
 

 

ಪತ್ರಿಕಾ ಪಿಕಟಣೆ 

ವ ೇವಿನ್ ಮತ ್ ತೊಂದು ಉತಪಾದನಪ ಘಟಕವನ್ುು ಸ್ಪಾಧೇನ್ಪಡಿಸಿಕ ್ಳ್ಳುವ ಮ್ಲಕ 

ಭಪರತದಲ್ಲಿ ತನ್ು ಹ ಜ್ ೆಗುರುತನ್ುು ಇನ್ುಷ್ುು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ  

 

 

ಭಪರತ, 25 ನ ೇ ಅಕ ್ುೇಬರ್ 2021: ಇತ್ರತೀಚೆಗೆ ಹೆೈದರಾಬಾದ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಾಾದನಾ ಘಟಕವನನು 
ಸ್ಾಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೆ ೊಂಡ ನೊಂತರ, ಕಟಟಡ ಮತನತ ಮ ಲಸ್ೌಕರ್ಯ ಉದಯಮಕೆೆ ನಾವೀನಯತ್ೆರ್ ಪೆೈಪ ಗಳು ಮತನತ 
ಫಿಟ್ಟೊಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳನನು ಒದಗಿಸನವ ಪಿಸಿದಧ ಸೊಂಸ್ೆೆಯಾದ ತ್ೆಲೊಂಗಾಣ ವೆೀವನ್, ರಾಜಸ್ಾೆನದ ನೀಮರಣಾದಲ್ಲಿ 
ಡ ಯರಾ-ಲೆೈನ್ ನೊಂದ ಹೆ ಸ ಘಟಕವನನು ಸ್ಾಾಧೀನ ಪಡೆದನಕೆ ಳುುವುದಾಗಿ ಘ ೀಷಿಸಿದಾಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಮನೊಂದನವರಿದ ನೀರನ ಮತನತ ಗಾಯಸ್ ಪೆೈಪ ಗಳು ಮತನತ ಭ ಗತ ಬಳಕೆರ್ ಫಿಟ್ಟೊಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಮತನತ CPVC, uPVC 

ಮತನತ SWR ಪೆೈಪ ಗಳ ಮೀಲ್ಲನ ಬೆೀಡಿಕೆರ್ನನು ಪೂರೆೈಸಲನ 2021 ರಲ್ಲಿ ಇದನ ಕೊಂಪನರ್ ಎರಡನೆೀ 
ಸ್ಾಾಧೀನವಾಗಿದೆ. 

ಎರಡನೆೀ ಸ್ಾೆವರ ಸ್ಾಾಧೀನವು ಭಾರತ್ರೀರ್ ಮತನತ ಎಪಿಎಸಿ ಮಾರನಕಟ್ೆಟಗಳಲ್ಲಿನ ವೆೀವನ್ ನ ವಸತರಣೆರ್ 
ಒೊಂದನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸೊಂಸ್ೆೆರ್ನ ಭಾರತ ಸಕಾಯರದ ‘ಮೀಕ್ ಇನ್ ಇೊಂಡಿಯಾ’ಉಪಕಿಮಕೆೆ ತನು ಬದಧತ್ೆರ್ನನು 
ಪಿದರ್ಶಯಸನತ್ರತದೆ ಮತನತ ಬೆಳೆರ್ನತ್ರತರನವ ನಗರ ಜನಸೊಂಖ್ೆಯಗೆ, ವಶೆೀಷವಾಗಿ ಉತತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನಡಿರ್ನವ ನೀರಿನ 
ಪೂರೆೈಕೆಗೆ ಸನಸಿೆರ ಪರಿಹಾರಗಳನನು ಒದಗಿಸಲನ ಹ ಡಿಕೆರ್ನ ನಣಾಯರ್ಕವಾಗಿದೆ. 

ಅತನಯತತಮ ಉದಯಮ ಪರಿಸರವನನು ಹೆ ೊಂದಿರನವ ನೀಮಾಿನಾ ಸ್ಾೆವರವು ಭ ಗತದ ಉಪಯೀಗಕಾೆಗಿ 
ಸನಧಾರಿತ ನೀರನ ಮತನತ ಅನಲ ಸೊಂಬೊಂಧತ ಉತಾನುಗಳನನು ಉತ್ಾಾದಿಸನತತದೆ ಮತನತ CPVC, uPVC, ಮತನತ 
SWR ಪೆೈಪ ಗಳನನು ಉತ್ಾಾದಿಸಲನ ಇತರ ಹೆ ರತ್ೆಗೆರ್ನವ ಮಾಗಯಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕೆ ಮಾಡನತತದೆ. 
 

ಸ್ಾೆವರ ಸ್ಾಾಧೀನ ಕನರಿತನ ಪಿತ್ರಕ್ರಿಯಿಸಿದ, ವ ೇವಿನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ , ಮಪರ್ಟಿನ್ ರ ್ ೇಫ್, "ವೆೀವನ್ ಈಗ ಭಾರತದ 
ಬೆಳೆರ್ನತ್ರತರನವ ಮಾರನಕಟ್ೆಟಗೆ ಸ್ೆೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಉತತಮ ಸ್ಾೆನದಲ್ಲಿದಾಾರೆ ಮತನತ ಆರೆ ೀಗಯಕರ, ಸನಸಿೆರ 
ವಾತ್ಾವರಣವನನು ನರ್ಮಯಸಲನ ಹೆಚ್ನು ಕೆ ಡನಗೆ ನೀಡಿದಾಾರೆ. ನೀಮಾಿನಾ ಮತನತ ಹೆೈದರಾಬಾದ ಸ್ೌಲಭಯಗಳು 
ನೀಡನವ ಭೌಗೆ ೀಳಿಕ ವಾಯಪಿತರ್ನ ಸ್ಾಕಷನಟ ವಸ್ಾತರವಾಗಿದೆ. ವಾಸತವವಾಗಿ, ಈ ಎರಡನ ಸೆಳಗಳು ಮತನತ ಅದರ 
ಗೆ ೀದಾಮನಗಳ ೆೊಂದಿಗೆ, ಮಾರನಕಟ್ೆಟರ್ ಹೆಚ್ಚುನ ಅಭಿವೃದಿಾ ಹೆ ೊಂದನತ್ರತರನವ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಸ್ೆೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಸಿದಧರಾಗಿದ ಾೆೀವೆ." ಎೊಂದನ ಹೆೀಳಿದರನ. 

ವೆೀವನ್ ವಾಯಪಕವಾಗಿ PVC/ CPVC/ SWR ಪೆೈಪ ಗಳು ಮತನತ ಫಿಟ್ಟೊಂಗ್ ಗಳನನು ಸೆಳಿೀರ್ವಾಗಿ 
ಉತ್ಾಾದಿಸನತತದೆ. ವೆೀವನ್ ನ ವೆಚ್ು-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ನಾವೀನಯತ್ೆ ಹೆ ೊಂದಿದ ವಶಾಾಸ್ಾಹಯ ಉತಾನುಗಳು ಮತನತ 
ಪರಿಹಾರಗಳು ಸನಸಿೆರ ಅಭಿವೃದಿಧರ್ನನು ಉತ್ ತೆೀಜಿಸನತತವೆ ಮತನತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಯಚ್ರ್ ಪೂಿಫ್ ಮ ಲಸ್ೌಕರ್ಯ 
ಕಟಟಡದ ಅವಶ್ಯಕತ್ೆಗಳನನು ಬೆೊಂಬಲ್ಲಸನತತವೆ. ಸೊಂಸ್ೆೆರ್ನ ಕಟನಟನಟ್ಾಟದ ಗನಣಮಟಟದ ಮಾನದೊಂಡಗಳ ಪಿಕಾರ ಈ 
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ಉತಾನುಗಳನನು ಮತನತ ಸಿಸಟಮ್ ಪರಿಹಾರಗಳನನು ತಯಾರಿಸನತತದೆ ಮತನತ ಗಾಿಹಕರ ನರಿೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೆ ೊಂದನವೊಂತ್ೆ 
ಯಾವುದೆೀ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೆ ಳುದೆ ಆಡಳಿತದ ಮಾನದೊಂಡಗಳಿಗೆ ಸೊಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಅನನಸರಣೆರ್ನನು ಹೆ ೊಂದಿದೆ. 
 

ವೆೀವನ್, ತರಬೆೀತ್ರ ನೀಡನವ ಮ ಲಕ ಧನಾತಮಕ ಬದಲಾವಣೆರ್ನನು ಸೃಷಿಟಸಲನ ಸಹ  ಪಿರ್ತ್ರುಸನತ್ರತದಾಾರೆ 
ಮತನತ ಸ್ಾವರಾರನ ಪಿೊಂಬರ್ ಗಳನನು ಭಾರತದಾದಯೊಂತ ವತರಕರನ ಮತನತ ಚಾನೆಲ್ ಪಾಲನದಾರರ ಮ ಲಕ 
ಹೆಚ್ಚುಸಿಕೆ ಳುುತ್ರತದಾಾರೆ ಮತನತ ಪಿೊಂಬರ್ ಗಳು ತಮಮ ಕೆಲಸಗಳನನು ಪರಿಣತವಾಗಿ ನವಯಹಿಸಬಹನದೆೊಂದನ 
ಖಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲನ ಮತನತ ಸನರಕ್ಷಿತ ಮತನತ ವಶಾಾಸ್ಾಹಯ ಕನಡಿರ್ನವ ನೀರಿನ ಸ್ಾೆಪನೆಗಳನನು ಖಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲನ 
ಕೆ ಡನಗೆ ನೀಡನತ್ರತದಾಾರೆ. 

ಡನಯರಾ-ಲೆೈನ್, ಆರ್ಬಯಯಾದ ಭಾಗವೂ ಆಗಿದೆ, ಇದನ TL-9000 ಮತನತ ISO-9001 ದರದ 
ಉತ್ಾಾದಕವಾಗಿದನಾ, ಹೆಚ್ಚುನ ಸ್ಾೊಂದಿತ್ೆರ್ ಪಾಲ್ಲಎಥಿಲ್ಲೀನ್ (HDPE) ವಾಹಕಗಳ ಟ್ೆಲ್ಲಕಮನಯನಕೆೀಷನ್, 

ಎೊಂಟರ್ ಪೆೈಸ್ ಮತನತ ಎಲೆಕ್ರಿಕಲ್ ಮಾರನಕಟ್ೆಟಗಳಿಗೆ ಸ್ೆೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸನತತದೆ. ವೆೀವನ್ ಮತನತ ಡನಯರಾ-ಲೆೈನ್ ಎರಡ  
ಒರ್ಬಯಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಮ ಹ ಸೊಂಸ್ೆೆಗಳಾಗಿದನಾ, ವಶೆೀಷ ಉತಾನುಗಳಾದ ಕಟಟಡ ಮತನತ ಮ ಲಸ್ೌಕರ್ಯ, ನಖರ ಕೃಷಿ, 

ಆರೆ ೀಗಯ ರಕ್ಷಣೆ ವತರಣೆ ಮತನತ ಡೆೀಟ್ಾ ಸೊಂವಹನಗಳ ನವೀನ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತ್ರಕ ನಾರ್ಕವಾಗಿದೆ. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

ವ ೇವಿನ್ ಪರಿಚಯ 

ವೆೀವನ್, ಖೊಂಡಾೊಂತರದಲ್ಲಿ ಕಟಟಡ ಮತನತ ಮ ಲಸ್ೌಕರ್ಯ ಉದಯಮಕೆೆ ಒೊಂದನ ನವೀನ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸನವ 
ಸೊಂಸ್ೆೆಯಾಗಿದೆ. 60+ ವಷಯಗಳ ಸನದಿೀಘಯ ಪರಿಣತ್ರರ್ ಬೆೊಂಬಲದೆ ೊಂದಿಗೆ, ಸೊಂಸ್ೆೆರ್ನ ಸನರಕ್ಷಿತ ಮತನತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ನೀರನ ಪೂರೆೈಕೆ, ನಮಯಲ್ಲೀಕರಣ ಮತನತ ಶ್ನದಧತ್ೆ, ಹವಾಮಾನ-ಸಿೆತ್ರಸ್ಾೆಪಕ ನಗರಗಳು ಮತನತ ಉತತಮ ಕಟಟಡ 
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತ್ೆರ್ಲ್ಲಿ ವಶ್ಾದ ಕೆಲವು ದೆ ಡಡ ಸವಾಲನಗಳನನು ನಭಾಯಿಸಲನ ಸಜಾಾಗಿದೆ.ವೆೀವನ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಜಗತ್ರತನಲ್ಲಿ 
ಧನಾತಮಕ ಬದಲಾವಣೆರ್ನನು ಸೃಷಿಟಸನವತತ ಗಮನ ಹರಿಸನತ್ರತದೆಾೀವೆ ಮತನತ ನಮಮ ಉತ್ಾಾಹವು ಆರೆ ೀಗಯಕರ, ಸನಸಿೆರ 
ವಾತ್ಾವರಣವನನು ನರ್ಮಯಸನವುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಗರಗಳ ನಾರ್ಕರನ, ಎೊಂಜಿನರ್ರ್ ಗಳು, ಗನತ್ರತಗೆದಾರರನ ಮತನತ 
ಸ್ಾೆಪಕರೆ ೊಂದಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧವನನು ಗಟ್ಟಗೆ ಳಿಸನತ್ರತದ ಾೆೀವೆ ಮತನತ ಸಹಯೀಗಿಗಳಾಗಿ ನಗರಗಳನನು ಫ್ಯಯಚ್ರ್-ಪೂಿಫ್ 
ಮತನತ ಕಟಟಡಗಳನನು ಆರಾಮದಾರ್ಕ ಮತನತ ಶ್ಕ್ರತ-ಸಮರ್ಯವಾಗಿ ನರ್ಮಯಸಲನ ಸಹಾರ್ ಮಾಡನತ್ರತದ ಾೆೀವೆ. ವೆೀವನ್, 

ಓರ್ಬಯಯಾದ ಅೊಂಗ ಸೊಂಸ್ೆೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ ಹೊಂಚ್ಚಕೆರ್ ಕಾರಣದಿೊಂದ ಒೊಂದಾಗಿರನವ ಸೊಂಸ್ೆೆಗಳ ಸಮ ಹವಾಗಿದನಾ ಇದರ 
ಉದೆಾೀಶ್: ಪಿಪೊಂಚ್ದಾದಯೊಂತ ಜಿೀವನವನನು ಮನನುಡೆಸನವುದಾಗಿದೆ. ವೆೀವನ್ ವಶಾಾದಯೊಂತ 37 ದೆೀಶ್ಗಳಲ್ಲಿ 10,500+ 
ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳನನು ಹೆ ೊಂದಿದೆ. 
 
 

ಹೆಚ್ಚುನ ಮಾಹಿತ್ರಗಾಗಿ, ದರ್ವಟನಟ ಸೊಂಪಕ್ರಯಸಿ: 

Yogesh Kumar @Wavin India 
@MSL  
Angela Wu @ Wavin APAC 
Emiel van den Boomen @ Wavin Global 
 


