


NAMA    : TENG KEEK SOONG  

TARIKH LAHIR : 2 APRIL 1967 

UMUR    : 51 TAHUN 

STATUS   : BERKAHWIN 

TEMPAT LAHIR : LUMUT (ANAK JATI KAWASAN) 



Meninjau dan mendengar adalah kewajipan saya.  

Selama ini, saya amat bersyukur atas kerjasama  

Pegawai Agensi Persekutuan & Negeri Khususnya  

YAB Dato’ Seri DiRaja Dr. Zambry Abdul Kadir. 



Saya akan membantu setiap lapisan masyarakat baik  

Melayu, Cina, India, Bumiputera, Wanita, Belia ataupun  

Kanak-Kanak kerana saya tidak boleh memilih.  

Ia adalah tanggungjawab saya. 



Vanakam, saya amat gembira kerana Komuniti India semakin berjaya. Saya 
bangga lihat anak-anak kita dapat masuk Universiti, menjadi Doktor, Peguam dan 
Guru. Namun Begitu, ada banyak lagi yang tidak habiskan pelajaran. Saya akan 
pastikan mereka dapat memasuki Program Latihan Teknikal Vokasional. 

வணக்கம். இந்திய சமுதாயத்தினர் வளர்ச்சி அடைந்து வருவடத கண்டு நான் 
மகிழ்ச்சியடைகிறேன். நமது பிள்டளகள் நன்கு படித்து பல்கடைக்கழங்களில் றமற்படிப்டப 
ததாைர்ந்து மருத்துவராகவும் வழக்கேிஞராகவும் மற்றும் ஆசிரியர்களாகவும் பணிபுரிவடதப் 
பார்ப்பதற்குப் தபருடமபடுகிறேன். 

இருந்த றபாதிலும் இன்னும் நிடேய றபர் பள்ளிப்படிப்டப முழுடமயாக நிடேவு 
தசய்யாதவர்கள் இருக்கிோர்கள். இவர்களுக்கு ததாழில்நுட்பம் மற்றும் ததாழிற்கல்வி கற்க 
ஏற்பாடு தசய்றவன். 

“அறிமுகமானால்தான் அன்பு வளரும் ”  



நான் மகாத்மா காந்திடய முன் உதாரணமாகக் தகாண்டு 
றசடவயாற்றுறவன் என்று உறுதியளிக்கிறேன். நான் சித்தியவான் என்ே 
அஸ்தாக்கா ததாகுதிடய வளப்படுத்த, றமம்படுத்த அரும்பாடுபடுறவன். 
மக்கள் நைன் மீது அதிக கவனம் தசலுத்துவதின் வழி அவர்கள் 
சுகமாகவும் நைமாகவும் வாழமுடியும். 

Saya berjanji akan mencontohi semangat Mahatma Gandhi. Saya akan 

bekerja keras bagi membangunkan Sitiawan/Astaka. Kita mahu rakyat 

rasa selesa dan diberi perhatian selalu.  Romba Nandri.  



#JomGemilangBersama, dengan membawa  

pembangunan yang maju dan menjadikan Dun Astaka  

sebagai tempat yang masyhur dalam Negeri Perak.  

Kita mesti berpegang tangan dan  

merealisasikan impian bersama. 

Saya dengan ikhlas merayu  

Anak Sitiawan / Astaka untuk 

mengundi saya. Terima kasih 



1) Mewartakan Padang Astaka Sebagai Taman Rekreasi Rakyat Kekal 

a) Menyediakan Landasan 500 Meter Refleksologi Kaki. 

b) Memasang 10 jenis alat senaman untuk kegunaan Warga Emas dan Belia. 

c) Melaksanakan Taman Rekreasi Pintar yang selamat (SMART PARK). 

 2) Mewujudkan Yayasan Pendidikan Teng Keek Soong 

a) Memberikan bantuan “ONE-OFF” sebanyak RM1,000 untuk anak-anak 

yang belajar di IPT bagi isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah.  

b) Memperkenalkan 6 Kursus Latihan Teknikal dan Vokasional bagi 

3) Menubuhkan Pasukan Khas Khidmat Masyarakat 

a) Membeli sebuah Van dan menyediakan perkhidmatan pengangkutan 

kepada OKU dan Warga Emas ke agensi kerajaan daerah. 

b) Menambah sebuah Van Ambulans untuk tujuan kecemasan. 

c) Menyediakan telefon bimbit kecemasan untuk Hospital Seri Manjung 

 4) Mewujudkan Kawasan Perindustrian Maritim  

a) Memperkenalkan kegiatan ekonomi baru Maritim dan Perikanan. 

b) Meminta kerajaan bagi pengecualian cukai selama 10 tahun. 

5) Memajukan Industri Belia Tani 

a) Mewujudkan Program Pertanian  untuk belia di bawah 35 tahun dalam 

aktiviti tanaman organik yang berkualiti 


