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www.biofuelcircle.com

बायो�ुएलसकर् ल,
बायोएनज� पुरवठा साखळी
पु�ा प�रभा�षत करत आहे

बॉयलर मालक | बायोएनज� कंप�ा
आ�ण उ�ोग
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भारतातील बायोएनज� से�र ब�ल थोड�ात
भारतातील जैवइंधन आ�ण जैव ऊजार् �ेत्राची अफाट �मता
उपयोगात आण�ाची वाट पाहत आहे.

बायोएनज� उ�ोगात खालील मु�े स�म कर�ाची �मता आहे:

• जीवा� इंधनासाठी काबर्न-तट� पयार्य तयार करा
• हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करणे
• ग्रामीण आ�ण शहरी रोजगार �नमार्ण करणे
• काबर्न-�ूट्रल ऑपरशे�ला प्रो�ाहन देणे
• संपूणर् भारतात सामा�जक बदल घडवून आणणे

तथा�प, भारतासार�ा मो�ा देशात अनेक घटकांमुळे जैव ऊजार् पुरवठा साखळी 
तुलनेने असंघ�टत आ�ण अकायर्�म आहे.
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बायो�ुएलसकर् ल चा उ�ेश:

डायनॅ�मक माक� ट-आधा�रत 
सहभागासाठी मागर् तयार 
करते जे बायोएनज� 
उ�ोगासाठी �ेले�ब�लटी 
वाढवेल

�व�वध भागधारक टप्�ांवर जैव ऊजार्
पुरवठा साखळीशी संबं�धत सवर्
आ�ानांना संबो�धत करते

बायोएनज�साठी �व�ासाहर्
पुरवठा साखळी तयार कर�ाचे
उ��� आहे

�ाउड-आधा�रत माक� ट�ेस�ारे
सवा�साठी ह�रत ऊजार् प्रवेश
सुलभ करते

बायोएनज� पुरवठा साखळीतील
ग्रामीण आ�ण औ�ो�गक सहभाग�ना,
पुरवठादार आ�ण ग्राहक शोध�ास
मदत करते, आ�ण खरदेी, �वक्र�,
वाहतूक आ�ण सवर् �वहार पूणर्
कर�ास स�म करते
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अ�व�सनीय जैवइंधन पुरवठा
• बायोमासची हंगामी उपल�ता
• संघ�टत �ोरजे �मतांची मयार्�दत उपल�ता
• तुलनेने असंघ�टत बायोएनज� पुरवठा साखळीमुळे      

संघ�टत �ोरजे सु�वधा �नमार्ण कर�ासाठी �नधीची 
जा� �क� मत होते

• �वसंगत �ॉ�लटी

बॉयलर मालक, बायोएनज� कंप�ा
 आ�ण उ�ोग यां�ा समोरील

प्रमुख आ�ाने:
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लॉ�ज��कची उ� �क� मत
• बायोमासची यो� �व�ेवाट लाव�ात शेतक�ांची आ�ा नसणे 

आ�ण आ�थ�क मू�ासाठी बायोमास सुपूदर् कर�ासाठी यो� 
यंत्रणेचा अभाव

• औ�ो�गक �ेत्रापासून लांब �वखुरले�ा आ�ण लहान शेतज�मनी
• संकलन, एकत्रीकरण आ�ण प्र�क्रयेसाठी लहान आ�ण एका�धक 

�ट्रप खचार्त भर घालतात

बॉयलर मालक, बायोएनज� कंप�ा
आ�ण उ�ोग यां�ा समोरील

प्रमुख आ�ाने:
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अपारदशर्क �कमती
• फ� �रवॉड्सर् मुळे शेतकरी सहभागासाठी प्रो�ाहन देत नाहीत; 

प�रणामी शेत-कचरा जाळला जातो
• अपारदशर्क आ�ण मागणी बाजू�ा �क� मत�चे वचर्�
• असमान सहभागी प्र�त�न�ध� अं�तम ग्राहकांसाठी बायोमास�ा 

�कमती वाढवते
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बॉयलर मालक, बायोएनज� कंप�ा
आ�ण उ�ोग यां�ा समोरील

प्रमुख आ�ाने:
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मयार्�दत पुरवठा पयार्य
• जैवइंधनांचे प्रकार आ�ण �व�वधता �नवड�ासाठी पयार्यांचा अभाव
• पुरवठादार कायर्प्रदशर्न आ�ण �ॉ�लटी मापदंडांचे मू�मापन 

कर�ासाठी यंत्रणेचा अभाव
• �वखुरलेले आ�ण वै�व�पूणर् बायोमास आ�ण जैवइंधन �ोत
• �नधीवरील उ� �ाजदर �ामुळे �ोरजे �क� मत वाढते
• संघ�टत �ोरजे सु�वधा �नमार्ण कर�ासाठी पारदशर्क �ापार �व� 

पयार्यांचा अभाव
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बॉयलर मालक, बायोएनज� कंप�ा
आ�ण उ�ोग यां�ा समोरील

प्रमुख आ�ाने:
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*T&C Apply. Finance at the sole discretion of the finance partner.

�ा�ा अनो�ा ऑफ�र�ग आ�ण सेवां�ार,े बायो�ुएलसकर् ल �ड�जटल 
इको�स�म�ार े�व�वध सहभाग�ना जोडत आहे

एक संघ�टत ई-माक� ट�ेस 
ऑफर करते जेथे खरदेीदार 
आ�ण �वके्रते �ॅटफॉमर्सह 
��प�ीय �वहारांम�े 
�� राहू शकतात

बायो�ुएलसकर् ल तुम�ा सम�ा कशा सोडवते?

�वसाय कर�ास 
सुलभता सु�न��त 
कर�ासाठी लॉ�ज��क 
आ�ण �व� सेवा प्रदान 
करते

पुरवठा साखळीतील 
अडथळे दरू कर�ासाठी 
आ�ण कायर्�मता �नमार्ण 
कर�ात मदत 
कर�ासाठी अनेक 
मू�व�ध�त सेवा आणते

बायो�ुएलसकर् ल अ�ा प्रकार े�ह आ�ाने सोडवते:
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कायर्�म खरदेी:

आप�ा कायर्�ेत्रात पुरवठादार आ�ण खरदेीदार सहजपणे शोधा आ�ण �व�सनीय पुरवठा 

सु�न��त करा, अशा प्रकार ेखरदेी सुलभतेने होईल

�नणर्य समथर्न:

�क� मती शोधा आ�ण प्रदा�ा�ा काम�गरीचे मू�ांकन करा

�व�सनीय लॉ�ज��कस:

बायोमास, �ोरजे आ�ण सवार्त �धार्�क वाहतूक पयार्यांम�े �व�सनीय प्रवेश �मळवा

अवलं�बत ह�रत ऊजार् �ोत:

जीवा� इंधनावरील तुमचे अवलं�ब� कमी करा आ�ण शा�ततेकडे वाटचाल करा

बायोएनज� कंप�ा आ�ण उ�ोगासाठी मू�

BiofuelCircle
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BiofuelCircle �ाउड-आधा�रत बायोएनज� �ॅटफॉमर्चे फायदे

बाजारपेठेत वाढ झाली

सुलभ खरदेी

एका�धक

पुरवठा पयार्य

�क� मत संबं�धत

�नणर्य

लॉ�ज��कची

सुलभता
कमी ऑपरशेन

खचर्

वाढलेली �ोरजे

 कायर्�मता

�व�सनीय

पुरवठा

�ॉ�लटीची

हमी
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बायो�ूलसकर् ल सह,
तु�ी हे सा� करू शकता:

भौ�तक इन्��टरी हो��� ग

कॉ�म�े 50% पे�ा जा�
कपात

इनबाउंड लॉ�ज��क

खचार्त २०% कपात

खालील कारणांमुळे इंधनाची �क� मत 10% कमी

1. संर�चत सौदे

2. �धार्�क लँड�ेप

3. �ोताकडून थेट खरदेी

तुमचे दीघर्कालीन

धोरणा�क सो�स�ग उ���े

काबर्न कमी कर�ाचे

तुमची ��रता उ���े
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बायो�ूलसकर् ल �ड�जटलायझेशन�ार े��य आणत आहे आ�ण प�रपत्रक 
अथर्�व�ा तयार कर�ात मदत करत आहे, �ाचा उ�ेश आहे:
1. ग्रामीण रोजगार आ�ण उ�ोजकता संधी �नमार्ण करणे

2. शेतक�ांना �ांचे उ�� वाढव�ासाठी मागर् उपल� करून देणे

3. कंप�ांना �ांची ��रता उ���े सा� कर�ास मदत करणे

आमचा ठाम �व�ास आहे क� या �ॅटफॉमर्चा संपूणर् लाभ ते�ाच �मळू शकेल जे�ा 

सवर् भागधारक आम�ात सामील होतील आ�ण ह�रत ऊजार् �ेत्रात पुढे जा�ा�ा 

आम�ा �ेयाला पा�ठ� बा देतील. आ�ी तु�ाला my.biofuelcircle.com वर तुमचे 

प्रोफाइल तयार कर�ासाठी आमं�त्रत करतो.
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बायो�ूलसकर् ल
यासाठी बांधील आहे:

ऊजार्
सुर�ा

ह�रत ऊज�साठी
�ेल

ग्रामीण
अथर्�व�ा

�ा�नक
नोक�ा

BiofuelCircle

बायोएनज�

स�ागार

�ॅ�ू ड्राय�सर्

नवीन �वसायाची

संधी

कमी वाहतूक खचर्

पुरवठा साखळी

�व�पुरवठा

ह�रत ऊज�साठी

अ�धक पोहोच

�क� मत �ड��री

आ�ण �ड�जटल पेम�ट्स

लॉ�ज��क �ोरजे

आ�ण कायर्�मतेची सुलभता

12


