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Note/ Fwpg;g[ :   
(1) Answer five questions only. First question 

is compulsory. 
Ie;J tpdhf;fSf;F kl;L[k; tpilaspf;ft[k;. 
Kjy; nfs;tpf;F fl;lhakhf tpilaspf;ft[k;/  

(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. 

njh;thsh;fs; jkpHpnyh (m) M';fpyj;jpnyh 
my;yJ ,uz;Lk; fye;njh tpilaspf;f 
mDkjpf;fg;gl;Ls;sJ. 

(3) When answering in excess of prescribed 
number of 5 questions, the excess answers 
appearing at the end will not be valued. 

Ie;J tpdhf;fSf;F nky; kpifahf tpil 
vGJk; gl;rj;jpy; me;j kpifahd tpilfspy; 
filrpahdtw;iw kjpg;gPL bra;ag;gl khl;lhJ. 

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

tpilfs; RUf;fkht[k; nfs;tpf;F chpajhft[k; 
,Uj;jy; mtrpak; gjpy;fs; mr;rplg;gl;l 
gf;f';fspd; gpupjpgypg;ghf ,Uf;f ntz;lhk;. 

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

nkhrkhd ifbaGj;jpw;Fk; _ gilg;gpw;Fk; 
kjpg;bgz;fs; Fiwf;fg;gLk;. 

 

                   Marks 
1. Choose the correct answer: 1*20=20 

 ச யான வைடைய ேத ெத  எ க:  
i. What is the duration for effecting a LT service under minor extension?  

 a. 1 month b. 2 months c. 15 days d. 1 week  
 தா வ த சிறிய ந  ேவைல ெச  மி  இைண  

வழ வத கான கால ெக ? 

 

 a. 1 மாத    b. 2 மாத க   c. 15 நா க   d.1 வார     
ii. The powers of sanction for capital works for Assistant Executive 

Engineer is ………. 
 

 a. 50,000 b. 1,00,000 c. 2,00,000 d. 25,000  
 உதவ  ெசய ெபாறியாள  அவ க  வா ய லதன  சா த 

பணகள  மதி ப ைட அ கீகார  ெச ய உ ச வர  ெதாைக ........ 

 

 a. 50,000 b. 1,00,000 c. 2,00,000 d. 25,000  
iii. Time limit for replacement of failed distribution transformer in rural 

area is……….. 
 

 a. 1 day b. 2 days c. 1 week d. 1 month  
 ஊரக  ப திகள  ப தைட த மி  மா றிகைள மா வத கான 

கால ெக . 

 

 a. 1 நா   b. 2 நா க   c. 1 வார   d. 1 மாத    
iv. Section 138 of Indian Electricity Act deals with ………….  

 a. Meter 
tampering 

b. Direct hook c. Building 
construction 

d. Temporary 
supply 

 

 இ திய மி சார  ச ட  வதி 138 எதைன வவ கிற ?  
 a. மி  ம ட  

ப தைடய 

ெச த   
 

b. ேநர  மி   

தி   
c. க ட 

க மான   
d. த காலிக 

மி  இைண   
 



v. Time limit for attending fuse of call (FOC) in corporation area as per 
DSOP is ………………………… 

 

 a. 6 hrs b. 12 hrs c. 3 hrs d. 1 day  
 DSOP  ப  மாநகரா சி ப திகள  தனநப  மி  தைடைய ச  

ெச வத கான கால ெக ? 
 

 a. 6 மண 

ேநர   

b. 12 மண 

ேநர  

c. 3 மண 

ேநர  

d. 1 நா    

vi. E Tax for central government services is billed at …..  
 a. 5% b. 2.5% c. Nil d. 10%  
 ம திய அர  மி  இைண கான  E வ  சதவகித ?  
 a. 5% b. 2.5% c. இ ைல d. 10%  

vii. Account head for compounding fees is ……..  
 a. 14.908 b. 61.730 c. 14.905 d. 14.655  
 சமரச ெதாைக கான வா ய கண  எ  ......................  
 a. 14.908 b. 61.730 c. 14.905 d. 14.655  

viii. ………. acts for internal fault of a Power Transformer.  
 a. Differential 

relay 
b. O/L  relay c. E/L  relay d. Distance 

protection  
relay 

 

 திற  மி மா றிகள  உ ேள நிக  ைறபா ைன க டறிய 

உத வ ?  
 

 a. பெர சிய  

ேல 
b. O/L  ேல c.  E/L  ேல d. ட  

ேராட ச   

ேல 

 

ix. DGA stands for ………  
 a. Disturbance 

Generator 
Actuator 

b. Dissolved gas 
analysis 

c. Division of 
Grands and 
Agreements 

  

 DGA  வ வா க ?   
 a. Disturbance 

Generator 
Actuator 

b. Dissolved gas 
analysis 

c. Division of 
Grands and 
Agreements 

  

x. In a circuit breaker the opening time is ……… the closing time   
 a. less than b. equal to c. greater than d. zero  
 மி   திற பா  திற க ப  ேநரமான  ட ப  ேநர ைத 

வட ..................  
 

 a. ைற   b. சம   c. அதிக   d. ய    
xi. The Diversity factor for loading of Distribution transformer is ………..  

 a. 1.6 b. 1.0 c. 1.1  d. 1.5  
 பகி மான மி மா றிய  ப  ஏ ற தி கான மா  காரண  

....................... 
 

 a. 1.6 b. 1.0 c. 1.1  d. 1.5  
xii. The regulation constant for 7/3.15 AAA conductor per 100 meter in 

LT line is ……….. 
 

 a. 0.03558 b. 0.3558 c. 0.07277 d. 0.8351  
 ஒ  தா வ த 7/3.15 AAA க பய  ஒ ெவா  100 

ம ட  உ ள மி  ஒ  காரண  ........................................ 

 

 a. 0.03558 b. 0.3558 c. 0.07277 d. 0.8351  
xiii. The maximum load permitted in a LT service is …….  

 a. 150 KW b. 112  KW c. 100  KW d. 80  KW 
 

 



 தா வ த மி  இைண ப  அ மதி க ப  அதிக ப ச மி  

ப ? 
 

 a. 150  KW b. 112  KW c. 100  KW d. 80  KW  
xiv. No. of days of deviation from the previous assessment date permitted 

for assessment 
 

 a. 5 days b. 10 days c. 20 days d. 15 days  
 ஒ ெவா  கண கீ  ேபா  ைதய கண கீ  நாளலி  

எ தைன நா க  வைர மா படலா ? 
 

 a. 5 நா க  b. 10 நா க  c. 20 நா க  d. 15 நா க   
xv. Powers of sanction for Superintending Engineer/Distribution to 

sanction improvement estimate is ………. 
 

 a. 5 Lakhs b. 10 Lakhs c. 15 Lakhs d. 20 Lakhs  
 ேம பா  மதி ப ைன அ மதி க ேம பா ைவ ெபாறியாள  

பகி மான  அவ கள  அ மதி உ ச வர  ெதாைக? 

 

 a. 5 இல ச  b. 10  இல ச  c. 15  இல ச  d. 20  இல ச   
xvi. Earnest money deposit (EMD) is converted into ……….. after service 

is effected. 
 

 a. 
Consumption 
Caution 
Deposit 

b. Meter  
Caution Deposit 

c. Advance  
Consumption 
Charges 

d. E.Tax  

 ெபற ப  ந ப ைக கா  ெதாைகயான  மி  இைண ப  

ப ன  எ த இன கள  மா ற ப ? 
 

 a.மி  

பயன  

கா ெதாைக  

b.மி  மான   

கா ெதாைக 

c. மி  

பய பா  

த  ைவ  

ெதாைக  

d. E-வ    

xvii. LT service after disconnection cannot be revived after………  
 a. 3 months b. 6 months c. 1 year d. 2 years  
 தா வ த மி  இைண ப  மி  பான  எ தைன 

நா க  பற  ம  மி  இைண  ப சீலி க படா ? 
 

 a.3 மாத க   b. 6 மாத க  c.1 வ ட   d. 2 வ ட க   
xviii. ……….. type of Fire extinguisher is used for  extinguishing 

Transformer fire. 
 

 a. DCP b. Water c.  Sand d. CO2  
 மி  மா றிய  ஏ ப  தைய அைண க உத  சாதன ?  
 a. DCP b. ந  c.  மண   d. CO2  

xix. The section under which D.P is initiated for unauthorized absence of 
RWE staff is …….. 

 

 a. 26(2) b. 32(2) c. 19(3) d. 30(26)  
 கள பணயாள   அ மதி இ றி பண  வராம  இ  

ேபா   எ த வதிய  கீ  நடவ ைக எ க ப ? 
 

 a. 26(2) b. 32(2) c. 19(3) d. 30(26)  
xx. BPSC stands for ……  

 a.  Belated 
payment 
service charge 

b. Belated 
payment 
surcharge 

c.  Belated 
payment simple 
charge 

  

 BPSC என ப வ ?  
 a.  Belated 

payment 
service charge 

b. Belated 
payment 
surcharge 

c.  Belated 
payment simple 
charge 

  



2.    a. What are the conditions for parallel operation of Power Transformers? 4 
 திற  மி மா றிகைள இைண  ெசயலா  ேபா  கவன தி  

ெகா ள ேவ ய நிப தைனக  எைவ? 
 

b. Write briefly about DGA? Name the gasses monitored in DGA and the 
permissible limits for a 10 year old transformer. 

4 

 DGA ஆ ைவ ப றி கமாக ற ? 10 ஆ களாக 

பய ப த ப  திற  மி மா றிைய DGA ஆ  

உ ப  ேபா  வா கள  அளவ க  இய பாக எ வா  

இ த  ேவ ? 

 

c. What are the protections that are available for internal fault of a Power 
Transformer? 

4 

 திற  மி மா றி ப தைடவைத தவ  பா கா  க வக  

யாைவ? 
 

d. State the types of fire extinguisher and purpose for which they are 
used. 

4 

 தயைண  சாதன கள  வைக ம  பய பா கைள க.  
e. What are the fire fighting equipments to be available in 110 KV sub-

station? 
4 

 110 KV ைண மி  நிைலய தி  இ க ேவ ய தயைண  

சாதன க  யாைவ? 
 

 

3.    a. Describe briefly about line clear. 4 
 மி  பாைத தைடந க  ப றி றி  வைரக.  

b. What are the general reasons for accident? 4 
 வப கான ெபா வான காரண க  எ ென ன?  

c. What is the official procedure to be adopted when an electrical accident 
occurs? 

4 

 மி  வ ப  ஏ ப  ேம ெகா ள ேவ ய அ வலக 

நைட ைறக  எ ன? 

 

d. How to obtain LC in an overhead line? 4 
 ேம  நிைல மி பாைதய  எ வா  மி  தைட ந க  

ேம ெகா ள ேவ ? 

 

e. Explain briefly how rubber gloves are preserved? 4 
 ர ப  ைக ைறகைள எ வா  பா கா க ேவ  எ பைத 

கமாக வவ ? 
 

 

4.    a. The following is a consumption pattern for a defective meter in a 
commercial establishment. Work out the average units to be billed for 
11/2015. 

03/15 05/15 07/15 09/15 11/15 
400 units 420 units 10 units 0 units ? 

. 

4 

 ஒ  ப தைட த மி மான  உ ள வணக மி  இைண ப  

மி சார பய பா  கீேழ ெகா க ப ள .11/2015 
மாத தி கான சராச  மி சார பய பா ைட கண கி க? 

03/15 05/15 07/15 09/15 11/15 
400 units 420 units 10 units 0 units ? 

. 
 
 
 
 
 

 



b. 750 watts of supply from a connected load of 3000 watts domestic 
service is extended for commercial use. Work out the compounding 
charges and penal levy for 1 year. 

4 

 ஒ  தா வ த வ  மி  இைண ப  (3000 வா ) 

ைறேகடாக வணக பய பா  750 வா  மி ப  1 
வ டகால  பய ப திய க ேவா ட  வ லி க ேவ ய 

சமரச ெதாைக ம  இழ ப  ெதாைகைய கண கி க? 

 

c. An LT Industrial supply of 30 HP is extended upto a distance of 200m 
in 3.15 AAA Conductor and 200 m in 2.50 AAA Conductor. Workout 
the LT regulation both with diversity factor ( DF) and without DF. 

4 

 30 திைர திற  ப  உைடய தா வ த ெதாழி சாைல  200 
ம ட  3.15 AAA மி  கட தி ம  200 ம 2.50  AAA மி  

கட தி  பய ப தி ந  ெச  மி  இைண  வழ க, 

தா வ த சீ நிைலைய, ேவ ைம காரண ட  (DF) 
ேவ ைம காரண  இ லாத நிைலய  கண கி க. 

 

d. An application received for pure temporary supply for a connected load 
of 1750 watts. Calculate the charges to be collected from the consumer 
inclusive of registration charges. 

4 

 ஒ  வ ண பதார டமி  1750 வா  மி ப கான 

ைமயான த காலிக மி  இைண  வ ண ப  

ெபற ப ள நிைலய , அ வ ண பதார   ெச த ேவ ய 

க டண வபர கைள பதி  க டண ட   கண கி க.  

 

e. An Industrial service with sanctioned load of 10 KW has a recorded 
maximum demand (MD) of 12 KW and power factor (PF) of 0.80 
during one of the assessments. The CC bill is Rs.1905/-. Work out the 
MD penalty and PF penalty. 

4 

 10 KW மி  ப  உைடய ஒ  ெதாழி சாைல மி  இைண ப  

ஒ  ைற அதிகப ச மி  ப  ேதைவ (MD) 12 KW ம  PF 
0.80 என பதிவாகி ள . ேம  மி  கண கீ  ெதாைக 

பா 1905 ஆ .  MD த ட ெதாைக ம  PF த ட ெதாைக 
கண கி க.   
 

 

5.    a. What is two cover system? 4 
 இர ைட உைற ைற எ றா  எ ன?  

b. Define the following: 
i. Lump-sum contract 
ii. Piece-work contract 
iii. Turn-key contract 
iv. Fixed rate contract 

4 

 ப வ வனவ ைற வவ :: 
i. ஒ  ெமா த ஒ ப த  
ii. சி  ேவைல ஒ ப த  
iii. ஆய த தயா   ஒ ப த  
iv. நிைலயான வைல ஒ ப த   

 

c. What are the procedures to be followed at tender opening? 4 
 ஒ ப த ள  திற க ப  ேபா  கைடப க ேவ ய 

நைட ைறக  யாைவ? 
 

d. Explain Limited tender and Single tender. 4 
 றி ப ட அளவலான ஒ ப த  ம  ஒ ைற ஒ ப த  ப றி 

வவ க .  
 

 



 
********** 

e. What are the conditions for rejecting a tender? 4 
 ஒ  ஒ ப த வ ண ப ைத நிராக  நிப தைனக  யாைவ? 

 
 

6.    a. What are the categories of supply code? 4 
 மி  வழ க  வதி ெதா ப  வைகக  யாைவ?  

b. Write short notes on additional  current consumption deposit. 4 
 த  மி சார ைவ  ெதாைக ப றி கமாக க.  

c. What are the documents to be obtained for Name transfer? 4 
 ெபய  மா ற தி  க ேவா ட  ெபற ேவ ய ஆவண க  

யாைவ? 

 

d. How is assessment done in LT where there is no meter or meter is 
defective? 

4 

 தா வ த மி  இைண ப  மி னளவ இ லாத அ ல  

மி னளவ  ப ற நிைலகள  எ வா  மி  பய பா ைட 

கண கீ  ெச த  ேவ ? 

 

e. What is unauthorized use of electricity? Who are the minimum 
authorized assessment officers? 

4 

 அ மதிய ற மி சார பய பா  எ றா  எ ன? அதைன மதி ப  

ெச  ைற தப ச மதி ப  அ வல க  யா ? 
 

 

7.    a. What are the documents required to be submitted to obtain LT service? 4 
 தா வ த மி  இைண  வ ண ப  ேபா  சம ப க பட  

ேவ ய ஆவண க  யாைவ? 
 

b. What are the compounding charges to be collected for 
i. Industrial service 
ii. Commercial service 
iii. Agriculture service 
iv. Other services 

4 

 கீ க டவ றி  வ  ெச ய பட ேவ ய சமரச ெதாைக 

யாைவ? 
i. ெதாழி வைக மி  இைண   
ii. வணக மி  இைண  
iii. வவசாய மி  இைண  
iv. ம ற  மி  இைண க  

 

c. What are the functions of State Load Dispatch Centre ( SLDC)? 4 
 மாநல மி  வ நிேயாக ைமய தி  பணக  யாைவ?  

d. What are the functions of Tamil Nadu Electricity Regulatory 
Commission (TNERC)? 

4 

 தமி  நா  மி சார ஒ ைற ஆைணய தி  பணக  யாைவ?  
e. What are the main objectives of the Distribution System Planning? 4 

 மி  பகி மான ைற தி டமி தலி  கிய றி ேகா க  

யாைவ? 
 

 

8.    a. Describe the procedure for provisional assessment and final assessment 
of electricity charges, in case of theft of energy? 

10 

 மி  தி  நைடெப ற மி  இைண ப  எ வா  த காலிக 

ம  இ தி மி  கண கீ  ெச ய பட ேவ ?  
 

b. Describe section 137 and 138 of Electricity Act. 10 
 மி சார ச ட  ப  137 ம  138 ப றி வள க.  


