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Define Money and explain various types of Money.
Explain Various Methods of Note issue in India.
Explain Friedman`s Wealth theory of Demand for Money.
Define Money Supply. Discuss Various Approaches to the definition of Money Supply.
How did Bank create credit in single and multiple bank system?
Discuss structure of Commercial Banks in India.
Explain various functions of Reserve Bank of India.
Discuss various innovations in Banking Sectors in India.

Attempt any 10 Short Questions
a) Difference between Money & Near Money.
b) Barter System.
c) Liquidity Preference.
d) Merits of Bimetallism
e) Difference between Gross Interest and Net Interest.
f) Velocity of Money
g) Branch Banking
h) High Powered Money.
i) Objectives of Portfolio Management.
j) Hurdles of E Banking
k) Limitations of Open Market Operations.
l) Quantitative Techniques of Monetary Policy.
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1. mudrw dI ਪਿਰਭਾ w ida ਅਤੇ mudrw ਦੀ v~K v~K iksmW dI ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ.
2. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਨਟ nMU jwrI krn ਦੇ ਵਖ-ਵਖ FMgW ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ.
3. ਫ"ਾਈਡਮੈਨ ਦੀ mudrw dI mMg dy ਵੈਲਥ ਿਸਧ ਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ.
4. mudrw dI purqI nMU prBwiSq kro [ mudrw dI purqI dI pirBwSw dy v~K v~K idRStIkon vwry uivcwro
5. ਬਕ ieikhrw Aqy bhu bYNikg pRxwlI iv~c auDwr ikvyN inrmwx krdw hY [
6. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਵਪਾਰਕ ਬਕ ਦੇ FWcy ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ ਕਰੋ .
7. ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਕਾਰਜ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ.
8. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਬਿਕੰ ਗ KyqrW ਿਵਚ ਵਖ ਵਖ nvInqw ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰਾ ਕਰੋ .

9.

ਿਕਸੇ ਵੀ 10 ਛੋਟੇ ਪ" ਨ ਦੀ ਕੋਿ

ਕਰੋ

1) mudrw ਅਤੇ ਨ+ੜਲੇ mudrw ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ.
2) ਬਾਰਟਰ ਿਸਸਟਮ.
3) ਤਰਲ qrjIh.
4) ਿਬਮੇਟੈਿਲਜ਼ਮ ਦੇ ਗੁਣ
5) ਕੁਲ ਿਵਆਜ ਅਤੇ ੁਧ ਿਵਆਜ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ .
6) mudrw ਦਾ ਵੇਗ
7)

ਾਖਾ ਬਿਕੰ ਗ

8) /ਚ ਕਤੀ ਵਾਲਾ mudrw .
9) ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ"ਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇ .
10) ਈ ਬਿਕੰ ਗ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ
11) K~uly bwjwr dI nIqI ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ .
12) ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਤਕਨੀਕ.

