
અત્યારે સમય છે હીરા ઉદ્યોગના ભવિષ્યને નિો આકાર આપિાનો 

GJEPC દ્વારા "ભારતીય હીરા ઉદ્યોગ - રરકવરી ઓપ્શન" વવષય ઉપર એક વેબિનારન ું આયોજન 

કરવામાું આવ્ ું હત  ું. તેની શરૂઆત ખ્યાતનામ ઉદ્યોગ પત્રકાર અને વવશ્લેષક ખાઇમું ઇવન - ઝોહરના 
વવશેષ વયક્તવય સાથ ેકરવામાું આવી હતી. આ વેબિનારન ું સુંચાલન GJEPCની ડાયમુંડ પેનલના 
કન્વવનર સુંજય શાહ દ્વારા કરવામાું આવ્ ું હત  ું, જેમાું રકરણ જેમ્સના રિનેશ લાખાણી, ધમાાનુંિન 

ડાયમુંડના રહતેશ પટેલ, રોઝી બ્લ્્  ઇન્વડયાના રશેલ મહતેા અને એવશયન સ્ટારના વવપ લ શાહ 

સરહતના પેનાબલસ્ટોએ ભાગ લીધો હતો. 

COVID-19ના કારણે અભતૂપવૂા કટોકટીની શરૂઆત થઇ ચકૂી છે અને હીરા ઉદ્યોગના સૌથી મોટા 
કરટિંગ અને પૉબલવશિંગ હિ તરીકે ઓળખાત  ું ભારત પણ સમગ્ર પરરન્સ્થવતની સમીક્ષા કરી રહ્ ું છે અને 

વયવસાય કરવાની નવી રીતોન ેસ્વીકારવા અને અપનાવવાના પગલાઓ પર વવચારણા અને 
અમલ કરી રહ્યા છે 
ભારતીય ડાયમુંડ ઉદ્યોગ દ્વારા સચૂનના રૂપમાું કરવામાું આવેલ સામરૂહક પહલે રફ ડાયમુંડ આયાત 

પર એક મરહનાની સ્વ-વશસ્તિદ્ધ મ િત લાિવાની છે કે જે સપ્લાય ચેઇન પાઇપલાઇન પર વધારે 

પડત ું િિાણ ન આવે તેની ખાતરી કરવા માટેન ું પ્રથમ પગલ ું છે. 

ખાઇમ ં દ્વારા ભારતીય ઉત્પાદકો માટે કેટલાક મહત્ત્િપરૂ્ણ મદુ્દાઓ અને સચૂનો આપિામા ં
આવયા ંછે: 

છે્લા 30 વષોથી કાચા હીરાના વેચાણમાું વધારો થયો છે પરુંત   રરટેલ ક્ષેત્રે જ્વલેરીમાું હીરાનો 
ઉપયોગમાું કોઇ ફેરફાર થયો નથી. ઊંચા ટનાઓવર અને વધારે ઉત્પાિનમાુંથી પૈસા િનાવવામાું 
આવયાું છે તમે છતાું વમડસ્રીમ મ ૂ્ ય ઉમેરો એકસરખો માત્ર 5 બિબલયન ડૉલર જ રહ્યો છે. ભારત 

હીરાના કરટિંગ અને પૉબલવશિંગ ક્ષેત્રમાું ઇજારો ધરાવ ે છે, આથી હીરાની રકિંમતો ઉપર તેની વધારે 

મજબતૂ પકડ અને અવધકાર હોવા જોઇએ.  

પ્રોડય સરોએ લાુંિા સમયથી ડાયામેવટરીઝ ને માત્ર તેમના રડન્સ્રબ્લ્ ટસા અને ડીલસા જ માવયાું છે. આને 

આથી, કટોકટીમાું, હુંમેશા મેવ્ ફેક્ચરસા જ હોય છે જે નાિાર થાય છે. 

િેન એવડ ક ું ના તાજેતરના રરપોટા  જણાવ્ ું છે કે ખાણો લગભગ 19-21% ઓપરેરટિંગ માર્જિનની આવક 

કરે છે; રરટેલસા લગભગ 20% અને સમગ્ર પાઇપલાઇનમાું મહત્તમ જોખમ લીધા હોવા છતાું, વમડસ્રીમ 

લગભગ -3% થી + 2% ની વચ્ચે રહ ેછે. તો, મડૂી પર શ ું વળતર મળે છે ? 

કોરોના િાિ વમડસ્રીમે તેમની પહલેાની ન્સ્થવતમાું પાછા ફરવ ું જોઇએ નહીં કારણ કે તેમાું પૈસાની 
કમાણી નથી.  



કોરોનાનો એક ટવનિંગ પોઇવટ તરીકે ઉપયોગ કરો અને વધ  સુંગરિત િનો. ઉદ્યોગની ક્ષમતાનો ભરપરૂ 

ફાયિો ઉિાવો અને ઉદ્યોગ જો આમ કરે છે તો તઓે સમગ્ર સપ્લાય ચેઇનની સૌથી શન્ક્તશાળી કડી 
િનવાની ક્ષમતા ધરાવ ેછે. વમડસ્રીમ સૌથી વધારે જોખમ ઉિાવી રહી છે, તે જાણતી નથી કે પૉબલશ 

કરેલો હીરો િજારમાું જઇને શ ું િનશ?ે વમડસ્રીમે વધારે નફો કરવાની જરૂર છે કારણ કે તેઓ જ છે જે 

મોટાભાગન ું જોખમ ઉિાવી રહી છે. 

કોરોના િાિ મ લતવી થયેલાું લગ્નના કારણ ેટૂુંકાગાળા માટે હીરાની જ્વેલરીની માગમાું વધારો આવી 
શકે છે. ઉદ્યોગમાું કામગીરીનો ઉછાળો જોવા મળશે પરુંત   આ િાિતે ચોક્કસપણ ેતાત્કાબલક ધોરણે 
કરટિંગ અને રેરડિંગ સેવટર માું નવી ખરીિી જણાશે નહીં.  

આ ઉદ્યોગ િરેક કટોકટીમાુંથી વધ  શન્ક્તશાળી િનીન ેઉભરી આવયો છે, આ વખતે પરરન્સ્થવત સામાવય 

થવામાું થોડો વધારે સમય લાગી શકે છે, જે કોરોના પહલેાના લેવલની સરખામણીએ રકિંમતના 
સુંિભામાું આશરે 20-30% ઓછી હોઇ શકે છે. 

ભારતને વાસ્તવમાું કાચા હીરાના આયાતની દૃષ્ટીએ ત્રણ મરહનાનો મોરેટોરરયમ જોઇએ છે. સ્વૈચ્ચ્છક 

કાપ સારા પરરણામો લાવી શકે છે. 

કોરોના િાિ પૉબલશ રકિંમતો શ ું હશ ેતે કોઇ જાણત ું નથી, આથી વધારે પડત ું ઉત્પાિન ન કરો. સક્ષમ 

િનો અને વમડસ્રીમમાું મ ૂ્ યનો ઉમેરો કરો. 

એક-િીજા સાથ ે સ્પધાા ન કરો અને પૉબલસ કરેલા હીરાન ું ઓછી રકિંમતે વેચાણ ન કરો. રકિંમતમાું 
ન્સ્થરતા આવવા િો અને જથ્થા માટે અને જથ્થાિુંધ મેવ્ ફેક્ચરરિંગ પર વધ  પડતા વનભાર થવાન ું િુંધ 

કરો. કોઇએ ન કસાન સહન કરીન ેવચેાણ કરવ ું જોઇએ નહીં. પોતાની વવચારસરણી િિલો અને નફો 
કમાઓ. આ િાિતન ેઆવથિક રીત ેશક્ય િનાવોકારણ કે ભારતમાું ઉદ્યોગ પાસ ે 2020ના અંત સ ધી 
ચાલે તેટલા પ રતાું પ્રમાણમાું કાચા હીરા છે. ઉપરાુંત સપ્લાય ચેઇનમાું અંિાર્જજત 2.5 બિબલયન 

ડૉલરના મ ૂ્ યના પૉબલશ હીરા છે. વધારે પડત ું ઉત્પાિન રોકો અને નાિારીની હિ સ ધી એક-િીજા 

સાથ ેસ્પધાા કરવાન ું િુંધ કરો. 

આ કટોકટીમાુંથી ભારત વધારે મજબતૂ િનીને ઉભરશે- પરુંત   GJEPC જેવી સુંસ્થાઓની સાથ ે

માકેરટિંગ ઉપર ધ્યાન કેન્વિત કરો. લોકોન ે વશબક્ષત િનાવો, િેિકો યોજો અને માકેરટિંગને ખિૂ જ 

ગુંભીરતાથી લો. 

હવ ેસમય આવી ગયો છે કે મેવ્ ફેક્ચરસાને કે્રરડટ પ રી પાડીન ેપ્રોડય સર પણ નાણાકીય ભારણ હળવ ું 
કરે. 



નવા સૌથી અલગ માકેરટિંગ આઇરડયા વવચારો, લોકો લાભિાયક રીત ેસમય પસાર કરી રહ્યાું છે - 9 

મરહનાના સમયગાળામાું નવી તેજી હશ.ે 

પેનાલલસ્ટના અલભપ્રાયો 
આ સમય છે સકારાત્મક કામગીરી કરવાનો અને નવા આઇરડયા વવશ ેવવચારવાનો. પરરન્સ્થવત ખિૂ જ 

અન્સ્થર અને જરટલ છે. રરટેલ રડમાવડમાું 30-35%નો ઘટાડો આવી શકે છે, આથી ઓછામાું ઓછું 50% 

ઉત્પાિન ઘટાડવાની જરૂરરયાત ઊભી થઇ શકે છે. 

નાના ઓછી ગ ણવત્તા ધરાવતાું હીરાના પૉબલવશિંગના સુંિભામાું કેટલાક લોકો થોડો ઘણાું પ્રમાણમાું 
સ્થાનફેર પણ જોઇ શકે છે. 

ઉદ્યોગ હજ ું પણ 'ઓપ્પેનહઇેમસા' ( Oppenheimers) ની માકેરટિંગ રણનીવતની સફળતા ઉપર આગળ 

વધી રહ્યો છે, જેણે મહામુંિી િાિ હીરાની માુંગન ું સિન ક્ ા હત  ું. હવ ેસમય છે ફરી થી નવીન ગાથા 
શોધવાનો. 

મડૂી ઊભી કરવા માટે ઇવવેવટરીનો ચોક્કસ રકિંમતોએ થોડો ઘણો વટાવ ( liquidation ) જોવા મળશે - 
જેની પ્રકૃવત ટૂુંકાગાળા માટેની હશ.ે  

હીરા ઉદ્યોગ માટે સદ્ધરતા (solvency) ક્યારેય સમસ્યા િની નથી, ઉદ્યોગે હુંમેશા તેમના િેવાની 
ભરપાઇ કરી છે. એકવખત રરટેલની ઝડપ પકડાશ ેતેની સાથે જ 1-2 મરહનાઓમાું પેમેવટ આવવાની 
શરૂઆત થઇ જશે. 

પ્રમાબણત(certified ) હીરાઓની સરખામણીમાું રકિંમતોની દૃષ્ટીએ નાના હીરાઓન ું ભવવષ્ય વધારે સાર ું 
છે. 

આ મહામારી કોઇ ઉદ્યોગ કેન્વિત નથી અને િરેક િેશોએ તેની અસર ને હળવી કરવા માટે કેટલાક 

પ્રોત્સાહક પેકેજની જાહરેાત કરી છે. 

ભારતીય ઉદ્યોગોન ું િેવક સમક્ષ ક લ િેવ ું ખાસ વધારે નથી. (2020માું 9.5 બિબલયન ડૉલર). ઉદ્યોગોએ 

િેવકોન ેતેમના ઘણા િધા નાણાું પાછા આપ્યાું છે અને જો ઉદ્યોગો આગામી ત્રણ મરહના માટે આ 

મ શ્કેલ સમય પસાર કરી લેશે તો પરરન્સ્થવતમાું સ ધારો આવી જશે. 2021 સ ધીમાું માગ ફરી 
પ નઃસ્થાવપત થઇ જશે. 

પ્રારુંબભક સમયમાું કાયાિળમાું (workforce) 50%નો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. રરટેલ વેચાણમાું આ 

વષે આશરે 20%નો ઘટાડો થઇ શકે છે. 



માુંગ મ જિ ઉત્પાિન કરો, વધારે પડત ું ઉત્પાિન ન કરો અને એક-િીજા સાથ ેસ્પધાા ન કરો. 

તેન ું અન માન કરવ ું મ શ્કેલ છે કે આપણે ક્યારે સામાવય પરરન્સ્થવત તરફ પાછા ફરીશ ું, પરુંત   તે 

િરવમયાન ભારતીય હીરા ઉદ્યોગ ે સ્વુંયવશસ્ત રાખવાની અને સમજિારી પવૂાક વયવસાવયક વનણાયો 
લેવાની ખિૂ જ જરૂર છે. 

ઉદ્યોગોના એચ્વજનન ેફરી ધમધમત ું કરવા માટે માુંગ એક મહત્ત્વપણૂા ઇંધણ િની રહશેે.  


