
 

 

Press Release 

વેવવન વધ ુએક ઉત્પાદન પ્લાન્ટ ખરીદીને 
ભારતમાાં હાજરી વધારી રહી છે 

 

ભારત, 25 ઓક્ટોબર, 2021: હૈદરાબાદ, તેલાંગાણામાાં તાજેતરમાાં જ ઉત્પાદન પ્લાન્ટનુાં હસતાાંતરણ 
કર્ાા બાદ બબલ્ડીંગ અને ઇન્રાસરક્ચર ઉદ્યોગને નવી પાઇપ્સ અને ફિટ્ટીંગ્સ સોલ્યશુન પરૂી પાડતી 
વેવવનએ ડયરૂા-લાઇન પાસેથી નીમરાણા, રાજસથાનમાાંથી નવી સવલતનુાં હસતાાંતરણ કયુા હોવાની 
જાહરેાત કરી છે. સરુબિત અને કાર્ાિમ પાણી પરુવઠા અને વધ ુસારા સેનીટેશન અને સવચ્છતા 
માટે જમીનની નીચે એડવાન્સડ પાણી અને ગેસ અને ફિટ્ટીંગ, જમીનની ઉપરની એપ્લેકીશન્સ માટે 
સીપીવીસી, યપુીવીસી અને એસડબ્લલ્યઆુરની ઉભરતી માગને પહોંચી વળવા માટે કાંપની દ્વારા 
ભારતમાાં 2021માાં કરવામાાં આવેલ ુઆ બીજી હસતાાંતરણ છે.  
 

બીજા પ્લાન્ટનુાં હસતાાંતરણ વેવવનના ભારતીર્ અને APAC બજારોમાાં ચાલ ુવવસતરણનો એક ભાગ 
છે. કાંપનીએ ભારત સરકારની 'મેક ઇન ઇન્ન્ડર્ા' પહલે પ્રત્રે્ની પ્રવતબદ્ધતાને મજબતૂ બનાવી છે 
અને ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતમાાં વધતી શહરેી વસતી માટે પીવાના પાણીના પરુવઠાને સલામત 
કરવા ટકાઉ ઉકેલો પરૂા પાડવા માટે રોકાણ અગત્ર્ના હોવાનુાં માને છે.  
 

નીમરાણા પ્લાન્ટ, શે્રષ્ઠ ઉદ્યોગ આચરણો સાથે, જમીનની નીચે ઉપર્ોગ માટે અદ્યતન પાણી અને 
ગેસ ઉત્પાદનો ઉત્પન્ન કરશે અને જમીનની ઉપરની એપ્પ્લકેશન માટે સીપીવીસી, યપુીવીસી અને 
એસડબલ્યઆુર પાઈપોના ઉત્પાદન માટે અન્ર્ એક્સટ્રુઝન લાઇનમાાં રોકાણ કરશે.  
 

પ્લાન્ટ હસતાાંતરણ પર ફટપ્પણી કરતા વેવવનના પે્રવસડન્ટ માટીન રુિએ જણાવયુાં હત ુાં કે, "વેવવન હવે 
ભારતના વવકસતા જતા બજારને સેવા આપવા અને સતત વધતી જતી ઈન્રાસરક્ચર અને 
પર્ાાવરણીર્ જરૂફરર્ાતોને પ્રવતભાવ આપવા માટે સારી સ્સથવતમાાં છે. નીમરાણા અને હૈદરાબાદ એમ 
બને્ન સવુવધાઓ વર્ાપક ભૌગોબલક કવરેજ પ્રદાન કરે છે જે ઘણી વવસતફરત છે. ખરેખર આ બને્ન 
લોકેશન્સ અને તેના વેરહાઉવસસ સાથે, જર્ાાં મોટા ભાગની માકેટ વદૃ્ધદ્ધ સથાન લઇ રહી છે તેવા 
જજલ્લાઓને કાર્ાિમ રીતે સાંતોષવા માટે સજ્જ છીએ.”  
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વેવીન સથાવનક સતરે પીવીસી/ સીપીવીસી/ એસડબલ્યઆુર પાઈપો અને ફિફટિંગની વવશાળ શે્રણીનુાં 
ઉત્પાદન કરશે. વેવવનના ખચા-કાર્ાિમ, નવીન અને વવશ્વસનીર્ ઉત્પાદનો અને ઉકેલો ટકાઉ 
વવકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે અને ભારતમાાં સરુબિત ભવવષ્ર્ના માળખાકીર્ વનમાાણની જરૂફરર્ાતોને 
ટેકો આપે છે. કાંપની આ ઉત્પાદનો અને વસસટમ સોલ્યશુન્સનુાં કડક ગણુવત્તાના ધોરણો અનસુાર 
ઉત્પાદન કરે છે અને ગ્રાહકોની અપેિાઓ સાથે મેળ ખાતા કોઈપણ સમાધાન વવના સાંચાલન 
ધોરણો સાથે સાંપણૂાપણે સસુાંગત છે. 
 

વેવવન વવતરકો અને ચેનલ પાટાનર દ્વારા હજારો પ્લમ્બસાને તાલીમ આપીને હકારાત્મક પફરવતાન 
લાવવાનો પ્રર્ાસ કરી રહી છે જેથી પ્લમ્બરો તેમના કાર્ો કુશળતાપવૂાક કરી શકે અને સરુબિત અને 
વવશ્વસનીર્ પીવાના પાણીના સથાપનોની ખાતરી કરવામાાં ર્ોગદાન આપી શકે.  
 

ડયરૂા-લાઇન, ઓબબિર્ાનો પણ એક ભાગ છે, જે ટેબલકમ્યવુનકેશન્સ, એન્ટરપ્રાઇઝ અને ઇલેન્ક્રકલ 
માકેટમાાં સેવા આપતી હાઇ-ડેસ્ન્સટી પોબલઇવથબલન (HDPE) નળીઓના TL-9000 અને ISO-9001 

રેટેડ ઉત્પાદક છે. વેવવન અને ડયરૂા-લાઇન બાંને ઓબબિર્ાની હઠેળની જૂથ કાંપનીઓ છે, જે વવવશષ્ટ 
ઉત્પાદનો અને વૈવશ્વક અગ્રણી બબન્લ્ડિંગ અને ઇન્રાસરક્ચર, સચોટ કૃવષ, આરોગ્ર્ સાંભાળ વવતરણ અને 
ડેટા સાંચાર માટે વૈવશ્વક અગ્રણી છે.   
………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

વેવવન વવશે 

વેવવન બહુવવધ ખાંડોમાાં મકાન અને માળખાગત ઉદ્યોગ માટે એક નવીન ઉકેલ પ્રદાતા છે. 60+ 

વષાની કુશળતા દ્વારા સમવથિત, કાંપની સરુબિત અને કાર્ાિમ પાણી પરુવઠા, સવચ્છતા અને 
સવચ્છતા, આબોહવા-સ્સથવતસથાપક શહરેો અને મકાનની વધ ુ સારી કામગીરીમાાં વવશ્વના કેટલાક 
મોટા પડકારોનો સામનો કરવા માટે તૈર્ાર છે. વેવવન ખાતે, અમે વવશ્વમાાં સકારાત્મક પફરવતાન 
લાવવા પર ધ્ર્ાન કેન્ન્િત કયુું છે અને તાંદુરસત, ટકાઉ વાતાવરણનુાં વનમાાણ કરવામાાં જુસસો 
ધરાવીએ છીએ. શહરેો ભવવષ્ર્માાં સરુબિત બનાવવા અને ઇમારતોને આરામદાર્ક અને ઉજાા-
કાર્ાિમ બનાવવામાાં મદદ કરવા માટે અમે શહરેના અગ્રણીઓ, એપ્ન્જનીર્સા, કોન્રેક્ટસા અને 
ઇન્સટોલસા સાથે જોડાઇએ છીએ અને સહર્ોગ કરીએ છીએ. ઓબબિર્ાનો એક ભાગ એવી વેવવન, એક 
વવસતફરત હતેથુી જોડારે્લી કાંપનીઓનો સમદુારે્ સમગ્ર વવશ્વમાાં જીવનને આગળ વધારવા માટે હાથ 
વમલવર્ા છે. વેવવન વવશ્વભરના 37 દેશોમાાં 10,500+ કમાચારીઓ ધરાવે છે.  
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