Carbon Smart AnyCut Training
ટ્ર ે ન ગ
િં પ્રોગ્રામ ી જાહેરાત
આજના સમયમાાં કાચા હીરામાાંથી સૌથી સારો ફે ન્સી કટ બનાવી શકીએ અને તેમાાંથી વધુ નફો મેળવી શકીએ તે માટે
સારી ડીઝાઇન કરવાની જરૂરરયાત છે . તેના માટે આપણો હીરા ઉદ્યોગ સારા રનષણાાંત કારીગર પર રનર્ભર રહ્યો છે ,
પણ અત્યારે આવુાં કૌશલ્ય ધરાવતા કારીગરોની ખુબ જ અછત છે . એટલા માટે , આવુાં કૌશલ્ય પૂરાં પાડવા માટે ,

LEXUS SOFTMAC એક ટર ે રનાંગ કાયભક્રમ લાવી રહ્યુાં છે. જેમાાં ફે ન્સી કટ ના હીરામાાં ગ્રાહકની જરૂરરયાત મુજબ ફે ન્સી
કટ કે વી રીતે બનાવવો અને ફે ન્સી કટ માાં સુધારો કે વી રીતે કરવો તેની તાલીમ આપવા જઈ રહ્યુાં છે .

અમે ૧ મે, ૨૦૨૨ થી LEXUS પર "SMART ANYCUT USING GOODWIN CUT" ની ટર ે રનાંગ શર કરી રહ્યા છીએ.

આ કાયભક્રમમાાં ર્ાગ લેવા માટે અમે વ્યરિગત રીતે અથવા ડાયમાંડ કાં પનીઓને આવકારીએ છીએ. આ કાયભક્રમમાાં
ઓપરેટર તેની કારીગરીથી હીરામાાં રવરવધ કટ માટે તેમની પોતાની સારા કટ ની લાઈબ્રેરી પણ બનાવી શકશે.

અમે ઇચ્છાપોર GHB ખાતે અમારી કિં પ ીમાિં ૧૨૦ નમ ીટ્ ી ૨ અલગ બેચ ચલાવીશિં.
Sr.
No.

Description

TOTAL TIME
1800 Minutes

1.

CARBON SMART ANYCUT ની મારહતી

45 minutes

2.

લાઈબ્રેરી માટે રહલીયમ પોલીશ અને DC PRO માાંથી મોડેલ કે વી રીતે મેળવવા
તેની મારહતી

30 minutes

3.

CUTWISE CLOUD નો ઉપયોગ કરીને મેળવેલા મોડેલ માાંથી સારાં મોડેલ કે વી
રીતે પસાંદ કરવુાં તેની મારહતી

45 minutes

4.

FACET TYPE, MODEL NORMALIZING, AND GOODWIN CUT

60 minutes

5.

Anycut મ ાં કોઈ પણ ફે ન્સી કટ જેવ કે , MARQUISE, OVAL, CUSHION,
EMERALD નાં પ્લ નનાંગ કે વી રીતે કરવાં.

120 minutes

6.

પ્લ નની પસાંદગી કે વી રીતે કરવી ને પસાંદ કરેલ પ્લ ન ને CUTWISE CLOUD
ઉપર કે વી રીતે અપલોડ કરવ ?

30 minutes

7.

શાં કરવાં જોઈએ અને શાં ન કરવાં જોઈએ તેની મ નિતી

30 minutes

8.

અલગ - અલગ ફે ન્સી શેપન પ્લ નાં નાંગ ની સ્વ-પ્રેકટીસ

1200 minutes

9.

પરીક્ષા

240 minutes

Carbon Smart AnyCut Training
કાર્યક્રમ ી રૂપર ેખા :
ટ્ર ે ન િંગ ફી : પ્રરત વ્યરિ દીઠ 30,000 + (18 % GST)
કોપોર ેટ્ નિસ્કાઉન્ટ્
•

એક જ કાં પનીના બે ઓપરેટરો ના રેજીસ્ટટર ે શન પર 10,000 ટોટલ રડસ્ટકાઉન્ટ આપવા માાં આવશે.

•

એક જ કાં પનીના ત્રણ ઓપરેટરો ના રેજીસ્ટટર ે શન પર 20,000 ટોટલ રડસ્ટકાઉન્ટ આપવા માાં આવશે.

બેચનો સમય : સોમવાર થી શરનવાર
પ્રથમ બેચ : 10:00 am to 12:00 pm
બીજી બેચ : 14.00 pm to 16.00 pm
સરનામુાં : LEXUS SOFTMAC, F03 TO F06, જેમ એન્ડ જ્વેલરી પાકભ , ગુજરાત હીરા બુશભ, ઈચ્છાપોર, સુરત.
અમે કોઈપણ બેચમાાં એક જ કાં પનીમાાંથી ૩ થી વધુ ઓપરેટર લઈશુાં નરહ. એક બેચમાાં ૬ કરતા વધુ ઉમેદવારો લેવામાાં
આવશે નરહ.

શરતો : રજીસ્ટટર ે શન કરાવતી વખતે ફી ૧૦૦% એડવાન્સ (Non Refundable) આપવાની રહેશે.
રજીસ્ટટર ે શન કરાવવા માટે સાંપકભ કરો :

SURESH UMRIGAR
Mobile: +91-9825943071

Phone: +91-261-2290555

E-mail: suresh@lexusindia.in

Website: www.lexusindia.in

