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FFeeddeerraall  MMiinniiss tteerr  ffoorr  SScc iieennccee  &&  TTeecchhnnoollooggyy,,   PPaakk iiss ttaann  RRaannaa  TTaannvveeeerr  HHuussssaaiinn  mmeett   BBeellaarruuss iiaann  DDeeppuuttyy   PPrriimmee  MMiinniiss tteerr  HH..EE..   MMrr..   
VVllaaddiimmiirr  SSeemmaasshhkkoo  aanndd  CChhaaiirrmmaann  SSttaattee  CCoommmmiitt tteeee  oonn  SScc iieennccee  &&  TTeecchhnnoollooggyy   ((SSCCSSTT))  HH..EE..   MMrr..   AAlleexxaannddeerr  SShhuummiill iinn  oonn  OOccttoobbeerr  0033,,   
22001166  ffoorr  ss iiggnniinngg  tthhee  SSttaattuutteess  aanndd  IInnaauugguurraatt iioonn  ooff  BBeellaarruuss iiaann--PPaakk iiss ttaannii  CCeenntteerr  ooff  SScc iieennccee  &&  TTeecchhnnoollooggyy  CCooooppeerraatt iioonn..     

 
 

 PPSSQQCCAA  OOrrggaanniizzeess  SSeemmiinnaarr  oonn   ""SSttaannddaarrddss  BBuuiilldd  TTrruusstt""  iinn  CCoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  LLCCCCII    
 

 

TThhee  PPaakk iiss ttaann  SSttaannddaarrddss  aanndd  QQuuaall ii ttyy   CCoonntt rrooll   AAuutthhoorrii ttyy   ((PPSSQQCCAA))  iinn  ccooll llaabboorraatt iioonn  wwiitthh  LLaahhoorree  CChhaammbbeerr  ooff  CCoommmmeerrccee  &&  IInndduusstt rryy   
((LLCCCCII))  oorrggaanniizzeedd  aa  sseemmiinnaarr  tt ii tt lleedd  ""SSttaannddaarrddss   BBuuii lldd  TTrruusstt ""   aatt   LLCCCCII  oonn  OOccttoobbeerr  3311,,   22001166..   TThhee  mmaaiinn  oobbjjeecc tt iivvee  ooff  tthhee  sseemmiinnaarr  wwaass  ttoo  
pprroommoottee  qquuaall ii ttyy   ss ttaannddaarrddss  ccuullttuurree  iinn  tthhee  ccoouunntt rryy ..     
  
  

TThhee  FFeeddeerraall   MMiinniiss tteerr  ffoorr  SScc iieennccee  &&  
TTeecchhnnoollooggyy  RRaannaa  TTaannvveeeerr  HHuussssaaiinn  wwaass  
tthhee  cchhiieeff  gguueesstt   oonn  tthhee  ooccccaass iioonn..   IInn  hhiiss   
aaddddrreessss  hhee  aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhee  ffaacc tt   tthhaatt   
iinndduusstt rriiaall iizzaatt iioonn,,   ss ttaannddaarrddiizzaatt iioonn  aanndd  
eeccoonnoommiicc   ggrroowwtthh  ggrrooww  ttooggeetthheerr  aass  wwiitthhoouutt   
ss ttaannddaarrddiizzaatt iioonn,,   oopptt iimmuumm  ggrroowwtthh  ccaannnnoott   bbee  
aacchhiieevveedd..     CCoonnffoorrmmiittyy   aasssseessssmmeenntt   
pprroovviiddeess  aassssuurraannccee  ttoo  ccoonnssuummeerrss   bbyy  
iinnccrreeaass iinngg  ccoonnssuummeerr  ccoonnffiiddeennccee  wwhheenn  
ppeerrssoonnnneell,,   pprroodduuccttss ,,   ssyysstteemmss  oorr  sseerrvviicceess  
aarree  eevvaalluuaatteedd  aaggaaiinnsstt   ssppeecc iiffiicc   ss ttaa nnddaa rrddss ..   
TThhee  MMiinniiss tteerr  aassssuurreedd  tthhaatt   tthhee  ffeeddeerraall   
ggoovveerrnnmmeenntt   iiss   ccoommmmiitt tteedd  ttoo  pprroovviiddee  aall ll   tthhee    
  

nneecceessssaarryy   rreessoouurrcceess  ttoo  PPSSQQCCAA  ffoorr  eeffffeecctt iivvee  eennffoorrcceemmeenntt   ooff  ii ttss   aacctt iivvii tt iieess ..   DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  PPSSQQCCAA,,   MMuuhhaammmmaadd  KKhhaall iidd  SSiiddddiiqq  iinn  
hhiiss   wweellccoommee  aaddddrreessss  tthhaannkkeedd  tthhee  ppaarrtt iicc iippaannttss   aanndd  ssaaiidd  tthhaatt   tthhee  cchhaannggiinngg  ffaaccee  ooff  iinntteerrnnaatt iioonnaall  tt rraaddee  hhaass  lleedd  ttoo  ss iinnggllee,,   gglloobbaall llyy   
aacccceeppttaabbllee  tteecchhnniiccaall  ss ttaannddaarrddss   ffoorr  gglloobbaall llyy   mmaarrkkeettaabbllee  pprroodduuccttss ..   AAtt   tthhee  iinntteerrnnaatt iioonnaall  lleevveell,,   ss ttaannddaarrddss   aarree  bbeeccoommiinngg  aa  ppii ll llaarr  ooff  tthhee  
nneeww  gglloobbaall  tt rraaddee  ssyysstteemm..   IInn  ttooddaayy ''ss   iinnccrreeaass iinnggllyy   gglloobbaall iizzeedd  tt rraaddiinngg  eennvviirroonnmmeenntt ,,   iinntteerrnnaatt iioonnaall  ss ttaannddaarrddss  aarree  ppoowweerrffuull   ttoooollss   ttoo  lleeaadd  
ppooss ii tt iivvee  cchhaannggee  ffoorr  ssppuurrrriinngg  eeccoonnoommiicc   ggrroowwtthh,,   aaddaapptt   ttoo  cc ll iimmaattee  cchhaannggee  aanndd  ooppeenn  uupp  gglloobbaall  mmaarrkkeettss ..     

UUnnddeerr  tthhee  BBeellaarruuss iiaann––PPaakk iiss ttaannii  CCeenntteerr  ooff  SScc iieennccee  aanndd  
TTeecchhnnoollooggyy  CCooooppeerraatt iioonn  tthhee  PPaakk iiss ttaannii  BBrraanncchh  ooff  tthhee  CCeenntteerr  
aatt   PPCCSSIIRR  HHeeaadd  OOffffiiccee  IIss llaammaabbaadd  wwaass  iinnaauugguurraatteedd  oonn  
OOccttoobbeerr  0033,,   22001166..   TThhee  CCeenntt rree  wwii ll ll   aassss iiss tt   tthhee  eedduuccaatt iioonnaall  
iinnsstt ii ttuutt iioonnss,,   rreesseeaarrcchh  oorrggaanniizzaatt iioonnss   aanndd  iinnnnoovvaatt iivvee  iinndduusstt rriiaall   
eenntteerrpprriisseess  iinn  eexxppaannddiinngg  tthhee  bbuuss iinneessss  aanndd  aaccaaddeemmiicc   rreellaatt iioonnss  
aanndd  ccoonntt rraaccttss   iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  tthhee  sscc iieenntt ii ffiicc   &&  tteecchhnnoollooggiiccaall  
rreesseeaarrcchh  ooff  tthhee  RReeppuubbll iicc   ooff  BBeellaarruuss  wwiitthh  ss iimmii llaarr  iinnsstt ii ttuutt iioonnss  
aanndd  eenntteerrpprriisseess  ooff  PPaakk iiss ttaann  aanndd  ddeevveelloopp  eeffffiicc iieenntt   mmeecchhaanniissmm  
ooff  iinntteerraacctt iioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  BBeellaarruuss iiaann  aanndd  tthhee  PPaakk iiss ttaannii  SS&&TT  
oorrggaanniizzaatt iioonnss  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaatt iioonn  ooff  tthhee  jjooiinntt   pprroojjeecc ttss   aanndd  
pprroommoott iioonn  ooff  aaddvvaanncceedd  tteecchhnnoollooggiieess   &&  pprroodduuccttss   ttoo  mmaarrkkeettss ..     
TThhee  ddeelleeggaatteess  eemmpphhaass iizzeedd  ttoo  aall llooccaattee  aaddeeqquuaattee  rreessoouurrcceess  
ffoorr  RR&&DD  aanndd  ttoo  aaddoopptt   lloonngg  &&  sshhoorrtt   tteerrmm  ppooll iicc iieess   iinn  vvaarriioouuss  
sseecc ttoorrss   ooff  eeccoonnoommyy  ttoo  iimmpprroovvee  ppeerrffoorrmmaannccee  tthhrroouugghh  
rreegguullaattoorryy   mmeeaassuurreess  aass  wweell ll   aass  iinncceenntt iivvee  mmeecchhaanniissmmss..     

TThhee  FFeeddeerraall  MMiinniiss tteerr  ffoorr  SS&&TT  dduurriinngg  tthhee  mmeeeett iinngg  wwiitthh  tthhee  DDeeppuuttyy   PPrriimmee  MMiinniiss tteerr  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt   PPaakk iiss ttaann  ssuuppppoorrttss   sscc iieenntt ii ffiicc   
eexxcchhaannggeess  wwhhiicchh  ccoonntt rriibbuuttee  ppooss iitt iivveellyy   ttoo  ccooaall ii tt iioonn--bbuuii llddiinngg  aammoonngg  nnaatt iioonnss  ffoorr  ppeeaaccee  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt ..  



 

PCSIR Organizes a One Day Seminar on  
“RRoollee  ooff  PPCCSSIIRR  ffoorr  IInndduussttrriiaall  DDeevveellooppmmeenntt  &&  IIttss  IImmppaacctt  oonn  NNaattiioonnaall  EEccoonnoommyy””  aatt  SSwwaatt  

  
  

TThhee  PPaakk iiss ttaann  CCoouunncc ii ll   ooff  SScc iieenntt ii ffiicc   &&  IInndduusstt rriiaall   RReesseeaarrcchh  ((PPCCSSIIRR))  oorrggaanniizzeedd  aa  oonnee  ddaayy  sseemmiinnaarr  oonn  ““RRoollee  ooff  PPCCSSIIRR  ffoorr  IInndduusstt rriiaall   
DDeevveellooppmmeenntt   &&  ii ttss   IImmppaacctt   oonn  NNaatt iioonnaall  EEccoonnoommyy ””  aatt   SSwwaatt   SSeerreennaa  HHootteell   oonn  OOccttoobbeerr  2288,,   22001166..   FFeeddeerraall  MMiinniiss tteerr  ffoorr  SScc iieennccee  &&  
TTeecchhnnoollooggyy  RRaannaa  TTaannvveeeerr  HHuussssaaiinn,,   wwaass  CChhiieeff  GGuueesstt   ooff  tthhee  SSeemmiinnaarr,,   wwhheerreeaass,,   AAddddii tt iioonnaall  SSeeccrreettaarryy   MMooSSTT  MMuuhhaammmmaadd  AAsshhrraaff,,   
CChhaaiirrmmaann  PPCCSSIIRR  DDrr..   SShhaahhzzaadd  AAllaamm,,   aalloonnggwwiitthh  hhiiss   sseenniioorr  mmaannaaggeemmeenntt   aanndd  BBrriiggaaddee  CCoommmmaannddeerr  SSwwaatt   BBrriiggaaddiieerr  ZZaaffaarr  IIqqbbaall  wwaass  
aallssoo  pprreesseenntt   aatt   tthhee  ooccccaass iioonn..   
TThhee  bbaass iicc   tthheemmee  ooff  tthhee  sseemmiinnaarr  wwaass  ttoo  eennhhaannccee  
aawwaarreenneessss  aammoonngg  tthhee  ccoommmmuunniittyy   ooff  SSwwaatt   rreeggiioonn  
rreeggaarrddiinngg  iimmppoorrttaannccee  ooff  kknnoowwlleeddggee  bbaasseedd  tteecchhnnoollooggyy  
ddeevveellooppmmeenntt ,,   iinnvveenntt iioonnss  aanndd  iinnnnoovvaatt iioonnss  aacchhiieevveedd  bbyy  
uutt ii ll iizz iinngg  iinnddiiggeennoouuss  rreessoouurrcceess  ffoorr  eeccoonnoommiicc   ggrroowwtthh  ooff  tthhee  
ccoouunntt rryy ..   IInn  tthhee  sseemmiinnaarr,,   tthhee  ppootteenntt iiaall   ooff  SSwwaatt   rreeggiioonn  
rreeggaarrddiinngg  pprroodduucctt iioonn  ooff  wwoorrlldd  cc llaassss  ffrruuii ttss ,,   iinnvvaalluuaabbllee  
mmeeddiicc iinnaall  hheerrbbss,,   ggeemm  ss ttoonnee  aanndd  mmaarrbbllee  wweerree  ffooccuusseedd..   
TThhee  FFeeddeerraall  MMiinniiss tteerr  ffoorr  SScc iieennccee  &&  TTeecchhnnoollooggyy  
eemmpphhaass iizzeedd  tthhaatt   bbyy  pprroovviiddiinngg  eemmppllooyymmeenntt   ttoo  sskk ii ll lleedd  
yyoouutthh,,   wwee  ccaann  kkeeeepp  tthheemm  ffrroomm  bbeeccoommiinngg  aa  ttooooll   iinn  tthhee  
hhaannddss  ooff  tteerrrroorriiss ttss ..   CChhaaiirrmmaann,,   PPCCSSIIRR  iinn  hhiiss   kkeeyynnoottee  
aaddddrreessss  aannnnoouunncceedd  tthhee  ffrreeee  tt rraaiinniinngg  ooppppoorrttuunniitt iieess  ffoorr  tthhee  
llooccaall  iinndduusstt rriiaall iiss ttss  iinn  tthhee  ffiieellddss  ooff  ppooll iisshhiinngg  aanndd  ccuutt tt iinngg  

  

ooff  mmaarrbbllee,,   ggrraanniittee,,   pprreecc iioouuss  ss ttoonnee,,   pprroocceesssseedd  ffoooodd,,   mmeeddiicc iinnaall  hheerrbbss  pprroodduuccttss   eettcc ..   PPrreess iiddeenntt   SSwwaatt   HHootteell   AAssssoocc iiaatt iioonn,,   HHaajj ii   ZZaahhiidd  
aappppeeaalleedd  ffoorr  rreessttoorraatt iioonn  ooff  ttoouurriissmm  bbyy  rreeppaaiirriinngg  tthhee  rrooaaddss  ooff  tthhee  aarreeaa..   HHee  aallssoo  aannnnoouunncceedd  ttoo  ggiivvee  llaanndd  ttoo  PPCCSSIIRR  ffoorr  bbuuii llddiinngg  aa  
ffaacc ii ll ii ttaatt iioonn  cceenntt rree  iinn  SSwwaatt ..   
  

  

IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttaannddaarrddss  gguuaarraanntteeee  tthhee  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  ooff  tthhee  CCoonnssuummeerr  
  

  

TThhee  PPaakk iiss ttaann  SSttaannddaarrddss  &&  QQuuaall ii ttyy   CCoonntt rrooll   AAuutthhoorrii ttyy   ((PPSSQQCCAA))  oorrggaanniizzeedd  aa  NNaatt iioonnaall  SSeemmiinnaarr  tt ii tt lleedd  ““SSttaannddaarrddss   BBuuii lldd  TTrruusstt ””  iinn  
ccooll llaabboorraatt iioonn  wwiitthh  FFeeddeerraatt iioonn  ooff  PPaakk iiss ttaann  CChhaammbbeerrss   ooff  CCoommmmeerrccee  &&  IInndduusstt rryy   ((FFPPCCCCII))  aatt   tthhee  ooccccaass iioonn  ooff  WWoorrlldd  SSttaannddaarrddss  DDaayy  
22001166  aatt   FFPPCCCCII--KKaarraacchhii  oonn  OOccttoobbeerr  1177,,   22001166..     

  

TThhee  FFeeddeerraall  SSeeccrreettaarryy ,,   MMiinniiss tt rryy   ooff  SScc iieennccee  &&  TTeecchhnnoollooggyy,,   MMrr..   FFaazzaall  AAbbbbaass  MMaakkeenn  wwaass  tthhee  CChhiieeff  GGuueesstt   iinn  tthhee  SSeemmiinnaarr..   IInn  hhiiss   
aaddddrreessss  hhee  aapppprreecc iiaatteedd  tthhee  eeffffoorrttss   ooff  PPSSQQCCAA..   HHee  ssaaiidd  tthhaatt   SSttaannddaarrddss  aanndd  CCoonnffoorrmmiittyy   aasssseessssmmeenntt   aacc tt iivvii tt iieess  bbeenneeffii tt   ppuubbll iicc   hheeaall tthh,,   
ssaaffeettyy   aanndd  eennvviirroonnmmeenntt ..   TThhee  ccoonnssuummeerr  ggeettss   bbeenneeffii tt   ffrroomm  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt   aanndd  ddeess iiggnn  ooff  nneeww  aanndd  iimmpprroovveedd  rreeqquuiirreemmeennttss   ffoorr  tthhee  
ssaaffeettyy   aanndd  qquuaall ii ttyy   ooff  tthhee  pprroodduuccttss ..   HHee  aaddddeedd  tthhaatt   wwee  aarree  aann  eenneerrggyy   ss ttaarrvveedd  ccoouunntt rryy   tthheerreeffoorree  ddeeppllooyymmeenntt   ooff  eeffffiicc iieenntt   eenneerrggyy  
ssoolluutt iioonn  ccaannnnoott   bbee  oovveerr  eemmpphhaass iizzeedd  aanndd  II  aamm  pplleeaasseedd  ttoo  lleeaarrnn  tthhaatt   PPSSQQCCAA  iiss   aallrreeaaddyy  aaddddrreessss iinngg  tthhiiss   iissssuuee  aanndd  hhaavvee  ddeevveellooppeedd  
iinntteerrnnaatt iioonnaall llyy   hhaarrmmoonniizzeedd  PPaakk iiss ttaann  SSttaannddaarrddss   oonn  EEnneerrggyy  eeffffiicc iieenntt   pprroodduuccttss ..   

  

  

  

TThhee  VViiccee  PPrreess iiddeenntt ,,   FFPPCCCCII  MMrr..   MMoohhaammmmaadd  HHaanniiff  GGoohhaarr  wweellccoommeedd  aall ll   tthhee  gguueessttss   ffoorr  tthheeiirr  pprreesseennccee  aanndd  aacctt iivvee  ppaarrtt iicc iippaatt iioonn  ttoo  
mmaakkee  tthhee  sseemmiinnaarr  aa  ssuucccceessssffuull   eevveenntt ..   HHee  ssaaiidd  tthhaatt   II  uurrggee  PPaakk iiss ttaannii  ccoommppaanniieess  ttoo  rreemmaaiinn  vviiggii llaanntt   aabboouutt   tthhee  llaatteess tt   ddeevveellooppmmeenntt   ooff  
iinntteerrnnaatt iioonnaall  ss ttaannddaarrddss   aanndd  ggeett   iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  iinntteerrnnaatt iioonnaall  ss ttaannddaarrddss  ccoommmmiitt tteeeess  ooff  IISSOO  aanndd  IIEECC..   TThhee  tt rraaddee  ccoommmmuunnii ttyy   aanndd  
iinndduusstt rryy   mmuusstt   ppaarrtt iicc iippaattee  tthhrroouugghh  PPaakk iiss ttaann  SSttaannddaarrddss  aanndd  QQuuaall ii ttyy   CCoonntt rrooll   AAuutthhoorrii ttyy ..   

  

TThhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall,,   PPSSQQCCAA,,   MMrr..   MMuuhhaammmmaadd  KKhhaall iidd  SSiiddddiiqq  pprreesseenntteedd  tthhee  kkeeyynnoottee  aaddddrreessss  oonn  tthhee  ooccccaass iioonn..   TThhee  SSeemmiinnaarr  wwaass  
aatt tteennddeedd  bbyy  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt   ooffffiicc iiaallss ,,   rreepprreesseennttaatt iivveess  ooff  NNGGOOss,,   ccoorrppoorraattee  sseeccttoorr  rreepprreesseennttaatt iivveess,,   pprriinntt   &&  eelleecctt rroonniicc   
mmeeddiiaa  ppeerrssoonnaallss ,,   ssoocc iiaall   wwoorrkkeerrss   aanndd  ss ttuuddeennttss ..   
  

  

NNUUSSTT  CCoonndduuccttss  TTrraaiinniinngg  oonn  BBuussiinneessss  MMooddeell  CCaannvvaass    
  

  

TTeecchhnnoollooggyy  IInnccuubbaatt iioonn  CCeenntteerr  NNUUSSTT  ccoonndduucctteedd  ddaayy   lloonngg  tt rraaiinniinngg  ffoorr  iinnccuubbaatteeeess  oonn  ddeevveellooppiinngg  bbuuss iinneessss  mmooddeell  ccaannvvaass  oonn  
NNoovveemmbbeerr  2211,,   22001166..   MMrr..   SSaaaadd  HHaammiidd,,   tteecchhnnoollooggyy  eenntt rreepprreenneeuurr  aanndd  ddiiggiittaall   eeccoossyysstteemm  bbuuii llddeerr,,   ccoouunntt rryy   lleeaadd  aatt   IInnnnoovvaatt iioonn  aanndd  
SScchhooooll  ooff  SSkk ii ll llss   ddeell iivveerreedd  aann  iinntteerraacctt iivvee  sseessss iioonn  ttoo  1166  ss ttaarrttuuppss  wwhhoo  ppaarrtt iicc iippaatteedd  iinn  tthhee  tt rraaiinniinngg..   



  

IIssssuuee  ooff  SSeeaa  WWaatteerr  IInnttrruussiioonn  aalloonngg  tthhee  CCooaassttaall  aarreeaass  ooff  SSiinnddhh  aanndd  BBaalloocchhiissttaann  
  
  
  

PPrrooff..   AAhhssaann  IIqqbbaall,,   FFeeddeerraall  MMiinniiss tteerr  ffoorr  PPllaannnniinngg,,   
DDeevveellooppmmeenntt   aanndd  RReeffoorrmmss  hhaadd  rreeqquuiirreedd  NNaatt iioonnaall   
IInnsstt ii ttuuttee  ooff  OOcceeaannooggrraapphhyy  ((NNIIOO)),,   MMooSSTT  ttoo  bbrriieeff  
rreeggaarrddiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaatt iioonn  ss ttaattuuss   ooff  tthhee  
RReeccoommmmeennddaatt iioonnss  ooff  tthhee  SSeennaattee’’ss  SSttaannddiinngg  
CCoommmmiitt tteeee  oonn  PPllaannnniinngg,,   DDeevveellooppmmeenntt   &&  RReeffoorrmmss..     
  

AAfftteerr  tthhee  bbrriieeffiinngg,,   tthhee  MMiinniiss tteerr  eessttaabbll iisshheedd  aa  
SStteeeerriinngg  CCoommmmiitt tteeee  uunnddeerr  tthhee  CChhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  
SSeeccrreettaarryy ,,   MMiinniiss tt rryy   ooff  SScc iieennccee  &&  TTeecchhnnoollooggyy..     
  

TThhee  SStteeeerriinngg  ccoommmmiitt tteeee  hheelldd  ttwwoo  mmeeeett iinnggss  aanndd  
aafftteerr  ddeettaaii lleedd  ddeell iibbeerraatt iioonnss  aapppprroovveedd  tthhee  PPCC--11  
pprreeppaarreedd  bbyy   tthhee  SSeeaawwaatteerr  IInntt rruuss iioonn  CCeell ll   ffoorr  
ssuubbmmiissss iioonn..   

  

  

  
  

  

  

  

PPSSQQCCAA  SSiiggnnss  MMooUU  wwiitthh  NNEEDD    
UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEnnggiinneeeerriinngg  &&  TTeecchhnnoollooggyy  

  
  

AA  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrss ttaannddiinngg  ((MMooUU))  hhaass  bbeeeenn  ss iiggnneedd  bbeettwweeeenn  
PPaakk iiss ttaann  SSttaannddaarrddss  aanndd  QQuuaall ii ttyy   CCoonntt rrooll   AAuutthhoorrii ttyy   ((PPSSQQCCAA))  aanndd  
NNEEDD  UUnniivveerrss ii ttyy   ooff  EEnnggiinneeeerriinngg  &&  TTeecchhnnoollooggyy,,   KKaarraacchhii..     
  

TThhee  mmaaiinn  aaiimm  ooff  tthhee  MMooUU  iiss   ttoo  iinnsstt iiggaattee  tthhee  aawwaarreenneessss  aanndd  
eedduuccaatt iioonnaall  PPrrooggrraammmmee  oonn  ““SSttaannddaarrddiizzaatt iioonn,,   SSttaannddaarrddss  aanndd  ii ttss   rroollee  
iinn  pprrooffeessss iioonn””  eessppeecc iiaall llyy   iinn  aaccaaddeemmiiaa  aatt   KKaarraacchhii..   
  

TThhee  MMooUU  wwaass  ss iiggnneedd  bbyy  MMrr..   MMuuhhaammmmaadd  KKhhaall iidd  SSiiddddiiqq,,   DDiirreecc ttoorr  
GGeenneerraall,,   PPSSQQCCAA  aanndd  PPrrooff..   DDrr..   MM..   AAffzzaall  HHaaqquuee,,   VViiccee  CChhaanncceell lloorr,,   
NNEEDD  UUnniivveerrss ii ttyy   ooff  EEnnggiinneeeerriinngg  &&  TTeecchhnnoollooggyy,,   KKaarraacchhii..   

  
  

NNUUSSTT  WWiinn  22nndd  BBeesstt  SSttaallll  PPrriizzee  aatt  NNaattiioonnaall  SScciieennccee  FFaaiirr  ––  22001166  
  

  

NNUUSSTT  tteeaamm  ppaarrtt iicc iippaatteedd  iinn  ““NNaatt iioonnaall   SScc iieennccee  FFaaiirr--  22001166””  hheelldd  ffrroomm  0022--0077  DDeecceemmbbeerr,,   22001166  aatt   PPaakk iiss ttaann  MMuusseeuumm  ooff  NNaattuurraall  HHiiss ttoorryy ,,   
IIss llaammaabbaadd  oorrggaanniizzeedd  bbyy  PPaakk iiss ttaann  MMuusseeuumm  ooff  NNaattuurraall  HHiiss ttoorryy   ((PPMMNNHH))  aanndd  PPaakk iiss ttaann  SScc iieennccee  FFoouunnddaatt iioonn  ((PPSSFF))..   NNUUSSTT  ppaarrtt iicc iippaatteedd  
ttoo  ddiissppllaayy  iinnnnoovvaatt iivvee  pprroodduuccttss   //   tteecchhnnoollooggiieess  iinncc lluuddiinngg  BBCCII--IIII  ((UUppppeerr  ll iimmbb)),,   NNuullcceerr,,   SSuurrggiiSSooll ,,   SSmmaarrtt   GGlloovvee  ffoorr  tthhee  SSppeeeecchh  IImmppaaiirreedd,,   
IINNWWEERRTT  aanndd  DDiiccee  MMPPVV--II  SSttuuddeennttss   PPrroojjeecc tt ..   NNUUSSTT  ss ttaall ll   wwoonn  tthhee  22nndd  BBeesstt   SSttaall ll   AAwwaarrdd,,   ffrroomm  SScc iieennccee  &&  TTeecchhnnoollooggyy  PPaavvii ll iioonn..   

  

SSttuuddeennttss   aanndd  tteeaacchheerrss   ffrroomm  
vvaarriioouuss  sscchhoooollss   //   ccooll lleeggeess  //   
uunniivveerrss ii tt iieess  ddeemmoonnsstt rraatteedd  
ssppeecc iiaall   iinntteerreesstt   iinn  ss ttaall llss   
aavvaaii llaabbllee  iinn  SScc iieennccee  &&  
TTeecchhnnoollooggyy  PPaavvii ll iioonn..   IItt   pprroovviiddeedd  
tthheemm  aa  uunniiqquuee  ooppppoorrttuunnii ttyy   ttoo  
iinntteerraacctt   wwiitthh  NNUUSSTT  eexxhhiibbii ttoorrss   
aanndd  aasskk   tthheemm  qquueesstt iioonnss  aabboouutt   
tthheeiirr  iinnnnoovvaatt iivvee  rreesseeaarrcchh  wwoorrkk ..     

  

  

TThhee  NNUUSSTT  ss ttaall ll   wwaass  aa  ffeeaasstt   ttoo  tthhee  mmiinndd  aass  ii tt   ooffffeerreedd  aabbuunnddaannccee  ooff  nneeww  kknnoowwlleeddggee  iinn  vvaarriioouuss  sscc iieenntt ii ffiicc   ffiieellddss..   
  

  

DDGG  NNIIOO  ppaarrttiicciippaatteess  iinn  IIPPCCCC  MMeeeettiinngg  aatt  MMoonnaaccoo    
  

  

TThhee  IInntteerrggoovveerrnnmmeennttaall   PPaanneell  oonn  CCll iimmaattee  CChhaannggee  ((IIPPCCCC))  hhoolldd  aa  mmeeeett iinngg  iinn  MMoonnaaccoo  oonn  66--99  DDeecceemmbbeerr  22001166  ttoo  ddrraafftt   tthhee  oouutt ll iinnee  ooff  
tthhee  SSppeecc iiaall   RReeppoorrtt   oonn  CCll iimmaattee  CChhaannggee  aanndd  tthhee  OOcceeaannss  aanndd  tthhee  CCrryyoosspphheerree..   TThhee  mmeeeett iinngg  bbrroouugghhtt   ttooggeetthheerr  aarroouunndd  oonnee  hhuunnddrreedd  
eexxppeerrttss   ffrroomm  oovveerr  4400  ccoouunntt rriieess   iinncc lluuddiinngg  PPaakk iiss ttaann..   DDGG  CCll iimmaattee  CChhaannggee  aanndd  DDGG  NNaatt iioonnaall   IInnsstt ii ttuuttee  ooff  OOcceeaannooggrraapphhyy  ((NNIIOO))  wweerree  
iinnvvii tteedd  ffoorr  tthhee  mmeeeett iinngg  bbyy  tthhee  IIPPCCCC..   TThhee  SSccooppiinngg  MMeeeett iinngg  wwaass  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt   ooff  MMoonnaaccoo  aanndd  TThhee  PPrriinnccee  AAllbbeerrtt   IIII  ooff  
MMoonnaaccoo  FFoouunnddaatt iioonn..   
  

TThhee  ttaasskk   ooff  tthhee  SSccooppiinngg  MMeeeett iinngg  wwaass  ttoo  ddiissccuussss   tthhee  rraannggee  ooff  ppootteenntt iiaall   ccrroossss--ccuutt tt iinngg  ttooppiiccss  tthhaatt   ccoouulldd  bbee  aaddddrreesssseedd  iinn  aann  IIPPCCCC  
SSppeecc iiaall   RReeppoorrtt   oonn  cc ll iimmaattee  cchhaannggee  aanndd  oocceeaannss  aanndd  tthhee  ccrryyoosspphheerree,,   ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  aavvaaii llaabbii ll ii ttyy   ooff  nneeww  sscc iieenntt ii ffiicc   iinnffoorrmmaatt iioonn  aanndd  ii ttss   
ppooll iiccyy   rreelleevvaannccee,,   aanndd  ttoo  iiddeenntt ii ffyy   tthhoossee  kkeeyy  ttooppiiccss  tthhaatt   wwoouulldd  bbee  iiddeeaall llyy   ccoovveerreedd  iinn  aa  SSppeecc iiaall   RReeppoorrtt ..   



  

NNUUSSTT  WWiinn  0088  IInnnnoovvaattiioonn  AAwwaarrddss  
aatt  UUEETT  PPeesshhaawwaarr  

  
  

AA  ttee aamm  ffrroomm  NNaattii oonnaall  UUnnii vvee rrssii ttyy  ooff  SSccii ee nnccee ss  &&  

TTee cchhnnoollooggyy  ((NNUUSSTT ))  ppaarrttii ccii ppaattee dd  wwii tthh  ii nnnnoovvaattii vvee   

pprroodduuccttss  //  ttee cchhnnoollooggii ee ss  ffoorr  ee xxhhii bbii ttii nngg  ii nn  tthhee   

ccoollllooccaattee dd  ee xxppoo  dduurrii nngg  IInnvvee nnttii oonn  ttoo  IInnnnoovvaattii oonn  

SSuummmmii tt  --22001166  hhee lldd  oonn  1166--1177  NNoovvee mmbbee rr,,  22001166  ii nn  

UUEETT   PPee sshhaawwaarr..  TThhee   SSuummmmii tt  wwaass  aarrrraannggee dd  bbyy  

SSAATTHHAA  ((SSoouutthh  AAssii aa  TT rrii ppllee   HHee llii xx  AAssssooccii aattii oonn))  wwhhii cchh  

ii ss  aa  cchhaappttee rr  ooff  TTHHAA  ((IInnttee rrnnaattii oonnaall  TT rrii ppllee ss  HHee llii xx  

AAssssooccii aattii oonn))  ffoorr  tthhee   pprroommoottii oonn  aanndd  ppoollii ccyy  aaddvvooccaaccyy  

ffoorr  ssccii ee nnccee ,,  ttee cchhnnoollooggyy  aanndd  ii nnnnoovvaattii oonn..    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

IInn  tthhee   ttee cchhnnii ccaall  ssee ssssii oonnss  tthhee   NNUUSSTT   ffaaccuullttyy  ffrroomm  SSCCMMEE  ddee llii vvee rree dd  llee ccttuurree ss  rree llaattee dd  ooff  tthhee ii rr  rree ssppee ccttii vvee   rree ssee aarrcchh  wwoorrkkss..    
  

TToopp  3300  pprroojjee ccttss  ffrroomm  tthhee   ee nnttii rree   IInnnnoovvaattii oonn  EExxppoo  wwee rree   aawwaarrddee dd  pprrii zzee ss..  TThhee   ee xxhhii bbii ttoorrss  ffrroomm  NNUUSSTT   sscchhoooollss  //  ccoollllee ggee ss  

ccuummuullaattii vvee llyy  ssee ccuurree dd  0088  ii nnnnoovvaattii oonn  aawwaarrddss..  

  
  

IIHHAAFF  hhoollddss  ffiirrsstt  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  mmeeeettiinngg  iinn  DDuubbaaii  
  

  

TThhee  IInntteerrnnaatt iioonnaall  HHaallaall   AAccccrreeddiittaatt iioonn  FFoorruumm  ((IIHHAAFF))  rreecceenntt llyy   ccoonnvveenneedd  ii ttss   ffii rrss tt   GGeenneerraall   AAsssseemmbbllyy   mmeeeett iinngg  iinn  DDuubbaaii,,   UUAAEE,,   sseett tt iinngg  iinn  
mmoott iioonn  tthhee  ooffffiicc iiaall   aacctt iivvaatt iioonn  ooff  tthhee  wwoorrlldd’’ss   ffiirrss tt   gglloobbaall  HHaallaall   aaccccrreeddiittaatt iioonn  nneettwwoorrkk   oonn  NNoovv..   0055,,   22001166..   
TThhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy   hhaass  aapppprroovveedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  rreessoolluutt iioonnss  iinncc lluuddiinngg  aa  rreeccoommmmeennddaatt iioonn  ffoorr  IIHHAAFF  ttoo  ffoorrggee  aa  MMeemmoorraanndduumm  ooff  
UUnnddeerrss ttaannddiinngg  wwiitthh  tthhee  IInntteerrnnaatt iioonnaall  LLaabboorraattoorryy   AAccccrreeddiittaatt iioonn  CCoo--ooppeerraatt iioonn  ((IILLAACC))  aanndd  IInntteerrnnaatt iioonnaall   AAccccrreeddiittaatt iioonn  FFoorruumm  ((IIAAFF))  iinn  
oorrddeerr  ttoo  eexxpplloorree  ccooll llaabboorraatt iioonn  iinn  mmaaiinnttaaiinniinngg  gglloobbaall  ss ttaannddaarrddss  iinn  HHaallaall   ccoonnffoorrmmiittyy   aasssseessssmmeennttss ..   TThhiiss   wwii ll ll   ppllaayy  aa  vvii ttaall   rroollee  aass  tthhee  
mmeemmbbeerrsshhiipp  aappppll iiccaatt iioonn  ooff  iinntteerreesstteedd  HHaallaall   aaccccrreeddii ttaatt iioonn  bbooddiieess  ccaann  bbee  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthheeiirr  eexx iiss tt iinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  IILLAACC  aanndd  IIAAFF..   

  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

HHaallaall   aaccccrreeddii ttaatt iioonn  bbooddiieess  mmoonniittoorr  tthhee  eenntt ii tt iieess   iinnvvoollvveedd  iinn  tteesstt iinngg,,   cceerrtt ii ffyy iinngg  aanndd  vveerrii ffyy iinngg  HHaallaall   pprroodduuccttss ,,   eennssuurriinngg  tthhaatt   aall ll   ss ttaannddaarrddss  
aarree  eennffoorrcceedd  ttoo  ggiivvee  aassssuurraannccee  ttoo  tthhee  ccoonnssuummeerrss   tthhaatt   eeaacchh  HHaallaall   pprroodduucctt   iiss   ssaaffee,,   ooff  hhiigghh  qquuaall ii ttyy   aanndd  ffuull ll   ccoommppll iiaannccee  wwiitthh  tthhee  IIss llaammiicc   
SShhaarriiaa..   IIHHAAFF,,   oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,   wwii ll ll   eennssuurree  tthhaatt   tthheessee  HHaallaall   aaccccrreeddiittaatt iioonn  bbooddiieess   ss tt rriicc tt llyy   aanndd  ccoonnss iiss tteenntt llyy   aaddhheerree  ttoo  tthhee  pprriinncc iipplleess   
ooff  IIss llaammiicc   llaaww..   TThhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall ,,   PPNNAACC  ppaarrtt iicc iippaatteedd  iinn  tthhee  ffiirrss tt   GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy   mmeeeett iinngg  aatt   DDuubbaaii  aanndd  hhaass  bbeeeenn  sseelleecc tteedd  aass  
mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss   ooff  IIHHAAFF..   

  
  

NNUUSSTT  IInnssttaallllss  SSoollaarr  PPVV  SSyysstteemm  aatt  CCoorroonneett  FFooooddss  ((PPvvtt))  LLttdd,,  HHaattttaarr  
  

  
  

SSccii ee nnccee   aanndd  TTee cchhnnoollooggyy  VVee nnttuurree ss  ((SSTTVV)),,  NNUUSSTT   ssuuccccee ssssffuullllyy  ii nnssttaallllee dd  

aanndd  ccoommmmii ssssii oonnee dd  6655KKWW  GGrrii dd  TT ii ee   SSoollaarr  SSyyssttee mm  ii nn  FFee bb,,  22001155  aatt  MM//ss  

CCoorroonnee tt  FFooooddss  ((PPvvtt))  LLttdd,,  aa  ssuubbssii ddii aarryy  ooff  PPee aakk   FFrree aannss  BBii ssccuuii ttss  

MMaannuuffaaccttuurree rr  llooccaattee dd  aatt  IInndduussttrrii aall  EEssttaattee   HHaattttaarr  KKPPKK..  TThhii ss  ssyyssttee mm  hhaadd  

pprroodduuccee dd  aallmmoosstt  110000,,000000  KKWWhhrrss  ii nn  aa  yyee aarr  wwhhii cchh  ii nn  aaddddii ttii oonn  ttoo  

ssuubbssttaannttii aall  ssaavvii nnggss,,  rree ssuullttee dd  ii nn  rree dduuccttii oonn  ooff  tthhee   ii nndduussttrryy ’’ss  ddee ppee nnddee nnccyy  

oonn  ddii ee ssee ll  ggee nnee rraattoorr  aanndd  ggrrii dd,,  bbee ii nngg  uussee dd  ffoorr  ooppee rraattii nngg  tthhee   ppllaannttss,,  tthhuuss  

ffaaccii llii ttaattii nngg  ii nndduussttrryy  ttoo  ddee ccrree aassee   tthhee ii rr  ccoosstt  ooff  pprroodduuccttii oonn..  FFoolllloowwii nngg  tthhee   

ssuuccccee ssssffuull  ee xxppee rrii ee nnccee   ooff  6655KKWW  GGrrii dd  TT ii ee dd  PPVV  SSyyssttee mm  ii nn  PPhhaassee --II ,,  tthhee   

ii nndduussttrryy  rree ppoossee dd  ii ttss  ccoonnffii ddee nnccee  bbyy  rree qquuee ssttii nngg  NNUUSSTT  ttoo  ddoouubbllee  tthhee     

  

  

ccaappaaccii ttyy  ooff  tthhee   aallrree aaddyy  ii nnssttaallllee dd  SSyyssttee mm  ttoo  113300KKWW  ii nn  PPhhaassee --II II ..  113300KKWW  SSoollaarr  PPVV  SSyyssttee mm  wwaass  ssuuccccee ssssffuullllyy  

ccoommmmii ssssii oonnee dd  oonn  OOcctt..  1122,,  22001166..  TThhee   ssoollaarr  ppllaanntt  hhaass  pprroodduuccee dd  221100,,000000  KKWWHHrrss  ttii llll  JJaann..  3311,,  22001177..  



  

CCoommmmeerrcciiaalliizzaattiioonn  CCeellll  MMooSSTT  OOrrggaanniizzeess  OOnnee  DDaayy  SSeemmiinnaarr  oonn    
““IInntteelllleeccttuuaall  PPrrooppeerrttyy  RRiigghhttss""  iinn  CCoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  PPCCSSIIRR  PPeesshhaawwaarr  

  
 

 

AA  SSeemmiinnaarr  oonn  ""IInntteelllleeccttuuaall  PPrrooppeerrttyy  RRiigghhttss””   wwaass  jjooiinnttllyy  oorrggaanniizzeedd  bbyy  CCoommmmeerrcciiaalliizzaattiioonn  CCeellll  MMooSSTT  aanndd  PPCCSSIIRR  LLaabbss  CCoommpplleexx  
PPeesshhaawwaarr  ffoorr  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  sscciieennttiissttss//  rreesseeaarrcchheerrss  ooff  PPCCSSIIRR  aass  wweellll  aass  ootthheerr  RR&&DD  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  aaccaaddeemmiiaa  aanndd  
iinndduussttrr iieess  ppeerrssoonnnneell  aatt  PPCCSSIIRR  LLaabbss  ccoommpplleexx  PPeesshhaawwaarr  oonn  DDeecceemmbbeerr  1155,,  22001166..  TThhee  sseemmiinnaarr  wwaass  aaiimmeedd  ttoo  aaccqquuaaiinntt  tthhee  
ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ppaatteennttiinngg,,  aanndd  iittss  bbeenneeffiittss..  AAllmmoosstt  8800  ppeerrssoonnss  ppaarrtt iicciippaatteedd  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  oorrggaanniizzaattiioonn  
iinncclluuddiinngg  sscciieennttiissttss  ooff  PPCCSSIIRR..  DDrr..  SS..  SShhaahhiidd  HHuussssaaiinn,,  EEDD  CCoommmmeerrcciiaalliizzaattiioonn  CCeellll  MMooSSTT  wwaass  tthhee  gguueesstt  ooff  hhoonnoouurr..  TTwwoo  
RReeccoouurrssee  PPeerrssoonnss  ffrroomm  IIPPOO--PPaakkiissttaann  MMss..  HHuummaaiirraa  SShhaakkeeeell  aanndd  MMrr..  ZZaahhoooorr  AAhhmmeedd  ccoonndduucctteedd  tthhee  tteecchhnniiccaall  sseessssiioonnss..    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

PPSSQQCCAA  OOrrggaanniizzeess  OOnnee  DDaayy  WWoorrkksshhoopp  oonn  QQMMSS  IISSOO  99000011::22001155  
  

  

PPaakkiissttaann  SSttaannddaarrddss  &&  QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll  AAuutthhoorr iittyy  ((PPSSQQCCAA))  oorrggaanniizzeedd  aa  oonnee  ddaayy  wwoorrkksshhoopp  oonn  QQuuaalliittyy  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemmss  
((QQMMSS))  IISSOO  99000011--22001155  aatt  PPaakkiissttaann  IInnssttiittuuttee  ooff  TTrraaiinniinngg  ffoorr  SSttaannddaarrddiizzaattiioonn  ((PPIITTSS)),,  PPSSQQCCAA,,  KKaarraacchhii..  TThhee  aaiimm  ooff  tthhee  
wwoorrkksshhoopp  wwaass  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  oonn  QQMMSS  IISSOO  99000011--22001155..  TThhee  wwoorrkksshhoopp  wwaass  aatttteennddeedd  bbyy  ppeeooppllee  ffrroomm  AAccaaddeemmiiaa,,  CCoonnssuummeerr  
AAssssoocciiaattiioonnss  aanndd  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  ddiiffffeerreenntt  IInndduussttrr iieess..  TThhee  ttwwoo  eemmiinneenntt  ssppeeaakkeerrss  ooff  tthhee  wwoorrkksshhoopp  wweerree  
MMrr..  KKaasshhiiff  BBuutttt,,  CChhaaiirrmmaann  TTCC,,  PPSSQQCCAA,,  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  MMeemmbbeerr  ooff  AAOOTTSS//  HHIIDDAA  AAlluummnnii  aanndd  DDrr..  NNuuzzhhaatt  KKhhaann,,  
PPrr iinncciippaall  SScciieennttiiff iicc  OOffff iicceerr,,  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  OOcceeaannooggrraapphhyy,,  KKaarraacchhii..  
  

  

TTwwoo  DDaayyss  WWoorrkksshhoopp  oonn  ““DDiissccoovveerriinngg  LLeeaaddeerrsshhiipp  tthhrroouugghh  SSeellff  AAnnaallyyssiiss””  
  

  

TThhee  PPrrooffeessssiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  CCeennttrree  ((PPDDCC))  
oorrggaanniizzeedd  aa  ttwwoo  ddaayyss  wwoorrkksshhoopp  oonn  ““DDiissccoovveerr iinngg  
LLeeaaddeerrsshhiipp  tthhrroouugghh  SSeellff  AAnnaallyyssiiss””   oonn  NNoovveemmbbeerr  77--
88,,  22001166  aatt  CCIIEE  BBuuiillddiinngg,,  NNUUSSTT..  TThhee  mmaaiinn  aaiimm  ooff  
tthhee  wwoorrkksshhoopp  wwaass  ttoo  uunnccoovveerr  tthhee  hhiiddddeenn  lleeaaddeerr  
wwiitthh  oonneesseellff  tthhrroouugghh  sseellff--aannaallyyssiiss..    
TThhee  rreessoouurrccee  ppeerrssoonn  wwaass  DDrr..  KKhhuurrrraamm  SShhaarr iiff,,  wwhhoo  
iiss  aa  ccoonnssuullttaanntt  aanndd  aa  ttrraaiinneerr  wwiitthh  mmoorree  tthhaann  tteenn  
yyeeaarrss  ooff  wwoorrkk  eexxppeerr iieennccee  wwiitthhiinn  tthhee  hhiigghh  
tteecchhnnoollooggyy,,  pphhaarrmmaacceeuuttiiccaall,,  ooiill  &&  ggaass  aanndd  
tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  iinndduussttrr iieess..      

TThhee  ttaarrggeett  aauuddiieenncceess  wweerree  sseenniioorr   aanndd  mmiiddddllee  lleevveell  mmaannaaggeerrss  aanndd  eexxeeccuuttiivveess  wwhhoo  aarree  lleeaaddiinngg  tthhee  ggrroouupp  ooff  iinnddiivviidduuaallss..  TThhee  
ppaarrtt iicciippaannttss  ffrroomm  NNDDCC,,  AACCEE  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  aanndd  KKhhuusshhaallii  BBaannkk  aatttteennddeedd  tthhee  wwoorrkksshhoopp..   
  
 

  
  
  

  

NNUUSSTT  hhoollddss  aa  MMeennttoorriinngg  SSeessssiioonn  iinn  
CCoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  IIBBMM    

  
  
  

IIBBMM  tteeaamm  vviissiitteedd  TTeecchhnnoollooggyy  IInnccuubbaattiioonn  CCeenntteerr,,  NNUUSSTT  oonn  NNoovv..  2233,,  22001166..  
TThhee  ccooaacchhiinngg  aanndd  oonnee  ttoo  oonnee  mmeennttoorr iinngg  sseessssiioonn  wwaass  aa  hheeaalltthhyy  eexxcchhaannggee  

ooff  ssttaarr ttuupp  iinnssiigghhttss  aabboouutt  tthhee  cclloouudd  sseerrvviicceess  aanndd  ootthheerr  pprroodduuccttiivvee  vveennuueess  
oonn  eennttrreepprreenneeuurr iiaall  hhoorr iizzoonn..  NNUUSSTT  IInnccuubbaatteeeess;;  DDeeaallssmmaasshh,,  TToouucchheedd,,  

CCyyggnnuuss  aanndd  DDiissccoonnttoo  ggoott  oonnee  ttoo  oonnee  mmeennttoorr iinngg  ffoorr  tthheeiirr   pprroodduuccttss..    



  

NNUUSSTT  TTIICC  TTrraaiinnss  IInnccuubbaatteeeess  oonn  ““HHooww  ttoo  ggeett  ffuunnddiinngg  ffrroomm  IICCTT  RR&&DD  FFuunndd””  
  

  
  

TTeecchhnnoollooggyy   IInnccuubbaatt iioonn   cceenn tteerr  NNUUSSTT  oorrggaann iizzeedd   aa  ddaayy   lloonngg   tt rraaiinn iinngg   iinn   ccoo llllaabboorraatt iioonn   wwiitthh   NNaatt iioonnaall  IICCTT  RR&&DD  ffuunndd   oonn   DDeecc  1155,,  22001166  aatt   NNUUSSTT  ffoorr  

iinnccuubbaatteeee  ccoommppaanniieess   oonn   hhooww  ttoo   ggeett   ffuunndd iinngg   ffoorr  ss ttaarrttuuppss ..  MMrr..  MMuuhhaammmmaadd   AA llii  IIqqbbaall  ffrroomm  NNaatt iioonnaall  IICCTT  RR&&DD  ffuunndd   ccoonndduucctteedd   tthhee  ss eess ss iioonn ..    

  

  

  

  

  
  

NNUUSSTT  TTIICC  IInnccuubbaatteeee    
bbeeccoommeess  tthhee  SShhoowwccaassee  PPaarrttnneerr  aatt    

NNaattiioonnaall  SScciieennccee  FFaaiirr  
  

  

OOxxbbrriiddggee  IInnnnoovvaattiivvee  SSoolluuttiioonnss ,,   aann  iinncc uubbaatteeee  ooff     TTeecchhnnoollooggyy  

IInnccuubbaatt iioonn  CCeenntteerr,,   NNUUSSTT  sshhooww cc aasseedd  SScc iieenncc ee,,   TTeecc hhnnoollooggyy,,   
EEnnggiinneeeerr iinngg,,   AArrttss   &&  MMaatthhss   ((SSTTEEAAMM))  iinntteennss iivvee  mmooddeellss   aatt  TThhee  
NNaattiioonnaall  SScc iieenncc ee  FFaaiirr   22001166  hheelldd  aatt  IIss llaammaabbaadd  ffrroomm  0022  ––  0077  DDeecc   
22001166..   TThheeyy  ww eerree  aallssoo  mmaaddee  tthhee  sshhooww cc aassee  ppaarrttnneerr   aatt  tthhee  eevveenntt  ooff   33rrdd  
NNaattiioonnaall  IInnnnoovvaattiioonn  FFoorruumm  22001166  hheelldd  oonn  0088  DDeecc ,,   22001166  aatt  SSeerreennaa,,   
IIss llaammaabbaadd..   

  

  
  

  
  

  

TTwwoo  ddaayy  OOppeerraattiioonnaall  TTrraaiinniinngg  oonn  NNTTPP  
SSyynncchhrroonniizzee  SSeerrvveerr  aatt  NNPPSSLL    

  
  
  

TTwwoo  ddaayyss   ooppeerraatt iioonnaall  tt rraaiinn iinngg   aatt   NNTTPP  SSyynncchhrroonn iizzee  SSeerrvveerr//   MMaass tteerr  CClloocckk  
ss uucccceess ss ffuu llllyy   ccoonndduucctteedd   bbyy   0033  ffoorreeiiggnneerr  eexxppeerrtt ss   ffrroomm  MMaallaayyss iiaa  aanndd   SSiinnggaappoorree  aatt   

NNaatt iioonnaall  PPhhyyss iiccaall  &&  SSttaannddaarrddss   LLaabboorraattoorryy   ((NNPPSSLL))..  TThhee  oobb jjeecctt iivvee  ooff  tthhee  iinnss ttaalllleedd   
ss yyss tteemm  wwaass   ttoo   iimmpprroovvee  tthhee  ccaalliibbrraatt iioonn   aanndd   mmeeaass uurreemmeenntt   ccaappaabb iilliittyy   oo ff  tthhee  TTiimmee  
aanndd   FFrreeqquueennccyy   DDiivv iiss iioonn   aatt   NNPPSSLL,,  pprroovv iiddee  bbeess tt   aaccccuurraaccyy   bbaass eedd   ss eerrvv iiccee  ttoo   tthhee  
ccuuss ttoommeerrss   aanndd   ttoo   pp rroommoottee  tthhee  aaccccuurraattee  llooccaall  tt iimmee  tt rraannss mmiiss ss iioonn   ss yyss tteemm..  

  
  

  

DDeelleeggaattiioonn  ffrroomm  AAiirr  WWeeaappoonn  
CCoommpplleexx,,  KKaammrraa  vviissiittss  NNPPSSLL    

  
  
  

AA  tteenn   mmeemmbbeerr  ddeelleeggaatt iioonn   ccoommpprriiss iinngg   ((DDiirreeccttoorrss   aanndd   HHeeaaddss   oo ff  
dd iiffffeerreenn tt   tteecchhnn iiccaall  ss eecctt iioonnss ))  ffrroomm  AAiirr  WW eeaappoonn   CCoommpplleexx,,  KKaammrraa  
vv iiss iitteedd   NNaatt iioonnaall  PPhhyyss iiccaall  &&  SSttaannddaarrddss   LLaabboorraattoorryy   ((NNPPSSLL))  
IIss llaammaabbaadd   oonn   DDeecceemmbbeerr  1155,,  22001166  ttoo   ss eeee  tthhee  ffaacciilliitt iieess   aanndd   aaccqquu iirree  
kknnoowwlleeddggee  oonn   iinn tteerrnnaatt iioonnaall  tt rraacceeaabb iilliittyy ..  TThhee  ddeelleeggaatt iioonn   wwaass   gg iivveenn   
aa  bbrriieeffiinngg   oonn   tthhee  aacctt iivv iitt iieess   ooff  NNPPSSLL  aanndd   iitt ss   wwoorrkkiinngg   //   ccoooorrdd iinnaatt iioonn   
wwiitthh   iinn tteerrnnaatt iioonnaall  ffoorruumm  ttoo   mmaaiinn ttaaiinn   aaccccrreedd iittaatt iioonn   aanndd   tt rraacceeaabb iilliittyy ..  
TThhee  ddeelleeggaatt iioonn   aallss oo   vv iiss iitt eedd   pphhyyss iiccaall  mmeett rroo llooggyy   llaabboorraattoo rriieess ..  

  

  

  

  
  

PPaarrttiicciippaattiioonn  ooff  LLRRCC--PPCCSSIIRR  iinn  IInnvveennttiioonn  ttoo  IInnnnoovvaattiioonn  
SSuummmmiitt  aatt  KKaarraacchhii  

  
  

TTwwoo  ss cciieenn tt iiss tt ss   ooff  LLeeaatthheerr  RReess eeaarrcchh   CCeenn tt rree  ((LLRRCC)),,  PPCCSSIIRR  pprreess eenn tteedd   tthheeiirr  ddeevveellooppeedd   tteecchhnnoolloogg iieess   
iinn   tteecchhnniiccaall  ss eess ss iioonnss   oo ff  IInnvveenn tt iioonn   ttoo   IInnnnoovvaatt iioonn   SSuummmmiitt ,,  SSiinnddhh ,,  jjoo iinn tt llyy   oorrggaann iizzeedd   bbyy   OORRIICC,,  

UUnniivveerrss iittyy   ooff  KKaarraacchh ii,,  IInnss tt iittuu ttee  ooff  RReess eeaarrcchh   PPrroommoott iioonn   ((IIRRPP)),,  PPCCSSTT  aanndd   PPAASSTTIICC--PPSSFF  oonn   DDeecceemmbbeerr  

0066,,  22001166  aatt   UUnniivveerrss iittyy   oo ff  KKaarraacchh ii..  DDrr..  KKaass hh iiff  PPeerrvveezz,,  PPSSOO  pprreess eenn tteedd   ““TTeecchhnnoo lloogg iieess   ffoo rr  eexxoo tt iicc  

lleeaatthheerr  uuss iinngg   iinndd iiggeennoouuss   rraaww  mmaatteerriiaall””   wwhhiillee  aannootthheerr  pprreess eenn ttaatt iioonn   wwaass   gg iivveenn   bbyy   MMrrss ..  SSaarrwwaatt   

JJaahhaann   MMaahhbboooobb   oonn ,,  ““TTeecchhnnoo llooggyy   ffoorr  CChheemmiiccaall  DDeevveellooppmmeenn tt   iinn   LLeeaatthheerr  PPrroocceess ss iinngg”” ..    

https://www.facebook.com/TICNUST/
https://www.facebook.com/TICNUST/


  

CChhiinneessee  DDeelleeggaattiioonn  vviissiittss  NNIIOO  
  

  

AA  ff iivvee  mmeemmbbeerr’’ss   CChhiinneessee  ddeelleeggaattiioonn  ffrroomm  NNaattiioonnaall  CCeenntteerr   ooff   OOcc eeaann  
SSttaannddaarrddss   aanndd  MMeettrroollooggyy  ((NNCCOOSSMM))  lleedd  bbyy  MMrr..   BBiiaann  MMiinnggqqiiuu,,   
SSeecc rreettaarryy  GGeenneerraall  NNCCOOSSMM,,   CChhiinnaa  ooff   SSttaattee  OOcc eeaanniicc   AAddmmiinniiss ttrraattiioonn  
((SSOOAA)),,   CChhiinnaa  vviiss iitteedd  NNaattiioonnaall  IInnss ttiittuuttee  ooff   OOcc eeaannooggrraapphhyy  ((NNIIOO))  ww iitthh  
rreeffeerreenncc ee  ttoo  tthhee  MMooUU  ss iiggnneedd  bbeettww eeeenn  SSOOAA,,   CChhiinnaa  aanndd  MMooSSTT,,   
PPaakkiiss ttaann..     

  

OOnnee  ooff   tthhee  CChhiinneessee  bbrraanndd  ssaalliinnoommeetteerrss   mmaayy  bbee  lleenndd  ttoo  NNIIOO  aaff tteerr   
ss iiggnniinngg  aann  AAggrreeeemmeenntt  ooff   SScc iieennttiiff iicc   CCoollllaabboorraattiioonn  bbeettww eeeenn  NNCCOOSSMM,,   
CChhiinnaa  aanndd  NNIIOO,,   PPaakkiiss ttaann..   TThhee  CChhiinneessee  sseeaaww aatteerr   ss ttaannddaarrdd  ww iillll  aallssoo  bbee  
mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  NNIIOO  ffoorr   tthhee  iinnss ttrruummeenntt  cc aalliibbrraattiioonn..   NNCCOOSSMM  ww iillll  
pprroovviiddee  cc aalliibbrraattiioonn  aanndd  tteess ttiinngg  sseerrvviicc eess   ttoo  NNIIOO,,   ffrreeee  ooff   cc hhaarrggee..   
NNCCOOSSMM  ww iillll  pprroovviiddee  tteecc hhnniicc aall  ffaacc iilliittiieess   aanndd  ttrraaiinniinngg  ffoorr   IISSOO  1177002255  
pprree--aarrrraannggeemmeennttss  &&  NNIIOO’’ss   ppaarrttiicc iippaattiioonn  iinn  IInntteerr  LLaabboorraattoorryy  EExxeerrcc iisseess ..   

  

NNIIOO  sscc iieennttiiss ttss   mmaayy  aallssoo  aavvaaiill  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ggeett  DDoocc ttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  tthhee  ff iieelldd  ooff   ss ttaannddaarrddiizzaattiioonn  ssppeecc iiff iicc   ffoorr   oocc eeaann  aapppplliicc aattiioonnss   tthhrroouugghh  
MMaarriinnee  SScc hhoollaarrsshhiipp  ooff   tthhee  CChhiinneessee  GGoovveerrnnmmeenntt..   
  

  

PPaakkiissttaann  NNaavvyy  OOffffiicceerrss  VViissiitt  NNIIOO  
  

  
  

  

FFaammiill iiaarriizzaattiioonn  vviiss iitt  ooff  NNIIOO::  BBaass iicc  HHyyddrrooggrraapphhiicc  OOffffiicceerr  

CCoouurrssee  22001166   ooff  PPaakkiiss ttaann  NNaavvyy  OOffffiicceerrss   wwaass   hheelldd  oonn  

OOccttoobbeerr  1133 ,,  22001166   aa tt  NNaattiioonnaall   IInnssttiittuuttee  ooff  OOcceeaannooggrraapphhyy  

((NNIIOO))..  TTeenn  ooffffiicceerrss   ooff  NNaavviiggaattiioonn  aanndd  HHyyddrrooggrraapphhyy  

SScchhooooll   PPNNSS  BBaahhaadduurr,,  KKaarraacchhii   vviiss iitteedd  NNIIOO..  TThheeyy  wweerree  

bbrriieeffeedd  aabboouutt  RR&&DD  aaccttiivviittiieess   ooff  ddiiffffeerreenntt  sseeccttiioonnss   ooff  NNIIOO..  

TThheeyy  wweerree  aa llssoo  ttaakkeenn  ttoo  ddiiffffeerreenntt  NNIIOO  llaabboorraattoorriieess   aanndd  

bbrriieeffeedd  aabboouutt  tthhee  iinnssttrruummeennttss   aanndd  tthheeiirr  ffuunnccttiioonn..    

  
 

AAggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  PPLLCC  aanndd  MM//ss  JJAANNSSOONNSS  BBiioo--TTeecchh  PPeesshhaawwaarr  
  

 
  

AAnn  aaggrreeeemmeenntt  hhaass   bbeeeenn  ss iiggnneedd  bbeettwweeeenn  

PPCCSSIIRR  LLaabbss   CCoommpplleexx  PPeesshhaawwaarr  aanndd  MM//ss   

JJAANNSSOONNSS  BBiioo--TTeecchh  PPeesshhaawwaarr  ffoorr  

PPrroodduuccttiioonn  ooff  ttwwoo  RR&&DD  PPrroodduuccttss   ““AAkknniikkuurree  

aanndd  CCoorraa ll   CCaallcciiuumm”” ..    
  

TThhee  aaggrreeeemmeenntt  wwaass   ss iiggnneedd  bbyy  DDiirreeccttoorr  

GGeenneerraall ,,  PPCCSSIIRR  LLaabbss ..  CCoommpplleexx,,  PPeesshhaawwaarr  

aanndd  tthhee  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  MM//ss   JJAANNSSOONNSS  

BBiioo--TTeecchh  PPeesshhaawwaarr  oonn  DDeecceemmbbeerr  2255 ,,  22001166   aatt  

PPCCSSIIRR  LLaabbss ..  CCoommpplleexx,,  PPeesshhaawwaarr..  

  

  
  

PPNNAACC  CCoonndduuccttss  TTrraaiinniinngg  CCoouurrssee  aatt  BBooggoorr,,  IInnddoonneessiiaa  
  

  

  TThhiiss   tt rraaiinn iinngg   ccoouurrss ee  wwaass   ccoonndduucctteedd   iinn   
ccoo llllaabboorraatt iioonn   wwiitthh   tthhee  IInn tteerrnnaatt iioonnaall  AAttoommiicc  
EEnneerrggyy   AAggeennccyy   ((IIAAEEAA ))  aanndd   tthhee  IInnddoonneess iiaann   
GGoovveerrnnmmeenntt   tthhrroouugghh   tthhee  IInnddoonneess iiaann   RReess eeaarrcchh   
CCeenn tteerr  ffoorr  VVeetteerriinnaarryy   SScciieennccee  ((IIRRCCVVSS)),,  
IIAA AA RRDD,,  MMiinn iiss tt rryy   ooff  AAggrriiccuu llttuurree  uunnddeerr  tthhee  
TTeecchhnniiccaall  CCooooppeerraatt iioonn   PPrrooggrraamm  ((TTCCPP))  IINNTT  
55115544::  ““IImmpprroovviinngg   FFoooodd   SSaaffeettyy   tthhrroouugghh   tthhee  
CCrreeaatt iioonn   ooff  aann   IInn tteerrrreegg iioonnaall  NNeettwwoorrkk  tthhaatt   
PPrroodduucceess   RReelliiaabb llee  SScciieenn tt iiffiicc  DDaattaa  UUss iinngg   
NNuucclleeaarr  aanndd   IIss oo ttoopp iicc  TTeecchhnn iiqquueess ””   ffrroomm  1122--1166  
DDeecceemmbbeerr  22001166,,  aatt   BBooggoorr  WW eess tt   JJaavvaa,,  
IInnddoonneess iiaa..    

  

TThhee  tt rraaiinn iinngg   ccoouurrss ee  wwaass   ss uucccceess ss ffuu llllyy   ccoonndduucctteedd   bbyy   ttwwoo  oo ffffiicceerrss   ooff  PPNNAA CC,,  MMrr..  AAtteeeeqq--uurr--RReehhmmaann ,,  DDiirreeccttoorr//DDDDGG  &&  MMrr..  AAzzhhaarr  IIqqbbaall,,  DDeeppuu ttyy   
DDiirreeccttoorr..  2233  ppaarrtt iicciippaann ttss   ffrroomm  1155  ccoouunntt rriieess   iinncclluudd iinngg   VVeenneezzuueellaa,,  UUrruugguuaayy ,,  UUggaannddaa,,  IInnddoonneess iiaa,,  TTuunn iiss iiaa,,  NNiiggeerriiaa,,  MMoorrooccccoo ,,  MMoonnggoo lliiaa,,  EEccuuaaddoorr,,  
CCuubbaa,,  CCooss ttaa  RRiiccaa,,  CChhiillee,,  BBoolliivv iiaa  aanndd   BBeenn iinn   ppaarrtt iicciippaatteedd   iinn   tthhee  tt rraaiinn iinngg   ccoouurrss ee..  



 

PPPNNNAAACCC   cccooonnnddduuuccctttsss   TTTrrraaaiiinnniiinnnggg   CCCooouuurrrssseee   ooonnn   UUUnnnccceeerrrtttaaaiiinnntttyyy   ooofff   MMMeeeaaasssuuurrreeemmmeeennnttt      

  
  

TThhee  PPaakkiiss ttaann   NNaatt iioonnaall  AA ccccrreedd iittaatt iioonn   CCoouunncciill  ((PPNNAACC))  ccoonndduucctteedd   aa  tt rraaiinn iinngg   ccoouurrss ee  oonn   UUnncceerrttaaiinn ttyy   ooff  MMeeaass uurreemmeenn tt   ffoorr  TTeess tt iinngg   &&  CCaalliibbrraatt iioonn   
llaabbss   ffrroomm  NNoovv   3300  ttoo   0022  DDeecc  22001166  aatt   IIss llaammaabbaadd ..  SSeevveenn ttyy   tthhrreeee  ((7733))  ppaarrtt iicciippaann ttss   ffrroomm  dd iiffffeerreenn tt   ppuubblliicc  aanndd   pprriivvaattee  llaabboorraattoo rriieess   ppaarrtt iicciippaatteedd   iinn   tthhee  
tt rraaiinn iinngg   ccoouurrss ee  iinncclluuddiinngg   KKRRLL,,  NNEESSCCOOMM..  PPNNAACC,,  NNPPSSLL,,  PPOOFF  eettcc..  MMrr..  OOss aammaa  MMeellhheemm,,  tt rraaiinneerr  ffrroomm  AA bbuu   DDhhaabb ii  ccoonndduucctteedd   tthhee  tt rraaiinn iinngg   ccoouurrss ee..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HHaallaall  DDiivviissiioonn  ooff  PPSSQQCCAA  ccoonndduuccttss  TTeecchhnniiccaall  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg  
 
  

AA  mmeeeettiinngg  ooff   TTeecc hhnniicc aall  cc oommmmiitttteeee  ww aass   cc oonndduucc tteedd  bbyy  HHaallaall  DDiivviiss iioonn  ooff   PPSSQQCCAA  uunnddeerr   tthhee  CChhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff       MMoollaannaa  NNaaeeeemm  SShhaahhiidd,,   
CCEEOO  HHaallaall  FFoouunnddaattiioonn  aatt  PPSSQQCCAA  CCoommpplleexx,,   KKaarraacc hhii..   AA  DDrraaff tt  ““PPaakkiiss ttaann  SSttaannddaarrdd--PPrriinncc iipplleess   ffoorr   FFoooodd  IImmppoorrtt  aanndd  EExxppoorrtt  IInnssppeecc ttiioonn  aanndd  
CCeerrttiiff iicc aattiioonn””  aanndd  DDrraaff tt  ““PPaakkiiss ttaann  SSttaannddaarrdd--   GGuuiiddeelliinneess   ffoorr   tthhee  EExxcc hhaannggee  ooff   IInnffoorrmmaattiioonn  bbeettww eeeenn  CCoouunnttrr iieess   oonn  RReejjeecc ttiioonnss   ooff   IImmppoorrtteedd  
FFoooodd””  ww eerree  ddiisscc uusssseedd  iinn  ddeettaaiill  aanndd  aapppprroovveedd  ffoorr   ff iinnaalliizzaattiioonn,,   ssuubbjjeecc tt  ttoo  cc eerr ttaaiinn  aammeennddmmeennttss //  cc hhaannggeess ..   TThhee  nneeeedd  ttoo  ddrraaff tt  tthhiiss   ss ttaannddaarrdd  iiss   
tthhaatt  ww hheenn  tthhee  ffoooodd  cc oonnttrrooll  aauutthhoorr iittiieess   iinn  aann  iimmppoorrttiinngg  cc oouunnttrryy  rreejjeecc tt  aa  cc oonnss iiggnnmmeenntt  ooff   ffoooodd  pprreesseenntteedd  ffoorr   iimmppoorrttaattiioonn  tthheeyy  sshhoouulldd  pprroovviiddee  
iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  eexxppoorrtteerr   ooff   tthhee  cc oonnss iiggnnmmeenntt  ggiivviinngg  ssoolliidd  rreeaassoonnss   ffoorr   tthhee  rreejjeecc ttiioonn  lliikkee  eevviiddeenncc ee  ooff   aa  sseerr iioouuss   ffoooodd  ssaaffeettyy  oorr   ppuubblliicc   hheeaalltthh  
pprroobblleemm  iinn  tthhee  eexxppoorrttiinngg  cc oouunnttrryy;;  oorr   eevviiddeenncc ee  ooff   sseerr iioouuss   mmiiss rreepprreesseennttaattiioonn  oorr   cc oonnssuummeerr   ffrraauudd;;  oorr   eevviiddeenncc ee    ooff     aa    sseerr iioouuss     ffaaiilluurree    iinn    tthhee    
iinnssppeecc ttiioonn    oorr     cc oonnttrrooll    ssyyss tteemm    iinn    tthhee  eexxppoorrttiinngg  cc oouunnttrryy  oorr   eevviiddeenncc ee  ooff   nnoonn  cc oommpplliiaanncc ee  ooff   rreeqquuiirreemmeennttss   ffoorr   HHaallaall  ffoooodd..   
TThhiiss   ss ttaannddaarrdd  iiss   iinntteennddeedd  ttoo  cc oovveerr   aallll  
ttyyppeess   ooff   ffoooodd  aanndd  pprroovviiddee  tthhee  bbaass iiss   
ffoorr   ss ttrruucc ttuurreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  eexxcc hhaannggee  
oonn  iimmppoorrtt  rreejjeecc ttiioonnss ..   TThhee  sscc iieennttiiss ttss ,,   
ffoooodd  tteecc hhnnoollooggiiss ttss ,,   aacc aaddeemmiiaa,,   
iinndduuss ttrryy,,   cc eerr ttiiff iieerrss ,,   cc eerr ttiiff iicc aattiioonn  
bbooddiieess ,,   IIss llaammiicc   sscc hhoollaarrss ,,   tteess ttiinngg  
aauutthhoorriittiieess ,,   cc oonnssuullttaannttss   aanndd  
cc oonnssuummeerrss   hhaavvee  sshhaarreedd  tthheeiirr   vviieeww ss   
aanndd  cc oonnttrr iibbuutteedd  ss iinncc eerreellyy  ttooww aarrddss   tthhiiss   
iimmppoorrttaanntt  aarreeaass   ooff   ss ttaannddaarrddiizzaattiioonn..   

  

  
    

LLRRCC--PPCCSSIIRR  oorrggaanniizzeess  QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll  &&  QQuuaalliittyy  
AAssssuurraannccee  AAwwaarreenneessss  TTrraaiinniinngg  

  
  

TThhee  LLeeaatthheerr   RReesseeaarrcc hh  CCeenntteerr   ((LLRRCC)),,   PPCCSSIIRR  aarrrraannggeedd  oonnee  ddaayy  aaww aarreenneessss   ttrraaiinniinngg  oonn  QQuuaalliittyy  
CCoonnttrrooll  &&  QQuuaalliittyy  AAssssuurraanncc ee  AAww aarreenneessss   ffoorr   JJuunniioorr//  NNoonn  CCoommmmiissss iioonneedd  OOffff iicc eerrss //  CCiivviilliiaannss   
ww iitthh  IInnss ttrruucc ttoorrss   ooff   OOrrddiinnaanncc ee  CCoolllleeggee  MMaalliirr   oonn  NNoovveemmbbeerr   1144,,   22001166..   MMrr..   RRaajj  KKuummaarr   
DDeeww aannii,,   SSOO  &&  MMuuhhaammmmaadd  ZZeeeesshhaann,,   PPTT  cc oonndduucc tteedd  ttrraaiinniinngg  oonn  tthhee  ttooppiicc   ooff   ““QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll  
&&  QQuuaalliittyy  AAssssuurraanncc ee  TTeess ttiinngg””  ooff   LLeeaatthheerr   &&  TTeexxttiillee..   TThhee  ppaarrttiicc iippaannttss   aallssoo  vviiss iitteedd  LLaabbss   aanndd  
TTaannnneerryy  aarreeaa  ooff   LLeeaatthheerr   RReesseeaarrcc hh  CCeennttrree  bbeeffoorree  tthhee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmee..   

  
  

SSUUPPEERR--MMoooonn  
  

    

  TThhee  SScc iieennttiiss ttss   ooff   NNaattiioonnaall  IInnss ttiittuuttee  ooff   OOcc eeaannooggrraapphhyy  ((NNIIOO))  
cc oonndduucc tteedd  aa  ff iieelldd  aanndd  bbooaatt  ssuurrvveeyy  ffrroomm  1144  --   1166  NNoovveemmbbeerr   
22001166  aanndd  iinniittiiaatteedd  ww aarrnniinngg  ww hhiicc hh  ww aass   ww eellll  cc iirrcc uullaatteedd  bbyy  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  tthhee  ff iisshheerrmmeenn  ooff   cc ooaass ttaall  cc oommmmuunniittiieess   aass   ww eellll  
aass   ff iisshheerrmmeenn  iinn  tthhee  sseeaa..   DDuurriinngg  PPeerriiggeeaann  SSpprriinngg  TTiiddee  eevveenntt  
NNIIOO  sscc iieennttiiss ttss   ssuurrvveeyyeedd  KKeettii  BBuunnddeerr   NNaavvaall  EEss ttaabblliisshhmmeenntt  
ww hhiicc hh  ww aass   ffoouunndd  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  sseeaaww aatteerr ..   BBuunnddss   ww eerree  ffoouunndd  
eerrooddiinngg..   SSeeaaww aatteerr   ffoouunndd  eenntteerr iinngg  iinn  hhoouusseess   aatt  HHaajjmmaarroo  cc rreeeekk..   

  


