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STPL, જ્યાં એિન્જિનયિરંગ ઉત્ક��ટતા સાથે વે�યુ અૉફ ક્વોિલટી,             
સેફટી, ઈન્ટ�ગર્ીટી તથા િર�પોિન્સિબિલટી  એકબીý સાથે મળ� છ�. 

ડાયમંડ ઈન્ડ�ટર્ી માટ� કિટંગ્એજ ટ�કનોલોøકલ સો�યુશન આપનારી 
STPL કંપનીની �થાપના વષર્1993માં થઈ.
STPL – ગ્લોબલ કંપનીઓમાંની એક એવી કંપની છ� ક� જ્યાં ડાયમંડ ઈન્ડ�ટર્ીના દરેક પર્કારના ટ�ક્નોલોøઓનું ઉત્પાદન કરવા 
સાથે તેનું િનરાકરણ કરી આપે છ�. જેમાં ડાયમંડ એનાલીસીસ અને �લાિનંગ, પર્ોસેિસંગ, �લોિકંગ અને પોલીસીંગ તદ્ઉપરાંત 
સેઈપ ડાયમંડ ટર્�િડંગ. આ એક ટર્�ડ સેટર ઈન્ડ�ટર્ી છ�, STPL એ ભારતમાં લેસર ડાયમંડ કિટંગ ટ�કનોલોøનો પાયો નાખનાર 
કંપની છ�. STPL જે આજે અત્યાધુિનક ટ�કનોલોøનું સો�યુશન સાથે વચન આપે છ� ક� લેસર ટ�કનોલોøમાં ઓછા ખચર્માં વધારે 
પર્ોડકશન. અલગ-અલગ પર્કારના ઓ�ટીમાઈઝ ઓટોમેશન અને તેને લગતા પર્�ોનું િનરાકરણ 
કરવા માટ� દરેક રી-સોસર્ પર કાયર્ પૂણર્ થાય ત્યાં સુધી કરે છ�. કંપનીની િવિવધ પર્કારની 
પર્ોડકટની િવશાળ �ણેી જ�િરયાત પર્માણેના બજેટમાં પૂરા પાડવાનો અિભગમ. 
સાઉન્ડ ટ�કનોલોøકલનું કં�પીટન્સ સાથે િકંમત આકલન આધારને કારણે 
STPL નું નામ ડાયમંડ ઈન્ડ�ટર્ીની દુિનયામાં ઓળખાય છ�. 

• સતત નવીનીકરણનો અિભગમ, ગુણવ�ાસભર
   ગર્ાહકલક્ષી પર્ોડક્ટ્સ બનાવવી
• સક્ષમ ટીમ, લેસરમાં િનપુણતા, કો��યુટર સાયન્સ, 
ઈલેક્ટર્ોિનક્સ, િમક�િનક્સ તથા મેનેજમેન્ટ

• અ�તન R&D અને મેન્યુફ�ક્ચિરંગ સુિવધાઓ
• �િપયાનું મહ�મ વળતર આપતી પર્ોડક્ટ્સ
• સુસજ્જ માક�િટંગ અને સિવર્સ ટીમ
• દુિનયાભરમાં ગર્ાહકોનો મોટો વગર્

કાચા હીરામાંથી મહ�મ યી�ડ(ઉપજ) બહાર કાઢીને બનાવે તેને ડાયમંડ ઉ�ોગમાં નફાકારકતા �યાખ્યા 
તરીક� ગણવામાં આવે છ�. આ માટ� �યિકત કૌશ�યની જ�રી છ� તો જ તમારા �યાપારનું જમા પાસું કહ�વાય. 

STPL ડાયમંડ �લાનર મશીન સંપૂણર્પણે ટ�કનોલોø આધાિરત છ�. જે તમોને ઝડપથી િવ�ેષણ કરી કાચા 
હીરામાંથી મહ�મ ક�રેટ, ક્લેિરટી અને કટનું ઉ�મ આયોજન ખાતરી સાથે કરી આપશે. 

STPL ડાયમંડ �લાનર, ઈનફર્�કશન  આૅફ િમિનટમાં રફ ડાયમંડનું ઝડપથી િવ�ેષણ કરી તેની સાથે-સાથે 
તમામ િનણાર્યક પાસાઓનું વગીર્કરણ કરે છ�. જેમક� ક�વીટી, ઈન્ક�યુશન અને ગર્ેિડંગ પર્ોપોરેશન. તે વધુમાં, 
ડાયમંડ પર્ોસેિસંગ માટ� ýઈતા પર્માણમાં બે�ટ વે�યુ વીથ ક્વોિલટી માિક�ગ લાઈન્સનું સુંદર આયોજન રજૂ કરે છ�.

STPL કંપની લેસરના ઉપયોગ કરવાની 
પહ�લ કરીને અત્યંત ચો�સાઈ સાથે ધારાધોરણો 
િનદેર્શ કરેલ તે ડાયમંડ �લાનર, લેસર પર્ોસેિસંગ 
મશીનમાં સોઈંગ, કિટંગ અને બર્ુિટંગ. 

ઉ�તમ, યોગ્યતા, �ે��તા, સુરક્ષાનો 
ખ્યાલ રાખીને �વયંસંચાિલત ઉત્પાદનો 
જે િકંમતમાં પરવડ� તેવી ટ�ક્નોલોø દરેક 
રી-સોસર્ પર કાયર્ પૂણર્ થાય ત્યાં સુધી કામગીરી 
કરતા રહ�વું. 

 હીરા ઉ�ોગને લગતી મશીનરી પહ�લાં 
િવદેશમાંથી આવતી હતી હતી, સુરતમાં જ આ 
મશીનરી બનાવવાનો આઈિડયા ક�વી રીતે આ�યો?
• લગભગ તર્ણ દાયકા પહ�લાંથી જ એટલે ક� ૧૯૯૦ના 
દાયકાથી ભારતમાં અને ખાસ કરીને સુરતમાં હીરા ઉ�ોગ 
ખા�સો ધમધમતો હતો. 
• તે સમયે આખો હીરા ઉ�ોગ લગભગ હ�તકળાલક્ષી 
હતો. ટ�ક્નોલોøનો ઉપયોગ �યાપક રીતે કરવામાં આવતો 
ન હતો. છતાં પણ વપરાતી મશીનરીઓ િવદેશથી જ 
આવતી હતી. 
• તમે ક્યાસ કાઢી શકશો ક� દેશનું અિત મુ�યવાન એવું મોઘું 
િવદેશી હ�ંિડયામણ મશીનરી ખરીદવામાં ખચાર્ઈ જતું હતું. 
અને જેને કારણે રોકાણ અને મહ�નતના પર્માણમાં વળતર 
ઓછ�ં મળતું હતું. વધારામાં િવદેશી મશીનરીમાં નાની 
અમથી ખામી સýર્ય તો પણ તેના િરપેિરંગ માટ� લાંબો 
સમય રાહ ýવી પડતી અને પિરણામે પર્ોડક્શન પર બહ� 
િવપિરત અસર પડતી હતી. 
• આ બધું ýતા અમારી કંપનીના ફાઉન્ડર અને િવિઝનરી 
�ી ધીરજલાલ કોટડીયાએ િવચાયુ�  ક� ý  દેશના હીરા 
ઉ�ોગને િવ��તરે ઝડપથી આગળ લઈ જવો હોય તો 
આધુિનક, પરવડ� એવી અને સંપૂણર્પણે �વદેશી ટ�ક્નોલોø 
હોવી અિનવાયર્ છ�. બીજું ક� �ી ધીરજલાલના િવઝન પર્માણે 
હીરાની ગ્લોબલ િડમાન્ડને પહ�ચી વળવા માટ� પુ�કળ 
પર્ોડક્શન અચીવ કરવું અિનવાયર્ હતું અને તે માટ�નો 
એકમાતર્ િવક�પ હતો મો�ટ એફોડ�બલ ટ�ક્નોલોø અને તે 
સાથે એમણે દર્ઢ િન�ય કય� ભારતીય હીરા ઉ�ોગને 100% 
મેડ ઈન ઈિન્ડયા ટ�ક્નોલોøસ આપવાનો. 
• છ��લા તર્ીસ વષર્થી એમના સપનાને સાકાર કરતાં આજે 
સહýનંદ ટ�ક્નોલોøસ (STPL, સુરત) ડાયમંડ ક્ષેતર્ે 
વ�ડ�ની મો�ટ એડવાન્સ રોબોિટક ટ�ક્નોલોø આપનારી 
એકમાતર્ કંપની બની છ�. "ઍવેરીથીંગ અંડર વન રુફ'ના 
કૉન્સે�ટથી ડાયમંડ પર્ોસેિસંગ માટ�ની તમામ પર્કારની 
ટ�ક્નોલોø પુરી પાડનારી STPL દુિનયાની એકમાતર્ કંપની છ�. 
• STPL ની બધીજ ટ�ક્નોલોøસ 100% "પર્ાઉડલી ઈન્વેન્ટ�ડ એન્ડ 
મેડ ઈન ઈિન્ડયા' ટ�ક્નોલોøસ છ� જેનો અમને ખૂબ જ ગવર્ છ�.

 જ્યારે શ�આત કરી ત્યારે ક�વી ક�વી ચેલેન્જનો 
સામનો કરવો પ�ો?
• ઈિતહાસ ýતા એ એક િદવા સત્ય છ� ક� જયારે જયારે નવી 
ટ�ક્નોલાøસ ની શોધ થઇ છ� ત્યારે ત્યારે અવનવાં પડકારો 

સામે આ�યા છ�. દરેક ઇન્ડ�ટર્ીની માફક હીરા ઉ�ોગમાં 
પણ શ�આતમાં ટ�ક્નોલોøના અપનાવાને લઈને ઘણાં 
પડકારો હતાં અને ક�મ ના હોય કારણક� હીરા ઉ�ોગમાં 
એકવાર હીરા પર કામ કયાર્ બાદ અગર ý ભૂલ થાય તો 
પાછાં સુધારવાનાં ઘણાં ર�તાઓ હોતા નથી જેને લીધે ઘ�ં 
નાણાંકીય નુકશાન થઇ શક� છ�. 
• તો ટ�ક્નોલોø બનાવવાની સાથે સાથે તેને એરર-ફર્ી 
અને એક્યુરેટ બનાવવું વધુ અગત્યનું હતું. આપણી સામે 
મશીનરીનાં ઉદાહરણો હતાં, પણ તેના પર્ોટોટાઇ�સ 
બનાવવા અને ત્યાર પછી �ક��ડ અપ પર્ોડક્શનમાં ઘણી 
અડચણો હતી. મશીનરીનું ટ�િ�ટંગ કરવું, તેનાં ધોરણો ન�ી 
કરવાં, તેની મંજૂરીઓ મેળવવી વગેરે પણ મુ�ક�લ હતું. 
અલબ�, અમે મ�મ ર�ા, ખંતથી આગળ વધતા ર�ા. 
અમને અમારી ટીમની કાયર્ક�શળતા પર પૂરો િવ�ાસ હતો.

 પહ�લા બહારથી મશીનરી આવતી તો 
એિન્જિનયરોએ તાલીમ ક્યાંથી લીધી?
• અમે પહ�લેથીજ ભારતીય હીરા ઉ�ોગને ઘણો નøકથી 
ýયો છ�, તો શરુઆતથીજ અમે અમારાં સંશોધનોને લઈને 
ઘણાજ ક્લીઅર હતા. 
• સાથોસાથ એક પર્ુવન ટ�ક્નોલોø બનાવા માટ� આપણા 
ઉ�ોગકતાર્ઓએ પણ તેમના બહ�મુ�ય ફીડબેકો આપીને 
અમારો ખુબ જ સાથ આ�યો. 
• અમારી મો�ટ એડવાન્સડ R&D ટીમ  �ારા આપણા હીરા 
ઉ�ોગ અને દેશની પિરિ�થિતઓ મુજબ એક ટ�ક્નોલાøમાં 
શું નવું હોવું ýઈએ વગેરેનો ઘણો ગહન અ�યાસ કરવામાં 
આ�યો. સાથોસાથ દેશનાં ડાયમંડ પર્ોસેિસંગ યુિનટ્સ સાથે 
કામ કરવાનો અનુભવ તો અમને હતો જ. એ અનુભવ 
અને ઇન્સાઇટ્સ પણ ઘણાં લાગ્યાં. 
• અને અંતે અમે તમામનાં પિરણામ �પે અથાગ પિર�મ 
પછી હીરા ઉ�ોગમાં ટ�ક્નોલાø ક્ષેતર્ે િસંહ ફાળો આપી 
શક્યા અને આગળ પણ આપતા રહીશું. 

 એવી કોઈ મશીનરી જે દુિનયા પાસે ન હોય અને 
સુરતે પહ�લી વખત બનાવી હોય?
• શ�આતથી અમારી ટર્�ન્ડસેટર લેસર ટ�ક્નોલોø  માતર્ 
ભારતના નહીં પણ  સમગર્ િવ�ના હીરા ઉ�ોગ માટ� ટિન�ગ 
પોઇન્ટ સાિબત થતી આવી છ�. 
• અમે એક પછી એક રફ ડાયમંડ �લાનરથી લઈ 3D લેસર 
શેપ કટીંગ/4P/�લોકીંગ સુધીની બધી જ ટ�ક્નોલાø લાવતાં 
ર�ા છીએ જેના ઉપયોગથી આપણાં હીરા ઉ�ોગે અદ્ ભુત 
ઝડપે પર્ગિત કરી છ�. 
• અને આજે અથાગ િરસચર્ અને ડ�વલપમેન્ટના ભાગ�પી 
STPL એ વ�ડ� ડાયમંડ ઇન્ડ�ટર્ીને "ROBOMATIC" 
નામનો સંપૂણર્પણે ઓટોમેિટક એવો સૌપર્થમ ડાયમંડ 

પર્ોસેિસંગ રોબોટ આ�યો છ�.
• આ ઉપરાંત જયારે આજે િવ�કક્ષાએ લેબ ગર્ોન ડાયમંડ 
ટ�ક્નોલોø ડંકો વગાડી રહી છ� ત્યારે  તેના માટ� જ�રી એવી 
તમામ લેસર ટ�ક્નોલોø STPL સુરત પુરી પડી રહી છ� 
જેમાં ડાયમંડ �લાઈિસંગ, સીડ કિટંગ કોરીંગ જેવી અનેક 
એિ�લક�શનોનો સમાવેશ થાય છ�.

  ક�ટલા પર્કારની મશીનરી બનાવો છો?
• હીરા દુિનયાની સૌથી દુલર્ભ વ�તુઓમાંના એક છ� અને 
તે કાચા �વ�પે બહ� મયાર્િદત પર્માણમાં ઉપલ�ધ હોય છ�. 
કાચા હીરામાંથી મહ�મ ઉત્પાદન તો જ શક્ય બને, ý તેનું 
અત્યંત ચોક્સાઇ સાથે, કાળøપૂવર્ક �લાિનંગ, �લોિકંગ 
અને કિટંગ શક્ય બને. આ STPLનાં સો�યુશન્સથી શક્ય 
બન્યું.
• અમે િવ�ને સૌથી પહ�લા, ભારતમાં જ િવક્સેલા ડાયમંડ 
લેસર કિટંગ મશીનની ભેટ આપી. એ પછી �ે��તાની 
ખોજ અિવરત ચાલુ રાખીને કંપનીએ ડાયમંડ પર્ોસેિસંગના 
િવિવધ તબ�ા માટ� અત્યાધુિનક ટ�ક્નોલોø સો�યુશન્સ 
િવક્સા�યાં. કંપનીએ લેસર કિટંગ મશીન્સ ઉપરાંત, 
ક��યૂટરાઇઝ્ડ �લાિનંગ મશીન, બર્ુિટંગ મશીન તથા ઓટો-
�લોિકંગ મશીન િવક્સા�યાં. પર્ોસે�ડ ડાયમંડ્સનું િવ� �તરે, 
તે અસલી હોવાની પૂરી ખાતરી સાથે ટર્�િડંગ થઈ શક� એ 
માટ� ડાયમંડનાં પેરામીટસર્નું વેિરિફક�શન શક્ય બનાવતાં 
સો�યુશન્સ પણ કંપનીએ િવક્સા�યાં.
• ત્યાર પછી, ડાયમંડ પર્ોસેિસંગ વધુ ઝડપી અને વધ ુ
ચોક્સાઈપૂણર્ બનાવવા તરફ કંપનીએ ધ્યાન આ�યું. આ માટ� 
આિટ�િફિશયલ ઇન્ટ�િલજન્સ અને રોબોિટક્સનો ઉપયોગ 
િવ�તારવામાં આવી ર�ો છ�. 

 િવદેશોમાં મશીનરી મોકલો છો?
• તમને ýણીને આનંદ થશે ક� સમગર્ િવ�માં STPL એક 
માતર્ એવી કંપની છ�, જે ડાયમંડ મેન્યુફ�ક્ચિરંગના તમામ 
તબ�ા, જેમ ક� રફ ડાયમંડ એનાિલિસસ અને �લાિનંગ, 
ડાયમંડ કિટંગ, �લોિકંગ તથા સેફ ડાયમંડ ટર્�િડંગ માટ�નાં 
સંપૂણર્ ટ�ક્નોલોø સો�યુશન્સ િવક્સાવે છ�.
• સાથોસાથ િવ�માં ઝડપથી િવકસી રહ�લી લેબ ગર્ોન 
ડાયમંડ ઇન્ડ�ટર્ીમાં પણ જ�રી એવી ડાયમંડ �લાઈિસંગ, 
સીડ કિટંગ , કોરીંગ જેવી તમામ એિ�લક�શન માટ�ની  
લેસર ટ�ક્નોલોø, STPL િવ�ના દરેક ખુણે ખુબ જ મોટી 
સંખ્યામાં એક્સપોટ� કરી રહી છ�.
• આજે STPL સુરત, ગુજરાત માં શોધાયેલી અને બનેલી 
100% ભારતીય ટ�ક્નોલાø િવ�નાં 5 ખંડો અને 30થી પણ 
વધારે દેશોમાં એક્સપોટ� કરી રહી છ�.

 અલગ અલગ પર્કારની મશીનરીથી હીરા ઉ�ોગ 
ક�ટલો સરળ થઈ ગયો?

• ડાયમંડ પર્ોસેિસંગમાં પર્ોિફટનો બધો આધાર કાચા 
હીરામાંથી મહ�મ ક�ટલું વળતર મેળવી શકાય તેના પર 
છ�. અમે િવક્સાવેલ �લાનર મશીનથી, રફ ડાયમંડનું કઈ 
રીતે �લોિકંગ, કિટંગ અને પછી પોિલિશંગ કરવામાં આવે 
તો વધુમાં વધુ ક�રેટનો, સૌથી �ે�� ગુણવ�ાનો હીરો 
મળી શક� તે ન�ી કરવાનું બહ� સરળ થઈ ગયું. આમ રફ 
ડાયમંડ એનાિલિસસ અને �લાિનંગ, �લોિકંગ, કિટંગ 
વગેરે બધામાં ચો�સાઈ મહ�મ થઈ અને આ બધા કામ 
પાછળ લાગતો સમય સતત ઘટતો ગયો. હીરાનો િવ� 
�તરે વેપાર થતો હોય, ત્યારે પર્ોસેિસંગ માટ� મોકલેલ કાચો 
હીરો અને પર્ોસે�ડ હીરો બંને એક જ છ�, તેની ટ�ક્નોલોøની 
મદદથી સંપૂણર્ ખાતરી મળ� એ પણ અમે સુિનિ�ત કયુ�. 
આમ દરેક તબ�� અમે ટ�ક્નોલોøને કામે લગાવી. હવે 
કંપનીનાં સો�યુશન્સમાં આિટ�િફિશયલ ઇન્ટ�િલજન્સ 
અને રોબોિટક્સનો પણ ઉપયોગ થઈ ર�ો છ�. અમે હીરા 
ઉ�ોગનો સવર્ પર્થમ રોબોટ પણ િવક્સા�યો છ�.
• અને આના પિરણામ�પી આજે આપ�ં ભારત 
હીરાઉ�ોગનું અને એક્સપોટ�નું ક�ન્દર્િબંદુ બન્યું છ�.

 મશીનો આવવાથી ડાયમંડ ઉ�ોગની 
રોજગારીમાં ફ�રફાર આ�યો હશે?

• ટ�ક્નોલાøના આવવાથી સૌથી મોટ�ં પિરવતર્ન એ આ�યું 
ક� અગાઉ હીરા ઉ�ોગમાં અનેક પર્કારની અિનિ�તતાઓ 
રહ�તી હતી. હવે બધું કામકાજ ટ�ક્નોલોø આધાિરત થયું છ�. 
• STPL સુરતની અભુતપુવર્ ટ�ક્નોલોøસ �ારા આજે 
સમગર્ હીરા ઉ�ોગ વધારે ને વધારે પર્ોડક્શન અત્યંત ઓછા 
મટીરીઅલ લોસ સાથે અચીવ કરી ર�ું છ� અને તે પણ ટોપ 
એક્યુરસીથી. લેસર ટ�ક્નોલોø �ારા મટીરીઅલ લોસ 
અગાઉના વષ�ના 6% પરથી સાવ 1% બાજુ આવી ગયો 
છ� જે મિહને હીરા ઉ�ોગકતાર્ઓને કરોડો �િપયાનો નફો 
કરાવે છ�.   
• આજે ઉતરો�ર કામ વધતું જ ýય છ�, િવ�ની માંગ 
અનુસાર ઝડપી, સચોટ અને ગુણવ�ાપૂણર્ પર્ોડક્શન 
મેળવી શકાય છ�. આપણા કારીગરો વષ�ના અનુભવથી 
ઘડાયેલા તો હતા જ, હવે તેમને ટ�ક્નોલોø અને આધુિનક 
મશીનરીનો સાથ મ�યો. આમ સવા�ગી રીતે, હીરા ઉ�ોગ 
નવેસરથી ધમધમતો થયો, જેના લાભ છ�ક છ�વાડાના વગર્ 
સુધી પહ�ચે તે �વાભાિવક છ�. 

STPLનો મુખ્ય હ�તુ એ છ� ક� 
ડાયમંડ ઈન્ડ�ટર્ીને ઓટોમેશન 
તરફ લઈ જવા માટ� તેમની 
જ�િરયાતોને ઓળખવી. તેઓ 
ગર્ાહકની જ�િરયાતોને ધ્યાનમાં 
રાખીને અ�તન સાધનો 

સાથે તેનો ઉક�લો કરવાનો છ�. તેમનો ધ્યેય ફકત ગર્ાહકો સાથે વેપાર 
કરવા પુરતો મયાર્િદત નથી પરંતુ ગર્ાહકોને સેવાઓનો મહ�મ લાભો 
મેળવતા રહ� અને તેઓ તેમની ઉપજમાં સતત વધારો કરતા રહ�. 
તેમના લ�યને પહ�ચી તેમની STPL સમગર્ ટીમ સદાય ગર્ાહકોના 
પર્િતભાવો લઈને �યાવસાિયકપણે આગળ વઘતા રહીએ છીએ. 
અમારી મેનેજમેન્ટ ટીમનો પણ અિવરત્ પર્યાસ છ� ક� ડાયમંડ ઈન્ડ�ટર્ીને 
વ�ડ� કલાસ ગુણવ�ાસભર પર્ોડકટસ અિવરત મળતી રહ� અને સાથે 
સાથે સવર્�ે�� સેવાઓ મેળવીને િવ�માં અિગર્મ �થાનને સદાય રહ� એ 
જ અમારો ઉદે�ય છ�. 

STPL એટલે અિવરતપણે નવીનીકરણ 
તથા ટ�ક્નોલોø િવચારવાની કલા. 
અત્યાધુિનક નવીનીકરણ અને અ�તન 
ઓટોમેશન તરફના અિભગમના કારણે 
જ અમો છ��લા સતત બે દાયકાઓથી 
અગર્ેસર �થાન પર છીએ. STPL સતત 
પોતાની આગવી શોધ, ક્ષમતાના આધારે 
જ �તરા�ટર્ીય ક્ષેતર્વાળા હીરા ઉ�ોગને 
કિટંગ્એજ ટ�કનોલોøકલ સો�યુશન 
આપતા રહીએ છીએ. 

STPL જ્યાં એક િવશેષ ઈન - હાઉસ િરસચર્ સેન્ટર અત્યંત અનુભવી 
કાયર્ક�શળતા સાથે અથાગ પિર�મવાળી તજ� ટીમ છ� જે ગર્ાહકના 
જ�િરયાતનો ખ્યાલ રાખીને ઉ�તમ, �ે��તા સાથે િકફાયતી તથા 
�યાજબી િકંમતે પરવડ� તેવી ટ�કનોલોø બનાવે છ�.

STPLના ઉત્પાદકો માટ� રા�ટર્ીય ક� �તરા�ટર્ીયક્ષેતર્નાં ગર્ાહકોને 
સિવર્સ સપોટ� આપવા કિટબ� છીએ. જેનો આધાર વેચાણ પછીના 
સંતુ�ટ સિવર્સ સપોટ� ટીમનો હોય છ�. STPL ગર્ાહકની અપેક્ષાઓને 
સાંભળીને હંમેશા તત્પરતાથી સમ�યાઓનું સચોટ, સરળ અને ત્વિરત 
િનરાકરણ સાથે ગુણવ�ા મળી રહ� તે માટ� તેમનો પર્યાસ રહ� છ�. 

નવીનતાસભર  િવકિસત થયેલ ધ 
સહýનંદ ગર્ુપ. જેનું િનમાર્ણ ગુજરાત, 
ભારતમાં થયેલ જે ભારતીય કંપનીઓના સમૂહ 
પર આધાિરત છ�. આ ગર્ુપ સરળ હ�તુઓથી સંચાિલત 
છ�. જેમાં સૌપર્થમ �માટ� ટ�કનોલોø, મહ�મ ઓટોમેશન 
તથા øવનના િવિવધ પાસાંઓ સુધારવા માટ� ઉત્પાદન કરવામાં 
આવે છ�. હાલમાં આ ગર્ુપ ડાયમંડ પર્ોસેિસંગ ટ�કનોલોø, અ�તન 
તબીબી ટ�કનોલોø અને øવન િવ�ાનના ક્ષેતર્ોમાં મુખ્ય છ�. જે ઝડપથી વૈિ�ક 
�પધાર્ત્મક �તરે િવ�તારાયેલ અને પસંદગી પામેલ ટર્�ન્ડ સેટર ગર્ુપ છ�. 

STPL �ટર્�ન્થ

STPL આપે છ�, ડાયમંડ પર્ોસેિસંગના દરેક ત��ા માટ� લેટ��ટ ટ�કનોલોø સો�યુશન્સ
ડાયમંડ ઉત્પાદનના ડાયમંડ એનાલીસીસ અને �લાિનંગ 

ડાયમંડ પર્ોસેિસંગ

કંપનીનું િમશન

ટીમ - STPL

િવ��યાપી નેટવક� ધરાવતી કંપની
�ા�કર ઈન્ટર�યૂ  | STPL કંપનીના CEO સાથે થયેલ વાતચીત

ઈનોવેશન (નવીનીકરણ)

વે�યુ (મૂ�ય)

સિવર્સ (સેવા)

ટ�ક્નોýયન્ટ STPLએ િવ�ના હીરા ઉ�ોગને તેઓની અદ્ ભુત 
ઈનોવેિટવ ટ�કનોલોø �ારા ટ�કનોસેવી બના�યો

િવ� હીરા ��ોગની ટર્�ન્ડસેટર કંપની STPL, સુરતે સમગર્ િવ�ની ડાયમંડ પર્ોસેિસંગ �ન્ડ�ટર્ીને નવો વેગ આ�યો 

STPL, જ્યાં એ
સેફટી, ઈન્ટ�ગર્ી

અન તન લગતા પર્�ોનુ િનરા રણ
કપનીની િવિવધ પર્કારની 
ાનો અિભગમ. 
ને કારણે 

મૂહ 
સંચાિલત 
�મ ઓટોમેશન
ાટ� ઉત્પાદન કરવામાં
િસંગ ટ�કનોલોø, અ�તન 
તર્ોમાં મુખ્ય છ�. જે ઝડપથી વૈિ�ક 
મલે ટર્�ન્ડ સેટર ગર્ુપ છ�. 

STPL

STPL ડાયમંડ ઈન્ડ�ટર્ી માટ� કિટંગ્એજ ટ�કનોલોøકલ 
સો�યુશન આપનારી કંપની છ�. જેની �થાપના સને.1993માં 
કરવામા આવેલ છ�. STPL એક િવિશ�ટ અને ખૂબ જ ઓછા 
સમયગાળામાં ગ્લોબલ કંપની તરીક� ઓળખાય છ�. જે 
વૈિ�ક�તરે પણ નામનાપાતર્ ધરાવતી કંપની છ�. જે ડાયમંડ 
પર્ોસેિસંગના દરેક તબ�ાઓને આવરી લઈને તેના ઉક�લો 

સાથેની અમૂ�ય તક પૂરી પાડ� છ�. વધુમાં, કંપનીએ ડાયમંડ મેન્યુફ�કચસર્ની જ�િરયાત પર્માણેની િવિવધ પર્કારની પર્ોડકટની 
િવશાળ �ેણી પરવડ� તેવા િકફાયતી ભાવોમાં પૂરી પાડવામાં આવે છ�. આ એક ટર્�ડ સેટર કંપની તરીક� ઓળખાય છ�. STPL લેસર 
ટ�કનોલોøનો ઉત્પાદન એ રીતે કરવામાં આવે છ� ક� જ્યાં મહ�મ પર્ોડકશન નહીવત ખચર્માં મેળવી શકાય. STPL ઓ�ટીમાઈઝ 
ઓટોમેશન અને એલીમેટ ધ રીસોસર્ કન્સુિમંગ ફીનીિસંગ ઓપરેશન સાઉન્ડ ટ�કનોલોøકલનું કં�પીટન્સ સાથે િકંમત આકલન 
આધારને કારણે STPL નું નામ ડાયમંડ પર્ોસેિસંગ ઈન્ડ�ટર્ીની દુિનયામાં એક આગવી ઓળખ સાથે લેવામાં આવ ેછ�. 

રાહ�લ ગાયવાલા
CEO - STPL
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