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NEVER.
EVERYTHING YOU DESIRE IN A GREEN LASER TECHNOLOGY,

WHICH YOU NEVER GET THERE,
GET HERE, EVER, FOREVER.

PROVEN TECHNOLOGY

BEST PERFORMANCE

MINIMUM MAINTENANCE

ZERO DOWNTIME

+91 98251 33317
+91 261 6551482

ડાયમંડ િસટી. સુરત
ચાલુ વષ� ફાઈન જ્વેલરી �ાન્ડ મેિસ્સકા 

પોતાની 10મી વષર્ગાંઠની ઉજવણી કરી 
રહી છે, ત્યાર ેજ્વેલરી કલેક્શનની શોભા 
વધારવા અને મુખ્યત્વે વેચાણ વૃિ�ના 
આશયથી �ડઝાઈનસર્ મધ્યે અ�ણી ગીગી 
હ�દદએ એક ખાસ કલેક્શન બ�રમાં 
�સ્તુત કયુ� છે. મેિસ્સકા અને ગીગી 
હ�દદની સંયુક્ત �ેરણાથી સિવશેષ તૈયાર 
કરવામાં આવેલ જ્વેલરી કલેક્શનનું ‘મુવ 

એ�ડકશન’ નામકરણ કરવામાં આવ્યું છે અને 
સૌથી લોકિ�ય શૈલીના કુલ 11 આભૂષણ મધ્યે ચાર બેહદ �કમંતી છે.

આ જ્વેલરી સં�હ �ચિલત �ડઝાઈનોથી એકદમ અનોખો છે. 
તેમજ સ્થાિપત ફશેનથી કઈંક અલગ પણ છે. કલેક્શનમાં �રંગ્સ, 
�ેસલેટ્સ, એ�રંગ્સ અને નેકલેસ સમાિવ� છે. િવિશ� શૈલીમાં 
�ડઝાઈન્ડ કરાયેલી આ તમામ જ્વેલરી યલો, રોઝ અથવા વ્હાઈટ 
ગોલ્ડમાં તેમજ તેમાં પણ ડાયમંડ્સ અથવા અન્ય રત્નો �ાહકની 
પસંદગી મુજબ ફરેફાર થઈ શક ેતે રીતે ઉપલબ્ધ છે. �કમંતી 
જ્વેલરી સેટમાં ગળાનો હાર, ધારદાર કાનના કફ અને �રંગ સામેલ 
છે. �ાન્ડના સ્થાપક અને �ડઝાઈનર વેલેરી મેિસ્સકાએ જણાવ્યું 
ક ેતેને ગીગી સાથે કામ કરવું ગમે છે. તેની ઊંડી સૂઝબૂઝ અને 
બહુિવસ્તા�રત દૃિ� હંમેશા તેને �ભાિવત કર ેછે. તેની વ્યવસાિયક 
�ેરણા કળા અને તેજસ્વીતાનો અ�ભૂત સંગમ સાિબત થઈ છે.

અલરોઝા વષર્-2018મા ંવ્લા�દવોસ્ટોકમા ં
WFDB એિશયાઈ િશખરવાતાર્ યોજશે

ડાયમંડ િસટી. સુરત
વલ્ડર્ ફ�ડર�શન ઓફ ડાયમંડ બુસ�સ 

(WFDB) 2018માં રિશયામાં તેની વાિષર્ક 
િશખર સંમેલનનું આયોજન કરશે. તાજેતરમાં 
ડબલ્યુએફડીબીની કારોબારી સિમિતની બેઠકમાં 
આ િનણર્ય લેવામાં આવ્યો હતો. અલરોઝાના 
પ્રસ્તાવ પર સંમેલન 
વ્લા �દવ ો સ્ટ ોકમાં 
મળશે. કારોબારીના 
િનણર્ય અનુસાર 
વ ષ ર્ - 2 0 0 6 થ ી 
ડબલ્યુએફડીબીમાં 
રિશયન ફ�ડર�શનનું 
સત્તાવાર, પ્રિતિનધ 
મોસ્કો ડાયમંડ બુસર્ 
(MDB) િશખર 
સંમેલનનું સંયોજક 
બનશે.

ઉ દ્ય ો ગ ન ી 
સૌથી જૂની સંસ્થા 
ડબલ્યુએફડીબીમાં 22 
દ�શોના 31 ડાયમંડ 
ટ્રેડ�ગ હબ સામેલ 
છ�. િશખર સંમેલન 
પર�પરાગત રીતે મધ્ય 
એિશયામાં હીરાના 
િવ િનમયક ાર ોન ા 
વડાઓને એક છત તળ� ભેગા કર� છ�.

અલરોઝા અને ડબલ્યુએફડીબી �કમ્બલ� 
પ્રોસસમાં હીરા ઉદ્યોગને મહત્તા પ્રદાન કરતા 
અને વલ્ડર્ ડાયમંડ કાઉ�ન્સલના માળખામાં 
સહકાર સિહત લાંબા સમયથી ભાગીદાર છ�. 
ડબલ્યુએફડીબીના પ્રમુખ અન�સ્ટ બ્લોમએ જણાવ્યું 

હતંુ ક� અમે આ કે્ષત્રમાં પ્રગિતથી ખૂબ ઉત્સાિહત 
છીએ અને નવા હીરા વેપાર ક�ન્દ્રની રચનામાં 
અલરોઝા અને રિશયા સરકારના પ્રયાસોને 
િબરદાવીએ છીએ. વ્લા�દવોસ્ટોકમાં આગામી 
િશખર સંમેલન દ�શો વચે્ચ સહયોગ વધુ ઘિનષ્ઠ 
બનાવવા િનણાર્યક બની રહ�શે અને સરવાળ� 

હીરા ઉદ્યોગના 
વધુ િવકાસ માટ� 
પ્રેરણાત્મક બની 
રહ�શે.

પૂવર્ રિશયા 
ઝડપભેર િવકાસ 
કરી ર�ં છ� અને 
સમયાંતર� રફ અને 
પોિલશ્ડ હીરાનું 
નવું વેપાર ક�ન્દ્ર 
તરીક� ઉભરી ર�ં 
છ�. ગત વષ� અમે 
વ્લા�દવોસ્ટોકમાં 
ઈયર�િશયન ડાયમંડ 
ક�ન્દ્ર સફળતમ રીતે 
ખૂલંુ્લ મૂક્યું હતું, જે 
હાલમાં એિશયાઈ 
દ�શો સાથે વેપારમાં 
સિક્રય રીતે વ્યસ્તે 
છ�. આમ, હીરા 
બ�રના વધુ 

િવકાસની તકો િવસાવતા અનુભવ અને વ્યાપાર 
પ્રણાલીઓનું પરસ્પર આદાન-પ્રદાન કરવા 
આગામી વષ� વ્લા�દવોસ્ટોકમાં વાિષર્ક િશખર 
વાતાર્ યોજવા ડબલ્યુએફડીબીને આમંત્રણ 
પાઠવ્યંુ છ�, અલરોઝા પ્રમુખ સરગે ઈવાનોવએ 
જણાવ્યું હતું.

અલરોઝા �મુખ સરગે ઈવાનોવએ જણાવ્યુ� 
હતુ� ક� પૂવ� રિશયા ઝડપભેર િવકાસ કરી રહ્યુ� 
છ� અને સમયા�તરે રફ અને પોિલશ્ડ હીરાનુ� 
નવુ� વેપાર ક�ન્� તરીક� ઉભરી રહ્યુ� છ�. ગત વષ� 
અમે વ્લાિદવોસ્ટોકમા� ઈયરેિશયન ડાયમ�ડ 
ક�ન્� સફળતમ રીતે ખૂલ્લુ� મૂક્યુ� હતુ�, જે હાલમા� 
એિશયાઈ દેશો સાથે વેપારમા� સિ�ય રીતે વ્યસ્તે 
છ�. આમ, હીરા બજારના વધુ િવકાસની તકો 
િવસાવતા અનુભવ અને વ્યાપાર �ણાલીઓનુ� 
પરસ્પર આદાન-�દાન કરવા આગામી વષ� 
વ્લાિદવોસ્ટોકમા� વાિષ�ક િશખર વાતા� યોજવા 
ડબલ્યુએફડીબીને આમ��ણ પાઠવ્યુ� છ� .

મે�સ્સકા માટ� ગીગી 
હિદદ �ારા �ડઝાઈન 

કરાયેલી કલેક્શન 
પે�રસના બજારમા�

પોતાની 10મી વષર્ગાંઠની ઉજવણી કરી 
રહી છે, ત્યાર ેજ્વેલરી કલેક્શનની શોભા 
વધારવા અને મુખ્યત્વે વેચાણ વૃિ�ના 
આશયથી �ડઝાઈનસર્ મધ્યે અ�ણી ગીગી 
હ�દદએ એક ખાસ કલેક્શન બ�રમાં 
�સ્તુત કયુ� છે. મેિસ્સકા અને ગીગી 
હ�દદની સંયુક્ત �ેરણાથી સિવશેષ તૈયાર 

એ�ડકશન’ નામકરણ કરવામાં આવ્યું છે અને 

પે�રસના બજારમા�પે�રસના બજારમા�

ફ્ર�ન્ચ બ્રાન્ડડે જ્વલેસર્ની 10મી વષર્ગાઠં િનિમતે્ત
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