
 

 

Press Release 

वाववन खरेदीसाठी सज्जः भारतात दसुऱ्या उत्पादन कारखान्याचा ताबा  

भारत, 25th ऑक्टोबर, 2021 : हदैराबाद तेलंगणा येथील उत्पादन कारखान्याचा 

अलीकडेच ताबा घेतल्यानंतर वाववन या इमारत आवण पायाभूत सुववधा उद्योगासाठीच्या 

नावीन्यपूणण पाइप आवण फिट ंग उपाययोजना पुरवठादाराने नीमराणा, राजस्थान येथे डुरा 

लाइनवरून नवीन सुववधेच्या ताब्याची घोषणा केली आह.े कंपनीने २०२१ मध्ये हा दसुरा 

कारखाना ताब्यात घेतला आहे, जेणेकरून जवमनीखालील वापरासाठी अद्ययावत पाणी आवण 

वायू वावहन्यांच्या तसेच जवमनीवरील वापरासाठी सीपीव्हीसी, यूपीव्हीसी आवण 

एसडब्ल्यूआरसाठी सातत्याने वाढत्या मागण्या तसेच सुरवित व कायणिम पाणी पुरवठा आवण 

चांगल्या स्वच्छतेच्या मागण्या पूणण करता येतील.  

दसुऱ्या कारखान्याचा ताबा हा वाववनच्या भारतीय आवण एपीएसी बाजारपेठांमधील सुरू 

असलेल्या ववस्ताराचा भाग आह.े कंपनी भारत सरकारच्या मेक इन इंवडया उपक्रमाबाबत 

आपली वचनबद्धता नव्याने स्पष्ट करत असून वाढत्या नागरी लोकसंख्येसाठी आवण ववशेषतः 

उत्तर भारतात शाश्वत उपाययोजना देण्यासाठी आवश्यक गुंतवणुकीच्या शोधात आह.े  

नीमरत्न पलां  सवोत्तम उद्योग कायणपद्धतींचा वापर करून जवमनीखालील वापरासाठी 

अद्ययावत पाणी आवण वायू उत्पादनांची वनर्मणती करेल आवण जवमनीवरील वापरासाठी 

सीपीव्हीसी, यूपीव्हीसी आवण एसडब्ल्यूआर पाइपसमध्ये इतर मार्गणकांवरही गुंतवणूक करेल.  

कारखान्याचा ताबा घेण्याबाबत बोलताना वाववन एपीएसीचे अध्यि फ्रीक क्रम म्हणाले की, 

“वाववन आता भारतातील वाढत्या बाजारपेठेला सेवा देण्यासाठी आवण सातत्याने वाढत्या 

साधनसुववधा व पयाणवरणाच्या गरजांना प्रवतसाद देण्यासाठी उत्तम वस्थतीत आह.े नीमराणा 

व हैदराबाद या दोन्ही सुववधांमधून उत्तम भौगोवलक व्याप्ती वमळते आवण त्यामुळे आम्हाला 

देशातील आमची एकूण पोहोच मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याची संधी वमळेल. दोन उत्पादन 

कारखाने आवण पाच गोदामांच्या एकवित शक्तीद्वारे आम्ही सुमारे २५० वजल््ांना सेवा 

देण्यासाठी आवण प्रचंड मोठी व्यवसाय वाढीची संधी देण्यासाठी सज्ज आहोत. आम्ही आमचे 

ववक्री कायणचालन वेगाने वाढवत आहोत. त्यामुळे आम्हाला २०२५ पयंत १,००० पेिा जास्त 

ववतरक आवण ५०,००० पेिा जास्त ववक्रीचे  पपे साध्य करणे शक्य होऊ शकेल.”    

वाववनकडून स्थावनक पातळीवर ववववध प्रकारचे पीव्हीसी / सीपीव्हीसी/ एसडब्लूआर 

पाईपस आवण फिट ंग्सचे उत्पादन केले जाईल. वाववनची वाजवी दरातील, तंिज्ञानाने सुसज्ज, 

नावीन्यपूणण व ववश्वासू उत्पादने आवण उपाययोजना शाश्वत ववकासाला चालना देतात आवण 

भारतात भववष्यासाठी सुसज्ज साधनसुववधा इमारत आवश्यकतांना आधार देतात. कंपनी ही 

उत्पादने आवण यंिणा उपाययोजना कठोर दजाण मानकांनुसार उत्पाफदत करेल आवण ती 

ग्राहकांच्या अपेिा पूणण करण्यासाठी प्रशासकीय मानकांबाबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड 

करणार नाही. 

वाववनकडून ववतरण आवण वावहन्या भागीदारांद्वारे हजारो ग्राहकांना प्रवशिण आवण 

कौशल्यववस्तार देऊन सकारात्मक बदल करण्याचा प्रयत्न केला जात आह.े त्यामुळे पलंबसणना 

आपली कामे सहजपणे करता येतील आवण सुरवित व ववश्वासू वपण्याचे पाणी देण्यात 
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योगदान देऊ शकतील. आमच्या स्थावनक  ीम आवण व्यवसायांचे मजबूतीकरण करून आवण 

उगवत्या बाजारपेठांमधील आमच्या ग्राहकांना उत्तमररत्या सेवा देऊन आम्ही स्वतःला 

सकारात्मक पररणाम वनमाणण करण्यासाठी सज्ज करत आहोत.  

डु्यरा लाइन ही ओर्बणयाचा भाग असून ती  ीएल-९००० आवण आयएसओ ९००१ 

प्रमावणकृत उच्च घनता पॉवलवथवलन (एडीपीई) कंडु्यट्सची उत्पादक आह.े ती दरूसंचार, 

उद्योग आवण ववद्युत बाजारपेठांना सेवा देते. वाववन आवण डु्यरा लाइन या ओर्बणयाच्या समूह 

कंपन्या आहते. ती स्पेशावल ी उत्पादने आवण इमारत तसेच साधनसुववधांसाठी, प्रीसीजन 

कृषी, आरोग्यसेवा देणे आवण डे ा कम्युवनकेशन्समधील नावीन्यपूणण उपायोजना देणारी कंपनी 

आह.े  

………………………………………………………………………………… 

About Wavin  

Wavin is an innovative solution provider for the building and infrastructure industry 
across multiple continents. Backed up by 60+ years of expertise, the company is geared 
up to tackle some of the world’s biggest challenges in safe and efficient water supply, 
sanitation and hygiene, climate-resilient cities, and better building performance. At 
Wavin, we focus on creating positive change in the world and our passion is building 
healthy, sustainable environments. We engage and collaborate with city leaders, 
engineers, contractors, and installers to help make cities future-proof and buildings 
comfortable and energy-efficient. Wavin is part of Orbia, a community of companies 
bound together by a shared purpose: to advance life around the world. Wavin has 
10,500+ employees in 37 countries worldwide.  
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