
ગ્રામ વ્યવસ્થા૫ન અઘ્યયન કેન્દ્ર 

સમય ૫ત્રક (2022)  

 

MBA (Rural Management) 
 

Semester- 1 and 3 
 

સમય  Semester સોમવાર મગંળવાર બઘુવાર ગરુુવાર શકુ્રવાર શનિવાર 

11.30 
 

 થી  
12.30 

1 ડો. અમીષા શાહ 
(RM&S) 

શ્રી. રાણાભાઇ 
(Business 

Communication) 

ડો. લોકેશ જૈિ  
(HR) 

ડો. મયરુી ફામમર 
(RDM/HR) 

ડો. અમીષા શાહ 
(Accounting) 

9.45 AM 

ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(Computer) 

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) 

12:30 

 થી  
1.30 

1 ડો. લોકેશ જૈિ 
(MGMT) 

ડો. અમીષા શાહ 
(Accounting) 

ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(Computer) 

ડો. અમીષા શાહ 
(Accounting) 

ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(Computer) 

10.30  AM 

ડો. રાજીવ ૫ટેલ 
(RM&S) 

3 ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(TM ) 

ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(TM ) 

ડો. રાજીવ ૫ટેલ 
(Fields) 

ડો. લોકેશ જૈિ 
(PM) 

ડો. મયરુી ફામમર 
(NGO) 

Research / 
Library 

1.30 થી 2:00    નવરામ 

2:00  

થી  
3:00 

1 
ડો. અમીષા શાહ 
(Accounting) 

ડો. અમીષા શાહ 
(RM&S) 

ડો. મયરુી ફામમર 
(RDM) 

શ્રી. રાણાભાઇ 
(Business 

Communication) 

ડો. મયરુી ફામમર 
(RDM) 

11.15 AM 
ડો. મયરુી ફામમર 

(HR) 

3 ડો. રાજીવ ૫ટેલ 
(Fields) 

ડો. મયરુી ફામમર 
(NGO) 

ડો. લોકેશ જૈિ 
(PM) 

ડો. મયરુી ફામમર 
(NGO) 

ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(TM ) 

Research / 
Library 

3:00 

થી  
4:00 

1 
ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(Computer) 

ડો. લોકેશ જૈિ 
(MGMT) 

ડો. અમીષા શાહ 
(Accounting) 

ડો. લોકેશ જૈિ 
(MGMT) 

ડો. રાજીવ ૫ટેલ 
(RM&S) 

 

 

3 ડો. લોકેશ જૈિ 
(PM) 

ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(TM ) 

ડો. સતીષ ૫ટેલ 
(TM ) 

Research / 
Library 

ડો. લોકેશ જૈિ 
(Fields) 

 

4.00 to 
5.00 

1 & 3 Computer Lab & Library  (Satish / Bhavin / Akshay) 8.30 AM 
Seminar  

 

 
 

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

સશંોધન પઘ્ ધતિશાસ્ ત્ર (RM&S) 
આંકડાશાસ્ ત્ર 

- 2.8.22 13.9.22 

ડો. મયરુી ફામમર (M) ગ્રામીણ  તવકાસ વ્ યવસ્ થાપન 
(RDM) 

સ્વૈચ્છિક સસં્થા વ્ યવસ્ થાપન 
(NGO) 

9.8.22  20.9.22 

ડો. લોકેશ જૈિ (L) વ્ યવસ્ થાપનના તસઘ્ ધાિંો અને 
પ્રક્રિયા (MGMT) 

ઉત્ પાદન વ્ યવસ્ થાપન (PM) 16.8.22  27.9.22 

ડો. સતીષ ૫ટેલ (S) કમ્ ્ યટુર એપ્લીકેશન (Computer) પ્રોદ્યોગીકી વ્ યવસ્ થાપન (TM ) 23.8.22  4.10.22 
ડો. લોકેશ જૈિ / ડો. 
રાજીવ ૫ટેલ / ડો. 
અમીષા શાહ 

માનવ સસંાધન વ્ યવસ્ થાપન 
(HRM) 

ગ્રામીણ  તવકાસ વ્યવસ્થાપનના 
ક્ષેત્રો (Fields) 

30.8.22  11.10.22 

ડો. અમીષા શાહ (A) સચંાલકો માટેની ક્રિસાબી પદ્ધતિ 
(Accounting) 

- 6.9.22 18.10.22 

શ્રી. રાણાભાઇ  Business Communication - દર મગંળવારે 11 થી 12  


