
எல்லா நலாளும், எல்லா இடங்கள ிலும்.
்கலார்பன் ்பிளலாக்கின் சமூ்க மதிப்பு

http://www.birlacarbon.com


ஒவ்வலாரு நலாளும் நலாம் ்ப்வக்கயலான 
்்பலாருட்ககள ்தலாடரபு ்்கலாள்கிற�லாம்.
- ்தலாழிலநுட்பம் மற்றும் றமம்்படட 
இயநதிரங்கள மூ்ம்.

அடிப்்பகடயில நலாம் ்ப் 
வக்கயலான தயலாலாிப்பு்ககளக 
க்கயலாளு்கிற�லாம். 
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ற்�ிலும் எல்லா இடங்களிலும் இ

ருக்கி�து
.

்கலார்பன் ்பிளலாக ்பலாது்கலாப்்பலானது – மற்றும் அது எல்லா இடங்கள ிலும் ்கலாணப்்படு்கி�து. 
நீங்கள ்கருப்பு நி�ப் ்்பலாருகளப் ்பயன்்படுத்தும் ற்பலா்தல்லாம், அறந்கமலா்க அதில 
்கலார்பன் ்பிளலாக இருக்கி�து. அது நம்கமச் சுற்�ி எல்லா இடங்கள ிலும் இருக்கி�து. 
உணகமயில, அது இல்லாத ஒரு உ்க்க நம்மலால ்கற்்பகன கூடச் ்சயய முடியலாது. 
நமது வலாழகக்கயின் முக்கியப் ்பகுதி்கள ில அது முக்கியமலான ்பங்கலாற்று்கி�து. 

எனறவ இப்்்பலாருட்கள ின் ்்பரும்்பலா்லானவற்�ில 
ஏறதலா்வலான்று ்்பலாதுவலா்க இருக்கி�து என்்பது 
உங்களுககு ஆச்சலா ியமள ிப்்பதலா்க இருக்க்லாம்: அது 
எல்லா இடங்கள ிலும் இருக்கின்� தன ித்துவமலான 
்்பலாருளலா்க இருககும் – ஆனலால உங்களலால அகதப் 
்பலாரக்க முடியலாது. 

அநதத் தன ித்துவமலான ்்பலாருள

்கலார்பன் ்பிளலாக
– இது நீங்கள ஒவ்வலாரு நலாளும் எதிர்்கலாள்கின்� 
்கணணுககுப் பு்ப்்படலாத ்்பலாருள ஆகும். இது மி்கவும் 
நுட்பமலான ஆனலால நுணண ிய தயலாலா ிப்பு ஆகும். 
இதன் முக்கிய மூ்ப்்்பலாருள ்கலார்பன். 



இயக்கம்...
உதலாரணமலா்க: 

...ஏ்னன ில இது டயர்ககள நீணட 
்கலா்த்துககு ்பலாது்கலாப்்பலானதலா்கவும் 
வலுவலானதலா்கவும் ஆககு்கி�து 
மற்றும் ்கலார்ககள மி்கவும் 
்சௌ்கலா ியமலானதலாககு்கி�து.



உணவு...

...ஏ்னன ில இது நீரப்்பலாசனத்திற்்கலான தணணீர 
றம்லாணகம, தக்ககவத்தல மற்றும் பு� ஊதலாப் ்பலாது்கலாப்பு 
ஆ்கியவற்�ின் வலாயி்லா்க மி்கத் தி�ன்வலாயநத மற்றும் 
ச ி�ப்்பலான விவசலாயத்துககு உதவு்கி�து.



ஆறரலாக்கியம்... அன்�லாட சமுதலாயத்தில...
...ஏ்னன ில இது ்கச ிகவத்  
தடுக்கின்� ்பிளலாஸ்டிக குழலாய்கள 
மற்றும் சீல்கள உதவியுடன், ்ப்ர 
தணணீர ்்பறுவதற்கு உதவு்கி�து.

...நீங்கள அகத உங்கள ஆகட்கள, 
்கலா்ண ி்கள, ்்பலாம்கம்கள, ்பணத்தலாள்கள 
மற்றும் அச்ச ிடும் கம்கள ஆ்கியவற்�ில 
்கலாண முடியும், அகவ ்நடுங்கலா்த்துககு 
நீடித்திருக்கி� ஆழநத ்கருகமகய 
வழஙகு்கின்�ன.



மற்றும் மின்சலாரம்...
...ஏ்னன ில இது ஒயர்கள, ்கண ின ி்கள மற்றும் 
நமது வலாழகக்ககய எள ிதலாககும் ்தலாழிலநுட்பம் 
ஆ்கியவற்�ின் ஒரு முக்கியமலான ்பகுதியலா்க 
விளஙகு்கி�து. 



எனறவ உங்களலால அகதப் 
்பலாரக்க முடியலாவிடடலாலும் 
கூட, ்கலார்பன் ்பிளலாக நம்கமச் 
சுற்�ிலும் எல்லா இடங்கள ிலும் 
இருக்கி�து. 

அது நமது உ்க்க மி்கவும் 
அணு்கககூடியதலா்கவும் இகணக்கக 
கூடியதலா்கவும் ்சய்கி�து. 

அது வலாழகக்ககய மி்கவும் ்சௌ்கலா ியமலானதலா்கவும் 
மி்கவும் வசதியலானதலா்கவும் ஆககு்கி�து, அகதக 
்்கலாணடுளள ்்பலாருட்கள ்பலாது்கலாப்்பலானதலா்கவும் 
நீடித்துகழப்்பதலா்கவும் இருப்்பகத உறுதி்சய்கி�து.



Birla Carbon   
எல்லா நலாளும், எல்லா இடங்கள ிலும்.

்பிர்லா ்கலார்பன ின் ்கலார்பன் ்பிளலாக ்பற்�ி றமலும் ்தலா ிநது்்கலாளள, எங்களது 
இகணயதளங்ககளப் ்பலாரகவயிடுங்கள: 

www.birlacarbon.com 
www.sustainability.birlacarbon.com
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