
w w w . d i a m o n d c i t y n e w s . c o m 01-15 એપ્રિલ 2022  |     સળંગ અંક : 365 w w w . d i a m o n d c i t y n e w s . c o m01-15 એપ્રિલ 2022  | સળંગ અંક : 365

Vipul Khokhariya : +91 80009 29251 (SURAT)   |   Marketing Executive : +91 89809 59101 (SURAT)  |   Sunil Maule : +91 73036 29911 (MUMBAI)

DIALIT SERVICES PVT LTD

Website : www.dialitsystems.com  |   Email : dialitsystems@gmail.com

INTRODUCING NANO SYSTEM
BEST ADDED VALUE FOR SMALL STONE POLISHING

ORIGINAL TECHNOLOGY !

ORIGINAL NANO 
SYSTEM

ORIGINAL NANO 
SYSTEM

AUTOMATIC FINAL POLISHING SYSTEM

- Nano Technology for Small Stones

- Accuracy / No Repair / High Productivity

- Connectivity & Data collection

- Remote Performance Monitoring 

REVOLUTIONARY SETTING SYSTEM

- Most Advance & Successful 

  in the World

- Auto Lock, Auto Lift, Auto Rotation 

  G2 Runout 

- Connectivity / Get Stone Data

DSS 

ALAR

NANO

PRO EDGE

DSS & PRO EDGE
REPORTING SYSTEM

SuratOffice:1032-1033,WorldTradeCentre,UdhnaDarwaja,RingRoad,Surat-395002.

MumbaiOffice:ShopNo.2,GroundFloor,DhirajApartment,WamanraoSawantRoad,Dahisar(East)Mumbai-400068.

CALLFORDEMO

Surat Office     : 0261 - 4000 047

 022 - 2848 0487Mumbai Office :

28 21

કોરોનાને કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં સામાન્ય જનજીિન અને 
ઔદ્ોવિક િવિવિવિઓને ઘણી અસર પહોંચી છે. પરિું 

વ્યક્િિિ િકલીફોને બાદ કરિાં આ સમગ્ર ઘટનાક્રમે આપણને 
સૌને પોિાના જીિનને િથા વબઝનેસને નિી નજરે જોિાની પણ 
િક આપી છે. વિક્ષકો અને વિદ્ાથીથીઓ હિે ઓનલાઇન વિક્ષણ 
િરફ િળ્યા છે, જેનાં બહુ દૂરિામી હકારાતમક પરરણામો આપણને 
મળિે. એ જ રીિે િરૂઆિમાં િક્ક ફ્ોમ હોમ અને ત્યાર પછી 
હાઇવરિડ િક્ક કલચર વિકસિાને કારણે વિવિિ પ્રકારના વબઝનેસમાં 
રોજબરોજની પ્રવૃવતિઓને જુદી રીિે આિળ િપાિિાની ક્ષમિા 
કેળિાઈ છે. આપણે એમ કહી િકીએ કે કોરોનાને કારણે વિશ્વમાં 
નિા પ્રકારના પડકારોને પહોંચી િળિાની એક નિી જ ક્ષમિા 
વિકસી છે. િમે િેિી મુશકેલ પરરક્થવિમાંથી પણ આપણે માિ્ગ 
કાઢી િકીએ છીએ!

ડા્યમંડ ઇનડ્ટ્ીની િાિ કરીએ િો આપણા આ ઉદ્ોિે ૧૯૭૦-
૮૦ના દા્યકાથી અત્યાર સુિીમાં ઘણી ઊંચ-નીચ જોઈ લીિી છે. 
એ સમ્યે, હીરાને મેન્યુઅલી જ કટ કરિામાં આિિા હિા અને 
પરરણામે કાચા હીરામાંથી મળિી જોઈએ િેના કરિાં માંડ ૨૫ ટકા 
જેટલી ઉપજ મળિી હિી. એ પછી ૧૯૮૦-૧૯૮૯ના િાળામાં 
કરફિંિની સિિડ મળી, િેનાથી હીરા ઉદ્ોિને થોડી ઝડપ મળી, 
પણ પ્રોસેસ િો હજી પણ મેન્યુઅલ જ રહી.,

૧૯૯૬-૯૭માં સોઇંિ મિીન આવ્યાં અને હીરા ઉદ્ોિને 
મોટો િેિ મળ્યો કેમ કે િેનાથી આખા હીરાનું ખા્સી ચો્સાઈથી 
કરટંિ િ્્ય બન્યું. પરંિુ હજી પણ આ કામ માનિ કિુળિા પર 
આિારરિ હોિાથી હીરા ઉદ્ોિને જોઈિો નફો મળિો નહોિો.

ત્યાર પછી STPL કંપનીએ લેસર ટેકનોલોજી િથા અન્ય 
પ્રકારના ઓટોમેિન આિારરિ સોલ્યુિનસ વિકસાિિાં 
ભારિના હીરા ઉદ્ોિને જાણે નિજીિન મળ્યું. સમગ્ર ઉદ્ોિ 
ચિેનિંિો બન્યો અને આખા વિશ્વમાં ભારિનાં ડા્યમંડ પ્રોસેવસંિ 
્ુયવનટ ઝળહળિા લાગ્યા.ં લેસર ટે્નોલોજીના કારણે હીરાના 
પ્રોસવેસંિના દરેક િબક્ે ચો્સાઇ અને ઝડપ િધ્યાં, પરરણામે 
પ્રોડ્િન િધ્યું અને નફો પણ િધ્યો. ભારિનો હીરા ઉદ્ોિ રીિસર 
િમિમિા લાગ્યો.

૨૦૧૭માં STPL કંપનીએ ડા્યમંડ પ્રોસેવસંિ માટે રોબોટસ 
લોનચ કરીને હીરા ઉદ્ોિમાં રીિસર ક્રાંવિ લાિી દીિી. STPL 
સમગ્ર વિશ્વની એક માત્ર એિી કંપની છે જે ડા્યમંડ પ્રોસવેસંિ માટે 
રોબોટસ ઓફર કરે છે.  

આપ સૌને જણાિિાં મને અત્યંિ આનંદ થા્ય છે કે કંપની ટૂંક 
સમ્યમાં, વબલકુલ અનોખા, અત્યંિ આિુવનક ટે્નોલોજીથી 
કામ કરિા, હીરા ઉદ્ોિ માટેના પ્રથમ કહી િકા્ય એિા સોઇંિ 
રોબોટસ લોનચ કરી રહી છે. આ નિી રજૂઆિ હીરા ઉદ્ોિને 
કારીિરના રોંિ કરટંિ અને ઊંચા પ્રોડકિન ખચ્ગની ઝંઝટમાંથી 
છૂટકારો આપિે. 

અન્ય િમામ ઉદ્ોિોની જેમ હીરા ઉદ્ોિમાં પણ કોરોના 
પછીના સમ્યિાળામાં કિુળ કારીિરોની અવનવચિિિા અને 
અછિ િિા્ગઈ રહી છે.  હિેના સમ્યમાં ઓરફસમાં કમ્ગચારીઓ 
કે ફે્ટરીમાં કારીિરો િચે્ સામાવજક અંિર જાળિિું મહત્િનું 

છે. કુિળ કારીિરોની ઉપલક્િ પણ લાંબા સમ્ય માટે અવનવચિિ 
રહિેાની છે. નિા કારીિરોને િાલીમ આપીને િૈ્યાર કરિાનું કામ 
બહુ ખચા્ગળ છે. હરીફાઈ િિી એટલે ડા્યમંડ ્યુવનટસ એકબીજાના 
કુિળ કારીિરોને ઊંચા પિારે ખેંચી જા્ય છે. બીજી િરફ, ફરી 
િવિિીલ બની રહેલા અથ્ગિંત્રને ધ્યાને લેિાં, પ્રોડ્િન િિારિાની 
અને િુણિતિાની રીિે ્પિા્ગતમક રહેિાનું પણ વનણા્ગ્યક  
બનિાનું છે.

આ બિા ઉપરાંિ, કારીિરો પર આિારરિ રહેિાને કારણે 
હીરાની િારી િુણિતિા ન મળિાનો પ્રશ્ન િો ઊભો જ રહે છે. જ્યારે 
કાચા હીરાનું બહુ જટીલ રીિે સોઇંિ અને/અથિા ૩D સોઇંિ 
કરિાનું હો્ય ત્યારે કિુળ કારીિરો પણ કાચા પડી િકે અને હીરાની 
િારી િુણિતિા મળે નહીં.

હીરા ઉદ્ોિમાં આ બિી બાબિો કોરોના િાઇરસના પ્રસાર 
પહેલાં પણ મહત્િપણૂ્ગ હિી અને હિે િો રડવજટલ ટે્ નોલોજી અને 
ઓટોમેિન અવનિા્ય્ગ બનિા લાગ્યાં છે.

STPLના ડા્યમંડ ્ુયવનટસ સાથે નજીકથી કામ કરિાના 
િર્ષોના અનુભિમાં અમે જો્યું છે કે ખાસ કરીને સોઇંિ સમ્યે 
કારીિરો દ્ારા થિી ભૂલ અને રોંિ કરટંિને કારણે પ્રોસેવસંિ 
્ુયવનટસને ઘણં નુકસાન િેઠિાનો િારો આિે છે. આ આવથ્ગક 
નુકસાન ફ્િ એક હીરાના રોંિ કરટંિ પૂરિું સીવમિ હોિું નથી. 
િેને કારણે સમગ્ર પ્રોડકિન ચેઇનમાં અસરો િિા્ગ્ય છે અને નંિ 
વદઠ પ્રોડકિનની રકમિ પણ ઊંચી જા્ય છે. જે ડા્યમંડ ્ુયવનટની 
િૈવશ્વક ્પિા્ગતમ્િાને વિપરરિ અસર કરે છે.

STPL કંપનીનો ટૂંક સમ્યમાં રજૂ થઈ રહેલો સોઇંિ રોબો આ 
િમામ સમ્્યાઓનો સચોટ ઉપા્ય આપિે. 

આ રોબોટને કારણે ડા્યમંડ પલાવનંિ પછી કરટંિ અને 
સોઇંિની પ્રોસેસમાં અસાિારણ ચોકસાઈ અને ઝડપ આિિે. 
િેમાં માનિભૂલની કોઈ િ્્યિાજ ન હોિાથી હાઇ કરટંિ 
એ્્યુરસી મળિે અને રોંિ કરટંિનું પ્રમાણ નવહિત્ થઈ જિે. 
સોઇંિ રોબોટસ પલાનર મિીનના પલાન મુજબનું એ્ઝે્ટ કરટંિ 
કરે છે.

એટલું જ નહીં, ડા્યમંડ ્યુવનટસ પ્રોડકિન િિારિા માટે 
કારીિરો પર આિારરિ નહીં રહે. ફ્િ એક કારીિર એક સાથે 
૧૦ મિીન ઓપરેટ કરી િકિે.

નિા સમ્યમાં પ્રોડકિન ખચ્ગ િ્્ય એટલો ઘટાડિામાં 
આિે, પ્રોડકિનની િુણિતિા િિારિામાં આિે. ઓછા 
ખચચે િિુ ઝડપી કામ થા્ય એ જ સફળિાનો નિો 
કા્ય્ગમંત્ર છે. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે STPLના નિા 
સોઇંિ રોબોટના સાથમાં આપણો હીરા ઉદ્ોિ 
નિી ઊંચાઈઓ સર કરિે. 

આિનારા સમ્યમાં રોબોરટ્સ અને 
ઓટોમેિન જ હીરા ઉદ્ોિને િબકિો 
રાખી િકિે. એટલંુ ્પષટ છે કે અત્યારના 
સમ્યમાં હીરા ઉદ્ોિમાં રડવજટલ 
સોલ્યુિનસ મહતિ પારખનારા ડા્યમંડ 
પ્રોસેસસ્ગ, નિા િિુ ્પિા્ગતમક વિશ્વમાં 

બીજા કરિાં આિળ રહી િકિે. રોબોરટ્સ અને ઓટોમેિનસને 
કારણે ઓછા સમ્યમાં, ઓછી જગ્યામાં અને ઓછા કારીિરો સાથે 
િિુ ઝડપથી, િિુ પ્રમાણમાં અને િિુ સારી િુણિતિાનું પ્રોડ્િન 
મેળિી િકા્ય છે. STPL કંપનીએ ડા્યમંડ પ્રોસેવસંિ ઇનડ્ટ્ીમાં 
ટેકનોલોજીસની વિ્તૃિ શે્ણી િથા મૂલ્ય આિારરિ અવભિમથી 
પોિાની આિિી અને અત્યંિ મજબૂિ ઓળખ ઊભી કરી છે. 
આજે સમગ્ર વિશ્વમાં ૨૫થી િિુ દેિો અને છ ખંડોમાં STPL 
કંપનીની ૧૫,૦૦૦ ડા્યમંડ પ્રોસેવસંિ ટેકનોલોજીસ કા્ય્ગરિ 
છે.  ૧૯૯૩માં ્થાવપિ STPL હીરા ઉદ્ોિ માટે અત્યાિુવનક 
ટે્નોલોવજકલ સોલ્યુિનસ ડેિલપ કરે છે. આજે સમગ્ર વિશ્વના 
હીરા ઉદ્ોિમાં STPL એક માત્ર એિી કંપની છે જે ડા્યમંડ 
મેન્યુફે્ ચરરંિની સમગ્ર પ્રવક્ર્યા, જેમ કે ડા્યમંડ એનાવલવસસ અને 
પલાવનંિ, ડા્યમંડ કરટંિ, ્ લોરકંિ અને સેફ ડા્યમંડ ટે્રડંિ સુિીની 
િમામ પ્રવક્ર્યાઓ માટે ટોટલ ટે્નોલોજી સોલ્યુિનસ વિ્સાિે 
છે. STPLનાં આિુવનક ટેકનોલોવજકલ સોલ્યુિનસ લેસર 
ટે્નોલોજીને આિળ િપાિે છે અને ઓછા ખચચે િિુ ઉતપાદન 
સવુનકશ્ચિ કરે છે. STPL કંપની વક્રએટીિ અને ઇનોિેરટિ ટેલેનટ 
િરાિે છે જે હીરા ઉદ્ોિમાં શે્ષઠિા લાિિાના લક્્યને સમવપ્ગિ છે. 
રોબોટ પલાનર પછી સોઇંિ રોબોટ પણ એ જ વદિામાંનું, કંપનીનું 
િિુ એક મક્મ પિલું છે.

ભારતીય હીરા ઉદાયોગમા ંનવંુ જયોશ લાવવા માટયો

એક કારીગર એક સાથ ે૧૦ મશીન ઓપરેટ કરી શકશે
STPLSTPL ટંૂક સમયમા ંરજૂ કરશયો  ટંૂક સમયમા ંરજૂ કરશયો સાયોઇંગ રાયોબાયોટસાયોઇંગ રાયોબાયોટ

રાહુલ ગાયવાલા
CEO- STPL

ડાયમંડ સિટી. િુરત
હીરાની ખાણકામ કરતી અગ્રણી અલરોસાની સંપૂણ્ણ વર્ણ 2021ની 

આવક 50% વધીને 332 બિબલયન થઈ છે. જે કુલ રફ હીરાના વેચાણમાં 

42% વૃબધિ અને જેમ હીરાના ભાવ સૂચકાંકમાં 13%નો વધારો થયો છે. 
જેમાં તેણે ઇનવેન્ટરીઝમાંથી 9.9 બમબલયન કેરે્ટ સબહત 17 બમબલયન 
કેરે્ટનું વેચાણ કયુું હતું) ની તુલનામાં કંપનીની Q4 આવક વાબર્ણક 
ધોરણે 28% ઘ્ટીને 71 બિબલયન રૂિી ) થઈ ગઈ છે. વેચાણ બમશ્રણમાં 
ફેરફારને કારણે કંપનીની Q4 આવક અગાઉના Q3 2021ની તુલનામાં 
8% ઘ્ટી હતી, તે નોંધયું હતું. 

જો ક,ે વેચાણમાં ઘ્ટાડો આંબિક રીતે ઊંચા ભાવો અને વેચાણના 
જથથામાં વધારો દ્ારા સરભર કરવામાં આવયો હતો. અલરોસાના સંપૂણ્ણ 
વર્ણના વેચાણમાં 45.5 બમબલયન કેરે્ટના રેકોડ્ડ ઉચ્ચ સતરે 1.4 ગણો 
વધારો જોવા મળયો, જેમાં 2021 માં ગોખરણની હરાજીમાં ખરીદેલા 
1.4 બમબલયન કેરે્ટનો સમાવેિ થાય છે. ઉચ્ચ માંગ અને મયા્ણબદત 
પુરવઠાએ જાનયુઆરી-ડડસેમિર 2021માં 33% વધારો પહોંચાડવાની 
સાથે અનુક્રમે આખા વર્ણમાં અને Q4 2021માં સરેરાિ ભાવ સૂચકાંકમાં 
13% જે્ટલી  વૃબધિ તરફ આગળ વધી છે.  અલરોસાનો Q4 ચોખખો નફો 
મુખયતવે નીચી નફાકારકતાને કારણે 51% ઘ્ટીને 12 બિબલયન થયો 
છે. સંપૂણ્ણ વર્ણ 2021નો ચોખખો નફો 2.8x વધીને  91  ($921.5 
બિબલયન થયો છે જેની સામે 2020 માં  32 બિબલયનનો ચોખખો  
નફો થયો છે. 

અલરોસાની 2021 આવક 50% વધીન ે332 બિબલયન રિુી  સધુી પહોંચી

 િેચાણ વમશ્ણમાં ફેરફારને કારણે કંપનીની Q4 
આિક અિાઉના Q3 2021ની િુલનામાં 8% ઘટી 
હિી, િે નોંધ્યુ ંહિુ.ં જો કે, િેચાણમાં ઘટાડો આંવિક 
રીિે ઊંચા ભાિો અને િેચાણના જથથામાં િિારો 
દ્ારા સરભર કરિામાં આવ્યો હિો. અલરોસાના 
સંપૂણ્ગ િર્્ગના િેચાણમાં 45.5 વમવલ્યન કેરેટના 
રેકોડ્ડ ઉચ્ ્િરે 1.4 િણો િિારો જોિા મળ્યો, 
જેમાં 2021 માં િોખરણની હરાજીમાં ખરીદેલા 
1.4 વમવલ્યન કેરેટનો સમાિેિ થા્ય છે.

અલરોસાના સીએફઓ, એલેક્ી 
ફફલલપોવસ્કીએ જણાવ્યું હતયું કે, 

જવેલરીની Q4 માંગ સતત બે આંકડામાં વધી 
રહી છે. 2021માં, ડાયમંડ જે્લરીના વેચાણે $84 
બબબલયનનો નવો રેકોડ્ડ બનાવયો, જે 2018-2019ના 
અગાઉના રેકોડ્ડ કરતાં 10% વધારે છે. રફ હીરાનું 

વેચાણ બવશ્વભરમાં 138 બમબલયન કેરેટ સુધી પહોંચયું છે, જેમાં 
કુલ ઉતપાદન 115 બમબલયન કેરેટ છે. H1 2021 માં, અગાઉ 
એકઠા થયેલા સટોકસે માંગને પહોંચી વળવામાં મદદ કરી. Q3 
2021 થી શરૂ કરીને, ખાણકામ કંપનીઓએ તેમની ઇનવેનટરી 
ખતમ કરી દીધી છે અને હવે તાજા ઉતપાદદત રફ હીરાની 
સપલાય કરે છે. પ્ારબંભક અંદાજ મુજબ, આગામી વર્ષોમાં 
વૈબશ્વક હીરાનંુ ઉતપાદન 110-120 બમબલયન કેરેટ રહેશે.


