
 

 

Press Release 

మరో తయారీ క ేంద్రేం స్వాధీనేంతో  
భారతదేశేంలో ఉనికి విస్తర ేంచిన వవవిన్  

 
భారత్, 25 అకటో బర్ 2021: నిరవాణరేంగేం, మౌలిక వస్తుల పర శరమకు వినూతన ప ైప్స్, 
ఫిట్ోేం గ్స్ స్ొ లయూషన్ పొ్ర వ ైడర్ అయిన వవవిన్ తాజాగవ రవజస్వా న్ లోని నీమ్ రవనా లో 
డూూరవ-ల ైన్ న ేంచి ఒక నూతన తయారీ క ేందరా నిన స్వాధీనేం చేస్ కుేంది. తెలేంగవణ లోని 
హ ైద్రవబాద్ లో ఒక తయారీ క ేందరా నిన వవవిన్ ఇటీవలే స్వాధీనేం చేస్ కుేంది. భారతదేశేంలో 
2021లో కేంప నీకి ఇది ర ేండో  స్వాధీనేం. నేల లోపల ఉపయోగ ేంచే అధ నాతన వవటర్  &  

గవూస్ ప ైప్స్ అేండ్ ఫిట్ోేంగ్స్, నేల ప ైన ఉపయోగ ేంచే సీపీవీసీ, యూపీవీసీ, ఎస్ డబూయ ూఆర్ 
ప ైప్స్ విని యోగవలకు స్ేంబేంధిేంచి ప ర గ ప్ో తునన డిమాేండ్ న  తటటో కునేేంద్ కు కేంప నీ 
స్వాధీనాల బాట పట్ోేంది. 
భారత్, ఏపీఏసీ మార ెటయలోకి విస్తర ేంచాలని వవవిన్ స్ేంకలిపేంచిేంది. అేంద్ లో భాగేంగవనే ఈ 
ర ేండో  ప్వయ ేంట్ స్వాధీనేం చోటట చేస్ కుేంది. భారతదేశ పరభుతా మేక్ ఇన్ ఇేండియా కవరూకర 
మేం పటయ  కేంప నీకి గల కటటో బాటటన  ఇది పునరుదాా ట్స్ త ేంది.  మరీ ముఖ్ూేంగవ ఉతతర భార 
తదేశేంలో ప ర గ ప్ో తునన పటోణ జనాభాకు స్ సిా రదాయక పర ష్వెరవలు అేందిేంచ ేంద్ కు ఈ 
ప టటో బడులు ఎేంతో ముఖ్ూమని కేంప నీ భావిస్ోత ేంది. 
 అతుూతతమ ప్వర శ్వర మిక విధానాలన  అన స్ర ేంచే నీమ్ రవనా ప్వయ ేంట్ నేల కిేంద్ ఉపయోగ ేం 
చే అధ నాతన వవటర్,  గవూస్ ఉతాపద్నలన  అేందిస్ త ేంది. అేంతేగవకుేండా నేల ప ైన ఉపయో 
గ ేంచే సీపీవీసీ, యూపీవీసీ, ఎస్ డబూయ ూఆర్ ప ైపులన  ఉతపత్తత  చేయడేంలో కయడా ఇది 
ప టటో బడులు ప టోన ేంది.  
ప్వయ ేంట్ స్వాధీనేం గుర ేంచి వవవిన్  ప రసిడెేంట్ వవర ోన్ రూయిెఫ్ మాటాయ డుతూ, ‘‘భారతదేశేం లో 
ప ర గ పో్ తునన మార ెట్ అవస్రవలన  తీరచగలిగ  సిాత్తకి ఇపుపడు వవవిన్ చేరుకుేంది. ప ర గ  
పో్ తునన మౌలికవస్తులు, పరవూవస్రణపరమ ైన అవస్రవలన  తీరచగలుగుతుేంది. నీమ్ 
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రవనా, హ ైద్రవబాద్ క ేంద్రేం– ర ేండూ కయడా విస్త ృతమ ైన భౌగోళిక అేంద్ బాటటన  అేందిేంచగ 
లగుతాయి. దేశేంలో మా లభూతన  గణనీయేంగవ విస్తర ేంచగలుగుతాయి. మొతతేం ర ేండు 
తయారీ క ేందరా లు, ఐద్  గోదాములతో మేేం ఈ మార ెట్ వృదిి చోటట చేస్ కుేంటటనన  జిలాయ ల 
కు స్మరాేంగవ సేవలేందిేంచగలుగుతాేం’’ అని అనానరు. 
వవవిన్ విస్త ృత శ్రరణి పీవీసీ / సీపీవీసీ /ఎస్ డబూయ ూఆర్ ప ైప్స్, ఫిట్ోేంగ్స్ న  స్వా నికేంగవనే ఉతప 
త్తత  చేస్ త ేంది. వవవిన్ యొకె వూయ పరభావపూర త, స్వేంక త్తక ఆధార త, వినూతన, విశాస్నీ 
య ఉతాపద్నలు, పర ష్వెరవలు స్ సిా రదాయక అభివృదిికి తోడపడుతాయి. భారత్ లో భవి 
షూత్ స్ననది్క మౌలిక వస్తుల అవస్రవలన  తీరచగలుగుతాయి. కేంప నీ ఈ ఉతాపద్నల 
న  కఠ న నాణూత పరమాణాలకు లోబడి తయారు చేస్ోత ేంది. అవి పరభుతా పరమాణాలకు అన  
గుణేంగవ ఉేంటాయి. వినియోగదారుల అవస్రవలన  తీర చవిగవ ఉేంటాయి.  
 

 పేంపిణిదారులు, చానల్ భాగస్వాముల దాారవ వేలాది మేంది పయ ేంబరయకు శిక్షణ ఇవాడేం, న ై 
పుణాూలు మ రుగుపరచడేం దాారవ స్వన కయల మారుప తీస్ కువచేచేంద్ కు కయడా వవవిన్ పర 
యత్తనసో్త ేంది. తాగునీట్ వూవసా్ల ఏరవపటట స్ేంద్రభేంగవ స్ రక్షితకు, విశాస్నీయతకు ప ద్ద  
పీట వేస్ూత  వవరు తమ విధ లన  న ైపుణూేంతో నిరాహ ేంచేేంద్ కు ఇది వీలు కలిపస్ త ేంది.   
ఆర ియాలో భాగమ ైన డూూరవ-ల ైన్ అనేది ట్ఎల్ -9000, ఐఎస్ఒ-9001 ర ట్ేంగ్స ప్ొ ేందిన త 
యారీ స్ేంసా్. టెలికూమూనిక షన్్, ఎేంటర్ ప ైైస్, ఎలకిోికల్ మార ెటయలో ఉపయోగ ేంచే హ ై-డె 
ని్టీ ప్వలిథిలీన్ (హ చ్ డిపిఇ) కేండూూట్్ న  ఇది తయారు చేస్ త ేంది. వవవిన్, డూూరవ-ల ైన్ 
ర ేండూ కయడా నిరవాణ రేంగేం, మౌలిక వస్తులు, వూస్వయేం, ఆరోగూ స్ేంరక్షణ, డేటా క 
మూూనిక షన్్ రేంగవలకు స పష్వలిటీ ఉతాపద్నలు, వినూతన పర ష్వెరవలన  అేందిేంచే స్ేంసా్ 
అయిన ఆర ియాలో భాగేం. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

 

వవవిన్ గుర ేంచి: 
వవవిన్ పలు ఖ్ేండాలోయ  నిరవాణ రేంగేం, మౌలిక వస్తుల కలపన పర శరమలకు వినూతన పర  
ష్వెరవల ప్ొ ర వ ైడర్ గవ ఉేంది. 60 ఏళ్యకు ప ైగవ న ైపుణూేం అేండగవ ఈ కేంప నీ స్ రక్షిత, స్వమరాూ 
పూరాక నీట్ స్రఫరవ, ప్వర శుది్ూేం, పర శుభరత, శీతోషణసిాత్త మారుపలన  తటటో కటగల నగరవ 
లు, మ రుగ ైన భవనాల పనితీరు వేంట్ రేంగవలోయ  పరపేంచేంలోని కొనిన అత్తప ద్ద  స్వవళ్యన  ఎ 
ద్ రకెనేేంద్ కు కేంప నీ స్ననది్మ ైేంది. వవవిన్ లో మేేం పరపేంచేంలో స్వన కయల మారుప తీ 



 

 

స్ కురవవడేంప ై పరధానేంగవ ద్ృష్ిో  ప డుతాేం. ఆరోగూదాయక, స్ సిారదాయక పర స్రవలన  ని 
ర ాేంచడానిన ఇషోపడుతాేం. నగరవలన  భవిషూత్ స్ననది్కేం చేయడేం, భవనాలన  స్ౌకరూ 
వేంతేం, శకిత ఆదా చేసేవిగవ చేయడేం వేంట్ వవట్లో నగర నాయకులు, ఇేంజినీరుయ , కవేంటరా కో 
రుయ , ఇన్ స్వో లర్్ లాేంట్ వవర తో కలసి మేేం పని చేస్వత ేం. వవవిన్ అనేది ఆర ియాలో భాగేం. 
ఇది పరపేంచవవూపత ేంగవ జీవితానిన అధ నాతనేం చేయాలనే ఉదేదశేం గల కేంప నీల స్మూహేం. 
వవవిన్ పరపేంచవవూపత ేంగవ 37 దేశ్వలోయ  10,500కు ప ైగవ సిబిేందిని కలిగ ఉేంది.   
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