
 

 

செய்தி செளியீடு 

வாவின் மற்ற ாரு உற்பத்தியகத்தைக் தகபற்றியுள்ளைன் வழியாக, 

இந்தியாவில் ைனது கால்ைடத்தை விரிவுபடுத்தியுள்ளது 

இந்தியா, 25 அக்டடாபர் 2021: ெமீபத்தில் செலுங்கானா, ஹைெராபாத்தில் ஒரு உற்பத்தி ஆஹைஹை 

ஹகைகப்படுத்திைஹெத் சொடர்ந்து, கட்டிடம் மற்றும் உள்கட்டஹமப்புத் சொழில்துஹைகளுக்கான 

புத்ொக்கக் குழாய்கள் மற்றும் சபாருத்துெல்கள் தீர்ஹெ ெழங்கும் முன்னனாடித்துெ நிறுெனமான 

ொவின், ராஜஸ்ொன், நீராணாவில் ஒரு புதிை அஹமவிடத்ஹெ, டியூரா-ஹைனிடமிருந்து 

ஹகபற்றியுள்ளஹெ அறிவித்துள்ளது. இது, 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்திைாவில் னமம்பட்ட நீர் மற்றும் 

எரிொயு குழாய்கள் மற்றும் நிைத்ெடி பைன்பாடு, னமம்பட்ட சுத்ெம் மற்றும் சுகாொரம் 

ஆகிைெற்றுக்கான சபாருத்துெல்கள் மற்றும் CPVC, uPVC, மற்றும் SWR குழாய்கள் ஆகிைெற்றுக்கான 

பாதுகாப்பான மற்றும் ஆற்ைல்மிக்க நீர் விநினைாகத்ஹெ உறுதி செய்ெெற்கான இரண்டாெது 

ஹகைகப்படுத்ெல் ஆகும். 

 

இரண்டாெது ஆஹை ஹகைகப்படுத்துெல் இந்திைா மற்றும் APAC ெந்ஹெகளில் Wavinனின் 

விரிொக்கத்தின் ஒரு பகுதிைாகும். இந்நிறுெனம் இந்திை அரசின் ‘னமக் இன் இந்திைா’ திட்டத்திற்கான 

ெனது உறுதிப்பாட்ஹட ெலுப்படுத்துகிைது மற்றும் நகர்ப்புை மக்களுக்கு குறிபபாக ெட இந்திை 

மக்களுக்கு, பாதுகாப்பான குடிநீர் வினினைாகத்ஹெ உறுதிப்படுத்ெ முெலீட்ஹட னமற்சகாள்ெஹெ 

முக்கிைமானொகக் கருதுகிைது. 

 

நீம்ரானா ஆஹை, சிைந்ெ சொழிற்துஹை நஹடமுஹைகளுடன், னமம்பட்ட நீர் மற்றும் எரிொயு 

ெைாரிப்புகஹள நிைத்ெடி பைன்பாட்டிற்காக சொடர்ந்து உற்பத்தி செய்கிைது மற்றும் ெஹரக்கு னமல் 

பைன்படுத்துெெற்கான CPVC, uPVC, & SWR குழாய்களுக்கென ஒரு பிை ஹழன்களில் முெலீடு 

னமற்சகாண்டுள்ளது. 

 

ஆஹையின் ஹகைகப்படுத்துெல் குறித்து, வாவின் ைதைவர் மார்றடன் ட ாஃப் அெர்கள், “இந்திைாவின் 

ெளர்ந்து ெரும் ெந்ஹெக்கு னெஹெைாற்ைவும், ஆனராக்கிைமான மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிஹைப்புத்ென்ஹம 

னெஹெகஹள ஈனடற்ைவும், ொவின் இப்னபாது சிைப்பான நிஹையில் வீற்றிருக்கிைது நீமிரானா மற்றும் 

ஹைெராபாத் அஹமவிடங்கள் விரிொன புவியிைல் வீச்சிஹன ெழங்குகின்ைன. இரண்டு உற்பத்தி 

ஆஹைகளும் சபரும்பாைான ெந்ஹெ ெளர்ச்சி நஹடசபறும் மாெட்டங்களுக்குத் திைஹமைாகச் 

னெஹெைாற்றிடும் ெஹகயில் இரண்டு அஹமவிடங்களில் கிடங்குகளுடன் அஹமந்துள்ளது. 

 

Wavin உள்ளூர் அளவில் பரெைான PVC/CPVC/SWR குழாய்கள் மற்றும் சபாருத்துெல்கஹள உற்பத்தி 

செய்யும். ொவின் செைவு குஹைந்ெ, சொழில்நுட்ப ரீதிைாக இைக்கப்பட்ட, புதுஹமைான மற்றும் 

நம்பகமான ெைாரிப்புகள் மற்றும் தீர்வுகளின் நிஹைைான ெளர்ச்சிஹை ஊக்குவிக்கிைது மற்றும் 

இந்திைாவில் எதிர்காைத்திற்கும் ஏற்ை உள்கட்டஹமப்பு கட்டுமான னெஹெகஹள ஆெரிக்கின்ைன. 

இந்நிறுெனம் ெனது ெைாரிப்புகள் மற்றும் அஹமப்புத் தீர்வுகஹள கண்டிப்பான ெரத்திற்கு ஏற்ப 

உற்பத்தி செய்கிைது மற்றும் ொடிக்ஹகைாளர் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப எந்ெ ெமரெமும் இல்ைாமல் 

நிர்ொக ெரங்களுடன் முழுஹமைாக இணங்குகிைது. 

 

ொவின் விநினைாகஸ்ெர்கள் மற்றும் னெனல் பார்ட்னர் மூைம் இந்திைா முழுெதும் 

ஆயிரக்கணக்கான பிளம்பர்கஹள னமம்படுத்துெெற்கும், பிளம்பர்கள் ெங்கள் னெஹைகஹள 

நிபுணத்துெம் ொய்ந்ெொகவும், பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான குடிநீர் நிறுெஹை உறுதி 

செய்ெெற்கும் பயிற்சிைளிப்பென் மூைம் னநர்மஹைைான மாற்ைத்ஹெ உருொக்க முைற்சிக்கிைது 

மற்றும் பங்களிக்கிைது.  

 

ஆர்பிைாவின் ஒரு பகுதிைான டியூரா-ஹைன், TL-9000 மற்றும் ISO-9001 மதிப்பிடப்பட்ட உைர் 

அடர்த்தி சகாண்ட பாலிஎதிலீன் (HDPE) சொஹைத்சொடர்பு, நிறுென மற்றும் மின் ெந்ஹெகளுக்கு 

னெஹெ செய்யும் உற்பத்திைாளராகும். ொவின் மற்றும் டியூரா ஹைன் இரண்டும், ஆர்பிைாவின் 

குழு நிறுெனங்கள், சிைப்பு ெைாரிப்புகள் மற்றும் கட்டிடம் மற்றும் உள்கட்டஹமப்பு, 

துல்லிைமான விெொைம், சுகாொர பராமரிப்பு விநினைாகம் மற்றும் ெரவு ெகெல்சொடர்புக்கான 

புதுஹமைான தீர்வுகளில் உைகளாவிை ெஹைஹமத்துெ நிஹையில் வீற்றிருக்கிைது. 

 

வாவின் இந்தியா ட ால்டிங்ஸ் 

பித டவட் லிமிறடட் 

முகவரி (பதிவு அலுவைகம்) 

ொனகத் டிஸ்ட்ரிக்ட் சென்டர், 

டிஸ்ட்ரிக்ட் மால் செக்டர் 6, புஷ்ப் 

விைார் 

புதுசடல்லி, 110024, இந்திைா 

இதையம் 

www.wavin.co.in 

மின்னஞ்சல் 

wavinindia@wavin.com 



 

 

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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