तीन शहराांमधील ग्राहकाांना जीवनावश्यक वसततांच्या ववतरणासाठी फ्ललपकार्ट , उबेरची भागिदारी
बांिळुरू, ६ एविल २०२० : फ्लिपकार्ट ही संपूर्त
ट : भारतात विकससत झािेिी ई-कॉमसट बाजारपेठ आणर्

उबेर यांनी सध्या दे शपातळीिर सुरू असिेल्या िॉकडाउनच्या पार्शिटभूमीिर बंगळुरू, मुंबई आणर् ददल्िी
येथीि िोकांना दै नंददन जीिनािर्शयक िसतूंचा पुरिठा करण्यासाठी भागगदारीची घोषर्ा केिी आहे

या भागगदारीमुळे अत्यंत महत्त्िाच्या अशा पुरिठा साखळ्या सुरू ठे िर्े शक्य होर्ार असून फ्लिपकार्ट

ग्राहकांच्या जीिनािर्शयक िसतू घरपोच समळण्याबाबतच्या िाढत्या गरजा भागिता येर्ार आहे त.
त्याचबरोबर कोफ्हहड-१९चा प्रसार थांबिण्यासाठी करोडो भारतीयांनी घरातच राहािे, हे सरकारचे उद्ददष्र्
पूर्ट करण्यासही त्यामुळे हातभार िागर्ार आहे .

या भागगदारीबाबत बोिताना फ्ललपकार्ट चे मुख्य कॉपोरे र् अफेअसट अगधकारी रजनीश कुमार म्हर्ािे,
“आमच्या विक्रेत्यांकडून ग्राहकांपयंत जीिनािर्शयक िसतूंची िाहतूक कमीत कमी िेळेत करण्यासाठी या
भागगदारीचा उपयोग होईि. आमच्या ग्राहकांना साथ दे ण्यासाठी आम्ही कदर्बद्ध आहोत. कोरोनाविरोधीि

या राष्रीय िढाईत आपल्या घरात राहार्ाऱ्या िोकांपयंत दै नंददन जीिनािर्शयक िसतूंचे वितरर् करून
सरकारिा मदत हहािी, यासाठी शक्य त्या सिट पयाटयांचा अििंब आम्ही करत आहोत.”

उबेर इांडिया आणण दक्षिण आशशयाच्या पररचालन ववभािाचे सांचालक आणण हे ि ऑफ शसर्ीज िभजीत

शसांि म्हर्ािे, “अखेरच्या र्प्पप्पयापयंतची आमची वितरर् सेिा अगधक भक्कम करण्यासाठी आज
फ्लिपकार्ट समिेतच्या भागगदारीची घोषर्ा करताना आम्हािा आनंद होत आहे . आमच्या या सहयोगामुळे

अथटहयिसथेची चाके फिरती राहातीि, कोफ्हहड-१९चा प्रसार थांबिण्यासाठी सरकारने आखून ददिेल्या

मागटदशटक तत्त्िांनस
ु ार करोडो भारतीयांना आपल्या घरातच राहण्यास अडचर् होर्ार नाही आणर् चािकांना
दे खीि उत्पन्नाच्या संधी ननमाटर् होतीि. या सेिेसाठी उबेर आपल्या चािकांकडून कुठल्याही कसमशनची
आकारर्ी करर्ार नाही. १०० र्क्के उत्पन्न चािकांकडेच राहीि.”

कोफ्हहड-१९चा प्रसार रोखण्यासाठी सिोच्च पातळीिरीि सुरक्षितता आणर् सिच्छतेचे, तसेच सरकारच्या

मागटदशटक तत्त्िांचे पािन करण्यासाठी या सेिेशी संबंगधत सिट चािकांना मासक्स, मोजे, सॅननर्ायझसट
यांचा पुरिठा करण्यात येत असून सुरक्षिततेसंबंधी विशेष प्रसशिर्ही दे ण्यात येत आहे .
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