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�बयो�ुएलसकर् ल ब�ल मा�हती

�बयो�ुएलसकर् ल ही बायोमास आ�ण 
�बयो�ुएलसाठीची भारतातील प�हली ऑनलाईन 
बाजारपेठ आहे.

�बयो�ुएलसकर् ल �ॅटफॉमर् ब�ल:

• �बयो�ुएलसकर् ल �ॅटफॉमर्ची ऑनलाईन बाजारपेठ बॉयलर उ�ादक, बॉयलर मालक, औ�ो�गक 

जैवइंधन खरदेीदार, �ब्रकेट उ�ादक, शेतकरी आ�ण वाहतूकदारांना एकत्र आणते

• अखंड आ�ण कायर्�म खरदेी आ�ण �वक्र� श� करते

• खरदेीदार आ�ण �वके्र�ांना उ�ादनाची उपल�ता, �क� मत आ�ण वाहतूक खचार्�वषयी रीअल-टाइम 

मा�हती �मळ�व�ास मदत करते

• जैवइंधन प्रोसेसर आ�ण �ब्रकेट मेकसर्ना कच्�ा बायोमास�ा हंगामी आ�ानावर मात कर�ाची, 

अ�धक ग्राहकांपय�त पोहोच�ाची आ�ण जैवइंधनासाठी चांगले सौदे शोध�ाची अनोखी संधी देते.

• बायोएनज� उ�ोगासाठी सानुकू�लत आ�थ�क पयार्य सुचवते

• ई-इन�ॉइ�स�ग आ�ण �ड�जटल पेम�ट�ार ेऑनलाईन �वहारांम�े मदत करते
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बाजारपेठांना ऍ�ेस

आ�ाला तुमची आ�ाने समजतात!

बायोमास प्रोसेसर आ�ण �ब्रकेट मेकसर्ना काही 
आ�ानांचा सामना करावा लागतो �ामुळे 
�वसाय कायर्�मतेत अडथळा येतो

कच्�ा बायोमास�ा 
खरदेीसाठी तसेच तयार 
जैवइंधन उ�ादनां�ा 
�वक्र�साठी बाजारपेठेत 
मयार्�दत ऍ�ेस

हंगामी आ�ान
कच्�ा बायोमासचा पुरवठा 
वषार्तील केवळ 4-5 म�ह�ांसाठी 
उपल� असतो. यासाठी कच्�ा 
बायोमासचा वषर्भरा�ा खरदेी आ�ण 
साठव�णसाठी मो�ा प्रमाणात 
गुंतवणूक करावी लागते

�कमतीची जाचपडताळ
खरदेी आ�ण �वक्र� �क� मतीवर 
मयार्�दत �नयंत्रण; आ�ण 
बायोमास �व�वधता, पुरवठादार 
आ�ण ग्राहकांसाठी पयार्यांचा 
अभाव

फायना�ला ऍ�ेस
मु� बँकां�ा फायना� ला 
मयार्�दत ऍ�ेस असतो. 
या�ामुळे आ�ण हंगामीमुळे 
�वसायातील ऑपरशे�ची 
�क� मत वाढते

लॉ�ज��� 
वाहतुक�चा उ� खचर्, 
�वशेषत: लांब अंतरावरील 
वाहतुक�साठी

BiofuelCircle
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पुरवठादारांची मोठी 
सं�ा

�बयो�ुएलसकर् ल 
माक� ट�ेस तु�ाला 
शेतकरी, शेतकरी �न�म�ती 
सं�ा, औ�ो�गक बायोमास 
उ�ादक जसे साखर 
कारखाने, FMCG कंप�ा, 
लाकूड उ�ोग, ई. सार�ा 
वेगवेग�ा �ेत्रातून 
असले�ा अनेक 
पुरवठादारांना ऍ�ेस देते.

पुरव�ा म�े 
�व�सनीयता

माक� ट�ेसवरील 
पुरवठादारांची 
बायो�ुएलसकर् ल�ार े
पडताळणी केली जाते 
आ�ण कच्�ा माला�ा 
पुरव�ाम�े उ� 
पातळीची �व�ासाहर्ता 
सु�न��त केली जाते आ�ण 
�वहार �ड�जटली 
शोध�ायो� असतात.

बायोमासची 
�व�वधता

जा� पुरवठादार �णजे 
शेतातील कचरा, बगॅस, 
भूसा, काजू शेल इ. सार�ा 
�व�वध प्रकार�ा 
बायोमासला ऍ�ेस 
असेल.

खूप जा� मागणी 
असलेले खरदेीदार

बायो�ुएलसकर् ल 
माक� ट�ेस तु�ाला मोठे 
औ�ो�गक खरदेीदार, 
बॉयलर मालक आ�ण 
जैवइंधनाची भरपूर मागणी 
असले�ा ऊजार् 
कंप�ांम�े ऍ�ेस देते.

बाजारपेठांना ऍ�ेस
कच्�ा बायोमास�ा खरदेीसाठी तसेच तयार 
जैवइंधन उ�ादनां�ा �वक्र�साठी बाजारपेठेत 
मयार्�दत ऍ�ेस असतो. �ब्रकेट �नमार्ते आ�ण 
बायोमास प्रोसेसर यां�ासाठी हे मोठे आ�ान आहे. 
�बयो�ुएलसकर् ल या दो�ी आ�ानांना सामोर े
जा�ास मदत करते.
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बायोमास बँक

�बयो�ुएलसकर् ल ने शेतकरी 
उ�ादक सं�ा आ�ण कृषी उ�ोजक 
यां�ाशी भागीदारी केली आहे जे 
कच्�ा बायोमास�ा उ�-गुणव�े�ा 
�ोरजे सु�वधांचे �व�ापन आ�ण 
संचालन करतात. हे �ॅटफॉमर् उ� 
इन्��टरी पातळी राख�ाची गरज न 
ठेवता कच्�ा बायोमासचा खात्रीशीर 
पुरवठा करते.

काही �नवडक पुरवठादारांवर 
कमी �नभर्रता

�बयो�ुएलसकर् ल ने शेतकरी 
उ�ादक सं�ा आ�ण कृषी उ�ोजक 
यां�ाशी भागीदारी केली आहे जे 
कच्�ा बायोमास�ा उ�-गुणव�े�ा 
�ोरजे सु�वधांचे �व�ापन आ�ण 
संचालन करतात. हे �ॅटफॉमर् उ� 
इन्��टरी पातळी राख�ाची गरज न 
ठेवता कच्�ा बायोमासचा खात्रीशीर 
पुरवठा करते.

काही �नवडक बायोमास�ा �रायटीवर 
कमी �नभर्रता

बायो�ुएल सकर् लचे ग्रीन नॅ��गेटर सवर् 
�ा�नक बायोमास �रायटीची �वहायर्ता आ�ण 
उपल�ता तपास�ात मदत करते जे �तंत्रपणे 
�क� वा इतर �रायटीसह एक�त्रतपणे उपयु� ठरू 
शकतात. बायोमास �रायटी�ा उपल�तेचे 
ऋतू वेगवेगळे अस�ाने, ऋतू आ�ण 
उपल�ते�ा आधार े�ोताची योजना तयार 
करणे श� आहे.

हंगामी
कच्�ा बायोमासचा पुरवठा वषार्तील केवळ 4-5 
म�ह�ांसाठी उपल� असतो. यासाठी कच्�ा 
बायोमासचा वषर्भरा�ा खरदेी आ�ण साठव�णसाठी 
मो�ा प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागते. यामुळे 
�ब्रकेट बनवणा�ा �वसायांवरही आ�थ�क ताण पडतो

BiofuelCircle
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�ा�नक 
वाहतूकदार 

बायो�ुएलसकर् लने �ा�नक 
बाजारपेठांम�े अ�त�र� वाहतूक �मता 
शोध�ात मदत कर�ासाठी ग्रामीण उ�ोजक 
आ�ण शेतकरी उ�ादक संघटनेसोबत 
भागीदारी केली आहे. हे �ावसा�यक 
वाहनां�ा ऑनबो�ड�ग मालक-चालकांनी 
तसेच ग्रामीण बाजारपेठांम�े टॅ्र�रची 
अ�त�र� �मता वापरून केले आहे.

�ावसा�यक वाहतुक�म�े म�े 
राइड शेअ�र�ग

जलद टनर्अराउंडसाठीचे 
तंत्र�ान

राइड-शेअ�र�ग टॅ�ी सेवां�ा 
त��ानावर आधा�रत, बाजारपेठेतील 
वाहतूकदार �पक-अप आ�ण ड्रॉप 
�ानांवर वाहतूक करार करून �कमान 
�रका�ा खेपेची खात्री करतात. हे मागर् 
ऑ��मायझेशनला मदत करते �ामुळे 
�रका�ा राइड्सची सं�ा कमी होते.

बायो�ुएल सकर् लने �वशेष मू���ग 
�ोअर ट्रक �वक�सत कर�ासाठी 
�ीट मालकांसोबत भागीदारी केली 
आहे �ामुळे मालाची जलद अनलो�ड�ग 
करता येते. यामुळे इंधन आ�ण ओ�रहेड 
खचार्त बचत होते �शवाय प्र�त वाहन 
अ�धक खेपा होऊ शकतात.

लॉ�ज��� 
�ा�नक वाहतूकदारां�ा मयार्�दत पयार्यांमुळे 
अनेकदा वाहतूक खचर् वाढतो. कधीकधी वाहतूक खचर् 
बायोमास उ�ादनां�ा ज�मनी�ा �क� मती�ा 30% 
इतका असू शकतो.

BiofuelCircle
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खरदेीदार आ�ण 
�वके्र�ांची भरपुर सं�ा

बायो�ुएलसकर् ल प्र�ेक 
प्रकार�ा बायोमास आ�ण जैवइंधन 
पुरवठादारांचा आ�ण खरदेीदारांशी 
संपकर्  साधून देते. हे �ॅटफॉमर् 
आप�ाला पुरवठा �ानांसह 
जोडते, �ाने डील मे�क� ग चे पयार्य 
वाढतात.

सव��म बाजार-च�लत 
�वक्र� �क� मत

अंतदृर्�ी आ�ण 
मह�ाची मा�हती

�ननावी �ललाव, बोली आ�ण ऑफसर् 
यांसार�ा नवक�नांनमुळे, �ब्रकेट 
मेकसर् पारपंा�रक खरदेी �क� मती 
मॉडेल�ा �वरू� बाजार-च�लत 
�कमत�वर जैवइंधन �वक�ास स�म 
होतात.

�ॅटफॉमर्वर केले�ा सवर् �वहारांचा आ�ण 
मह�ा�ा मा�हतीचा मागोवा ठेवला जातो, 
�ामुळे सहभाग�ना �क� मती ब�ल, इन्��टरी 
ब�ल मा�हतीपूणर् �नणर्य घे�ास तसेच 
जवळजवळ �रअल-टाइमम�े बाजारातील 
ट्र�ड समजून घे�ास मदत होते.

�कमतीची जाचपडताळ
बायो�ुएलसकर् ल �ॅटफॉमर् तु�ाला �ननावी राहुन 
सहभाग सहभागी हो�ासाठी �ललावासारखी साधने 
ऑफर करते.

BiofuelCircle



07

सानुकू�लत कजर् 
उपाय

बायो�ुएलसकर् ल ने भारतातील 
काही आघाडी�ा बँका आ�ण 
NBFCs सोबत पाटर्नर�शप केली 
आहे �ाम�े हंगामीता, के्र�डट 
कालावधी आ�ण यासार�ा ब�ाच 
�ेत्रातील वा��वकता ल�ात 
घेऊन बायोएनज� उ�ोगासाठी 
सानुकू�लत कजर् उपाय �डझाइन 
केले आहेत.

आ�ासन सेवा

बायो�ुएलसकर् ल 'बायो�ुएलसकर् ल अ◌ॅ�ुअडर्' इको�स�म�ार ेप्रयोगशाळेत चाचणी 
केलेले, खात्रीशीर, चांग�ा �ा�लटीचे, आ�ण प्रमाणात बायोमास आ�ण जैवइंधन प्रदान 
कर�ासाठी वचनब� आहे.
वै�श�े:
1. �वके्र�ा�ा �डफॉ�ची पवार् न करता सद�ता घेतले�ा खरदेीदारांना �वतरण आ�ासन
2. �ापार �वहार कायर्�मता मापदंडांवर आधा�रत �ॅटफॉमर् खरदेीदार आ�ण �वके्रते रटे 
कर�ासाठीची र�ेट� ग यंत्रणा
3. जैवइंधन लॅब भागीदार लॅब चाच�ांवर आधा�रत �वके्र�ा व�ूंसाठी दज�दार प्रोफाइल 
तयार करतात
4. सद�� घेतले�ा सहभाग�ना बायो�ुएलसकर् लचे स�ा�पत सहभागी टॅग �मळतील.
5. �वके्र�ां�ा दज�दार लॅब डेटा आ�ण कायर्प्रदशर्नाला ऍ�ेस

मू�व�ध�त सेवा
सहसा मु� बँकां�ा फायना� ला मयार्�दत 
ऍ�ेस असतो. फायना� हा ब�ाचदा अ�ंत 
उ� �ाजदरांवर असतो.

BiofuelCircle



बायो�ुएलसकर् ल
तु�ाला पुढील गो�ी
पुरव�ासाठी वचनब� आहे:

ऊजार्
सुर�ा

ह�रत ऊज�साठी
�ेल

ग्रामीण
अथर्�व�ा

�ा�नक
नोक�ा

बायोएनज�
संबं�धत स�े

मू� ड्राय�सर्

नवीन �वसायाची
संधी कमी वाहतूक खचर्

पुरवठा
साखळी साठी
फायना�

ह�रत ऊज�साठी
अ�धक पोहोच

�क� मत जाचपडताळ
आ�ण �ड�जटल पेम�ट्स

लॉ�ज��कची सुलभता
आ�ण �ोरजे कायर्�मता 

We invite you to take the first step towards unlimited 
possibilities by creating your profile on my.biofuelcircle.com

       +91 (20) 48522522            info@biofuelcircle.com
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