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ভারেত মালবাহী চালােনর মেধয্ পিরবহণ বৃহtম পdিত িহসােব রাsা েনoয়া হয়. pিত ভারেতর পণয্সmার eর েমাডাল আেnালেনর মুলয্ায়ন িহসােব eিট চালান েয pায় 61% রাsা dারা, েরল dারা িবতরণ করা হয় eবং

Warehousing Storage

30% াসনালী, pipelines eবং anেদর্ শীয় জলপথ aবিশ dারা িনরীিkত হয়. ei রাsার 37% 22% মািকর্ ন যুkরা o চীন মেধয্ ভাগ সে তু লনা করা হয়.
ভারত িবে র িdতীয় pধান সড়ক েনটoয়াকর্ (iueস eর 6,43 িমিলয়ন িকেলািমটার পের 3,83 িমিলয়ন িকেলািমটার রেয়েছ. সড়ক পিরবহন েনটoয়াকর্ মােলর 65% eবং েদেশ যাtী ািফক 85% uপিsত থােক.
েদেশ সড়ক েযাগােযাগ aিত হয় . িবিcn হেয় ছিড়েয় িছিটেয় াক কম পঁাচ াক বহর aিধক 75% গঠন করা aেপিkত াক হেc aপােরটরেদর সে eটা aনুমান করা যােব েয বাজাের 10% 6-10 াক সে যারা
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মািলকানাধীন করা; 11-15 াক সে যারা 4% ; 3 16-20% াক সে যারা মািলকানাধীন করা; eবং dত মাt 4% 20 িটরo েবিশ াক সে যারা মািলকানাধীন করা হেব.
েছাট aপােরটরেদর হয় পেণয্র শারীিরক রূপাnরিট জনয্ pাথিমকভােব দায়ী eবং মধয্sতাকারীেদর eবং aনয্ানয্ dত aপােরটরেদর িযিন পরপর বয্বসা পাবার জনয্ বুিকং eেজn সাহাযয্ িনেত aিধকাংশ িনভর্ র. েছাট
aপােরটরেদর যাo aggregating, সামলােc, মাল eবং িবপণেনর pদান মত কাজগুেলা চালায় kমতা েনi. তাছাড়া, তারা পিরেবশগত নাগােলর সmেকর্ aনবগত eবং সিঠক েনটoয়াকর্ o েযাগােযাগ যাo দীঘর্েময়াদী
িভিtেত বয্বসািয়ক কােজ লাগা সবসময় aভাব. সুতরাং তারা দালাল uপর িনভর্ র কের আেছ.
ei পিরবহন েকাmানীগুেলা সাধারণতঃ gাহকেদর, যা েছাট aপােরটরেদর জনয্ খুব কিঠন হেয় সে সরকারী চু িk করেত. বড় aপােরটররা gাহকেদর সােথ চু িkর জনয্ িবড করার সkমতা আেছ. তারা েছাট aপােরটরেদর
েঘাল সািভর্ েসস তারা েকােনা aিতিরk যানবাহন কাযর্ভার gহণ করা pেয়াজন.
eiসব ভারী eবং সmূণ র্ pিkয়া aিতkম Suain ভােলা িকছু লিজিsক েকাmািন ভারেত াnেপাটর্ াসর্, াক aপােরটর, দালাল, industralist eবং েয েকu ভারেতর পিরবহন িশl যারা জিড়ত জনয্ কেরিন েলাড েবাডর্
ধারণা pথমবার চালু. তারা loadjunction.com, eকিট aনলাiন েপাটর্ াল যার মাধয্েম dত মািলক uপলb মালবাহী িবsািরতভােব বিণর্ত eবং আলাপ - আেলাচনা করার জনয্ aনলাiন েকাট জমা িদেত পােরন খুঁেজ
েপেত শুরু করেত পােরন. dত eবং মািলকেদর truckers তােদর ািকং সর াম িববরণ েলাডার েথেক কল েপেত েপাs করেত পােরন. aনলাiন েপাটর্ াল eকিট েলাড & পিরবহনকারী াক যাতায়াত eবং eকi সমেয় েলাড
িমল o াক িবশাল েনটoয়াকর্ সৃি কের. েতালা যায়, বাsব সময় পয্ান ভারত িভিtেত িবিভn রুেট সময় হার েপেত পােরন. ei aনলাiন েপাটর্ াল েবিনিফট বয্াপক চািহদার জনয্ াক খুঁজনু ভােলা, deadhead মাiল রদ,
ভাল aথর্pদানকারী backhauls েপেয়, াক জনয্ েলাড িফরুন খুঁজনু , সব আকােরর াক eবং pকারেভেদর (ধারক, লতা, flatbed iতয্ািদ) aিভগময্তা খুঁেজ aয্ােরর pদান করেব , ভারত জুেড় াক মালবাহী হার
pদান, াক eবং েলাড, তাত্kিণক াক eবং চািহদার aসম, তাত্kিনক eসeমeস uপলb েলাড eবং াক জনয্ eবং iেমল সতকর্ তা eবং aেনক জনয্ aনুসnান বয্াসাধর্.
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