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BCH 301 Banking operations and Procedures 

    (Sem III) 

(Syll-Dec-2019) 

Time: Two Hours]                      [Maximum No: 70 Marks  

Note: Attempt any four questions. All questions carry equal marks. 

 

I. Discuss banking structure of commercial banks in India. 

II. Explain various obligations of Bank. 

III. Write a note on the following: 

(a) Government as a regulator of Banks 

(b) RBI as a regulator of Banks 

IV. Explain effect of false entries in the pass book favourable to customer and banker. 

V. Define Leasing. What are the various types of leasing? 

VI. Define Stock Broker. Explain process of stock broking. 

VII. Discuss various provisions of SARFAESI ACT 2002. 

VIII. Define Banking Ombudsman.  Explain various powers and duties of Banking Ombudsman. 

 

 

IX.  Attempt any 10 short answer questions. 

(a) Chain Banking 

(b) Difference Between private and public sector banks. 

(c) Investment Banking 

(d) Garanishee Order 

(e) Reserve Bank of India Act ,1934 

(f) Pass Book 

(g) Advantages of Bancassurance 

(h) Portfolio Management  

(i) Right of Holder in Due Course 

(j) Debt Restructuring. 

(k) Anti Money Laundering. 

(l) Development Functions of Bank. 

 

 

 

 

 



          9906/NJ 

              ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ 

ਨ� ਟ: ਿਕਸੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪ��ਨ� ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰੋ । ਸਾਰੇ ਪ��ਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਰ�ਖਦ ੇਹਨ. 

  

I. ਭਾਰਤ ਿਵ� ਚ ਵਪਾਰਕ ਬ!ਕ� ਦੇ ਬ!ਿਕੰਗ structure FWcyਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ . 

II. ਬ!ਕ ਦੀਆ ਂਕਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਬਾਰੇ ਦ� ਸੋ. 

III. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਂ'ਤ ੇਇਕ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ: 

(ਏ) ਬ!ਕ� ਦ ੇਿਨਯੰਤ�ਕ ਵਜ- ਸਰਕਾਰ    

(ਅ) ਬ!ਕ� ਦੇ ਿਨਯੰਤ�ਕ ਵਜ- ਆਰਬੀਆਈ    

IV. ਗਾਹਕ ਅਤ ੇਬ!ਕਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਸ ਬੁ� ਕ ਿਵਚ ਗਲਤ ਐਟਂਰੀਆ ਂਦ ੇਪ�ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦ� ਸੋ. 

V. ਲੀਿਜ਼ੰਗ ਪਿਰਭਾ�ਤ kro. ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਿਕਸਮ� ਦੀਆ ਂਲੀਜ਼� dI ivAwiKAw kro [ 

VI. ਸਟਾਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ. ਸਟਾਕ ਬਰੋਿਕੰਗ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਦ� ਸੋ. 

VII. ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ 2002 ਦ ੇਵ� ਖ-ਵ�ਖ ਪ�ਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ . 

VIII. ਬ!ਿਕੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਪਿਰਭਾ�ਤ ਕਰੋ. ਬ!ਿਕੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੀਆ ਂਵ� ਖ ਵ� ਖ �ਕਤੀਆ ਂਅਤ ੇਕਰਤ� ਵ� ਬਾਰੇ ਦ� ਸੋ. 

  
  

IX. ਿਕਸੇ ਵੀ 10 ਛੋਟ ੇਜਵਾਬ ਪ��ਨ� ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰੋ . 

(a) ਚੇਨ ਬ!ਿਕੰਗ    

(ਬੀ) ਿਨੱਜੀ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬ!ਕ� ਿਵਚ ਅੰਤਰ.    

(c) ਿਨਵੇ� ਬ!ਿਕੰਗ    

(d) ਗਾਰਨੀ�ੀ ਆਰਡਰ    

(ਈ) ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ!ਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934    

(f) ਪਾਸ ਬੁ� ਕ     

(ਖ) ਦੇ ਫਾਇਦ ੇਬYNkiensorYNs    

(h) ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ�ਬੰਧਨ   

(i) ਿਨਯਮਤ ਕੋਰਸ ਿਵਚ ਧਾਰਕ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ      

(ਜੇ) ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ.      

(ਕੇ) ਐNtI ਮਨੀ ਲ�ਡਿਰੰਗ.    

(ਐਲ) ਬ!ਕ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਕਾਰਜ      

 


