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T
HE project delivery partner for the 

Penang Transport Master Plan 

(PTMP), SRS Consortium, will have 

to prepare and present the financial archi-

tecture plan for the PTMP to the Penang 

government within a month.

Chief Minister Chow Kon Yeow said the 

financial architecture plan would enable the 

state government to view the cost and cash 

flow of the PTMP projects.

The three main components of the PTMP 

are the Bayan Lepas Light Rail Transit (BL 

LRT), the Pan Island Link (PIL1 and PIL2A) 

highways, and the Penang South Reclama-

tion (PSR) project. It was reported that the 

estimated cost of the PTMP projects was 

RM46 billion.

Chow said the consortium was respon-

sible to come up with RM1.3 billion in bridg-

ing finance while the state would have to 

provide RM1 billion.

“We will study the financial architecture 

plan before we make a decision. Let us 

not jump the gun,” Chow told a press con-

ference after signing the project delivery 

partner master agreement for the PTMP 

on July 1.

The master agreement was signed by 

Chow and Gamuda Berhad managing direc-

tor Datuk Lin Yun Ling.

It was witnessed by Penang State Sec-

retary Datuk Abdul Razak Jaafar and SRS 

Consortium project director Szeto Wai 

Loong.

The SRS Consortium is a joint venture 

among Gamuda Berhad, Loh Phoy Yen 

Holdings Sdn Bhd and Ideal Property Devel-

opment Sdn Bhd.

Among those who were present at the 

signing ceremony were Deputy Chief Min-

ister I Datuk Ahmad Zakiyuddin Abdul Rah-

man, Deputy Chief Minister II Prof Dr P. Ra-

masamy, state executive council members 

and state assemblymen.

Chow said the Penang government did 

not proceed with the advice given by the 

then Prime Minister Tun Dr Mahathir Moha-

mad, who proposed that the Penang gov-

ernment set up a special purpose vehicle 

(SPV) for the issuance of bonds to be guar-

anteed by the federal government.

The advice was given after the Penang 

government had applied for a RM10 billion 

federal funding for the proposed BL LRT 

project.

“We did not apply for any bond. It was 

premature at that time.

“Until now, the ‘advice’ has not been 

withdrawn,” Chow said.

Referring to the proposed PSR project, 

Chow said the project had captured the in-

terest of industrial players.

“Many industrial players are express-

ing their interest in ‘Island A’ of the PSR 

project.

“In view of the current world economic 

situation and the trade war between China 

and the United States, industry players and 

investors are looking beyond China.

“The interest in Penang is very strong,” 

Chow said.

The PSR is a reclamation project that 

aims at creating islands totalling about 

4,500 acres, off the southern coast of Pen-

ang island.

Chow, in his speech, said the PTMP proj-

ects are viewed as the state’s economic 

transformation projects for the next 50 

years.

“The PSR project will enable the state 

government to provide quality affordable 

homes that are connected to an efficient 

transportation network.

“The entire PTMP is aimed at increasing 

the public transport ridership in Penang to 

40% from the current 8%,” he said.

On a separate matter, Chow explained 

that the proposed Linear Waterfront project 

in Bayan Lepas, which is owned by Penang 

Development Corporation (PDC), had a dif-

ferent purpose when compared to the PSR.

“The Linear Waterfront project is not 

meant for industry but for mixed develop-

ment,” he said.

It was reported recently that PDC would 

be calling for a Request for Proposal (RFP) 

to reclaim and develop a 150-acre area – 

between the Queensbay Mall roundabout 

and the Sultan Abdul Halim Mu’adzam 

Shah Bridge.

PDC hopes to create the longest sea-fac-

ing promenade in Penang, estimated to be 

about 8km-long, for people to jog, exercise 

and cycle.
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3. Wash hands regularly 
with soap and sanitiser

4. Be 
aware of 
Covid-19 
pandemic

1. Practise social 
distancing 2. Wear face masks

Chow and Lin (second from right) showing the signed master agreement during the signing ceremony. With them are 

Abdul Razak (left) and Szeto (right).

PTMP deal inked
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T
HE German-headquar-

tered Bosch Group, 

which ranks top 100 in 

the Global For tune 500, has 

chosen Penang for its latest 

manufacturing investment.

This was announced by 

Chief Minister Chow Kon Yeow 

during a live Facebook broad-

cast from Komtar on June 3.

Chow took a break from his 

weekly state exco meeting to 

relay the good news.

He said the new facil-

ity, through Bosch Automo-

tive Electronics, would be 

located on an approximately 

100,000sq m land in Batu 

Kawan Industrial Park.

The plant will focus on semi-

conductor components and 

sensor testing of components 

that are manufactured at 

Bosch Automotive Electronics’ 

fab in Dresden, Germany. It 

will also house R&D and train-

ing facilities.

“Today marks an important 

milestone for the state’s manu-

facturing industry,” Chow said.

“The construction of the 

plant is scheduled to begin in 

2021 and its first production 

to commence in 2023. Some 

400 employees are expected 

to work at the new facility.

“The state government is 

pleased to fur ther strengthen 

its relationship with Bosch, one 

of the eight pioneers that had 

charted Penang’s industrialisa-

tion journey five decades ago.

“Penang is already home 

to three existing Bosch manu-

facturing sites as well as re-

search and development of fic-

es since 1972. For Bosch, this 

is the largest number of manu-

facturing facilities in a single 

countr y in Southeast Asia.”

He added that Bosch cur-

rently produces car multimedia 

systems, power tools and au-

tomotive steering in Penang.

It has over 4,500 employ-

ees in the state, to-date.

Chow believes that Bosch’s 

strategic decision to invest in 

Penang is par ticularly mean-

ingful to the state in view of the 

current Covid-19 pandemic.

He continued: “Bosch’s new 

investment venture implies the 

company’s confidence in its 

technology for the future and 

Penang’s ecosystem is capa-

ble and sustainable in fulfilling 

the stringent requirements of 

the automotive industr y.

“I look forward to seeing 

Penang increase its par ticipa-

tion in the automotive cutting-

edge technology via this stra-

tegic investment.

“State agencies, including 

investPenang and PDC, will 

lend their full suppor t to this 

expansion.

“The Penang government is 

grateful to its strong and sup-

por tive industries that have 

created a robust ecosystem in 

the state.”

Looking back, the Chief Min-

ister said 2019 was an action-

packed year for Penang.

Its total approved manufac-

turing investment hit a record 

high, with strong inflows of 

both new and re-investments 

into the state.

Penang recorded RM16.9 bil-

lion in total approved manufac-

turing investment in 2019, an in-

crease of 192% year-on-year, and 

registered more than double its 

10-year average of RM8 billion.

Chow said according to 

the Malaysian Investment De-

velopment Authority (Mida), 

Penang successfully garnered 

166 manufacturing projects in 

2019 – projects that are ex-

pected to create 18,886 new 

job oppor tunities.

The electrical and electron-

ics (E&E), medical devices and 

equipment manufacturing in-

dustries collectively made up 

about 87% of Penang’s total 

approved manufacturing in-

vestments in 2019.

In 2019, Penang command-

ed 20% of Malaysia’s total 

manufacturing investments, 

and its RM15 billion FDI inflow 

entrenched the state as the 

countr y’s top FDI destination, 

accounting for 28% of Malay-

sia’s total FDI.

“I would like to thank Mida, 

the agency that leads the in-

vestment promotion and works 

closely with investPenang in 

attracting high value invest-

ments to the state.

“The Penang government 

will continue to work hand-in-

hand with Mida in this extraor-

dinar y period to attract high 

quality investments to Malay-

sia and Penang.”

In a joint press release 

by Mida, investPenang and 

Bosch, Bosch Malaysia man-

aging director Simon Song 

said the new site was also in-

tended to strengthen the ma-

tured eco-system of semicon-

ductor industr y in Penang.

“With long-term forecasts 

for growth of semiconductor 

component quantities, cou-

pled with the front-end pro-

duction in Bosch’s Dresden 

facility in Germany, capacity 

expansion is required for the 

back-end production, which 

is the final testing phase of 

semiconductors and sen-

sors,” Song said.

Besides Bosch, some of the 

prominent semiconductor-re-

lated players in Penang includ-

ed Broadcom, Intel, Micron, TF 

AMD and Western Digital.

The state recently wel-

comed Lam Research, a glob-

al leading wafer fabrication 

equipment player.

Penang gets Bosch boost
A Bosch plant in Bayan 

Lepas, one of the three 

existing manufacturing sites 

in Penang. The company will 

set up another plant in Batu 

Kawan, Penang, next year.
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P
ENANG Development 

Corporation (PDC) will 

be calling for a Request 

for Proposal (RFP) to reclaim 

and develop a 150-acre area 

between the Queensbay Mall 

roundabout and the Sultan 

Abdul Halim Mu’adzam Shah 

Bridge.

PDC deputy general manag-

er Aziz Bakar said the corpora-

tion would be the owner of the 

project and it would call for an 

RFP to invite the private sector 

to par ticipate.

“We want to provide more 

recreational space for the peo-

ple, rejuvenate and develop 

the site.

“We hope to create the lon-

gest sea-facing promenade in 

Penang, estimated to be about 

8km-long, for the people to jog, 

exercise and cycle.

“The area will be equipped 

with comprehensive infrastruc-

ture and facilities. It will 

also consist of mixed-devel-

opment projects,” Aziz told a 

press conference in Komtar 

on June 23.

Aziz said the theme for 

the transformation project is 

“Linear Water front”.

Commenting on the cur-

rent situation, Aziz said the 

proposed project would af fect 

a few premises which include 

a Penang Island City Council 

(MBPP) food complex, a fisher-

men’s jetty and a fishermen’s 

station (balai nelayan).

“Currently, the fishermen 

are not able to fully utilise the 

jetty during low tide. The food 

complex is also quite dilapi-

dated.

“We foresee that the trans-

formation project will equip the 

area with modern facilities and 

boost the economic activities 

there,” he said.

Chief Minister Chow Kon Ye-

ow said the proposed project 

was aimed at creating a new 

development site to comple-

ment the Bayan Lepas indus-

trial area.

“The aim is also to draw in 

investments and to increase 

the land bank in the state for fu-

ture, high-impact development.

“Among the developments 

identified by PDC are medical, 

commercial, restaurants and 

hotels.

“However, PDC will not pro-

pose the development compo-

nents of the project. It is up 

to the bidders to propose the 

components during the RFP 

submission period,” Chow 

said.

He added it was dif ficult to 

estimate the gross develop-

ment value (GDV) of the pro-

posed project at the present 

moment.

“I believe the GDV can be 

more than RM1 billion,” he 

said.

Chow added that since the 

1970s, PDC had reclaimed 

1,120 acres of land from the 

Penang Bridge to Batu Maung 

for development purposes.

“The area has been used 

for housing, commercial, in-

frastructure, tourism, industr y 

and mixed-developments.

“The reclaimed land enables 

the state’s industrial sector to 

thrive, as many renowned cor-

porations and factories invest 

in the area.

“It has also contributed to 

the state’s economic growth, 

enabling Penang to be one of 

the main contributors to the 

nation’s gross domestic prod-

uct (GDP),” he said.

Also present were Deputy 

Chief Minister II Prof Dr P. Ra-

masamy and PDC general man-

ager Datuk Mohd Bazid Abdul 

Kahar.

The RFP is scheduled to be 

called on July 31. The tentative 

deadline is Sept 30.

Mohd Bazid (right) explaining 
the concept of the project to 
(from second from right) Chow, 
Ramasamy and Aziz.

Art ist 's impression of the 
proposed project.

PDC to call for proposals 
on Linear 
Waterfront  
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A 
TOTAL of 14 schools in Air 

Itam will be equipped with 

a smart infrared thermom-

eter and automatic hand sanitis-

er dispenser each.

Air Itam assemblyman Joseph 

Ng Soon Siang said the initiative 

is being carried out by his service 

centre as part of precautionary 

measures to curb the spread of 

the Covid-19 pandemic when the 

schools start to reopen soon.

“The assistance involves 

10 primary and four secondary 

schools under the Air Itam con-

stituency.

“However, two secondary 

schools did not allow me to hand 

over the items inside the school 

compounds. The main reason 

given by the school management 

was that they had received the 

order from the federal govern-

ment. 

“This is really unfortunate as 

I am just doing my part as an 

elected representative for my 

constituency.

 “Thus, I hope the current 

government led by Perikatan 

Nasional will set aside political 

differences for the sake of our 

children. Please be professional 

when it involves the people’s in-

terest,” he told reporters during 

the handover ceremony at Chung 

Ling Private High School on June 

23.

Also present was Chung Ling 

Private High School principal Ng 

Jooi Seah.

Until June 23, Joseph said 

two secondary schools already 

got the items while other schools 

will receive them gradually.

He said the cost of 14 units 

of smart infrared thermometer 

and automatic hand sanitiser 

dispenser is nearly RM20,000 

which is fully borne by his ser-

vice centre.

“The smart infrared thermom-

eter will make it faster to carry 

out body temperature checks on 

each student if compared with 

the usual thermal scanner.

“Thus, this will make it easier 

for the school management to 

take the body temperature of 

their students. It is also much 

more effective and convenient 

especially for schools with a high 

number of students.

“The automatic hand sanitiser 

dispenser also will reduce the 

risk of the virus transmission as 

it does not require direct contact 

every time a student needs to 

use it unlike manually operated 

types,” he added.

Joseph also reminded all 

school managements to always 

follow strict standard operating 

procedures (SOPs) to curb the 

Covid-19 transmission.

Rep helps 
schools 
fight Covid-19

THE Penang Rifle Club (PRC) has 

been promised new equipment to 

help the state athletes who are 

preparing for the 20th Sukma 

(Malaysia Games) in Johor next 

year.

State Youth and Sports Com-

mittee chairman Soon Lip Chee 

gave this assurance to PRC sec-

retary Lim Toh Huan on June 

19 when he visited the shooting 

range in Jalan Kebun Bunga.

Soon, who was there to check 

on the facilities as 

well as the Sukma 

training under the 

new normal, said 

although shooting 

is not a popular 

sport, Penang does 

not want to be left 

behind.

“I understand 

our equipment, like 

rifles, pistols, jack-

ets and shoes for 

training or competition, are lag-

ging behind other states.

“They are about 15 years old. 

I’m here together with Harry Chai, 

our new Penang State Sports 

Council (MSNPP) director, and I 

promise that my office and the 

state sports council will immedi-

ately help out the club.

“The new equipment should ar-

rive in two months. The most im-

portant thing is to provide proper 

equipment to the athletes. This is 

a basic need for the development 

of the sport.

“If you don’t have the basic 

equipment, how are you going 

to train the athletes? We’ve a 

coach and an association ready 

to help out.”

Soon also appealed to par-

ents whose young 

ones are interested 

to take up shoot-

ing to get in touch 

with the club or the 

state sports coun-

cil so that more 

talents could be 

nurtured.

Lim (pix), who 

was delighted to 

hear the good 

news, said the 

club has always been supportive 

of the development of the sport 

among the young trainees.

Also present were PRC presi-

dent Datuk Seri Dr Kenny Ong, 

Sukma coach Faizah Ab Aziz and 

PSSC sports development officer 

Chiam Ter Min.

New equipment for rifle club

Joseph Ng 

(centre) in a 

group photo 

with Jooi 

Seah (left) 

and Chung 

Ling Private 

High School 

deputy 

principal Koh 

Wan Leong 

(right) during 

the handover 

ceremony. 
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S
CG International Corpo-

ration Co. Ltd, through 

the Royal Thai Consul-

ate-General in Penang, has do-

nated two mobile units of the 

“Negative Pressure Isolation 

Chamber” to the Penang Health 

Department to assist the state 

in its fight against the Covid-19 

pandemic.

The two units, commonly 

known as “swab rooms”, will be 

placed at the Penang Interna-

tional Airpor t (PIA) arrival area.

SCG International (Malaysia) 

Sdn Bhd representative Lee 

Sek Koon said the units were 

developed by SCG as part of its 

corporate social responsibility 

(CSR).

“Each unit is equipped with a 

filter system that can effectively 

prevent the spread of viruses.

“It promotes a safe testing 

area for both medical personnel 

and the individuals undergoing 

the swab test,” he said during 

the handover ceremony at PIA 

on June 19.

Lee said each unit costs 

about RM25,000.

The ceremony was witnessed 

by Chief Minister Chow Kon Ye-

ow and Thai consul-general in 

Penang Raschada Jiwalai.

Raschada said it was an hon-

our to witness the handover 

ceremony.

“The contribution represents 

the company’s determination to 

battle Covid-19. It also symbol-

ises the good relationship be-

tween Thailand and Malaysia, 

as well as Thailand and Penang.

“We lawan Covid-19 together 

and we will win together!” he 

said.

Penang Health Department 

director Dr Asmayani Khalib 

received the units on behalf of 

the department.

Chow said the fight against 

Covid-19 is far from over.

“We have to constantly re-

mind our families and friends 

that the battle is not over.

“While Malaysia is in its re-

covery movement control order 

(RMCO) period until Aug 31, 

other countries are still record-

ing high numbers of new infec-

tions. The mortality rates in oth-

er countries are still increasing.

“In fact, we are concerned 

when we read that Beijing is 

racing against the new wave of 

Covid-19 cases.

“The possibility of a second 

wave of Covid-19 cases is a 

formidable threat to every-

one; now, especially with the 

reopening of international bor-

ders around the world. The in-

ternational borders are slowly 

reopening, and economic ac-

tivities are resuming albeit at a 

slower pace than before.

“Penang has been a green 

zone state since May 8. This is 

an achievement, thanks to the 

concerted effor ts and team-

work from all segments of soci-

ety in the state.

“It remains a challenge for 

all of us to maintain this sta-

tus,” Chow said.

Chow said Penang was 

blessed that it was not fighting 

this war alone.

He thanked the Royal Thai 

Consulate-General in Penang 

and SCG International Corpora-

tion Co. Ltd. for the generous 

contribution.

“I understand that the inno-

vation has been used in 20 hos-

pitals in Thailand.

“It separates the area be-

tween the doctor and the per-

son being screened by using 

appropriate pressure and air 

quality control systems, as well 

as a portable disinfection sys-

tem to prevent the spread of 

germs.

“We are grateful for the long-

standing warm friendship be-

tween the Kingdom of Thailand 

and Penang. Thank you from 

the bottom of our hearts.

“May our nations and the world 

emerge victorious in this fight 

against Covid-19,” Chow said.

Also present were Penang 

State Secretary Datuk Abdul 

Razak Jaafar, Penang Tourism 

Development, Ar ts, Culture and 

Heritage Committee chairman 

Yeoh Soon Hin, state Health, 

Agriculture and Agro-Based In-

dustry and Rural Development 

Committee chairman Dr Norlela 

Ariffin, Penang International 

Point Health Office health of-

ficer Dr Izani Uzair Zubair, PIA 

senior airpor t manager Mohd 

Nadzim Hashim, SCG Interna-

tional (Malaysia) Sdn Bhd rep-

resentatives Lee Sze En and 

Koh Juin Yang, and Buddhist 

Tzu-Chi Merits Society commis-

sioners Datuk Loh Eng Wee and 

Datuk Ong Kok Sun.

Standing 
together against 
Covid-19

THE Penang government has 

donated 4,000 face masks to 

protect the staff and officers 

working in the Penang courts.

Komtar assemblyman Teh 

Lai Heng said the contribution 

was a follow-up after the visit 

by Chief Minister Chow Kon 

Yeow.

Chow visited the Penang 

Court Complex on June 12 to 

observe the implementation of 

the recovery movement control 

order standard operating proce-

dures (SOPs).

“This is the first time that 

we have donated face masks 

to the Penang courts. The Pen-

ang government is concerned 

for the wellbeing of the staff 

there,” Teh told Buletin Mutiara 

on June 22.

Penang Courts director Zaha-

rah Hussain thanked the state 

government for its contribution.

“The Penang courts have 

over 300 officers and staff in 

the state. The face masks will 

help to protect them from Co-

vid-19 infections,” she said.

Free face masks for Penang courts

Chow (third from left) and Raschada (third from right) officiating the handover ceremony. 

With them are (from left) Abdul Razak, Yeoh, Dr Norlela and Dr Asmayani.
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பட்டர்வொரத் – “பினொங்கு மொநில 

அனனத்து இந்து ஆலயங்்களும்  

்க்டந்்த ஜுன் மொ்தம் 19-ஆம் த்ததி 

மு்தல் ்பொது மக்கள் வழிபடுவ்தற்கு 

திறக்கபபட்டது. இந்து ஆலயங்்கள் 

்க்டந்்த மூன்று மொ்தங்்களொ்க 

ந்டமொட்டக ்கடடுபபொடடு ஆனையின் 

அமலொக்கத்தினொல் மூ்டபபட்டன. 

்தற்தபொது மொநில அரசொங்்கத்தின் 

அனுமதியு்டன் இந்து ஆலயங்்கள் 

்சயல்ப்டத் ் ்தொ்டங்கின,” என இந்து 

அறபபணி வொரியத் ்தனலனம நிரவொ்க 

அதி்கொரி ்டத்த்தொ இரொமசந்திரன் 

்்தரிவித்்தொர. 

 பினொங்கு மொநில அனனத்து 

இந்து ஆலயங்்களும் குறிபபொ்க 

வொரியத்தின் கீழ் ்சயல்படும் 13 

ஆலயங்்களில் ்பொது மக்கனள 

வழிபடுவ்தற்கு அனுமதிபப்தற்கு 

முன்பு துபபுரவுப பணி்கள் மற்றும் 

கிருமிநொசினி ்்தளிக்கபபட்டன.

இந்து அறப்பணி வாரியம் பினாங்கு மாநிலத்தில் இந்து 
ஆலயங்்கள் எஸ்.ஓ.பி பின்பற்றுவதை உறுதிப்படுத்தும்

இந்து அறப்பணி வாரியத் தலைலை 
நிரவாக அதிகாரி டத்்தா 

இராைசந்திரன்

்படடர்வாரத், � ைகா ைாரியமைன் ்தவஸதானத்தில் சமூக இலட்வளிககான அலடயாளத்லத 
ஆையத் துலைத் தலைவர திரு க்ைசன் காண்பிககிறார.

குருககள் ஆையத்திற்கு வருலகயளிககும ்பகதரகளின் உடல் 
்வப்பநிலைலய ்பரி்சாதலன ்சய்கிறார

 மொநில அரசு குறிபபிடடுள்ள 

அனனத்து நிரையிக்கபபட்ட நிரவொ்க 

நன்டமுனற்கனளயும் (எஸ் .ஓ . பி ) 

்பொது மக்கள் பின்பற்றுவன்த 

ஆலய நிரவொ்கத்தினர உறுதிச்சயய 

தவண்டும். இ்தன் மூலம் ் பொது மக்கள் 

த்கொவிட-19 ்பருந்்்தொற்றிலிருந்து 

பொது்கொக்கபபடுவர என இரொமசந்திரன் 

வலியுறுத்தினொர. 

 இந்்த ந்டமொட்டக 

்கடடுபபொடடு ஆனையின் தபொது 

இந்து அறபபணி வொரியம் ்்தொ்டரந்து 

வொரியத்தின் கீழ் இயங்கும் அனனத்து 

ஆலயங்்களின் நிரவொ்கச ்சலவு்கள், 

குருக்கள் ஊதியம் ஆகியவற்னற 

்பொறுபதபற்று நிரவகித்்த்தொ்க 

இரொமசந்திரன் கூறினொர. 

பினொங்கு மொநில இஸ்லொம் அல்லொ்த வழிபொடடுத் ்தலங்்களின் ம்த 

ந்டவடிகன்க்களுக்கொன வழி்கொடடு்தல்

• ஒவ்வொரு மண்்டபம் அல்லது வழிபொடடு ்தலங்்களின் இ்ட வசதிககு 

ஏற்ப சமூ்க இன்ட்வளினயப பின்பற்றி மக்களின் வருன்க 1/3-ஆ்க 

இருக்க தவண்டும் . 

• 12 வயதுககுடபட்ட குழந்ன்த்கள் வழிபொடடு ்தலங்்களுககுச ்சல்ல 

அனுமதிக்கபப்டவில்னல. ஆதரொககியமொன 70 வயதுககு தமற்பட்ட 

வதயொதி்கள் ்கலந்து ்்கொள்ள அனுமதிக்கபபடுகிறொர்கள்.

• பக்தர்கள் மற்றும் ஆலயத் ்தனலவர்கள் சளி, ்கொயசசல் - உ்டல் 

்வபபநினல  ககு தமல் இருத்்தல்; இருமல் மற்றும் மூசசுத் திைறல் 

தபொன்ற அறிகுறி்கனளக ்்கொண்டிருந்்தொல்  வழிபொடடு ்தலங்்களுககு 

அனுமதிக்கபபடுவதில்னல. தநொயிககுடபட்டவர்கள் (நீரிழிவு தநொய, 

புற்றுதநொய தபொன்றனவ) ்கலந்து்்கொள்ள ஊககுவிக்கபபடுவதில்னல.

• ்கவுண்்டர்களில் வருன்க பதிவுப புத்்த்கங்்கனள னவக்கவும் அல்லது மின் 

பதிவு மூலம் பதிவுச ்சயயவும். வழிபொடடு ்தலங்்களில்     ‘PGCARE 

APP’  ்சயலினய பயன்படுத்்த ஊககுவிக்க தவண்டும்.

• உங்்கள் உ்டல் ்வபபநினலனயத் ்தவறொமல் சரிபபொரக்கவும், 

மு்கக ்கவசங்்கனள அணியவும், தசொபபு மற்றும் ்தண்ணீர அல்லது 

ன்கத்தூயமினயக ்்கொண்டு  உங்்கள் ன்க்கனள ்தவறொமல் ்கழுவவும்

• ம்த அணிவகுபபு்கள், வழிபொடடு ்தலங்்களில் உைவருந்து்தல், 

்கடடுபபடுத்்த முடியொ்த அளவிலொன ்பரிய கூட்டங்்கள்  அனனத்தும் 

அனுமதிக்கபப்டவில்னல.

 “்பொது மக்கள் இந்்த 

வழிக்கொடடு்தனல பின்பற்றி 

்சயல்படுவ்தற்கு பட்டர்வொரத், 

� ம்கொ மொரியம்மன் ஆலய 

நிரவொ்கத்தினர ்்தொ்டக்கமொ்க இந்்த 

எஸ்.ஓ.பி-்கனள நினனவுறுத்தும் 

வன்கயில் ஆலய முன்புறத்தில் 

பிரசசூரம் னவத்்தனர. தமலும், ்பொது 

மக்கள் மு்கக ்கவசம் அணி்தல்; 

சீத்தொஷை நினல பரிதசொதித்்தல்; 

வருன்க பதிவுச ்சய்தல்; சமூ்க 

இன்ட்வளி பின்பற்று்தல்   ஆகிய 

முககிய கூறு்கனள அவசியம் பின்பற்ற 

தவண்டும்,” என ஆலயத் துனைத் 

்தனலவர திரு ்கதைசன் முத்துச 

்சயதி்கள் நொளி்தழுககு அளித்்தப 

தபடடியில் இவவொறு கூறினொர. 

 தமலும், ்பொது மக்கள் 

இந்்த வழி்கொடடி்கனளப பின்பற்றுவ்தன் 

மூலம்  த்கொவிட-19 ்்தொற்றுதநொய  

குறித்்த விழிபபுைரவு தமதலொங்கி 

இருபபன்த ்கொை முடிகிறது 

என்றொர. ்தற்தபொது இந்்த ஆலய 

இ்டவசதினயக ்கருத்தில் ்்கொண்டு  

பக்தர்கள், குருக்கள் மற்றும் ஆலய 

நிரவொ்கத்தினர உடப்ட 40 தபர்கள் 

மடடுதம  ஒதர தநரத்தில் வழிப்ட 

அனுமதிபப்தொ்க தமலும் ்்தரிவித்்தொர.

 பட்டர்வொரத், � ம்கொ 
மொரியம்மன் ஆலயத்தில் நன்ட்பற்ற 
தநர்கொைலில் ஆலயப ்பொருளொளர 
திரு தமொ்கன் மற்றும் ஆலய குருக்கள் 
்கலந்து ்்கொண்்டனர.
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ஜொரச்டவுன் – பினொங்கு மொநில 

அரசு மற்றும் மொநில ்பொருளொ்தொர 

திட்டமி்டல் பிரிவு ஏற்பொடடில் 

உயர்கல்வி வழி்கொடடி ்கண்்கொடசி 2020 

வருகின்ற ஜூனல மொ்தம் 10 மு்தல் 12 

வனர ்கொனல மணி 10.00 ்்தொ்டங்கி 

மொனல 6.00 மணி வனர நன்ட்பறும். 

த்கொவிட-19 ்தொக்கத்்தொல் இம்முனற 

இக்கண்்கொடசி புதிய இயல்னப 

பின்பற்றி மின்னியல் முனறயில் 

ந்டத்்தபபடும் என ்்கொம்்தொரில் 

நன்ட்பற்ற ்சயதியொளர சந்திபபில் 

பினொங்கு மொநில இரண்்டொம் துனை 

மு்தல்வர தபரொசிரியர ப.இரொமசொமி 

அறிவித்்தொர.

 இந்்த உயர்கல்வி வழி்கொடடி 

்கண்்கொடசி பிரத்திதய்கமொ்க மதலசிய 

்கல்வி சொன்றி்தழ் (எஸ்.பி.எம்) 

மற்றும் மதலசிய ்கல்வி உயரநினல 

சொன்றி்தழ் (எஸ்.டி.பி.எம்) முடிவு்கள் 

்பற்ற மொைவர்கள் ்தங்்களின் 

தமற்்கல்வினயத் ்்தொ்டர சிறந்்த 

வழி்கொடடியொ்கத் தி்கழும் என்ற 

தநொக்கத்தில் ஏற்பொடு ் சயயபபட்டது.

 தமலும், மொைவர்கள் 

மின்னியல் முனறனயப பயன்படுத்தி 

உயர்கல்வி குறித்்த ்த்கவல்்கள் 

அறிந்து தமற்்கல்வி ்்தொ்டருவ்தற்கு 

உரிய னமயங்்கள் த்தரவுச 

்சயவ்தற்கு பல்தவறு உயர்கல்வி 

நிறுவனங்்களின் பிரதிநிதி்கள் மற்றும் 

ஆதலொச்கர்களு்டன் மொைவர்கள் 

்கலந்துனரயொ்ட இத்திட்டம் சிறந்்த 

புதிய இயல்பின் பரிமாணத்தில் உயரகல்வி வழிகாட்டி கணகாட்சி 
மின்னியல் முறையில் நடத்்தபபடும்– பபராசிரியர

உயரகல்வி வழிகாடடி கண்காடசி 2020 பிரச்சூரத்துடன் பினாங்கு 
ைாநிை இரண்டாம துலை முதல்வர ்்பராசிரியர ்ப.இராைசாமி  ைற்றும ஏற்்பாடடு குழுவினர.

்தலமொ்க அனமயும் என ்பொருளொ்தொர 

திட்டமி்டல், ்கல்வி, மனி்த மூல்தனம் 

வளரசசி, அறிவியல், ் ்தொழில்நுடபம் & 

புத்்தொக்க ஆடசிககுழு உறுபபினருமொன 

தபரொசிரியர ப.இரொமசொமி நம்பிகன்கத் 

்்தரிவித்்தொர.

 2017-ஆம் ஆண்டு 

்்தொ்டங்்கபபட்ட இக்கல்வி 

்கண்்கொடசியில் இவவொண்டு 5 

்்தொழில்நுடப ்கல்வி மற்றும் 

்்தொழிற்்கல்வி பயிற்சி னமயங்்கள் 

(TVET), 23 அரசு ்கல்லூரி மற்றும் 

்தனியொர ்கல்லூரி என சுமொர 28 

்கல்வி னமயங்்கள் இந்்த மின்னியல் 

உயர்கல்வி வழி்கொடடி ்கண்்கொடசியில் 

பங்குப ்பறுகின்றன.

 மொரச மொ்தம் ந்டத்்தபப்ட 

தவண்டிய இக்கண்்கொடசி ந்டமொட்டக 

்கடடுபபொடடு ஆனையொல் ஜூனல 

மொ்தம் ஒத்தினவக்கபபட்டது. 

மீடசிக்கொன ந்டமொட்டக 

்கடடுபபொடடு ஆனை அமலொக்கத்தில் 

இருககும் தவனளயில் இம்முனற 

இக்கண்்கொடசி மின்னியல் முனறயில் 

அமல்படுத்்தபபடுகிறது என பினொங்கு 

எகஸ்தபொ ்தனலனம நிரவொ்க அதி்கொரி 

பிரொன்சிஸ் தவொங் ்சயதியொளர 

சந்திபபில் விளக்கமளித்்தொர.

 புதிய இயல்பில் நன்ட்பறும் 

உயர்கல்வி வழி்கொடடி ்கண்்கொடசியில் 

சுமொர 3,000-ககும் தமற்பட்ட 

மொைவர்கள் பங்கு்பறுவர என 

எதிரபொரக்கபபடுகிறது. மொைவர்கள் 

p e n a n g o n l i n e e d u c a t i o n f a i r .

com அ்கபபக்கத்ன்த அணுகி 

நிறுவனங்்களின் பிரதிநிதி்கள் 

மற்றும் ஆதலொச்கர்களி்டம் இருந்து 

்த்கவல்்கள் ்பற்றுக்்கொள்ளவும்.

 இ க ்க ண் ்க ொ ட சி யி ல் 

பங்்்கடுக்கவிரும்பும் மொைவர்கள் 

முன் பதிவு ்சயது ்்கொள்ளுமொறு 

அனழக்கபபடுகின்றனர. தமலும், 

மொைவர்கள் பிரசசூரம் மற்றும் 

ப்தொன்க்களில் இருககும் கியூ.ஆர 

குறியீடன்ட ஸ்த்கன் ்சயதும் பங்குக 

்்கொள்ளலொம்.

 இ ்த னி ன ்ட த ய , 

இக்கண்்கொடசி பற்றிய தமல் 

விபரங்்களுககு பினொங்கு எகஸ்தபொ 

அ்கபபக்கத்ன்த (http://www.penexpo.

com.my) வலம் வரலொம் அல்லது 

இதரன் (012-4447471), திரு.தவொங் 

(0165594008) மற்றும் குமொரி. தவொங் 

(013-4884008) என்ற எண்்களில் 

்்தொ்டரபுக ்்கொள்ளலொம்.

்டத்த்தொ ்்கரொமொட - ்க்டந்்த ஜூன் 

18, வனர ்மொத்்தம் 13,876 சிறு 

்்தொழில் வணி்கர்கள் மற்றும் அங்்கொடி 

வியொபொரி்கள்  பினொங்கு மொநில 

்பொருளொ்தொர திட்டம் 1.0 மற்றும் 

2.0 ஆகியவற்றிலிருந்து ரிம500-ஐ 

ஊக்கத்்்தொன்கயொ்கப  ்பற்றனர.

 சுமொர 22,050 சந்ன்த 

வியொபொரி்கள், தபொககுவரத்து மற்றும் 

வொ்கனத்தில் வியொபொரம் ்சயயும் 

வியொபொரி்கள்  ஆகிதயொரில் 63 

விழுக்கொடடினர  ரிம6.94 மில்லியன் 

(61%) உ்தவித்்்தொன்கனய  

்பற்ற்தொ்க வீ்டனமபபு, உள்ளூரொடசி 

மற்றும் ந்கரபபுற மற்றும் கிரொமபபுற 

தமம்பொடடுத் திட்டமி்டல் ஆடசிககுழு 

உறுபபினர ்ஜகடிப சிங் திதயொ 

்்தரிவித்்தொர. உ்தவித்்்தொன்க ் பறொ்த 

வியொபொரி்கள் கூடிய வினரவில் இந்்த 

நிதியு்தவி ்பறுவர என ்ஜகடிப 

நம்பிகன்கத் ்்தரிவித்்தொர.

 ஒவ்வொரு மொநிலத்திலும் 

உள்ளூரொடசி அதி்கொரி்கள் (பி.பி.தி) 

பொதிக்கபபட்ட வரத்்த்கர்களுககு 

உ்தவி்கனள வழங்குவ்தற்கு முன்வர 

தவண்டும் என்ற பிர்தமரின் 

பரிந்துனரககு பதிலளிககும் வி்தமொ்க 

13,876 சிறு த�ொழில் வணிகரகள் மற்றும் அஙகொடி வியொபொரிகள் ஊககதத�ொகக தபற்்றனர

ஆடசிககுழு உறுபபினர ்ெகடிப சிங் டி்யா அரசு சாரா இயககங்களுககு முகக கவசங்கலள வழங்கினார.

்ஜகடிப இவவொறு கூறினொர.

 அண்னமயில் நன்ட்பற்ற 

்சயதியொளர சந்திபபில் சி.என்.ஐ 

நிறுவனம் 1,000 மு்கக ்கவசங்்கனள 

அரசு சொரொ இயக்கங்்களுககு 

்டத்த்தொ  ்்கரொமொட சட்டமன்ற 

உறுபபினருமொன ்ஜகடிப 

முன்னினலயில் நன்்்கொன்டயொ்க 

வழங்கினர.

 சி.என்.ஐ நிறுவனம் அ்தன்  

சமூ்கநல திட்டத்தின்   (சி.எஸ்.

ஆர) மூலம் ஏறககுனறய ரிம20,000 

மதிபபுள்ள 1,000 மு்கக்கவசங்்கனள 

நன்்்கொன்டயொ்க அளித்்தது. தமலும், 

நன்்்கொன்ட வழங்்கபபட்ட மு்கக 

்கவசங்்கள் அனனத்தும் மறுமுனற 

பயன்படுத்்தககூடிய முனறயில் 

்தயொரிக்கபபட்டது.

 பினொங்கு மொநிலத்தில் 

்கழிவு்கனளக குனறககும் தநொக்கத்தில் 

மு்கக ்கவசங்்கனள மறுமுனற 

பயன்படுத்தும் வன்கயில் இந்நிறுவனம் 

்தயொரித்துள்ளது.

 ்ஜகடிப, மொநிலத்தில் 

உள்ள சிறு ்்தொழில் வணி்கர்கள் 

மற்றும் அங்்கொடி வியொபொரி்களுககு 

உ்தவும் வன்கயில் ஊக்கத்்்தொன்க  

வழங்்கபபட்டது என கூறினொர. வணி்க 

ந்டவடிகன்க்கள் மீண்டும் மறுமலரசசி 

்பற  மொநில அரசு ்்தொ்டந்து பல 

திட்டங்்கள் அமல்படுத்தும்  என்றொர.

 "பினொங்கு மொநிலத்ன்த 

புத்துயிர ்பற, சிறு ்்தொழில் 

வணி்கர்கள் மற்றும் அங்்கொடி 

வியொபொரி்கள் உ்டனடியொ்க வியொபொரம் 

்்தொ்டர அனுமதி வழங்கியுள்தளொம் 

என சுடடிக்கொடடினொர.

  "இ்தனின்டதய, ்கொனல 

மற்றும் இரவுச சந்ன்த்கள் 

்சயல்படுவ்தற்கு மீண்டும் அங்கீ்கொரம்  

வழங்்கபபட்டன.

 இ்தன் மூலம், சிறு ்்தொழில் 

வணி்கர்கள் மற்றும் அங்்கொடி 

வியொபொரி்கள் ்தங்்கள்  வியொபொரத்ன்த  

மீண்டும் தமம்படுத்தி மொநில 

்பொருளொ்தொரத்ன்த முன்தனற்ற 

முடியும் என ்ஜகடிப நம்பிகன்கத் 

்்தரிவித்்தொர.

 "ஜூன் 29,  நிலவரபபடி 

ஒன்பது ்கொனல சந்ன்த்கள், 

இரவுச சந்ன்த்கள் (21) மற்றும் 

ரியொ சந்ன்த்கள்(4) உடப்ட 

்மொத்்தம் 34 சந்ன்த்கள் மீண்டும் 

்சயல்ப்ட அனுமதிக்கபபடடுள்ளன. 

அவற்றில் சில சந்ன்த்கள் ஊரொடசி 

மன்றத்திலிருந்து ஒபபு்தல் ்பறும் 

்தருைத்தில் உள்ளன,” என்று 

கூறினொர.
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பத்து உபொன் - அண்னமயக ்கொலமொ்க 

பரொமரிக்கபப்டொமல் இருந்்த மி்டன் 

னைடஸ் சமூ்க மண்்டபம், ்தற்தபொது  

பத்து உபொன் ்்தொகுதியின் மினி 

நூல்கம் மற்றும் சமூ்க னமயமொ்க 

உருமொற்றம் ்கண்டுள்ளது. 

 வ்டகிழககு மொவட்டம் 

மற்றும் நில அலுவல்கத்திற்குச 

்சொந்்தமொன இந்்த சமூ்க 

மண்்டபம் சமீபத்தில் ரிம30,000 

்பொருட்சலவில் புதுபபிக்கபபட்டது 

என அம்மண்்டபத்திற்கு 

வருன்கயளித்்த தபொது பத்து உபொன் 

சட்டமன்ற உறுபபினர குமதரசன் 

குறிபபிட்டொர. 

 “இந்்த இ்டம் முன்பு 

‘மி்டன் னைடஸ் ்கவொசன் ருககூன் 

்்தத்்தொங்்கொ’ (த்க.ஆர.டி மி்டன் 

னைடஸ்) உறுபபினர்களொல் 

பயன்படுத்்தபபட்டது. இருபபினும், 

இககுழுவினரொல் இவவி்டம் சரியொ்க 

பரொமரிக்கபப்டவில்னல. எனதவ, 

்பொது மக்களின் நன்னமக்கொ்க 

இம்மண்்டபத்ன்தப புதுபபிககும் 

திட்டத்ன்த மொவட்ட மற்றும் நில 

மிடன் ஹைட்ஸ் சமூக மணடபம் புதுப்பொழுவுடன் ்பொது மககள்  
பயன்பொட்டிற்குத் திறபபு விழொக கணடது – குமரேசன்

அலுவல்கத்தி்டம்  முன்னவத்த்தன். 

 இந்்த மண்்டபத்தில்  

கூனரனய சரிச்சய்தல், சொயம் 

பூசு்தல் மற்றும் தவலி்கனள 

சரிச்சய்தல் ஆகிய தமம்பொடடுப 

பணி்கள் தமற்்்கொள்ளபபட்டன. 

முன்ன்தொ்க, அத்துமீறல் மற்றும் ் பொது 

உன்டனம்கனள தச்தபபடுத்து்தல் 

தபொன்ற வழககு்கள் இங்கு அதி்கமொ்க 

நன்ட்பற்றன. எனதவ, பொது்கொபபு 

தநொக்கங்்களுக்கொ்க நொங்்கள் தவலி 

அனமக்க தவண்டியிருந்்தது”, என 

குமதரசன் ்சயதியொளர சந்திபபில் 

விவரித்்தொர. 

   வ்டகிழககு மொவட்ட ்பங்குலு 

்மொைமட ்தொஜுதீன் ரொம்லி பத்து 

உபொன் சட்டமன்ற உறுபபினர 

குமதரசன் முன்னினலயில், ்தொமொன் 

பிரொவுன் கிரொம சமூ்க ்சயல்முனற 

்கழ்கம் (எம்.பி.த்க.த்க) ்தனலவர 

சந்திரபிதரமொவி்டம் அதி்கொரபபூரவ 

்கடி்தத்ன்தயும் மொதிரி சொவினயயும் 

ஒபபன்டத்்தொர. 

 இந்்த மண்்டபத்தில் வசதி்கனள 

தமம்படுத்்தவும் உள்துனற வடிவனமபபு 

பணி்கனள தமம்படுத்்தவும் சில 

்தனியொர நிறுவனங்்கள் நிதியு்தவி 

வழங்்கவுள்ள்தொ்கவும்  குமதரசன் 

கூறினொர.

 “குடியிருபபொளர்கள், குறிபபொ்க 

இனளஞர்கள், இம்மண்்டபத்தில் 

உள்ள வசதி்கனளப பயன்படுத்்த 

ஊககுவிககும் வன்கயில் 

இனையத்்தள வசதினய உருவொக்க 

திட்டமிடடுள்தளொம். தமலும்,  

புத்்த்கங்்கள், புத்்த்க அலமொரி்கள் 

மற்றும் பிற த்தனவயொன ் பொருட்கனள 

பங்்களிக்க விரும்புதவொர ்தனது 

தசனவ னமயத்ன்த 04-6681062 என்ற 

எண்்களில் ்்தொ்டரபுக ்்கொள்ளவும்”, 

என த்கடடுக்்கொண்்டொர.

 ்க்டந்்த பிபரவரி மொ்தம் 

்கடடி்டத்தின் தமம்பொடடுப பணி்கள் 

நினறவன்டந்்தன, ஆனொல் 

ந்டமொட்டக ்கடடுபபொடடு ஆனையின் 

்கொரைமொ்க, இம்மண்்டபம் ்தொம்தமொ்க 

ஒபபன்டக்கபபட்டது என்று 

்மொைமட ்தொஜுதீன் கூறினொர.மிடன் லைடஸ சமூக ைண்ட்பம

்ைம்படுத்த்படட மிடன் லைடஸ சமூக ைண்ட்பத்தின் ைாதிரி சாவிலய 
சந்திரபி்ரைாவிடம ்பத்து உ்பான் சடடைன்ற உறுபபினர குை்ரசன் 

ஒப்பலடத்தார.

ஜொரச்டவுன் - த்கொவிட-19 

்்தொற்றுதநொயொல் ்பரிதும் 

பொதிக்கபபடடுள்ள மொநிலத்தின் 

சு ற் று ல ொ த் து ன ற ன ய 

புதுபபிபப்தற்்கொன முயற்சி்களின் ஒரு 

பகுதியொ்க பினொங்கு அரசு ‘பினொங்கு 

பயை ஒபபந்்தங்்கள்’ (Penang Travel 

Deals) என்ற புதிய வனலத்்தளத்ன்த 

அறிமு்கபபடுத்தியுள்ளது.

 இந்்த வனலத்்தளத்தில் 

பினொங்கு மொநிலத்தில் உள்ள 

்தங்கும்விடுதி ்த்கவல்்கள் மற்றும் 

உள்ளூர சுற்றுலொ ்தலங்்களின் 

ஈரபபு்கனள அறிந்து ்்கொள்ள 

முடியும் என மொநில சுற்றுலொ, ்கனல, 

்கலொசசொரம் மற்றும் பொரம்பரிய 

பினாங்கு மாநிலத்தின்  சுற்றுலாத்துறைறை 
மமம்படுத்்த புதிை வறலத்்தளம அறிமுகம

தமம்பொடு  ஆடசிககுழு உறுபபினர 

இதயொ சூன் இன் ்்தரிவித்்தொர.

 “நொடடிற்குள் பயைக ்கடடுபபொடு்கனள 

நீககி, அ்தனனச சந்ன்தபபடுத்்தல் 

மற்றும் விளம்பர முயற்சி்கள் மூலம் 

உள்நொடடு சுற்றுலொனவ தமம்படுத்்த 

முடியும். எனதவ, இந்்த பிரத்திதய்க 

விளம்பரங்்கள் முககியமொ்க உள்ளூர 

மக்கனள ஈரககும் வண்ைம் 

வனரயறுக்கபபடடுள்ளது. 

 “இத்திட்டம் உள்ளூர 

பயணி்களுககு ்வவதவறு 

அனுபவங்்கனள சிறந்்த ்தள்ளுபடி்கள்  

வழங்குவத்த இ்தன் தநொக்கமொகும்,” 

என்று ஜொரச்டவுனில் உள்ள ்சயின்ட 

கில்ஸ் ் வம்பலி ்தங்கும்விடுதியில் இந்்த 

வனலத்்தளத்ன்த அதி்கொரபபூரவமொ்க 

துவககி னவத்்த பின்னர ்சயதியொளர 

கூட்டத்தில் அவர இவவொறு கூறினொர. 

்தங்கும் விடுதி மற்றும் சுற்றுலொத்்தல 

னமயங்்கள் ்தங்்களின் திட்டங்்கள் 

அல்லது வினல ்கழிவு்கள் சம்பந்்தமொன 

விளம்பரங்்கனள விளம்பரபபடுத்்த 

இந்்த வனலத்்தளம் ஒரு சிறந்்த 

்கருவியொ்கச ்சயல்படும். 

 "பினொங்கு, உள்நொடடு 

பயணி்களுககு இயற்ன்கக்கொடசி 

மொற்றத்ன்த வழங்கும். அத்தொடு, மத்திய 

அரசு மொநிலங்்களுககு இன்டயிலொன 

பயைம் அனுமதிக்கபபட்ட பின்னர 

அனனவரும் பினொங்கினன சிறந்்த 

சுற்றுலொ ்தலமொ்க ்கருதுவர. எனதவ, 

உள்ளூர பயணி்கள் (பினொங்கு வொழ் 

மக்கள்) ்தற்தபொது வழங்்கபபடும் சிறபபு 

சலுன்க்கனளப பயன்படுத்தி உள்ளூர 

சுற்றுலொத் துனறனய ஆ்தரிககுமொறு 

த்கடடுக்்கொள்கிதறன்”, என 

பொயொ ்்தருதபொங் சட்டமன்ற 

உறுபபினருமொன இதயொ கூறினொர.

 இந்்த வனலத்்தளம் வழியொ்க 
பினொங்கு சுற்றுலொ ்த்கவல்்கள் 
குறிபபொ்க பிரசசொரங்்கள் மற்றும் 

சிறபபு சுற்றுபபயை ்்தொகுபபு்கனள 

வினரவில் பதிதவற்றம் ்சயவன்த 

்பொதுமக்கள் எதிரபொரக்கலொம், இது 

உள்நொடடு சுற்றுலொப பயணி்களுககு 

இன்னும் அதி்கமொன த்தரவு்கனள 

வழங்கும். 

 பினொங்கு மொநிலத்தின் 

்கனல, ்கலொசசொரம், பொரம்பரியம், 

உைவு மற்றும் அ்தன் அழகிய 

மைல் ்க்டற்்கனர்கள், மனல்கள்; 

ஆகியவற்றின் இயற்ன்க 

எழில் பன்மு்கத்்தன்னமயு்டன் 

்தங்குமி்டங்்கள் மற்றும் ஈரபபு்கள் 

ஆகியவற்னற ்கொண்ப்தற்கும் 

அனுபவிபப்தற்கும்  சுற்றுபபயணி்கள் 

அ ன ழ க ்க ப ப டு கி ன் ற ன ர . 

தமல் விபரங்்களுககு https://

p e n a n g t r a v e l d e a l s . c o m /  

வனலத்்தளத்ன்த அணு்கலொம்

 பினாங்கு சுற்றுைா வலைத்தளத்லத ஆடசிககுழு உறுபபினர 

இ்யா சூன் இன் முககிய பிரமுகரகளுடன் அதிகாரபபூரவைாகத் துவககி லவத்தார.
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槟州政府与SRS Consortium
签署槟州交通大蓝图工程
交付伙伴主协议，为推动

槟州交通大蓝图立下新的里程碑，全
力迈向改善生活素质、创造新的经济
机会，并且赋予人民权力和环境的可
持续性发展。

此 协 议 涵 盖 峇 六 拜 轻 快 铁 （ B L 
LRT）、槟城第一和第2A泛岛大道计
划（PIL 1、PIL 2A)，以及槟岛南部填
海计划（PSR）。
先启动填海与轻快铁

在签署该协议后，SRS的迫切任务为
启动A岛填海以及轻快铁的项目。

州政府将宣布公开招标，以委任合
格的承包商进行建筑工作。

作为项目拥有者，州政府承诺将遵
守环境冲击评估报告（EIA）中所列出
的一切要求。

此协议由槟州首席部长曹观友和州
秘书阿都拉扎代表州政府，以及SRS的
代表金务大董事经理拿督林云琳及SRS
财团项目总监司徒伟龙签署。出席者
包括两位副首长、多位州行政议员与
州议员、政府机关领导等。

SRS 1个月内提呈财务方案
首长指出，签署该协议后的一个月

内，SRS将向州政府提呈财务方案，以
让州政府研究各种经费。届时州政府
才将决定是否采用前首相敦马哈迪早
前的建议，即州政府通过建立一家特
殊项目公司（SPV）发行债券，筹募资
金来进行交通大蓝图计划。
A岛填海前景备受看好

“我们希望可以尽速启动计划，尤其
是A岛填海，根据市场调查，许多商家
对此计划深感兴趣，因为槟州发展前
景良好，商机处处。”

“ 随 着 中 美 关 系 紧 张 及 新 冠 肺 炎 疫
情影响，很多商家放眼中国以外的市
场，而槟城交通大蓝图的未来发展，
提高了槟州的竞争力。”

S R S 曾 在 2 0 1 5 年 8 月 1 2 日 被 授 予 得
标 书 （ L O A ） ， 以 使 工 程 交 付 伙 伴
（PDP）协议能够获得相关机构的批
准，实施槟州交通大蓝图的项目。随
后，州政府也获准实施槟城第一泛岛
大道计划（PIL 1）以及槟岛南部填海
计划。

峇六拜轻快铁计划也已在2019年8月
19日至11月19日进行公共咨询，目前正
处于最后审批阶段。期间，州政府已
获得97％的参与者表示支持在槟城实
施轻快铁。

槟州交通大蓝图以及槟岛南部填海
计划被视为是槟州政府未来50年的经
济转型项目，以建立更强大的国际服
务和制造中心。

这是改变槟州景观关的键性步骤，
以迈向更先进及精明州属，提供更高
收入工作，以及更优质生活。此外，
随着国际工艺技术迅速发展，若我们
不善用资讯工艺技术（IT）以及完善
的设施积极推动综合性环境发展，那
么槟城将在先进化的过程中被淘汰。

确保施工过程透明化
秉持着能干、问责与透明的CAT政

策，槟州政府将在整个施工过程中，
确保人民能够获取有关槟州交通大蓝
图以及其它相关发展项目的最新信息。

州政府也相信，槟城的未来将取决
于这些大型项目的发展，即槟州交通
大蓝图和槟岛南部填海计划。这些计
划具有强大催化剂，推动槟州增长及

前进，并在未来10年把槟城推向国际
舞台。
首长：槟政府承诺以民为本

槟州首席部长曹观友致词时说，众
所周知，槟州希盟政府自2008年执政
槟州以来，就承诺要为槟民打造更舒
服、清洁、绿意、安全及宜居的城市。

“除了照顾人民的福祉、教育、经济
发展、投资、房屋、和谐，州政府也
致力于为槟民带来更完善的设施，尤
其是解决日愈严重的交通阻塞问题。”

“槟州政府于2015年，通过公开招标
征求计划书，委任了SRS Consortium
为槟州交通大蓝图工程交付伙伴，概
述了四管齐下的方法，以加强槟州经
济。 该倡议的目的是改善人民的生活
条件、创造新的经济机会，并赋予人
民权力和环境可持续性。”

“ 槟 州 交 通 大 蓝 图 是 改 变 槟 州 景 观
的关键性步骤，以迈向更先进及精明
的州属，提供更高收入工作，以及更
优质生活。此外，随着国际技术迅速
发展，槟州必须采取积极行动，以先
进的信息技术模式和设施创造综合环
境，以免被淘汰。”

州政府与SRS Consortium
签署槟州交通大蓝图伙伴协议

曹观友（左二）与林云琳（右二）展示
协议书。左一为阿都拉扎，右一为司徒
伟龙。
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别白白浪费一场危机 ！
最近，一家国际工程咨询公司的本地分行，邀

我分享在新冠肺炎疫情后新常态的一些经验。
其中，一个专家小组正研究这场全球性大流行

如何影响了城市规划，而我们又应该如何针对我
们的城市和生活进行重新思考。

其中一名专家认为，我们应该积极应对这些挑
战。他建议我们把握这场危机，趁这个时候做些
具有影响力的事情，让我们的城市往更宜居和可
持续的方向发展。

“Don’t waste the crisis”意味着我们应该以积极
的心态来面对新冠肺炎疫情所带来的影响，正面
的思考会促使我们变得更强大，更好。

为了对抗新冠肺炎，我国实施行动管制已来到
了第108天。这百天的努力让我们成功遏制及阻断

感染链。
我们都知道，每一个人，无论是个人到企业机

构，甚至整个国家都得经历这场危机，但重要的
是，我们如何去应对。

许多人都察觉到，我们所熟悉的世界发生了很
大的变化。一开始，我们认为改变是件不可能的
事，但新冠肺炎的爆发却让我们做到了这一点。

我 知 道 ， 这 场 危 机 对 我 们 有 着 截 然 不 同 的 影
响，不同之处在于我们如何去应对。

一些人可能已经选择放弃，但也有许多人采取
了适当的行动，寻找新的机会并以不同的形式来
处事，以应对这场危机。

在个人方面，此次危机或许会让你蒙受一些损
失，但是危机同时也可以让你重新认识自己、自

己的工作，以及你对生活与美好憧憬的坚持。
同样的，企业或公司方面也不能无动于衷，或

选择做回同样的事情，期望得到同样的结果。当
你身处的环境已经出现了变化，你就不能错过这
场危机，以重塑的业务以取得更好的成果。

即使是政府，也绝不能白白浪费这场危机，并
且需要抓紧机会创新和改善我们的绩效。

每 个 国 家 应 对 新 冠 肺 炎 疫 情 的 方 式 都 会 产 生
不同的结果。尽管有些国家几乎已完全复苏，但
有些国家依然每天在为成千上万的新增病例而抗
争。

我希望自己没有错过这场危机，并且持续从中
汲取新经验，以至于自己最终可以成为一个更好
的人。

美 国 德 康 医 疗 （ D e x c o m ） 将
入驻槟城峇都加湾工业区，其占
地28英亩的新厂，预计在今年下
半年动工！

槟 州 首 席 部 长 曹 观 友 指 出 ，
总 部 位 于 美 国 的 D e x c o m 是
一 家 获 得 全 球 认 可 的 医 疗 技
术 公 司 ， 也 被 公 认 为 连 续 血
糖监测（continuous glucose 
monitoring, CGM）系统中，最
具创新力的公司之一，改变了糖
尿病患者的生活。2019年，全球
大 约 有 4 亿 5 0 0 0 万 成 人 患 有 糖 尿
病。

他是在首长办公室召开记者会
时，欣喜宣布这项好消息。

他 说 ， D e x c o m 驻 槟 新 厂 主 要
专注于制造CGM系统的传感器，
以及加载装置，这将在未来10年
创造大量的就业机会， 其中包括
在制造、设施管理，以及与制造
相关的研发工作。

“Dexcom在槟城的设施将是该
公司的第三家工厂，也是其首家
在美国以外的工厂。”

“引入Dexcom建立设施,标志着
槟州将进军监测血糖领域领域，
这深具意义。”

巩固医疗技术领域地位
他 表 示 ， D e x c o m 在 槟 城 的 投

资, 说明了该公司的目光已超越
当前新冠肺炎疫情所引起的不确
定性。

他说，该公司的投资关键考量
包括选择一个具备稳健且可持续
发展生态系统的地点，以满足其
技术、产品和长期增长战略的需
求。

“ 槟 州 政 府 保 证 将 持 续 的 巩 固
其在医疗技术领域的地位。”

槟具完善专业知识
他 也 提 及 ， 新 时 代 的 医 疗 技

术已改变了医生和患者的互动方
式。 无论是获取实时信息、追踪
过去的健康记录、鉴定潜在的健
康问题，还是制定治疗方案等，
都可发现智能医疗设备已逐步取
代传统的方式。

他表示，槟城拥有半个世纪的
工业经验，建立了强大的工业生
态系统，并辅助了医疗技术公司

右起：曹观友、扎基尤丁、吕丽莲、阿都哈林、阿兹及李家全对德康医疗将入驻槟城赞好。        

的需求。
他 说 ， 槟 州 拥 有 5 0 多 家 医 疗 设 备 公

司，是东南亚医疗设备工业集群最集中
的地方之一。

“Dexcom的CGM系统需要电子工程和
制造以及相关辅助服务的支持，而槟城
在这方面已具有完善的的专业知识。”

他说，CGM系统可更精准地监测血糖
水平，从而使糖尿病患者能够更好地调
节血糖。

“如此一来，这降低了糖尿病的相关并
发症风险，同时也改善患者的健康，并
减少在医疗保健的开销。”

大量投资涌入槟州
他补充，槟城制造业批准投资总额在

2019年创下历史新高，新投资和再投资

都大量流入槟州。
“在2019年，槟城成功获得169亿令吉

制造业批准投资，同比增加192%, 是10
年来平均80亿令吉的2倍多。”

他表示，槟州政府将透过槟城投资机
构及槟州发展机构，继续专注于吸引可
为州内经济带来深远影响的投资项目。

“这些项目可促使供应链本地化, 、创
造高质量工作、提升本地技术人员的技
能，同时将带来倍数的经济效应。”

他 亦 感 激 马 来 西 亚 投 资 发 展 局
（MIDA)与槟城投资机构紧密合作，为
槟州吸引了优质的投资项目。

吕丽莲：颠覆传统医疗方法
投 资 槟 城 首 席 执 行 员 拿 督 吕 丽 莲 表

示，上述的CGM系统颠覆了糖尿病患者

传统的指尖（Fingers t i ck）血糖监测的
方式。

她说，以往糖尿病患者可能需要一天
数次，透过指尖血监测血糖的情况，但
引入上述新科技后，就颠覆了传统的方
式。

她表示，这CGM系统除了准确的测量
出患者血糖情况，同时也方便患者的家
人时刻监控及关注患者。

她指出，这产品在市场上有很大的需
求，因此对于这科技能够引入槟城感到
开心。

记 者 会 出 席 者 包 括 ： 第 一 副 首 长 扎
基尤丁、槟州国内与国际贸易、消费人
事务、企业发展委员会主席拿督阿都哈
林、首席部长特别投资顾问兼投资槟城
机构董事拿督斯里李家全、槟州发展机
构副总经理阿兹等。

美国德康医疗设新厂 
首长：槟进军监测血糖领域
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主题为“走吧，体验槟城”(Jom! 
Experience Penang)的槟城旅游新
网页penangtraveldeals.com终于
推出了，网页内包含丰富超值的
槟城酒店和旅游景点优惠，欢迎
所有民众趁此优惠促销的最佳时
期，一同来体验槟城！

槟州旅游、艺术、文化及遗产
委员会主席杨顺兴说，槟城旅游业
因为新冠肺炎疫情的影响，而遭受
了打击，为此槟州政府也推出了一
系列的旅游复苏及振兴计划。

他在新网页推介仪式上致词时
说，为了鼓励更多来选择槟城为
国内旅游的目的地，槟州政府推
出了新网页，即penangtraveldeals.
com，网页内包含了超值的酒店，
以及槟州各个热门旅游景点

“希望有兴趣前来槟城旅游的民
众，可以浏览该网站，并开始规
划旅程。”

他 相 信 ， 槟 州 政 府 与 各 个 单
位，以及旅游业者紧密合作及配
合下，可更快速的重振槟州旅游
业，达到更好的明天。

杨顺兴：州政府收到空中缆
车计划建议书

另一方面，针对《星报》报导
私人界向州政府提呈直落巴巷至
升旗山空中缆车计划书一事，杨
顺兴今日受询时承认，州政府确
有收到相关建议书。

他说，州政府欢迎任何单位提

呈建议书，只要对槟州基有贡献
的计划，州政府都准备聆听及仔
细研究。

“ 州 政 府 收 到 数 个 私 人 界 的 空
中缆车计划建议书，路线都不一
样，而州政府目前也已授权升旗
山机构为负责研究私人界提呈的
空中缆车建议书单位。”

询及联邦政府取消升旗山缆车
计划的10亿令吉拨款，是否会导
致该计划取消，他表示该计划并
没有终止，既然联邦政府取消拨
款，那槟州政府唯有“自力更生”。

邱武林：酒店入住率渐提升
大马酒店公会槟州分会主席邱

武林说，自联邦政府宣布可以跨
州旅行后，槟城市区开始人潮及
车辆涌现，著名景点包括峇都丁
宜也有许多游客，这是非常好的
现象。

他说，槟城海边酒店入住率在
周末达至60%，而在城市区的酒店
入住率则有30%，目前平日里的酒
店入住率还不理想，但相信随着
更多的优惠，酒店的入住率将会
逐步获得提升及改善。

“随着槟州政府将会提供符合标
准作业程序（SOP）的证书，这也
会成为酒店作为推广及营销的卖
点之一，让本地及国外的游客感
到更安心。”

槟城旅游网页有好介绍
“走吧，体验

槟城！”

“全民艺起来：无所不在”
乔治市艺术节今年线上见

槟 州 政 府 致 力
将 州 内 艺 文 产

业数码化，帮
助 业 者 在 新
常态中重振
旗鼓。

槟
州 旅
游 、 艺
术 、 文 化
与遗产委员会
主席杨顺兴行政议
员指出，配合“后新冠肺炎疫情新
常态”大方向，今年乔治市艺术节
移师云端，届时民众可透过网络
观赏艺文表演。

“今年线上乔治市艺术节，将
落在7月4日至19日，活动包括线
上 艺 术 表 演 、 展 览 、 分 享 会 、
工作坊等多达9项的精彩艺术活
动。在此期间，民众可透过智慧
型手机、电脑、平板电脑等观赏
各类型艺术，包括视觉艺术、舞

台 剧 、 音
乐 、 舞
蹈、影像
等。”

杨 顺 兴
指 出 ， 今

年 的 线 上
乔 治 市 艺 术

节 ， 主 题 为 “
全 民 艺 起 来 ：

无 所 不 在 ” ， 换 言
之今年的线上艺术节

让 所 有 人 ， 无 论 年 龄 、
背景，无论何时、何地，都能参

与其中，透过网络体验全新的感
受。

“所有人都应该做好准备，迎接
新常态的到来，包括文化与艺术
领域。”

他说，槟州政府致力将州内艺
文产业数码化，帮助业者在新常
态中重振旗鼓。

欲 知 更 多 详 情 ， 可 浏 览
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
GeorgeTownFestival。

欢迎民众线上观赏多姿多彩的艺术表演 。

槟州政府推介“Jom!Experience Penang”网页，（左起）黄茁原 、杨顺兴、邱
武林及庄学腾。

快趁此超多优惠的最佳时期
选择来槟旅游!

庄学腾鼓励趁优惠期旅游槟城
槟州旅游景点业者协会（ATAP）主席

庄学腾说，许多人因为行动管制令而被困
在家中长达三个月之久，可以趁此时超多
优惠的最佳时期选择来槟旅游，一同来体
验槟城。

他说，槟城的五星级酒店以及著名的
热门景点，现在都在以超值的优惠进行促
销，“此时不游槟，更待何时？”，因此他
呼吁民众勿在呆在家里，一起携带孩子和
朋友们来槟城游玩。

会上，槟州环球机构总经理黄茁原也介
绍新网页，目前该网页共有多达90个合作
伙伴，未来还会持续增加中。

有兴趣知道更多槟城旅游的相关咨询及
优惠，欢迎浏览penangtraveldeals.com获
取更多详情。
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槟岛市政厅例常会议通过实施惠民
政策，配合槟州人民援助配套2.0，市
厅追加公共房屋和州政府及地方政府
管辖的商业单位豁免租金长达4个月。

在 3 月 2 5 日 宣 布 的 槟 州 人 民 援 助 配
套1.0，州政府豁免公共房屋(program 
perumahan rakyat/ PPR)2个月租金。
住户无需缴交今年4月及5月租金。

市厅日前通过配合5月6日宣布的槟
州人民援助配套2.0，PPR组屋住户，
除了4月及5月，也享有豁免6月及7月
租金。

槟岛市厅财务部常务委员会交替主
席王宇航在月常会议上指出，至于州
政府及地方政府管辖内商铺，在援助

配套1.0时获得豁免4月份租金，如今
配合援助配套2.0，5月、6月及7月也
豁免租金。

获 得 豁 免 租 金 的 公 共 房 屋 有 1 5 6 6
单位，商业单位则有5963个，在豁免
4 个 月 租 金 下 ， 州 政 府 需 承 担 3 8 4 万
8000令吉。
峇都兰樟巴刹增建停车场

另一方面，王宇航透露，市政厅将
在峇都兰樟巴刹增建停车场，即不久
前宣布的肉鸡批发中心计划附近。

市 政 厅 将 拨 款 4 7 3 万 1 3 5 9 令 吉 ， 在
当 地 建 包 含 8 4 个 停 车 位 的 双 层 停 车
场。

槟市厅通过惠民政策       
公共房屋及商业单位豁免4个月租金

生蠔养殖发展潜能巨大。

槟州政府将协助位于浮罗山背的全
国唯一生蠔育苗厂获得更大发展。

槟州首长曹观友表示，州政府必须
鼓励高价值农产业和海产养殖业，在
州内走得更远，成为州内的经济发展
来源之一。

他说，生蠔养殖做为一项绿色养殖
行业，其发展潜能巨大，而坐落在浮
罗勿洞的全国唯一生蠔育苗厂，更是
本地蠔农们获得苗种的重要途径，因
此，这项产业必须被推广。

他指出，州政府将从各方面协助上

述工厂取得更大成功，其中包括协助
前者申请一个地点，做为另一个育苗
厂事宜，当局将给予配合。

他 是 前 往 上 述 工 厂 巡 视 后 ， 这 么
指出。同行者包括槟州行政议员杨顺
兴、诺雷拉和浮罗山背区国会议员峇
迪亚等。
王建博：大马饲养生蠔得天独厚

较早前，东主王建博透露，生蠔养
殖属于绿色农业，因为生蠔的食物来
自自然界，而且由于其习性关系，更

能 够 成 为 自 然 界 清 道 夫 ， 净 化 当 地 水
源。

他 说 ， 大 马 在 饲 养 生 蠔 方 面 得 天 独
厚，因在其他国家平均3至4年才能成长
成适合售卖尺寸的生蠔，在大马只需1
年时间就能达到相同效果。

“生蠔养殖是一个潜能巨大的市场，
因为截至目前，我国大部分生蠔仍然依
靠进口提供。”
诺蕾拉冀威省设生蠔养殖基地

对于生蠔养殖，掌管卫生、农业及工
业事务的诺雷拉希望，能够把有关产业
推广出去，惠及更多农民。

同时，她也邀请王氏，前往威省本那

牙两个红树林进行考察，以确认是否当
地有成为生蠔养殖基地的潜能。

“生蠔养殖也被带上北马经济特区讨
论，而槟州行政议会也已开会讨论，支
持这项产业在本地的发展。”

峇迪亚认为，经过正确的规划，生蠔
育苗能够成为又一个生态旅游产品，协
助槟州推动旅游业。

这 座 位 于 槟 岛 浮 罗 山 背 ， 名 为
Seaharvest Aquamarine（M）SDN 
BHD的生蠔育苗厂，占地逾1依格，是
我 国 目 前 唯 一 能 够 培 育 生 蠔 苗 种 的 工
厂。

该工厂目前每年能够培育超过1千万
生蠔苗种，分销至各地蠔农进行养殖。

王建博（左）向曹观
友、杨顺兴、 峇迪亚等
讲解培育生蠔情况。

鼓励海产养殖业

槟政府挺
育苗厂获更大发展

槟政府全力协助位于浮
罗山背的全国唯一生蠔
育苗厂取得更好发展。
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阔别3个月后，在复苏行动管制令下，槟州所有游泳中心终
开放让游泳运动员及选手进行训练。

槟州青年及体育委员会主席孙意志行政议员表示，为避免
出现拥挤的情况，有25名大马运动会选手到槟州国际会展中
心（Spice）游泳中心进行训练，其余的选手则分散到其他游
泳中心。

他是在前往上述游泳中心巡视时，如是表示，并对游泳选
手可以重新投入训练而感到开心。
游泳训练需社交距离

他指出，满意槟州国际会展中心（Spice）游泳中心所执行
的标准作业程序。

他 说 ， 选 手 们 在 进 行 训 练 时 ， 选 手 们 在 游 至 尾 端 要 折 返
时，需转向另一个泳道，以保持社交距离。

“ 为 确 保 安 全 ， 中 心 内 的 泳 池 会 每 隔 两 小 时 进 行 水 质 测
试。”

他亦提及，依据标准作业程序，不论是属政府或私人的游

携手同行发挥自我
女人行表扬会欢迎报名

为表扬不同领域的优秀女性，并提供女性一个创造
和自我价值的舞台，来自吉隆坡的私营机构“女人心世
界”将移师槟城，举办第三届“女人行表扬会”，并欢迎
来自各个领域的女性报名参与。

槟州妇女及家庭发展、性别包容和非伊斯兰宗教委
员会主席章瑛说，此次的“女人行表扬会”与众不同，主
要是凸显平凡女性中不平凡的生命力，以及她们对社会
和家庭的价值。

“恰逢今年面临新冠肺炎疫情的冲击，此表扬会更是
一项提醒和鼓励，因此槟州政府将会给予大力支持。”
章瑛：对女性肯定与鼓励

她说，女人在生活中需要扮演多重角色，家庭和职
业必须均衡兼顾，尤其在疫情期间，更需要共同承担起
家庭的经济困境，因此这项表扬会也是对于女性的一种
肯定与鼓励。

“这项表扬会自2018年开始，至今已迈入第三届，这
个平台不仅打破了传统思维，也创造了新女性独立自
主的价值，过去不少被表扬的女性，她们的励志精神
和价值被广为分享，影响力也不断提升，这是令人鼓舞
的。”
10月10日晚上云端连线

“女人心世界“创办人莫秀笠说，“女人行表扬会”有两
个重要意义，第一即是“女人行！”，第二就是女人可以
携手同行，一起发挥自我价值。

“很多女性都认为一般表扬的舞台或门槛都非常高，
但”女人行表扬会“亦有增设特别的组别，那就是家庭主
妇都可参与的组别，让主妇们不再是默默无名，只会付
出的女性，她们更可以透过表扬会来寻找自我价值。

她说，今年表扬会的特点还包括将会办法殊荣给予
各国各地头做自身专业和影响力，为国家和社会付出贡
献的女性，尤其是在新冠肺炎期间的前线人员。

不仅如此，被表扬的女性们的故事还会汇集并出版
特辑，将这三届得奖者的故事整合起来，激励更多女
性，同时，刊物所得的盈利在扣除成本与开销后，将捐
献给予双福心善残章中心作为营运用途。

“女人行表扬会”将于10月10日,晚上8时举办云端连
线，实体表扬会则暂定于光大The Top。

表扬领域即组别分为5个组别，即家庭组、社会贡献
组、女青年影响力组（18岁至30岁）、女创业家组（营

业5年新创公司持有人）、女商人组（其公司拥有10年
以上历史）。

大会今年也邀请海外个人影响力杰出的女性，包括
中国歌手及慈善公益家韩红，以及中国带货女王薇娅给
予表扬，此外本地的拿督甄安妮也获得个人成就奖。

“女人行表扬会”报名截至日期为7月25日，预报名着
可浏览www.womenglamouraward.com填写报名表格，
欲询问详情可联络011-27087510。

与会者包括双溪槟榔区州议员林秀琴、槟州妇女发
展机构首席执行员王美玲、筹委会主席刘孋莹以及评审
陈国祥博士。

游泳选手恢复训练
孙意志满意防疫举措

孙意志（左3）满意游泳中心
的防疫举措，让运动员安心
训练。

章瑛（左五）欢迎各个领域的女性报名参与“女人行表扬会”。 

泳中心，只允许营业到晚间9时。
他补充，目前任何运动仅开放训练，无法进

行比赛。
他说，若疫情受到控制，或许可在年杪举办

小型比赛，但需视情况而定。
李引耀：区分选手及公众游泳时间

TAD游泳学校总监李引耀表示，随着7月1日
泳池开放给公众后，该中心会分时段来限制人
流，比如划分游泳课，区分选手和公众游泳时

间。
他说，有关详情和时间表会近期内发布到网

站及面子书专页。
费迪南：视情况决定时间限制

至于是否会限制游泳时间，该游泳中心总经
理费迪南指出，需看重开后的反应如何，如果
人潮不多就不需要限制游泳时间。

他说，若开放后很多人涌入游泳，会考虑实
行时间限制。

游泳选手进
行训练时，
需保持社交
距离。
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为了缓解苏洛温伯勒（Solok Van 
Praagh）一带常年水患的问题，槟州政
府拨款37万8000令吉在该区进行排水系
统提升计划，预计年杪竣工。

峇都兰樟区州议员王耶宗说，Solok 
Van Praagh住宅区位于低洼地区，因此
经常面对水灾问题，为此槟州政府进行
小型治水计划，即加宽及加深水沟，以

及建设蓄水池，希望能缓解当地水灾问
题。
王耶宗：今年杪完工

他说，这项计划从今年1月份动工，
原本预计7月完工，但因为行动管制令
的影响，工程将会延至今年杪完成。

“当地共有50户人家，大约200名居

民，希望工程竣工后可以把水灾问题降
低。”

他也补充，提升计划包括将原本窄
小的水沟延长210米，并扩展至6尺宽
（1800毫米）以及4尺深（1200毫米）
，而蓄水池也可容纳1000立方米的水
量，若遇到下雨时，无法及时排出的水
将会暂时蓄在那里。

这 项 计 划 同 时 也 建 造 鸭 嘴 排 水 阀
（duck bill)以防止水流溢出，而工程竣
工后，大雨时雨水将会先流入沟渠，若
沟渠水流暴涨，那溢出的水则会倒流入
蓄水池，有助减少局部水患问题。

他 说 ， 该 工 程 施 工 完 成 后 ， 当 局
也会重新铺好道路，并提升该区的草
场。 

经济复苏咨询委员会开会
为6领域克服疫后挑战  

槟州首席部长曹观友日前在光大主持槟城社会经济
复苏咨询委员会（PSERCC）第一次会议，以商讨槟州
在新冠肺炎疫情后，所面对的各项经济挑战与问题。

会上，领导们也针对旅游业（国内，国际和医疗旅
游）、房屋、数字化、投资、裁员和失业率、工资补贴
和基础设施等各种问题进行讨论，并制定解决方案。

曹 观 友 说 ， 在 经 过 会 议 上 丰 硕 的 讨 论 成 果
后，PSERCC的6个工作组将在接下来的两周内开会，
并制定克服经济挑战的策略，然后再提呈至行政会
议。

6个工作组分别为第一副首长拿督扎基尤丁（工业/
中小企业/零售）、第二副首拉玛沙米（劳动市场领
域）、槟州行政议员佳日星（房屋）、再里尔（基本
设施及交通）、杨顺兴（旅游领域）以及诺雷拉（食
品工业部）所主导。

曹观友说，基本设施将扮演者重要的角色，该组并
发挥其作用推动基本设施计划及工作，特别是可以改
变经济状况的数码设施。

他也认为，在等待联邦政府宣布开放国际旅游之
时，国内旅游也是拯救该领域的重要关键之一，例如
升旗山在上周末，就突破了6000名游客量。

“不过，目前对于医疗旅游还不太乐观，因为印尼目
前疫情尚没有结束，基于卫生与安全的因素，不会有
太多人在近期前来医疗旅游。”

他认为，应专注于推广国内旅游，以及来自其他州
属的游客，因为在过去的两个周末，许多外州游客都
纷纷来槟旅游，这毫无疑问的显示了槟城，是游客喜
爱的旅游目的地，为此需要在此期间更加以利用，以
重振本地酒店及旅游业。

对此，大马酒店公会槟州分会主席邱武林则说，槟

城的海滩酒店在周末入住率达70％，但在工作日的入
住率却不理想，而城市酒店周末入住率为40％，工作
日则为20％。

会上，所有人都针对各项议题提供意见及反馈，而
这六个工作组将举行各自会议，以便进一步提出建议
方案和行动计划。

与会者包括槟州财政馆拿督沙鲁、槟州首席部长特

别投资顾问拿督斯里李家全、北部走廊执行局首席执
行官拿督斯里杰巴辛格·约翰、马来西亚房地产发展
商公会（REDHA）槟州分会主席拿督杜进良、数字
槟城首席执行长杨春福、槟州科技中心有限公司主席
拿督斯里王寿苔、槟城港口有限公司主席拿督赛莫哈
末、大马酒店公会槟州分会主席邱武林及槟城研究院
执行董事拿督黄基明等人。

州政府拨款提升排水系统
为苏洛温伯勒解水患

曹观友主持槟城社会经济复苏咨询委员会第一次会议 。

苏洛温伯勒排水系统提升计划预计年杪竣工。 王耶宗(左）巡视排水系统提升工程时聆听汇报。

槟州工程、基设与治水事务委员会主席再里尔说，槟
州政府在去年批准1000万令吉，维修槟岛西南区敦沙顿
路的斜坡。有关维修路段分别涉及0.8公里处（下斜坡）
、0.8至0.9公里处（上斜坡）、2.2公里处（上斜坡）和7.3
公里处（上斜坡），及周围路段。

这项计划是通过“土钉钉土”技术（soil nailing with 
guniting），涉及工程包括修复与巩固斜坡，并没涉及任
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随 着 国 家 安 全 理 事 会 确 认 国 内 主
题公园可以重开，世外逃园（Escape 
Theme Park）终重新开放，首日就迎
来70名访客，迫不及待的在大自然环境
下体验久违的极限挑战。

掌管槟州旅游事务的行政议员杨顺
兴前往巡视园内的标准作业程序。“昨
日巡视虫鸣大地（Entopia）时，我发
现访客已有所增加，而今早的世外逃
园访客人数反应也不俗，相信可逐步
让人对州内的旅游业恢复信心。”

他指出，以目前的状况来看，游客
较倾向低密度、开放式及自然的旅游
景点，州政府将会推广具有创意国内
旅游项目，如观鸟景点，接下来也会
开拓更多的自然景点。

他也透露，州政府将在近期推出“防
疫标准作业程序认证”，以鼓励旅游相
关领域业者遵守州政府所推出的防疫
标准作业程序与条规。

“槟州将会是全国首个推出“防疫标准作业程序认证”
州属，将槟城打造成一座能让游客放心及安全旅行的
景点，迈向新常态。”

 沈芝庆 ：推特别配套吸引民众
世外逃园首席执行员沈芝庆说，该乐园严格遵循标

准作业程序，包括提供口罩、手套、和洗手液，在入
口处测量体温及消毒园内公共设施等等。

“不仅如此，乐园早前总共可容纳3000人，而目前我
们也将会限制入园人数，即最高达1000人。”

他说，复原行管令后，人人都想出外与大自然接
触，该园推出只需180令吉的两日配套，包含2天入门

券及1夜露营体验，让访客可住在园内，体验大自然的
乐趣。

“我希望民众可前来世外逃园体验两天一夜的露营配
套，感受这个远离城市的大自然环境，同时随着乐园
的开放，也希望能带动及激活周边的旅游业，包括峇
都丁宜一带的酒店。”

此外，杨顺兴也勘察升旗山The Habitat生态公园，
该景点甚至在复苏期行动管制令生效前，已执行防疫
措施，包括定期在园区实施卫生处理、消毒、检测体
温等工作。

 他说：“据该生态公园管理层汇报，控制访客人数
也是该园区其中的标准作业程序，以确保遵守保持安
全社交距离防疫指南。”

敦沙顿路斜坡修复竣工
再里尔：工程省钱又快捷

工作人员将会定时为园内的设施进行消毒，确保访客
的安全。

槟州工程、基设与治水事务委员会主席再里尔说，槟
州政府在去年批准1000万令吉，维修槟岛西南区敦沙顿
路的斜坡。有关维修路段分别涉及0.8公里处（下斜坡）
、0.8至0.9公里处（上斜坡）、2.2公里处（上斜坡）和7.3
公里处（上斜坡），及周围路段。

这项计划是通过“土钉钉土”技术（soil nailing with 
guniting），涉及工程包括修复与巩固斜坡，并没涉及任

何徵土活动。
承包商工程得标数额，大约745万5500令吉，在完成工

程后的总开销则只有683万令吉，整个计划省下了317万
令吉。同时，此计划提早16天竣工。

这项斜坡修复计划，体现出对槟州政府人民的关怀，
及时刻关注槟州基设发展，给槟州人与浮罗山背一带居
民带来更多便利。

世外逃园重开反应不俗   
杨顺兴有信心旅游业逐复苏

世外逃园重新开放，杨顺兴（右2）在沈芝庆（左2）及许展强（右1）
陪同下前往巡视。

敦沙顿路斜坡
修复前图片。  

敦 沙 顿 路 斜 坡
修复后图片。
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槟州首长曹观友表示，槟州供水机构已经致函当
局，向当局做出相关申请，他希望当局能够给予批
准，让孟光水坝重新投入使用。

另一方面，针对孟光水坝仍有部分工程未完成，他
说，孟光水坝是槟州一个非常重要的战略性水坝，肩
负着确保州内水源安全使命，因此，他冀望仍未完工
的部分能够尽快解决，以完善州内的整个水源供应系
统。

他是在前往孟光水坝，视察其拓展计划进展时，这
么指出。同行者包括槟州供水机构首席执行员拿督杰
瑟尼、槟州行政议员再里尔、诺蕾拉、峇东埔国会议
员努鲁依莎、大山脚国会议员沈志强、槟州议员王丽
丽及威省市长拿督罗查理等。
杰瑟尼冀完成最后两项工程

较早前，杰瑟尼向首长作出简报时透露，拓展计划

大致上已经完成，不过在计
划中的2B及2C阶段仍未完
成。

这两个工程分别是，铺设
从麦苏龙泵站至双溪赖运河
长达7公里的水管，和建设
日传量高达4亿4000万公升水
的拉哈威泵站。

“如果上述两个计划不完
成，那孟光水坝做为对抗州
内旱季的战略地位将大打折
扣。”

目前，虽然孟光水坝已完成扩建，但每日的取水量
依旧停留在每日3亿公升，而2019年槟州平均每日用水
量超过8亿公升。

无论如何，他透露，其机构已经致函环境及水务

部，向当局表达有条件接管孟光水坝的意愿，并列出
槟州所有的移交条件。

“我们也要向当局确认上述两项计划，将会得到执
行。”

截至6月24日，孟光水坝的蓄水量高达84.5%，而扩
建后的水坝，最高蓄水量为676亿5400万公升的水源。

首长：槟政府准备好了

方美铼(右二)在王育璇市议员(左二)陪同下巡视高渊努力花园临时夜市 。

高渊努力花园（Taman Nuri）“三合
一”临时夜市成功试跑，逾240名夜市小
贩终于能够开档营业了。

有关夜市是于6月28日下午6时“开工
大吉”，此临时夜市将营业至8月31日，
胥视届时疫情情况后，再来决定后续安
排。

爪 夷 区 州 议 员 方 美 铼 前 往 当 地 巡
视，以确保首日的临时夜市开市顺利
后，向记者透露，临时夜市汇集3个原
有夜市的商贩，共有超过240名业者一
起营业。

他说，虽然规划为临时夜市的地点
方圆1公里，但是为了在保持社交安全
距离的同时，也最大化空间使用率，当
局只能在当地规划出326个摊格位置。

“我们的摊格有限，为了让大家都能
够做生意，我们设下规定，即在原有
夜市经营4个摊格以上，最多能够申请
两格；3个摊格以下者则只能拿1个摊
格。“

他不讳言，此做法是在遵守当局设
下的标准作业程序下做出的安排，虽然
无法无法满足大家所有需求，但这是目
前所能做出的最好调整。

因此，他希望大家可以给予谅解，

并且配合当局把夜市的标准作业程序
（SOP）做好。

询 及 临 时 夜 市 的 作 业 安 排 ， 他 透
露，有关夜市只开放3个进出口让民众
使用，而这些地方都将派人驻守，检测
民众体温并督促民众填写个人资料，以
方便当局追踪。

站岗人员留意人潮控制
临时夜市设有3个出入口，约有25人

站岗，包括乡管会成员、自愿警卫队
及义工。民众进入夜市都必须登记名
字及联络号码，也需测量体温，当每
个入口处登记人数达到150人时，站岗
人员会在群组通报，留意人潮控制。

目前，有关夜市共有逾240个售卖各
种商品的摊格，其中逾130档为杂货用
品，其余则为食材、水果等摊贩。

临时夜市是方美铼和其团队，为了
符合当局在新冠疫情期间，所面对的
多项标准作业程序，而策划的折衷方
案。

其目的是为了让原本无法符合开市
资格的夜市，在经过完善规划后能够
顺利开市，让生计受到疫情影响的商
贩们，能够顺利做生意。 

高渊努力花园临时夜市开市顺利
方美铼促贩商配合做好SOP

有条件接管孟光水坝 

曹观友、再里尔、诺蕾拉、努鲁依莎、沈志强、王丽丽罗查理等巡视孟光水坝 。 

孟光水坝仍有部分工程未完成 。 
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槟州地方政府委员会主席佳日星指
出，截至6月29日，槟威两地地方政府已
发出147个准证，允准榴梿或季节性水果
贩商恢复营业，且贩商需严格执行标准
作业程序。

他是在出席“Masks4ALL Malaysia 
movement”活动时，如是指出。上述准
证分别是威省93个、槟岛54个。

他说，基于考量到目前是榴梿及其他
水果的季节，因此允许相关贩商重新营
业。此举除了帮助贩商们，也是振兴州
内经济的其中一个举措。

他认为，如果不给予重新营业，一
旦榴梿季节过了，这些贩商就不再有收
入。他说，槟州政府时刻关注州内贩商
的情况，并给予协助，尤其是受到疫情
影响的领域。
34巴刹获重新营业

他也提及，截至6月29日，共有34间
巴刹获得允准重新营业，其中包括9个
早市（Pasar Pagi）、21个夜市（Pasar 
Malam）、4个市集（Pasar Ria）。

他说，目前还有其他的巴刹的申请仍
然在处理中，一旦批准就可获得准证。
不同领域遵守不同作业程序

他指出，大部分领域在复原管制期已
逐步开放，紧接着还会分阶段开放其他

领域，同时也需执行不同的标准作业程
序。

“不同的领域，有不同的标准作业程
序，而最普遍的是必须戴口罩、测量体
温、准备消毒搓手液 ，以及提供联络
方式，这方便当局在必要时，可查询追
踪。”

他举例，学校、建筑工地、公共巴

刹、小贩中心等，都有不同的标准作业
程序。

“当然，这些开放所给予的自由，仍需
要负起很多的责任，因为这场疫情战争
还未结束。”

他认为大家在防疫方面依旧不可掉以
轻心，需确保遵守标准作业程序。

继续努力维持绿州
他表示，槟威两地市政厅已检查近50

万个单位，以确这些商业单位都遵守标
准作业程序。

“在警方、消拯员、自愿治安队等前线
人员的协助，以及人民的高度配合下，
遵守率超越99%，近乎100%。”

他相信，槟城子民能够继续这努力，
维持槟州为绿州。
发600万个口罩予槟民

他也提及，槟州政府至今已发放600万
个口罩予全槟人民，而槟州政府接获私
人界捐献的50万个口罩，已分阶段派发
给人民。

至于“Masks4ALL Malaysia movement”
活动，他表示，在长青企业（CNI）霹
雳路分行负责人庄丽艳的安排下，共分
发了1000个再循环口罩予3个非政府组
织。

上述受惠的非政府组织为感恩之家非
营利老人院、槟城佛义、净莲慈悲院。

他说，有关单位分发再循环口罩，这
可避免口罩使用后乱丢的问题。

“这场疫情是持久战，不懂何时结束，
因此再循环口罩会是很好的选择。”

当天出席者包括：前任丹绒区国会议
员黄伟益、槟城佛义代表陈天赐、金立
仁、 感恩之家非营利老人院长陈贤福。

佳日星：州政府振兴经济举措
147榴梿贩商恢复营业

位 于 锺 灵 中 学
旁 的 陈 充 恩 花 园
路（Taman David 
Chen）从6月24日
起，每天上下课时
段 ， 即 早 上 6 时 3 0
分 至 早 上 8 时 ， 以
及下午1时止下午2
时30分，将改成单
行道，进行三个月
试跑，以缓解该路
段常年交通拥堵的
问题。

根 据 槟 岛 市 政
厅数据，陈充恩花
园一带共有40户居
民，高峰时段每小
时 共 有 3 0 0 辆 车 辆
驶入，造成当地交
通 拥 堵 ， 居 民 不
便。

如今欲进入陈充恩花园路，必须从亚依淡路（经济
米粉档前）入，然后从峇都兰樟路口出。

槟岛市议员陈慧萍是于锺灵中学C门前召开记者时
说，这项决定，是通过当局与亚依淡州议员黄顺祥，
以及校方讨论后，所达成的协议。

陈慧萍：试跑3个月
她说，单行道将会试跑3个月，一旦试跑结束后，

当局将会呈上陆路交通局，将该路段宪报为单行道。
她也呼吁其他学校，若有遇到类似问题，可向槟岛

市政厅反映，以便该局能够前往了解，并协助解决问
题。

陈淑湘：获得所有居民同意
槟 岛 市 议 员 陈 淑 湘 说 ， 陈 充 恩 花 园 路 改 为 单 行

道 ， 获 得 所 有 居 民 同 意 及 配 合 ， 他 们 都 希 望 交 通
问题能获得舒缓。

她说，市政厅原本计划在今年4月实行单行道计
划，但因为行动管制令影响，才延迟至6月。

“我们原本担心这项提议受到居民反对，但市厅
于 5 月 8 日 向 当 地 居 民 发 出 上 述 改 道 的 通 告 ， 并 没
有接获居民反对。”
朱圣保：向市厅反映解决塞车问题

锺 灵 中 学 校 长 朱 圣 保 说 ， 由 于 该 校 改 为 全 上

午 班 制 ， 导 致 同 一 时 间 许 多 车 辆 涌 入 陈 充 恩 花 园
路，使到当地交通更为拥堵。

“ 这 路 段 塞 车 的 问 题 ， 已 经 影 响 当 地 居 民 好 多
年。”

他 说 ， 该 校 还 未 改 成 全 上 午 班 制 时 ， 塞 车 情
况 并 不 明 显 ， 惟 如 今 改 为 上 午 班 制 后 ， 全 校 共 有
2 3 0 0 名 学 生 同 一 时 间 上 下 课 ， 才 导 致 塞 车 问 题 恶
化。

“为了解决居民的困扰，校方才决定将问题反映
给槟岛市政厅，以寻求解决方案。”

与 会 者 包 括 槟 岛 市 议 员 陈 伟 俊 、 尤 斯 夫 和 罗 海
扎、锺灵中学董事方崃兴及家协主席黄长和。

锺灵中学上下课时段
陈充恩花园路段改单行道

佳 日 星 日 前 出 席 
“ M a s k s 4 A L L 
M a l a y s i a 
movement”活动。

陈慧萍（左5）表示陈充恩花园路从6月24日
起，在上下课时段改为单行道。

欲进入陈充恩花园路，必须从亚依淡路（经济米粉档前）
入，然后从峇都兰樟路口出。
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报道黄国伟
摄影曾国权

槟城 是 享 誉 国 际 的 美 食 天
堂，一些小贩人气高涨，
让外国人也慕名而来；其

实这里的小贩卧虎藏珑，以海鲜闻名的
威南武吉淡汶，当地小贩巧手把生猛海
鲜结合爪哇面及咖喱饭，成为独特美
食，令人垂涎三尺。

槟州政府大力推动本地旅游，欢迎你
来到武吉淡汶走走，尝尝本地风味。《
珍珠快讯》在武吉淡汶区州议员吴俊益
带领下，为您介绍当地美食。
三轮摩托爪哇面真材实料

无名档口“红”逾50年，人称三轮摩托
爪哇面扎根武吉淡汶，真材实料成当地
三代人共同美食。

说起武吉淡汶，
人们第一
印 象 都
会
想

起当地闻名遐迩的海鲜，传统的海鲜煮
炒档口是外地老饕们在寻觅美食时，列

为猎食地点的首选目标之一。
然而，这里除了海鲜档口外，其实也

拥有许多其他让人垂涎的美食，其中三
轮摩托爪哇面就是其中的表表者。

坐落于色彩缤纷的淡汶街36间古厝
间，当地闻名的甲必丹许武安大厝斜对
面的档口，如今已传至第三代，这一代
的经营人是王利山（50岁）。

受访时，王氏透露，有关档口自其爷
爷年代开始，就在当地开始营生，而他
们以前是流动小贩，直至最近才固定在
住家经营。

虽然没有挂上响亮的招牌，但无名胜
似有名，多年累积下的人气，早已让他
们的形象深深扎根在当地人心中，甚至
不少外地人也慕名而来。

“我们的爪哇面汤头是真正用金瓜和
番薯为主要原料熬制，如今在市面上已
经很难找到。”

此外，该档口也同时售卖其他美食，
如福建面、福建卤面和猪脚面，都深得

人心。
得益于临近网寮和当地盛行
的原产农业，王氏也会购入

新鲜海鲜如墨鱼和白虾，
以及生猪肉等食材，在

经过细心烹饪后，让想
要吃得更丰盛的客户加
料。

“这些加料美食
也 需 要 花 费 不 少
心 思 处 理 ， 但 这
里 靠 近 网 寮 ， 我
们 的 海 鲜 更 加 新
鲜 ， 所 以 烹 调 起
来 也 更 有 滋 味 ，
这 也 算 是 我 们 的
卖点之一。”

豪记咖喱饭深
夜医肚好去处

有 着 “ 夜 猫 子
食 堂 ” 的 武 吉 淡
汶 豪 记 夜 市 咖 喱
饭 ， 也 是 当 地 人
家 喻 户 晓 的 美 食

之一，当地人夜宵怎么解决？找豪记就
对了。

人情味满满的豪记，只要一入武吉淡
汶村就能轻易找到，因为它就坐落在村
头处的店屋内，“淡汶欢迎您”红漆大
字和其上的显眼壁画，就是豪记的最
好标识。

在我国开始行动管制之前，他们
营业时间是从傍晚6时开始，直至清
晨4点方才打烊，18年来如一日为食
客提供好吃又实惠的美食。

豪记最著名的莫过于咖喱鱼头，偏
向印度咖喱风味的咖喱煮法，参杂上独
家煮法后，酝酿出其独特的“淡汶”式风
味，是许多人的最爱。

新鲜食材几乎是当地参观的共同卖
点，豪记也不例外，前者的海鲜食材，
都是从当天回到渔港的渔船处购得，先
抓现卖配上热腾腾咖喱香，的确好送
饭。

此外，由于是直接从渔船拿货，所以
店家所售卖的渔获也时常会有变化，并
不会拘泥于特定鱼类，而且常常会有惊
喜，可能今天售卖石斑咖喱，明天却换
成咖喱魔鬼鱼。

吴俊益拟设应用平台推广在地
产品

武吉淡汶区州议员吴俊益指出，其

辖区其实有许多拥有巨大发展潜力的行
业，其中包括海产、畜牧业和各种特产
等。

他说，如果这些产业链能够做出资
源整合，未来将能够有一番很大做为。
因此，他已在计划设计一个以武吉淡汶
为主的应用平台，协助当地商家推广
产品，即ACE（accelerated community 
ecommerce）。

他说，在此平台下，商家能够和顾客
有一个双向交流空间，同时有关
平台也拥有预

购和订购平台，而这项功能将能够很好
地协助商家做资源管控和收集大数据。

“就像上述著名爪哇面档口，顾客可
在一天前下单和付清款项，而商家则依
据订单决定增加所准备的食材，这会避
免造成多余的浪费。”

同时，通过顾客消费得回的数据，
商家将能够更好的评估其产品的受欢迎
程度，并以有关数据来决定所投入的资

源。
“ 我 们 第 一 步 将 注 重 的 武 吉 淡 汶 地

区，帮助当地商家打造淡汶品牌，接下
来再慢慢拓展至其他周边地方。”

社委会主席周键諵说，这是精明化
城市的重要一步，既把传统的业务现代
化，并整合在一个平台，让大众能够通
过这些平台来了解这座城市的底蕴。

三 轮 摩 托 爪
哇 面 扎 根 武
吉 淡 汶 ， 真
材 实 料 成 当

地三代人共
同美食。

吴俊益力推武吉淡汶美食.

三 轮 摩 托 的 爪 哇 面 、 福 建
面、福建卤面和猪脚面都具
备高水准。

豪记咖喱饭注明”半夜”,摆明
车马做夜猫子生意。

香 喷
喷的豪
记 咖 喱 鱼
头,可让你添饭。
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பத்து உபொன் - மொநில அரசு  வருகின்ற 

2030-ஆம் ஆண்டுககுள் பினொங்கில் 180,000 

வொங்கும் சகதிககு உடபட்ட வீடு்கள் ்கட்ட 

தவண்டும் என்ற குறிகத்கொனள அன்டய 

்்தொ்டரந்து ்சயல்படும். ்தற்தபொது த்கொவிட-

19 ்்தொற்றுதநொயொல் ்பொருளொ்தொரம் 

பொதிக்கபபடடிருந்்தொலும் மொநில அரசு 

அ்தன் இலகன்க தநொககி பயணிககும் என 

உள்ளூரொடசி, வீ்டனமபபு மற்றும் ந்கரபுற & 

கிரொமபபுற தமம்பொடு திட்டமி்டல் ஆடசிககுழு 

உறுபபினர ்ஜகடிப சிங் டிதயொ ்்தரிவித்்தொர. 

்தற்தபொன்தய ்பொருளொ்தொர சூழலில் வொங்கும் 

சகதிககு உடபட்ட வீடு்கள் ்கடடுவது அவசியம். 

ஏ்னனில் இந்்த வீ்டனமபபுத் திட்டத்திற்கு 

எப்பொழுதுதம அதி்கமொன த்கொரிகன்க 

இருககும் என்றொல் மின்கயொ்கொது. 

 பினொங்கில் ்கட்டத் திட்டமிடும்  

180,000 வீடு்கள் ரிம45,000 மதிக்கத்்தக்க  மலிவு 

வினல வீடு்களிலிருந்து ரிம300,000 மதிபபுக 

்்கொண்்ட வொங்கும் சகதிககு உடபட்ட வீடு்கள் 

வனர அ்தன் வினல நிரையிக்கபபடடுள்ளன.

 "த்கொவிட-19 ்தொக்கத்ன்த ்்தொ்டரந்து 

சில ்தரபபினர வொங்கும் சகதிககு உடபட்ட 

வீடு்கள் ்கடடும் எண்ணிகன்கனயக குனறக்க 

தவண்டும் என ்கருதினொலும், மொநில அரசு அ்தன் 

இலகன்க அன்டய முயற்சிககும்.

 "இந்்த த்கொவிட-19  வினளவொ்கப 

்பொருளொ்தொர ்தொக்கம் எதுவனர நீடிககும் 

என ்்தரியொ்த சூழலில் கூடிய வினரவில் 

சந்திபபுக கூட்டம் ந்டத்்தபபடடு வொங்கும் 

சகதிககு உடபட்ட வீடு்களின் எண்ணிகன்க 

அதி்கரிக்கககூடும்," என ்ஜகடிப கூறினொர. 

 இந்்த ்சயதியொளர சந்திபபில் 

பினொங்கு மொந்கர ்கழ்கச ்சயலொளர ்டத்த்தொ 

அடனொன் மு்கமது ரசொலி, மொநில வீ்டனமபபுத் 

துனற அதி்கொரி்கள், ஆசியொ கிரின் குருப 

பிரதிநிதி்கள் ்கலந்து ்்கொண்்டனர. 

 மொநில அரசு நிரையித்துள்ள 

வொங்கும் சகதிககு உடபட்ட வீடு்கள் ்கடடும் 

வழி்கொடடு்தலுககு இைங்்க ஆசியொ கிரின் 

குரூப தமம்பொடடு நிறுவனம் பொயொன் முத்தியொரொ 

அரு்கொனமயில் 850 சதுர அடி பரபபளவில் 'தி 

்சன்' வீ்டனமபபுத் திட்ட ்கடடுமொனப பணி 

தமற்்்கொண்டு வருகிறது.  

 ்ஜகடிப கூறுன்கயில், தி ்சன் 

வீ்டனமபபுத் திட்டத்தில் ்கட்டபபடும் 1,200 

யூனிட வொங்கும் சகதிககு உடபட்ட வீடு்கள், 

ஒவ்வொன்றும் ரிம300,000 வினலயில் முழுனமயொ்க 

விற்்கபபட்டன. இ்தன் மூலம் வொங்கும் சகதிககு 

உடபட்ட வீடு்களின் த்கொரிகன்க ்்தொ்டரந்து 

அதி்கரிபபது நிரூபைமொகிறது.

 தி ்சன் வீ்டனமபபுக ்கடடுமொனப 

பணியில் நிரையிக்கபபட்ட நிரவொ்க 

நன்டமுனற்கள் (எஸ்.ஓ.பி) குறிபபொ்க உ்டல் 

சீத்தொஷை நினல பரிதசொ்தனன மற்றும் பல 

கூறு்கள் பின்பற்றபபடுவது பொரொட்டககுரியது என 

்டத்த்தொ ்்கரொமொட சட்டமன்ற உறுபபினருமொன 

்ஜகடிப ்்தரிவித்்தொர.

 பினொங்கின் ்கடடுமொனத் துனறயில் 

பணியொற்றும் ஏறககுனறய 13,000 அந்நிய 

்்தொழிலொளர்களில் 80 விழுக்கொடடினர 

த்கொவிட-19 பரிதசொ்தனன தமற்்்கொண்்டனர. 

அனனவரும் இந்்த த்தொற்றுதநொயிககு 

ஆட்்கொள்ளபப்டவில்னல என இரு ஊரொடசி 

மன்ற பொது்கொபபுக குழுவின் ்தனலவருமொன 

்ஜகடிப மகிழ்சசியு்டன் கூறினொர. 

 ்க்டந்்த ஜுன்,26 வனர பினொங்கு மொந்கர 

்கழ்கம் 169,875 வளொ்கங்்களில் (வணி்கங்்கள், 

்பொது இ்டங்்கள் மற்றும் ்கடடுமொனத் ்தலங்்கள்)

தமற்்்கொண்்ட  பரிதசொ்தனனயில் 99.67 

விழுக்கொடினர எஸ்.ஓ.பி- னய பின்பற்றுகின்றனர. 

அத்த தவனளயில், ்சபரொங் பினற மொந்கர ்கழ்க 

வட்டொரத்தில் 99.26 விழுக்கொடடினர எஸ்.ஓ.பி-னய 

பின்பற்றுவது பொரொட்டககுரியது.

 ்பொது மக்கள் அனனவரும் எஸ்.ஓ.பி-

னய பின்பற்றி சுய  பொது்கொபனப உறுதிச்சயய 

தவண்டும்.

மாநில அரசு த்தாடர்ந்து வாங்கும சக்திக்கு 
உட்படட வீடுகள் நிர்மாணிக்கும திடடத்ற்தச் 

தசைல்படுத்தும  

ஆடசிககுழு உறுபபினர ்ெகடிப சிங் டி்யா  தி ்சன் கடடுைானப்பணி தளத்தில் பின்்பற்றப்படும 
எஸ.ஓ.பி நலடமுலறகலள ்நரில் ்சன்று ்பாரலவயிடடார. (உடன் டத்்தா அடனான் முகைது 

ரசாலி, ைாநிை வீடலைபபுத் துலற அதிகாரிகள், ஆசியா கிரின் குருப பிரதிநிதிகள்)

்பனொந்தி - ்மங்குவொங் அனை விரிவொக்கத் 

திட்டத்தின் (எம்.டி.இ.பி.) மீ்தமுள்ள ்கடடுமொனப 

பணி்கனளக கூட்டரசு அரசொங்்கம், பினொங்கு 

நீர விநிதயொ்க வொரியத்து்டன் இனைந்து 

துரி்தபபடுத்தும் என மொநில அரசு நம்பிகன்கக 

்்கொள்கிறது.

 மொநில மு்தல்வரும் பி.பி.ஏ 

்தனலவருமொன தம்தகு சொவ ்்கொன் யொவ 

்க்டந்்த ஜுன்,25-ஆம் நொள் இந்்த 'பிரத்திதய்க 

அனைககு' வருன்கயளித்்த தபொது இவவொறு 

கூறினொர. 

 "்மங்குவொங் அனை பினொங்கு 

மொநிலத்தின் நீர விநிதயொ்கத்திற்கு 

னமயக்கல்லொ்கத் தி்கழ்கிறது. கூட்டரசு 

அரசொங்்கம் இந்்த அனை விரிவொக்கத் 

திட்டத்ன்த கூடிய வினரவில் ் சயல்படுத்துவ்தன் 

மூலம் இம்மொநிலத்தின் நீர விநிதயொ்கப 

பொது்கொபனப உறுதிபபடுத்்த முடியும்," என 

பொ்டொங் த்கொத்்தொ சட்டமன்ற உறுபபினருமொன 

சொவ கூறினொர

 இந்நி்கழ்சசியில் ஆடசிககுழு 

உறுபபினர்களொன  சொயரில் கீர ்ஜொைரி, 

்டொக்டர தநொரதலலொ அரிபபின்; ்பரொபிட 

சட்டமன்ற உறுபபினர ்ைங் லீ லீ, 

்பரமொத்்தொங் பொவ நொ்டொளுமன்ற உறுபபினர 

நூருல் இசொ, புககிட ்மர்தொஜொம் 

நொ்டொளுமன்ற உறுபபினர ஸ்திவன் சிம் மற்றும் 

பி.பி.ஏ ்தனலனம நிரவொ்க இயககுநர ்டத்த்தொ 

ஜொசொனி னமடின்சொ ஆகிதயொர ்கலந்து 

்்கொண்்டனர.

    இந்்த அனை மீண்டும் ்பொது மக்களின் 

்பொழுதுதபொககு தநொக்கங்்களுக்கொ்கத் திறக்க 

முன்்மொழிவ்தொ்கவும், இ்தற்கு மத்திய அனமசசு 

அனுமதி வழங்கும் என எதிரபபொரபப்தொ்கக 

கூறினொர.

 இந்நொடடின் ஒதர பிரத்திதய்க 

அனையொ்க ்மங்குவொங் தி்கழ்கிறது. 

மனழக்கொலங்்களில் மனழநீனர தச்கரிக்க இந்்த 

'பிரத்திதய்க அனை' பயன்படுத்்தபபடுகிறது. 

தமலும் இந்்த அனை நீனர ்க்டலுககுச 

்சல்லவி்டொமல் பொது்கொககிறது,  என ஜொசொனி 

கூறினொர.

 இந்்த பிரத்திதய்க அனையில்  

தச்கரிக்கபபட்ட நீரினொல் ்க்டந்்த 2008-ஆம் 

ஆண்டு மு்தல் ஏற்பட்ட வரடசிக்கொலத்தின் 

தபொதும் நீர பங்கீடடு முனறனய அமல்படுத்்தொ்த 

ஒதர மொநிலமொ்க பினொங்கு தி்கழ்கிறது என 

ஜொசொனி குறிபபிட்டொர.

 ஜொசொனி ்தனது அறிகன்கயில், 

கூட்டரசு அரசொங்்கம் பிரிவு 2பி  தமம்பொடடுத் 

திட்டம் அ்தொவது  மொக சுதலொங் பம்ப 

ைவுஸிலிருந்து  ்்தருசொன் சுங்ன்க டுவொ 

வனரயிலொன ஏழு கிதலொமீட்டர (கிமீ) நீர 

குழொய்கனள நிறுவ தவண்டும்.

 தமலும், பிரிவு 2சி, லைொர 

உய பம்ப னமயம் ரிம80 மில்லியன் நிதிச 

்சலவில்  நிரமொணிக்க கூட்டரசு அரசொங்்கம் 

்க்டந்்த ஏபரல்,16-ஆம் நொள் இைக்கம் 

்்தரிவித்துள்ளது. 

 ்க்டந்்த 2018-ஆண்டு ஏபரல் 

மொ்தம் மத்திய அரசு ரிம100 மில்லியன் 

மதிக்கத்்தக்க ்தடுபபுச சுவர ரந்்தொவ பஞசொங், 

சுங்ன்க மூ்டொ சுற்றிலும் அனமக்க ஒபபு்தல் 

வழங்கியது. இந்்தப புதிய ்தடுபபுசசுவர ்க்டந்்த 

47 ஆண்டு்கள் பனழனம வொயந்்த ்தடுபபுச 

சுவருககு மொற்றொ்கவும் வறடசி ்கொலத்தில்  

நதி நீர தச்கரிபனப அதி்கரிபப்தற்கும் 

்க்டல் நீர ்கலக்கொமல் பொது்கொபப்தற்கும் 

பயன்படுத்்தபபடும். 

 தமலும்  ஜூன்,24-ஆம் த்ததி 

நிலவரபபடி, ்மங்குவொங் அனையில் 84.5 

விழுக்கொடு நீர தச்கரிபபு இருபப்தொ்க  ஜொசொனி 

கூறினொர.

கூட்டரசு அரொஙகம் சமஙகுவாங அறண விரிவாககத் 
திட்டத்ற்த விறரவில் செயல்படுத்்த பவணடும் - மு்தல்வர

ைாநிை முதல்வர ்ைதகு சாவ் ்கான் யாவ் 
்ைங்குவாங் அலைககு வருலகயளித்தார. 

(உடன் எம.பி.எஸ.பி ்ையர டத்்தா ்ராசாலி 
ைற்றும பி.பி.ஏ தலைலை நிரவாக இயககுநர 

ொசானி லைடின்சா)
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புககிட ்மர்தொஜொம் – ்சபரொங் 

பினற மொந்கர ்கழ்கம் ்பொருளொ்தொர 

சுற்றறிகன்க  திட்டத்ன்த வலுபபடுத்்த 

பல திட்டங்்கனள வகுத்து 

வருகின்றது. 2022-ஆம் ஆண்டு  

குனறந்்த ்கொரபன் ந்கரமொ்கவும், 

2020 மு்தல் 10 ஆண்டு்களில் ்கொரபன் 

நடுநினல ந்கரமொ்கவும் (2030), 

2050-ஆம் ஆண்டில் ஜீதரொ ்கொரபன் 

ந்கரமொ்க (பூஜ்ஜிய ்கொரபன்) மொறும் 

முயற்சி்கனள வலுபபடுத்துவன்தயும் 

இந்்த ் பொருளொ்தொர திட்டம் மு்தன்னம 

தநொக்கமொ்கக ்்கொண்டுள்ளது என 

்சபரொங் பினற மொந்கர ்கழ்கத்தில் 

நன்ட்பற்ற மறுசுழற்சி துணி 

மீ்தங்்கள் வழங்கும் திட்டத்தில் அ்தன் 

தமயர ்டத்த்தொ தரொசொலி மொமுட 

்சயதியொளர சந்திபபில் இ்தனன 

குறிபபிட்டொர.

 சவுத் ஐலன்ட ்கொர்மன்ட 

்சன்.்பரைொட  எனும் ்தனியொர 

நிறுவனத்தில் பயன்படுத்்தபபட்ட  துணி 

மீ்தங்்கனள  குறிபபிட்ட சமூ்கத்திற்கு 

இலவசமொ்க வழங்குகின்றனர. இந்்த 

துணி மீ்தங்்கள்  ்பொருட்கனளத் 

்தயொரிபப்தற்்கொ்க வழங்்கபபடுகிறது.  

அத்துணி்கனள ்்கொண்டு ன்கபனப, 

தபொரனவ்கள், ்தனலயனை்கள், 

விரிபபு்கள் அல்லது ்கொல் மிதி 

தபொன்ற ன்கயொல் ்தயொரிக்கபபட்ட 

்தயொரிபபு்கனள உருவொககி அ்தனன 

சந்ன்தயில் விற்்கபபடுகின்றன. 

 சவுத் ஐலன்ட ்கொர்மன்ட 

நிறுவனத்தில் இருந்து ஒரு 

ைனியார் நிறுவனங்்கள் மறுசுழற்சி திட்டத்தில் ்பங்்்கடுக்க 
முனவர வவண்டும் – ்டத்வைா வராசாலி

மொ்தத்திற்கு சுமொர 180 கிதலொ கிரொம் 

துணி மீ்தங்்கள்  ‘upcycle’ திட்டத்தில் 

பங்கு்பறும் ்தரபபினருககு 

வழங்்கபபடுகிறது. இத்திட்டத்தில் 

்பரம்டொங் நிதபொங் ்பரைொட 

சுற்றுசசூழல் பொது்கொபபு கூடடுறவு, 

்்கபொலொ ்கொஜொ மக்கள் ்கழ்கம், 

ஜொவி ம்களிர அணி, திருமதி. அஸ்னி 

ஓத்மொன், திருமதி ஓதயொ குவொட டின் 

மற்றும் திருமதி ்சவ ஸ்வீ கிதயொ 

ஆகிதயொர பங்்்கடுத்துள்ளனர. 

 இந்்த ன்கவினனப 

்பொருட்கனள சந்ன்தயில் விற்ப்தற்கு  

ஆடத்டொசிடடியில் ஒவ்வொரு மொ்த 

மு்தல் சனிககிழனமயிலும் மற்றும் 

‘குதரொத் சந்ன்தயில்’ மொ்தத்தின் 

இரண்்டொவது ஞொயிற்றுககிழனமயிலும்  

இலவசமொ்க இ்டம் அளிக்கபபடுகிறது 

என்றொல் மின்கயொ்கொது. இ்தனின்டதய, 

ந்டமொட்டக ்கடடுபபொடடு ஆனை 

முடிந்்த பின்னர டினசன் வில்தலச 

தபரங்்கொடியிலும் மொ்தத்தின் 

மூன்றொவது ஞொயிற்றுககிழனமயில் 

இந்்த ன்கவினனப ்பொருட்கனள 

விற்்க அனுமதி வழங்்கபபடடுள்ளது 

என தமயர ்சயதியொளர சந்திபபில் 

அறிவித்்தொர. 

 “ ் ்த ொ ழி ல் து ன ற ன ய ச 

தசரந்்த ்தனியொர நிறுவனங்்கள், 

சுற்றுசசூழனல பொது்கொக்க 

இம்மொதிரியொன பசுனம திட்டத்ன்த 

்சயல்படுத்்த தவண்டும். சவுத் ஐலன்ட 

்கொரமன் நிறுவனத்ன்த பிற ்தனியொர 

நிறுவனங்்களும் முன்தனொடியொ்க 

்்கொண்டு இம்மொதிரியொன 

திட்டங்்களில் பங்்்கடுக்க முன்வர 

தவண்டும். இ்தன் மூலம், 2022-

மறுபரிசீலனன, குனறத்்தல், மறு 

பயன்பொடு, பழுதுபபொரத்்தல், மறு 

பரிசளித்்தல், மீடசி நினல, மற்றும் 

மறுசுழற்சி ஆகிய த்கொடபொடு்கனள 

அமல்படுத்துவது ்சபரொங் பினற 

ந்கரத்ன்த அனனத்துல்க ரீதியில் 

பிரசித்தி ்பற வழிவகுககும். 

 இத்திட்டத்தில் பங்்்கடுத்்த 

ஜொவி ம்களிர அணினய தசரந்்த  

திருமதி தவ.தில்கவதி  ்க்டந்்த 

ஓரொண்டுககும் தமலொ்க இதில் 

பங்்்கடுபப்தொ்க முத்துச ்சயதி்கள் 

நொளி்தழ் தநர்கொைலில் குறிபபிட்டொர. 

“இது ஒரு நல்ல திட்டம்; ஆரவமுள்ள 

்தனித்து வொழும் ்தொயமொர்கள் இதில் 

அவசியம் பங்்்கடுக்க முன்வர 

தவண்டும்; இ்தன் மூலம் நல்ல 

வருமொனத்ன்த ஈட்ட முடியும்”, என 

வலியுறுத்தினொர. இன்று ்பறபபட்ட 

இத்துணி்கனள ்்கொண்டு வொ்கன 

நொற்்கொலி உனற்கனளத் ன்தத்து 

அ்தனன மின்னியல் முனறயில் 

விற்்கபபடும், என்றொர. தமலும், 

15 தபர ்்கொண்்ட இககுழு 

உறுபபினர்கள் இந்்த வியொபொரத்தில் 

கின்டககும் வருமொனத்தில் ்தனித்து 

வொழும் ்தொயமொர்களின் பிள்னள்களின் 

்கல்விககு நிதியு்தவி வழங்குவ்தொ்கவும் 

தமலும் கூறினொர.

 திருைதி ்வ.திைகவதி 
மீதமுள்ள துணிகளில் இருந்து 

தயாரிககப்படடப ்்பாருடகலளக 
காண்பிககிறார.

ஆம் ஆண்டில் குனறந்்த ்கொரபன் 

ந்கரமொ்க மொற தவண்டும் என்ற 

எம்.பி.எஸ்.பி-இன் குறிகத்கொளுககு 

ஏற்ப சுற்றுசசூழனல பொது்கொக்கவும் 

அ்தனன  தநசிககும் சமூ்கத்ன்த 

உருவொககுவ்தற்்கொன முககியமொன 

்்தொ்டக்கப புள்ளியொ்க இத்திட்டம் 

அனமயும், என தமயர நம்பிகன்கத் 

்்தரிவித்்தொர. 

 மறுசுழற்சி அதி்கரிக்கவும், 

்கழிவு்கனளக குனறக்கவும் ்்தன், 

மத்திய மற்றும் வ்ட ் சபரொங் பினறனய 

சொரந்்த அனனத்து சமூ்கங்்கள் 

மற்றும் ்தனியொர (்்தொழில்துனற) 

துனற்களின் ஒத்துனழபபு 

அவசியம். 8R ்்கொள்ன்க்களொன 

மீதமுள்ள துணிகளில் இருந்து தயாரிககப்படட லகவிலனப ்்பாருடகள்

மொநில அரசு பினொங்கு மொநிலத்தின் 

முககியமொன  நுனழவொயில்்களில் 

த்கொவிட-19 ஸ்கிரீனிங் ந்டத்தும் 

பரிதசொ்தனனனய தமம்படுத்தும் 

வன்கயில் பினொங்கு அனனத்துல்க 

விமொன நினலயத்தில் (பி.ஐ.ஏ) இந்்த 

ஆயவ்கத்ன்த (makmal diagnostic) 

அனமககும் ந்டவடிகன்கயில் 

ஈடுபபடடுள்ளது. 

 பினொங்கு மொநில 

்சயலொளர ்டத்த்தொ அபதுல் ரசொக 

ஜொஃபர அவர்கனள சந்தித்்ததபொது, 

பி.ஐ.ஏ-வில் த்கொவிட-19 ஸ்கிரீனிங் 

பரிதசொ்தனன ஆயவ்கத்ன்த 

அனமபப்தன் மூலம் பினொங்கு 

்்தொ்டரந்து பசுனம மண்்டலமொ்க 

இருபபன்த உறுதிச ்சயய முடியும். 

அத்த தவனளயில், பினொங்கு 

சு்கொ்தொரத் துனற (தஜ.த்க.என்) 

அ்தன் தினசரி பரிதசொ்தனன்கனளயும் 

அதி்கரிக்க உ்தவுகிறது என முத்துச 

்சயதி்கள் நொளி்தழ் நிருபரின் 

த்கள்விககு இவவொறு பதிலளித்்தொர. 

 “நிபந்்தனனககு உடபட்ட 

பினாங்கு அதனத்துல்க விமான நிதலயத்தில் வ்காவிட-19 
ஸ்கிரீனிங் ்பரிவசாைதன துரிைப்படுத்ைப்படும்

்கடடுபபொடடு ஆனை (பி.த்க.பி.பி) 

நன்டமுனறயின் தபொது, த்தசிய 

பொது்கொபபு குழு (எம்.த்க.என்) 

மத்திய அரசு த்கொலொலம்பூர 

அனனத்துல்க விமொன நினலயத்தின் 

(த்க.எல்.ஐ.ஏ) நுனழவொயினல திறக்க 

அனுமதித்்தது.

  “மீடசிநினல ந்டமொட்டக ்கடடுபபொடடு 

ஆனை (பி.த்க.பி.பி) ் சயல்பொடடின்தபொது, 

பிற அனனத்துல்க நுனழவொயில்்களும் 

(மொநில அளவில்) பினொங்கு மற்றும் 

குசசிங் (சரவொக) தபொன்ற இ்டங்்களில் 

பினாங்கு அலனத்துைக விைான நிலையம 

 அபதுல் ரசாக ொஃ்பர பினாங்கு அலனத்துைக விைான நிலையத்தில் 
அலைககப்படும ஆய்வகத்தின் ்ைம்பாடடுத் திடட வலரப்படத்லத 

காண்பிககிறார.

திறக்க அனுமதிக்கபபடுகின்றன; 

வருன்கயளிககும் பயணி்களுககு 

தினரயி்டல் தசொ்தனன்களுககு 

உடபடுத்்தபப்ட தவண்டும் .

 “எனதவ, இந்்த தினரயி்டல் 

்சயல்முனறனய எவவொறு வினரவுபபடுத்்த 

முடியும் என்பன்தக ்கொை விமொன நினலய 

தமலொண்னம, குடியுரினம துனற மற்றும் 

தஜ.த்க.என் ஆகிய ்தரபபினரு்டனொன 

்கலந்துனரயொ்டல் வழி பினொங்கு 

மொநில அரசு உ்டனடி ந்டவடிகன்க 

எடுத்துள்ளது”, என அபதுல் இரொசொக 

்்தளிவுபபடுத்தினொர. 

 அபதுல் ரசொககின் 

கூற்றுபபடி, ்தற்தபொது பி.ஐ.ஏ-வில் 

ஒரு நொனளககு 150 ஸ்கிரீனிங் 

தசொ்தனன்கள் இ்டம்்பறுகின்றன, 

இ்தற்கு முன்னர ஒரு நொனளககு 70 

ஸ்கிரீனிங் தசொ்தனன்கள் மடடுதம 

தமற்்்கொள்ளபபட்டன.

 தமலும், த்கொவிட-19 

பரிதசொ்தனனனயத் துரி்தபபடுத்்த 

மொநில அரசு  ரிம174,100 

்சலவினத்ன்த ஏற்கிறது. 

 இரண்டு வொரங்்களுககுள் அல்லது  

ஜூனல மொ்தத்தில், இந்்த ஆயவ்கம் 

பினொங்கு அனனத்துல்க விமொன 

நினலயத்தில் ்சயல்ப்ட ்தயொரொ்க 

இருககும் என எதிரபபொரக்கபபடுகிறது.

 "இந்்த ஆயவ்கத்தின் மூலம், 

எதிர்கொலத்தில் அதி்கமொன 

மதலசியர்கள், குறிபபொ்க பினொங்கு 

வொழ் மக்கள்  நொடு திரும்பும் தபொது 

ஸ்கிரீனிங் தசொ்தனனனய குறுகிய 

தநரத்தில் தமற்்்கொள்ள முடியும்" 

என்று அபதுல் இரசொக கூறினொர. 
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்ஜலுத்தொங் நொ்டொளுமன்ற உறுபபினர ஆர.எஸ்.என் இரொயர ்தனது தசனவ னமய 

அலுவல்கத்தில் அவவட்டொர ்பொது மக்கனள தநரில் சந்தித்து அவர்களின் பிரசசனன்கள் 

மற்றும் த்தனவ்கள் த்கட்டறிந்்தொர

கதைப்பேசும்
பேடஙகள்

கதைப்பேசும்
பேடஙகள்

ஜொரச்டவுன் - பொ்டொங் த்கொத்்தொ 

லொமொவில் அனமந்துள்ள  பொரம்பரியப 

பு்கழ்மிக்க ்டவுன்ைொல் ்கடடி்டம் 

ரிம8 மில்லியன் நிதி ஒதுககீடடில் 

மறுசீரனமபபு மற்றும் பொது்கொபபுப 

பணி்கள் தமற்்்கொள்ளபபடும். 

 140 ஆண்டு்கள் பழனமயொன 

இந்்த பொரம்பரிய  ்கடடி்டத்திற்்கொன 

மறுசீரனமபபுப பணி்கள் முடிவன்டய 18 

மொ்தங்்கள் ஆகும் என்று உள்ளூரொடசி, 

வீ்டனமபபு மற்றும் ந்கரபுற & 

கிரொமபபுற தமம்பொடு திட்டமி்டல் 

ஆடசிககுழு உறுபபினர ்ஜகடிப சிங் 

டிதயொ கூறினொர.

 "இக்கடடி்டத்தில் இயந்திர 

மற்றும் மின் பணி்கள், குழொய 

அனமத்்தல், கூனர மற்றும் ்தனர 

பழுது தபொன்ற மறுசீரனமபபுப பணி்கள் 

தமற்்்கொள்ளபபடும்.

 “இருபபினும், இக்கடடி்டம் 

ஜொரச்டவுன் யு்னஸ்த்கொ (ஐககிய 

நொடு்களின் ்கல்வி, அறிவியல் மற்றும் 

்கலொசசொர அனமபபு) உல்க பொரம்பரிய 

பினாஙகு டவுன்்ால் கட்டிட மறுசீரறமபபுப பணிகள் பமறசகாள்்ள ரிம8 மில்லியன் நிதி ஒதுககீடு

்தலத்தின் கீழ் இ்டம்்பறுவ்தொல் 

அக்கடடி்டத்தின் அசல் அனமபபு 

மற்றும் ்கடடி்டக்கனல்கனளப 

பரொமரிக்க தவண்டும்.

 “யு்னஸ்த்கொ  பொரம்பரிய 

்தல படடியலில் இ்டம்்பறும் 

்கடடி்டங்்களின் சீரனமபபுப பணி்கள் 

தமற்்்கொள்வ்தற்கு யு்னஸ்த்கொ 

நிறுவனம் விதிககும் ்கடுனமயொன 

நிபந்்தனன்களுககு இைங்்க 

தவண்டும். இல்னல்யல் இக்கடடி்டம் 

'யுதனஸ்த்கொ பொரம்பரிய ்தல 

படடியலில்’ இருந்து நீக்கபபடும்.

"உ்தொரைத்திற்கு ்கன்டபபிடிக்க 

தவண்டிய ்கண்டிபபொன 

நிபந்்தனன்களில் ஒன்று, 

இக்கடடி்டத்திற்கு முன்பு 

பயன்படுத்்தபபட்ட அத்த 

்பொருட்கனளக ்்கொண்டு ்தொன் 

இந்்த மறுசீரனமபபுப பணி்களும் 

தமற்்்கொள்ள தவண்டும்.

 இந்்த மறுசீரனமபபுக ்கொை 

அசல் ்பொருட்கள்  உள்நொடடில் 

கின்டக்கப்பறவில்னல என்றொல் 

அனனத்துல்க ரீதியில் அ்தனனப 

்பற தவண்டும். இந்்த நிபந்்தனன 

பினொங்கு யுதனஸ்த்கொ பொரம்பரிய ்தல 

படடியலில் இ்டம்்பறும் அனனத்து 

்கடடி்டங்்களுககு ்பொருந்தும். 

மொநில அரசு இக்கடடி்டங்்களின் 

மதிபனப பரொமரிபபதில் மிகுந்்த 

தீவிரம் ்கொடடுகிறது," என ்ஜகடிப 

்டவுன்ைல் தமம்பொடடுப பணி்கனளக 

பினாங்கு டவுன்ைால் கடடிடத்தில் ைறுசீரலைபபுப ்பணிகள் 
்ைற்்காள்ளப்படுகிறது

்கொை வருன்கயளித்்த தபொது இவவொறு 

கூறினொர.

 இந்்த ்சயதியொளர 

சந்திபபில் பினொங்கு மொந்கர ்கழ்கத் 

்தனலவர இயூ துங் சியொங்  ்கலந்து 

்்கொண்்டனர.

 ்க்டந்்த 2008-ஆம் ஆண்டு 

ஜுனல மொ்தம்  ஜொரச்டவுன் ந்கரம், 

யு்னஸ்த்கொ உல்க பொரம்பரிய 

்தலமொ்க படடியலி்டபபட்டது. 

எனதவ, மொநில அரசு அனனத்து 

பொரம்பரிய ்கடடி்டங்்கனளயும் 

பொது்கொபபன்த உறுதிச ்சயவ்தற்்கொ்க 

அ்தன் பங்்களிபனப ்்தொ்டரந்து 

்சயல்படுத்தும் என்றொர.

 தமற்குறிபபிட்ட அனனத்து 

விதி்களும் ்தற்தபொது மறுசீரனமபபுப 

பணி்கள் தமற்்்கொள்ளும் தபொரட 

்கொரன்வொலிஸ், குவின் விகத்டொரியொ 

குதலொக ்டவர, எஸ்பதளதனட ்க்டல் 

மதில்சுவர விரிவொக்கத் திட்டம், 

மற்றும் � பினொங்கு அரங்்கம் 

ஆகிய பொரம்பரிய ்தளங்்களும் இந்்த 

படடியலில் இ்டம்்பறும்.

வருகின்ற அகத்டொபர 10-ஆம் த்ததி “ Women Glamour Award”   எனும்  விரு்தளிபபு விழொ 

மூன்றொவது முனறயொ்க ‘்்த த்டொபபில்’ நன்ட்பறவிருககும் பிரசசூரத்து்டன் ஆடசிககுழு 

உறுபபினர ்சொங் எங் மற்றும் ஏற்பொடடு குழுவினர.

‘Setia Spice Aquatic Centre’ நிரையிக்கபபட்ட நிரவொ்க நன்டமுனற்கனள முனறயொ்க 

பின்பற்றி ்பொதுமக்களுககு திறக்கபபட்டன்த ஆடசிககுழு உறுபபினர சூன் லிப சீ தநரில் 

்சன்று பொரனவயிட்டொர. 

பினொங்கு ‘்்த த்டொப’  த்கொவிட-19 ்தொக்கத்திற்கு பின்னர சிறபபு சலுன்க்களு்டன் 

மீண்டும் சுற்றுபபயணி்களுககு திறக்கபபட்டது.
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Story by K.H. Ong

Pix by Law Suun Ting & Chan 

Kok Kuan

W
ILLIAM Shakespeare 

once said: If music be 

the food of love, play 

on (the famous opening line from 

“Twelfth Night”).

If the great British playwright 

and poet were alive today, he 

would have been glad to know 

that in Penang the state govern-

ment has been promoting music 

and the arts in general to give 

Penangites and others a whole-

some lifestyle.  

Thus, a visit to the Penang 

House of Music, tucked away in 

a corner at Level 4 in Komtar, 

may be just worth your time.

The 6,800sq ft premises is 

indeed a hidden gem, especially 

for those who treasure arts, cul-

ture and heritage.

Set up almost four years ago, 

it attracted tourists from all over 

the world until the Covid-19 pan-

demic hit.  

Under the new normal, its di-

rector, Paul Augustin, said all vis-

its are only by appointment from 

July 8 and the house is only open 

for bookings every Wednesday, 

Friday and Saturday.

There are two time slots for 

tours, from 11.30am to 2pm 

and from 2.30pm to 5pm. It is 

limited to 10 persons per tour on 

a first come, first served basis.

“Our entire gallery will be sani-

tised before and after each visit. 

We allow you to touch things in 

our museum because we want to 

give you the experience such as 

playing the drum, kompang or the 

records, browse through books, 

magazines or newspapers.

“We not only show you things 

but allow you to test the things. 

When it is interactive, the place 

becomes more personal. 

“I can tell you that if you come 

here 10 times, you will find some-

thing new each time.

“One Japanese visitor even 

spent two whole days here, try-

ing his hand at various musical 

instruments and successfully 

learning how to play the gu zeng 

(Chinese plucked-string instru-

ment) and Hawaiian guitar by 

watching YouTube videos on his 

mobile phone,” said Augustin, 

60.

To further promote Penang 

in the new normal, he said the 

black box in the Penang House of 

Music which could accommodate 

120 people before but now limit-

ed to only 30 due to the standard 

operating procedure (SOP), could 

be used as a workshop or a ven-

ue to screen live performances 

online.

He said there could be about 

three to five musicians perform-

ing on stage because of the SOP 

and they could go live online or 

have their show recorded by a 

video crew.

“In this way, the musicians 

can promote themselves. They 

can post their work online be-

cause online ‘streaming’ is now 

the main thing,” he said.

For veteran musicians or mu-

sic lovers, the Penang House of 

Music brings back the nostalgia 

of the good old days.

It showcases some of the 

works of talented musicians 

such as the legendary Tan Sri P. 

Ramlee, composer Jimmy Boyle, 

Datuk Ahmad Daud, Tan Sri Ah-

mad Merican, Datuk Zainal Alam, 

Datuk Seri Ahmad Nawab, the 

Rajamoney brothers and Datuk 

Ooi Eow Jin, among others.

The gallery of the Penang 

House of Music tells the story 

of Penang and Malaysia. It also 

showcases the history of peo-

ple who came to Penang in the 

1800s bringing their culture, tra-

ditions and also their music with 

them.

To Augustin, the Resource 

Centre is the heartbeat of the 

Penang House of Music where 

they document and digitise what-

ever information they have - any-

thing and everything related to 

music and the arts in Malaysia 

and surrounding areas.

“We have over 10,000 vi-

nyl records, hundreds of Shaw 

Brothers magazines in Chinese, 

Tamil, Malay and English, books, 

photos and recordings. People 

have donated radios, cassettes 

and CDs.”

After about 15 years as a mu-

sician, the Penang-born Augustin 

ventured into events manage-

ment in Kuala Lumpur. 

He however made his mark in 

Musical instruments on display at the Penang House of Music.

Records of the legendary P. Ramlee songs.

A 'dondang sayang' troupe called "Bintang Soeray" (Evening 

Star) posing with their decorated bullock cart in the 1920s.

Let the music play
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the music arena as the owner and 

organiser of the Penang Island 

Jazz Festival together with his 

business partner, Chin Choo 

Yuen, which ran for 14 years 

from 2004 to 2017.

He gained local and in-

ternational recognition as 

the independent interna-

tional jazz festival grew in 

popularity, attracting more 

than 4,000 musicians from 

over 40 countries.

Along the way, Augustin 

started to compile personality 

profiles and photographs which 

led him to co-author a book with 

Englishman James Lochhead 

titled “Just For the Love of It”. 

It was published in 2015 and its 

success has led to the third print.

For his contribution to the 

arts scene, Augustin was named 

as one of the two recipients of 

the 17th BOH Cameronian Arts 

Awards Gamechanger. 

The other was Hollywood 

scriptwriter Adele Lim.

The award is a recognition giv-

en to individuals or organisation 

who have trailblazed the industry 

and who have taken their craft 

and talents beyond borders.

“Never in my wildest dream 

did I think I’ll be a gamechanger 

award winner. But I would prob-

ably say that I’m more of a calcu-

lated risk taker or a dreamer who 

tries to make things happen. 

“And I believe passion, per-

severance and patience are the 

keys to realising a dream,” Au-

gustin said.

Yes Paul, let the music play on.

Ticket prices: 

Ticket prices: RM20 for 

adults (RM30 for foreigners)

RM10 for children and senior 

citizens (RM15 for foreign 

children and senior citizens)

For details, call: 

+012-416 1550 

Photos of various singers 

from the 60s and brief 

notes about some of them.

A young girl trying her hand at 'potehi' or the virtual 

puppet show in the Penang House of Music.

The early days 

saw people 

coming to 

Penang bringing 

their culture, 

traditions and 

music creating 

the Malaysia we 

know today.

Augustin 

pointing out 

that online 

'streaming' is 

the main thing 

now.

 music play 
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Story by Tanushalini 

Moroter

Pix by Adleena Rahayu 

Ahmad Radzi

T
HE residents of Desa Mawar 

Flats in Air Itam came to-

gether in the spirit of unity to 

take part in a "gotong-royong" pro-

gramme in their neighbourhood on  

June 21.

Air Itam assemblyman Joseph 

Ng said the communal clean-up 

programme, which was jointly or-

ganised by the flats' management 

and the Thean Teik Village Commu-

nity Management Council (MPKK), 

received overwhelming response.

"The clean-up is part of the usu-

al activities organised by the resi-

dents, but due to the movement 

control order (MCO), they were un-

able to do it.

"Today, some 80 residents have 

turned up for the event which is 

indeed the biggest participation 

from the community thus far in the 

gotong-royong activity over here.

"The residents are also assisted 

by team or personnel from Penang 

Island City Council (MBPP), state 

Health Department, voluntary fire 

brigade and Bandar Baru police," 

said Ng.

He added that the clean-up was 

to curb the breeding of aedes mos-

quitoes in the Desa Mawar area, 

which is a dengue hotspot.

"We have also printed flyers on 

the precautionary measures that 

the residents have to take to pre-

vent the breeding of aedes mosqui-

toes.

"The flyers will be distributed 

to the community here to create 

awareness on the rise of dengue 

cases as well as to educate them 

on this," he added.

 Apart from that, Ng also shared 

his initiative to eradicate dengue 

cases using a natural approach to 

treat standing water other than the 

use of a larvacide such as abate.

"I would like to suggest using 

the 'ikan pelaga' (Betta splendens) 

to prevent the breeding of disease 

carrying insects, such as the ae-

des mosquitoes.

"In this neighbourhood there are 

many 'ikan pelaga' breeders, so 

I will be working with them in this 

initiative.

"The fish breeders usually dis-

card poor quality species, but I 

have requested them to give the 

fish to me instead.

"We can give away the fish 

(ikan pelaga) to the residents to 

be placed in stagnant water. The 

fish can help to treat the water and 

prevent aedes mosquitoes from 

breeding.

"Residents who are interested 

can come to our  service centre at 

Air Itam to get the fish. We will give 

them a few," Ng added.

Ng showing the flyer and ikan pelaga. 

Desa Mawar 
‘gotong-royong’ to 

curb dengue

MBPP staff cleaning up the sewerage system during the 

gotong-royong.
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Story by Edmund Lee

Pix by Law Suun Ting

H
E is usually the strong and 

silent type in a family.

But that does not mean a 

father has little or no affection for 

his wife and children.

“Being a father myself, I under-

stand that sometimes it is difficult 

for fathers to express their feelings. 

Perhaps, this is the personality of 

a father.

“However, silence does not 

mean that there is no love and af-

fection,” Chief Minister Chow Kon 

Yeow said when he took part in a 

video conference in conjunction 

with the Father’s Day celebration 

on June 21.

The event was showcased live 

on his Facebook page.

Chow said the role of a father is 

to educate and protect his children.

“The current era of globalisation 

makes it challenging. Fathers need 

to understand the mindset of their 

children. They have to understand 

their children’s needs and their fa-

vourites while playing the role as 

the ‘umbrella’," he added.

“I, too, have to keep up with 

technology and understand my chil-

dren better.

“There were no smartphones, 

computers or even social media in 

the past,” Chow said, reminiscing 

about his past.

Chow said striking a balance be-

tween work and family has been a 

struggle for most fathers – and that 

includes him.

Since he took up the heavy re-

sponsibility as the Penang Chief 

Minister two years ago, time spent 

with his family has been limited.

“I try my best to allocate time for 

my family, especially on Sundays. 

We spend time chatting, doing 

recreational activities and dining 

together.

“People cannot stop the 

passing of time. Before we 

know it, our children have grown 

up,” Chow said, expressing his 

belief that family bonding is ex-

tremely important.

In this respect, Chow said he 

has a strong commitment to the 

Penang2030 vision, "A Family-Fo-

cused Green and Smart State that 

Inspires the Nation".

The live session, which was 

moderated by Penang Women’s 

Development Corporation (PWDC) 

chief executive officer Ong Bee 

Leng, featured Women and Family 

Development, Gender Inclusive-

ness and Religions Other Than Is-

lam Committee chairman Chong 

Eng, Jawi assemblyman Jason 

H’ng Mooi Lye and Bagan Dalam 

assemblyman M. Satees.

The family-friendly session 

also included a sign language 

interpreter.

Chong Eng thanked Chow for 

championing gender equality and 

social justice.

“He is an exemplary figure of 

a father who makes sure that 

he spends time with his family,” 

Chong Eng said.

H’ng and Satees also shared 

their views during the session.

Happy Father’s Day to all fa-

thers!

(Clockwise, from top left) Chow, Chong Eng, H’ng and Satees wishing all the fathers Happy 
Father’s Day during the video conference.

Father - the 
pillar of strength 
of a family
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Story by Christopher Tan

Pix by Adleena Rahayu 

Ahmad Radzi 

A
FTER gaining 20 years 

of experience as a poul-

tr y farmer, Lee Soon 

Seng has decided to venture 

into dair y farming now.

Lee, 65, said it was his 

dream to be a dair y farmer and 

he would like to explore the 

dair y industr y.

“I have a three-acre land 

which I plan to house about 

100 dair y cows. I have also 

grown Napier grass to be used 

as fodder for them.

 “I have also set up a milk 

collection centre to store 

milk,” Lee told Buletin Mutiara 

at his farm in Balik Pulau on 

June 18.

Penang Health, Agriculture 

and Agro-Based Industr y and 

Rural Development Commit-

tee chairman Dr Norlela Arif fin 

said she was delighted to know 

that Lee has set up a milk col-

lection centre.

“I believe that this is the 

first milk collection centre in 

Penang. The dair y farmers in 

Penang sell fresh milk and they 

do not have collection centres 

to store their milk.

“During the movement con-

trol order (MCO) period, the 

dair y farmers in Penang had 

to discard about one tonne of 

milk per day,” she said.

State Tourism Development, 

Ar ts, Culture and Heritage 

Committee chairman Yeoh 

Soon Hin said the state could 

explore agrotourism in Penang.

“I believe this can be one 

of the tourism products for our 

state. Agrotourism is popular 

in New Zealand and other par ts 

of the world where visitors en-

joy, relax and spend time visit-

ing agricultural areas such as 

farms or ranches,” Yeoh said.

Chief Minister Chow Kon 

Yeow said many sectors or in-

dustries were af fected by the 

Covid-19 pandemic.

“We understand that many 

entrepreneurs and business-

men had to find ways to deal 

with the crisis,” he said, add-

ing that the Penang government 

continuously lent its support to 

ease the people’s burden.

Chow said he was happy 

to witness the determination 

shown by Lee, who had chosen 

to explore a dif ferent industr y.

“We welcome any ef for t to 

ensure that the people have 

sufficient food supply.

“The state assemblyman 

and the state executive coun-

cillor will be liaising with Lee to 

help him with the suppor t he 

needs,” Chow said.

 Also present were Pulau 

Betong assemblyman Mohd 

Tuah Ismail, Penang Island City 

Council mayor Datuk Yew Tung 

Seang and special coordinator 

Gooi Seong Kin.

Lee (centre) showing his farm to Chow and his team (from second left) Gooi, Yeoh and Yew.

Farmer's chicken 
to cow venture
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T
HE real challenge for the Sukma ath-

letes is regaining their momentum in 

their respective sports after a pause in 

the training session, says state Youth and 

Sports Committee chairman Soon Lip Chee.

“The most important thing right now is 

‘catching up’ fast during their training ses-

sions as some of them could not undergo 

training during the movement control order 

(MCO).

“For instance, in a vigorous sports such 

as wushu, the athletes need a proper place 

to train. Wushu exponents need to train on a 

cushioned floor.

“Since they are now back here for train-

ing, I hope they are able to refresh their 

skills which I believe they can do,’’ said Soon 

when he visited the athletes at the Penang 

State Sports Council (MSNPP) on June 19.

“I was informed by the wushu coach that 

one of the exponents got injured after the 

second day of training. Right now, the ath-

letes are undergoing ‘light training’ and will 

slowly increase the intensity."

Soon had earlier in the day visited four 

other the training venues for athletics at 

Seberang Perai Municipal Council (MBSP), 

shooting at Penang Rifle Club, canoeing at 

Penang Water Sport and Recreational Cen-

tre and karate kata at the training centre in 

Transfer Road.

Soon, who was also accompanied by MS-

NPP director Harry Chai, said the gym facility 

at the MSNPP has been upgraded or more 

new equipment have been added at the gym.

“For more than 25 years, new equipment 

have not being added at MSNPP. So when 

I became the exco member for sports in 

2018, I realised that it is important for us to 

upgrade the facilities in the gym so that the 

athletes can stay fit regardless of the sports 

that they are pursuing,’’ said Soon.

He said there is a plan to add more equip-

ment at the gym this year.

Soon, who visited the Sukma boxing ath-

letes, said MSNPP was focusing on the qual-

ity of boxers instead of the quantity.

“Boxing is one of the unpopular sports 

in Penang. Most parents are not really keen 

on sending their children for training as 

they have some misconceptions about the 

sports.

“It is not about challenging each other 

in the ring, but it is about the art of fighting 

which needs high self-discipline.

“Last year, two of our boxers won a gold 

and silver medal in Sukma. So, we are ac-

tually giving emphasis on training up solid 

fighters.

“Nevertheless, we still need to look for 

individuals who have talent in boxing and un-

leash their potential,’’ he added.

Meanwhile, Chai said there are a total of 

15 boxers currently training under Johnny 

Kasiran and a total of 17 wushu athletes 

under the supervision of their coach Chong 

Mei Fei.

At the canoeing training centre in Tanjung 

Bungah, Soon said the current gymnasium 

needed some roof and floor repairs and re-

placements of the old gym equipment.

“Currently, there are 31 canoeists under 

MSNPP who do their training there, hence, 

this is why the upgrading works is a must,” 

he added.

At the karate kata training centre in Trans-

fer Road, Soon said he was proud of the 

Penang Karate Federation (PFF) for consis-

tently producing good results.

He said it was the hard work of PFF presi-

dent Datuk Patrick Lim, the coaches and 

karate exponents who enabled Penang to 

sweep all four gold medals in the 2018 Suk-

ma in Ipoh. 

The Penang karate kata exponents re-

sumed their training for the first time since 

the MCO was implemented on March 18 

under the watchful eyes of national coaches 

Ku Jin Keat and his wife, Lim Lee Lee, on 

June 19.

With the new SOPs, they are limiting eight 

trainees to a session. And depending on the 

availability of the trainees, they may conduct 

two or three sessions per day.

Jin Keat, who said the current training at 

the centre was for high performance ath-

letes, hoped they could be allowed to coach 

students again soon at their respective 

schools.

“We need to go to the schools and groom 

them for our future team,” said the former 

Asian Games champion.

AFTER a fairly long lockdown, 

the Penang’s Sukma athletes 

bounced back onto the tracks 

on June 19 to resume training.

There was a spring in their 

steps as they went about loos-

ening up and getting into their 

stride at the Seberang Pe-

rai City Council (MBSP) Spor ts 

and Recreational Complex in 

Jalan Betek, Bukit Mertajam.

Penang Youth and Sports 

Committee chairman Soon Lip 

Chee recently announced that 

all athletes under the Penang 

State Sports Council (MSNPP) 

could resume training from 

June 18 following the reopen-

ing of sports facilities based on 

the guidelines given by the Na-

tional Security Council (MKN).

Long distance runner Ros-

maria Rindiana Rosli Raju, 16, 

returned with renewed vigour 

and commitment.

“This is the moment I’ve 

been waiting for. When I heard 

the announcement that I could 

resume training, I was so happy.

“It was not easy for me after 

I wasn’t able to do any workout 

during the movement control 

order (MCO).

“I feel a bit awkward now 

since I need to train while 

adapting with the new norms, 

such as maintaining social dis-

tancing and no physical con-

tact. But, I am getting used to 

it,” she told Buletin Mutiara at 

the sports complex on June 19.

For middle distance runner 

Lee Xin Yee,16, the implemen-

tation of MCO from March 18 

was not an excuse for her to 

lose her fitness level.

“During the early days of 

MCO, I took my own initiative 

to retain my fitness level with 

some rigorous exercises. So, I 

did not experience any drop in 

stamina when the training re-

sumed,” she said.

Another middle distance 

runner Lee Xin Mei, 17, said 

during the MCO, her coach had 

provided modules for her to 

maintain her fitness level.

“I just followed the mod-

ules. Each module would take 

me about an hour to finish. 

And I usually completed two 

modules every day.

“Now that we can resume 

training, I will train even hard-

er to qualify for the upcoming 

Sukma (Malaysia Games),” Xin 

Mei said.

MSNPP track and field coach 

Olesya Gasparyan, 34, said 

she had prepared dif ferent 

types of modules during MCO 

for her students to ensure that 

they all stay fit.

“When all types of spor t 

activities were banned during 

the MCO, my modules would 

basically focus on the muscle 

memory and fitness strength.

“This was impor tant to 

maintain their fitness at the 

highest level.

“I also monitored their prog-

ress closely through our group 

chat,” said Gasparyan (pix), 

who has served MSNPP for 

three years.

Johor, which was supposed 

to hold the 20th edition of Suk-

ma in July this year, will now 

host it in March next year due 

to the Covid-19 pandemic.

Sukma athletes ready to roll again




Soon (second from right) and Chai (right) posing for a photograph with karate kata coaches and exponents at a 

training session.

Shaking 
off the 
cobwebs
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乔治市被列为世界文化遗
产城，多姿多彩的各族
文化与独特的古迹建筑

物，吸引了世界各地游客前来。实
际上，槟州的流行音乐文化也拥有
丰富底蕴，各族通过无分国界的音
乐，联手为槟城写下无数的动人乐
曲。

槟城是国家流行音乐摇篮，孕育
了许多殿堂级音乐人，包括马来乐
坛经典人物，各族家喻户晓的P南
利、华语乐坛传奇人物李逸，知名
长青乐团，由华裔及印裔组成的“巷
子猫”（Alleycats）等。他们个个多
才多艺，留下无数经典作品，是国
家及槟城人的骄傲。

位于光大数码城（ICT MALL）4
楼的“槟城音乐之家”（Penang House 
of Music）,在把音乐视为终生事业的
保罗策划下，珍藏了槟城历代音乐

人的唱片、光碟、影
片、海报、杂志、乐
器，甚至包括专设中

华传统布袋戏角落，也有
街头艺人陈同同的介绍，相当全面。

如果你认为“槟城音乐之家”是比较
适合老人家去怀旧的话就错了，里
头有很多设备让年轻人或小孩子“玩”
。

互动式可接触展示品
怎么玩法？如保罗所说，音乐之

家不是眼看手勿动的博物馆，而是
互动式的空间，比如在直播室一尝
当 电 台 主 播 滋 味 、 3 D 虚 拟 室 看 看
如梦如幻，仿佛在您面前的演唱视
频、放映室观赏难得一见的老槟城
生活影片、也可以在布袋戏角落与
布偶共舞。

保罗说：“这里的摆设，大部份欢
迎参观者下手接触，你可以在这里
打鼓、弹钢琴、唱歌，尽情享受音
乐带来的乐趣，这也是音乐之家成
立的宗旨。”

60岁的保罗，父亲是欧亚裔，母
亲是华裔，多元背景及对音乐的热

爱，让他接触到各语文流行音乐；健
谈的他，提到槟城流行音乐史如数家
珍，如果你来到这里，不妨和他交流
交流，肯定获益良多。
小型多用途中心供出租

音乐之家也有出租小型多用途中
心予乐团或各组织，用户可做小型演
出、乐队练习等，里头设有录音及录
影设备，可以让专人把演出拍起来。

在只许国内旅游当儿，来走一趟
娱乐性丰富并让你长知识的音乐之家
吧！
PENANG HOUSE OF MUSIC
L4 - 02 Level 4
ICT Digital Mall, KOMTAR,
Jalan Penang,
10000 George Town,
Penang, Malaysia.
电话：+60 4 370 6675
电邮：info@penanghouseofmusic.com
脸书：@penanghouseofmusic
网站：www.penanghouseofmusic.com

报导陈健敏
摄影罗孙庭/曾国权

非管制期：每天早上11点至晚上8点开放
（最后接待时间：7pm）

收费
*成人：20令吉
*12岁以下儿童及乐龄人士：10令吉
*5岁以下儿童免费
*外国人：30令吉
*外国儿童及乐龄人士：15令吉

眼看手可动           
槟城音乐之家乐趣无穷

小型多用途中心供出租。

音乐之家入口处在
光大数码城3楼。 

音乐之家的展示品大部份可让参观者接触,更可以让参观者在录音室当DJ。

生动有趣的布
袋戏角落。

Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang


