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August, 2019
1

2

ਾਹਸਤ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਵਰ ਯੂਾਕਾਯ ਤ

ਡਾ. ਯਤਨ ਹੰ ਘ ਜੱ ਗੀ, ਾਹਸਤ ਦ ਯੂ,

ਰ ਕਚਯ ਅਤ

ਨਾਵਰ ਹਧਾਂਤ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ

ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਵਰ ਦਾ ਇਹਤਸਾ ਹਧਾਂਤਕ

ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਹਫਊਯ ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਹਟੀ

ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-

ਰ ਖਕ ਡਾ.ੁਯਜੀਤ ਹੰ ਘ (ਯਤ

ੜ੍ਹਾਈ

ਹਟਆਰਾ,

ਵਟਾਂਦਯਾ

ੰ ਜਾਫੀ ੀਡੀਆ)

ਭਾਜ, ਵਾਤਾਵਯਨ ਨਾਰ ਫੰ ਹਧਤ ਹਵਹਸ਼ਆਂ

ਸਯਕੀਯਤ ਹੰ ਘ ਅਤ ਹਗਆਨੀ ਰਾਰ ਹੰ ਘ,

ਰ ਕਚਯ ਅਤ

ਉੱਯ ਹਨਫੰ ਧ ਯਚਨਾ ਕਯਨ ਦ ਹਨਮਭਾਂ ਦੀ

ਕਾਰਜ ੰ ਜਾਫੀ ਹਵਆਕਯਨ ਤ ਰ ਖ ਭਾਰਾ,

ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-

ੜ੍ਹਾਈ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਦਾ ਅਹਬਆ

ੰ ਜਾਫ ਟਟ ਮੂਨੀਵਯਹਟੀ ਟਕਟ ਫੁੱ ਕ

ਵਟਾਂਦਯਾ

2016

ਫਯਡ, ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ,196
ਹਵਆਕਯਨ:

3

(1) ੰ ਜਾਫੀ ਧੁਨੀ ਹਵਉਂਤ : ਵਯ,
ਹਵਅੰ ਜਨ, ਉਚਾਯਨ ਅੰ ਗ,

4

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਹਧਾਂਤਕ ਬਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ (ਡਾ.

(ੰ ਾਦਕ : ਜਹਗੰ ਦਯ ਹੰ ਘ ੁਆਯ ਤ ਸਯ),

ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਹਸਰਾ

ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-

ਰਭ ਰਕਾਸ਼ ਹੰ ਘ ਧਾਰੀਵਾਰ) ਕ

ਫ ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. ਹਟਆਰਾ

ਵਟਾਂਦਯਾ

ਕ ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਹਦੱ ਰੀ।

Assignment –1 : ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਆਕਯਨ ਹਵਚੋਂ ਧੁਨੀ ਹਵਉਤ ਦ ਹਕ ਇਕ ਹਧਾਂਤਕ ੱ ਖ ਆਧਾਯਤ ਅਾਇਨਭੈਂਟ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਹਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

September, 2019
1

2

ਨਾਵਰਕਾਯ ਰਗਟ ਹੰ ਘ ਹੱ ਧੂ ਦ ਨਾਵਰ

ਰਗਟ ਹੰ ਘ ਹੱ ਧੂ, ਫੱ ਤਖ ਦ ਖੰ ਬਾਂ ਹਜਸ ਫਦ

ਰ ਕਚਯ ਅਤ

ਫੱ ਤਖ ਦ ਖੰ ਬਾਂ ਹਜਸ ਪਦ ਹਦਨ ਦ ਹਫਯਤਾਂਤ

ਹਦਨ, ਆਯੀ ਫਹਰਸ਼ਯਜ਼, ਹਦੱ ਰੀ, 2016

ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-

ਦੀ ੜ੍ਹਾਈ ਅਤ ਅਹਧਆਵਾਂ ਤ ਹਵਚਾਯ ਚਯਚਾ

ਵਟਾਂਦਯਾ

ਹਬਆਚਾਯ ਨਾਰ ਫੰ ਹਧਤ ਹਵਹਸ਼ਆਂ ਉੱਯ

ਰ ਕਚਯ ਅਤ

ਹਨਫੰ ਧ ਯਚਨਾ ਕਯਨ ਦ ਹਨਮਭਾਂ ਦੀ ੜ੍ਹਾਈ

--------------

ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਦਾ ਅਹਬਆ

3

--------------

ਵਟਾਂਦਯਾ

ਹਵਆਕਯਨ:

ੰ ਜਾਫੀ ਹਵਆਕਯਨ :ਹਧਾਂਤ ਅਤ ਹਵਸਾਯ (ਫੂਟਾ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਸਯਕੀਯਤ ਹੰ ਘ ‘ਬਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ

(1) ਉਚਾਯਨ ਥਾਨ ਅਤ ਉਚਾਯਨ ਹਵਧੀਆਂ

ਹੰ ਘ ਫਯਾੜ੍) ਚਤਨਾ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਰੁਹਧਆਣਾ

ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-

ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ (ਸਯਕੀਯਤ

ਵਟਾਂਦਯਾ

ਹੰ ਘ) ਫਾਸਯੀ ਫਹਰਸ਼ਯਜ਼, ਹਦੱ ਰੀ

ਅਨੁਾਯ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਯਗੀਕਯਨ

4.

ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-

Assignment –2 : ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਵਰਕਾਯ ਰਗਟ ਹੰ ਘ ਦੀ ਯਚਨਾ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਤ ਾਹਸਤਕ ਮਗਦਾਨ ਜਾਂ ਨਾਵਰ ਦ ਹਵਸ਼ਾ-ਵਤੂ ਆਧਾਯਤ ਅਾਇਨਭੈਂਟ
ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਹਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

October, 2019
1

ਨਾਵਰ ਫੱ ਤਖ ਦ ਖੰ ਬਾਂ ਹਜਸ ਫਦ ਹਦਨ

ਰਗਟ ਹੰ ਘ ਹੱ ਧੂ, ਫੱ ਤਖ ਦ ਖੰ ਬਾਂ ਹਜਸ ਫਦ

ਰ ਕਚਯ ਅਤ

ਨਾਵਰ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ-ਵਤੂ, ਹਵਚਾਯਧਾਯਾਈ

ਹਦਨ, ਆਯੀ ਫਹਰਸ਼ਯਜ਼, ਹਦੱ ਰੀ, 2016

ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-

ਆਧਾਯ, ਨਾਵਰਕਾਯ ਦਾ ਾਹਸਤਕ ਮਗਦਾਨ

ਵਟਾਂਦਯਾ

----------------

ਅਤ ਯਚਨਾ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ੜ੍ਹਾਈ
ਭਾਜ, ਵਾਤਾਵਯਨ ਅਤ ਹਬਆਚਾਯ ਨਾਰ

2

---------------ਫਰ ਕ ਫਯਡ ਅਤ

ਫੰ ਹਧਤ ਹਵਹਸ਼ਆਂ ਉੱਯ ਹਨਫੰ ਧ ਯਚਨਾ

ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-

ਕਯਨ ਦ ਹਨਮਭਾਂ ਦੀ ੜ੍ਹਾਈ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਦਾ

ਵਟਾਂਦਯ

ਅਹਬਆ

3

ਹਵਆਕਯਨ:

(1)ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ

ਰ ਕਚਯ ਅਤ

(1) ਸ਼ਫਦ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਅਤ ਯੂਾਂਤਯਨ : ਨਾਂਵ,

ਹਸਰਾ (ੰ ਾਦਕ : ਜਹਗੰ ਦਯ ਹੰ ਘ ੁਆਯ ਤ

ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-

ੜ੍ਨਾਂਵ, ਹਵਸ਼ਸ਼ਣ, ਹਕਹਯਆ, ਹਕਹਯਆ

ਸਯ), ਫ ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. ਹਟਆਰਾ

ਵਟਾਂਦਯਾ

ਹਵਸ਼ਸ਼ਣ, ਫੰ ਧਕ ਮਜਕ, ਰਸ਼ਨ ੂਚਕ ਸ਼ਫਦ

(2)ੰ ਜਾਫੀ ਹਵਆਕਯਨ :ਹਧਾਂਤ ਅਤ ਹਵਸਾਯ
(ਫੂਟਾ ਹੰ ਘ ਫਯਾੜ੍)
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Unit Planning – 2019-20
November, 2019

1

ਨਾਵਰ ਫੱ ਤਖ ਦ ਖੰ ਬਾਂ ਹਜਸ ਫਦ ਹਦਨ ਦ

ਰਗਟ ਹੰ ਘ ਹੱ ਧੂ, ਫੱ ਤਖ ਦ ਖੰ ਬਾਂ ਹਜਸ ਫਦ

ਰ ਕਚਯ ਅਤ

ਕਰਾ ੱ ਖ ਦਾ ਅਹਧਐਨ

ਹਦਨ, ਆਯੀ ਫਹਰਸ਼ਯਜ਼, ਹਦੱ ਰੀ, 2016

ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-

----------------

ਵਟਾਂਦਯਾ
ਾਯ ਰਕਾਯ ਦ ਹਵਹਸ਼ਆਂ ਉੱਯ ਹਨਫੰ ਧ ਯਚਨਾ

2

ਕਯਨ ਦ ਹਨਮਭਾਂ ਦੀ ੜ੍ਹਾਈ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਦਾ

ਰ ਕਚਯ ਅਤ
----------------

ਅਹਬਆ

3

ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਹਵਚਾਯਵਟਾਂਦਯਾ

ਹਵਆਕਯਨ:

(1)ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਹਸਰਾ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ ਅਤ

ਭੁੱ ਚੀ ਹਵਆਕਯਨ ਦ ਹਨਮਭਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਯ

(ੰ ਾਦਕ : ਜਹਗੰ ਦਯ ਹੰ ਘ ੁਆਯ ਤ ਸਯ), ਫ

ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-

ਫਣਾ ਕ ਾਠਾਂ ਹਵਚ ਵਾਕ ਰ ਕ ਉਸਨਾਂ ਦਾ

ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. ਹਟਆਰਾ

ਵਟਾਂਦਯਾ

ਹਵਸਾਯਕ ਹਵਰ ਸ਼ਣ

(2)ੰ ਜਾਫੀ ਹਵਆਕਯਨ :ਹਧਾਂਤ ਅਤ ਹਵਸਾਯ
(ਫੂਟਾ ਹੰ ਘ ਫਯਾੜ੍)

4

ਭੁੱ ਚ ਹਰ ਫ ਦਾ ਅਹਬਆ ਅਤ ਦੁਸਯਾਈ (ਹਛਰ ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਨੀਵਯਹਟੀ ਰੀਹਖਆਵਾਂ ਦ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ)

3|Page

----------------

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
st
st
Class: BBA 1 (Semester: - 1 )
Subject: Punjabi Elementary
Subject Code: - BBA- 101
Subject Teacher:- Prof. Gurpreet Singh
Session :- 2019-20
S.No.

Syllabus/Topic

Reference

Mode of
Transactions

Additional
Resources

August 2019
ਗੁਯਭੁਖੀ ਵਯਣਭਾਰਾ ਤ ਰ ਖਣ ਰਫੰਧ :ਅੱ ਖਯ
ਸੱ ਸਖਆ: ਤਯਤੀਫਵਾਯ ਤ ਬੁਰਾਵੇਂ ਅੱ ਖਯ,

1.

ਅੱ ਖਯ ਫਣਤਯ :ਅੱ ਖਯ ਯੂ ਤ ਰ ਖਣ ਦ
ਸਨਮਭ

ਆਓ ੰ ਜਾਫੀ ਸੱ ਖੀ (ਤਨਾਭ ਸੰ ਘ
ੰ ਧੂ)

.ਫ.

ੰ ਜਾਫੀ

ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ

ਸਟਆਰਾ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ
ਫੱ ਸਚਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-

----------

ਵਟਾਂਦਯਾ

Assignment –1 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫੀ ਵਯਨਭਾਰਾ ਸਰਖਣ ਦ ਸਨਮਭਾਂ ਫੰ ਧੀ ਸਨਮਭਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਉਂਦੀ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ

2

ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ। ੂਯੀ ਵਯਨਭਾਰਾ ਸਰਖਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

September, 2019
ਗੁਯਭੁਖੀ ਅੱ ਖਯ ਤ ੰ ਜਾਫੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ
ਰਫੰਧ: ਵਯ ਤ ਸਵਅੰ ਜਨ ਵਯਗੀਕਯਨ ਦ
ਸਧਾਤ/ਉਚਾਯਨ ਵਯ ੂਚਕ ਅੱ ਖਯ ਤ

3

ਧੁਨੀਆਂ: ਛਾਣ ਤ ਵਯਤੋਂ ਸਵਅੰ ਜਨ ੂਚਕ
ਅੱ ਖਯ ਤ ਧੁਨੀਆਂ: ਛਾਣ ਤ ਵਯਤੋਂ
ਰਗਾਂ ਭਾਤਯਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਤ ਵਯਤੋਂ ਰਗਾਖਯਾਂ

ੰ ਜਾਫੀ ਸੱ ਖੀ (ੀਤਾ ਯਾਭ ਫਸਾਯੀ)
ਫ. ਸਫਊਯ. ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ

Teach yourself Punjabi (Hardev
Bahari) PB. Punjabi, Univ. Patiala

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ
ਫੱ ਸਚਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-

----------

ਵਟਾਂਦਯਾ

ਦੀ ਛਾਣ

4

Assignment –2 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਯ ਅਤ ਸਵਅੰ ਜਨਾਂ ਦ ਵਯਗੀਕਯਨ ਕਯਨ ਫੰ ਧੀ Assignment ਸਤਆਯ ਕਯਕ ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ
ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

October, 2019
5

ਸਰੱੀ ਦ ਅੱ ਖਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਦ ਸਨਮਭ: ੂਯ
ਤ ਅੱ ਧ ਅੱ ਖਯ ਦੀ ਛਾਣ ਤ ਵਯਤੋਂ ਵਯ
ੂਚਕ ਅੱ ਖਯਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਤ ਵਯਤੋਂ

6

7

ਵਯ ਵਾਸਕਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਤ ਵਯਤੋਂ ਭਾਤਯਾਂ
ਤ ਵਯ ਵਾਸਕਾਂ ਦੀ ਾਂਝੀ ਵਯਤੋਂ ਭਾਤਯਾਂ
ਦੀ ਸਵਅੰ ਜਨ ੂਚਕਾਂ ਨਾਰ ਵਯਤੋਂ

ਆਓ ੰ ਜਾਫੀ ਸੱ ਖੀ (ਤਨਾਭ ਸੰ ਘ
ੰ ਧੂ) .ਫ. ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ
ਸਟਆਰਾ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ
ਫੱ ਸਚਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯਵਟਾਂਦਯਾ
ੰ ਜਾਫੀ ਸੱ ਖੀ (ੀਤਾ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ

ਯਾਭ

ਫੱ ਸਚਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਸਫਊਯ.

ਫਸਾਯੀ)

ਫ.

ੰ ਜਾਫੀ

ਮੂਨੀ.

ਸਟਆਰਾ

Assignment –2 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਯ ਅਤ ਸਵਅੰ ਜਨਾਂ ਨਾਰ ਭਾਤਯਾਵਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਫੰ ਧੀ Assignment ਜਭਹਾਂ
ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

November, 2019
ੰ ਜਾਫੀ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ

8

ਆਓ ੰ ਜਾਫੀ ਸੱ ਖੀ

ਸਗਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱ ਖਯਾਂ ਸਵਚ ਸਰਖਣਾ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ

(ਤਨਾਭ ਸੰ ਘ ੰ ਧੂ)

ਸਪਸਤਆਂ ਅਤ ਭਸੀਸਨਆਂ ਦ ਨਾਭ

ਫੱ ਸਚਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

.ਫ. ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀ-

ਯੰ ਗਾਂ ਦ ਨਾਭ

9

ੰ ਜਾਫੀ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ
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----------

ਵਯਸਟੀ ਸਟਆਰਾ
ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ

ੰ ਜਾਫੀ ਸੱ ਖੀ (ੀਤਾ

----------

Unit Planning – 2019-20
ਪਰਾਂ-ਫਜੀਆਂ ਦ ਨਾਭ

ਫੱ ਸਚਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਸ਼ੂ-ੰ ਛੀਆਂ ਦ ਨਾਭ
ੰ ਜਾਫੀ

ਸਯਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ

ਯਾਭ

ਫਸਾਯੀ)

ਫ.

ੰ ਜਾਫੀ

ਮੂਨੀ.

ਸਫਊਯ.
ਰਫੰਧ

ਦੀ

ਸਟਆਰਾ

ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ
ਘਯਰੂ ਵਤੂਆਂ ਦ ਨਾਭ

10

Assignment –3 : ਭੁੱ ਚ ਸਰ ਫ ਦਾ ਅਸਬਆ ਅਤ ਦੁਸਯਾਈ (ਸਛਰ ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਰੀਸਖਆਵਾਂ ਦ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯਾਂ ਦ ਆਧਾਯ
’ਤ) ਾਯ ਸਰ ਫ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਆਫਜਕਸਟਵ ਟਾਈ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਬਆ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ
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Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
st
st
Class: BBA 1 (Semester: - 1 )
Subject: Business Economics-I
Subject Code: - BBA- 102
Subject Teacher: Dr. Bhavuk Mahindru
Session: 2019-20

S.No.

1

2

Suggested
Reading/
Reference
Books
July 2019

Syllabus Covered

Nature
and
Scope
of
Economics;
Consumer’s
Business
Behavior;
Economics
Utility
Approach:
Brief (Microeconomic
Outline of Law of Diminishing Analysis) by H L
Ahuja
Marginal Utility and Law of
Equi-Marginal Utility;

Mode of
Transactions

Additional
Resources*

Lecture,
Discussion

Video Lecture by

Tanya Kapil

August 2019
3
4
5

Indifference Curve Approach:
Consumer
Equilibrium;
Income. Price and Substitution
Effect.
Revealed Preference Theory
Law of Demand
Meaning of Demand and Its
Types; Law of Demand;
Derivation of Law of Demand.

Video Lecture by
Sandeep Bhogal
Business
Economics By
R.K.Lekhi

Lecture,
Discussion
Video Lecture by

Tanya Kapil

September 2019
7

8

9

Elasticity of Demand: its
measurement: Price, Income
and Cross Elasticities of
Demand.
Theory of Production: Law
of Variable Proportion: Total;
Average and Marginal.
Physical Product; Production
Possibility Curve, Marginal
Rate of Technical Substitution;
Returns to Scale.
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Economics for
Business By
Sloman John

Lecture,
Discussion

Video Lecture by
Tanya Kapil

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
st
st
Class: BBA 1 (Semester: - 1 )
Subject:- Business Mathematics
Subject Code:- BBA- 103
Subject Teacher:- Dr. Neeraj Goyal
Session :- 2019-20
S.No.

1

2

3

4

5.

6

Syllabus Covered
Functions: Introduction,
Characteristics of a
Function, Linear Function,
Exponential Function,
Logarithmic Function.
Matrices: Introduction,
Types of Matrices,
Operations on Matrices,
Transpose and Inverse of a
Matrix

Suggested Reading/
Reference Books
July 2019
Gupta C.B, “Statistical
Methods”, Vikas Publishing
Chapter1, 9
Aggarwal S.L, Aggarwal
Parmod, “Business
Statistics”, Kalyani
Publishers Chapter 1, 2

August 2019
Gupta C.B, “Statistical
Solutions of a System of Methods”, Vikas Publishing
Linear Equations: Cramer’s Chapter10
Rule and Matrix Inverse Aggarwal S.L, Aggarwal
Method.
Parmod, “Business
Statistics”, Kalyani
Publishers Chapter 3
Pillai R.S.N, Bhagavathi
Differentiation: Concept of
“Statistical”, S. Chand
Limit, Simple Derivatives
Chapter12
Excluding Trigonometric
Aggarwal S.L, Aggarwal
Functions Partial
Parmod, “Business
Differentiation,
Statistics”, Kalyani
Homogenous Functions.
Publishers Chapter 4
September 2019
Pillai R.S.N, Bhagavathi
Euler’s Theorem
“Statistical”, S. Chand
Applications of
Chapter13
Differentiation in Business.
Aggarwal S.L, Aggarwal
Maxima and Minima of up
Parmod, “Business
to Two Independent
Statistics”, Kalyani
Variables
Publishers Chapter 5
October 2019
Gupta C.B, “Statistical
Methods”, Vikas Publishing
Linear Programming:
Chapter12
Graphic and Simplex
Aggarwal S.L, Aggarwal
Methods;.
Parmod,
“Business
Statistics”,
Kalyani
7|Page

Mode of
Transactions

Lecture,
Discussion,

Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion
Video

ICT, Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion

Lecture and
Discussion

Additional
Resources *

Unit Planning – 2019-20
Publishers Chapter 6

7

8

November 2019
Gupta C.B, “Statistical
Methods”, Vikas Publishing
Chapter13
Transportation Problem :
Aggarwal S.L, Aggarwal
Methods and Tests;
Parmod,
“Business
Statistics”,
Kalyani
Publishers Chapter 7
Gupta C.B, “Statistical
Methods”, Vikas Publishing
Chapter14
Assignment Problem and
Aggarwal S.L, Aggarwal
Game Theory
Parmod, “Business
Statistics”, Kalyani
Publishers Chapter 8
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Lecture and
Discussion

Lecture and
Discussion

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
st
st
Class: BBA 1 (Semester: - 1 )
Subject: Business Organization and Management Principles -I
Subject Teacher: Kamini Gupta

S.No.

Syllabus Covered

1

Nature and Scope of Business.

2

Forms of Business Organizations:
Sole Trading Concerns,
Partnership Joint Stock
Company, Co-operative Societies

3

4

5

6

7

8

Suggested
Reading/
Reference
Books
July 2019
R.N. Gupta:
Business
Organization
And
Management
(S.Chand)

August 2019
Formation of a Company,
R.N. Gupta:
Government and Business, Public
Business
Enterprise, Small Business,
Organization
And
Management
Business Ethics.
(S.Chand)
September 2019
Management: Meaning Scope and
Robbin:
Importance, Functions of
Organisation
Management
Behaviour
Planning: Definition , Levels of
(Prentice Planning, Steps Involved in
Hall)
Planning.
October 2019
Organization Structure: Formal
and Informal Organization
Robbin:
Structure.
Organisation
Behaviour
Managerial Control and
(Prentice Techniques. Management by
Hall)
objective (MBO). Span of
Control.
November 2019

9

Delegation of Authority:
Principles, Process and problems.
Delegation Vs Decentralization.

10

Morale meaning and importance.
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Robbin:
Organisation
Behaviour
(Prentice Hall)

Code: BBA-104
Session: 2019-20

Mode of
Transactions

Additional
Resources*

Lecture,
Discussion

Video Lecture by
Ekeeda

Lecture

Lecture,
Discussion
Lecture,

Video Lecture by
Magnet Brains

Lecture,
Discussion
Lecture,
Discussion

Video Lecture by
Edupedia World

Lecture

Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion

Lecture

Video Lecture by
Madhu Bhatia

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
st
nd
Class: BBA 1 (Semester: - 2 )
Subject: Communication Skills in Punjabi
Subject Code: - BBA- 201
Subject Teacher:- Prof. Kulwinder Singh
Session :- 2019-20
Mode of
Additional
S.No.
Syllabus/Topic
Reference
Transactions
Resources
ਜਨਵਯੀ , 2020
ਚਣਵੇਂ ੰ ਜਾਫੀ ਹਨਫੰ ਧ ੁਤਕ
1.

ਹਵਚੋਂ : ਹਕਯਤ, ਘਯ ਦਾ ਹਆਯ

ਚਣਵੇਂ ੰ ਜਾਫੀ ਸਨਫੰ ਧ,(ੰ ਾ. ਜਸਗੰ ਦਯ ਸਘ ੁਆਯ,

ਅਤ ਉਭਯ ਰੰਭੀ ਸ ਕਦੀ ਸ

ਯਭਜੀਤ ਸੰ ਘ ਸੱ ਧੂ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ ੰ ਜਾਫੀ

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-

ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ, ਸਟਆਰਾ (2016)

ਵਟਾਂਦਯਾ

ਹਨਫੰ ਧਾਂ ਦੀ ੜ੍ਾਈ ਅਤ ਇਸਨਾਂ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

VIDEO LECTURE ABOUT
ESAAY Ghar da Pyar

ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ ਵਤੂ
ਫਰ ਕ ਫਯਡ,
ਵਾਯਕ ੱ ਤਯ

2.

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯਵਟਾਂਦਯਾ

3.

ਸ਼ਫਦ ਫਣਤਯ : ਸਯਬਾਸ਼ਾ, ਭੁੱ ਢਰ

(1) 1)ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਸਸਰਾ

ੰ ਕਰ, ਭੂਰ ਯੂ, ਅਗਤਯ,ਛਤਯ

(ੰ ਾਦਕ : ਜਸਗੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੁਆਯ, ਫਰਦਵ ਸੰ ਘ ਚੀਭਾ,

ਸਵਬੁਤਤ ਯੂ ਅਤ ਯੂਾਂਤਯੀ ਯੂ

ੁਖਸਵੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੰ ਘਾ,ਵਦ ਅਗਨੀਸਤਯੀ),

ਸ਼ਫਦ ਯਕਾਯ, ਦੀਕ
ਫਹਰਸ਼ਯਜ਼ ਜਰੰਧਯ, ਡਾ ਵਦ
ਅਗਨੀਸਤਯੀ 2008

(2) ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤ ਅਤ ਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾ ਸੰ ਘ
ਫਯਾੜ)
4.

Assignment –1 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨਾਂ ਸਨਫੰ ਧਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ-ਵਤੂ ਅਤ ਸਵਆਕਯਨ ਸਵਚੋਂ ਸ਼ਫਦ ਫਣਤਯ ਨਾਰ ਫੰ ਸਧਤ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

ਪਯਵਯੀ, 2020
ਚਣਵੇਂ ੰ ਜਾਫੀ ਹਨਫੰ ਧ ੁਤਕ
1.

ਹਵਚੋਂ : ਭਨ ਦੀ ਭਜ, ਬਾਯਤ ਸਵਚ

ਚਣਵੇਂ ੰ ਜਾਫੀ ਸਨਫੰ ਧ,(ੰ ਾ. ਜਸਗੰ ਦਯ ਸਘ ੁਆਯ,

ਕਰਾ, ਅੱ ਥਯੂ, ੁਯਾਣਾ ੰ ਜਾਫ ਸਨਫੰ ਧਾਂ

ਯਭਜੀਤ ਸੰ ਘ ਸੱ ਧੂ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ ੰ ਜਾਫੀ

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-

ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ, ਸਟਆਰਾ (2016)

ਵਟਾਂਦਯਾ

ਦੀ ੜਾਈ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਵਤੂ
ਫਰ ਕ ਫਯਡ ਅਤ
2.

ਵਾਯਕ ੱ ਤਯਾਂ ਫੰ ਧੀ ਅਹਬਆ

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯਵਟਾਂਦਯਾ
(1)ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਸਸਰਾ (ੰ ਾਦਕ

3.

: ਜਸਗੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੁਆਯ,ਫਰਦਵ ਸੰ ਘ ਚੀਭਾ,ੁਖਸਵੰ ਦਯ

ਸ਼ਫਦ ਯਚਨਾ : ਸਯਬਾਸ਼ਾ ਅਤ

ਸੰ ਘ ੰ ਘਾ,ਵਦ ਅਗਨੀਸਤਯੀ),

ਭੁੱ ਢਰ ੰ ਕਰ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,
ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-

(2) ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤ ਅਤ ਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾ ਸੰ ਘ

ਵਟਾਂਦਯਾ

ਫਯਾੜ)
4.

Assignment –2 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨਾਂ ਸਨਫੰ ਧਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ-ਵਤੂ ਅਤ ਸਵਆਕਯਨ ਸਵਚੋਂ ਸ਼ਫਦ ਯਚਨਾ ਨਾਰ ਫੰ ਸਧਤ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

ਭਾਯਚ 2020

1.

ਚਣਵੇਂ ੰ ਜਾਫੀ ਹਨਫੰ ਧ ੁਤਕ

ਚਣਵੇਂ ੰ ਜਾਫੀ ਸਨਫੰ ਧ,(ੰ ਾ. ਜਸਗੰ ਦਯ ਸਘ ੁਆਯ,

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਹਵਚੋਂ

ਯਭਜੀਤ ਸੰ ਘ ਸੱ ਧੂ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ ੰ ਜਾਫੀ

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-

ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ, ਸਟਆਰਾ (2016)

ਵਟਾਂਦਯਾ

:ਭਯਾ

ਕਭਯਾ-ਸੱ ਤਰ

ਕੜਾਸੀ, ਦਾ ਭਰੂਕਾ ਮੂੰ

ਦੀ
ਕਸ,

ਇੰ ਗਰੈਂ ਡ ਦਾ ਗੀ ਭਵਾਯ, ੜਕ
ਾਯ ਕਯਦਾ ਫੁਢਾ ਸਨਫੰ ਧਾਂ ਦੀ
ੜਾਈ ਅਤ ਸਵਸ਼ਾ-ਵਤੂ
ਵਾਯਕ ਸਚੱ ਠੀ ੱ ਤਯ ਅਸਬਆ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,
ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-

2.

ਵਟਾਂਦਯਾ
3.

ਬਾਸ਼ਾ ਵੰ ਨਗੀਆਂ : ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ
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(1)ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਸਸਰਾ (ੰ ਾਦਕ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

Unit Planning – 2019-20
ਟਕਾਰੀ ਯੂ, ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਉ ਬਾਸ਼ਾ

: ਜਸਗੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੁਆਯ,ਫਰਦਵ ਸੰ ਘ ਚੀਭਾ,ੁਖਸਵੰ ਦਯ

ਦਾ ਅੰ ਤਯ ਅਤ ਅੰ ਤਯ ਅਤ ਅੰ ਤਯ

ਸੰ ਘ ੰ ਘਾ,ਵਦ ਅਗਨੀਸਤਯੀ),

ਫੰ ਧ, ੰ ਜਾਫੀ ਉਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤ

(2) ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤ ਅਤ ਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾ ਸੰ ਘ

ਛਾਣ ਸਚੰ ਨਹ।
4.

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯਵਟਾਂਦਯਾ

ਫਯਾੜ)

Assignment –3 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨਾਂ ਸਨਫੰ ਧਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ-ਵਤੂ ਅਤ ਸਵਆਕਯਨ ਸਵਚੋਂ ੰ ਜਾਫੀ ਦੀਆਂ ਉਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਰ ਫੰ ਸਧਤ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ
ਜਾਵਗਾ।

ਅਰਰ 2020

1.

ਚਣਵੇਂ ੰ ਜਾਫੀ ਹਨਫੰ ਧ ੁਤਕ

ਚਣਵੇਂ ੰ ਜਾਫੀ ਸਨਫੰ ਧ,(ੰ ਾ. ਜਸਗੰ ਦਯ ਸਘ ੁਆਯ,

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਹਵਚੋਂ :ਅੰ ਡਭਾਨ ਸਨਕਫਾਯ ਦੀ ਧਯਤੀ

ਯਭਜੀਤ ਸੰ ਘ ਸੱ ਧੂ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ ੰ ਜਾਫੀ

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ

ਤ, ਸਚੱ ਟੀਆਂ ਯਾਤਾਂ ਦ ਸ਼ਸਸਯ ਸਵਚ,

ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ, ਸਟਆਰਾ (2016)

ਵਟਾਂਦਯਾ

ਸਵਆਕਯਨ:

(1)ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਸਸਰਾ (ੰ ਾਦਕ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਭੁੱ ਚੀ ਸਵਆਕਯਨ ਦਾ ਸਵਸਾਯਕ

: ਜਸਗੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੁਆਯ,ਫਰਦਵ ਸੰ ਘ ਚੀਭਾ,ੁਖਸਵੰ ਦਯ

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ

ਸਵਰ ਸ਼ਣ

ਸੰ ਘ ੰ ਘਾ,ਵਦ ਅਗਨੀਸਤਯੀ),

ਵਟਾਂਦਯਾ

ਨਾਰ

ਸਵਚਾਯ-

ਨਾਰ

ਸਵਚਾਯ-

ਦਤੀ ਦੀ ਭਸਸਕ, ਸਖਡਾਯੀਆਂ ਦ
ਵਸਸਭ ਸਨਫੰ ਧਾਂ ਦੀ ੜਾਈ ਅਤ
ਇਸਨਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ ਵਤੂ

2

(2) ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤ ਅਤ ਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾ ਸੰ ਘ
ਫਯਾੜ)
3

Assignment –4 : ਭੁੱ ਚ ਸਰ ਫ ਦਾ ਅਸਬਆ ਅਤ ਦੁਸਯਾਈ (ਸਛਰ ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਰੀਸਖਆਵਾਂ ਦ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ)

11 | P a g e

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
st
nd
Class: BBA 1 (Semester: - 2 )
Subject: Punjabi Elementary
Subject Code: - BBA- 201
Subject Teacher:- Prof. Gurpreet Singh
Session :- 2019-20
Mode of
Additional
S.No.
Syllabus/Topic
Reference
Transactions
Resources
January 2020
ਸ਼ਫਦ ਰਫੰਧ : ਸ਼ਫਦ ਜੜਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ
ਦ ਅੱ ਖਯੀ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦ ਸ਼ਫਦ-ਜੜ

1

ਆਓ ੰ ਜਾਫੀ ਸੱ ਖੀ (ਤਨਾਭ ਸੰ ਘ ੰ ਧੂ) .ਫ. ੰ ਜਾਫੀ

ਸਤੰ ਨ ਅੱ ਖਯੀ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦ ਸ਼ਫਦ-ਜੜ

ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਸਟਆਰਾ

ਫਸੁ-ਅੱ ਖਯੀ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦ ਸ਼ਫਦ-ਜੜ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ
ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

----------

ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਅਤ ਸਵਆਕਯਨਕ ਵਯਗਾਂ
ਦੀ ਛਾਣ

2

Assignment –1 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫੀ ਦ ਸ਼ੁੱ ਧ ਸ਼ਫਦ ਸਰਖ ਕ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਸਵਚ ਵਯਤੋਂ ਕਯਕ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।
February, 2020
ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਦਾ ਸਧਾਂਤ, ਛਾਣ ਤ

1

ਵਯਤੋਂ
(ਨਾਂਵ, ੜਨਾਂਵ, ਸਵਸ਼ਸ਼ਣ, ਸਕਸਯਆ, ਸਕਸਯਆ
ਸਵਸ਼ਸ਼ਣ, ਫੰ ਧਕ, ਮਜਕ ਆਸਦ)

2

ੰ ਜਾਫੀ ਸੱ ਖੀ (ੀਤਾ ਯਾਭ ਫਸਾਯੀ) ਫ. ਸਫਊਯ.
ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ
Teach yourself Punjabi (Hardev Bahari) PB.
Punjabi, Univ. Patiala

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ
ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

----------

Assignment –2 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਦ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਦ ਵਯਗੀਕਯਨ ਫਾਯ Assignment ਸਤਆਯ ਕਯਕ ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।
March, 2020
ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਅਤ ਸਵਆਕਯਨਕ ਵਯਗਾਂ
ਦੀ ਛਾਣ

1

ਸਵਆਕਯਨਕ ਵਯਗਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਅਤ ਵਯਤ

ਆਓ ੰ ਜਾਫੀ ਸੱ ਖੀ (ਤਨਾਭ ਸੰ ਘ ੰ ਧੂ) .ਫ. ੰ ਜਾਫੀ
ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਸਟਆਰਾ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ
ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

----------

(ਸਰੰਗ, ਵਚਨ, ਕਾਰ ਅਤ ੁਯਖ ਆਸਦ)
ਸ਼ਫਦ ਫਣਤਯ ਤ ਸਵਆਕਯਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ
ਸਧਾਂਤ ਤ ਵਯਤੋਂ:

ੰ ਜਾਫੀ ਸੱ ਖੀ (ੀਤਾ ਯਾਭ

ੰ ਜਾਫੀ ਸ਼ਫਦ ਫਣਤਯਾਂ ਦਾ ਸਧਾਂਤ, ਛਾਣ ਅਤ

2

ਵਯਤੋਂ: (ਅਗਤਯ, ਸਛਤਯ, ਭਾ ਅਤ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ

ਦੁਸਯੁਕਤੀ)

ਫੱ ਸਚਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਸਵਆਕਯਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਧਾਂਤ ਛਾਣ ਤ
ਵਯਤੋਂ

ਫਸਾਯੀ) ਫ. ਸਫਊਯ. ੰ ਜਾਫੀ
ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ

----------

Teach yourself Punjabi
(Hardev Bahari) PB.
Punjabi, Univ. Patiala

(ਵਾਕੰ ਸ਼, ਉਵਾਕ ਤ ਵਾਕ)

3

Assignment –3

: ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਤਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਦ ਸ ਵਾਕ ਫਣਾਉਣ ਦ ਯੂ ਸਵਚ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

April, 2020
ਸ਼ਫਦ ਫਣਤਯ ਤ ਸਵਆਕਯਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ

1

ਆਓ ੰ ਜਾਫੀ ਸੱ ਖੀ (ਤਨਾਭ

ਸਧਾਂਤ ਤ ਵਯਤੋਂ:

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ

ਸੰ ਘ ੰ ਧੂ) .ਫ. ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀ-

ਸ਼ਫਦਾਂ ਦਾ ਸਵਆਕਯਨਕ ਭਰ : ਸਧਾਂਤ ਤ

ਫੱ ਸਚਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਵਯਸਟੀ ਸਟਆਰਾ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ

ੰ ਜਾਫੀ ਸੱ ਖੀ (ੀਤਾ ਯਾਭ

ਫੱ ਸਚਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਫਸਾਯੀ) ਫ. ਸਫਊਯ. ੰ ਜਾਫੀ

ਸਵਸਾਯ

2

ਸਵਸ਼ਯਾਭ ਸਚੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਅਤ ਵਯਤੋਂ
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----------

----------

Unit Planning – 2019-20
ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ
Teach yourself Punjabi
(Hardev Bahari) P.B.
Punjabi University Patiala

3

Assignment –4 : ਭੁੱ ਚ ਸਰ ਫ ਦਾ ਅਸਬਆ ਅਤ ਦੁਸਯਾਈ (ਸਛਰ ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਰੀਸਖਆਵਾਂ ਦ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ) ਾਯ ਸਰ ਫ ਦ
ਆਧਾਯ ਤ ਆਫਜਕਸਟਵ ਟਾਈ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਬਆ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ
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Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
st
nd t
Class: BBA 1 (Semester: - 2 )
Subject: Communication Skills in English
Subject Code: - BBA- 202
Subject Teacher:- Prof. Harleen Kaur
Session :- 2019-20
S.
Mode of
Syllabus /Topics
References
Additional Resourses
No.
Transactions
January - 2020
Ellipsis and
Discussion,
Substitution, DirectPractice exercises,
1
Oxford Practice
Intermediate English
Indirect speech
Worksheets
Grammar by John
Grammar
by
Sentence Connectors,
Discussion,
Eastwood
Raymond Murphy
Imaginative use of
Practice exercises,
2
Parts of Speech
Worksheets
Paragraph writing,
Discussion,
English Grammar
3
Composition and Writing
Descriptive writing
Practice
and Composition
Skills (Orient BlackSwan
by Wren and
Paraphrasing and
2016)
Practice
4
Martin
Expansion
February - 2020
5
6
7

Language and
Society, Style and
Register
Fundamentals of
Broadcasting
TV network and
Education TV

8

Precis and
Comprehension

9

Sentence Variation
and Rewriting

10

Letter writing,
Report writing, Script
writing

11

12

Language and
Communication
Idioms and Phrases,
General Knowledge
and Current affairs

The Art of
Broadcasting by
S.P. Jain

Discussion, NoteMaking

English Grammar
and Composition
Practice
by Wren and
Martin
Oxford Practice
Lecture,
Grammar by John
Worksheets
Eastwood
March - 2020
English Grammar
and Composition
Practice
by Wren and
Martin

Journalism and Mass
Communication by Vir Bala
Aggarwal & V.S. Gupta

Composition and Writing
Skills (Orient BlackSwan
2016)
Intermediate English
Grammar by Raymond
Murphy
Composition and Writing
Skills (Orient BlackSwan
2016)

Effective Business
Communication by
M.V. Rodriques

Discussion, NoteMaking

Journalism and Mass
communication by Vir Bala
Aggarwal and V. S. Gupta

The Students'
Companion by
Wilfred D. Best

Discussion and
Quiz

Competition Success
Review and Newspapers

April - 2020
13

Radio as
communication
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Radio News
Writing by Corl
Warren

Discussion, NoteMaking

Journalism and Mass
Communication by Vir Bala
Aggarwal and V. S. Gupta

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
st
nd
Class: BBA 1 (Semester: - 2 )
Subject: Business Economics-II
Subject Code: - BBA- 203
Subject Teacher: Dr. Bhavuk Mahindru
Session: 2019-20

S.No
.

1
2
3
4
5

6
7

8

9

10

11

12
13
14

Syllabus/Topics

Reference

January 2020
1)R.K.Lekhi
Business
Economics
Kalyani
Publishers
2)Modern
Rent : Ricardian Theory
Economic
Theory
Rent: Modern Theory
Adarsh Chand
Problems of finding Analytic
Shyam Lal
function when real or imaginary
Charitable
Parts is given or vice versa
trust.
February 2020
Profit : Dynamic Theory: Risk
theory
Monopolistic Competition:
1)R.K.Lekhi
Concept, Assumptions, Price
Business
Determination
Economics
Selling Cost, Excess capacity,
Kalyani
Difference between Monopolistic Publishers
Competition and Imperfect
Competition
2) Modern
Economic
Introduction to the Concept of
Theory
Duopoly and Oligopoly.
Adarsh Chand
Business Concepts: Micro Vs
Shyam Lal
Macro Economics. Variables: Real
Charitable
and Nominal; Induced and
trust.
Autonomous, Ex-ante and Expost,
March 2020
National Income: Definition and
Importance Gross and Net
National Product, Gross and Net
Modern
Domestic Product; Personal
Economic
Income and Disposable Income
Theory
Adarsh Chand
Income Method Problems in
Shyam Lal
Measurement of National
Charitable
Output Method Problems in
Measurement of National Income. trust.
Expenditure Method Problems in
Measurement of National Income.
Pricing of Factors: Marginal
Productivity theory of
distribution..
Modern theory of Distribution
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Mode of
Transactions

Additional
Resources*

Lecture
Internet Notes
Lecture,
Lecture,

Internet Notes
Video Lecture by
Prof K Gakhar (
MDU Rohtak)

Lecture
Lecture

Lecture,
Discussion
Lecture,

Lecture,

Lecture

Lecture

Lecture

Lecture/
Discussion
Lecture
Lecture/
Discussion

Assignment I

15
16
17

18
19
20

Unit Planning – 2019-20
Say’s law of market and
R.K.Lekhi
Keynesian
Business
Classical theory of Employment
Economics
Kalyani
Theory of Employment, Inflation.
Publishers
April 2020
Consumption Function: Saving
1)R.K.Lekhi
and Investment Function
Business
Multiplier: Static and Dynamic
Economics
Analysis
Kalyani
Multiplier-Accelerator Interaction Publishers
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Lecture

Video from
youtube

Lecture

Lecture/
Discussion
Lecture/
Discussion
Lecture

Assignment II

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
st
nd
Class: BBA 1 (Semester: - 2 )
Subject:- Business Statistics
Subject Teacher:- Dr. Neeraj Goyal
Suggested Reading/
S.no.
Syllabus Covered
Reference Books
January 2020
Statistics: Introduction,
Gupta C.B, “Statistical
Importance and Scope of
Methods”, Vikas Publishing
1
Statistics
Chapter1, 9
Aggarwal S.L, Aggarwal
Measure of Central
Parmod,
“Business
Tendency: Mean, Median,
2
Statistics”,
Kalyani
Mode and Quartiles
Publishers Chapter 1, 2
Assignment –I Discussion
February 2020
Gupta C.B, “Statistical
Methods”, Vikas Publishing
Measures of Dispersion:
Chapter10
Range, Quartile Deviation,
Aggarwal S.L, Aggarwal
3
Mean
Deviation
and
Parmod, “Business
Standard Deviation
Statistics”, Kalyani
Publishers Chapter 3
Correlation Analysis:
Pillai R.S.N, Bhagavathi
Introduction, Types of
“Statistical”, S. Chand
Correlation, Measurement
Chapter12
of Correlation: Karl
Aggarwal S.L, Aggarwal
4
Pearson’s Coefficient of
Parmod, “Business
Correlation, Spearman’s
Statistics”, Kalyani
Rank Correlation.
Publishers Chapter 4
Assignment –II Discussion
March 2020
Regression Analysis:
Pillai R.S.N, Bhagavathi
Introduction, Utility,
“Statistical”, S. Chand
Method of Least Squares,
Chapter13
Coefficient of Regression,
Aggarwal S.L, Aggarwal
5.
Standard Error of Estimate, Parmod, “Business
Coefficient of
Statistics”, Kalyani
Determination.
Publishers Chapter 5
Time Series and
Gupta C.B, “Statistical
Forecasting: Introduction,
Methods”, Vikas Publishing
Components of Time Series
Chapter12
Analysis, Measurement of
Aggarwal S.L, Aggarwal
6
Secular Trend and
Parmod,
“Business
Measurement of Seasonal
Statistics”,
Kalyani
Variations, Measurement of
Publishers Chapter 6
Cyclical Variations.
Assignment –III Discussion
April 2020
Gupta C.B, “Statistical
7
Index Numbers:
17 | P a g e

Subject Code:- BBA- 204
Mode of
Transactions

Additional
Resources *

Lecture,
Discussion,
Lecture,
Discussion
Assignment

Assignment –I

Lecture,
Discussion
Video
Assignment –II

ICT, Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion

Assignment –
III

Lecture and
Discussion

Lecture and

Assignment –

Unit Planning – 2019-20
Methods”, Vikas Publishing
Chapter13
Aggarwal S.L, Aggarwal
Parmod,
“Business
Statistics”,
Kalyani
Publishers Chapter 7
Gupta C.B, “Statistical
Interpolation
and Methods”, Vikas Publishing
Chapter14
Extrapolation:
Introduction,
Utility, Aggarwal S.L, Aggarwal
Assumptions, Methods of Parmod, “Business
Interpolation, Extrapolation Statistics”, Kalyani
Publishers Chapter 8
Revision of Important
Topics
Discussion
(OLD
University
Papers
and
Problems)
Introduction, Price Index
Numbers, Quantity Index
Numbers, Choice of Base
for Computing Index
Numbers.

8

9
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Discussion

Lecture and
Discussion

Lecture &
Discussions

IV

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
st
nd
Class: BBA 1 (Semester: - 2 )
Subject: Business Organization and Management Principles -II
Subject Teacher: Kamini Gupta
S.No.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Syllabus/Topics

Reference

January 2020
R.N. Gupta:
Evolution Of Management Thought
Business
Organization
School Of Management Thought
And
Management
Frederick Taylor And Scientific
(S.Chand)
Management
Henry Fayol And Principles Of
Koontz &
Management.
Weihrich:
Emergence Of Behavioural
Business
Sciences (Hawthorne Experiments,
Organization
Chester Barnard & Elton Mayo)
And
Maslow And Hierarchy Of Needs
Management
Contribution Of Mc Gregor
(Pearson
Human Factors In Management &
Education)
Motivation
February 2020
R.N. Gupta:
Leadership: Nature and Styles,
Business
assignment
Organization
Developing Quality and
And
Techniques of Leadership.
Management
Communication Process.
(S.Chand)
Organizational Behavior: Concept,
Scope, Significance
OB Model, Historical Perspective
of OB
Evolution of OB
OB: Emerging Trends and Future
Robbin:
Prospects
Organisation
Behaviour
Individual Behavior: Conceptual
(Prentice Framework for Understanding the
Hall)
Individual Behavior
Biological Foundations of Behavior
March, 2020
Sensation Cognitive Process
Robbin:
Beliefs
Organisation
Values: Importance, Sources of
Behaviour
Value System
(Prentice Type of Values
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Hall)

Mode of
Transactions

Code: BBA-205

Additional
Resources*

Lecture,
Discussion
Lecture
Lecture
Lecture

Assignment 1

Lecture
Lecture
Lecture
Lecture
Lecture,
Discussion
Lecture,
Lecture
Lecture,
Discussion
Lecture,
Discussion
Lecture
Lecture,
Discussion
Lecture
Lecture
Lecture,
Discussion
Lecture,
Discussion
Lecture

Assignment 2

21
22
23

24

Unit Planning – 2019-20
Group: Definition, Classification,
Lecture
Why do people join Group
Usefulness of Groups in
Organizations, Nature and
Lecture
Significance of Informal Groups
Group Dynamics: Methods of
Lecture
Group Analysis
April, 2020
Lecture,
Group Behavior Model
Discussion

25

Contingency Variables that effect
Group Behavior

26

Group Cohesiveness

27

28

Group Decision Making: Nature,
Process, Styles
How do Groups make Decisions,
Advantages & Disadvantages,
Strategies of Improving Group
Decisions
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Robbin:
Organisation
Behaviour
(Prentice Hall)

Lecture,
Discussion
Lecture
Lecture,
Discussion
Lecture

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
nd
rd
Class: BBA 2 (Semester: - 3 )
Subject: Principle of HRM
Subject Code: - BBA- 301
Subject Teacher:- Dr. Bhavuk Mahindru
Session :- 2019-20
S.
No.

Syllabus/Topics

1

Meaning, scope & Objectives,
Challenges of HRM

2

Concept, need & importance,
process, Barriers factors
affecting Human Resource
Planning

3

4
5

6

7

8

Job Analysis: Meaning, factors
affecting JD, various
techniques of JD
Recruitment: Selection,
meaning, process, selection
test and interview, Barriers
Introduction and orientation:
Concepts, process, benefits
Managing career, promotion;
meaning, significance,
Promotion Policy, other issues
related to promotions
Demotion: Meaning, reasons,
implications for HRM
Transfer: Meaning, purpose,
policy and other issues related
to transfer

9

Separation: meaning types
and benefit

10

Managing Industrial relations,
Importance, approaches to IR
strategies

Reference
July 2019
Human Resource
Management by S.S.
Khanka
Strategic Human
Resource
Management by
Ananda Das Gupta
August 2019
Human Resource
Management by S.S.
Khanka
Strategic Human
Resource
Management by
Ananda Das Gupta
September 2019
Human Resource
Management by S.S.
Khanka
Strategic Human
Resource
Management by
Ananda Das Gupta
Human Resource
Management Kalyani
publishers
October 2019
Human Resource
Management by S.S.
Khanka

Mode of
Transactions

Lecture,
Discussion

Additional
Resources*
You tube lecture
Shri
ram
learning classes

Case study
Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion

Web notes

Youtube lecture

Youtube lecture
Lecture,
Discussion

November 2019
11
12
13

Dispute, Nature Causes &
settlement of disputes
Grievance Handling
Procedure, nature, sources
Managing workplace safety
and health issues
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Human Resource
Management by S.S.
Khanka

Lecture,
Discussion
Youtube lecture

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
Class – BBA 2nd Semester 3rd
Subject: Business Accounting
Subject Code: BBA-302
Subject Teacher: Dr. Neeraj Goyal
Session: 2019-20
S.
No.

Syllabus/Topics

Reference

Mode of
Transactions

Additional
Resources*

July 2019

1

2

3

Meaning and scope of accounting:
Need, Development & Definition
of accounting, book- keeping and
accounting, persons interested in
accounting information
Branches of accounting,
objectives, basic understanding of
accounting standards
Accounting transactions:
accounting cycle, Journal, rules of
debit and Credit

S. N MaheshwariAdvanced
Accounting

Lecture,
Discussion

Video
lecture by
Swami
Naik

M.C Shukla & T.S
grewal- Advanced
Accounting

August 2019
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16

Compound journal entry: opening
entry

S. N MaheshwariAdvanced
Accounting

Relationship between journal and
ledger, rules for posting
M.C Shukla & T.S
Trial Balance, sub division of
grewal- Advanced
journal
Accounting
Difference between capital and
revenue items
September 2019
Final account: Manufacturing,
A.K Dhir:
trading, profit and loss account
Advanced
Accounting
Balance sheet: adjustment entries
Rectification of errors
Suspense account
October 2019
Depreciation provisions and
reserves: concept &, causes of
depreciation
Financial
Depreciation, depletion,
Accountingamortization and dilapidation
Depreciation accounting: methods kalyani publishers
for providing depreciation
Depreciation policy, Provisions
and reserves
November 2019
Partnership accounts: Essential
M.C Shukla & T.S
characteristics of partnership,
grewal- Advanced
partnership deed
Accounting
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Lecture,
Discussion
Lecture
Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion

lecture by
Saima
academy

17

18

Unit Planning – 2019-20
Final Accounts: adjustments after
closing the accounts, fixed and
fluctuating capital,
Goodwill; joint life policy, change
in profit sharing ratio
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Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
Class – BBA 2nd Semester 3rd
Subject: Principles of Marketing Management
Subject Code: BBA-303
Subject Teacher: Dr. Bhavuk Mahindru
Session: 2019-20

S.
No.

Syllabus/Topics

Reference

Mode of
Transactions

Additional
Resources*

July 2019
1

2
3

4
5
6
7

8
9
10

11
12
13

Marketing concepts: Philosophies
and functions, modern concept
and importance of marketing with
special reference to India
Marketing Environment: meaning
and forces
Marketing Mix and its elements
Market segmentation: meaning
and basis of marketing
segmentation
Consumer behaviour: meaning &
process
Buying process: Factors
influencing consumer behaviour

Marketing
Management by
Rajan Saxena
Marketing
Management by
M. Govindarajan

Promotion mix, personal selling

15

Advertisement decisions & sales
promotion

16

Laws affecting marketing in India
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Video from
youtube

August 2019
Marketing
management by
Ramaswamy
Marketing
Management by
M. Govindarajan

MIS – Concept and Components
September 2019
Marketing research: Meaning,
features and scope of marketing
research
Marketing
Product Development: Product
Management by
life cycle, concept and stages
M. Govindarajan
Pricing decisions: meaning of
product pricing, objectives,
methods of pricing
October 2019
Marketing
Channels of Distribution
Management by
M. Govindarajan
Types of marketing channels
Marketing
Factors influencing channel
Management by
choice
Rajan Saxen
November 2019

14

Lecture,
Discussion

Marketing
Management by
M. Govindarajan

Video from
youtube

Video from
youtube
Lecture,
Discussion
Video from
youtube

Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion

Video from
youtube

Video from
youtube

Unit Planning – 2019-20

MULTANI MAL MODI COLLEGE, PATIALA
UNIT PLAN
Class – BBA 2nd Semester 3rd
Subject : Business Laws-1
Subject Teacher : Ms. Kamini
S.N
Syllabus/Topics
o.

Reference

Subject Code: BBA 304
Session : 2019-2020
Mode of
Additional
Transactions
Resources*

July 2019
1
2

Definition and Nature of contract
Offer and Acceptance

3

Consideration

4

Capacity of parties

5

Free consent
Legality of contract and
agreements declared void
Contingent contracts

6
7

Business Laws
kalyani publisher
Merchantile law
by Arun Kumar

Lecture,
Discussion

Internet Notes
Internet Notes
Video Lecture by
sanjay vyas
Sudhir sachdeva
Video lecture
Lecture by CA
Ravi Kumar

August 2019
8
9
10

Performance of contracts
Discharge of contract
Quasi contracts

11

Remedies for breach of contract

12
13
14

Indemnity and guarantee
Bailment and Pledge
Agency

Business Laws by
Nirmal Singh
Deep & Deep
Publication pvt.
Ltd
Business Laws
kalyani publisher

Assignment I
Lecture,
Discussion

September 2019
15

Contract of sale of goods

16
17
18
19
20

Conditions and warranties
Transfer of ownership
Performance of contract
Remedial measures
Auction sales and hire purchase act

21
22
23
25
26
27
29

Video from
youtube
Business Laws
kalyani publisher

October 2019
Negotiable instruments
Business Laws
kalyani publisher
Promissory Notes, bill of
Business Laws
exchange, cheques & hundis
M.C kucchal &
Parties to negotiable instruments
Vivek Kucchal
November 2019
Discharge of parties from liability
Business Laws
Dishonour
of
negotiable
kalyani
instrument
publisher
Banker and customer
Consumer protection act
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Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion

Assignment II

Video from
youtube

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
nd
rd
Class – BBA 2 Semester 3
Subject: Communication Skills in Punjabi
Subject Code: - BBA- 307
Subject Teacher:- Prof. Kapil Sharma
Session :- 2019-20
Mode of
Additional
S.No.
Syllabus/Topic
Reference
Transactions
Resources
August, 2019
ਕਥਾ ਵਾਯਤਾ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ਉਜਾੜ ਅਤ

1.

ਘਯ

ਕਸਾਣੀਆਂ ਦ ਾਠਾਂ (Text) ਦੀ ੜਹਾਈ।
ਇਸਨਾਂ ਕਸਾਣੀਆਂ ਦ ਕਸਾਣੀਕਾਯਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਫੰ ਧੀ

ਕਥਾ ਵਾਯਤਾ (ੰ ਾਦਕ: ਰਖਵੀਯ ਸੰ ਘ, ਗੁਯਭੁਖ
ਸੰ ਘ, ਭਨਜੀਤ ਕ ਯ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ
ਮੂਨੀ., ਸਟਆਰਾ.

ਅਤ ਯਚਨਾ ਫੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਯਚਨਾ ਕਯਨ ਫੰ ਧੀ ਸਨਮਭਾਂ ਫਾਯ ਦੱ ਕ ਉਸਨਾਂ

ੰ ਜਾਫ
ਫਯਡ
ਕਰਾ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ ਨਾਰ

-----------------------

ਦਾ ਅਸਬਆ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ

3.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=kRuTCbkzj5Q
(ਕੁਰਵੰ ਤ
ਸੰ ਘ
ਸਵਯਕ
ਦੀ ਜੀਵਨੀ )

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ ਨਾਰ
ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫੀ ਦ ਸਕ ਯਹ ਦੀ ੰ ਖ

2.

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਸਵਆਕਯਨ:

ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਸਸਰਾ ਤ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਭੂਰ ਸਵਆਕਯਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਛਾਣ ਤ

ਦੂਜਾ (ੰ ਾਦਕ : ਜਸਗੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੁਆਯ,ਫਰਦਵ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ

ਥਾਤੀ ਫਾਯ ੜਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ

ਸੰ ਘ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਚੀਭਾ,ੁਖਸਵੰ ਦਯ

ਸੰ ਘ

ੰ ਘਾ,ਵਦ

ਨਾਰ

ਅਗਨੀਸਤਯੀ), ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤ ਅਤ
ਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾ ਸੰ ਘ ਫਯਾੜ)

4.

ਕੂਰ ਸੱ ਸਖਆ
ਦੀ ਫਾਯਵਹੀਂ
ਦੀ ੰ ਜਾਫੀ
ਦੀ
ਾਠ ੁਤਕ

ੰ ਜਾਫੀ
ਸਵਆਕਯਨ :
ਭੁਢਰੀ
ਜਾਣਕਾਯੀ
(ਯਾਸਜੰ ਦਯ
ਸੰ ਘ )
ਟਵੰ ਟੀ
ਪਟ ੈਂਚੁਯੀ
ਫਰੀਕਸ਼ਨਜ਼
, ਸਟਆਰਾ

Assignment –1 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਾਯਤਾ ਕਸਾਣੀ ੰ ਗਰਸਸ ਸਵਚੋਂ ਸਕ ਦ ਕਸਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ-ਵਤੂ ਅਤ ਸਵਆਕਯਨ ਸਵਚੋਂ ਸਕ ਦ ਸਵਆਕਯਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਰ
ਫੰ ਸਧਤ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

September, 2019
ਕਥਾ ਵਾਯਤਾ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ਰੰਘਸਦਆਂ-ਵੜਸਦਆਂ,
ਦਯਦ, ਕਤੂਯੀ, ਵਾਯ ਕਸਾਣੀਆਂ ਦ ਾਠਾਂ

1.

(Text) ਦੀ ੜਹਾਈ।
ਇਸਨਾਂ ਕਸਾਣੀਆਂ ਦ ਕਸਾਣੀਕਾਯਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਫੰ ਧੀ

ਕਥਾ ਵਾਯਤਾ (ੰ ਾਦਕ: ਰਖਵੀਯ ਸੰ ਘ, ਗੁਯਭੁਖ
ਸੰ ਘ, ਭਨਜੀਤ ਕ ਯ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ
ਮੂਨੀ., ਸਟਆਰਾ.

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,
ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ ਨਾਰ
ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ੰ ਜਾਫੀ ੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਜੰ ਦਯ ਦੀ
ਕਸਾਣੀ ਕਰਾ ਫਾਯ ਰ ਖ

ਅਤ ਯਚਨਾ ਫੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ
ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫੀ ਦ ਸਕ ਯਹ ਦੀ ੰ ਖ

2.

ਯਚਨਾ ਕਯਨ ਫੰ ਧੀ ਸਨਮਭਾਂ ਫਾਯ ਦੱ ਕ ਉਸਨਾਂ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,
-------------------

ਦਾ ਅਸਬਆ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ ਨਾਰ
ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਸਸਰਾ ਤ

3.

ਸਵਆਕਯਨ:
ਵਾਕ ਫਣਤਯ ਅਤ ਇ ਦੀ ਛਾਣ ਦੀ ੜਹਾਈ
ਵਾਕ ਯਚਨਾ ਦ ਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ੜਹਾਈ

ਦੂਜਾ (ੰ ਾਦਕ : ਜਸਗੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੁਆਯ,ਫਰਦਵ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਸੰ ਘ ਚੀਭਾ,ੁਖਸਵੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੰ ਘਾ,ਵਦ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ ਨਾਰ

ਅਗਨੀਸਤਯੀ), ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤ ਅਤ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾ ਸੰ ਘ ਫਯਾੜ)

4.

1.

ੰ ਜਾਫ
ਫਯਡ
ਕਰਾ

ਕੂਰ ਸੱ ਸਖਆ
ਦੀ ਫਾਯਵਹੀਂ
ਦੀ ੰ ਜਾਫੀ
ਦੀ
ਾਠ ੁਤਕ

ੰ ਜਾਫੀ
ਸਵਆਕਯਨ :
ਭੁਢਰੀ
ਜਾਣਕਾਯੀ
(ਯਾਸਜੰ ਦਯ
ਸੰ ਘ )
ਟਵੰ ਟੀ
ਪਟ ੈਂਚੁਯੀ
ਫਰੀਕਸ਼ਨਜ਼
, ਸਟਆਰਾ

Assignment –2 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਾਯਤਾ ਕਸਾਣੀ ੰ ਗਰਸਸ ਸਵਚੋਂ ਸਕ ਦ ਕਸਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ-ਵਤੂ ਅਤ ਸਵਆਕਯਨ ਸਵਚੋਂ ਵਾਕ ਫਣਤਯ ਦ ਸਧਾਂਤਾਂ ਨਾਰ
ਫੰ ਸਧਤ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।
October, 2019
ਕਥਾ ਵਾਯਤਾ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ਫੱ ਫ, ੁੱ ਚਾ ਸਤੱ ਰਾ, ਨੋ

ਕਥਾ ਵਾਯਤਾ (ੰ ਾਦਕ: ਰਖਵੀਯ ਸੰ ਘ, ਗੁਯਭੁਖ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਸੈੱਡਜ਼ ਡਾਊਨ, ਡਡੀ ਤੂੰ ਸਨਸਾਰਾ ਨਾ ਫਣੀਂ ਕਸਾਣੀਆਂ

ਸੰ ਘ, ਭਨਜੀਤ ਕ ਯ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ ਨਾਰ

ਦ ਾਠਾਂ (Text) ਦੀ ੜਹਾਈ।

ਮੂਨੀ., ਸਟਆਰਾ.

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਇਸਨਾਂ ਕਸਾਣੀਆਂ ਦ ਕਸਾਣੀਕਾਯਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਫੰ ਧੀ
ਅਤ ਯਚਨਾ ਫੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ

2.
3.

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫੀ ਦ ਸਕ ਯਹ ਦੀ ੰ ਖ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਯਚਨਾ ਕਯਨ ਫੰ ਧੀ ਸਨਮਭਾਂ ਫਾਯ ਦੱ ਕ ਉਸਨਾਂ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ ਨਾਰ

ਦਾ ਅਸਬਆ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਸਵਆਕਯਨ:
ਉਵਾਕ ਫਣਤਯ : ਛਾਣ ਤ ਕਾਯਜ
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ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਸਸਰਾ ਤ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਦੂਜਾ (ੰ ਾਦਕ : ਜਸਗੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੁਆਯ,ਫਰਦਵ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ ਨਾਰ

ੰ ਜਾਫ
ਕੂਰ ਸੱ ਸਖਆ
ਫਯਡ ਦੀ ਫਾਯਵਹੀਂ
ਕਰਾ ਦੀ ੰ ਜਾਫੀ
ਦੀ
ਾਠ ੁਤਕ
ੰ ਜਾਫੀ
ਸਵਆਕਯਨ :
ਭੁਢਰੀ
ਜਾਣਕਾਯੀ
(ਯਾਸਜੰ ਦਯ
ਸੰ ਘ )
ਟਵੰ ਟੀ
ਪਟ ੈਂਚੁਯੀ

Unit Planning – 2019-20
ਸੰ ਘ ਚੀਭਾ,ੁਖਸਵੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੰ ਘਾ,ਵਦ

ਫਰੀਕਸ਼ਨਜ਼

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

, ਸਟਆਰਾ

ਅਗਨੀਸਤਯੀ), ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤ ਅਤ
ਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾ ਸੰ ਘ ਫਯਾੜ)

4.

Assignment –3 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਾਯਤਾ ਕਸਾਣੀ ੰ ਗਰਸਸ ਸਵਚੋਂ ਸਕ ਦ ਕਸਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ-ਵਤੂ ਅਤ ਸਵਆਕਯਨ ਸਵਚੋਂ ਉਵਾਕ
ਇਦ

ਕਾਯਜਾਂ

ਦੀ ਛਾਣ

ਅਤ

ਫੰ ਧੀ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

November, 2019

1.

ਕਥਾ ਵਾਯਤਾ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ਦ ਤਰਵਾਯਾਂ ਫੱ ਧੀਆਂ

ਕਥਾ ਵਾਯਤਾ (ੰ ਾਦਕ: ਰਖਵੀਯ ਸੰ ਘ, ਗੁਯਭੁਖ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਅਤ ਸਰਾਰਾ ਕਸਾਣੀਆਂ ਦ ਾਠਾਂ (Text) ਦੀ

ਸੰ ਘ, ਭਨਜੀਤ ਕ ਯ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ

ੜਹਾਈ।

ਮੂਨੀ., ਸਟਆਰਾ.

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਨਾਰ

ਇਸਨਾਂ ਕਸਾਣੀਆਂ ਦ ਕਸਾਣੀਕਾਯਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਫੰ ਧੀ
ਅਤ ਯਚਨਾ ਫੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ

2

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫੀ ਦ ਸਕ ਯਹ ਦੀ ੰ ਖ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਯਚਨਾ ਕਯਨ ਫੰ ਧੀ ਸਨਮਭਾਂ ਫਾਯ ਦੱ ਕ ਉਸਨਾਂ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ

ਦਾ ਅਸਬਆ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਭੁੱ ਚੀ ਸਵਆਕਯਨ ਦਾ ਅਸਬਆ ਅਤ

3

ਸਵਸਾਯਕ

ਸਵਰ ਸ਼ਣ

ਇ ਦਾ

ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਸਸਰਾ ਤ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਦੂਜਾ (ੰ ਾਦਕ : ਜਸਗੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੁਆਯ,ਫਰਦਵ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ

ਸੰ ਘ ਚੀਭਾ,ੁਖਸਵੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੰ ਘਾ,ਵਦ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਅਗਨੀਸਤਯੀ), ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤ ਅਤ

ਨਾਰ

ੰ ਜਾਫ
ਕੂਰ ਸੱ ਸਖਆ
ਫਯਡ ਦੀ ਫਾਯਵਹੀਂ
ਕਰਾ ਦੀ ੰ ਜਾਫੀ
ਦੀ
ਾਠ ੁਤਕ

ਨਾਰ

ੰ ਜਾਫੀ
ਸਵਆਕਯਨ :
ਭੁਢਰੀ
ਜਾਣਕਾਯੀ
(ਯਾਸਜੰ ਦਯ
ਸੰ ਘ )
ਟਵੰ ਟੀ
ਪ ਟ ੈਂਚੁਯੀ
ਫਰੀਕਸ਼ਨਜ਼
, ਸਟਆਰਾ

ਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾ ਸੰ ਘ ਫਯਾੜ)

4.

Assignment –4 : ਭੁੱ ਚ ਸਰ ਫ ਦਾ ਅਸਬਆ ਅਤ ਦੁਸਯਾਈ (ਸਛਰ ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਰੀਸਖਆਵਾਂ ਦ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ)
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Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
nd
rd
Class – BBA 2 Semester 3
Subject: Punjabi Elementary
Subject Code: - BBA- 307
Subject Teacher:- Prof. Rupinder Kaur
Session :- 2019-20
Mode of
Additional
S.No.
Syllabus/Topic
Reference
Transactions
Resources
August 2019
ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ ਦ ਬਾਗ ਸਸਰਾ ਸਵਚੋਂ

1.

ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਅਤ ਫੁੱ ਰ ਸ਼ਾਸ ਦੀਆਂ
ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ੜਹਾਈ

2
3

ਸਵਸ਼ਯਾਭ ਸਚੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਫੰ ਧੀ ੜਹਾਈ

ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ (ੰ ਾਦਕ: ਰ. ਫਰਦਵ ਸੰ ਘ
ਚੀਭਾ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ,

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ

ਸਟਆਰਾ

ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਆਓ ੰ ਜਾਫੀ ਸੱ ਖੀ (ਤਨਾਭ ਸੰ ਘ ੰ ਧੂ) .ਫ. ੰ ਜਾਫੀ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ

ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਸਟਆਰਾ

ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

Assignment –1 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ਸਕ ਦ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦ ਸਵਸ਼-ਵਤੂ ਫੰ ਧੀ

-------------------

Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ

ਜਾਵਗਾ।

September, 2019
ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ ਦ ਬਾਗ ਸਸਰਾ ਸਵਚੋਂ

1.

ਵਾਸਯ ਸ਼ਾਸ, ਸ਼ਾਸ ਭੁਸੰਭਦ, ਬਾਈ ਵੀਯ ਸੰ ਘ
ਅਤ ਧਨੀ ਯਾਭ ਚਾਸਤਰਕ ਦੀਆਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦੀ
ੜਹਾਈ

2
3

ਸ਼ਫਦ ਜੜਾਂ ਦੀ ੁਧਾਈ ਫਾਯ ੜਹਾਈ

ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ (ੰ ਾਦਕ: ਰ. ਫਰਦਵ ਸੰ ਘ
ਚੀਭਾ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ,
ਸਟਆਰਾ
ਆਓ ੰ ਜਾਫੀ ਸੱ ਖੀ (ਤਨਾਭ ਸੰ ਘ ੰ ਧੂ) .ਫ. ੰ ਜਾਫੀ
ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਸਟਆਰਾ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ
ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ
ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

----------

----------

Assignment –2 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ਸਕ ਦ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦ ਸਵਸ਼-ਵਤੂ ਅਤ ਸ਼ਫਦ ਜੜਾਂ ਦ ਸ਼ੁੱ ਧ ਯੂਾਂ ਫੰ ਧੀ
Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

October, 2019
ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ ਦ ਬਾਗ ਸਸਰਾ ਸਵਚੋਂ

1.

ਰ. ੂਯਨ ਸੰ ਘ, ਰ. ਭਸਨ ਸੰ ਘ, ਅੰ ਸਭਰਤਾ ਰੀਤਭ,
ਅਤ ਸਸਯਬਜਨ ਸੰ ਘ ਦੀਆਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦੀ
ੜਹਾਈ

2
3

ਸਵਸਦਅਕ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਨਾਰ ਫੰ ਸਧਤ ਯਹਾ ਯਚਨਾ

ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ (ੰ ਾਦਕ: ਰ. ਫਰਦਵ ਸੰ ਘ
ਚੀਭਾ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ,
ਸਟਆਰਾ

---------------------------

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ
ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ
ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ
ਫੱ ਸਚਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

Assignment –3 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ਸਕ ਦ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦ ਸਵਸ਼-ਵਤੂ ਫੰ ਧੀ

----------

----------

Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ

ਜਾਵਗਾ।

November, 2019

1.
2
3

ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ ਦ ਬਾਗ ਸਸਰਾ ਸਵਚੋਂ

ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ (ੰ ਾਦਕ: ਰ. ਫਰਦਵ ਸੰ ਘ

ਜਗਤਾਯ, ਸਸ਼ਵ ਕੁਭਾਯ ਫਟਾਰਵੀ, ੁਯਜੀਤ

ਚੀਭਾ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ,

ਾਤਯ ਅਤ ਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ੜਹਾਈ

ਸਟਆਰਾ

ਯ ਾਟ ਨਾਰ ਫੰ ਸਧਤ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਉਤ ਯਹਾ
ਯਚਨਾ

---------------------------

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ
ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ
ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ
ਫੱ ਸਚਆਂ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

Assignment –4 : ਭੁੱ ਚ ਸਰ ਫ ਦਾ ਅਸਬਆ ਅਤ ਦੁਸਯਾਈ (ਸਛਰ ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਰੀਸਖਆਵਾਂ ਦ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ)
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----------

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
Class BBA 2nd Semester 4th
Subject:- Financial Management
Subject Teacher:- Dr. Neeraj Goyal

S.No.

1

2

3

Syllabus Covered

Subject Code:- BBA-401
Session :- 2019-20

Suggested Books

January 2020
Financial Management – Meaning,
Aim, Scope and significance of Finance Khan M.Y, Jain P.K.,
Function.
Profit
versus
Wealth “Financial Management”,
maximization.
McGraw Hill Chapter1
Pandhi, Patni and Soi
“Financial
Management”,
Financial Planning - Meaning, Need,
Scope, Process, Advantages of Financial Kalyani Publishers Chapter 1
Planning, Limitations.
February 2020
Sources of Company Finance - Long Pandey I.M., “Financial
term source of Finance, Short Term Management”, Vikas
sources of Finance, Selection of suitable Publishers Chapter20, 21
source of Finance,

4

SEBI Guidelines on Raising Finance – Pandhi, Patni and Soi
Guidelines
for
issuing
shares, “Financial Management”,
debentures, right issue, bonus issue
Kalyani Publishers Chapter 2

5.

Cost of Capital – Meaning, Types,
significance, Measurement of cost of
various sources, measurement of
weighted cost of Capital.

6

7

8

9

Capital
Structure
–
Meaning,
Capitalisation,
Capital
Structure,
Financial Structure, Factors affecting
Capital Structure, Capital Structure
Theories.
Dividend – Meaning, Types, Dividend
Theories, Dividend Policies, Factors
affecting Dividend decisions.

Khan M.Y, Jain P.K.,
“Financial Management”,
McGraw Hill Chapter11
Pandhi, Patni and Soi
“Financial Management”,
Kalyani Publishers Chapter 5
March 2020
Khan M.Y, Jain P.K.,
“Financial Management”,
McGraw Hill Chapter19

Pandey I.M., “Financial
Management”, Vikas
Publishers Chapter17, 18
Pandey I.M., “Financial
Capital Budgeting – Meaning, Process,
Management”, Vikas
Importance, Scope, Techniques of
Publishers Chapter 8
Capital Budgeting – Pay Back Period,
Van Horne J.C., Financial
Accounting Rate of Return, NPV, IRR,
Management Policy, Prentice
Profitability Index.
Hall, Chapter 6
Risk Analysis in Capital Budgeting – Pandey I.M., “Financial
Meaning of Risk, Types of Risks, Management”, Vikas
29 | P a g e

Mode of
Transactions

Lecture,
Discussion,
Assignment
Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion
Video

ICT, Lecture,
Discussion

Additional
Resources *
PPT
Assignment –
I

PPT

Khan
Academy
Video
Discussion
from SEBI
Guidelines
from SEBI
Website

Lecture,
Discussion

Lecture and
Discussion

Lecture and
Discussion

Lecture and
Discussion
Assignment
Lecture and
Discussion

Assignment –
II

Unit Planning – 2019-20
Publishers Chapter 8
Van Horne J.C., Financial
Management Policy, Prentice
Hall, Chapter 7
April 2020
Responsibility Accounting – Meaning,
Pandhi, Patni and Soi
significance, features, Types of
“Financial Management”,
Responsibility centres, Advantages and
Kalyani Publishers Chapter 7
Limitations.
Pandey I.M., “Financial
Management”, Vikas
Working Capital Management –
Publishers Chapter 27
Meaning of Working Capital, Types.
Pandhi, Patni and Soi
“Financial Management”,
Kalyani Publishers Chapter 5
Measurement of Risk

10

11
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Lecture and
Discussion
ICT/ Lecture
and
Discussion

Assignment –
III
PPT

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
nd
th
Class – BBA 2 Semester 4
Subject: Advertisement and sales Management
Subject Code: BBA 406
Subject Teacher:- Prof Kamini Gupta
Session :- 2019-20

S.No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Syllabus/Topics

Reference

January 2020
Nature
and
Scope
of Wright, Winter
advertising research
and
Zeigler,
Campaign planning of strategic Advertising,
Tata McGrawconsideration
Hill Publishing
Knowledge about consumer
Company Ltd.,
behaviour
New
Delhi,
Media Planning
1990.
Types of Media
February 2020
Advertising budget
Wright, Winter
Event Management
and Zeigler,
Advertisement agency
Advertising,
Measuring Advertising
Tata McGraweffectiveness
Hill Publishing
Nature and scope of sales
Company Ltd.,
management
New Delhi,
Recruitment of sales personnel
1990.
Selection of sales personnel
March 2020
Training and development of
Condiff, Still &
sales personnel
Govani, Sales
Performance appraisal of sales Management,
Prentice-Hall of
personnel
India, New
Motivation of sales personnel
Supervision of sales personnel Delhi, 5th
Edition, 1998.
Organizing of sales personnel
April 2020
Carving territories
Routing and scheduling
Sales quotas and target
Condiff, Still &
achievement, Sale forecasting
Govani, Sales
Sale dealers and sale personnel Management,
relationship, Sales ethics
Prentice-Hall of
India, New
Selling theories and process
Delhi, 5th
Distribution an order
Edition, 1998.
processing
Discussion on old university
papers
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Mode of
Transactions

Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion

Additional
Resources

Assignment
1

Video by
Sneha Singh,
Assistant
professor in
IMCI
Assignment
2

Lecture,
Discussion

Lecture
Discussion

video by
Adham

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
Class – BBA 2nd (Semester 4th)
Subject: Marketing of Services
Subject Code: BBA 407
Subject Teacher: Kamini Gupta
Session: 2019-20
nnn
S.No.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18

Syllabus/Topics

Reference

January 2020
Concept of goods and services
Service marketing : Feature,
need,
significance
and Govind Apte:
Services
behavioural service aspiration
Marketing
Market segmentation
(Oxford
Market information system for
university
various services
press)
Service quality meaning and
component
February 2020
Service quality : How to
measure service quality
Services marketing management Govind Apte:
Services
Seven P’s of service marketing
Marketing
Service Marketing In Banking
(Oxford
Marketing
university
Service Marketing In Internal
press)
Marketing
Service Marketing In Hotel
Marketing
Service Marketing In Tourism
Marketing
March, 2020
Service Marketing In Transport
Govind Apte:
Marketing
Services
Marketing
(Oxford
Service Marketing In Personal
university
Caret Marketing
press)
April, 2020
Service Marketing In Hospital Govind Apte:
Marketing
Services
Service Marketing In Education Marketing
(Oxford
Marketing
Service
Marketing
In university
press)
Consultancy Marketing
Discussion on old university .
papers
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Mode of
Transactions

Lecture,
Discussion

Additional
Resources*

Assignment 1

Assignment 2
Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion

Unit Planning – 2019-20
MULTANI MAL MODI COLLEGE, PATIALA
UNIT PLAN
Class – BBA 2nd Semester 4th
Subject: Financial Instruments and Services
Subject Code: BBA-412
Subject Teacher: Dr. Bhavuk Mahindru
Session: 2019-20

S.
No.

Syllabus/Topics

Reference

Mode of
Transactions

Additional
Resources*

January 2020
1

Financial Market
Environment in India

2

Role of Securities and
Exchange Board of India

Financial Instruments
and services by
Kawaljot Kaur
Kalyani Publishers

Lecture,
Discussion

Used SEBI
website

February 2020
3
4
5
6

Objective and functioning
of stock Exchange
Variable and fixed interest
bearing securities: Equity,
Preference shares
Debentures and bonds,
ADR and GDR
Merchant Banking

Financial Instruments
and services by
Kawaljot Kaur
Kalyani Publishers

Used BSE
and
NSE
Website
Lecture,
Discussion
Video by
C.A Amita
Bissa

M Y Khan
Financial Services
McGraw Hill Education
March 2020

7
8
9
10

Venture capital
Leasing and Hire Purchase
Mutual funds in India
Foreign Direct Investment
in India

11

Housing finance

12

Debit card and credit card
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M Y Khan
Financial Services
McGraw Hill Education
Financial Instruments
and services by
Kawaljot Kaur
Kalyani Publishers
April 2020

M Y Khan
Financial Services
McGraw Hill Education

Lecture,
Discussion

Lecture,Discu
ssion
Case study
Lecture,Discu
ssion

Assignment
1

Using
Website of
Aadhar
housing. for
case study
Assignment
II

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
nd
th
Class – BBA 2 Semester 4
Subject: Communication Skills in Punjabi
Subject Code: - BBA- 427
Subject Teacher:- Prof. Gurjant Singh
Session :- 2019-20

Syllabus/Topic

S.No.

Mode of
Transactions

Reference

Additional
Resources

January, 2020
ਕਾਸਵ ਯੰ ਗ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ਬਾਈ ਵੀਯ ਸੰ ਘ, ਧਨੀ ਯਾਭ ਚਾਸਤਰਕ
1.

ੀਯਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਯਪ, ਗੁਯਭੁਖ ਸੰ ਘ ਭੁਾਯ, ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦ ਾਠਾਂ

ਕਾਸਵ ਯੰ ਗ (ੰ ਾਦਕ: ਰਖਵੀਯ ਸੰ ਘ, ਮਗਯਾਜ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

(Text) ਦੀ ੜਹਾਈ।

ਸੰ ਘ, ਸਯਚਯਨ ਸੰ ਘ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ,

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ

ਇਸਨਾਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦ ਕਵੀਆਂ ਦ ਜੀਵਨ ਫੰ ਧੀ ਅਤ ਯਚਨਾ

ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀ., ਸਟਆਰਾ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਨਾਰ

ਫੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ
2.

3.

ਸਕ ਅੰ ਗਰਜ਼ੀ ਯਹ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਯਨ ਦ ਸਨਮਭਾਂ ਫੰ ਧੀ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਇਦਾ ਅਸਬਆ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ

ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਸਵਆਕਯਨ:

ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਸਸਰਾ ਤ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਗੁਯਭੁਖੀ ਸਰੀ ਦ ਇਸਤਸਾ ਦੀ ਰੜੀਵਾਯ ੜਹਾਈ ਕਯਵਾਈ

ਦੂਜਾ (ੰ ਾਦਕ : ਜਸਗੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੁਆਯ,ਫਰਦਵ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ

ਜਾਵਗੀ

ਸੰ ਘ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਚੀਭਾ,ੁਖਸਵੰ ਦਯ

ਸੰ ਘ

ੰ ਘਾ,ਵਦ

(Documentry
on bhai veer
singh: Punjabi
Academy,
Delhi)

ਨਾਰ

ਨਾਰ

ਅਗਨੀਸਤਯੀ), ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤ ਅਤ
ਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾ ਸੰ ਘ ਫਯਾੜ)

4.

Assignment –1 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸਵ ਯੰ ਗ ਕਾਸਵ ੰ ਗਰਸਸ ਸਵਚੋਂ ਸਕ ਦ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ-ਵਤੂ ਅਤ ਸਵਆਕਯਨ ਸਵਚੋਂ ਗੁਯਭੁਖੀ ਸਰੀ ਦ ਇਸਤਸਾ ਸਵਚੋਂ ਸਕ ਇਕ
ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਨਾਰ ਫੰ ਸਧਤ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

February, 2020
ਕਾਸਵ ਯੰ ਗ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ਭਸਨ ਸੰ ਘ, ਅੰ ਸਭਰਤਾ ਰੀਤਭ, ਫਾਵਾ

1.

ਫਰਵੰ ਤ ਦੀਆਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦ ਾਠਾਂ (Text) ਦੀ ੜਹਾਈ।
ਇਸਨਾਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦ ਕਵੀਆਂ ਦ ਜੀਵਨ ਫੰ ਧੀ ਅਤ ਯਚਨਾ
ਫੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ

2.

ਕਾਸਵ ਯੰ ਗ (ੰ ਾਦਕ: ਰਖਵੀਯ ਸੰ ਘ, ਮਗਯਾਜ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਸੰ ਘ, ਸਯਚਯਨ ਸੰ ਘ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ,

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ

ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀ., ਸਟਆਰਾ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਸਕ ਅੰ ਗਰਜ਼ੀ ਯਹ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਯਨ ਦ ਸਨਮਭਾਂ ਫੰ ਧੀ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਇਦਾ ਅਸਬਆ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ

ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਨਾਰ

ਨਾਰ

ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਸਸਰਾ ਤ

3.

ਸਵਆਕਯਨ:

ਦੂਜਾ (ੰ ਾਦਕ : ਜਸਗੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੁਆਯ,ਫਰਦਵ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਗੁਯਭੁਖੀ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸਵਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤ ਇਸ ੰ ਜਾਫੀ ਸਰਖਣ

ਸੰ ਘ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ

ਰਈ ਸਕਵੇਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸ ਫਾਯ ੜਹਾਈ ਕਯਵਾਈ ਜਾਵਗੀ

ਅਗਨੀਸਤਯੀ), ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤ ਅਤ

ਚੀਭਾ,ੁਖਸਵੰ ਦਯ

ਸੰ ਘ

ੰ ਘਾ,ਵਦ

ਨਾਰ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾ ਸੰ ਘ ਫਯਾੜ)

4.

Assignment –2

: ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸਵ ਯੰ ਗ ਕਾਸਵ ੰ ਗਰਸਸ ਸਵਚੋਂ ਸਕ ਦ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ-ਵਤੂ ਅਤ ਸਵਆਕਯਨ ਸਵਚੋਂ ੰ ਜਾਫੀ ਸਰਖਣ ਰਈ ਗੁਯਭੁਖੀ ਸਰੀ ਦੀ

ਾਯਸਥਕਤਾ ਫੰ ਸਧਤ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

March, 2020

1.

ਕਾਸਵ ਯੰ ਗ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ਡਾ. ਸਸਯਬਜਨ ਸੰ ਘ, ..ਭੀਸ਼ਾ, ਸਸ਼ਵ

ਕਾਸਵ ਯੰ ਗ (ੰ ਾਦਕ: ਰਖਵੀਯ ਸੰ ਘ, ਮਗਯਾਜ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਕੁਭਾਯ ਫਟਾਰਵੀ, ਡਾ. ਜਗਤਾਯ ਦੀਆਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦ ਾਠਾਂ

ਸੰ ਘ, ਸਯਚਯਨ ਸੰ ਘ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ,

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ

(Text) ਦੀ ੜਹਾਈ।

ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀ., ਸਟਆਰਾ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਨਾਰ

ਇਸਨਾਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦ ਕਵੀਆਂ ਦ ਜੀਵਨ ਫੰ ਧੀ ਅਤ ਯਚਨਾ
ਫੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ

2.
3.

ਸਕ ਅੰ ਗਰਜ਼ੀ ਯਹ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਯਨ ਦ ਸਨਮਭਾਂ ਫੰ ਧੀ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਇਦਾ ਅਸਬਆ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ

ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਸਵਆਕਯਨ:

ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਸਸਰਾ ਤ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ੰ ਜਾਫੀ ਦ ਸ਼ਫਦ ਜੜਾਂ ਦ ਸਨਮਭਾਂ ਫਾਯ ੜਹਾਈ ਕਯਵਾਈ

ਦੂਜਾ (ੰ ਾਦਕ : ਜਸਗੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੁਆਯ,ਫਰਦਵ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ
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ਨਾਰ

ਨਾਰ
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ਜਾਵਗੀ

ਸੰ ਘ

ਚੀਭਾ,ੁਖਸਵੰ ਦਯ

ਸੰ ਘ

ੰ ਘਾ,ਵਦ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਅਗਨੀਸਤਯੀ), ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤ ਅਤ
ਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾ ਸੰ ਘ ਫਯਾੜ)

4.

Assignment –3 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸਵ ਯੰ ਗ ਕਾਸਵ ੰ ਗਰਸਸ ਸਵਚੋਂ ਸਕ ਦ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ-ਵਤੂ ਅਤ ਸਵਆਕਯਨ ਸਵਚੋਂ ੰ ਜਾਫੀ ਸ਼ਫਦ ਜੜਾਂ ਨਾਰ ਫੰ ਸਧਤ Assignment
ਜਭਹਾਂਕਯਾਉਣਰਈਸਕਸਾਜਾਵਗਾ।

April, 2020

1.

ਕਾਸਵ ਯੰ ਗ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ੁਯਜੀਤ ਾਤਯ, ਜਵੰ ਤ ਦੀਦ,

ਕਾਸਵ ਯੰ ਗ (ੰ ਾਦਕ: ਰਖਵੀਯ ਸੰ ਘ, ਮਗਯਾਜ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਜਵੰ ਤ ਜ਼ਯ ਅਤ ੁਖਸਵੰ ਦਯ ਅੰ ਸਭਰਤ ਦੀਆਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦ ਾਠਾਂ

ਸੰ ਘ, ਸਯਚਯਨ ਸੰ ਘ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ,

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ

(Text) ਦੀ ੜਹਾਈ।

ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀ., ਸਟਆਰਾ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਨਾਰ

ਇਸਨਾਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦ ਕਵੀਆਂ ਦ ਜੀਵਨ ਫੰ ਧੀ ਅਤ ਯਚਨਾ
ਫੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ

2

.
ਸਕ ਅੰ ਗਰਜ਼ੀ ਯਹ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਯਨ ਦ ਸਨਮਭਾਂ ਫੰ ਧੀ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਇਦਾ ਅਸਬਆ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ

ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ
ਭੁੱ ਚੀ ਸਵਆਕਯਨ ਦਾ ਅਸਬਆ।

3

ਨਾਰ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ
ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਸਸਰਾ ਤ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ,

ਦੂਜਾ (ੰ ਾਦਕ : ਜਸਗੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੁਆਯ,ਫਰਦਵ

ਸਵਸਦਆਂਯਥੀਆਂ

ਸੰ ਘ ਚੀਭਾ,ੁਖਸਵੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ੰ ਘਾ,ਵਦ

ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਨਾਰ

ਅਗਨੀਸਤਯੀ), ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤ ਅਤ
ਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾ ਸੰ ਘ ਫਯਾੜ)

4.

Assignment –4 : ਭੁੱ ਚ ਸਰ ਫ ਦਾ ਅਸਬਆ ਅਤ ਦੁਸਯਾਈ (ਸਛਰ ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਰੀਸਖਆਵਾਂ ਦ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ)
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(A interview of
Sukhwinder
Amrit by Punjabi
uni. Patiala,
Punjabi
department)

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
nd
th
Class – BBA 2 Semester 4
Subject: Punjabi Elementary
Subject Code: - BBA- 427
Subject Teacher:- Dr. Davinder Singh
Session :- 2019-20
Mode of
Additional
S.No.
Syllabus/Topic
Reference
Transactions
Resources
January 2020
ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ ਦ ਬਾਗ ਦੂਜਾ ਹਵਚੋਂ

1.

ੰ ਜਾਫੀ ਹਬਆਚਾਯ : ਭੁਢਰੀ ਜਾਣਕਾਯੀ (ਡਾ.
ਜਹਵੰ ਦਯ ਹੰ ਘ ) ਰ ਖ ਦੀ ੜ੍ਹਾਈ

ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ (ੰ ਾਦਕ: ਰ. ਫਰਦਵ ਹੰ ਘ
ਚੀਭਾ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਹਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਹਟੀ,

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਹਚਆਂ

ਹਟਆਰਾ

ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

(ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਦੂਜਾ (ੰ ਾਦਕ :

2

ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਫਾਯ ਭੁਢਰੀ ਜਾਣਕਾਯੀ

ਜਹਗੰ ਦਯ ਹੰ ਘ ੁਆਯ,ਫਰਦਵ ਹੰ ਘ ਚੀਭਾ,ੁਖਹਵੰ ਦਯ
ਹੰ ਘ ੰ ਘਾ,ਵਦ ਅਗਨੀਸਤਯੀ)

2

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਹਚਆਂ
ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

----------

ੰ ਜਾਫੀ ਹਵਆਕਯਨ:
ਹਧਾਂਤ ਅਤ ਹਵਸਾਯ
(ਫੂਟਾ ਹੰ ਘ ਫਯਾੜ੍)

Assignment –1 : ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ ਦ ਬਾਗ ਦੂਜਾ ਹਵਚੋਂ ਹਕ ਇਕ ਰ ਖ ਦ ਹਵਸ਼ਾ ਵਤੂ ਦਯਾਉਂਦੀ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ
ਰਈ ਹਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

February, 2020
ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ ਦ ਬਾਗ ਦੂਜਾ

1.

ਰ ਕਧਾਯਾ ਅਤ ਾਹਸਤ (   ਵਣਜਾਯਾ ਫਦੀ)
ਰ ਖ ਦੀ ੜ੍ਹਾਈ

2

2

ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਫਾਯ ਹਵਥਾਯੂਯਵਕ
ਜਾਣਕਾਯੀ

ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ (ੰ ਾਦਕ: ਰ. ਫਰਦਵ ਹੰ ਘ
ਚੀਭਾ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਹਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਹਟੀ,

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਹਚਆਂ

ਹਟਆਰਾ

ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

(ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਆਕਯਨ : ਬਾਗ ਦੂਜਾ (ੰ ਾਦਕ :
ਜਹਗੰ ਦਯ ਹੰ ਘ ੁਆਯ,ਫਰਦਵ ਹੰ ਘ ਚੀਭਾ,ੁਖਹਵੰ ਦਯ
ਹੰ ਘ ੰ ਘਾ,ਵਦ ਅਗਨੀਸਤਯੀ)

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਹਚਆਂ
ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

----------

ੰ ਜਾਫੀ ਹਵਆਕਯਨ:
ਹਧਾਂਤ ਅਤ ਹਵਸਾਯ
(ਫੂਟਾ ਹੰ ਘ ਫਯਾੜ੍)

Assignment –2 : ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ ਦ ਬਾਗ ਦੂਜਾ ਹਵਚੋਂ ਹਕ ਇਕ ਰ ਖ ਦ ਹਵਸ਼ਾ ਵਤੂ ਦਯਾਉਂਦੀ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ
ਰਈ ਹਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

March, 2020
ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ ਦ ਬਾਗ ਦੂਜਾ ਹਵਚੋਂ

1.

ਤੀਆਂ (ਹਗਆਨੀ ਗੁਯਹਦੱ ਤ ਹੰ ਘ) ਰ ਖ ਦੀ
ੜ੍ਹਾਈ

2
3

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਵਹਸ਼ਆਂ ਉੱਤ ਯਾਹ ਯਚਨਾ ਕਯਨ ਦਾ
ਅਹਬਆ

ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ (ੰ ਾਦਕ: ਰ. ਫਰਦਵ ਹੰ ਘ
ਚੀਭਾ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਹਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਹਟੀ,
ਹਟਆਰਾ
-------------------------

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਹਚਆਂ
ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ
ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਹਚਆਂ
ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

----------

----------

Assignment –3 : ਹਵਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ ਦ ਬਾਗ ਦੂਜਾ ਹਵਚੋਂ ਹਕ ਇਕ ਰ ਖ ਦ ਹਵਸ਼ਾ ਵਤੂ ਦਯਾਉਂਦੀ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ
ਰਈ ਹਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

April, 2020
ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ ਦ ਬਾਗ ਦੂਜਾ ਹਵਚੋਂ

1.

ਉਸ ਕਵੀਸ਼ਯ ਜ ਸੁਣ ਨਸੀਂ ਹਭਰਦ ( ੂਫਾ
ਹੰ ਘ) ਰ ਖ ਦੀ ੜ੍ਹਾਈ

2

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਵਹਸ਼ਆਂ ਉੱਤ ਯਾਹ ਯਚਨਾ ਕਯਨ ਦਾ
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ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ ੁਤਕ (ੰ ਾਦਕ: ਰ. ਫਰਦਵ ਹੰ ਘ
ਚੀਭਾ) ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਹਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਹਟੀ,

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਹਚਆਂ

ਹਟਆਰਾ

ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

-------------------------

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਹਚਆਂ

----------

----------

Unit Planning – 2019-20
ਅਹਬਆ

ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

Assignment –4 : ਭੁੱ ਚ ਹਰ ਫ ਦਾ ਅਹਬਆ ਅਤ ਦੁਸਯਾਈ (ਹਛਰ ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਨੀਵਯਹਟੀ ਰੀਹਖਆਵਾਂ ਦ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ)

3

Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
rd
th
Class: BBA 3 (Semester: - 5 )
Subject: Communication Skills in Punjabi
Subject Code: - BBA- 500
Subject Teacher:- Prof. Amandip Kaur
Session :- 2019-20
Syllabus/Topic

S.No.

Mode of
Transactions

Reference

Additional
Resources

August,2019
‘ਰ ਕਧਾਯਾ ਦੀ ਬੂਸਭਕਾ’ ੁਤਕ
ਸਵਚੋਂ‘ਰ ਕਧਾਯਾ:ਸਯਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਰੱਛਣ’,‘ੰ ਜਾਫ ਦਾ
1.

ਸੰ ਡ: ਭੜਹੀ ਗੱ ਡਣ ਤੋਂ ਭੁਯੱਫਫੰਦੀ ਤੱ ਕ’, ‘ਗਯਾਭ
ਸਦਉਤ’, ‘ੰ ਜਾਫੀ ਰ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਸੁ-ਯੀਤਾਂ, ਸਵਸ਼ਵਾ
ਅਤ ਬਯਭ’ ਸਨਫੰ ਧਾਂਦੀੜਹਾਈ।

(1)ਰ ਕਧਾਯਾਦੀਬੂਸਭਕਾ (ੰ ਾਦਕਡਾ. ਬੁਸੰ ਦਯਸੰ ਘਖਸਸਯਾ, ਡਾ.
ੁਯਜੀਤਸੰ ਘ) ਫਰੀਕਸ਼ਨਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀਮੂਨੀ., ਸਟਆਰਾ.
(2)ੰ ਜਾਫਦੀਰ ਕਧਾਯਾਸਚੰ ਤਨਅਤਚਤਨਾ(ਡਾ. ਨਾਸਯਸੰ ਘ),
(3)ਰ ਕਧਾਯਾ: ਬਾਸ਼ਾਅਤਸਬਆਚਾਯ (ਬੁਸੰ ਦਯਸੰ ਘਖਸਸਯਾ)

ਫਰ ਕਫਯਡ,
ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂਨਾਰਸਵਚਾ

video

ਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ
ਫਰ ਕਫਯਡ,
ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂਨਾਰਸਵਚਾ

ਰ ਖਯਚਨਾ: ੰ ਜਾਫਦਭਸਰਆਂਨਾਰਫੰ ਸਧਤ।

2.

ਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

3.

ਸਵਆਕਯਨ:

(1)ੰ ਜਾਫੀਬਾਸ਼ਾਦਾਸਵਆਕਯਨ:

ਨਾਂਵਵਾਕੰ ਸ਼:

ਜਸਗੰ ਦਯਸੰ ਘੁਆਯ,ਫਰਦਵਸੰ ਘਚੀਭਾ,ੁਖਸਵੰ ਦਯਸੰ ਘੰ ਘਾ,ਵਦ

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂਨਾਰਸਵਚਾ

ਸਯਬਾਸ਼ਾਅਤਇਦੀਫਣਤਯਫਾਯਸਵਥਾਯਨਾਰਜਾਣ

ਅਗਨੀਸਤਯੀ),

ਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਕਾਯੀ।

(2)ੰ ਜਾਫੀਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤਅਤਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾਸੰ ਘਫਯਾੜ)

ਬਾਗਤੀਜਾ

(ੰ ਾਦਕ:

ਫਰ ਕਫਯਡ,

Assignment –1 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰ ਕਧਾਯਾਦੀਬੂਸਭਕਾ’ ੁਤਕਦਇਸਨਾਂਸਨਫੰ ਧਾਂਦਾ ਸਵਸ਼ਾ-ਵਤੂ ਅਤ ਸਵਆਕਯਨਸਵਚੋਂਨਾਂਵਵਾਕੰ ਸ਼ਦੀਫਣਤਯਨਾਰਫੰ ਸਧਤAssignment ਜਭਹਾਂ

4

ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ

September, 2019
‘ਰ ਕਧਾਯਾ ਦੀ ਬੂਸਭਕਾ’ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ‘ਤੀਆਂ’, ‘ਰ ਕ1.

ਾਸਸਤ ਦੀ ਸਯਜਣ ਰਸਕਸਯਆ’, ‘ਰ ਕ ਗੀਤ ਦਾ
ਜਨਭ’, ਸਨਫੰ ਧਾਂਦੀੜਹਾਈ।

(1)ਰ ਕਧਾਯਾਦੀਬੂਸਭਕਾ (ੰ ਾਦਕਡਾ. ਬੁਸੰ ਦਯਸੰ ਘਖਸਸਯਾ, ਡਾ.
ੁਯਜੀਤਸੰ ਘ) ਫਰੀਕਸ਼ਨਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀਮੂਨੀ., ਸਟਆਰਾ.
(2)ੰ ਜਾਫਦੀਰ ਕਧਾਯਾਸਚੰ ਤਨਅਤਚਤਨਾ(ਡਾ. ਨਾਸਯਸੰ ਘ),
(3)ਰ ਕਧਾਯਾ: ਬਾਸ਼ਾਅਤਸਬਆਚਾਯ (ਬੁਸੰ ਦਯਸੰ ਘਖਸਸਯਾ)

.

ਫਰ ਕਫਯਡ,
ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂਨਾਰਸਵਚਾ

video

ਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ
ਫਰ ਕਫਯਡ,

2.

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂਨਾਰਸਵਚਾ

ਰ ਖਯਚਨਾ: ੰ ਜਾਫਦਸਤਉਸਾਯਾਂਨਾਰਫੰ ਸਧਤ।

ਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ
(1)ੰ ਜਾਫੀਬਾਸ਼ਾਦਾਸਵਆਕਯਨ:

ਸਵਆਕਯਨ:ਨਾਂਵਵਾਕੰ ਸ਼:
3.

ਸਯਬਾਸ਼ਾਅਤਇਦੀਆਂਸਕਭਾਂਫਾਯਸਵਥਾਯਨਾਰਜਾ
ਣਕਾਯੀਦਣਾ

4.

ਬਾਗਤੀਜਾ

(ੰ ਾਦਕ:

ਜਸਗੰ ਦਯਸੰ ਘੁਆਯ,ਫਰਦਵਸੰ ਘਚੀਭਾ,ੁਖਸਵੰ ਦਯਸੰ ਘੰ ਘਾ,ਵਦ
ਅਗਨੀਸਤਯੀ),
(2)ੰ ਜਾਫੀਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤਅਤਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾਸੰ ਘਫਯਾੜ)

ਫਰ ਕਫਯਡ,
ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂਨਾਰਸਵਚਾ
ਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

Assignment –2 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰ ਕਧਾਯਾਦੀਬੂਸਭਕਾ’ ੁਤਕਦਇਸਨਾਂਸਨਫੰ ਧਾਂਦਾਸਵਸ਼ਾਵਤੂਅਤ ਸਵਆਕਯਨ ਸਵਚੋਂਨਾਵਵਾਕੰ ਸ਼ਦੀਆਂਸਕਭਾਂਨਾਰਫੰ ਸਧਤAssignment ਜਭਹਾਂ
ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।

October, 2019
1.

‘ਰ ਕਧਾਯਾ ਦੀ ਬੂਸਭਕਾ’ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ‘ਰ ਕ-

(1)ਰ ਕਧਾਯਾਦੀਬੂਸਭਕਾ (ੰ ਾਦਕਡਾ. ਬੁਸੰ ਦਯਸੰ ਘਖਸਸਯਾ, ਡਾ.

ਫਰ ਕਫਯਡ,

ਕਸਾਣੀਆਂਦੀਖਾਨਾ-ਫਦਸ਼ੀ’,

ੁਯਜੀਤਸੰ ਘ) ਫਰੀਕਸ਼ਨਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀਮੂਨੀ., ਸਟਆਰਾ.

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂਨਾਰਸਵਚਾ

(2)ੰ ਜਾਫਦੀਰ ਕਧਾਯਾਸਚੰ ਤਨਅਤਚਤਨਾ(ਡਾ. ਨਾਸਯਸੰ ਘ),

ਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

‘ਫੁੱ ਝਣਵਾਰੀਆਂਫਾਤਾਂ’,

‘ਰ ਕ-ਨਾਚਾਂਦਾਜਨਭਅਤਸਵਕਾ’,

‘ੰ ਜਾਫਦੀਰ ਕ-

ਕਰਾਵਾਂ’ ਸਨਫੰ ਧਾਂਦੀੜਹਾਈ।
2.

ੰ ਜਾਫਦਭਸਰਆਂਅਤਸਤਉਸਾਯਾਂਨਾਰਫੰ ਸਧਤਰ ਖਾਂਦਾ
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(3)ਰ ਕਧਾਯਾ: ਬਾਸ਼ਾਅਤਸਬਆਚਾਯ (ਬੁਸੰ ਦਯਸੰ ਘਖਸਸਯਾ)
ਫਰ ਕਫਯਡ,

Unit Planning – 2019-20
ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂਨਾਰਸਵਚਾ

ਅਸਬਆ।

ਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

3.

ਸਵਆਕਯਨ:

(1)ੰ ਜਾਫੀਬਾਸ਼ਾਦਾਸਵਆਕਯਨ:

ਬਾਗਤੀਜਾ

(ੰ ਾਦਕ:

ਫਰ ਕਫਯਡ,

ਸਕਸਯਆਵਾਕੰ ਸ਼: ਸਯਬਾਸ਼ਾ, ਫਣਤਯਅਤਰਕਾਯ

ਜਸਗੰ ਦਯਸੰ ਘੁਆਯ,ਫਰਦਵਸੰ ਘਚੀਭਾ,ੁਖਸਵੰ ਦਯਸੰ ਘੰ ਘਾ,ਵਦ

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂਨਾਰਸਵਚਾ

ਅਗਨੀਸਤਯੀ),

ਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

(2)ੰ ਜਾਫੀਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤਅਤਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾਸੰ ਘਫਯਾੜ)
4.

Assignment –3 : । ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰ ਕਧਾਯਾਦੀਬੂਸਭਕਾ’ ੁਤਕਦਇਸਨਾਂਸਨਫੰ ਧਾਂਦਾਸਵਸ਼ਾਵਤੂਅਤ ਸਵਆਕਯਨ ਸਵਚੋਂਸਕਰਆਵਾਕੰ ਸ਼ਦੀਫਣਤਯਨਾਰਫੰ ਸਧਤAssignment ਜਭਹਾਂ
ਕਯਾਉਣਰਈਸਕਸਾਜਾਵਗਾ।

November, 2019
‘ਰ ਕਧਾਯਾ
1.

2.

ਦੀ

ਬੂਸਭਕਾ’

ੁਤਕ

‘ੰ ਜਾਫਦੀਆਂਰਕ-ਖਡਾਂ,

ਸਵਚੋਂ

‘ੰ ਜਾਫੀਰ ਕ-

ਭਨਅਤਗੀਤਾਂਦਾਸਰਭਾਂਕਣ’,

‘ਰ ਕਧਾਯਾ:

(1)ਰ ਕਧਾਯਾਦੀਬੂਸਭਕਾ (ੰ ਾਦਕਡਾ. ਬੁਸੰ ਦਯਸੰ ਘਖਸਸਯਾ, ਡਾ.

ਫਰ ਕਫਯਡ,

ੁਯਜੀਤਸੰ ਘ) ਫਰੀਕਸ਼ਨਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀਮੂਨੀ., ਸਟਆਰਾ.

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂਨਾਰਸਵਚਾ

(2)ੰ ਜਾਫਦੀਰ ਕਧਾਯਾਸਚੰ ਤਨਅਤਚਤਨਾ(ਡਾ. ਨਾਸਯਸੰ ਘ),

ਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਵਯਤਭਾਨੰ ਦਯਬ’ ਸਨਫੰ ਧਾਦੀੜਹਾਈ।

(3)ਰ ਕਧਾਯਾ: ਬਾਸ਼ਾਅਤਸਬਆਚਾਯ (ਬੁਸੰ ਦਯਸੰ ਘਖਸਸਯਾ)

ਸਵਆਕਯਨ:

(1)ੰ ਜਾਫੀਬਾਸ਼ਾਦਾਸਵਆਕਯਨ:

ਭੁੱ ਚੀਸਵਆਕਯਨਦਾਸਵਸਾਯਕਸਵਰ ਸ਼ਣ

ਜਸਗੰ ਦਯਸੰ ਘੁਆਯ,ਫਰਦਵਸੰ ਘਚੀਭਾ,ੁਖਸਵੰ ਦਯਸੰ ਘੰ ਘਾ,ਵਦ

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂਨਾਰਸਵਚਾ

ਅਗਨੀਸਤਯੀ),

ਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਬਾਗਤੀਜਾ

(ੰ ਾਦਕ:

ਫਰ ਕਫਯਡ,

(2)ੰ ਜਾਫੀਸਵਆਕਯਨ:ਸਧਾਂਤਅਤਸਵਸਾਯ (ਫੂਟਾਸੰ ਘਫਯਾੜ)
3.

Assignment –4 : ਭੁੱ ਚ ਸਰ ਫ ਦਾ ਅਸਬਆ ਅਤ ਦੁਸਯਾਈ (ਸਛਰ ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਰੀਸਖਆਵਾਂ ਦ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ)

Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
rd
th
Class: BBA 3 (Semester: - 5 )
Subject: Punjabi Elementary
Subject Code: - BBA- 500
Subject Teacher:- Prof. Kapil Sharma
Session :- 2019-20

S.No.

Syllabus/Topic

Mode of
Transactions

Reference

Additional
Resources

August, 2019
ਭੁਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਸਗਆਨ ਬਾਗ ਤੀਜਾ ਸਵਚੋਂ ..

1.

ਵਣਜਾਯਾ ਫਦੀ ਦ ਰ ਖ ‘ਦਸ਼ ਤ ਰ ਕ ਦੀ ੜਹਾਈ
ਸਵਆਕਯਨ:
ਭੁਸਾਵਸਯਆਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਦੰ ਦ ਸ ੰ ਜਾਫ ਦ

2

ਭੁਸਾਵਸਯਆਂ ਦੀ ੜਹਾਈ
3

ਭੁਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਸਗਆਨ ਬਾਗ ਤੀਜਾ (ੰ ਾਦਕ: ਰ.
ਰਖਫੀਯ ਸੰ ਘ, ਡਾ. ੁਯਜੀਤ ਸੰ ਘ, ਰ. ਫਰਫੀਯ ਸੰ ਘ)
ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ, ਸਟਆਰ
ਭੁਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਸਗਆਨ ਬਾਗ ਤੀਜਾ (ੰ ਾਦਕ: ਰ.
ਰਖਫੀਯ ਸੰ ਘ, ਡਾ. ੁਯਜੀਤ ਸੰ ਘ, ਰ. ਫਰਫੀਯ ਸੰ ਘ)
ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ, ਸਟਆਰਾ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ
ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

---------ੰ ਜਾਫ ਕੂਰ ਸੱ ਸਖਆ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ

ਫਯਡ ਦੀ ਦਵੀਂ ਕਰਾ

ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਦੀ ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ
ੁਤਕ

Assignment –1 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਸਗਆਨ ਬਾਗ ਤੀਜਾ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ਵਣਜਾਯਾ ਫਦੀ ਦ ਰ ਖ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ ਵਤੂ ਦਯਾਉਂਦੀ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ
ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।
September, 2019
ਭੁਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਸਗਆਨ ਬਾਗ ਤੀਜਾ ਸਵਚੋਂ

1.

ਜਵੰ ਤ ਜ਼ਯ ਦ ਰ ਖ ‘ਜੁੜਦਾ ਪਰਦਾ ੰ ਜਾਫ’
ਅਤ ਫਰਦਵ ਸੰ ਘ ਦ ਰ ਖ ‘ੰ ਜਾਫ ਦੀ ਧਯਤੀ ਦ
ਗੁਯੂ ਅਤ ਸੀਯ ਭਤੀ’ ਦੀ ੜਹਾਈ
ਸਵਆਕਯਨ:

2

ਭੁਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਸਗਆਨ ਬਾਗ ਤੀਜਾ (ੰ ਾਦਕ: ਰ.
ਰਖਫੀਯ ਸੰ ਘ, ਡਾ. ੁਯਜੀਤ ਸੰ ਘ, ਰ. ਫਰਫੀਯ ਸੰ ਘ)
ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ, ਸਟਆਰ
ਭੁਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਸਗਆਨ ਬਾਗ ਤੀਜਾ (ੰ ਾਦਕ: ਰ.

ਭੁਸਾਵਸਯਆਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਦੰ ਦ ਸ ੰ ਜਾਫ ਦ

ਰਖਫੀਯ ਸੰ ਘ, ਡਾ. ੁਯਜੀਤ ਸੰ ਘ, ਰ. ਫਰਫੀਯ ਸੰ ਘ)

ਭੁਸਾਵਸਯਆਂ ਦੀ ੜਹਾਈ

ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ, ਸਟਆਰ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ
ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

----------

ੰ ਜਾਫ ਕੂਰ ਸੱ ਸਖਆ
ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ

ਫਯਡ ਦੀ ਦਵੀਂ ਕਰਾ

ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਦੀ ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ
ੁਤਕ

Assignment –2 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਸਗਆਨ ਬਾਗ ਤੀਜਾ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ਜਵੰ ਤ ਜ਼ਯ ਦ ਰ ਖ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ ਵਤੂ ਦਯਾਉਂਦੀ Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ
3

ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।
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Unit Planning – 2019-20
October, 2019
ਭੁਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਸਗਆਨ ਬਾਗ ਤੀਜਾ ਸਵਚੋਂ
1.

ੁਖਦਵ ਭਾਦੁਯੀ ਦ ਰ ਖ ‘ੰ ਜਾਫ ਦੀਆਂ ਰੀਤ

ਰਖਫੀਯ ਸੰ ਘ, ਡਾ. ੁਯਜੀਤ ਸੰ ਘ, ਰ. ਫਰਫੀਯ ਸੰ ਘ)

ਗਾਥਾਵਾਂ’ ਦੀ ੜਹਾਈ

ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ, ਸਟਆਰਾ

ਸਵਆਕਯਨ:
2

ਭੁਸਾਵਸਯਆਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਦੰ ਦ ਸ ੰ ਜਾਫ ਦ
ਭੁਸਾਵਸਯਆਂ ਦੀ ੜਹਾਈ ਅਤ ਅਸਬਆ

3

ਭੁਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਸਗਆਨ ਬਾਗ ਤੀਜਾ (ੰ ਾਦਕ: ਰ.

ਭੁਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਸਗਆਨ ਬਾਗ ਤੀਜਾ (ੰ ਾਦਕ: ਰ.
ਰਖਫੀਯ ਸੰ ਘ, ਡਾ. ੁਯਜੀਤ ਸੰ ਘ, ਰ. ਫਰਫੀਯ ਸੰ ਘ)
ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ, ਸਟਆਰ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ

----------

ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ੰ ਜਾਫ ਕੂਰ ਸੱ ਸਖਆ
ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ

ਫਯਡ ਦੀ ਦਵੀਂ ਕਰਾ

ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਦੀ ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ
ੁਤਕ

Assignment –3 : ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਸਗਆਨ ਬਾਗ ਤੀਜਾ ੁਤਕ ਸਵਚੋਂ ਦ ਯਾਜ ਕਾਰੀ ਦ ਰ ਖ ਦ ਸਵਸ਼ਾ ਵਤੂ ਦਯਾਉਂਦੀ ਅਤ ਭੁਸਾਵਸਯਆਂ ਨੂੰ ਦਯਾਉਂਦੀ
Assignment ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਕਸਾ ਜਾਵਗਾ।
November, 2019

1.

ਭੁਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਸਗਆਨ ਬਾਗ ਤੀਜਾ ਸਵਚੋਂ

ਭੁਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਸਗਆਨ ਬਾਗ ਤੀਜਾ (ੰ ਾਦਕ: ਰ.

ਭਸਸੰ ਦਯ ਸੰ ਘ ਯੰ ਧਾਵਾ ਦ ਰ ਖ ‘ਸੰ ਡ ਦੀਆਂ

ਰਖਫੀਯ ਸੰ ਘ, ਡਾ. ੁਯਜੀਤ ਸੰ ਘ, ਰ. ਫਰਫੀਯ ਸੰ ਘ)

ਯਣਕਾਂ ਦੀ ੜਹਾਈ

ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ, ਸਟਆਰਾ

ਸਵਆਕਯਨ:
2

ਭੁਸਾਵਸਯਆਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਦੰ ਦ ਸ ੰ ਜਾਫ ਦ
ਭੁਸਾਵਸਯਆਂ ਦੀ ੜਹਾਈ ਅਤ ਅਸਬਆ

ਭੁਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਸਗਆਨ ਬਾਗ ਤੀਜਾ (ੰ ਾਦਕ: ਰ.
ਰਖਫੀਯ ਸੰ ਘ, ਡਾ. ੁਯਜੀਤ ਸੰ ਘ, ਰ. ਫਰਫੀਯ ਸੰ ਘ)
ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਸਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ, ਸਟਆਰਾ

ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ

----------

ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ੰ ਜਾਫ ਕੂਰ ਸੱ ਸਖਆ
ਫਰ ਕ ਫਯਡ, ਚਾਕ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ

ਫਯਡ ਦੀ ਦਵੀਂ ਕਰਾ

ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ

ਦੀ ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਾਠ
ੁਤਕ

Assignment –4 : ਭੁੱ ਚ ਸਰ ਫ ਦਾ ਅਸਬਆ ਅਤ ਦੁਸਯਾਈ (ਸਛਰ ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਰੀਸਖਆਵਾਂ ਦ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ)

3
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Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
th
Class – B.B.A 3rd (Semester 5 )
Subject : Business Research Methods
Subject Code: BBA-501
Subject Teacher : Dr. Kamini Gupta
Session : 2019-20

Syllabus/Topics

Reference

Mode of
Transactions

Additional
Resources*

July 2019
1

2

Research Methodology:
Meaning, Objectives and
Process of Research
Research Methods in Social
Sciences, Exploratory,
Descriptive and Experimental
Research Applications and
Limitations.

Research
Methodology
by Kothari
C.R.

Lecture,
Discussion

Video Lecture by
Dr. Shashi
Aggarwal

August 2019
3

Sampling Design : Concepts,
Types and their Applicability.

4

Techniques for Data
Collection; Primary and
Secondary Sources

Research
Methodology
by Arvind
Shende

Lecture,
Discussion

Video Lecture by
Dr. Shashi
Aggarwal

September 2019
7

8

Primary Sources-Consumers
and Trade Survey, Including
Consumer Panels and Retail
Auditing.
Qualitative Techniques of
Data-Collection; Application.
Questionnaire Designing and
Protesting.

Research
Methodology
by Arvind
Shende

Video Lecture by
Rajesh Dorbala
Lecture,
Discussion

October 2019
9

10

The Measurement Process:
Measurement in Marketing.
difficulties in Measurement
Concepts of Validity and
Reliability, Attitude
Measurement General
Methods;

Research
Methodology
by Kothari C.R

Lecture,
Discussion

Video Lecture by
Dr. Jogendra
Kumar Nayak

November 2019
11

Scaling Techniques: Thurston,
Likert, and Semantic
Differentials

12

Report
Writing
Presentation.
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and

Research
Methodology
by Kothari C.R

Lecture,
Discussion

Video Lecture by
Dr V.
Balamurugan
Video Lecture by
Shashi Aggarwal

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
Class – B.B.A 3rd (Semester 5th)
Subject: Rural Marketing
Subject Code: BBA-505
Subject Teacher: Dr. Kamini Gupta
Session: 2019-20
Syllabus/Topics

Reference

Mode of
Transactions

Additional
Resources*

Lecture,
Discussion

Video
Lecture by
Dr. Rudresh
Pandey

Lecture,
Discussion

Video
Lecture by
Shashi
Aggarwal

July 2019
1
2

Nature and Scope of Rural
Marketing with Special
Reference to India.
Buying Behaviour in Rural
Markets,

3

Rural Marketing Information
system,

4

Exploring the Rural Markets.

Introduction to Rural
Marketing by Bajaj,
Chetan
August 2019
Rural Marketing:
Concepts and
Practices - Concepts
and Practices by
Balram Shivanand
September 2019

7
8

Rural Communication, Rural
Large Format Retail Stores.
Study of Rural Markets with
Special Reference to Product
Strategy,

9
10

Pricing Strategy,
Promotion Strategy

11

Distribution Strategy.

12

Information Technology for
Rural Markets

13

Rural Market Research
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Introduction to Rural
Marketing by Bajaj,
Chetan
October 2019
Rural Marketing:
Concepts and
Practices by Balram
Shivanand
November 2019
Introduction to Rural
Marketing by Bajaj,
Chetan

Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion

Lecture,
Discussion

Video Lecture
by
Dr. Rudresh
Pandey
Video Lecture
by
Dr. Joginder
Nath

Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
th
Class B.B.A 3rd (Semester 5 )
Subject:- Stock Market Operations
Subject Code:- BBA- 510
Subject Teacher: - Dr. Neeraj Goyal
Session :- 2019-20

S.No.

Suggested Reading/
Reference Books

Syllabus Covered

Mode of
Additional
Transactions Resources *

July 2019
1

Indian
Stock
Markets:
Introduction, Evolution and
Growth of Stock Markets in
India.

Lecture,
Discussion,

2

Functions of Stock Exchange

Lecture,
Discussion
August 2019

3

Intermediaries
in
Secondary Market.

4

Secondary Market Mechanism.
an Overview of Major Stock
Exchanges in India – N.s.E.,
B.S.E. and O.T.C.E.I.

Lecture,
Discussion

the

ICT, Lecture,
Discussion
September 2019

5.

Stock
Market
Indexes:
Concept,
Types,
Brief
Overview of BSE SENSEX
and S&P CNX Nifty. Maxima
and Minima of up to Two
Independent Variables

Lecture,
Discussion

6

Definition, Powers and
Functions of SEBI, SEBI
(Stock Brokers and Sub
Brokers) Rules and
Regulations, 1992

Lecture and
Discussion

October 2019

7

NSE Rules, Regulations and
Byclaws,
NSCCL
Rules,
Regulations and Byelaws,
Trading
Mechanism
at
N.S.E. : Introduction, Market
Types, Market Phases, Order
Management,
Trade
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Lecture and
Discussion

Unit Planning – 2019-20
Management

8

Clearing and Settlement :
Introduction-Transacion Cycle,
Settlement Process, Settlement
Agencies, Risks in Setlement,
Settlement Cycle,

9

Securities & Funds Settlement,
Shortages Handling, Risk
containment, Dematerialisation
and Electronic Transfer of
Securities, Investor Protection
Fund

Lecture and
Discussion

November 2019

10

11

Depository
Operations:
Introduction to Depository
Systems,
Definition
of
Depository and Depository
Participant, Salient Features of
Depository Act 1996, Benefits
of Depository System.
Future Market Operations :
Introduction to Futures (Stock
Futures and Index Futures) and
Options (Stock Options and
Index Options).
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Unit Planning – 2019-20
Multani Mal Modi College, Patiala
Unit Plan
Class – B.B.A 3rd(Semester 5th )
Subject: Investment Management
Subject Code: BBA-512
Subject Teacher: Dr. Bhavuk Mahindru
Session: 2019-20
Syllabus/Topics

Reference

Mode of
Transactions

Additional
Resources*

July 2019
1
2

Investment Management
introduction, Investment
Objectives,
Different Investment Avenues
for Individuals
Risks of Investment,
Relationship between Risk and
Return,

Investment
Analysis And
Portfolio
Management,
by Prasanna
Chandra

Lecture,
Discussion

Video Lecture by
Shashi Aggarwal

August 2019
3
4
5

Time Value of Money- Present
Value, Future Value, Annuities
Different Types of Bonds,
Features of Bonds, Risks of
Bonds, Yields of Bonds, Rating
of Bonds.

Investment
Management:
Security
Analysis and
Portfolio
Management
By P. Singh

Lecture,
Discussion

September 2019
7

Introduction to Equity Shares,
Features,

8

Dividend
Theories
and
Valuation of Shares- Walter,
Gordon, and MM Theory.

9

Fundamental
AnalysisEconomy, Industry and Firm
Analysis

Investment
Management:
Security
Analysis and
Portfolio
Management
By P. Singh

Lecture,
Discussion

Video Lecture by
Prasy
Padmanabhan
Video Lecture by
CA
Nikhil
Jobanputra

October 2019
10

Technical
Charts.

Analysis

Efficient Market Theory
11
12

Concept
of
Portfolio,
Diversification of Risk,

44 | P a g e

Video Lecture by

and
Investment
Analysis And
Portfolio
Management,
by Prasanna
Chandra

Lecture,
Discussion

Chetan
Panchamia

Video Lecture by

Prof. J. Mahakud

Unit Planning – 2019-20
November 2019

13

14

Capital
Asset
Pricing
Model-Assumptions, CML,
and SML., Calculating Beta
Coefficients,
Empirical
Tests of CAPM
Optimum
Portfolio,
Portfolio Selection and
Revision
:
Basis
Understanding.
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Video

Investment
Management:
Security Analysis
and Portfolio
Management By
P. Singh

Lecture

CA
Jobanputra

by
Nikhil

Lecture,
Discussion
Video

Lecture

Prof. J. Mahakud

by

