
পাথর চূর্ণের শিল্প এবং এর পশরর্বিগত উর্েগ 

বতেমার্ে আমার্ের দের্ি পশরকাঠার্মাগত উন্নয়ে শবর্িষ কর্র রাস্তাঘাট ও হাইওর্য় শেমোণ এবং 

ভবে শেমোণ শবর্িষ ভার্ব বৃশি দপর্য়র্ে। ফলস্বরূপ, দের্ির শবশভন্ন অংর্ি দবি কর্য়কশট পাথর 

চূর্ণের শিল্পকাাঁড়খাো গর্ড় উর্ঠর্ে যা েযািোল অযাশির্য়ন্ট এয়ার দকায়াশলশট স্ট্যান্ডার্ে বজায় রাখর্ত 

অর্েক চযার্লঞ্জ ততশর কর্র। শিপুরা রার্জয রাস্তা, আবাসে প্রকল্প, োলাে, দসতু এবং দরলপথ 

শেমোর্ণর ত্বরাশিত উন্নয়েমূলক কমেকার্ের কারর্ণ গত ৩-৪ বের্র চূণে পাথর্রর চাশহো অর্েকগুণ 

দবর্ড়র্ে। ফর্ল অল্প সমর্য়ই গর্ড় উর্ঠর্ে প্রচুর পাথর চূর্ণের শিল্পকাাঁড়খাো। এই কাাঁড়খাোগুশলর 

দবশিরভাগই উত্তর শিপুরায় জাতীয় বা রাজয সড়র্কর উভয় পার্ি অবশিত। এশট একশট েতুে 

ভূেৃিয ততশর কর্রর্ে যার ফর্ল পাথর্রর যাশিক শের্েষণ এবং শিশেং অর্েকাংর্ি আর্গর পাথর 

ভাঙ্গার পিশতর্ক প্রশতিাপে কর্রর্ে। ফলস্বরূপ বায়ু েূষণ শেয়ির্ণর জেয পশরর্বি 

শের্েেশিকাগুশলর শবকার্ির প্রর্য়াজেীয়তা দবর্ড় চর্লর্ে। 

শির্ল্পর আকার এবং বাজার সম্ভাবো 

অেুমাে করা হয় দয ভারর্ত প্রায় ১২০০০ পাথর চূর্ণের শিল্পকাাঁড়খাো রর্য়র্ে। দের্ির সামশিক 

উন্নয়র্ের জেয প্রর্য়াজেীয় রাস্তা, খাল এবং ভবেগুশলর অবকাঠার্মার দ্রুত উন্নয়র্ের পশরর্প্রশির্ত 

এই সংখযা আরও বাড়র্ব বর্ল আিা করা হর্ে। ভারর্ত, দস্ট্াে ক্রাশিং শিল্প দসক্টর্রর বাশষেক 

টােেওভার ৫০০০ দকাশট টাকার দবশি বর্ল অেুমাে করা হয় এবং তাই এশট অথেনেশতকভার্ব 

যর্থষ্ট গুরুত্বপূণে। এর্ির্ি খেে, ক্রাশিং প্ল্যান্ট, খেে করা পাথর এবং চূণে পণয পশরবহে ইতযাশের 

মর্তা শবশভন্ন কমেকার্ে শেযুক্ত ৫,০০,০০০-এরও দবশি দলাকর্ক সরাসশর কমেসংিাে প্রোে করর্ে 

বর্ল অেুমাে করা হর্য়র্ে। এই কমেীর্ের দবশিরভাগই িামীণ এবং অথেনেশতকভার্ব শপশের্য় 

থাকা অঞ্চর্লর দযখার্ে কমেসংিার্ের সুর্যাগ সীশমত এবং তাই িামীণ এলাকায় সামাশজক 



গুরুর্ত্বর শেক দথর্ক এশট অশিকতর গুরুত্ব বহে কর্র। এশট অশিশিত েশরদ্র এবং অেি িামীণ 

মােুর্ষর জেয উপাজের্ের একশট উৎস। 

কাাঁচামার্লর প্রর্য়াজেীয়তা ও সংিাে 

দমৌশলক কাাঁচামাল হল পাথর্রর দবাল্ডার এবং এশট পাহাড় ও িক্ত চুে পাথর দথর্ক পাওয়া যায়। 

শিপুরার প্রশতর্বিী রাজয, দমঘালর্য়, প্রচুর সংখযক খশে রর্য়র্ে যা শিপুরায় পাথর চূণেকারী 

ইউশেটগুশলর্ক প্রর্য়াজেীয় কাাঁচামার্লর দজাগাে শের্য় থার্ক। পাথরগুশল সরাসশর খেেকারী 

(র্কায়যাশর শলজ দহাল্ডার) দথর্ক দকো হয় অথবা চূণেকারীরা পাথর উৎপাের্ের জেয তার্ের শেজস্ব 

খেী শলজ শের্ত পার্র। আবার ভারর্তর েশিণ অংর্ি, িাোইট পাথর হল পাথর্রর শচপর্সর 

প্রিাে কাাঁচামার্লর দরাত। 

পিশত 

চূণে পাথর্রর কাাঁড়খাোগুশল খশের কাোকাশে িাপে করা হর্ল এশট সুশবিাজেক হয় দযখার্ে 

ক্রাশিং ইউশের্টর জেয শবশভন্ন আকার্রর দবাল্ডার পাওয়া যায়। শিপুরা রার্জয এই সুশবিার অভাব 

রর্য়র্ে। দমঘালয় সংলগ্ন উত্তর শিপুরার দবি কর্য়কশট জায়গায় িক্ত চুে পাথর, সড়ক বা 

দরলপর্থ পশরবহে করা হয়। বড় চূণেকারী কাাঁড়খাোগুশল শবশভন্ন আকার্রর দবাল্ডার বযবহার কর্র 

যা পরবতেীর্ত পাথর চূর্ণের যর্ির মািযর্ম দোট আকার্র আো হয়। চূণে পাথর্রর পেন্দসই 

আকার্রর উপর শেভের কর্র কাাঁচামালগুশল একশট ক্রম অেুসার্র এক বা েুশট চূর্ণের যর্ি দেওয়া 

দযর্ত পার্র। উৎপাশেত পাথরগুশল পরবতেী সমর্য় একশট দবল্ট পশরবাহক মািযর্ম শবশভন্ন দেণীর্ত 

আলাোকর্র রাখা হয়। পাথর চূর্ণের শির্ল্পর সার্থ জশড়ত প্রিাে যিপাশত হল ক্রািার, শিে, 

কের্ভয়রর্বল্ট, ইতযাশে। এর সার্থ জশড়ত প্রশক্রয়া হল পাথরর্ক চূণেকারী যর্ির মর্িয দেওয়া 

যার্ত িাহর্কর প্রর্য়াজে আকার অেুসার্র দোট হয়। শবভাজক োরা শবশভন্ন আকার্রর (৪০ শমশম, 



৩০ শমশম, ২০ শমশম) পাথরগুশলর্ক আলাো করার জেয চূণে করা, পাথরগুশল িীে করা এবং 

এগুশল বাজার্রর িাে বা দস্ট্ার্রজ এলাকায় পশরবহর্ের জেয কের্ভয়রর্বল্ট োরা ট্রার্ক দপৌঁর্ে 

দেওয়া হয়। 

পশরর্বিগত সমসযা 

সারর্ফস মাইশেং, ক্রাশিং, িীশেং, মযার্টশরয়াল হযান্ডশলং এবং ট্রান্সফার অপার্রিে সহ সমস্ত খেে 

এবং পাথর প্রশক্রয়াকরর্ণর কাজগুশল সূক্ষ্ম দথর্ক খুব সূক্ষ্ম িূশলকণা (PM2.5 এবং PM10) এবং 

িব্দেূষর্ণর সম্ভাবয উৎস। েূষর্ণর উৎসগুশল শেম্নরূপ: 

i. পশরবহর্ের সময় িূশল শেগেমে 

দট্রলার, ট্রাক, র্াম্পার্রর মর্তা ভারী যােবাহে োরা খেে করা পাথর পশরবহর্ের সময়, মাশটর 

রাস্তায় ভারী যােবাহে চলাচর্লর কারর্ণ িুর্লা শেগেমে হর্য় থার্ক। শেগেমর্ের পশরমাণ শবশভন্ন 

শেক দযমে জলবায়ু পশরশিশত, মাশটর আদ্রেতা, যােবাহর্ের গশত, ইতযাশের উপর শেভের কর্র। 

সািারণত, রাস্তায় মার্ে মার্ে জল শেশটর্য় এই িরর্ের শেগেমের্ক অর্েকাংর্ি শেয়িণ করা যায়। 

ii. পাথর চূণে করার সময় শেগেমে 

পাথর চূণে করার সময়, িূশলকণা শেগেমে সহজাত। প্রাথশমক পযোয় দথর্ক টারশিয়াশর পযেন্ত 

ক্রাশিং পযোর্য় আকার্র যত দবশি হ্রাস পার্ব, িুলও শেগেমে তত দবশি হর্ব। 

iii. িীশেং এর সময় শেগেমে 

িীশেং সরঞ্জাম সািারণত কম্পেকারী পেো এবং ঘূণোয়মাে পেোর বযবহার কর্র। শুকর্ো পাথর্রর 

োড়ার ফর্ল িুর্লা শেগেত হয়। সূক্ষ্ম কণার িীশেং দমাটা আকার্রর িীশেংর্য়র দচর্য় দবশি শেগেমে 



উৎপন্ন কর্র। এোড়াও, উচ্চ শির্কার্য়শন্সর্ত আর্ন্দাশলত শিেগুশল কম শির্কার্য়শন্সর্ত চাশলত 

পেোগুশলর তুলোয় দবশি িুর্লা শেগেত কর্র। 

পশরর্বিগত শের্েেশিকা 

পাথর চূণে ইউশেট দথর্ক িুর্লা এবং িব্দ েূষণ পরীিা করার জেয দকন্দ্রীয় েূষণ শেয়িণ পষেে 

২০০৯ সার্ল শবসৃ্তত শের্েেশিকা জাশর কর্রর্ে (http://cpcbenvis.nic.in/ 

scanned%20reports/COMP_IND_STONE_CRUSHER_REPORT.pdf)। রাজ্য দষূণ 

নিয়ন্ত্রণ পষেেগুশল পরবতেীকার্ল তার্ের শেজ শেজ রার্জয, বোঞ্চল, জেসংখযার ঘেত্ব এবং 

অেযােয দভৌগশলক তবশিষ্টযগুশল শবর্বচো কর্র শের্েেশিকাগুশলর্ত উপযুক্ত পশরবতেে এর্ের্ে। 

শসশপশসশব এবং রাজয শপশসশব শবজ্ঞশি কাযেকর হওয়ার পর্র দথর্কই এই শের্েেশিকাগুশলর্ক েতুে 

দস্ট্াে ক্রাশিং ইউশেটগুশলর্ত প্রর্য়াগ কর্র চর্লর্ে৷ শিপুরা রাজয েূষণ শেয়িণ পষেে ২৮দি 

অর্ক্টাবর ২০২০ তাশরর্খ শিপুরা রার্জযর জেয শেম্নশলশখত শের্েেশিকাগুশল শবজ্ঞশি রূর্প জে সমু্মর্খ 

তুর্ল ির্রর্ে। 

জায়গা চয়র্ের মােেে:  

েতুে দস্ট্াে ক্রাশিং ইউশেটগুশল েূযেতম সীমাো বা সীমা দরখার েূরত্ব অেুসরণ করর্ত হর্ব  

ক) অেুর্মাশেত বাসিাে/িাম/িহর/হাউশজং কমর্প্ল্ক্স দথর্ক - 300 শম,  

খ) বেযপ্রাণী অভয়ারণয/অেযােয পশরর্বিগত সংর্বেেিীল এলাকা দথর্ক- 1000 শম,  

গ) জাতীয় সড়ক/ রাজয সড়ক দথর্ক - 100 শমটার,  

ঘ) সু্কল/ কর্লজ/ অঙ্গেওয়াশড়/ সরকাশর অশফস ইতযাশে দথর্ক- 400 শমটার,  

ঙ) দরলওর্য় দথর্ক- 100 শমটার; েেী/খাল/র্লক দথর্ক -100 শম,  



চ) ঐশতহাশসক গুরুর্ত্বর িােগুশল দথর্ক/ অবশহত প্রত্নতাশিক িােগুশল/ ঐশতহাশসক শেেিেেগুশল-

500 শম,  

ে) হাসপাতাল/ প্রাথশমক স্বািয দকন্দ্র/ শসএইচশস/ অেযােয সরকাশর স্বািযর্সবা প্রশতষ্ঠাে দথর্ক 

- 500 শম,  

জ) সংরশিত বে দথর্ক - 500 শম. 

 

ইেস্ট্র্লিে এবং অপার্রিে:  

প্রশতশট দস্ট্াে ক্রািার ইউশের্ট পযোি েূষণ শেয়িণ বযবিা িাপে করর্ত হর্ব যার মর্িয শজ.আই. 

শিট শেশমেত ঢাকো িাপে করর্ত হর্ব। কাজ শুরু করার আর্গ িীট কভার এবং জর্লর 

শরংকলার; িূশলকণা দরাি করার বযবিা প্রোে করর্ত হর্ব; দপষণকারী যির্ক সমূ্পণে আোশেত 

করর্ত হর্ব এবং উপাোে হযান্ডশলং/র্লাশর্ং/আের্লাশর্ং কাযেকলার্পর কারর্ণ উৎপন্ন িুর্লা েমে 

করার জেয ক্রািার্র জল শেটার্োর বযবিা করর্ত হর্ব; শিে ক্লাশসফায়ার পযোিভার্ব শজআই 

োরা আোশেত হর্ত হর্ব, িীশেং/র্িশর্ং কাযেকলার্পর কারর্ণ বায়ুমের্লিূলা শেগেমে দরাি করার 

জেয িীট এবং সমস্ত পশরবাহক দবল্ট পযোিভার্ব শজআই োরা আোশেত করর্ত হর্ব। প্রাঙ্গর্ের 

দথর্ক মাশটর স্তর্রর িূশলকণা বাতার্সর সার্থ যার্ত েশড়র্য় ো পর্ড় তাাঁর জেয  শেয়শমত রাস্তা 

দভজার্ত হর্ব; সমস্ত রাস্তা এবং র যাম্প পাকা করর্ত হর্ব; দস্ট্াে ক্রািার ইউশের্টর চারপার্ি 

পেো বা প্রাচীর শের্ত হর্ব; দস্ট্াে ক্রািার্রর প্রর্বিোর্র শর্সর্প্ল্ দবার্ে শের্ত হর্ব যার্ত সার্ভে 

েির, মাশলক এবং ইউশের্টর োম এবং শঠকাো শের্েেি করা থার্ক; এবং িীশেং / ক্রাশিং / 

দিশর্ংর্য়র কারর্ণ উৎপন্ন সূক্ষ্ম িুর্লা তবজ্ঞাশেকভার্ব শেেশত্ত করর্ত হর্ব। 



উপরন্তু, দস্ট্াে ক্রাশিং ইউশেটগুশলর্ক শেশিত করর্ত হর্ব দয, দকােও প্রশক্রয়া সরঞ্জাম দথর্ক ৩ 

দথর্ক ১০ শমটার পশরমাপ করা সাসর্পর্ন্ডর্ পাশটেকুর্লট মযাটার প্রশত ঘেশমটার্র ৬০০ 

মাইর্ক্রািার্মর দবশি হর্ব ো এবং িব্দ েূষণ (শেয়িণ ও শেয়িণ) শবশি, ২০০০ এবং তার্ের 

সংর্িািেী দমর্ে চলর্ব। দস্ট্াে ক্রাশিং ইউশেটগুশলর্কও বেযপ্রাণী আইে-১৯৭২ এবং তার্ের 

সংর্িািেীর শবিাে দমর্ে চলর্ত হর্ব। 

শিপুরা রাজয েূষণ শেয়িণ পষের্ের পশরর্বিগত শের্েেশিকা অেুসার্র রার্জয এই শিল্পর্ক শেয়িণ 

করার প্রশক্রয়া চলর্ে। পনরবেশ ও রাবজ্যর মািবুষর স্বাস্থ্য রক্ষার জ্িয রাবজ্যর নেনিন্ন 

অংবশ স্থ্ািীয় প্রশাসবির স্টাি ক্রাশিং ইউশেট প্রশতষ্ঠার জেয প্রাসশঙ্গক শেয়ম এবং 

শের্েেশিকাগুশল মর্ে রাখা প্রর্য়াজে। একশট উর্েখর্যাগয পের্ির্প; ২০২০ সার্লর ের্ভির্র, 

ওশড়িা সরকার অনবি খেে এবং বায়ু েূষণ বন্ধ করর্ত ১৭৫শট অনবি পাথর চূণে ইউশেট শসল 

করার শের্েেি দেয়। 

(র্লখক দচয়ারমযাে, শিপুরা রাজয েূষণ শেয়িণ পষেে) 

 


