
ગ્રામ વ્યવસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્દ્ર 

સમય ૫ત્રક (2021)  

 

MBA (Rural Management) 
 

Semester- 1 and 3 
 

સમય  Semester સોમવાર મગંળવાર બઘુવાર ગરુુવાર શકુ્રવાર શનિવાર 

12:00 

થી  
1:00 

1 ડો. રાજીવ ૫ટેલ 
(RM&S) 

ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(Computer) 

ડો. લોકેશ જૈિ  
(HR) 

ડો. મયરુી ફામમર 
(RDM/HR) 

ડો. અમીષા શાહ 
(Accounting) 

9 AM 
(Communication 

Skills) 

3 ડો. મયરુી ફામમર 
(NGO) 

ડો. મયરુી ફામમર 
(NGO) 

ડો. અમીષા શાહ 
(Fields) 

ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(TM ) 

ડો. લોકેશ જૈિ 
(PM) 

ડો. લોકેશ જૈિ 
(Fields) 

1:00 

 થી  
2:00 

1 ડો. લોકેશ જૈિ 
(MGMT) 

ડો. અમીષા શાહ 
(Accounting) 

ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(Computer) 

ડો. અમીષા શાહ 
(Accounting) 

ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(Computer) 

10 AM 

ડો. અમીષા શાહ 
(RM&S) 

3 ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(TM ) 

ડો. લોકેશ જૈિ 
(PM) 

ડો. મયરુી ફામમર 
(Fields) 

ડો. લોકેશ જૈિ 
(PM) 

ડો. મયરુી ફામમર 
(NGO) 

Research 

2:00 થી 3:00    નવરામ 

3:00  

થી  
4:00 

1 
ડો. અમીષા શાહ 
(Accounting) 

ડો. અમીષા શાહ 
(RM&S) 

ડો. મયરુી ફામમર 
(RDM) 

ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(Computer) 

ડો. મયરુી ફામમર 
(RDM) 

11 AM 
ડો. મયરુી ફામમર 

(HR) 

3 ડો. મયરુી ફામમર 
(Fields) 

ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(TM ) 

ડો. લોકેશ જૈિ 
(PM) 

ડો. મયરુી ફામમર 
(NGO) 

ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(TM ) 

Research 

4:00  

થી  
5:00 

1 
ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(Computer) 

ડો. લોકેશ જૈિ 
(MGMT) 

ડો. અમીષા શાહ 
(Accounting) 

ડો. લોકેશ જૈિ 
(MGMT) 

ડો. રાજીવ ૫ટેલ 
(RM&S) 

12 PM 

ડો. અમીષા શાહ 
(Accounting) 

3 ડો. લોકેશ જૈિ 
(PM) 

ડો. મયરુી ફામમર 
(NGO) 

ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(TM ) 

Research 
ડો. લોકેશ જૈિ 

(Fields) 
 

 

 

 

અઘ્યા૫ક સત્ર-1 સત્ર-3 
ડો. રાજીવ ૫ટેલ (R)  
ડો. અમીષા શાહ (A)  

સશંોધન પઘ્ ધતિશશા્ ત્ર અન ેઆંકડાશા્ ત્ર (RM&S) - 
ડો. મયરુી ફામમર (M) ગ્રામીણ  તિવસકાસ વ્ યવસ્ થાપન (RDM) ્વસચૈ્છિક સં્ થા વ્ યવસ્ થાપન (NGO) 
ડો. લોકેશ જૈિ (L) વ્ યવસ્ થાપનના તિસઘ્ ધાશંો અન ેક્રિયયા (MGMT) ઉત પાદન ન વ્ યવસ્ થાપન (PM) 
ડો. સતીષ ૫ટેલ (S) કમ્ ુ છિટર          (Computer) ક્રોદ્યોગીકી વ્ યવસ્ થાપન (TM ) 
ડો. લોકેશ જૈિ / ડો. મયરુી ફામમર માનવસ સસંાધન વ્ યવસ્ થાપન (HRM) ગ્રામીણ  તિવસકાસ વ્યવસ્થાપનના ક્ષતે્રો (Fields) 
ડો. અમીષા શાહ (A) સચંાલકો માટેની િિસાબી પદ્ધતિશ (Accounting) - 
ડો. ભાનવિ ૫ટેલ  કમ્ુછિટર લબે 
 


