
 

 

ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമലെ നിർമ്മാണ പ്ലാന്റ് 
ഏലെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങി വാവിൻ 

 
 ഇന്ത്യ, 25 ഒക്ടാബർ 2021: ലെെുങ്കാനയിലെ 
ഹൈദരാബാദിലെ നിർമ്മാണ പ്ലാന്റ് ഏലെടുെെിലന 
പിന്നാലെ ലെട്ടിട നിർമ്മാണ, അടിസ്ഥാന സൗെരയ 
്മഖെയിലെ ഹപപ്പ സ്, ഫിെിിംഗ് രിംഗെപ നൂെന 
്സവനങ്ങള് െഭ്യമാക്കുന്ന ്വവിൻ രാജസ്ഥാനിലെ 
നീമ്മാനയിെുള്ള ഡ്യുറ ഹെനില് നിന്നപ മലൊരു പ്ലാന്റ് 
െൂടി ഏലെടുക്കുന്നു. ഹെൻ സുരക്ഷിെെവവുിം 
ൊരയക്ഷമമായ ജെവിെരണവുിം ഉറപ്ുവരുെുന്നെിനായി, 
ഭ്ൂഗർഭ് ഉപ്യാഗെിനായുളള സിപിവിസി, യുപിവിസി, 
എസ്ഡ്ബ്ലൂആർ എന്നീ ഹപപ്ുെള്ക്കപ ആവശ്യമായുള്ള 
നൂെനമായ വാട്ടർ, ഗയാസ് ഹപപ്ുെളുലടയുിം 
ഫിെിിംഗുെളുലടയുിം ഉയർന്നുവരുന്ന ആവശ്യിം 
നിറ്വെുന്നെിനുള്ള രണ്ടാമലെ ഏലെടുക്കല് ആണിത്. 
 ഇന്ത്യൻ, എപിഎസി വിപണിെളി്െക്കുളള വാവിന്റലറ 
വിപുെീെരണെിന്റലറ ഭ്ാഗമാണ് ഈ രണ്ടാമലെ പ്ലാന്റ് 
ഏലെടുക്കല്. ഇെിലനാടെിം െലന്ന െമ്പനി ഇന്ത്യൻ 
സർക്കാരിന്റലറ '്മക്കപ ഇൻ ഇന്ത്യ' സിംരിംഭ്്ൊടുള്ള 
മ്പെിബദ്ധെ ശ്ക്തിലപ്ടുെുെയുിം, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന 
നഗരവാസിെള്ക്കപ, മ്പ്െയെിച്ചപ ഉെ്രന്ത്യയിലെ 
സുസ്ഥിരമായ പരിൈാരങ്ങള്ക്കപ നി്ക്ഷപിം 
നിർണായെമാവുെയുിം ലെയ്യപെു. 

 മിെച്ച വയവസായ സമ്മ്പദായങ്ങളുള്ള നീമ്മാന പ്ലാന്റ്, 
ഭ്ൂഗർഭ് ഉപ്യാഗെിനായി നൂെന ജെ, വാെെ 
ഉല്പന്നങ്ങള് ഉത്പാദിപ്ിക്കുെയുിം, ഭ്ൂമിക്കപ മുെളിെുള്ള 
ആപ്ലി്ക്കഷനുെള്ക്കായുളള സിപിവിസി, യുപിവിസി, 
എസ്ഡ്ബ്ലൂആർ ഹപപ്ുെള് ഉത്പാദിപ്ിക്കാൻ മെപ 
എകസ്മ്ടൂഷൻ ഹെനുെലള സമീപിക്കുെയുിം ലെയ്യുിം. 

 വളർന്നുവരുന്ന ഇന്ത്യൻ വിപണിലയ ്സവിക്കുന്നെിനുിം, 
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഇൻമ്ഫാസ്മ്ടകെറിനുിം പാരിസ്ഥിെിെ 
ആവശ്യങ്ങള്ക്കുിം ്വണ്ടി സിംസാരിക്കുന്നെിനുിം പെിയ 
സ്ഥാനൊണ് വാവിൻ എന്നുിം നീമ്മാനയിലെയുിം, 
ഹൈദരാബാദിലെയുിം സൗെരയങ്ങള് വിപുെമായ 
ഭ്ൂമിശ്ാസ്മ്െപരമായ െവ്റജ് വാഗ്ദാനിം ലെയ്യുെയുിം, 
രാജയെിന്റലറ ലമാെെിെുള്ള വയാപ്െി ഗണയമായി 
വിപുെീെരിക്കാൻ മ്പാപ്െരാക്കുെയുിം ലെയ്യുന്നു. രണ്ടപ 
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നിർമ്മാണ പ്ലാന്ററുെളുലടയുിം അഞ്ചപ 
ലവയർൈൗസുെളുലടയുിം സഞ്ചിെ ശ്ക്തി്യാലട, 250 
ജിെലെളില് ൊരയക്ഷമമായി ്സവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. 
വില്പ്ന മ്പവർെനങ്ങള് അെി്വഗിം 
വിപുെീെരിക്കുന്നു, ഇത് 2025 ഓലട 1,000 -െധിെിം 
വിെരണക്കാരുലടയുിം 50,000 -െധിെിം വില്പ്ന 
്െമ്രങ്ങളുലടയുിം വിപുെമായ ഒരു ശ്ൃിംഖെ സൃഷ്ടിക്കാൻ 
മ്പാപ്െരാക്കുലമന്നുിം വാവിൻ എപിഎസി മ്പസിഡ്ന്റ് 
മ്ഫീക്കപ മ്െിം പ്ലാന്റ് ഏലെടുക്കെിലനക്കുറിച്ചപ പറഞ്ഞു. 
 വാവിൻ പിവിസി/ സിപിവിസി/ എസ്ഡ്ബ്ലയുആർ 
ഹപപ്ുെളുിം ഫിെിിംഗുെളുിം മ്പാ്ദശ്ിെമായി 
നിർമ്മിക്കുിം. വാവിന്റലറ ലെെവ് ൊരയക്ഷമെയുിം 
സാ്ങ്കെിെവിദയ മ്പാപ്െവുിം നൂെനവുിം 
വിശ്വസനീയവുമായ ഉല്പ്ന്നങ്ങളുിം പരിൈാരങ്ങളുിം 
സുസ്ഥിര വിെസനലെ ്മ്പാത്സാൈിപ്ിക്കുെയുിം 
ഭ്ാവിയില് മ്പൂഫ് ഇൻമ്ഫാസ്മ്ടകെർ ബില്ഡ്ിിംഗ് 
ആവശ്യെെെലള പിന്ത്ുണയ്ക്ക്കുെയുിം ലെയ്യുന്നു. 
െർശ്നമായ ഗുണനിെവാര മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃെമായി 
െമ്പനി ഈ ഉല്പ്ന്നങ്ങളുിം സിസ്റ്റിം ലസാെയൂഷനുെളുിം 
നിർമ്മിക്കുന്നു, ഉപ്ഭ്ാക്തൃ മ്പെീക്ഷെളുമായി 
ലപാരുെലപ്ടുന്ന യാലൊരു വിട്ടുവീഴ്െയുമിെലാലെ ഭ്രണ 
മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി പൂർണ്ണമായുിം ലപാരുെലപ്ടുന്നു. 
 പ്ലിംബർമാർക്കപ വിദഗ്ധമായി ്ജാെി നിർവൈിക്കാനുിം 
സുരക്ഷിെവുിം വിശ്വസനീയവുമായ െുടിലവള്ള 
ഇൻസ്റ്റാ്ളഷനുെള് ഉറപ്ുവരുെുന്നെിന്റ സിംഭ്ാവന 
നല്ൊനുിം വിെരണക്കാരിെൂലടയുിം ൊനല് 
പങ്കാളിെളിെൂലടയുിം ആയിരക്കണക്കിന്റ പ്ലിംബർമാലര 
പരിശ്ീെിപ്ിച്ചപ മിെച്ച മാെിം സൃഷ്ടിക്കാനുിം വാവിൻ 
മ്ശ്മിക്കുന്നു. മ്പാ്ദശ്ിെ ടീമിലനയുിം ബിസിനസിലനയുിം 
ശ്ക്തിലപ്ടുെുന്നെിെൂലടയുിം വളർന്നുവരുന്ന മാർക്കെപ 
്മഖെയിെുടനീളിം ഉപ്ഭ്ാക്താക്കലള ൊരയക്ഷമമായി 
്സവിക്കുന്നെിെൂലടയുിം, സമൂൈെില് ഒരു നെല മ്പഭ്ാവിം 
സൃഷ്ടിക്കുന്നെിനായി മ്പവർെിക്കുന്നു. 
 ലടെിെമയൂണി്ക്കഷൻസ്, എന്ററർഹമ്പസ്, ഇെകമ്ടിക്കല് 
മാർക്കെുെള് എന്നിവയ്ക്ക്കപ ്സവനിം നല്െുന്ന ഉയർന്ന 
സാമ്രെയുള്ള ്പാളിലയെിെീൻ (HDPE) ടിഎല് -9000, 
ISO-9001 ്റെഡ് നിർമ്മാൊവാണ് ഓർബിയയുലട ഭ്ാഗമായ 
ദുര-ഹെൻ. വാവിൻ, ദുര-ഹെൻ എന്നിവ 
ഓർബിയയ്ക്ക്കുള്ളിലെ മ്ഗൂപ്പ െമ്പനിെളാണ്, മ്പ്െയെ 



 

 

ഉല്പന്നങ്ങളുലട ആ്ഗാള ്നൊവുിം, ലെട്ടിടനിർമ്മാണിം, 
അടിസ്ഥാന സൗെരയങ്ങള്, െൃെയെയുള്ള െൃഷി, 
ആ്രാഗയ പരിപാെനിം, ഡ്ാെ ആശ്യവിനിമയിം 
എന്നിവയ്ക്ക്കുള്ള പരിൈാരിം മാർഗവുമാണ്. 
 …………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 വാവിലന െുറിച്ചപ 
 ഒന്നിെധിെിം ഭ്ൂഖണ്ഡങ്ങളിെുടനീളമുള്ള ലെട്ടിട, 
ഇൻമ്ഫാസ്മ്ടകെർ വയവസായെിനുള്ള നൂെന പരിൈാര 
ദാൊവാണ് വാവിൻ. 60െില് െൂടുെല് വർഷലെ 
ഹവദഗ്ധയെിന്റലറ പിൻബെെില്, സുരക്ഷിെവുിം 
ൊരയക്ഷമവുമായ ജെവിെരണിം, ശ്ുെിെവിം, ൊൊവസ്ഥ-
മ്പെി്രാധ്ശ്ഷിയുള്ള നഗരങ്ങള്, ലമച്ചലപ്ട്ട ലെട്ടിട 
മ്പെടനിം എന്നിവയിലെ ്ൊെെിലെ ഏെവുിം വെിയ 
ലവെലുവിളിെലള ്നരിടാൻ െമ്പനി സജ്ജമാണ്. 
വാവിനിെൂലട, ്ൊെെപ ഒരു മാെിം സൃഷ്ടിക്കുന്നെില് 
മ്ശ്മിക്കുന്നു , ആ്രാഗയെരവുിം സുസ്ഥിരവുമായ 
അന്ത്രീക്ഷിം ലെട്ടിപ്ടുക്കുെ എന്നൊണ് ഇെിന്റലറ 
െക്ഷയിം. നഗരങ്ങളുലട ഭ്ാവി സുരക്ഷിെമാെുന്നെിനുിം 
ആക്കുന്നെിനുിം ലെട്ടിടങ്ങളുലട എനർജി സുഖെരവുിം -
ൊരയക്ഷമവുമാക്കാനുിം നഗര ്നൊക്കള്, 
എഞ്ചിനീയർമാർ, ്ൊൺമ്ടാകടർമാർ, ഇൻസ്റ്റാളർമാർ 
എന്നിവരുമായി ഇടപഴെുെയുിം സൈെരിക്കുെയുിം 
ലെയ്യുന്നു. ്ൊെലമമ്പാടുമുള്ള ജീവിെങ്ങള് മു്ന്നാട്ടപ 
ലൊണ്ടു്പാെുെ എന്ന െൂട്ടായ െക്ഷയ്ൊലട, 
ബന്ധിെമായ െമ്പനിെളുലട െൂട്ടായ്ക്മയായ ഓർബിയയുലട 
ഭ്ാഗമാണ് വാവിൻ. ്ൊെലമമ്പാടുമുള്ള 37 
രാജയങ്ങളിൊയി 10,500െധിെിം ജീവനക്കാരാണ് വാവിന്റ 
ഉള്ളത്. 

 

 
For further information, please contact: 
Yogesh Kumar @Wavin India 
@MSL  
Angela Wu @ Wavin APAC 
Emiel van den Boomen @ Wavin Global 
 


