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�ामीण बंधू: चला, 
शेतकर� �म��ना पुढे नेऊया

बायो�ुएलसकर् ल आ�ण �ामीण बंधू:
बायो�ुयलसकर् ल हे एक ऑनलाईन  �ासपीठ आ�ण बाजारपेठ आहे �ामाफर् त 
शेतकर� आपला शेत कचरा �णजेच बायोमास ��रत �वकू शकतात. या ��त�र� ह्या 
शेत कचर्याची /  बायोमासची वाहतूक करणे, बायोमास साठवून ठेव�ास जागा भाड्याने देणे 
िकंवा बायोमासपासून ��केट/पेलेट बनव�ाचे लघु उद्योग सु� क� शकतात. 
हे �ासपीठ �णजे अशा अनेक सु�वध�चा �चार व �सार कर�ासाठ� व �ा सु�वधा 
शेतकर� �म��पय�त पोहचव�ासाठ� �ामीण बंधूंशी ऋणानुबंध जोड�ाचा 
बायो�ुएलसकर् लचा �क� आहे.



�ामीण बंधू �णून आपली भू�मका काय असेल?
•  बायो�ुएलसकर् ल�ा सवर् सु�वध�बद्दल शेतकर्य�म�े जागृती/ �सार/ �चार/ ��सद्धी करणे. हे आपण आप�ा गावात   
    तसेच आसपास�ा इतर गाव�म�े/ पंच�ोशीत क� शकता.
•  जा�ीत जा� लोक�ना ��चा बायोमास (शेतकचरा) बायो�ुएलसकर् लमाफर् त �व�� करायला �ो�ा�हत करणे.
•  बायो�ुएलसकर् ल घडवून आणत असले�ा सामा�जक व आ�थर्क ��ती आ�ण बदल�बद्दल जाग�कता �नम�ण करणे.
•  जा�ीत जा� शेतकर्य�ना/ संभा� उद्योजक�ना बायो�ुएलसकर् ल �ॅटफॉमर्वर न�दवून घेणे. तसेच न�दणीकृत शेतकर्य�ची 
     देखरेख करणे, नेहमी ���ा संपक�त राहणे व दर म�ह�ाला �रपोटर् बनवून बायो�ुएलसकर् लकडे जमा करणे.
•  असे उमेदवार शोधणे जे पुढ�ल कामे क� शकतात:

�ामीण बंधू �णजे कोण ?
नावा�माणे �ामीण बंधू हे आप�ा सारखे ��ति�त, 
�व�ासाहर्  होतक� ���म� आहे ��ना आप�ा 
गावाचा व शेतकर� ब�धव�चा �वकास आ�ण 
आ�थर्क �गती कर�ात सहभागी हो�ाची इ�ा आहे.
 तसेच �ामीण बंधु बनून आपण �त:साठ� देखील 
अ�धक उ��ाचा एक �ोत �नम�ण क� शकता.

�ामीण बंधू हो�ात आपला काय फायदा आहे ?
�ामीण बंधु �णून काम के�ास तु�ाला आप�ा शेतकर� ब�धव�ची मदत आ�ण �वकास के�ाचा आनंद आ�ण अ�भमान तर 
न��च होईल परंतू यातून आपला आ�थर्क फायदा देखील होईल. तु�ी तुमची भू�मका यश�ीर��ा पार पाड�ास आ�ण 
सोपवलेली काम�गर� फ�े के�ास बायो�ुएलसकर् लकडून दर म�हना ₹ २५००/- आ�ण ��ेक शेतकर्या�ा न�दणीसाठ� 
₹ ५०/- मानधन �मळेल.

बायोमासचे एक�ीकरण व जमवाजमव
(एखादी ��� जी गावातील सवर्च शेतज�म न�मधील बायोमास गोळा क�न �ाची वाहतूक 
बायो�ुएलसकर् ल �ोअर पय�त क� शकते.)

बायोमास साठवण
(एखाद्या ���कडे जर घराजवळ �रकामी जागा, पडीक शेत जमीन िकंवा माळरान असेल तर �ाचा उपयोग 
बायोमास �ोअरेज म�े होऊ शकतो  �ा ���स बायो�ुएलसकर् लमाफर् त सेटअप कर�ास आ�थर्क 
सहा�* �मळेल.)

��केट/ पेलेट बन�व�ास सक्षम 
(एखाद्या ���कडे मुबलक जागा, वीज आ�ण पा�ाची सोय असेल तर ��केट/ पेलेट बन�व�ाचे एक 
यु�नट सेट केले जाऊ शकते. �ा ���स सेटअप कर�ास बायो�ुएलसकर् लमाफर् त आ�थर्क सहा�* 
�मळेल.)

�गती तुमची, मदत आमची!

*अटी लागू. कज�ची र�म फायना��गं पाटर्नर�ा �नणर्यावर अवलंबून असेल. 


