
હીરા ઉદ્યોગમાં નવુ ંજોમ લાવવા STPL લાવી રહુ્ય છે ક્રાંતિ�કારી 
સોઇંગ રોબોટ

DIAMOND TIMES–કોરોનાએ જીવન અને તિબઝનેસને નવી નજર ેજોવાની �ક આપી છે. તિબઝનેસમાં
રોજબરોજ ની પ્રવૃતિ#ઓને જુદી રી�ે આગળ ધપાવવાની ક્ષમ�ા કેળવાઈ છે.  એમ કહી શકીએ કે
કોરોનાને કારણે નવા પ્રકારના પડકારોને પહોચંી વળવાની એક નવી જ ક્ષમ�ા તિવકસી છે.  એ પણ
સાતિબ� થયુ છે કે અત્યં� મુશ્કેલ પતિરતિ2થતિ�માંથી પણ આપણે માગ3 કાઢી શકીએ છીએ !

હીરા ઉદ્યોગની વા� કરીએ �ો 1970-1980થી અત્યાર સુધીમાં અનેક ચડાવ ઉ�ાર જોયા છે. એ સમયે
હીરા મેન્યુઅલી જ કટ કરવામાં આવ�ા હ�ા. પતિરણામે કાચા હીરામાંથી મળવી જોઈએ �ેની �ુલનાએ
માંડ 25 ટકા જ ઉપજ મળ�ી હ�ી.  એ પછી 1980-1989 ના ગાળામાં કતિ67ગની સગવડ મળી,�ેનાથી
હીરા ઉદ્યોગને થોડી ઝડપ મળી,પણ પ્રોસસે �ો મને્યઅુલ જ રહી હ�ી.

1996-97માં સોઇંગ મશીન આવ્યાં અને હીરા ઉદ્યોગને મોટો વગે મળ્યો કેમ કે �ેનાથી હીરાનંુ ખા2સી
ચોક્સાઈથી કતિટંગ શક્ય બન્યું.  પરં�ુ હજી પણ આ કામ માનવ કુશળ�ા પર આધાતિર� હોવાથી હીરા
ઉદ્યોગને જોઈ�ો ન6ો મળ�ો નહો�ો.

2017 માં STPL એ ડાયમંડ પ્રોસેતિસગં માટે રોબોટ્સ લોચં કરી હીરા ઉદ્યોગમાં ક્રાંતિ� લાવી દીધી

ત્યાર પછી STPL  કંપનીએ લસેર ટેકનોલોજી �થા અન્ય પ્રકારના ઓટોમેશન આધાતિર� સોલ્યુશન્સ
તિવકસાવ�ાં ભાર� ના હીરા ઉદ્યોગને જાણ ેનવ જીવન મળ્યું.સમગ્ર ઉદ્યોગ ચે�નવં�ો બન્યો અને આખા
તિવશ્વમાં ભાર�નાં ડાયમંડ પ્રોસેતિસગં યુતિનટ ઝળહળવા લાગ્યાં.  લસેર ટેક્નોલોજીના કારણે હીરાના



પ્રોસતેિસંગના દરકે �બકે્ક ચોક્સાઇ અને ઝડપ વધ્યાં, પતિરણામે પ્રોડક્શન અને ન6ો પણ વધ્યો.ભાર�નો
હીરા ઉદ્યોગ રી�સર ધમધમવા લાગ્યો.

2017 માં STPL કંપનીએ ડાયમંડ પ્રોસતેિસંગ માટે રોબોટ્સ લોન્ચ કરીને હીરા ઉદ્યોગમાં રી�સર ક્રાંતિ�
લાવી દીધી. STPL સમગ્ર તિવશ્વની એક માત્ર એવી કંપની છે જ ેડાયમંડ પ્રોસતેિસંગ માટે રોબોટ્સ ઓ6ર
કર ેછે.

રોબોટ પ્લાનર પછી ક્રાંતિ�કારી સોઇંગ રોબોટ પણ એ જ તિદશાનંુ STPL નંુ વધુ એક મક્કમ પગલું :

STPL ના સીઈઓ રાહુલ ગાયવાલા

સોઇંગ રોબોટ અગંે STPના સીઈઓ રાહુલ ગાય વાલાએ ઉત્સાહી� થઈને પ્રતિ�ભાવ આપ�ા કહ્યુ કે ટંૂક
સમયમાં તિબલકુલ અનોખા, અત્યં� આધુતિનક ટેક્નોલોજી થી કામ કર�ા, હીરા ઉદ્યોગ માટેના પ્રથમ કહી
શકાય એવા ક્રાંતિ�કારી સોઇંગ રોબોટ્સને લોચં કરી રહ્યાં છીએ.  આ નવી રજૂઆ� હીરા ઉદ્યોગને
કારીગરના રોગં કતિટંગ અને ઊંચા પ્રોડકશન ખચ3ની ઝંઝટમાંથી છૂટકારો આપશે.

હીરા ઉદ્યોગમાં કોરોના પછીના સમય ગાળામાં કુશળ કારીગરોની અતિનતિK��ા અને અછ� વ�ા3ઈ રહી
છે.  હવે ના સમય માં ઓતિ6સમાં કે 6ેક્ટરીમાં કારીગરો વચ્ચે સામાતિજક અં�ર જાળવવું મહત્ત્વનંુ છે.

કુશળ કારીગરોની ઉપલતિNધ પણ લાંબા સમય માટે અતિનતિK� રહેવાની છે.  નવા કારીગરો ને �ાલીમ
આપીને �ૈયાર કરવાનંુ કામ બહુ ખચા3ળ છે.  હરી6ાઈ વધી એટલે ડાયમંડ યુતિનટ્સ એકબીજાના કુશળ
કારીગરોને ઊંચા પગાર ેખેંચી જાય છે.

બીજી �ર6 6રી ગતિ�શીલ બની રહેલા અથ3�ંત્રને ધ્યાને લે�ાં પ્રોડક્શન વધારવાની અને ગુણવ#ાની રી�ે
2પધા3ત્મક રહેવાનંુ પણ તિનણા3યક બનવાનંુ છે. આ બધા ઉપરાં�, કારીગરો પર આધાતિર� રહેવાને કારણે
હીરાની ધારી ગણુવ#ા ન મળવાનો પ્રશ્ન �ો ઊભો જ રહે છે. જ્યાર ેકાચા હીરાનંુ બહુ જટીલ રી�ે સોઇંગ



અને અથવા ૩D  સોઇંગ કરવાનંુ હોય ત્યાર ે કુશળ કારીગરો પણ કાચા પડી શકે અને હીરાની ધારી
ગુણવ#ા મળે નહી.ં

હીરા ઉદ્યોગમાં આ બધી બાબ�ો કોરોના વાઇરસના પ્રસાર પહેલાં પણ મહત્ત્વપણૂ3 હ�ી અને હવે �ો
તિડતિજટલ ટેક્નોલોજી અને ઓટોમશેન અતિનવાય3 બનવા લાગ્યાં છે.  STPLના ડાયમંડ યુતિનટ્સ સાથે
નજીકથી કામ કરવાના વર્ષોVના અનુભવમાં અમે જોયું છે કે ખાસ કરીને સોઇંગ સમયે કારીગરો દ્વારા
થ�ી ભૂલ અને રોગં કતિટંગને કારણે પ્રોસેતિસગં યુતિનટ્સ ને ઘણંુ નુકસાન વઠેવાનો વારો આવે છે.

આ આતિથ3ક નુકસાન 6ક્ત એક હીરાના રોગં કતિટંગ પૂર�ંુ સીતિમ� હો�ંુ નથી. �ેને કારણે સમગ્ર પ્રોડકશન
ચેઇનમાં અસરો વ�ા3ય છે અને નંગ તિદઠ પ્રોડકશનની તિકમ� પણ ઊંચી જાય છે.  જ ેડાયમંડ યુતિનટની
વૈતિશ્વક 2પધા3ત્મક્તાને તિવપતિર� અસર કર ેછે.

STPL કંપની દ્વારા તિનતિમ3� ટંૂક સમયમાં રજૂ થનાર સોઇંગ રોબો �મામ સમ2યાઓનો આપશે સચોટ
ઉકેલ

STPL કંપની દ્વારા તિનતિમ3� રોબોટના ઉપયોગથી ડાયમંડ પ્લાતિનંગ પછી કતિટંગ અને સોઇંગની પ્રોસસેમાં
અસાધારણ ચોકસાઈ અને ઝડપ આવશે.�ેમાં માનવ ભલૂની કોઈ શક્ય�ા જ નહી હોવાથી હાઇ કતિટંગ
એક્યુરસી મળશે અને રોગં કતિટંગનંુ પ્રમાણ નતિહવ�્ થઈ જશ.ે

સોઇંગ રોબોટ્સ પ્લાનર મશીનના પ્લાન મુજબનંુ એક્ઝેક્ટ કતિટંગ કર ે છે.  એટલુ ં જ નહી,ં  ડાયમંડ
યુતિનટ્સ પ્રોડકશન વધારવા માટે કારીગરો પર આધાતિર� નહી ં રહે.માત્ર એક કારીગર એક સાથે 10

મશીન ઓપરટે કરી શકશ.ે

નવા સમયમાં પ્રોડકશન ખચ3 શક્ય એટલો ઘટાડવામાં આવ,ેપ્રોડકશનની ગણુવ#ા વધારવામાં આવ.ે

ઓછા ખચ\ વધુ ઝડપી કામ થાય એ જ સ6ળ�ાનો નવો કાય3મંત્ર છે. મને પૂરો તિવશ્વાસ છે કે STPLના
નવા સોઇંગ રોબોટના સાથમાં આપણો હીરા ઉદ્યોગ નવી ઊંચાઈઓ સર કરશે.

આવનારા સમયમાં રોબોતિટક્સ અને ઓટોમશેન જ હીરા ઉદ્યોગને ધબક�ો રાખી શકશ.ેએટલું 2પષ્ટ છે
કે અત્યારના સમયમાં હીરા ઉદ્યોગમાં તિડતિજટલ સોલ્યશુન્સ મહત્વ પારખનારા ડાયમંડ પ્રોસસેસ3,નવા વધુ
2પધા3ત્મક તિવશ્વમાં બીજા કર�ાં આગળ રહી શકશે.  રોબોતિટક્સ અને ઓટોમેશન્સને કારણે ઓછા
સમયમાં,ઓછી જગ્યામાં અને ઓછા કારીગરો સાથે વધુ ઝડપથી,વધુ પ્રમાણમાં અને વધુ સારી
ગુણવ#ાનંુ પ્રોડક્શન મેળવી શકાય છે.

STPL  કંપનીએ ડાયમંડ પ્રોસેતિસગં ઇન્ડ2ટ્ર ીમાં ટેકનોલોજીસની તિવ2�ૃ� શ્રેણી �થા મૂલ્ય આધાતિર�
અતિભગમથી પો�ાની આગવી અને અત્યં� મજબૂ� ઓળખ ઊભી કરી છે. આજ ેસમગ્ર તિવશ્વમાં ૨૫થી
વધુ દેશો અને છ ખંડોમાં STPL  ની 15000 ડાયમંડ પ્રોસેતિસગં ટેકનોલોજીસ કાય3ર� છે.

૧૯૯૩માં 2થાતિપ� STPL હીરા ઉદ્યોગ માટે અત્યાધુતિનક ટેક્નોલોતિજકલ સોલ્યશુન્સ ડેવલપ કર ેછે. આજે
સમગ્ર તિવશ્વના હીરા ઉદ્યોગમાં STPL એક માત્ર એવી કંપની છે જ ેડાયમંડ એનાતિલતિસસ અને પ્લાતિનંગ,

ડાયમંડ કતિટંગ,Nલોતિકંગ અને સ6ે ડાયમંડ ટ્રે તિડંગ સુધીની �મામ પ્રતિક્રયાઓ માટે ટોટલ ટેક્નોલોજી
સોલ્યુશન્સ તિવક્સાવ ેછે. 



STPL નાં આધુતિનક ટેકનોલોતિજકલ સોલ્યશુન્સ લેસર ટેક્નોલોજીને આગળ ધપાવે છે અને ઓછા ખચ\
વધુ ઉત્પાદન સુતિનતિK� કર ે છે.  STPL  કંપની તિક્રએટીવ અને ઇનોવેતિટવ ટેલને્ટ ધરાવે છે જ ે હીરા
ઉદ્યોગમાં શ્રેષ્ઠ�ા લાવવાના લક્ષ્યને સમતિપ3� છે.રોબોટ પ્લાનર પછી સોઇંગ રોબોટ પણ એ જ તિદશામાંનંુ
કંપનીનંુ વધુ એક મક્કમ પગલું છે.


	હીરા ઉદ્યોગમાં નવું જોમ લાવવા STPL લાવી રહ્યુ છે ક્રાંતિકારી સોઇંગ રોબોટ

