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ડોમભમનમન ડામભન્ડ ભારે્કટ િંગ એન.લી. ("રં્કની") જાશયે ર્કયતા ં શષ અનબુલે છે રે્ક મુફંઇભા ં

બાયત ડામભન્ડ ફોવષની અંદય સ્થથત મલળે સચૂિત મલથતાય ("એવએનઝેડ") ખાતે તેઓ 

તેભના ર્કાિા શીયાના લેિાણ ાવષરોને પ્રદમળિત ર્કયલા જઇ યહ્યા છે જે શીયા જોલા ના  ળેડયરૂ 

નીિે પ્રભાણ ે

શીયા જોલા ના  ળેડયરૂ ર્કાિા શીયાના ંમલમલધ લેિાણ ાવષરો 
1.  વપ્ ેમ્ફય 22 - વપ્ ેમ્ફય 25, 2016 4-8gr & 2.5-10 રે્કયે  
2.  વપ્ ેમ્ફય 27 – વપ્ ેમ્ફય 29, 2016  ભયુો ના મલમલધ બાત 2.5-10 રે્કયે , 8grs, 

-3grs+7, -7+5, -5+3 

 Rejections - 2.5-10 રે્કયે  to -5 +3 

 

ડોમભમનમન ડામભન્ડ ભારે્કટ િંગ એન.લી. બાયત ડામભન્ડ ફોવષ ભા ંએવએનઝેડ સમુલધા ખાતે 

તેના ઉય ઉલ્રેખ ર્કમો ર્કાિા શીયાના ં મલમલધ લેિાણ ાવષરો મનયીક્ષણ ભા ે ઉરબ્ધ ર્કયળે. 

પ્રદમળિત ર્કયલાની પ્રટિમા પયૂી થમા છી, ફેલ્લ્જમભભા ંએન્ લષ ખાતે  ેન્ડય/રીરાભની પ્રટિમા 

ર્કયલાભા ંઆલળે અને ડોમભમનમન ડામભન્ડ ભારે્કટ િંગ એન.લી. દ્વાયા તેના ચફર ફનાલલાભા ં

આલળે. 

આ પ્રદર્શનિ તથા ટેન્ડર માાં ભાગ ેવા માટે, ડોનમનિયિ ડાયમન્ડ મારે્કટટિંગ એિવી, તમારા 

ગ્રાહર્કિે જાણો ("રે્કવાયસી") પત્રર્ક પરૂાં ભરવ ાં તમારી સાંસ્થા માટે અનિવાયશ રહરેે્. 

જો તભે બાયતભા ં પ્રદળષમનભા ં બાગ રેલાની ઇચ્છા ધયાલતા શો તો તેની નોંધણી ભા ે કૃા 

ર્કયીને એર્ક તો ેગી ર્કાઉિના ઇભેર Peggy.Kauch@Ekati.DDCORP.CA (પોન: +32-

3201-1090) ય અથલા રે્કલામવી ત્રર્કોની નર્કરો તથા પ્રદળષમનની અોઇન્ ભેન્  ભેલલા 
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ભા ે નવીભ િૌધયીના ઇભેર msayyed@ddcorp.ca (પોન: +91 22 2675 5152) ય વંર્કષ  

ર્કયળો.   

 

 

 

ડોનમનિયિ ડાયમન્ડ ર્કોપોરેર્િ નવરે્ 

ડોમભમનમન ડામભન્ડ ર્કોોયેળન મલૂ્મની દૃષ્ટ એ ર્કાિા શીયાના મલશ્વના વૌથી ભો ા ઉત્ાદર્કોભા ં

ત્રીજુ ં થથાન ધયાલે છે. તેની ફને્ન ઉત્ાદન અથયાભતો રે્કનડાભા ંઉત્તયમિભી પ્રદેળોના એલા 

લાતાલયણભા ંસ્થથત છે જમા ંયાજર્કીમ જોખભ ઓછ ંછે અને રં્કની તેનુ ંમખુ્મ ર્કામાષરમ ણ ત્મા ં

જ ધયાલે છે. રં્કની માષપ્ત મડૂી અને એર્ક ભજબતૂ વયલૈયુ ંધયાલે છે     

આ રં્કની એર્કા ી ડામભન્ડ ખાણનુ ંવિંારન ર્કયે છે જેભા ંતે 88.9% ભાચરર્કી ધયાલે છે તેભ જ 

અમતટયક્ત બડંાય તથા સ્ત્રોતો ધયાલતા આવાવના મલથતાયોની 65.3% ભાચરર્કી ધયાલે છે અન ે

વાથે વાથે ટડમામલર્ક ડામભન્ડ ખાણની ણ 40% ભાચરર્કી ધયાલે છે. આ ફન્ને ખાણર્કાભો લચ્િે, 

અત્માયે શીયાઓનુ ં ઉત્ાદન અવખં્મ પથૃર્ક ટર્કમ્ફયરાઇ  ાઇો દ્વાયા થામ છે જેથી 

લૈમલધ્મવબય શીયાઓનો પયુલઠો ભે છે તેભ જ વિંારનીમ જોખભ ઘ ે છે. તેઓ રે્કનડા, 

ફેલ્લ્જમભ અને બાયત ભા ંતેભના છા ણી તથા લિેાણ વિંારનો ભાયપતે મલશ્વબયની ફજાયોને 

બાતબાતના પ્રીમભમભ ર્કાિા શીયાઓ પયૂા ાડે છે.  
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