநில  சமூ்கநலன் மற்றும் ்கல்வி மமம்பாட்டுக்்கான  மாதிரி 
்காமசாளலளை மாநில முதல்வர் சாவ் ப்கான் இமைாவ் முன்னிளலயில் வழங்கிைது.

ViTrox ்கல்லூரியில் பயிலும் 
மாணவர்்களைப் ப்டத்தில் ்காணலாம்.
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ஜாவி த�ாகுதி �மிழ்ப்பள்ளி 
150 மாணவர்களுக்கு்ப 

்பற்றுச்சீட்டு 

ஜாவி - "மாணவரகள எதிரகாலத்தில் 
சிைநத தறலவரக்ளாக உருவாகுவதற்கு 
கல்வி அடித்த்ளமாகத் திகழகிைது. 
எனமவ, மாணவரகள கல்வியில் சிைநது 
வி்ளங்க கூடுதல் ஆரவத்துடனும 
விடாமுயற்சியுடனும கல்வி கற்க மவண்டும. 

"மாணவரகள ஆரம்ப்ப ்பளளி முதல் 
இறடநிறல்ப்பளளி, உயரகல்வி என  
வதாடரவதற்கு கல்விமகளவிகளில் சிைநது 
வி்ளங்குவது அவசியமாகும.  

"அரசு ்ாரா நிறுவனங்கள, 
வ்பருநிறுவனங்கள பினாங்கு மாநிலத்தில் 
வ்திக் குறைநத மாணவரகளுக்குத் 
மதறவயான்ப ்பளளி உ்பகரணங்கள, 
தட்றடக் கணினிகள, மடிக்கணினிகள 
வழங்கி வருவது வரமவற்கத்தக்கது," 
என ொவி ்ட்டமன்ை உறு்பபினர இங் 
மமாய லாய, ொவி வதாகுதி தமிழ்ப்பளளி 
மாணவரகளுக்கு்ப ்பற்றுச்சீட்டுகள 
வழங்கும நிகழச்சியில் இவவாறு கூறினார. 

கடநத 2016-ஆம ஆண்டு முதல் 
மநஷன் மகட் வ்ாலுஷன் வ்ன். 
வ்பர்ாட் நிறுவனம, வ்பருநிறுவன 
்மூக்ப வ்பாறு்பபு (சி.எஸ்.ஆர) திட்டத்தின் 
கீழ தமிழ்ப்பளளி மாணவரகளுக்கு்ப 
்பற்றுச்சீட்டுகள வகாடுத்து வருகின்ைது.  
ொவி வதாகுதியில் அறமநதிருக்கும 
ஐநது தமிழ்ப்பளளிறயச் ம்ரநத 
மதரநவதடுக்க்ப்பட்ட மாணவரகளுக்கு்ப  
்பளளி உ்பகரணங்கள வாங்குவதற்கான்ப 
்பற்றுச்சீட்டுகள வழங்க்ப்படுகின்ைன. 

அறவ கிரியான் மதாட்டத் 
தமிழ்ப்பளளி, நிம்பாங் தி்பால் தமிழ்ப்பளளி, 
ொவி மதாட்டத் தமிழ்ப்பளளி, ்ங்காட் 
மதாட்டத் தமிழ்ப்பளளி; ற்பராம மதாட்டத் 
தமிழ்ப்பளளி  என 150 ்பற்றுச்சீட்டுகள 
வழங்க்ப்பட்டன. 

"வ்திக் குறைநத குடும்பத்றதச் ம்ரநத 
மாணவரகளுக்கு்ப ்பளளி உ்பகரணங்கள 
வாங்குவதற்கான்ப ்பற்றுச்சீட்டு 
வழங்குவதன் மூலம வ்பற்மைாரகளின் 

ஐடியல் ரெசிர்டன்சி வீ்டளமப்புத் 
திட்டம் 2025 இல் நிளறவள்டய 

இலககு
ஜார்ச்டவுன் - ஐடியல் வரசிவடன்சி  
புக்கிட் குளுமகார வாங்கும ்க்திக்கு 
உட்்பட்ட வீடறம்பபுத் திட்டம 97.5 
விழுக்காடு யூனிட் வீடுகள இதுவறர 
விற்க்ப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டம Ideal 
Property Group மமம்பாட்டு நிறுவனத்தால் 
நிரமாணிக்க்ப்படுகிைது. 

இநத வீடறம்பபுத்  திட்டத்தில் 
நிரமாணிக்க்ப்பட்ட வமாத்த 1,218 
யூனிட்களில் 1,188 யூனிட்கள 
விற்க்ப்பட்டுள்ளன என வீட்டுவ்தி, 
உள்ளாட்சி மற்றும நகர & கிராம்பபுை 
திட்டமிடல் ஆட்சிக்குழு, வெக்டி்ப  சிங் 
டிமயா கூறினார. 

“பினாங்கு மாநிலத்தில் இது ம்பான்ை 
வாங்கும ்க்திக்கு உட்்பட்ட வீடறம்பபுத் 
திட்டங்களுக்கான மதறவ மிக 
அதிகமாக இரு்ப்பறத மிகத் வதளிவாகக் 
காட்டுகிைது.

"2021,அக்மடா்பர மாதம எனது 
கறடசி வருறகயின் ம்பாது,   இநதத் 
திட்டத்தின் முன்மன ற்ைம இரண்டு 
விழுக்காடாக மட்டுமம இருநதது. 
ஆனால், தற்ம்பாது  இத்திட்டக் 
கட்டுமானம 25.12%  எட்டியுள்ளது 
என்்பறத உறுதி்ப்படுத்த முடிகிைது.

பள்ளி உப்கரணங்்களுக்்கானப் பற்றுச்சீட்டுப் பபற்றுக் ப்காண்ட மாணவர்்கள் மற்றும் 
ஆசிரிைர்்களு்டன் ஜாவி சட்்டமன்ற உறுப்பினர் இங் மமாய் லாய் மற்றும் ்கல்வி அளமச்சர் 
ஃபட்லினா சிம்டக் (நடுவில்).

ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் பஜக்டிப் சிங் டிமைா, ஐடிைல் பரசிப்டன்சி 
புக்கிட் குளும்கார் வாங்கும் சக்திக்கு உட்பட்்ட வீ்டளமப்புத் திட்்டம் 
மமம்பாடு ்கணடு வருவளத மகிழச்சியு்டன் ்காணபிக்கிறார். 

சுறமறயக் குறைக்க முடிகிைது," என்று 
்ட்டமன்ை உறு்பபினர இங் மமாய லாய 
வதரிவித்தார.

இநநிகழச்சியில், கல்வி அறமச்்ரும 
நிம்பாங் தி்பால் நாடாளுமன்ை 
உறு்பபினருமான ஃ்பட்லினா சிமடக்;  
மநஷன் மகட் வ்ாலுஷன் வ்ன். 
வ்பர்ாட் நிறுவன, மமம்பாட்டு்ப பிரிவு 
துறண இயக்குநர சி.மக தான்; ்பளளி 
ஆசிரியரகள, மாணவரகள ஆகிமயார  
கலநது வகாண்டனர. 

மதரநவதடுக்க்ப்பட்ட மாணவரகள 
்பளளி உ்பகரண்ப வ்பாருட்கற்ள 
நிம்பாங் தி்பால் 'Yawata' ம்பரங்காடியில் 
வாங்குவதற்கு ரிம80 மதிக்கத்தக்க்ப 
்பற்றுச்சீட்டு வழங்க்ப்படுகிைது. 

அதுமட்டுமின்றி, இநத நிறுவனம கடநத 
ஆண்டுகளில் மகாவிட்-19 வதாற்றுமநாய 
காலக்கட்டத்தில் மாணவரகள இல்லிரு்பபு 
கற்ைல் கற்பித்தல் மமற்வகாளவதற்குத் 
தட்றடக் கணினிகள(tablet); இரவல் 
திட்டத்தின் கீழ மடிக்கணினிகளும 
மதரநவதடுக்க்ப்பட்ட மாணவரகளுக்கு 
வழங்கினர என்்பது குறி்பபிடத்தக்கது.

"அரசு ்ாரா நிறுவனங்கள  
மாணவரகளின் கல்வி மமம்பாட்டுக்கு  
நிதியுதவி வழங்குவது ்பாராட்டக்குரியது.

கல்வி அறமச்்ர ஃ்பட்லினா 
சிமடக், ொவி வதாகுதி தமிழ்ப்பளளி 
மாணவரகளுக்கு்ப ்பளளி உ்பகரண்ப 
வ்பாருட்கள வாங்குவதற்கான்ப 
்பற்றுச்சீட்டுகள எடுத்து வழங்கினார.

" ம க ா வி ட் - 1 9     
வ த ா ற் று ம ந ா ய 
தாக்கத்தின் ம்பாது 
்பல ்வால்கள 
எ தி ர ம ந ா க் கி ய 
ம்பாதிலும, இநதத் 
திட்டம தற்ம்பாது 

ேட்டரக்வாரத் -  மாநில முதல்வர 
மமதகு ்ாவ வகான் இமயாவ ்பாகான் 
டாலாம வதாகுதியின் தாமான் 
ொவாவில் பினாங்கு2030 றமயத்றத 
அதிகார்பபூரவமாகத் வதாடக்கி றவத்தார.  
இநத றமயம வ்பாது மக்கள மாநில 
அர்ாங்கத்தின் இலக்றக அறிநது 
வகாளவமதாடு ஒன்றிறணநது 
வ்யல்்படவும துறணபுரியும என 
வதரிவித்தார. 'பினாங்கு2030 இலக்கு' 
குறித்து வ்பாது மக்கள அதன் அடி்ப்பறட 
முதல் அறிநது வகாள்ள இநத 
றமயம கருவியாகத் திகழும, என ்ாவ 
கூறினார. 

கடநத 2018-ஆம ஆண்டு 
வதாடங்க்ப்பட்ட 'பினாங்கு2030'  
இலக்கு குறித்த அதன்  
வதாறலமநாக்குத் திட்டங்கற்ள 
அறனவருக்கும அறிய றவ்ப்பதற்காக 
மாநில அர்ாங்கம மமற்வகாண்ட 
முன்முயற்சியாக இமறமயம வி்ளங்குகிைது.

"ஒரு வகாளறகறய உருவாக்குவது 
அல்லது ஒரு குறிக்மகாற்ள 
உருவாக்குவது ்பலரால் வ்யய முடியும. 
ஆயினும, இக்வகாளறகறய மாநிலத்தின் 
மமம்பாட்டுக்கு ஏற்்ப அடிமட்டத்தில் 
இருநது வ்யல்்படுத்த இணக்கம 
வகாளவது ்வாலான்ப ்பணியாகும 
மமலும கருத்து வதரிவித்த முதல்வர,  
்பாகான் டாலாம பினாங்கு2030 றமயத்தில் 
குறியீட்டு வகு்பபு மற்றும மராம்பாடிக் 
வகு்பபுகள ம்பான்ை திட்டங்கள 
நடத்த்ப்படும, என்ைார.

வடக் மடாம பினாங்கு 
ஒருங்கிறண்பபில்  இத்வதாகுதியில் 
உள்ள மாணவரகளுக்கு ்பட்டறை 
நடத்த்ப்படுவதாக அறிய்ப்பட்மடன்.

"இங்கு ்பல்மவறு நிகழச்சிகள அல்லது 
திட்டங்கள வழிநடத்துவதற்கு அருகில் 
உள்ள அறம்பபுகளுடன் இநத றமயம 
ஒத்துறழ்பபு நல்க மவண்டும. 

இநநிகழச்சியில் ்பாகான் டாலாம 
்ட்டமன்ை உறு்பபினர ் த்தீஸ் முனியாண்டி 
கலநது வகாண்டார.

ஒவவவாரு  பினாங்கு2030 றமயத்றத 
இயக்குவதற்கும  மாநில அர்ாங்கம 
மாதநமதாறும ரிம2,000-ஐ நிதியுதவியாகச் 
வ்லுத்தும என்றும ்ாவ கூறினார.

்பாகான் டாலாம வதாகுதியில் 
பினாங்கு2030 றமயத்றதத் வதாடக்கி 
றவத்ததில்  மகிழச்சியறடகிமைன். 
மமலும, இது பினாங்கில் வதாடங்க்ப்பட்ட 
22வது பினாங்கு2030 றமயமாகும.

"்ட்டமன்ை உறு்பபினர ்த்தீஸ் 
தனது கிராம ்மூக மமலாண்றம 
கவுன்சில் (MPKK) தறலறமயின் கீழ 
இநத றமயத்தில் நிகழச்சிகற்ள நடத்த 
உத்மவகம வகாளவார என்று நமபுகிமைன்.

பினாங்கு2030 றமயத்றத அறனத்து 
வதாகுதிகளிலும அறமக்க்ப்பட மவண்டும 
என்று ்ாவ தனது எண்ணத்றத முன் 
றவத்தார.

்பா்கான் டாலாம் 
த�ாகுதியில் 

பினாங்கு2030 
மமயம் 

அதி்கார்பபூரவத் 
திற்பபு விழா 

பூ்ப்பநது றமதானம மற்றும கூறட்ப்பநது 
றமதானம ம்பான்ை பிை வ்பாது வ்திகளும 
உள்ளன.

2030 ஆம ஆண்டுக்குள 250,000 
வாங்கும ்க்திக்கு உட்்பட்ட வீடுகற்ள  
நிரமாணிக்க மவண்டும என்ை மாநில 
அரசின் இலக்றக அறடயத் வதாடரநது 
முயற்சிக்க்ப்படும. இதுவறர வமாத்தம 
142,647 வாங்கும ்க்திக்கு உட்்பட்ட  
வீடுகள மற்றும வாடறக வகாளமுதல் 
திட்டம ஆகியறவ ்பல்மவறு கட்டுமானக் 
கட்டங்களில் உள்ளன என்றும வெக்டி்ப 
கூறினார.

மாநில அரசு வ்பாது  மக்களுக்கு 
உதவுவதில் மிகவும அர்ப்பணி்பபுடன் 
உள்ளது, குறி்ப்பாக வீடறம்பபுத் திட்டங்கள 
நிரமாணி்ப்பதில் கூடுதல் கவனம வ்லுத்தி 
வருகிைது, என கூறினார. 

நல்ல முன்மனற்ைம அறடநது வருவறதக் 
கண்டு நான் மகிழச்சியறடகிமைன்.

இநத வீடறம்பபுத் திட்டம வருகின்ை 
2025 ஆம ஆண்டின் முதல் காலாண்டில்  
முழுறமயாக நிறைவு்பவ்பறும என்று 
எதிர்ப்பாரக்க்ப்படுகிைது," என்று வெக்டி்ப  
புக்கிட் குளுமகார அருகிலுள்ள இத்திட்டக் 
கட்டுமான்ப ்பகுதிக்கு தனது வருறகயின்  
ம்பாது இவவாறு கூறினார.

8,075 ஏக்கர நில்ப்பர்பபில் கட்ட்ப்படும 
இநத அடுக்குமாடிக் கட்டிடத்தில்  49 
மாடிகற்ளக்  வகாண்டுள்ளன. அதில் 
41 மாடிகள வீடுகளும, ஆறு மாடிகள 
வாகன நிறுத்துமிடமாகவும மற்ை இரண்டு 
மாடிகள வ்பாழுதும்பாக்கு இடங்க்ளாகவும 
ஒதுக்க்ப்பட்டுள்ளன, என்ைார. 

கூடுதலாக, இநத திட்டத்தில் 
நீச்்ல் கு்ளம, வ்பாழுதும்பாக்கு பூங்கா, 
உடற்்பயிற்சிக் கூடம, ்மூக அரங்கம, 
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槟 州 政 府 举 办 的 “ 爱 槟 城 社 区 英 雄 奖 ”
（LovePENANG Community Awards）得奖名单出
炉 ， 共 有 7 名 为 社 区 无 私 奉 献 的 “ 社 区 英 雄 ” 获 得 嘉
许。

槟州首长曹观友说，“爱槟城社区英雄奖”活动主要
目标是希望能鼓励所有槟城人积极参与社区活动，以
培养公民团结和奉献精神。

“社区英雄奖是在爱槟城活动下所发起计划，不分
种族与宗教背景，致力于团结槟城社区，并表彰为社
区无私奉献，使槟城变得更美好的无名英雄。”

“爱槟城社区英雄奖”已在2022年10月17日颁发奖项
予第1批得奖者，这次颁发的是第2批，获得表扬者包
括芭雅拉丝米、蔡炎壮、江宗明博士、邱明水、吴松
文博士、阿里夫及莫哈末索比里

首长对所有获奖者的贡献表示衷心感谢，他们为槟
城社区和人民的奉献值得被认可。

目前“社区英雄奖”仍持续接受提名，有兴趣提名者
只需在LovePENANG网站上提交申请，然后将由来
自政府机构和非政府组织（NGO）的专业评审团成
员进行筛选。

有关“社区英雄奖”详情，请浏览爱槟城网站 www.
lovepg.my。

出席记者会者包括社区英雄奖评审：拿督公会会长
拿督斯里阿都拉菲克、慈济功德会公关拿督邱武龙、
槟州厂商公会前主席拿督王竞庆、ASP医疗集团高级
副总裁叶进燕医生、马来西亚印裔工商会主席拿督哥
巴拉克里斯南，以及杨顺兴行政议员等。

爱槟城社区英雄奖  
7无私奉献热心人获表扬

颁奖嘉宾与得奖者合照。左起邱武龙、拉菲克、杨顺兴、江宗明、蔡炎壮、吴松文、邱明水、阿里夫、芭雅拉丝米、曹观友、王竞庆与叶进燕。

【爱槟城社区英雄奖得奖者及简历】
蔡炎壮
职业：商人
社区贡献:身为槟城关怀联盟（Penang Care 
Society）副主席，在疫情期间向有需要者提
供血氧仪、食物以及其他必需品。在光大的
疫情行动中心协助监督疫情。

江宗明博士
职业：HELEX（剑桥英文评估授权代理机
构）首席执行员
社区贡献:疫情期间积极捐助必需品，以及在
社区和为槟州警察部队提供英语教学。

邱明水
职业：公司董事
社区贡献：身为槟红新月会槟岛专区主席及
槟城关怀联盟成员，疫情期间深入社区协助
行动不便者, 并与槟城各医院保持紧密联系和
提供协助。

吴松文博士
职业：工厂总监
社区贡献：疫情期间协助推动“州政府线上学
习计划”让学生受惠，协助成立槟城关怀联
盟，为受影响者提供各项援助。

芭雅拉丝米
职业：大马皇家警察接线员
社区贡献：创办非盈利团体，向弱势群体、
边 缘 青 年 和 出 狱 者 提 供 技 能 课 程 ， 包 括 插
花、发型设计、裁缝、电脑知识等。

阿里夫
职业：大马皇家警察巡警
社 区 贡 献 ： 背 着 一 位 老 妇 人 越 过 槟 岛 七 条
路，还给对方10令吉吃午饭，此善举引起了
广泛关注，受到了公众的高度赞扬。

莫哈末索比里
职业：船夫
社 区 贡 献 ： 协 助 救 起 从 槟 城 大 桥 坠 下 的 一
名孕妇，也曾经救了一名自杀未遂的中年男
子。
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报导翁懿娴
摄影罗孙庭 / 受访者提供

随着槟州政府发放制度化拨款
予各源流学校后，各受惠学府开
始着手进行提升工程，其中包括
获得第二高拨款 20万令吉的槟华
小学。

槟 华 小 学 董 事 会 总 务 拿 督 骆
南辉接受《珍珠快讯》电访时指
出，获得州政府的制度化拨款，
减轻了该校的负担不少，而扩建
工程目前已开始启动。

他 说 ， 为 了 迎 合 教 育 发 展 趋
势 ， 以 及 可 全 面 落 实 全 日 制 教
学，槟华小学将扩建4层楼高的新
校舍，涵盖了16间课室及活动中
心，而有关扩建的新校舍将与旧
校舍衔接。

“由于目前课室不足，因此该
校仍实施上下午班制，待新校舍
落成后，就可全面落实全日制教
学。”

已筹400万建校基金
他指出，槟华小学扩建工程预

计耗资600万令吉左右，目前已筹
得400万令吉，冀望各界能够继续
给予支持，早日达到筹款目标。

他希望新校舍能够如期在今年
内落成，那么2024年就可开始启
用。

黄汉伟：给予学校莫大鼓励
槟州华校及教会学校事务协调

委员会（华协会）副主席黄汉伟
表示，槟州政府过去15年来不间
断的制度化拨款，给予了各源流
学校莫大的鼓励。

“而这多年来也见证了州内学
校，不论是硬体或软体设备上，
都有显著的提升。”

他希望团结政府同时也能够给
予支持，让州内的华教发展推向
更高峰。

任国会议员期间多次拨款
黄 汉 伟 也 是 前 任 升 旗 山 国 会

议 员 ， 早 前 他 透 过 选 区 拨 款 2 0
万 令 吉 予 槟 华 小 学 ， 作 为 扩 建
工 程 用 途 。

而 他 也 从 2 0 1 8 年 至 2 0 2 1 年
期 间 ， 共 拨 出 了 3 8 万 令 吉 给
予 槟 华 董 事 会 ， 而 受 惠 的 包 括
槟 华 幼 儿 园 、 小 学 、 中 学 及 独
中 。

另 外 ， 他 也 曾 在 2 0 1 8 年 拨 出
另 外 的 5 万 令 吉 ， 协 助 重 铺 槟
华 学 校 旁 的 通 道 。

他 冀 望 华 教 能 够 继 续 获 各 界
的 维 护 及 发 扬 光 大 ， 让 莘 莘 学
子 受 惠 。

来自大山脚，自出生就失明的杨
康润（Kenzo Yeoh）尽管学习路上
面对重重的挑战，惟成绩优越的他
日前已飞往砂拉越科廷大学（Curtin 
University Malaysia）就读电脑科学。

由于全国只有科廷大学拥有足够的
设备，适合让身患视障的他升读电脑
科学，同时也获得杨忠礼基金会颁予
奖学金，让杨康润离梦想更近一步，
即开发更多盲人电脑软件，帮助更多
视障及聋哑人士。

许多人建议杨康润从事对盲人友好
的研究，但他坚持学习电脑。

“ 因 为 我 想 通 过 电 脑 来 做 更 多 事
情，来帮助像我这样的人。”

章瑛：他象征希望 为盲人开路
巴当拉浪区州议员章瑛表示，杨康

润努力不懈的精神与努力，他本身就
象征着希望，未来成为盲人的明灯，

为盲人开路。
她于日前特在杨康润出发到砂州升

学前，与对方及父母会面，给予鼓励
及祝愿他开启新的里程碑一切顺利。

她表示，康润自小成绩优越，在他
参加小学小六考试（UPSR）时，父
母因为孩子视障情况，而向她求助，
以便获得更多时间作答。

“他不负众望，在UPSR取得5A的优
越成绩，更在一次的奖掖活动中，获
得时任首席部长林冠英给予一个大大
的拥抱。”

“而他在2015年的PT3考试中，取
得 6A 2B 1C 的成绩，并以 5A+ 和 
2A- 成为 乔治市国中的SPM优秀生之
一。”

杨康润较后也于2021年在立达学院
完成了电脑科学文凭。

她冀望杨康润继续坚持走出自己的
人生路，也为后来的视障者开路。

杨振耀：一路走来不易挑战多
杨 康 润 的 父 亲 杨 振 耀 与 章 瑛 会

面 时 指 出 ， 康 润 这 一 路 走 来 不
易 ， 面 对 很 多 的 挑 战 ， 也 面 对

了 别 人 不 帮 忙 及 指 指 点 点 ， 但 有
更 多 人 给 予 鼓 励 和 支 持 ， 包 括 大
山 脚 国 州 议 员 和 前 任 槟 首 长 林 冠
英。

槟华小学获制度化拨款 
新校舍落成后施全日制

失明青年杨康润赴砂升学
立志开发软件为盲人导航

杨康润（右2）在飞往砂拉越升学前，与章瑛（左1）见面，旁为其父母杨振
耀和郑素萍。

槟华小学日前获得槟州政府制度化拨款20万令吉，作为扩建新校舍用途。

拿督骆南辉希望槟华小学新校舍
能够在今年内落成。

黄汉伟早前透过选区拨款20万令
吉予槟华小学，作为扩建工程用
途。

槟华小学新校舍部分概念图。
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槟州成立全国第一个设在公共公
园，结合科技与艺术的“虚拟实境公
园”（Augmented Reality Park）, 只要
在古迹区的打铜仔街公园的扫码板扫
描，即可实境观赏精彩的艺术品。

打铜仔街公园一带设有19个扫码
板，民众只需扫描就可实境观赏以
旅居海外的槟城艺术家为主的艺术作
品，扫码板每个月更换艺术家，让民
众观赏到更多作品。

虚拟实境公园是由槟州艺术特区
（Penang Art District）主催，Perk 
Reality提供技术服务和维护，并获得
槟州旅游及创意经济办公室支持，日
前恭请槟州首长曹观友主持推介礼，

出席者包括首长夫人陈莲枝、槟州旅
游及创意经济委员会主席杨顺兴、光
大区州议员郑来兴、槟岛市长拿督尤
端祥、槟州艺术特区策划经理黄佑麟
等。

首长致词时说，为配合州内多元化
的康乐、体育、艺术和文化，虚拟实
境公园将使用尖端的增强现实技术，
或简称 AR 技术，为游客提供无与伦
比的体验。目标是为游客创造一个创
新和互动的空间，让他们以一种全新
的动态方式参与艺术。

“打铜仔街公园现在也是一个露天
画廊了，游客可以在这里享受将传统
实体艺术装置与尖端数码技术相结合

的身临其境的体验。公园中使用的 
AR 技术以令人叹为观止的新方式融
合了物理世界和数字世界，让游客可
以从新的角度探索艺术。”

此外，AR技术还可以为参观者提
供有关所展示艺术品的额外信息和背
景信息。 这可以帮助参观者更深入地
了解作品并更加欣赏它。

首长说，科技进步，尤其是5G时代
的到来，催生了智慧景区的新趋势，
也显示槟城迈向2030精明州愿景，同
时保留我们的文化遗产。

“这项AR技术还拓宽了在画廊和博
物馆以外的地方展示艺术的可能性。
因此，这将是我们的长期扩展计划，
让更多人能够从不同的地点和角度欣
赏和体验艺术。”

“我要感谢槟城艺术特区（PAD）

和Perk Reality的共同努力打造扩增实
境园。艺术特区提供3万令吉资金用
于购买和安装AR技术，而Perk Reality 
则提供技术服务和维护。”

杨顺兴行政议员致词时说，虚拟实
境公园是一个独特的创新概念，将技
术与自然融为一体，为游客提供独一
无二的体验。打铜仔街是槟城非常受
欢迎的旅游景点之一，通过在打铜仔
街公园中融入AR艺术，将让景点增
值。

“槟州政府一直采用强调可持续性
和个性化的方式，通过数码技术提升
旅行体验。而虚拟实境公园是我们为
实现2021至2030年槟城旅游大蓝图的
智能旅游愿景所做的努力之一，旨在
将槟城转变为智能旅游目的地，最终
将与槟城2030愿景一致。”

ELNA PCB（M）Sdn Bhd 注资逾10亿令吉在北
赖扩建厂房，并预计在2024年全面投入运作，缔
造逾千个高端工作机会。

该公司日前邀请槟州首长曹观友莅临主持动土
仪式，同行者包括槟州议长拿督刘子健及槟州行
政议员杨顺兴等。

首长指出，上述厂房的扩建，证明了槟州是永
续性投资绝佳地点，州内完善的工业生态系统、
人才储备及利商环境，是投资者对槟州深具信心
的原因。

首长：为槟经济带来效益
他希望随着有关公司扩建厂房，能够更好地服

务区域内客户，并为本土经济带来更多效益，促
成双方互惠双赢局面。

另外，曹观友指出，槟州一直以来是马来西亚
主要的电子及电气和半导体工业领域枢纽，2022
年更以4520亿令吉，占有我国29%总出口额。

“在吸引投资方面，槟州也同样成绩斐然，去年
1月份至9月份，槟州在制造业批准投资已经达致
90亿令吉，制造业投资占有比例为全国22%，巩固
了东方硅谷地位。”

他 承 诺 ， 州 政 府 将 继 续 扮 演 好 角 色 ， 提 供 各
项利商便利和政策，以协助投资者在槟州稳健发
展，为槟州和国家经济做出更大贡献。

杨其筠：未来或更多投资
该公司总裁杨其筠表示，再投资槟城的决定，

是该公司对槟州工业生态系统、人才储备和整体
环境的信任，并对未来前景深具信心。

“ 这 座 厂 房 未 来 将 为 本 地 提 供 逾 千 高 端 工 作 机
会，我们也正在考察槟州的其他工业区，以冀能
在未来在槟州进行更多再投资。”

注资逾10亿令吉在北赖扩建
ELNA PCB新厂房明年运作

全国首个虚拟实境公园成立
欢迎前来体验艺术与高科技擦出火花

曹观友（左4）受邀为ELNA PCB新厂房主持动土仪式。

体验艺术与高科技结合所带来的乐趣。

扫描扫码板，观赏精彩艺术杰作。
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槟城获“The Travel”列为“
东南亚十大最美目的地”！

槟州旅游与创意经济事务
行政议员杨顺兴说，槟城的
自然美景、丰富文化遗产，
以及人民热情好客精神，为
旅客提供真实且难忘的体验
之旅。

“槟城能够再次获得国际认
可，值得开心。”

他说，槟州旅游与创意经
济事务（PETACE）一直与
各利益相关者采取措施，通
过旅游推广引领危机朝向转
型之路，为旅游业增长付出
贡献。

“我们相信槟城还需要时
间全面恢复旅游业，无论如
何，旅游业在州政府采取多

方面的措施下，在复苏方面
已取得良好的记录。”

他说，槟城可获列入为“东
南亚十大最美目的地”，是集
结旅游业者的配合与努力的
成果。

“我也将继续召集公共与私
营部门，通过加强合作关系
与全球游客分享槟城极好的
旅游特色。”

他也说，PETACE正一直
与私营部门、区域和地方旅
游组织接合，以寻求公私合
作机会，并且与马来西亚各
个大使馆进行礼节拜访，商
榷双方合作举办文化活动。

“我们也正在与一些大使馆
合作，筹备文化活动，细节
会择日宣布。”

中驻马大使欧阳玉靖首访槟
期许双方携手推动各领域发展

中 国 驻 马 大 使 欧 阳 玉 靖
首次拜访槟州首席部长曹观
友，两方言谈甚欢，更期许
中国与槟州未来携手大力推
动各领域的发展。

槟 州 首 席 部 长 曹 观 友 表
示，州内的各个领域如经贸
企业等方面，在新冠疫情后
都有很大的进步空间。

他 指 出 ， 槟 州 在 过 去 接 洽
了不少外国投资，近这两年
到来接洽的外国企业更是增
加不少，包括中国投资方，
但基于槟州的土地已饱和，
只能选择性的选择外国投资
方。

他 也 提 及 ， 槟 州 除 了 半 导
体工业的发展之外，也积极
推广数码经济，而未来亦会
大力推动这方面的发展。

首长：中驻槟总领馆积
极推广槟

首 长 指 出 ， 中 国 驻 槟 总 领
馆设立至今，在北马四州扮
演了极重要的角色，尤其是
积极对中国推广槟州。

他 冀 望 槟 州 继 续 与 中 国 携
手合作，让两地的各个发展
推向更高峰。

欧阳玉靖: 槟城让中企感
觉亲切

中 国 驻 马 大 使 欧 阳 玉 靖 表
示，马来西亚拥有一定的投
资吸引力，自从马来西亚在
去年4月1日国境开放后，中
国驻马大使馆接收了不少中
国企业的热络咨询，以探讨
在马来西亚投资的可能性。

他 说 ， 马 来 西 亚 拥 有 得 天
独厚的条件，其中包括地理环
境占优、法律制度亦完善、丰
富人文底蕴、社会安全等，加
上也是东盟国家，马来西亚在
这方面是极具吸引力。

“若是到槟城投资的话，对
中国企业来说是极具亲切的，
因为这里华裔人口居多，大家
都说中文，毫无陌生感。”

而 他 也 赞 扬 槟 州 时 刻 与 国
际紧密接轨，在各方面的发展
都相当优秀。

大马华裔给力中国发展
他 亦 透 露 ， 此 前 到 访 南 侨

机工纪念碑、孙中山纪念馆参
观，了解当中的历史后，让他

感到相当震撼，尤其是中国在
二战时代的艰难时刻，马来西
亚华裔不遗余力的给予帮助及
牺牲。

他 续 说 ， 中 国 早 年 改 革 开
放后，也是广大的马来西亚华
裔踊跃到中国进行投资，早年
亦积极回到中国的家乡进行建
校和铺路，由此可见，在中国
发展的每个历程和阶段，马来
西亚都给予很大的帮助。

赞槟科技经济发展卓越
首 次 到 访 槟 州 的 他 指 出 ，

此次拜访欣见槟州生活步伐非
常写意，且绿化工作方面也做
得极好，与首都吉隆坡有着完
全不同的风土人情。

他 透 露 ， 在 槟 城 的 行 程
中，同时也拜访了槟州半导体
企业，他赞扬槟州在高科技及
经济发展方面的表现卓越，而
槟州首长亦领导有方。

出 席 者 包 括 ： 中 国 驻 槟 总
领事周游斌、中国驻槟总领
馆领事李捷、中国驻马大使
馆政务公参林士光、三等秘书
王宇、槟州首长政治秘书郑来
兴、首长机要秘书黎汉明。

较 后 时 ， 欧 阳 玉 靖 受 曹 观
友 邀 请 ， 站 上 2 4 9 米 高 的 光
大68楼彩虹天空步道上，俯
瞰槟城怡人景色。大使对于
槟城环山环海的景色赞不绝
口，更与随行的一行人拍照
留念。

再获国际认可 
槟入选东南亚十大最美目的地

槟城的自然美景和多姿多彩的文化，深受游客喜爱。

左起： 李捷、 周游斌、 欧阳玉靖、 曹观友及郑来兴在彩虹天空步道合影。

曹观友（右）向众人介绍乔治市。
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报导翁懿娴
摄影Darwina Mohd Daud

掌管地方政府事务的佳日星行政议员日前宣布，槟岛
路灯已全部更换成更省电的LED灯，创下全国第1个达到
此成就的市政厅，与此同时，他呼吁中央政府给予更多
电费津贴，因为州政府已经省下许多电费。

他是于日前在五条路丽泽小学旁十字路口见证路灯更
换LED灯后，如是宣布。

他指出，槟岛共有3万3101盏路灯，由槟岛市政厅管理
的是1万7542盏，国家能源公司管理的是1万5559盏,在双
方努力下，目前已全部换成LED灯，领先全国市政厅。

“我们也没忽略威省，当地市政厅正积极换LED灯，在
7万7359盏路灯中，已有2万7908盏更换，余下4万9451盏
或36%有待进行。”

佳日星表示，目前的路灯电费由中央政府与州政府各
承担一半，在州政府自费

“装置LED灯之后，电费会更节省，中央应承担更多电
费，最好是承担全部，如果无法做到，至少承担比目前
更多一些。”

他说，地方政府装置LED路灯的举措，符合槟城2030
愿 景 ， 即 迈 向 智 能 城 市 ， 同 时 达 到 节 省 能 源 的 环 保 目
的。

此外，槟岛市政厅秘书拿督拉詹德兰说，该厅在装置
LED灯之后，会继续努力提升地方基设，让人民享有更
佳生活素质。

著名大富翁桌游（MONOPOLY ）即将来
到槟城！

“大富翁”槟城版桌游公司Winning Moves 
UK 即将在2023年推出《大富翁：槟城》特
别版桌游，欢迎民众提供建议，包括希望看
到哪些槟城著名景点和地标收录于特别版桌
游中。

槟 城 旅 游 与 创 意 经 济 委 员 会 主 席 杨 顺 兴
说，非常高兴在棋盘游戏公司孩之宝官方许
可下，迎来《大富翁：槟城》特别版。

“这项合作将是全马第一，并将会把槟城置
于世界版桌游的城市之一，这是个彰显槟城
独有文化和建筑的好机会，并证明槟城再次
领先。”

他说，随着即将推出的《大富翁：槟城》
特别版桌游，这超过 100 年的桌游是最受欢
迎的棋盘游戏，目前估计已售出超过 2.75 亿
册，希望随着槟城特别版的推出，能够进一
步推高该游戏的销量。

“这是一个令人振奋的机会，让我们能够突
出槟城的多样性。我们以槟城米其林指南结
束了 2022 年。现在，让我们以标志性品牌 
Monopoly 开启 2023 年。”

他说，《大富翁：槟城》特别版将展示槟

城独特的地标，从文化景点、当地企业到标
志性场所，这将是向所有人宣传槟城美食、
文化、遗产和自然的额外渠道。

“这一举措不仅有助于提振旅游业，也激发
了创意产业，继续为瞬息万变的世界注入新
创意。”

刘颍诗：先收集意见 料10月推出
Winning Moves UK代表刘颍诗说，公司团

队很想听听人们最喜欢槟城什么地方，或者
拥有最美好的回忆，必看以及槟城特别的地
方。

“从街头市场到观景台再到博物馆，以及介
于两者之间的一切，我们期待为当地人和游
客喜爱槟城的事物创造美丽的写照。”

她透露，目前《大富翁：槟城》特别版需
要时间来收集民众的意见，因此预计今年10
月份才会推出，一开始预计售卖5000份，若
有需求将会持续增进销量。

她 说 ， 有 兴 趣 提 供 建 议 者 可 电 邮 至
penang@winningmoves.co.uk或者浏览官方
面子书 Penang Monopoly提供意见，将喜爱
的槟城著名地标列入《大富翁：槟城》特别
版。

大富翁桌游推出槟城特别版
杨顺兴：以标志性品牌开启2023年

槟岛路灯全部换上LED 
佳日星吁中央给予

更多电费津贴

佳日星(右)与拉詹德兰宣布，槟岛路灯已全部更换成更省电
的LED灯。

杨顺兴表示，大富翁桌游槟城特别版，会是彰显槟城独有文化和建筑的好机会。

大富翁桌游将于2023年10月推出槟城特别版。
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“We Care You 2023年升学教育展” 
将于3月25日至26日，在北海会展中
心（Butterworth Arena）举行，欢
迎学生和家长踊跃参与。

该 活 动 由 槟 城 青 年 发 展 机 构 主
办，峇眼惹玛青年委员会协办，让
青年了解升学途径及奖学金申请条
件，发掘更多高等教育机构及探讨
合适课程。

该展除了有本地教育相关机构参
与，也会迎来国外教育机构，预计
共有50个教育相关机构参展，为学
生和家长提供国内外教育信息和动
态。

槟州青年及体育委员会主席孙意
志在新闻发布会上指出，此项教育
展可为青年提供平台，让他们更了
解自己有兴趣的课程及方向。

也是峇眼惹玛州议员的他说，威
省青年们亦无需舟车劳顿到槟岛参
与升学展，便可了解各教育机构的
课程纲要、学费、学习环境、奖贷
学金等。

“升学道路上，父母扮演不可或缺

的角色，因此我呼吁父母可陪同孩
子一同前来参展，听取专业人士对
升学途径的意见，了解孩子内心想

法。”
他也鼓励目前还在中学就读的在

籍学生们参与其中，提早为往后的

升学计划做好准备。
槟城青年发展机构总经理魏鉝玲

说，除了升学展览，当天也有其他
有趣活动，如教育问答、讲座、青
年创业者展览等，相信大家将获益
良多。

教育趣味问答有奖竞赛
届时现场将有4场通过Kahoot应用

程序进行，并开放予中三至中六/大
学预科班学生参加的青年教育趣味
问答，报名截止日期为3月25日。

每场将选出优胜者赢取现金奖，
即第一名将获得300令吉现金、第二
名是200令吉、第三名是100令吉，
安慰奖50令吉（2份）。

提供巴士接送服务
另外，该机构也将会在当天提供

巴士接送服务，供北海地区的学校
与学生出席升学展。

欲知详情者，可联系该机构活动
策划 Ms Nabella（016-8342909）或
电邮至nabella@pydc.com.my。

伟特科技设立学院
首长欢迎企业与教育配合培养人才

著 名 电 子 厂 商 伟 特 科 技 ( 
Vitrox ) 正式进军教育界，誓
要为槟州培训更多高科技领域
人才。

槟州首长曹观友及夫人陈莲
枝日前亲临峇都交湾伟特工业
园2.0，见证伟特学院正式开
幕。该机构同时也为伟特教育
技职证书 (certificate)课程、伟
特创客空间( ViTrox Makerspace 
) 举行启用礼。

会上，曹观友表示，科技企
业与教育的结合，能够更好地
培养科技人才，并且让学子迅
速掌握有关领域技术，在更短
时间内形成企业的中坚力量。

他解释说，在与科技领域业
者交流中，科技人才短缺和毕
业于传统院校的学生，无法迅
速融入如今的工业领域已经成
为一项主要问题。

“随着如今科技进步，业者
指出我国的毕业生需要至少半
年，才能熟悉本身工作，而企
业和教育结合，能够让学子尽
早接触科技企业目前所需的技
术，毕业后更快融入业界的大
环境中。”

他指出，为了配合槟州工业
领域迅速发展，槟州政府也推
出多项政策，来扩展槟州的人
才库，以冀能提供更多相关领

域人才填补如今的市场空缺。
“这些努力包括槟城实习补

贴计划（PISP）、槟城未来基
金及为外州熟练员工提供购买
可负担房屋福利等。”

他强调，强稳的人才库是保
证槟州工业领域，处于竞争力
优势的重要依据之一，因此，
上述学院的成立，无疑能够为
槟州带来更多竞争优势。

“我们很欢迎伟特科技投身
教育界，这让我们看见了业者
承担起社会责任，协助培育我
国的人才，缔造富有创意社区
所做出的努力。”

朱振荣：斥500万令吉投
入教育

伟 特 机 构 总 裁 兼 首 席 执 行
长 朱 振 荣 表 示 ， 该 学 院 目 前
提供2种学术资格，既专科文
凭 及 大 马 国 家 双 向 培 训 课 程
（SLDN），可选修文凭包括
机械电子工程文凭课程、电气
与电子工程文凭课程或电子工
程。

“目前学院可以容纳逾200名
学生，随着不断完善未来我们
可以招收更多学生，同时开放
更多领域专业文凭，让学子选
修。”

他 希 望 有 关 学 院 能 够 与 现
今 的 科 技 领 域 相 辅 相 成 ， 并
通 过 该 学 院 培 养 更 多 的 科 技
专 业 人 才 ， 以 冀 能 够 在 未 来
的科技领域发展占有先机。

伟 特 机 构 至 今 已 斥 资 将 近
500万令吉，以建设伟特教育
和 伟 特 创 客 空 间 ， 以 推 动 马
来西亚人才及科技发展。

同 时 ， 现 场 也 进 行 伟 特 机
构 移 交 1 6 9 万 令 吉 予 伟 特 基
金会( Vitrox Foundation )仪
式 ， 做 为 支 持 有 意 在 伟 特 学
院 升 学 的 贫 困 学 生 教 育 基 金
用途。

威省学生无需舟车劳顿去槟岛
北海会展中心325办升学教育展

欢迎学生和家长踊跃参与“We Care You 2023年升学教育展” 。

目前伟特学院可容纳逾200名学生，未来将开放更多领域专业文
凭，让学子选修。

槟州首长曹观友日前亲临峇都交湾伟特工业园2.0，见证伟特学院正式开幕。



7要闻 72023年3月16日—31日

获得最佳槟州乡委会亚军
后，大山脚卓坤山乡委会未
来要发展当地生态旅游，并
成立向导队带领登山爱
好者，到当地富有历
史 价 值 的 诗 拉 雅 山
（Bukit Seraya）寻
幽探秘。

当 地 乡 委 会 主
席莫哈末再尼赞表

示，位于卓坤山旁的诗拉雅
山，是一座充满历史“宝藏”的

山头，除了英殖民时期留下
来的百年水坝外，还

有许多当时留下来
的遗迹，非常值得
探索。

因 此 ， 该 乡 委
会 正 在 计 划 成 立
向导队，在带领
登山者走入有关

山峦之余，也讲解
这段鲜为人知的历

史，同时，当地也
有 许 多 让

人 叹 为
观 止

的

自然环境和巨树，也将在向导
带领下，前往一探究竟。

另 外 ， 他 们 也 计 划 和 当
地一座培育当地独有名种榴
莲“Tokun Top”的榴莲园，展
开农场式的旅游模式合作，既
与会游客可以在游山玩水之
余，也一尝卓坤山特色果王的
好味道。

拟申请遗产村地位
在 生 态 旅 游 之 余 ， 该 乡

委 会 也 计 划 申 请 遗 

产村（kampung warisan）地
位，以冀能保存卓坤山一带乡
村的原貌，为下一代留下马来
乡村文化瑰宝。

“如今槟州各地发展迅速，
乡村地区已经逐渐减少，所以
我们希望能够做出申请，让卓
坤山可以保持原貌，不至于被
发展洪流所淹没。”

在种种未来的规划下，雄心
勃勃的莫哈末再尼赞希望，可
以在接下来再度竞选最佳乡委
会赛事上独领风骚，成为全槟
最好的乡委会。

“ 这 里 也 是 首 相 安 华 的 故
乡 ， 所 以 我 们 必 须 更 加 落 力
去 做 好 工 作 维 护 村 民 福 利 工
作。”

良好服务及活动成得奖主因
询及得奖因素时，他认为，

良好的服务及涵盖各阶层人士
的众多活动，是该乡委会得奖
的主要原因。

“ 我 们 的 活 动 可 说 非 常 全
面，有特别举办给青年、妇女
的活动，也有协助乐龄和贫困
者的福利，而且每个月都会有
不同活动，让乡民们参与。”

他 举 例 ， 该 乡 委 会 其 中 一
项 常 年 活 动 ， 就 是 和 当 地 足
球 俱 乐 部 合 作 ， 为 当 地 喜 欢
踢 球 的 孩 子 提 供 足 球 训 练 课
程 以 培 养 孩 子 运 动 兴 趣 ， 避
免 孩 子 沉 迷 于 电 子 产 品 或 染
上不良兴趣。

另 外 ， 他 们 也 从 所 拥 有
的 两 座 礼 堂 收 租 ， 用 来 提 升
当 地 村 民 的 福 利 ， 如 在 新 冠
疫 情 期 间 ， 帮 助 有 需 要 的 家
庭 、 成 立 单 亲 妈 妈 基 金 和 免
费摩托车汽油活动等。

“我们没想到可以获得这个
奖 项 ， 这 对 我 们 来 说 是 一 个
承 认 ， 也 是 我 们 继 续 坚 持 下
去 的 动 力 ， 我 们 将 会 做 得 更
好 ， 期 待 未 来 会 有 更 好 的 成
绩！”

阔别3年的爪夷免费市场活
动，日前在武吉班卓篮球场
顺利进行，反应相当热烈！

爪 夷 区 州 议 员 方 美 铼 指
出，民众的热烈反应令人鼓
舞，其踊跃程度如同他在2019
年，即新冠疫情前所举办的
首场免费市场活动。

他说，出席上述活动的民

众，都可自由选择新或二手
物品，例如衣服、电器、书
籍、床、家具等等。

他表示，现在的生活成本
不断地增加，举办上述免费
市场活动，主要是帮助有需
要的人士，以减轻他们生活
上的负担。

“这活动也让想转让原有衣

服和物品的人士，有机会为
物品找适合的新主人。”

获各造大力支持及协助
他指出，其爪夷区服务中

心获得了不少非政府组织、
工厂和个人的大力支持，也
同时协助他顺利举办上述有
意义的活动。

“即便是到了最后一刻，我
们仍然收到不少的要求，欲
将物品送到免费市场活动。”

“有些是新物品，有些是用
过的。我们确保所有物品仍
然可以使用，并将这些物品
分类后，让民众选择并免费
带走。”

他感谢所有捐助者，特别

是威省专业领域企业家协会
（SPPEC）的大力支持。

当 天 出 席 者 包 括 ： 教 育
部 长 兼 高 渊 区 国 会 议 员 法
丽娜西迪、威省市议员王育
璇、吴宗海、高渊区及爪夷
区 妇 女 及 家 庭 发 展 委 员 会
（JPWK）、爪夷区乡村社区
管理理事会（MPKK）成员。

卓坤山乡委会发展生态游
邀游客寻幽探秘诗拉雅山

爪夷免费市场活动反应佳
方美铼: 为民减轻生活负担

莫 哈 末 再 尼 赞 表
示 ， 大 山 脚 卓 坤 山
乡委会未来要发展
当 地 生 态 旅
游。

爪夷免费市场活动反应相当热烈！方美铼（左2）感谢该活动获得了不少非政府组织、工厂和个
人的大力支持。
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肩部以上的疗程，大多数人所熟知的疗程包
括有理发、脸部清洁、采耳等等，但洗眼睛这
回事，你们听过吗？

位于乔治市沓田仔83号一间小店铺，隐藏了
超过100年历史的“墨水洗眼睛”服务，目前由第
四代人黄宝媚经营，而她的手艺，是从曾祖父
时期就流传至今。

黄 宝 媚 接 受 《 珍 珠 快 讯 》 访 问 时 说 ， 曾 祖
父黄聪照大约在1910至20年代从中国南来马来
西亚时，就在五脚基开始为人进行理发、洗耳
朵、鼻子和眼睛等服务。

“我的祖父黄亚如是从1940年代开始为人进行
洗眼服务，那时候是在日落洞区开了一间店，
后来爷爷老了，不想这门手艺失传，而我又在
机缘巧合下跟爷爷学了这门手艺。”

她透露，从小就就经常看爷爷帮帮顾客洗眼
睛，因为有兴趣的关系，本身从16岁开始就向
爷爷学习洗眼睛手艺，18岁开始正式帮人洗眼
睛，至今也做了17年。

全马唯一洗眼睛服务
黄宝媚独撑传统手艺

“早期很多南来的华人，都是做劳力活，工作
环境很多灰尘，包括建筑类、车行，所以都会
定期去“洗眼睛”。”

她说，由于父亲从事建筑行业，因此手指比
较粗，也不适合学习这门技艺，早些年也有其
他亲戚学过，但最后也没有继续坚持做，如今
家族就剩下她从事这一行。

荣获百年遗产卓越奖
刚获得槟州政府颁发“槟城百年遗产卓越奖”

的黄宝媚坦言，虽然手艺经由曾祖父传承至今
已有百年，但目前还没想到自己的手艺要传给
谁，“能做多久或就尽量做”。

“疫情时期，州政府曾经给过我们这项老行
业援助，此次也是我第一次得奖，感到非常高
兴，不过我们还是比较习惯低调，没有做太多
的宣传。”

至于是否会将手艺传承，她表示这必须视家里

是否有亲戚想要学这门手艺，若有则会传给想要
学的人。

“一天大约会有10多名顾客，而为了方便，我
并没有进行预约制，所有顾客都是先到先做。”

她说，洗眼睛主要是翻开眼皮，洗掉灰尘、分
泌物、油脂和毛发等，一个人大约只需要15分钟
左右就可以洗好了，整个过程顾客只需要放松的
闭上眼睛。

“我曾经帮一名顾客洗出一条长达8厘米，藏在
眼皮内的头发，也有一名顾客，忘了脱下隐形眼
镜但却不自知，去看了医生也只是滴了眼药水，
直到他来到这里洗眼睛，才洗出一个隐形眼镜，
他也感到惊讶。”

国内外顾客长期支持
黄宝媚说，洗眼睛过程，因为需要把眼皮翻起

来，看起来很可怕，但过程只是类似女生在画内
眼线，感觉一点点痒痒而已，并不会感到疼痛。

“很多顾客都是从我爷爷时期，洗到现在，非常多年来，一
些甚至成为了朋友，最小的顾客有4岁，最老的也有90岁。”

她透露，一些国外的顾客包括中国、香港和新加坡，都远
道而来洗眼睛，因为这项传统手艺，全马只有一家。

她透露，因为疫情逐渐复苏，各国旅游也开放，因此假期
和周末，来这里旅游的顾客会比较多，洗眼睛的收费是30令
吉。

对于获得槟州政府“槟城百年遗产卓越奖”，她表示高兴，
并希望能继续专注经营好这门传统手艺，有机会的话可以传
给有心学习的人。

黄宝媚荣获槟州政府颁发百年遗产卓越奖。

洗眼睛主要是翻开眼皮，洗掉灰尘、分泌物、油脂和
毛发等，整个过程只需放松的闭上眼睛。

超过100年历史的“墨水洗眼睛”服务，目前由第四代人黄宝媚经营。 顾客可以看到洗出的灰尘和油脂。
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报导冯芷芸
摄影Noorsiti Atikah Rahmat

莫哈末里祖安（39岁）原本是一名在工厂上班的
工程师，但因为对咖啡以及蛋糕的热爱，与妻子一
同开设了Brown Sugar 咖啡馆，希望能在以意式咖啡
和西式甜品为主流的咖啡馆界中，融于更道地的马
来与本土特色与元素而脱颖而出。

里祖安说，在还未经营咖啡馆前，本身与妻子喜
欢到处“猎食”（food hunting)，品尝不同的食物与咖
啡，但在这过程中发现，槟城虽然有许多咖啡馆，
但真正“清真”的咖啡馆可说是非常少，大多数马来餐
饮业还是以扁担饭为主。

“因此我和妻子决定，不如就自己开一间咖啡馆，
希望能提供一间穆斯林友善（Muslim Friendly）的咖
啡馆，同时也可教育和提升更多马来同胞，关于咖
啡的知识。”

以工程师工作出身的他，一开始对于餐饮业，如
何泡咖啡、制作蛋糕以及西式餐点，可说是一窍不
通，但凭借着对于食物和咖啡的热爱，他开始透过
网络平台自学，然后曾到吉隆坡接受培训，就这样
一步一脚印的学习至今。

“一开始我们是先把我们制作的蛋糕，以外卖的
形式售卖，第一家咖啡馆则是在2014年在沓田仔
（Lebuh Carnarvon）开设了一间The Table Cafe，这
间咖啡馆则是以咖啡和西餐为主。”

他说，The Table Cafe经营至今已有9年，过程中也
为了迎合市场历经了多次的转型，并在2019年推出 
Brown Sugar Eatery 附属品牌，即所有蛋糕和甜品都
隶属于这品牌之下。

“经过一段时间推广 Brown Sugar 品牌后，在社
交平台上累计了一定的粉丝及顾客，因此接下来
我在峇六拜开设Brown Sugar Cafe之后，就
顺利多了。”

欢迎左邻右里走路来喝咖啡
brwnsgr neighbourhood 咖啡馆

1

贴近社区让居民前来放松
开设两家咖啡馆后，里祖安乘胜追击，并于

2022年8月份在槟岛青草巷开设了以“邻里咖啡馆”
为概念的 brwnsgr neighbourhood，希望更贴近社
区，让附近居住人民都能来喝咖啡放松。

有 别 于 一 般 的 咖 啡 馆 ， 为 了 更 贴 近 社
区，brwnsgr 咖啡馆所推出的咖啡与蛋糕，都融入
了本地美食的元素，包括班兰拿铁、玫瑰糖浆、
班兰、芒果及九层糕芝士蛋糕等等。

“我希望让来到这里的人，能在舒适的环境享受
咖啡，就好像回到家的感觉，因此选择在青草巷
住宅区开设，让附近邻里步行过来就可品尝到咖
啡。”

无师自通的里祖安也透露，咖啡和蛋糕，一开
始都是透过优管频道自学，然后在逐步探索和融
入道地特色，才有了今天各种不同口味的自制蛋
糕。

放眼当咖啡工程师
曾经担任工程师一职的他，在经营咖啡馆的过

程中，也将过往的经验融入其咖啡事业中，并希
望能担任一名“咖啡工程师”。

“一名工程师主要职责，就是帮公司或顾客要解
决问题，经营咖啡馆也是一样，就是要解决顾客
的味蕾，因此店里所有的食物和咖啡，都必须经

过我的把关，才能出售。”
他表示，店内的咖啡豆每一两

个月就会更换，为了让顾客
不会感到沉闷及有新鲜
感 ， 但 即 使 更 换 咖 啡

豆，也会确保品质保持
在最佳风味。

建议年轻人吸取经验才开店
对于现今许多想要开店的年轻人，里祖安给予

的建议就是，“不要太心急”，先去外面工作获取经
经验和吸取更多知识后，再来开店也不迟。

“很多年轻人一毕业，就想要开店，但是大多
数人都缺乏经验，遇到问题时不知如何解决，因
此我建议年轻人先去打工，吸取更多管理上的经
验，将来开店时才会更有自信，不会遇到问题就
束手无策。”

他透露，在经营咖啡馆的过程中，其中的挑战
就是缺乏人手，因此他也建议有兴趣的年轻人，
可以先来打工学习。

计划多元化发展
秉持着”只要开始决定做，就一定要做到”的信

念，里祖安计划未来能够扩展更多分店，包括将
在威省开咖啡馆，同时，他也希望将来能自己生
产咖啡豆，拥有自家混合咖啡店（House Blend）
及中央厨房。

“我希望我自己经营的咖啡店，每一个部门，都
是由自家生产，那样才更有成就感，例如目前所
售卖的蛋糕，都是自家烘焙的，并获得很好的反
馈，这是令人开心满足的。”

他说，接下来计划自家烘培咖啡豆后，也希望
能够成为顾问公司，给予有兴趣开咖啡馆的年轻
人建议及协助。

“我们也拥有咖啡车，到不同的地点进行快闪店
（pop-up），多元素的经营方式，除了不会让员

工感到日复一日同样工作而烦闷外，咖啡馆的
成长，也能让员工跟着我们一起成长。”

里 祖 安 与 妻 子 希
望 社 区 居 民 ， 步
行到 brwnsgr 
neighbourhood 邻里
咖啡馆品尝咖啡。

曾经担任工程
师一职的里祖
安，在经营咖
啡馆后希望能担
任一名“咖啡工
程师”。

1.点一杯清新的Orange 
sunkiss，可以好好享
受自己的时光。

2.里祖安不急于开更多
分店，而是要在品质把
关方面，做到最好。

3.店内的甜品都会融入
本地特色，例如玫瑰糖
浆芝士蛋糕是其中一个
人气甜品。
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报导翁懿娴
摄影Muhamad Amir Irsyad Omar

槟城的美食很多，但您是否知道槟
城也闻名于中东美食– Kacang Phool 
肉酱咖喱厚吐司？

北 马 首 家 引 入 这 道 中 东 美 食 的 
Nazzeeras’ Kacang Phool Penang，位
于丹绒道光的德斯然丹绒（Desiran 
Tanjung）小贩中心内，店面摊位面积
虽小，但很多外州食客都慕名而来。

4 6 岁 的 创 办 人 娜 茜 拉 （ N a s i r a h 
Sharif）接受《珍珠快讯》访问时指
出，Kacang Phool 的吃法是以吐司蘸上
用牛肉、蚕豆等用料所烹煮的酱料。

她说，这道美食在新加披和柔佛新
山一带已风行很久，而她本身也因为到
柔佛旅游后，而有机会试吃了数次。

原本是自由工作者，在外州工作多
年的她，在2015年决定回到家乡槟城谋
生后，就决定创业。

由于槟城到处都是美食，竞争力颇
大，她认为若要在饮食界占有席位，就
必须作出独特的美食，而最终让她想起
了这道 Kacang Phool，并将它引进槟城
及北马。

她坦言，槟城早期并没有 Kacang 

Phool 中东美食，她是首位将有关美食
引进至北马，如今槟城已有很多店面都
有推出 Kacang Phool 美食。

多次改良迎合槟民口味
她分享到，初时引入这道中东美食

时，本地民众并不太能接受原有的口
味，后经过她和母亲法丽达（68岁）多
次专研改良，及自创独有口味后，终于
受到本地食客青睐。

她说，改良后的Kacang Phool 结合
了墨西哥辣椒酱和中东蚕豆酱，再加入
本地的香料，就成了独一无二的风味。

另外，她采用的是厚片吐司，即通
过其伙伴所烘焙的“海南面包”（Roti 
Hailam）。

“这海南面包并没有任何的防腐剂或
色素，都是自制酵母发酵后所烘焙。
即便是冷却后，海南面包的口感仍然
松软可口，且面包皮也酥脆，不会硬邦
邦。”

“酱料方面，由于不是每个人都有
吃牛肉，因此我也加了鸡肉供食客选
择。”

绝佳食用法让食客惊喜
询及 Kacang Phool 酱料的做法，她

表示采用了蚕豆、香
料 、 番 茄 、 咖 喱 食
材，并加入了鸡肉或
牛肉来烹煮。

至于搭配 Kacang 
Phool 的海南吐司，
会以牛油涂抹，然后
放 在 平 底 铁 板 上 翻
煎。

“吐司两面煎至金
黄色，牛油溶化后所
发出的淡淡香味，超
级诱人。”

而美食上桌时，娜
茜拉会在热腾腾的酱
料上洒上酸柑汁、大
葱和辣椒，还有煎好
的太阳蛋。

“酸柑汁的酸、大
葱的甜、辣椒的辣，
这三种不同的味道交
织着，肯定大大提升
食客的味蕾体验！”

至于鸡蛋方面，食
客可选择煎太阳蛋或
者是半生熟蛋，而她
个人则大力推荐半生
熟蛋。

为什么呢？她给了食用的绝佳方法
就是，将吐司蘸上Kacang Phool 酱料
之前，先将酸柑汁、大葱、辣椒及肉
酱搅拌一起，再配上半生熟蛋搅拌，
蛋汁融入酱料里，味道更香浓！

如果您也到来品尝，不妨试试娜
茜拉建议的方法食用，会有满满的惊
喜！

“乳酪脆饼”提高味道层次
她表示，最受欢迎的 Kacang Phool 

肉酱咖喱厚吐司，其实拥有几个口味
吐司选项，除了刚才提及的牛油吐司
之外，还有蒜香吐司、芝士吐司、法
国吐司及蒜香芝士吐司。

“ 另 一 个 招 牌 美 食 — - 乳 酪 脆 饼
（cheezy melts），是 Kacang Phool 
肉酱咖喱厚吐司的“加强版”，也是顾
客的最爱！”

“乳酪脆饼的酱料，与Kacang Phool
酱料的做法相似，但却额外加了特制

的大葱酱、意大利红肠（Pepperoni）
还有芝士，味道也因此提升到另一个
层次。”

她补充，乳酪脆饼也有素食版，适
合素食者食用。

“ 除 了 以 上 美 食 ， 我 们 也 售 卖 墨
西哥烤肉（fajitas）和墨西哥煎蛋
（huevos rancheros）等新式美食。”

活跃社交媒体吸引客源
她表示，如今创业不容易，她除了

时刻需提升所售卖的美食水准，也活
跃于社交媒体，如面子书、instagram 
和Tik Tok，只为吸引更多的客源。

有兴趣追踪的食客，不妨到这三
个社交媒体平台，搜索“Nazzeeras’ 
Kacang Phool Penang”，以了解更多
资讯。

Nazzeeras’ Kacang Phool Penang 每
周一休息，若碰上公共假期，则照常
营业。营业时间为上午8时30分至下
午2时。

任何查询可致电 019-220 1355。

Kacang Phool 肉酱咖喱厚吐司
自创中东美食口味引客来

店面摊位面积虽小，但很多食客都慕名而来。

热腾腾的酱料上洒上酸柑汁、大葱和辣椒，还有
煎好的太阳蛋。

娜茜拉是早期将Kacang Phool 美食引进至北马的先锋。槟城也有闻名的中东美食 Kacang Phool 肉酱咖喱厚吐司！
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ம.தி.்க பினாங்கு மாநிலத்தில் ர�ாந்த ்கட்ட்டம்  திறப்பு விழா
ேட்டரக்வாரத் - மமலசிய திராவிடர 
கழகம(ம.தி.க), பினாங்கு மாநிலத்தில் 
வ்ாநத கட்டடம அதிகார்பபூரவமாகத் 
திை்பபு விழாக் கண்டது. இநதக்  
கட்டத்றத பினாங்கு மாநில இரண்டாம 
துறண முதல்வர ம்பராசிரியர  ்ப.இராம்ாமி 
அதிகார்பபூரவமாகத் திைநது றவத்தார.

ம.தி.க வரலாற்றில் மீண்டும ஒரு 
வரலாற்றுச் ்ாதறனயாக  பினாங்கு 
மாநிலத்தில்  வ்ாநத கட்டடம 
திைக்க்ப்பட்டுள்ளது என்று ம்பராசிரியர 
இராம்ாமி கூறினார.

தமிழரகளின் தனி்பவ்பரும 
அறடயா்ளமான  தமிழ்பபுத்தாண்டு 
விழா, வ்பாங்கல் விழா மற்றும கட்டடத் 
திை்பபு விழாவும  இறணத்து ம.தி.க 
பினாங்கு மாநிலம மு்பவ்பரும விழாவாக 
்பட்டரவவாரத் கழக வ்ளாகத்தில் 
பிரமாண்டமாகக் வகாண்டாட்ப்பட்டது

இநநிகழச்சியில் ்பாகான் டாலாம 
்ட்டமன்ை உறு்பபினர ்த்தீஸ் 
முனியாண்டி, ம.தி.க மதசியத் தறலவரும, 
பினாங்கு மாநிலத் தறலவருமான டத்மதா 
்.த.அண்ணாமறல, ம.தி.க துறணத் 
தறலவர ்ா.ர.்பாரதி, வ்பாதுச் வ்யலா்ளர 
வ்பான்வா்கம, பினாங்கு குற்ைத் 
தடு்பபு அைவாரியத் துறணத் தறலவர 
டத்மதா� கா.புலமவநதிரன், டத்மதா 
வ்ௌநதரராென் மற்றும ்பல பிரமுகரகள 
ம்பராசிரியர இராம்ாமியுடன் இறணநது 
ம.தி.க பினாங்கு மாநில கட்டடத்றதத் 
திைநது றவத்தனர.

பா்கான் ்டாலாம் சட்்டமன்ற உறுப்பினர் சத்தீஸ் முனிைாணடி, ம.தி.்க மதசிைத் தளலவரும், 
பினாங்கு மாநிலத் தளலவருமான ்டத்மதா ச.த.அணணாமளல மற்றும் பல பிரமு்கர்்கள் இரண்டாம் 
துளண முதல்வர் மபராசிரிைர் இராமசாமியு்டன் இளணந்து ம.தி.்க பினாங்கு மாநில ்கட்்ட்டத்ளதத் 
திறந்து ளவத்தனர்.

“்மூக அறம்பபுகள இதும்பான்ை 
வ்ாநத கட்டடங்கள வ்பறுவது மிகவும 
அவசியமாகும. ம.தி.க ம்றவ இநத 
நாட்டின் வ்ளரச்சிக்கும இநதியரகளின் 
மமம்பாட்டிற்கும  ஏற்்ப  ்மூக சீரதிருத்த 
்பணிகற்ளச் வ்யய மவண்டும,” என்று 
கட்டடத் திை்பபு விழாவில் பினாங்கு 
துறண முதல்வர ம்பராசிரியர டாக்டர 
இராம்ாமி இவவாறு கூறினார.

இநத உலகத்தில் எத்தறனமயா 
இனங்கள அறடயா்ளம இல்லாமல் 
அழிநது ம்பாயவிட்டன, அமத ம்பான்று 

உலக நிறலயிலும, நம நாட்டில் கூட 
எத்தறனமயா அறம்பபுகள காணாமல் 
ம்பாயவிட்டன. எனமவ, ம.தி.க வதாடரநது 
்மூகத்தில் ஒரு அங்கமாக இருக்க 
மவண்டும. இநத ்மூக சீரதிருத்த 
இயக்கத்தில் அதிகம இற்ளஞரகற்ள 
இறணத்து வழிநடத்துமாறு  ம்பராசிரியர 
இராம்ாமி அறிவுறுத்தினார.

இநநிகழச்சி காறல வதாடங்கி 
தமிழ்பபுத்தாண்டு, வ்பாங்கல் விழாறவயும 
இறணத்துக் கட்டடத் திை்பபு விழா என  
மு்பவ்பரும விழாவாக மக்கள புறடச் சூழ்ப 
பிரமாண்டமாக இடமவ்பற்ைது.

்பாகான் நாடாளுமன்ை உறு்பபினர 
லிம குவான் எங் வ்பாங்கல் விழாறவ 
அதிகார்பபூரவமாகத் வதாடக்கி றவத்தார.

பினாங்கில �மூக 
ஆர்வலர்களுக்கு விருது 

வழங்கி சகளரவி்பபு
ஜார்ச்டவுன் - பினாங்றக மநசிக்கிமைன் 
பிரச்்ாரத்தின் கீழ மாநில முதல்வர 
மமதகு ்ாவ வகான் இமயாவ 
பினாங்றக  ்மூக விருதுகற்ள ஏழு 
்மூக ஆரவலரகளுக்கு வழங்கினார.

இநத சிை்பபு விருதுகற்ள, வரய்ன் கூ 
வ்பங் சூய (மமலசிய வரட் கிர்ண்ட் ் ங்க 
பினாங்கு இயக்குநர), வ்பலிக்ஸ் சுவா கிம 
சுவான் (Persatuan Pegawai Bersekutu 
APM Penang துறணத் தறலவர), டாக்டர 
ஙூ சிமயாங் பூன் (பினாங்கு ்மூகநலத் 
தறலவர), டாக்டர வெரமி குங் ம்ாங் 
மின் (HELEX தறலறமச் வ்யல் 
அதிகாரி), முகமது ம்ா்பரி கரீம (்படகு 
ஓட்டுநர), ஆரி்ப முகமது (வடகிழக்கு 
காவல்துறை தறலறமயகத்தின் மராநது 
கார பிரிவில் காரம்பாரல் அதிகாரி) மற்றும  
்பாக்கியலட்சுமி சு்பரமணியன் (்பண்டார 
வ்பரடாவில் உள்ள மாவட்ட காவல்துறை 
தறலறமயகத்தில் வதாறலம்பசியா்ளர) 
ஆகிமயார வ்பற்றுக் வகாண்டனர.

மாநில அர்ாங்கம பினாங்றக 
்மூக விருதுகள வழங்குவது இது 
இரண்டாவது முறையாகும. கடநத ஆண்டு 
அக்மடா்பர,17 அன்று முதல் சுற்றில் 
தகுதியான ஆறு ந்பரகளுக்கு விருதுகள 

வழங்க்ப்பட்டன,  குறி்பபிடத்தக்கது. 
இநநிகழச்சியில், விருதுகள 
வ்பற்ைவரகளுக்கு நற்்ான்றிதழும, 
அவரகள வ்யத நற்வ்யல்களுக்கு்ப 
்பாராட்டுத் வதரிவிக்கும வறகயில் 
விருதுகளும வழங்க்ப்பட்டது. 
"அவரகளின் நற்வ்யல்கள மற்றும 
தியாகங்கள வ்பரும்பாலும திறரக்கு்ப 
பின்னால் காண்ப்படும. மாைாக, 
அறனவரும ்பரவலாக ஆராயவதற்கு  
வி்ளம்பர்ப்படுத்துவதில்றல. 

"இரு்பபினும, அவரகளின் ்மூக 
ம்றவகள மற்றும ்பங்களி்பபுகளுக்காக 
அவரகள மாநில அர்ாங்கத்தின் 
அங்கீகாரத்றத்ப வ்பை தகுதியானவரகள 
என்்பதில் ஐயமில்றல.

“நமது ்மூகங்களில் உள்ள தனிந்பரின் 
தன்னலமற்ை கருறண மற்றும அர்ப்பணி்பபு 
முயற்சிகற்ளக் காண்்பதற்மக மகிழச்சி 
அளிக்கிைது.

"அவரகளின் ்பங்களி்பபுகள நிச்்யமாக 
நமது மாநிலத்தின் முன்மனற்ைம 
மற்றும வ்ழி்பபில் கூடுதலானத் 
தாக்கத்றத ஏற்்படுத்தியுள்ளன. 
“பினாங்கு மாநில ்மூக விருது 
வ்பறுநரகற்ளக் வகாண்டாடும மவற்ளயில், 

நம ஒவவவாருவருக்கும  தனித்துவமான 
வழியில் மாற்ைத்றத ஏற்்படுத்தும ஆற்ைல் 
உள்ளது என்்பறதயும கண்டறிமவாம. 
உளளூர வதாண்டு நிறுவனத்தில் தன்னாரவ 
அடி்ப்பறடயில்  வதாண்டு வ்யதாலும, 
மதறவ்ப்படும அண்றட வீட்டாருக்கு உதவிச் 
வ்யதாலும அல்லது அநநியரிடம கருறணக் 
காட்டினாலும, ஒவவவாரு வ்யலும ஒரு 
மாற்ைத்றத ஏற்்படுத்த முடியும,” என்று ்ாவ  
வ்யதியா்ளர கூட்டத்தில் தனது உறரயில் 
இவவாறு கூறினார

பினாங்றக    ்மூக விருதுகள 
வ்பற்ைவரகள ்மூகத்திற்கு  சிைநத 
வழிகாட்டியாகவும, ‘மதசிய ரீதியில் பிரமிக்கும  
குடும்பத்றத றமயமாகக் வகாண்ட ்பசுறம 
மற்றும விமவக மாநிலத்றத உருவாக்குதல்' 
என்ை  மாநிலத்தின் பினாங்கு2030 
இலக்குக்கு ஏற்்ப, அறனவருக்கும சிைநத 
எதிரகாலத்றத உருவாக்க மக்கற்ள 
ஊக்குவிக்கும என்று நமபுவதாக ்ாவ 

கூறினார.
பினாங்கில் இரு்ப்பதில் வ்பருறம 

வகாளளும ்மூக ஆரவா்ளரகற்ளயும, 
சிைநத ந்பரகற்ளயும ்பரிநதுறரக்குமாறு 
வ்பாதுமக்கற்ள அவர வலியுறுத்தினார. 
அவரகள விண்ண்ப்பங்கற்ள  அனு்ப்ப www.
LovePG.my அணுகலாம.

லட்சுமி என்று அறழக்க்ப்படும 
்பாக்கியலட்சுமி, இநத விருறத்ப வ்பற்ைதில் 
மிகுநத மகிழச்சி அறடவதாகக் கூறினார.

்பண்டார வ்பரடாவில் உள்ள 
மாவட்ட காவல்துறை தறலறமயகத்தில் 
ஒரு வதாறலம்பசி அறழ்ப்பா்ளராக்ப 
்பணி்பபுரியும லட்சுமி, வ்பண்கள மற்றும 
ஒதுக்க்ப்பட்ட ்மூகத்திற்கு அங்கீகாரம 
அளிக்கும வறகயில் ஒரு இலா்ப 
மநாக்கற்ை அறம்ப்பான தாமறரயின் 
நிறுவனர ஆவார. அவரது அறம்பபு 
முன்னாள றகதிகள மற்றும ்பளளிறய 
விட்டு வவளிமயறியவரகளுக்கு வதாழில் 
முறனமவாருக்கான வதாழிற்கல்வி மற்றும 
உதவிகற்ள வழங்கி வருகின்ைார.

“முதலில், இநத விருறத்ப வ்பறுவறத 
நான் மிகவும வ்பருறமயாகவும 
ஆசீரவாதமாகவும உணரகிமைன். தன்னலம 
இன்றி அற்புதமான மவறலகற்ளச் 
வ்யயும ்பலர அங்மக இருக்கிைாரகள. 
இநத வறகயான ்பாராட்டு எங்களுக்கு 
ஊக்கம அளிக்கின்ைது.

“நாங்கள இநத விருதிறன  மாநில 
முதல்வரிடமிருநது வ்பறுகிமைாம. 
அவரது றகவயா்ப்பத்றத்ப வ்பறுவது 
எளிதானது வ்யல் அல்ல. மமலும, 
இநத விருதளி்பபு விழா அவரது 
அலுவலகத்தில் நடத்த்ப்படுகிைது. இதுமவ 
வரமவற்கத்தக்கது,” என்ைார.

பினாஙண�   சமூ� விருது்டன் தாமணர 
அணம்பபின் மதாற்றுநர திருமதி ோக்கி�லடசுமி.
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2023பினாங்கு ்தபலா �ங்்கத்தின் 
ஏற்பாடடில்   32 மணி 

நநெம் இள்டவி்டாது பஜன் 
பாொயண விழா

5

க�புன் பூங�ா - பினாங்கு த்பலா 
்ங்கத்தின் ஏற்்பாட்டில்  32 மணி மநரம 
இறடவிடாது ்பென் ்பாராயண விழா 
(Festival Of Taal)பினாங்கு தண்ணீரமறல 
� ்பாலதண்டாயுத்பாணி ஆலய 
வ்ளாகத்தில் பி்பரவரி,18 காறல மணி 
10.00க்கு வதாடங்கி 19.2.2023 மாறல 
மணி 6.00 மணிக்கு முடிவுற்ைது.

இநநிகழச்சி பினாங்கு த்பலா ் ங்கத்தின் 
தறலவர இரா.்த்தியசீலன் அவரகள 
தறலறமயில் ஏற்்பாடு வ்யய்ப்பட்டது.

இநத்ப ்பென் ்பாராயண விழா 32 
மணிமநரம இறடவிடாமல் ்பறடக்க்ப்பட்டு 
மமலசிய ்ாதறன புத்தகத்தில் முன்னதாக 
நறடவ்பற்ை 25 மணிமநர ்ாதறனறய 
முறியடித்து அங்கீகாரம வ்பற்றுள்ளது. 

முன்னதாக  2015 ஆம ஆண்டு பினாங்கு 
த்பலா ்ங்கத்தின் கீழ  281 த்பலா 
கறலஞரகள 51.19 நிமிடம இறடவிடாது 
நிகழச்சி ்பறடத்து முதல்  மமலசிய 
்ாதறன்ப புத்தகத்தில் இடம வ்பற்ைது 
என்றும, இரண்டவது ்ாதறனயாக  32 
மணி மநரம இறடவிடாது ்பென் ்பாராயணம 
விழா அடுத்த புதிய ்ாதறனறய்ப ்பதிவுச் 
வ்யதுள்ளது என இச்்ங்கத் தறலவர 
்த்தியசீலன்   வதரிவித்தார.

மகா சிவராத்திரி விழாறவ முன்னிட்டு 
பினாங்கு த்பலா ்ங்கத்தின் 380 ம்பரகள 
வகாண்ட ்பக்தி்ப ்பாடகரகள மற்றும 
இற்க்கறலஞரகள 32 மணி மநரம 
வதாடரநது இற் நிகழச்சிறய்ப 
்பறடத்தனர. 

 பினாங்கு � ்பால தண்டாயுத்பாணி 
ஆலய முன்னாள தறலவர டத்மதா 
சு்பபிரமணியம மற்றும நட்பபு ஆலயத் 
தறலவர டத்மதா குவனராெு 
ஆகிமயாரின் ஆதரவு மற்றும ்பங்களி்பபும 
்பாராட்டக்குரியது. 

 இநத விழாவில் 80 த்பலா கறலஞரகள, 
300 ்பென் (்பக்தி) ்பாடகரகள மற்றும 
கித்தார கறலஞரகள மற்றும 'கீம்பாரட்' 
கறலஞரகள இறடவிடாமல் வாசித்தனர. 
எனமவ, 21 குழுக்கள வாயிலாக 10 முதல் 
15 ம்பர வகாண்ட குழுவினர ஒவவவாரு 
90 நிமிடங்களுக்கும ஒரு முறை 
மற்வைாரு குழுவினர இற்்ப ்பறட்பற்பத் 
வதாடரநதனர. 

 இநத விழாவில் ்பங்மகற்்பா்ளரகள ஆறு 
வயது முதல் 62 வயது உட்்பட்டவரகளும, 
இநதியரகள மட்டுமின்றி சீன ்மூகத்றதச் 
ம்ரநதவரகளும கலநது வகாண்டனர.

  இநத விழாவில்  மாநில வீட்டுவ்தி, 
உளளூராட்சி, நகர்பபுை மற்றும கிராம்பபுை 
திட்டமிடல் ஆட்சிக்குழு உறு்பபினர, 
வெக்டி்ப சிங் டிமயா கலநதுவகாண்டு 

மமலசிய ்ாதறன புத்தகத்தில் 
றகவயா்ப்பமிட்டு த்பலா ்ங்கத்திற்கு 
நற்்ான்றிதழ வழங்கி வக்ளரவித்தார. 

முநறதய ்ாதறனயா்ளர மொகூர 
மாநிலத்தில் 25 மணி மநர ்பெறன 
நிகழச்சிறய நடத்தியதால், MBR 
ஆல் குறைநத்பட்்ம 20% கால 
அ்ளறவத் தாண்ட மவண்டும என்ை 
இலக்றக நிரணயிக்க்ப்பட்டது என்றும 
்ங்கத் தறலவர ஆர.்த்தியசீலன் 
வி்ளக்கமளித்தார.

"இநநிகழச்சி, ்பக்தி்ப ்பாடல்கள மட்டும 
இல்லாமல் ்பல்மவறு இற்க்கருவிகளின் 
கலறவயாக வித்தியா்மாக்ப 
்பறடக்க்ப்பட்டது. மமலும, ்பதிவு 
வ்யய்ப்பட்ட்ப ்பென் குழுவினர மட்டுமம 
்பங்மகற்க அனுமதிக்க்ப்பட்டனர.  இநத 

நிகழவுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு 
முன்னதாகமவ, மநரில் மற்றும ெூம 
வாயிலாக ்பயிற்சி அமரவுகள நடத்த்ப்பட்டு 
தயார வ்யமதாம," என்று ்த்தியசீலன் 
கூறினார. 

வதாடக்கத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழறம 
மாறல 5.00 மணி முதல் 31 மணிமநரத்றத 
எட்ட இலக்கு றவத்திருநமதாம, ஆனால் 
அதற்கு ்பதிலாக 32 மணி மநரத்றத எட்ட 
முடிநதது.

இன்றையக் காலக்கட்டத்தில், 
இற்ளஞரகள '்பா்ப' இற்யில் அதிக்ளவில் 
ஆரவம வகாளவதால் ்பாரம்பரிய தா்ள 
வாத்தியத்தில் இற்ளஞரகளுக்கு ்பயிற்சி 
அளி்ப்பதால், சிைநத தறலமுறைறய 
உருவாக்க இயல்கிைது, என்ைார.

பினாங்கு மாநிலம இது ம்பான்ை 
்ாதறன புத்தக்ப ்பதிவு நிகழச்சிகற்ள 
வரமவற்்பதாகவும,21 குழுக்கள ஒன்ைாக 
இறணநது 32 மணி மநரம இறடவிடாது 
்பென் ்பாராயணம ்ாதறன வ்யத 
பினாங்கு த்பலா இயக்கத்துக்குத் தனது 
்பாராட்டுகற்ள வெக்டி்ப சிங் டிமயா 
வதரிவித்தார. இநநிகழச்சிக்கு பினாங்கு 
மாநில அரசு மற்றும பினாங்கு மாநில 
இநது அை்ப்பணி வாரியம நல்லாதரவு 
வழங்கிய மவற்ளயில், பினாங்கு 
த்பலா இயக்கத்தின் த்பலா மாஸ்டர 
்க்திமவல் இநத மமலசிய ்ாதறன 
புத்தக நிகழச்சிறய வழிநடத்தியதாக        
இரா.்த்தியசீலன் மமலும கூறினார.

பினாங்கு மாநிலத்தில் ஆறு த்பலா 
்பயிற்சி வகு்பபுகள நடத்த்ப்படுகின்ைன.

மாநில ஆடசிக்குழு உறு்பபினர கஜக்டி்ப சிங டிம�ா மமலசி� சாதணன புத்த�த்தில இ்டம்கேற்்ற 
பினாஙகு தேலா சங�த் தணல்வர சத்தி�சீலனி்டம் நற்சான்றிதழ எடுத்து ்வழஙகினார. 

32 மணி மநரம் இண்டவி்டாது ேஜன் ோரா�ை விழாவில �லந்து க�ாண்ட தேலா குழுவினணர்ப ே்டத்தில �ாைலாம்.

பினாஙகு தேலா சங�த்து்டன் இணைந்து ேக்தி்ப 
ோ்டல �ணலஞர�ளும் �லந்து க�ாண்டனர. 
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பசபராங் பிளற மாந்கர் ்கழ்கம்(எம்.பி.எஸ்.பி) ந்கர்புறங்்களில் சமூ்கத் 
மதாட்்டத்ளத அளமக்கும் திட்்டத்ளதச் பசைல்படுத்த வழி்காட்டி்கள் அறிமு்கம் 
பசய்வதா்க அதன் மமைர் அசார் அர்்ாத் அறிவித்தார்.

6

மாநில இரண்டாம் துளண முதல்வர் மபராசிரிைர் ப.இராமசாமி சுங்ள்க பாக்்காப் 
தமிழப்பள்ளி பரிசளிப்பு விழாவில் சிறந்த மதர்ச்சி பபற்ற மாணவர்்களுக்குப் 
பரிசுக் ம்காப்ளப எடுத்து வழங்கினார்.

சுங்ள்க ஆரா தமிழப்பள்ளியில் 'திறளமக்ம்கார் அங்கீ்காரம்' எனும் பரிசளிப்பு 
விழாவில் பரிசு்கள் பபற்ற மாணவர்்களு்டன் பா்கான் ்டாலாம் சட்்டமன்ற 
உறுப்பினர் சத்தீஸ் முனிைாணடி(நடுவில்), பள்ளி  ஆசிரிைர்்கள் மற்றும் பிரமு்கர்்கள் 
குழுப்ப்டம் எடுத்து ப்காண்டனர். 

பஜலுத்மதாங் நா்டாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆர்.எஸ்.என் இராைர் அத்பதாகுதி 
பபாது மக்்களின் சமூ்கநலன் ்கருதி நிதியுதவி வழங்கினார். 

பத்து உபான் சட்்டமன்ற உறுப்பினர் குமமரசன் 
மமற்பார்ளவயில் புக்கிட் ்கம்பீர் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பின் 
மின்தூக்கிப் பிரச்சளனக்குத் தீர்வுக் ்காணப்பட்்டது.

ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் பஜக்டிப் சிங் டிமைா இந்திை உணவு விழாவில் வ்ட 
மமலசிை மளலைாளி சங்்கத்தின் கூ்டாரத்திற்கு வருள்கைளித்தார். 
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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

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

Normahani 
Mohammad

019 - 477 3784

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’ Haji Kamarudin Abdullah 019 - 411 5665

Francis a/l Joseph 012 - 474 3321

Goh Huey Ee 016 - 723 8373

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

Mohd Faruk Abdul Rahman 012 - 552 1820

Mohd Hafiz Abd. Aziz 019 - 480 6273

Mohd Suhairi Arumugam 
Abdullah

016 - 521 3369

Nurhafiza Huda Idris 017 - 450 5751

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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WHAT started as a re-
ligious association in 
London, United King-
dom in 1855 by an 
English philanthropist 
and a British Christian 
activist, the Young 
Women’s Christian 
Association (YWCA) 
Malaysia is a platform 
for all irrespective of race and 
religion, says its Penang branch 
president Datuk Dr Marina 
Lalitha David (pic).

Regarded as the oldest non-
governmental organisation 
(NGO) in Penang, Marina said 
YWCA was founded here in 
1909.

“YWCA was established in 
Singapore in 1885. It was then 
known as YWCA Malaya and 
Singapore before the formation 
of the Malaysian Federation in 
1963.

“Right after that, we stood 
alone and our association was 

named YWCA Ma-
laysia.

“Although it start-
ed as a religious-
based association 
back then, it has 
nothing to do with 
religion now be-
cause irrespective 
of race and religion, 

we are open to serving people 
in need.

“We are not here for mon-
ey or to promote Christianity, 
but we are a service-oriented 
body that is truly committed 
to serving the people,” Ma-
rina said in an interview with 
Buletin Mutiara on Jan 23. 

During the interview, Ma-
rina also recalled the heydays 
of the YWCA when it became 
the first association in Penang 
to start a kindergarten.

“In 1954, when YWCA start-
ed operating its kindergarten, 
it used to accommodate eas-

YWCA stays true to serving the people

Malkit (right) and Shekhar showing the Penang Centennial Heritage Excellence Award in front of the club.

Story by Christopher Tan
Pix by Noor Siti Nabilah 
Noorazis

AMONG the recipients 
of the Penang Centen-
nial Heritage Excel-

lence Award recently was Pen-
ang Club, an illustrious land-
mark located minutes away 
from the hustle and bustle of 
George Town.

Founded in 1868, the Penang 
Club was once a social club for 
(primarily) British expatriates in 
Penang. 

It has undergone exciting 
transformations over the years 
while keeping true to its tradi-
tions and heritage.

The Penang government initi-

ated the Penang Centennial Her-
itage Excellence Award to recog-
nise and honour the outstanding 
contributions of dedicated or-
ganisations, associations, soci-
eties, educational institutions, 
businesses, services, or related 
groups that have propelled Pen-
ang’s excellence in the past cen-
tury.

Penang Club general manager 
Shekhar Nair said he was proud 
to be part of the historic Penang 
Club (then known as the Pinang 
Club) which is touted to be the 
first club to be established in the 
country.

“We are thankful to the Pen-
ang government for recognising 
and honouring our contributions 
to the state in the past century. 

I believe not many states have 
done that,” Shekhar, who has 

been with the club as the gen-
eral manager since 2016, said.

Shekhar has vast experience, 
having worked for over 30 years 
in Malaysia, Australia, Singa-
pore, and the United Kingdom.

He has, over the years, re-
ceived many accolades and 
merit certificates from The Wes-
tin Hotels Group for his exem-
plary services rendered to dis-
tinguished luminaries such as 
the late Her Majesty Queen Eliz-
abeth II, former United States 
president George W. Bush, and 
the late King of Pop Michael 
Jackson, during their visits to 
Singapore.

As the general manager of 
Penang Club, Shekhar support-
ed the food bank drive which 
benefitted the poor and needy 

during the movement control 
order (MCO) and the conditional 
movement control order periods. 

The drive was part of Penang 
Club’s corporate social respon-
sibility (CSR) programme. He 
also presided over many charity 
events by the club.

Penang Club 2022/2023 
president Datuk Malkit Singh 
Dalip Singh said the club is rich 
in heritage and has travelled a 
long journey.

“We are honoured to be part 
of its heritage and as the presi-
dent of the club’s current com-
mittee, I have an aspiration to 
make Penang Club a six-star 
club without affecting its heri-
tage.

“Whatever plans we have 
for the club, they are subject to 
approval from the eligible mem-
bers,” he told Buletin Mutiara 

recently.
Malkit hopes to rejuvenate 

the Penang Club with the coop-
eration of his committee and 
club general manager.

“We hope to provide more 
facilities for our members, such 
as an outdoor jacuzzi and a chil-
dren’s wading pool because we 
are a family-oriented club.

“Other plans include repur-
posing unused areas in the 
club and transforming them into 
presidential suites to cater for 
our members.

“Penang Club is strategically 
located near the heart of George 
Town. It is a resort within a city,” 
he said.

Malkit added that there was 
also a plan to instal a huge mon-
itor at the entrance of the club to 
showcase our activities and the 
happenings in the state.

Penang Club aims to keep 
old world charm intact

A recopied photo of the Pinang Club building, back in the old days.

ily 300 to 400 children.
“Through the years, the 

numbers dropped after Pen-
ang started having quite a 
few kindergarten operators.

“Then, in 2008 I wrote to 
the then Chief Minister, Lim 

Guan Eng, to seek assistance 
to help us convert the current 
space at YWCA into a free 
kindergarten for the poor.

“Do we realise that govern-
ment schools in Malaysia are 
free, but we have to pay to 

enrol our kids in kindergar-
tens?

“In fact, the kindergarten 
is rightfully the most impor-
tant part of a child’s educa-
tional growth before he or 
she enters school."
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THIS year’s Ponggal celebra-
tion was made more significant 
for Little India when an arch was 
launched to welcome visitors ro 
Penang’s popular tourist site.

Vibrant sounds of the “mel-
lam” (traditional Indian drum) 
and “nadeswaram” (Indian 
wind instrument) made the 
ever-buzzing Little India a lot 
livelier on Jan 18.

Ponggal or the harvest festi-
val is celebrated by the Hindu 
community on Jan 15 every 
year.

The Little India Arch was 
launched by Chief Minister 
Chow Kon Yeow and Deputy 
Chief Minister II Prof Dr P. Ra-
masamy with other guests 
present.

Built in collaboration with 
the Penang Island City Coun-
cil (MBPP), Malaysian Indian 
Chamber of Commerce and 
Industry (MICCI) Penang to-
gether with Liga Muslim Pulau 
Pinang and the consultant, 
the arch stands proudly at the 

entrance to Little India.
MICCI Penang president 

Datuk Seri N. Gobalakrishnan 
said the arch belongs not only 
to one but to all Indian commu-
nities of different faiths.

“The Little India Arch be-
longs to Indian traders who are 
Christians, Hindus and Mus-
lims and that is the beauty of 
Penang,” he said.

Chow said he was delighted 
that after many years, the Little 
India Arch project was finally 
completed on Nov 30 last year 
at a cost of RM588,226.

“In addition to attending the 
Ponggal Festival today, I am 
equally delighted to be here to 
officiate the launching of the 
arch in Little India.

“I would like to thank MBPP, 
especially its secretary Datuk 
A. Rajendran, for helping to 
complete this project.

“The design of the arch was 
done by the Malaysian Indian 
Chamber of Commerce and In-
dustry (MICCI) Penang together 

with Liga Muslim Pulau Pinang 
and the consultant.

“Thank you for the collabo-
ration,” Chow said during his 
speech at the event.

Chow added that before the 
completion of the arch, an up-
grading work of the road took 
place at Market Street at a 
cost of RM405,555.

It was to help alleviate the 
flash flood issues in the area.

Besides that, Chow added 
that the arch will not only 
serve as a structure to wel-
come visitors and tourists 
to Little India, but it is also 
a symbol of appreciation to-
wards the Indian community 
for its enormous contribution 

to Penang’s development.
Ramasamy said the opening 

ceremony of Little India Arch 
in conjunction with the Pong-
gal Festival made its launching 
event a momentous one.

“It will enhance the attractive-
ness of Little India as a whole 
while being the identity of the 
Indian community,” he said.

Story by K.H. Ong
Pix by Alissala Thian

ANYONE for tau sar pneah 
kurma (Flaky Mung Bean 
Pastry With Dates)?

For years, Ghee Hiang has 
been synonymous with tau sar 
pneah (fluffy pastry with green 
bean paste filling) and sesame 
oil.

Foreign and local tourists flock 
to the shop to buy them and a 
variety of other pastries.

Now, for the first time in its 
167-year history, the famous 
Penang brand will launch another 
version of tau sar pneah, called 
tau sar pneah kurma  soon.

It’s a timely product for Ghee 
Hiang to introduce as Muslims 
are due to begin fasting in the 
third week of March before they 
celebrate Hari Raya Puasa in 
April. 

As dates are usually eaten 
after a day of fasting, tau sar 
pneah kurma is expected to be 
a hit with them.

Ghee Hiang executive direc-
tor Datuk Ch’ng Huck Theng be-
lieves that Ghee Hiang would be 
the first biscuit manufacturer in 
the country to introduce tau sar 
pneah kurma or TSP Kurma for 

Raya.
“We feel that as part of Pen-

angites and one of the oldest 
brands, we should make an ef-
fort to create new history.

“Some things have to evolve 
and some things have to stay.

“While we have to evolve to 
survive, we also need to pre-
serve and promote what we are 
known for. We must not change 
totally everything; there must be 
something that our forefathers 
had done right that gave us an 
opportunity to grow further.

“TSP Kurma will thus be a 
blend of two traditions and a 
pride of two different cultures in 
terms of food. All our products 
are halal.

“TSP Kurma is something 
new, and not in the market. I tell 
my Chinese and Malay friends 
that if they want to buy a gift, why 
not TSP Kurma? It does not cost 
much; it is moreover support-
ing culture, is relevant and has 
a story to tell,” Huck Theng told 
Buletin Mutiara in a recent inter-
view at the Ghee Hiang shop on 
Beach Street.

Ghee Hiang has two other 
shops on Penang island - its 
main shop on Macalister Road 
where the biscuits and pastries 

are made, and a retail outlet on 
Burmah Road. Besides that, it 
has a factory producing sesame 
oil in Jelutong which is exported 
to several countries.

In January, Ghee Hiang was 
one of the firms that the state 
government recognised for 
being a century-old or more 
enterprise at an award-giving 
ceremony for durable establish-
ments.

The business is now mainly 
managed by Datuk Ooi Sian 
Hian as Ghee Hiang executive 
chairman and Huck Theng as 
the executive director.

In January this year, the Ghee 
Hiang shop on Beach Street 

held a brand relaunching cere-
mony after some major renova-
tion to change its image into a 
contemporary heritage style.

“As the leading oldest brand 
in Penang, we like to lead by 
example. So, if Ghee Hiang can 
change and remain relevant in 
terms of its history and culture, 
people may say why can’t they?

“We’re trying to tell every-
one, come let’s make Penang 
unique by preserving our heri-
tage and our culture. That is 
what the government is doing 
now and moving the state for-
ward.

“That was why we renovated 
this shop into an old late 19th 

century and early 20th century-
style outlet, reminiscent of a 
Straits Settlement shop during 
the British colonial era,” said 
Huck Theng.

Huck Theng said Ghee Hiang 
was happy that the state govern-
ment has acknowledged those 
establishments with a century or 
more history.

“If the government does not 
take the initiative to do some-
thing with the heritage, the cul-
ture, and the arts scene, no 
one is going to bother. So, it is 
a blessing that the government 
has finally stepped up to acknowl-
edge, preserve and promote all 
these dying trademarks.”

Little India Arch launched 
during Ponggal celebration

‘Tau sar pneah kurma’ on the way
Huck Theng (centre, 
standing) with some of 
his staff members posing 
in front of the Ghee Hiang 
shop along Beach Street.

The Little India Arch 
standing tall forming a 
gateway for the visitors.
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WITH the continuing impor-
tance of STEM (Science, Tech-
nology, Engineering, Math-
ematics) in this technological 
era, Penang has consistently 
promoted STEM  education 
over the years through various 
initiatives.

Chief Minister Chow Kon Yeow 
said this is proven by the imple-
mentation of the Penang STEM 
initiative which is a platform that 
brings together six centres that 
collaborate with the state Educa-
tion Department.

“Penang STEM is made up of 
the Penang Skills Development 
Centre (PSDC), Penang Science 
Cluster, Tech Dome Penang, @
CAT, Penang Math Platform and 
Penang Digital Library.

“The objective is to spark stu-
dents’ interest in STEM learning, 
particularly at the lower second-
ary level.

“These centres also have 
been conducting many STEM 
workshops, programmes and 
activities within their centres to 
cultivate, nurture and excite stu-
dents in the field of science and 
technology.

“The six centres combined 
have more than 250 STEM-relat-
ed programmes, and each has 
been well received and success-

ful in its own way,” Chow said 
during his speech at the Memo-
randum of Understanding (MoU) 
signing ceremony at Tunku Abdul 
Rahman University of Manage-
ment and Technology (TAR UMT) 
(Penang branch campus) on Jan 
17.

According to Chow, the par-
ticipation of youth in STEM activi-
ties will lay the groundwork for a 
more robust digital economy and 
the Fourth Industrial Revolution 
(IR4.0).

“However, not enough of the 
younger generation have suffi-
cient awareness and access to 
quality STEM education.

“Thus, we would like to see 
opportunities available through 
various initiatives carried out by 
the state government, not only to 

the urban youth, but also to rural 
youth and those who have been 
neglected or left behind.

“It is our hope that by 2030, 
talents will be abundant, and no 
manufacturing firms will face ob-
stacles in talent recruitment,” he 
said.

Chow was there to witness 
the MoU signing ceremony be-
tween the TAR UMT (Penang 
branch campus) and the Asso-
ciation of Chartered Certified 
Accountants (ACCA) Maritime 
Southeast Asia, Singapore 
Corporate Services (SCS), 
Cortex Robotics, NationGate 
Solution, Pi`ngSpace, Collab-
orative Research in Engineer-
ing, Science and Technology 
Centre (CREST) and Persatuan 
Kebajikan 88 Captains.

TECH Dome Penang, the 
state’s first and only sci-
ence discovery centre, 

launched its fifth edition of the 
Go Penang 2023 voucher book-
let in Komtar here on Jan 17. 

Officially introduced in 2018, 
the launch is mainly to support 
Tech Dome’s annual fund, as 
well as to promote some of Pen-
ang’s popular tourist attractions.

It is learnt that each booklet 
consists of 28 pages and will 
be sold for RM20 per copy, with 
two complimentary passes to 
Tech Dome Penang, as well as 
discounted vouchers to Pen-
ang’s leading attraction spots, 
hotel rooms and food and bev-
erage outlets.

Also, each booklet is worth 
more than RM400.

State Tourism and Creative 
Economy Committee chairman 
Yeoh Soon Hin was present to 
officiate the launch.

In his speech, he said that 
Tech Dome’s vouchers are very 
flexible and can be used for a 
variety of purposes, including 
accommodation, transportation 
and meals.

“This will allow visitors to tai-
lor their experience according to 
their budget and preferences.

“These vouchers will surely 
be a great way for visitors to 
explore Penang, and I am very 
excited to see the impact on our 
tourism industry.

“Besides, I also believe this 
booklet will serve as a valuable 
resource for both first time and 
repeat tourists, and I hope that it 
will inspire many people to come 
and explore Penang and the 
wonders it can offer,” Yeoh said. 

In a related development, 
Yeoh also thanked all the key 
tourism players who were pres-

ent for their support for mak-
ing Penang one of the most 
preferred tourist destinations 
worldwide.

“I would like to also extend 
my heartfelt gratitude to all the 
local businesses and organisa-
tions that have contributed to 
the successful launch of the 
booklet today.

“Without your support, it 
would not have been possible 
to create such a comprehensive 
booklet,” he added.

At the ceremony, a total of 23 

partners were unveiled.
 They are the Penang 3D Trick 

Art Museum, Audi Farm, Earth-
quake and Typhoon Pavilion 
Penang Hill, Entopia by Penang 
Butterfly Farm, Fort Cornwallis, 
Ghost Museum, Magic World 
Penang, Glass Museum Pen-
ang, The Habitat Penang Hill, 
Mission-Q Penang, Penang 
Bird Park, Project Rock, Ted-
dyVille Museum, Topical Spice 
Garden, Upside Down Muse-
um, Wonder Food Museum, 
G Hotel, The Granite Luxury 

Hotel (formerly known as M 
Summit 191 Executive Hotel 
Suites), Iconic Hotel Penang, 
Lexis Suites Penang, The Light 
Hotel and JEN Penang George 
Town by Shangri-La hotel.

Meanwhile, Tech Dome 
chief executive officer Khoo 
Boo Wooi said the booklets 
can be purchased during road-
shows that will be organised 
by Tech Dome.

“We are aiming to print 
5,000 copies (booklets) this 
year,” he said.

Penang’s finest in Go Penang 
2023 voucher booklet

Yeoh (centre) and Khoo (next to Yeoh) posing for a photo with the partners during the launching ceremony. 

Chow in a group photo with 88 Captains chairman Datuk Seri 
Ooi Eng Hock (second from left), TAR UMT president Prof Dr Lee 
Sze Wei (fourth from left) and other guests at the MoU signing 
ceremony.

IF your school-going children 
love badminton, swimming and 
martial arts, Northern Lights 
Private School (NLPS) in Sim-
pang Ampat may just be an 
ideal choice for them.

These three activities are 
all compulsory sports pro-
grammes for the current batch 
of 250 primary and secondary 
students at NLPS.

NLPS celebrated the grand 
opening of its school as well as 
its sports complex, called the 
Arena of Lights on Jan 16, with 
some of its students proudly 
presenting demonstrations of 
the three co-curricular activi-
ties.

Established by a team of 
passionate educationists, 
NLPS was first housed in a tem-
porary site at Sunway Wellesley 
since 2016 before moving to 
its current site in 2020.

NLPS is expecting bigger en-
rolment to its four-storey build-
ing consisting of 22 classrooms 
and the adjoining 9,500sq ft 
sports complex.

The new sporting venue 
boosts a beautiful 25-metre 
and all-round four feet deep 
swimming pool at the lower lev-
el and a four-court badminton 
hall on the upper level.

NLPS is collaborating with 
Duo Sparks Badminton Acad-
emy, Wahoo Swim School, an 
accredited swim school by 
SwimAmerica, and Tang Hup 
Mu Dwoo Kwan, a Malaysian-
style combination of martial 
arts.

South Seberang Perai dis-
trict education director Moha-
mad Dzaiuddin Mat Saad con-
gratulated NLPS on its success 
and grand opening ceremony.

He said the establishment 
of NLPS would further boost 
south Seberang Perai, which 
has a sports school in Sim-
pang Ampat, namely SMK Muti-
ara Impian which is famous for 
its football, hockey and sepak 
takraw prowess.

NLPS principal Michael Ng 
said the school’s group of edu-
cators shared a common mis-
sion with a strong willingness, 
desire and enthusiasm to train 
human capital for the future.

“NLPS is English-based, us-
ing the Malaysian national cur-
riculum leading to SPM. Our top 
priority is on attitude develop-
ment and discipline.

“Our common goal is to pro-
duce all-rounded students who 
are adaptable to the demand-
ing expectations of society."

Committed to stirring up students’ interest in STEM Beauty of Northern Lights
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报导冯芷芸
摄影罗孙庭

每当提起后巷，人民的第一印象
总是与脏乱、臭味以及犯罪地点以及
不安全等离不开关系，为了改善这一
点，槟州政府透过槟岛市政厅，进行
了后巷美化提升工程，将昏暗脏乱的
后巷改造为乾净舒适的后巷，让人们
可以安全使用后巷，同时更成为吸引
游客的打卡点。

目前，槟岛后巷的提升工程已完
成7公里的24个后巷，还剩余2公里有
望今年完成。

较早前，地方政府发展部长倪可
敏受邀出席参观打铜仔街（Lebuh 
Armenian）衔接至阿贵街后巷提升
计划后，也赞扬槟州政府所推行的后
巷转型计划，一改社会对于后巷的负
面印象，从所谓的昏暗、危险、废置
及脏乱，转型为更安全、干净、永续
及迷人的后巷景观。

上述从打铜仔街衔接至阿贵街后
巷提升计划，是通过地政部的拨款进
行，全长135公尺，耗资12万5000令
吉。所涵盖的工程包括改善现有后巷
的状况、提升街道设施、设置自拍角
落、重建排水渠、景观工程、安装灯
饰、设立标志、公用设施工程及相关
美化工程。

《珍珠快讯》日前走访该后巷，
并抽样访问当地商家和游客，皆对于
后巷计划表示欢迎和赞赏。

连文权: 提升后巷安全使用度
来自吉隆坡的游客连文权说，本

身非常喜欢来槟城游玩，喜欢这里的
食物、生活步伐和风景人文，因此，
他对于槟城后项提升计划感到赞赏，
并认为这是让人赏心悦目和享受槟城
之旅的措施。

“后巷美化是个非常赞的计划，人
们不仅可以来这里拍照打卡，对于行
人也非常友善，尤其是乐龄人士，不
会因为误踩沟渠而跌倒，提升后巷的
安全使用度。”

他认为，政府可以为后巷再增添
一点灯光，那么夜晚行走也可较为安
全，不过他相信来到槟城的游客，都
会非常喜欢槟城的后巷，同时，他也
希望能槟城有更多的后巷可以进行提
升。

陈德隆：比以前干净美丽
脚车出租店主陈德隆说，虽然比

较喜欢还未翻新前“老味道”的感觉，
但现在比以前更干净美丽，因此也是
非常好的一个计划。

“在后巷提升前，我们已经有在店
旁边做一些装饰，如今我们也欢迎州
政府推行好的政策和措施，把后巷做
得更好。”

他说，虽然后巷还未提升前就有
很多游客到访，但提升后成为了打卡
地点，也吸引更多人前来，不过每当
早上市政厅员工打扫清洁后，到了下
午许多游客到访后又会变成肮脏，因
此希望民众可以不要乱丢垃圾，最重
要是保持环境清洁。

许玲玲建议放置垃圾桶
纪念品商家许玲玲说，市政厅员

工每天都有到后巷打扫卫生，照顾环
境清洁，相较于未提升前脏乱和滋生
蚊子的情况，如今后巷清洁卫生提升
了很多。

“不过，我希望市政厅能够放置一
个垃圾桶，因为后巷提升后吸引了非
常多游客，一些游客也因为没有垃圾
桶而乱丢垃圾，影响市容。”

她说，后巷里的植物都是市政厅
所栽种的，并且还经常有来巡视后
巷，这是非常好的计划。

槟后巷转型计划获民赞扬
一改负面印象成打卡热点

连文权: 后巷美化是个非常赞的计划。

陈德隆：转型后比以前更干净美丽。
许玲玲建议放置垃圾桶，避免游客乱
丢垃圾。

打铜仔街衔接至阿贵街后巷提升计划，是通过地政部的拨款进行，全长
135公尺。

后巷提升后成为了
游客的打卡地点。

后巷提升后变得干净明亮，安全度获得提升。




