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आता ग्राहकांसाठी ‘फामक टू होम’ 

विशेष ॲप 

मनपा आयुकताचंी सकंल्पना : ग्ऱोबऱ ऱॉजजक ि नीती 
कंपनीचा पुढाकार 

नागपूर, ता.१४ : रॉकडाउनभध्मे जीलनालश्मक लस्तू घयऩोच मभऱण्मावाठी 
आमुक्त तुकायाभ भुुंढे माुंच्मा वुंकल्ऩनेतून ल ग्रोफर रॉजजक ल नीती 
मा कुं ऩनीच्मा ऩुढाकायातून ग्राशकाुंवाठी ‘पाभम टू शोभ’ (Farm to Home) शे 
वलळेऴ ॲऩ तमाय कयण्मात आरे आशे. मामळलाम दकुानातीर उऩरब्ध 
लस्तूुंच्मा वाठ्माच्मा नोंदणी ल ऩुयलठ्मावाठी दकुानदाय ककुं ला वेला 
ऩुयलठादाय माुंच्माकरयता ‘फास्केट ओनय’ (Basket Owner) शे वुद्धा ॲऩ 
तमाय कयण्मात आरे आशे. 

कोयोनाचा लाढता वुंवगम रषात घेता रॉकडाउनचा कारालधी लाढवलण्मात 
आरा आशे. त्माभुऱे नागरयकाुंनीशी वलळेऴ खफयदायी घेत घयाफाशेय ऩडणे 
टाऱाले. नागरयकाुंना दैनुंददन जीलनालश्मक लस्तू घयऩोच मभऱाव्मात 



मावाठी भनऩातपे आलश्मक वलम प्रमत्न केरे जात आशेत. त्माचाच एक 
बाग म्शणजे दकुानदाय आणण ग्राशक मा दोघाुंच्माशी वुयषेच्मा दृष्टीने 
दोन वलळेऴ ॲऩ तमाय कयण्मात आरे आशेत. 

ग्राशकाुंवाठीच्मा ‘पाभम टू शोभ’ मा ॲऩद्लाये दकुानाभध्मे उऩरब्ध लस्तूुंचा 
वाठा आणण त्माच्मा ककुं भती रषात घेउन ग्राशकाुंना आऩरी भागणी 
नोंदवलता मेईर. त्मानुवाय आलश्मक लस्तूुंचा घयऩोच ऩुयलठा कयण्मात 
मेईर. 

‘फास्केट ओनय’ शे ॲऩ दकुानदाय ककुं ला वेला ऩुयलठादायाुंकयीता तमाय 
कयण्मात आरे आशे. मावाठी आधी दकुानदाय ककुं ला वेला ऩुयलठादायाुंना 
आलश्मक भादशती वादय करून नोंदणी कयाली रागेर. नोंदणी केल्मानुंतय 
दकुानाभध्मे उऩरब्ध लस्तू अथला भाराची भादशती, वाठा, त्माची ककुं भत 
माचा तऩळीर वादय कयाला रागेर. 

वद्मजस्थतीत भनऩाच्मा अधधकृत nmcnagpur.gov.in मा वुंकेतस्थऱालरून 
शे दोन्शी ॲऩ डाउनरोड कयता मेउ ळकतात. जमाुंना ॲऩ डाउनरोड कयणे 
ळक्म नाशी त्माुंनी ०७१२-२५२२२२२ मा क्रभाुंकालय वुंऩकम  वाधाला. वुंऩकम  
वाधणा-मा ग्राशक आणण दकुानदायाुंना जीलनालश्मक लस्तूुंवुंदबामत 
आलश्मक ती वलम भदत केरी जाईर. ग्रोफर रॉजजक (Global Logic) 

कुं ऩनीद्लाये दोन्शी ॲऩ तमाय कयण्मात आरे अवून त्मारा  ऋजत्लक जोळी 
माुंच्मा नीती (NEETII) मा कुं ऩनीचे ताुंत्रिक वशकामम राबरे आशे. 

मामळलाम जे दकुानदाय स्लत:च्मा भनुष्मफऱाद्लाये घयऩोच वेला देण्माव 
इच्छूक आशेत त्माुंनीशी ॲऩलय नोंदणी कयाली ककुं ला वुंऩकम  क्रभाुंकालरून 
भादशती कऱलाली, अवे आलाशनशी भनऩाद्लाये कयण्मात आरे आशे.  

http://nmcnagpur.gov.in/


 


