
 Training Details and Facilities: 

 Residential Training program with free Lodging and Boarding facilities. 

 NSDC approved certificates will be provided to trained candidates. 

 Skill training will be provided by industry expert trainer. 

 Skill Training in latest technologies preferred by industry standard. 

 Soft skill and Personality Development training for 2 hours on daily basis. 

 100% placement assistance (condition apply). 

 Personal Protection Kit (PPK) charge will be charged as per course wise.  

Minimum  

Qualifications 

Eligibility Age  

(in Years) 
 Documents Required for Admission:  

10th Pass/ITI 18 to 28 

(1)Passport size Photo-4 No., Photocopy of (2) Mark 

Sheet, (3) Aadhar Card, (4) Election ID,  

(5) Leaving Certificate, (6) Caste Certificate,  

(7) BPL/APL Card, (8) Income Certificate 

Skill Development Institute (SDI) Ahmedabad 
Jagannath Temple, S.G.Highway, Nr. Shani Temple, Behind Trimandir, Adalaj Crossing, Gandhinagar-382421 

Contact: 7069085391, 7069023715 

Email: ahmedabadsdi@gmail.com Web: www.sdiahmedabad.in 
Login & Apply for Admission: https://www.sdiahmedabad.in/online-admission.html 

3 Months (Residential) 

Pipe Fitter-City Gas Distribution 
Skill Development Training 

mailto:ahmedabadsdi@gmail.com
http://www.sdiahmedabad.in
https://www.sdiahmedabad.in/online-admission.html


 તાીમ વળશેવતાઓ અને શુવળધાઓ : 

 વળદ્યાથીઓને  વળના  મૂલ્ય ે તાીમ,  રષેળા  તથા  જમળાની  શુવળધા. 

 ભારત  શરકાર  માન્ય  NSDC  પ્રમાણ  ત્ર  આળામાાં  આળે. 

 ઉદ્યોગ  વનષણાાંત  ટ્રેનર  દ્વારા  શે્રષ્ટ  તાીમ  આળામાાં  આળે. 

 શોફ્ટ્  સ્કી  અન ે શસનાવટ્ી  ડેળમને્ટ્  તાીમની  શુવળધા. 

 તાીમાથીઓને  ૧૦૦%  પ્ેશમેન્ટ્  (રતો ાગુ). 

 તાીમાથીઓને  અદ્યતન  ઈન્સ્ટુ્મેન્ટ્/શાધન  શામગ્રી  શાથે  ળકસ ો  પ્રેકટ્ીકની  શુવળધા. 

 વ્યવિગત શેપટ્ી કીટ્ ચાજસ ેળામાાં આળે 

અભ્યાસ ાયકાત ઉંમર ાયકાત   એડમમશન માટે જરૂરી પરુાવા:  

૧૦ ાસ / 
આઈ.ટી.આઈ 

૧૮ થી ૨૮ 

(૧) ચાર ાસ ોટટ  સાઇઝ પોટા,  અને (૨) માકટ  શીટ, (૩) આધાર 
કાડટ , (૪) ચ ૂૂંટણી કાડટ , (૫) એ.સી., (૬) જામતના પ્રમાણ ત્ર, (૭) 
ફી.ી.એ / એ.ી.એ કાડટ , (૮) ઇનકમ પ્રમાણ ત્ર ની ઝેરોક્ષ 

સ્કી ડેળૉમેન્ટ્ ઈન્સ્ટ્ીટ્યૂટ્ અમદાળાદ 
શ્રી જગન્નાથ માંવદર, વન માંદીર જોડે, વત્રમાંવદર ાછલ, અડાજ ચોકડી, અડાજ, ગાાંધીનગર - ૩૮૨૪૨૧ 

શાંકસ : ૭૦૬૯૦૮૫૩૯૧, ૭૦૬૯૦૨૩૭૧૫ 
Email: ahmedabadsdi@gmail.com Web: www.sdiahmedabad.in 

એડમમશન માટે અરજી કરો: https://www.sdiahmedabad.in/online-admission.html 

3 મવષના (રષેણાાંક) 

ાઈ પીટ્ર  - શીટ્ી ગેશ વડસ્ટ્ર ીબ્યુન 
કૌલ્ય તાીમ  

રોજગારક્ષી કૌલ્ય તાીમ  
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