LEARN & EARN
IN A
WORLD CLASS
ENVIRONMENT

AMARA RAJA SKILL DEVELOPMENT CENTRE
(ARSDC)

Strict
compliance to
Health &
Safety norms
to fight
COVID-19

We will accept the applications through out the year

What is Apprenticeship?

Admissions Open
For Government Approved Training Program Under

Apprenticeship is a Skill Training Program
wherein a person is engaged by a company as
an Apprentice and gains Classroom (Theory)
learning for a short period, followed by
On-the-Job (Practical) Training.

National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS)
COURSE STRUCTURE AND STIPEND
PHASE

Eligibility
 10th Pass or Intermediate Pass / Fail.
 Minimum Age of 16 years and not exceeding
25 years as on Date of Admission.

DURATION
( Months)

TRAINING

3

Rs. 7,500/-

Rs. 7,500/-

2

On the Job Training at
AR Group Companies

9

Rs. 9,733/-

Rs. 9,933/-

3

On the Job Training at
AR Group Companies

12

Rs. 9,933/-

Rs. 10,133/-

Near to Mangal Industries Ltd., Petamitta Village,
Thalapulapalli PO, Chittoor, Andhra Pradesh – 517124
For Details: Please contact : 9739290499, 9494687870, 8801369456
E-mail : info@arsdc.co.in Website : www.arsdc.co.in

Food &
Accomodation at
Free of cost.
Subsidized Food,
Bus Facility &
Accomodation
subject to
Availability

Choose a Profession that you want

BENEFITS

 Placement Assistance will be
provided to all the passed out
students in different Companies
including AR Group Companies
subject to Availability.

FACILITIES

Intermediate

1

 Practical Oriented Training
Methodology - 70 % Practical and
30 % Theory.

(ARSDC is runs under the aegis of Rajanna Trust which is supported by Amara Raja Group)

SSC

Theory/Practical at
ARSDC

Special Features

AMARA RAJA SKILL DEVELOPMENT CENTRE (ARSDC)

STIPEND (Per Month)



Uniforms & Safety Shoes
will be provided



Well furnished Hostel
Facility with AV Room.

Learn from Experts
Acquire specialized skills through On the Job Training
Receive Government recognized and Institute Certificate
Improve Long Term Career Prospects

Training is
Entirely Free



Printed Course Material,
Notebooks will be provided



Equal focus on Sports, Yoga,
Games and Cultural Programs

ప్రరెంచ స్థాయి

అమర రాజా స్కి ల్ డెవలప్మ ెంట్ సెంటర్

వాతావరణెంలో

(ARSDC)

నేర్చు కెంటూ
సెంపాదెంచెండి.

COVID-19 తో
పోరాడటానికి
ఆరోగ్య ెం మరియు
భప్రతా
నిబెంధనలక
కఠినమైన సమమ తి

ఏడాద పొడవునా రరఖాస్తులను అెంగీకరిెంచబడును

ARSDC అడిమ షనుు ప్పారెంభెం

What is Apprenticeship?
అప్ప్ెంటిస్షిప్ అనేద ఒక నైపుణయ శిక్షణా కారయ ప్కమెం,
దీనిలో ఒక వయ కి ు ఒక సెంసయలో అప్ప్ెంటిస్గా నియమిత్మై
త్కి వ సమయెంలో త్రగ్తి నెందు అభ్యయ ానిన

నేషనల్ అప్ప్ెంటిస్షిప్ ప్రమోషన్ స్కి మ్ (నాప్్ ) కిెంర ప్రభుత్వ
ఆమోదెంచిన శిక్షణా కారయ ప్కమెం

పొెందన

త్ర్చవాత్ రని యడల శిక్షణను పొెందుతాడు.

కోర్చ్ విధానము & స్థసై పప్ెం్
రశ

Eligibility
 10వ త్రగ్తి పాస్ లేద్వ ఇెంటలమ డియట్ పాస్/ ఫెిల్.
 వయస్త్ : అడిమ షన్ అగునాటికి 16 సెంవత్్ రాలు నిెండి

శిక్షణ

స్థసై పప్ెం్ (ప్రతి నెల)

వయ వధి
(నెలలు)

SSC

Intermediate

1

ARSDC
నెందు స్థకాుస్
రూమ్్ &
ల్యయ బ్స్

3

Rs. 7,500/-

2

అమర రాజా

9

Rs. 9,733/-

12

Rs. 9,933/-

మరియు 25 సెంవత్్ రాలు మిెంచకూడదు.

Rs. 7,500/-

Rs. 9,933/-

ప్ూప్ సెంసయల
యెందు
రని మీర శిక్షణ

కోర్చ్ ప్రత్యయ కత్లు
 70% ప్పాకి పకల్ రరదతిలో శిక్షణ మరియు
30% త్రగ్తి గ్ద నెందు శిక్షణ
ఇవవ బడును.
 లభయ త్క లోబడి AR ప్ూప్
కెంప్నీలతో సహా వివిధ కెంప్నీలలో
ఉత్తుర్చులైన విద్వయ ర్చయలెంరరిీ
స్థేస్
ు మెెంట్ సహాయెం
అెందెంచబడుతెంద.

అమర రాజా స్కి ల్ డెవలప్మ ెంట్ సెంటర్ (ARSDC)



యూనిఫెం & సేఫ్ట ప షూస్
అెందెంచబడతాి.

మంగళ్ ఇండస్ట్రస్
ీ లిమిటెడ్ సమీపంలో, పేటమిట,ీ
తలపులపలిి (పోస్టీ),చిత్తూరు జిల్లి, ఆంధ్రధ్పదేశ్ - 517124
పూర్త ూ వివరముల కొరకు ధ్రంది ఫోన్ నంబర ిను సంధ్పదించంంి
8801369456, 9494687870, 7845257267
E-mail: info@arsdc.co.in Website: www.arsdc.co.in



ఆడియో విజ్యయ వల్
రూమ్తో కూడిన చకి టి
హాసల్
ప సౌకరయ ెం కలదు.

(ARSDC రాజనన ప్టస్ ప రరిధిలో ఉెంద, దీనికి అమర రాజా ప్ూపు మరదత ఉెంద)

ప్రయోజనాలు

3

వసతి

Rs. 10,133/-

ఉచిత్ భోజనెం
మరియు హాసల్
ప

సబ్స్ డీ ఆహారెం,
బస్త్ సౌకరయ ెం.
వసతి మాప్త్ెం
లభయ త్క లోబడి
ఉెంటెంద

మీక కావలస్కన వృతిుని ఎెంచుకోెండి.
నిపుణుల నుెండి అభ్యయ సము.
రని మీర శిక్షణ ద్వవ రా ప్రత్యయ క నైపుణాయ లను
సెంపాదెంచుకోవడెం .
ప్రభుత్వ గురి ుెంపు పొెందన మరియు ARSDC
సరి పఫికేట్ పొెంరడెం.
దీర ఘకాలిక జీవన ప్రగ్తి అవకాశాలను మెర్చగురరచుకొననడెం.

శిక్షణ
పూరి ుగా
ఉచిత్ెం




ప్రెంటె్ కోర్చ్ మెటీరియల్,
నోట్బుక్లు, స్థసేష
ప నలలు
అెందెంచబడతాి
శిక్షణతో పాట ప్ీడలు , యోగా,
ఆటలు మరియు ాెంసి ృతిక
కారయ ప్కమాలపై సమాన రృషి.ప

