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Note: Fwpg;g[: 
(1) Answer any five questions only. VnjD« IªJ édh¡fS¡F éilaë¡fÎ«. 

(2) Candidates are allowed the option to answer 
the paper either in English or in Tamil or even 
to answer the paper partly in English and 
partly in Tamil. 

nj®ths®fŸ jäênyh (m) M§»y¤Ânyh 
mšyJ Ïu©L« fyªnjh éilaë¡f 
mDkÂ¡f¥g£LŸsJ. 

(3) Answers to whole questions in excess of the 
prescribed number of questions appearing at 
the end of the answer books will not be valued. 

njitahd v©â¡if¡F äifahf 
éilbaGJ« g£r¤Âš mªj äifahd 
éilfëš filÁahdt‰iw kÂ¥ÕL brŒa¥gl 
kh£lhJ.  

(4) Answer should be brief and to the point and 
need not be a verbatim reproduction of printed 
pages. 

éilfŸ RU¡fkhfÎ« nfŸé¡F cçajhfÎ« 
ÏU¤jš mtÁa«. 

(5) Marks will be deducted for bad handwriting/ 
bad presentation. 

nkhrkhd ifbaG¤Â‰F« / gil¥Ã‰F« 
kÂ¥bg©fŸ Fiw¡f¥gL«.  

                                                                                                                             Marks 
1. Define the following:  
 கீ க டவ ைற வள க.  

a. Demand  4 
 மி ேதைவ   

b. Connected load 4 
 இைண  ப   

c. Contracted load 4 
 ஒ ப த  ப    

d. Consumer meter card 4 
 க ேவா  அல  அ ைட   

e. Supply 4 
 மி  வழ க   

 
 

2. How assessment of billing is to be made in cases when there is no meter or 
meter is defective? 

20 

 மி க ேவா  மி  அள  க வ  ப  அைட தி தாேலா அ ல  

மி  அள  க வ  இ லாம  இ தாேலா அ தைகய கால க ட கள  

மி  பய பா  எ வா  அளவ  ெச ய பட ேவ ? 
 
 
 
 

 



 
* * * * * 

3. Who is an assessing officer? What do you mean by unauthorized use of 
electricity? Detail the investigations and enforcement provisions? 

20 

 மதி ப  அதிகா  எ பவ  யா ? அதிகார  வம ற மி சார 

உபேயாக  எ றா  எ ன? அதிகார  வம ற மி சார உபேயாக 

வஷய தி  மி  அமலா க  ப வன  வசாரைணக  ப றி  

மி க ேவா ட  வ லி க ேவ ய மி  க டண ைத  ப றி  

வவ ? 
 

 

4. Detail about Excess Demand Charge. 20 
 அதிக ப யாக உபேயாக ப த ப ட மி சார தி  வ லி க ேவ ய 

மி  க டண  ப றி வவ ? 
 

 

5. What are the duties of Distribution licensee? 20 
 மி வ நிேயாக உ ைமயாள  கடைமக  யாைவ? 

 
 

6. Explain about the compensation payable to a consumer by the licensee for 
non maintenance of standards of performance for supply of electricity and 
also the procedure for payment? 

20 

 மி வ நிேயாக உ ைமயாள  DSOPய  ப  மி வ நிேயாக  

ெச யாவ டா  மி  க ேவா  ெபற ய ந டஈ க  யாைவ? 

அைத எ வா  ெபறலா ? 
 

 

7. What are the charges to be collected from a person requiring supply of 
electricity? 

20 

 மி சார  ேதைவ எ  வ ண ப தி த மி  க ேவா ட  

மி சார  வழ  ேபா  மி வ நிேயாக உ ைமயாள  வ லி க 

ேவ ய க டண க  யாைவ? 
 

 

8. Explain about disconnection and restoration of supply of electricity as per supply 
code? 

20 

 மி  இைண   ம  மி  ம  இைண   றி  தமி நா  

மி  வழ க  ச ட வதிய  வவ கப டைவ யாைவ?   

 


