انع
لئاوا يف  inceptedنحنو تاللا ليوحتو عابطلا قوفتملا دوجلا ريدصت و عينصت يف خسار Sud and Waren ،
دالبلا يف تانايبلا زيجت ومن عقوتملا نم نا لاقو  Baldev Sud.ديسلا  ،سيئرلا ةيؤر انيدل لبق نم تانيتسلا
يليوحتلا ادب  ،اذل .تقولا كلذ يف دنلا يف عينصت يرجي ال يتلا ةيراجتلا لامعالا تارامتسا بلطلا تعقوتو
.يساطرقلا رمتسملا اقبسم عوبطم جاتنال  ،ايندلا دودحلا عم ةيراع ةريغصلا
طبارلا يف دوس  baldevديسلا ال جوري يتلا عناصلا ةكرشلا & يسدن  --دودحملا  1969 ، Sud & Waren Pvt.ماع يف
جاتنال دنلا يف ةرم لوا تادعمو ةزجاو تال عناصل ليكشت مت نا ىلا ماعلا ريدملا بصنمل ارورا  KLديسلا عم
ةدايقلا تحت ةكرشلا  9001:2000وزيالا ىلع نحنو  ،رضاحلا تقولا يفو .يلد نم برقلاب يساطرقلا بيساوحلا
.الغنيس خاباراك ينروغان ديسلا &  gargص ص ديسلا نيريدملا رضاحلا انلايجا سمحتملا

انقفارم
تالو ةللا ليوحتو  ،ةعابط ةنيكام يراتورلا  ،عبطملا يراتورلا عاونا فلتخم ريوطتب انمق تاونسلا ذ لالخو
.تعضو ءافلحلاو عابطلا تالو  ،بيساوحلا عينصت يساطرقلا تاجتنملا يسيئرلا انفد .فيلغتلاو ءبعتلا
بيقثتلا  ، pouching ،عابطلا راعشلا  /نونراقملا ددع عم ؛ لصتم ريغ ليغشتل  conplatلثم تال عم فلاحتملا
ةدحاو لمحن نحنو .بنج ىلا ابنج عابتو مدقتملا اضيا ي ) (mp01تالوحملا رغصم ؛ تاعباط ةمزح ىلا ةمزح ؛ تاقحلملا
 :لثم تارادالا فلتخم ال يليغشتلا ماظنلا تمظن & امدقت رثكا نم
تاللا ةشرو
قوست ةيعمجلا
دوجلا نامضل يلخ
نزاخملا
ميمصتلا ةدحو
قيوستلا مسق
 ،ةرادالا ءارش
تاباسحلا مسق
.خلا ةدحو لاسرا & لبقتسملا داوملا
.نيتيفاك ةربخو ةفرعم دعب نيفظوملا ءافك ةسائرب بسوحملا ةئيبلا عم ايجولونكت ةمدقتم تارادالا ذ عيمج

ةلماعلا ىوقلا & ايجولونكتلا دشرتست
ىف نيرشعلاو ىداحلا نرقلا ىف ىلعا فادا قيقحتل نولمعيو طشنلا بابشلا نم قيرف انيدل  ،رضاحلا تقولا يفو
ةيعامتجالا طاسوألا يف فورعم م نيذلا الغنيس خاباراك ينروغان ديسلاو  gargص ص ديسلا نيريدملا اذ لظ
نحن .يلدوين نم ارتموليك  40و  ،ةيتابنلا  faridabadيف اعسا & ةمدقتم ايجولونكت ايدل ةكرش اننا امك .ةعانصلاو
انسفنا ىلع امئاد تزكر دقل .بسوحملا ةئيبلاو ةثيدحلا تالالا تاوداو  ،قفارملا ميمصت اقبسم زجم ةدحو عينصت
جتنملاو ليمعلا ءاضرال رمتسملا مازتلالا .انيدل ةدوجوملا تاجتنملا ةدوجل رمتسملا نيسحتلاو تاجتنملا راكتباو
.انحاجنل يسيئرلا  propellorsتاراكتبالل رمتسملا

 :عساو قاطن ىلع جاتنالا طخ انيدل
.راودلا عباطملاو عابطلا تال نم ةعساو ةعومجم ريوطت & ميمصت نحنو  ،انيدل ةمدقتم عينصت تاردق عفر
زجالا ضعب لبق نم تلوانت .يلا جوتلا ليمعلا ريوطت & ميمصت اضيأ انيدل نحنو ةدحوم تاجتنم ىلا ةفاضالابو
انل لمشت
ةقاقر & مليفو  ،قرولا ىلع عابطلا تالو عابطلاو رفح
.يناطب ميمصتل يناطب وا ناوطسالا  3عم يقفالا ةيفحص ةلباقم بيولا
فاعضا دعب زجحلا عابطلا ددع دعب ىا جرب  ، 4فصلا ةدحو  ،ةدحولا ميج  ،ونوم ةدحو عم ةيفحص ةلباقم بيولا يسارلا
.خلا  ،بتكلا فلغاو  ،ةيسردملا بتكلاو  ،لاكشا  ،ةلجم  ،ةفيحصل اجاتنا متي  ،ةقرو  ،ركب  ،عيقوتلا يف جتانلا
بسح اضيا ي مدقتملا تاعباطلا ةركب ركب ىلا ةركب  ،لفاحلا ةركذت تالو عابطلا تال لثم ةصاخ ضارغال لباقيو
.قوسلا بلط
.صاخ قيبطتل اضيأ تمدقو ةفاحصلا ةكبش ىلع زجحلا تسفوالا عابطلا Flexo
.ققرتلا & تال ءالط  ، sheeters ، rewinders ،نوققشملا لمشت زجالا ليوحت
.خلا  ،جلاعملا & فل تالو  ،ةل فللا  ،ةنيكام ةفل ةيدقنلا  /ةفاضا سكافلاو  ،موينمولالا طابحا  rewindersخبطملا
يموكحلا تاجلل دروم ءاشنا
ككسلا عباطملا عيمجل مملا دروملا روخف وحنلا ىلع  1978ماع ذنم ةيدنلا يديدحلا ككسلا عم ةقالعلا يحص زتعن

.ةركذت ريمدت تالو عابطلا ركذت  ،يحورملا  ،ققشملا سلجملا لثم ةلصلا تاذ تال ةركذت قاطب عم انأدب .يديدحلا
بوساحلا يساطرقلا ىتحو  ،لاكشالا ةيلاملا قاروالا عبطل عباطملا ضوعي ةكبش نم ةفلتخم عاونا نم قحال تقو يف
 ،كلذ ىلع ةوالعو .يديدحلا ككسلا طوطخل ةدروملا & عيمج عضو مت دقو )فللاو عابطلا( ديدحلا ةكسلا ركاذت بوساحلا
 & Warenدوس مادختساب اضيا ي عباطملا .مايقلا ةموكحلا ةفلتخم ىرخا ةيدنلا يديدحلا ككسلا ءاشنا ىلا ةفاضالاب
.حاجنب ةيفحص ةلباقم بيولا
نوردصملا و دروملا فرتعا
انجتنم & انسفنأ ىوتسم عفر نامضل نحنو  ،تامدخلاو تاجتنملا ةوجرملا ةكرش عم انيدل ءالمعلا ميدقتل اندوج يف
انئالمع عم ةكرتشم ةجل ىلا يتأن  ،كلذ ىلع ةوالعو .تاروطتلا & ةعانصلا تااجتا عم بنج ىلا ابنج تاردق ةيمنت
يف يفتكن  -رحبلا فاطخ يف & لضفا متاجايتحا مف نم اننكمي ىتلاو  ،انتامدخ & اتابلطتم قلعتي اميف
.لماش وحن ىلع اتابلطتم
عساو قاطن ىلع تادعمو ةزجاو تال انيدل  ،مث نمو .ةيلودلا قوسلا يف فاشكتسال انتاردق زيزعت يف كلذ مسا دقو
لثم ةفلتخم نادلب ىلا اريدصت يرجيو
اينيكو ايسينودناو دنالياتو نيبلفلاو ةروفاغنس
رصم ريئازو ادنغواو اناغو ايريجين
نارياو تيوكلاو نامعو ةيدوعسلا ةيبرعلا كلمملا U.a.e
وغابوت دادينيرتو وريبو ايبمولوكو لابينو ناتسكاب
اكنال ىرسو شيدالغنب ك ش ادنلو

.طاقن راعسالا ةعانص يف دءارلا تقولا يف اميلست زجالا ةيعونل انل فرتعا اليمع ةيلودلا انتامازتلا عيمج
انب لصتا
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