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AO – 18B - 01 
DEPARTMENTAL EXAMINATION 

November 2018 
 

DEPARTMENTAL TEST FOR ACCOUNTS OFFICERS - FIRST PAPER 
(With Books) 

Time:  Three hours                                    Maximum Marks: 100 
neuk; :3 kzp                     mjpfgl;r kjpg;bgz;fs; :100 
 

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

is compulsory. Answer any 4 out of the 
remaining 7 questions. 

Ie;J tpdhf;fSf;F kl;L[k; tpilaspf;ft[k;. 
Kjy; nfs;tpf;F fl;lhakhf tpilaspf;ft[k;/ 
kPjKs;s VG nfs;tpfspy; ehd;fpw;F kl;L[k; 
tpilaspf;ft[k;/ 

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

njh;thsh;fs; jkpHpnyh my;yJ M';fpyj;jpnyh  
tpilaspf;f mDkjpf;fg;gl;Ls;sJ. 

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

Ie;J tpdhf;fSf;F nky; kpifahf tpil 
vGJk; gl;rj;jpy; me;j kpifahd gjpy;fSf;F 
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;fkhft[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) Hand writing should be legible. ifbaGj;J bjspthf ,Uf;f ntz;L[k;. 
 

 

                   Marks 
1. Choose the Correct Answer: 1*20=20 

 ச யான வைடைய ேத ெத  எ க:  
i. The Rating in terms of KVA shall be converted to KW by multiplying  a 

Power Factor of --------------. 
 

 a. 0.9 b. 0.8 c. 0.912 d. None of these  
 KVA ைன கிேலாவா டாக மா ற -------------- பவ  காரணயா  

ெப க . 

 

 அ. 0.9 ஆ. 0.8 இ. 0.912 ஈ.  None of these  
ii. If the Connected Load or Demand of a LT Consumer exceeds 50 KW, the 

Consumer shall be provided with --------------. 
 

 a. HT metering b. LTCT 
metering 

c. Static 
metering 

d. None of these  

 தா வ த மி  க ேவா  இைண க ப ட ப  50 கிேலாவா  

அதிகமானா  மி  க ேவா  வழ க ப வ  --------------. 
 

 அ.  HT 
metering 

ஆ.  LTCT 
metering 

இ.  Static 
metering 

ஈ.  None of these  

iii. Where the Local bodies neglect/fail to pay any LT services bills for public 
lighting, public water works and other services, BPSC shall be applicable for 
the payments made beyond -------------- from the date of demand notice.  

 

 a. 30 days b. 50 days c. 60 days d. 40 days  
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ெபா  வள ,ெபா  ந  ம  பற பணக கான தா வ த மி  

ப யைல, ேக  ம  அள த --------------  நா க   ெச த 

தவ  உ ளா சி மி  இைண க , தாமத க டண  

வ லி க ப . 
 அ. 30 days ஆ. 50 days இ. 60 days ஈ. 40 days  

iv. The Rate of Interest on the Additional Security Deposit shall be to the 
Licensee on the basis of the directive of the--------------. 

 

 a. Commission b. TANGEDCO c. Energy 
Department 

d.  Government of 
India 

 

 ைலெச சி -ய  த  கா  ெதாைகய  வ  வகித திைன  
--------------ஆைணகள  அ பைடய  தா  இ  

 

 அ.  
Commission 

ஆ.  
TANGEDCO 

இ.  Energy 
Department 

ஈ.   Government of 
India 

 

v. What is the last date for Payment of the Bill Assessed on 23.08.2016 in 
respect of LT Educational Institution? 

 

 a. 11.09.2016 b. 12.09.2016 c. 13.09.2016 d. None of these  
 தா வ த மி சார  பய ப  க வ  நி வன தி  மி  கண கீ  

23.08.2016 அ  எ க ப ட . அ த க டண ைத ெச த ேவ ய 
ெக  ேததி எ ன ? 

 

 அ. 11.09.2016 ஆ. 12.09.2016 இ. 13.09.2016 ஈ.  None of these  
vi. An Application with complete details has been received at the Section Office 

for Transfer of Service Connection. The same shall be effected within--------- 
 

 a. 15 days b. 30 days c. 07 days d. 21 days  
 ெபய  மா ற தி காக ஒ  க ேவா  ைமயாக தி ெச ய ப ட 

ப வ ைத அள தா , அ  -------------- நா க  

க படேவ ? 

 

 அ. 15 days ஆ. 30 days இ. 07 days ஈ. 21 days  
vii. What is the Penalty for Damaging Public Lamps?  

 a. Rs.2000 b. Rs.2500 c. Rs.3000 d. Rs.3500  
 ெபா  வள கைள ேசத ப ேவா  அபராத  ெதாைக எ ன?  
 அ. .2000 ஆ.  .2500 இ.  .3000 ஈ. .3500  

viii. The Name Transfer Fee in respect of Wind Mills is --------------.  
 a. Rs.20,000 b.  Rs.50,000 c.  Rs.75,000 d.  Rs.1,00,000  
 கா றாைலக கான ெபய  மா ற  க டண தி கான ெதாைக ------------  
 அ. .20,000 ஆ.  .50,000 இ.  .75,000 ஈ. .1,00,000  

ix. The Time Limit for Shifting of LT/HT line is --------------.  
 a. 30 days b. 60 days c. 25 days d. 90 days  
 தா வ த / உய  மி  அ த க ப  இைண ைப மா வத கான கால 

அள  --------------. 
 

 அ. 30 நா க  ஆ. 60  நா க  இ. 25 நா க  ஈ. 90 நா க   
x. Depreciation on Construction facilities is Charged  --------------.  

 a. Revenue 
Account in the 
same year 

b. Revenue 
Account in the 
subsequent year 

c. Charged to 
Capital Works 

d. None of the above  
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க மான வசதி கான ேத மான  --------------  ப  ைவ க ப கிற . 

 அ. நட பா  

வர  ெசல  

கண  

ஆ. எதி வ  

ஆ   வர  

ெசல  கண  

இ. லதன 

கண  
ஈ. இதி  

எ மி ைல 
 

xi. Which of the following shall form a part of the Cost of Construction of a 
Building? 

 

 a. Material and 
Labour Cost 

b. Insurance 
Premium for 
Building during 
construction 

c. Architecture 
Fees 

d. All the above  

 ப  வ வனவ  எ  க ட  க வத கான அட க வைலய  

ேச க ப ? 

 

 அ. 
ெபா க க  

ம  

ெதாழிலாள க

கான 

ஊதிய  

ஆ. க ட  

க  

ேபா ள 

கா ப  

ப மிய  

இ. 
க ட கைல 

க டண  

ஈ. ேம றிய 

அைன  
 

xii. The Electricity Supply for additional Construction beyond which of the 
following limits should be provided with a separate Service Connection and 
charged under LT Tariff VI? 

 

 a. 2000 Sq.ft b. 2000 Sq.mtr c. 200 Sq.ft d. 200 Sq.mtr  
 த  க மான  -------------- அளவ  மி ேபா  அத  தனயாக 

மி னைண  வழ கி அதைன வ த ப  -  VI  கீ  பண  

வ லி த  ேவ . 

 

 அ. 2000 ச ர 

அ  
ஆ. 2000 ச ர 

ம ட  
இ. 200  ச ர 

அ  
ஈ. 200  ச ர ம ட   

xiii. While preparing DCW Estimate ,the Percentage of Establishment and 
Supervision Charges to be considered is ---------------. 

 

 a. 22% b. 15% c. 18% d. 20%  
 க ேவா   ப கள  ேவைலக கான உ ேதச மதி ப  

தயா ேபா  ேச க படேவ ய நி வாக  ம  ேம பா ைவ 

ெசல கான சதவகித  --------------. 

 

 அ. 22% ஆ. 15% இ. 18% ஈ. 20%  
xiv. Depreciation in TANGEDCO is Charged on --------------.  

 a. Straight line 
method 

b. Written down 
value method 

c. Revaluation 
method 

d. All the above  

 தமி நா  மி  உ ப தி ம  பகி மான கழக தி  ேத மான   

-------------- ைறய  கண கிட ப கிற . 

 

 அ. ேந  

ேகா  

ைற 

ஆ. கீேழ 

எ த ப ட 

மதி  

இ. 
ம மதி ப  

ைற 

ஈ. ேம றிய 

அைன  
 

xv. Mention the Tariff applicable for the Service Connection provided for 
common facility in a residential complex where the built-up area of Non- 
Residential purpose exceeds 25% of the built-up area? 

 

 a. Tariff- IA b.  Tariff- IIA c.  Tariff- IIIA1 d.  Tariff- V  
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வ  உபேயாக  ம    வ  உபேயாக  அ லாத மி  

பய பா கைள ெகா ட பலமா  ய ப ட கள   வ  

உபேயாக  அ லாத ப திய  க ட பர  ெமா த  க ட பர ப  

அளவ  25%  ேம ப மானா  அ ய ப  ெபா  

வள  ேபா ற வசதிக  அள க ப ள மி சார தி  வ த ப  

எ ன? 
 அ.  Tariff- IA ஆ.  Tariff- IIA இ.  Tariff- IIIA1 ஈ.  Tariff- V  

xvi. What is the Tariff applicable to Railway Traction?  
 a. LT V b. LT IIIB c. HT IA d. HT IB  
 இ தி இ ைவ  எ த வ த ப ய  மி  க  

கண கிட படேவ ? 
 

 அ.  LT V ஆ.  LT IIIB இ.  HT IA ஈ.  HT IB  
xvii. What is the Fixed Charges payable by a LT Domestic Consumer whose Bi 

Monthly Consumption is 300 Units? 
 

 a. Rs.10 b.  Rs.20 c.  Rs.30 d.  Rs.40  
 இ மாத கள  300 ன க  மி  க  ெச  ஒ  தா வ த 

வ  க ேவா  ெச த ேவ ய நிைல க டண  எ ன? 

 

 அ. .10 ஆ.  .20 இ.  .30 ஈ. . 40  
xviii. On which date the Electricity Act came into force?  

 a. 10.06.2003 b. 15.06.2003 c. 12.09.1998 d. 20.09.2003  
 மி சார ச ட  எ த ேததியலி  நைட ைற ப த ப ட ?  
 அ. 10.06.2003 ஆ. 15.06.2003 இ. 12.09.1998 ஈ. 20.09.2003  

xix. The Authority Empowered to issue Distribution License is -------------  
 a. State 

Government 
b. State 
Commission 

c. Central 
Commission 

d. Central 
Government 

 

 மி  வ நிேயாக உ ம  வழ க அதிகார  ெப ற அைம  -----------  
 அ. மாநில 

ஆைணய  

ஆ. ம திய  

ஆைணய  

இ.  ம திய  

அர  

ஈ. மாநில அர   

xx. Connected Load in terms of HP can be converted to KW by multiplying a 
factor of --------------. 

 

 a. 0.946 b. 0.846 c. 0.746 d. None of these  
 திைர  திறன ள இைண க ப ட ப ைவ கிேலா வா டாக 

மா றி ெகா ள -------------- காரணேயா  ெப கி ெகா ளேவ . 
 

 அ. 0.946 ஆ. 0.846 இ. 0.746 ஈ.  None of these  
      

2. Choose the Correct Answer: 1*20=20 
 ச யான வைடைய ேத ெத  எ க:  

i. The uniform Commercial Accounting System has been prescribed by the 
Government through the Electricity (Supply Annual Accounts Rules. 

 

 a. 1984 b. 1985 c. 1986 d. None of these  
 னபா  கம சிய  அ க  சி ட  அரசா  மி சார  

(வநிேயாக ) ஆ  கண  ச ட  எ த ஆ  ஆைணயட ப ட . 

 

 அ. 1984 ஆ. 1985 இ. 1986 ஈ. இதி  எ  

இ ைல 
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ii. Group Code 30 to 37 in the  Uniform Commercial Accounting System 
represents --------------. 

 a. Inter Unit 
Accounts 

b. Current 
Liabilities 

c. Capital 
Liabilities 

d.  None of these  

 னபா  கம சிய  அ க  சி ட தி  30 த  37 வைர ள 

 ேகா  றி ப  --------------. 
 

 அ. உ கிைள 

கண  

ஆ. நட  

ெபா க  

இ. லதன  

ெபா க  

ஈ.  இவ றி  எ  

இ ைல 

 

iii. The Rate of Interest on GPF/CPS as on 31.03.2018 is --------------.  
 a. 8% b. 7.8 % c. 7.6 % d.  None of these  
 31.03.2018 அ  ெபா  ேசம நல நிதி/ ப கள  ஓ திய தி ட 

வ  வகித  --------------. 
 

 அ. 8% ஆ. 7.8 % இ. 7.6 % ஈ.  இவ றி  எ  

இ ைல 

 

iv. The term BLTC is the Abbreviated form of the --------------.  
 a. Board Level 

Tender 
Committee 

b. Basic Level 
Tender 
Committee 

c.  Board Level 
Tender 
Conditions 

d.  None of these  

 ப .எ . .சி எ பதி  வ வா க  --------------.  
 அ. வா ய 

அள  

ெட ட  

கமி  

ஆ. அ பைட 

அள   

ெட ட  

கமி  

இ.  வா ய 

அள  ெட ட  

நிப தைனக  

ஈ.  இவ றி   

எ  இ ைல 
 

v. GPF and CPS Account Number is allotted to the Circle Offices from ----------
---- of the Headquarters office.  

 

 a. Accounts 
Branch 

b. Secretariat 
Branch 

c. Audit Branch d. Administrative 
Branch 

 

 தைலைம அ வலக திலி  வ ட அ வலக க  ெபா  ேசம 

நல நிதி எ  ம  ப கள   ஓ திய  தி ட தி  கண  எ  

எ கி  ஒ க ப கிற ? 

 

 அ. கண  

கிைள 
ஆ. ெசயலக 

கிைள 
இ. தண ைக 

கிைள 
ஈ. நி வாக கிைள  

vi. One Million Units Electricity means:  
 a. 1 Lakh Units b. 10 Lakh 

Units 
c. 10 thousand 
Units 

d.  None of these  

 ஒ  மி லிய  ன க  மி சார  எ ப  இதைன றி கிற .  
 அ. 1 ல ச   

ன க  
ஆ. 10  ல ச   

ன க  
இ. 10 ஆயர   

ன க  
ஈ.  இவ றி  எ  

இ ைல 
 

vii. The Goods and Services Tax came in to force with effect from--------------  
 a. 1.7.2018 b. 1.6.2018 c. 1.5.2018 d. 1.4.2018  
 சர  ம  ேசைவ வ  -------------- நா  த  அம  வ த .  
 அ. 1.7.2018 ஆ. 1.6.2018 இ. 1.5.2018 ஈ. 1.4.2018  

viii. What is the Harmonic Compensation Charges?  
 a. 1.5% b. 5% c. 9% d. 15%  
 கிைளயைலக  ந ட ஈ  எ ன ?  
 அ. 1.5% ஆ. 5% இ. 9% ஈ. 15%  
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ix. The Maximum Limit prescribed for Cross Subsidy limit on Tariff is ------- 
 a. 20% b. 30% c. 25% d. 50%  
 வ த ப  மதான கிரா  ச சி  லிமி கான த ப ச அள  எ ?  
 அ. 20% ஆ. 30% இ. 25% ஈ. 50%  

x. The Rate of E-Tax levied to the Consumer is --------------.  
 a. 5% b. 1% c. 1.5% d. 2%  
 மி  க ேவா க  வதி க ப  வ  வகித  --------------.  
 அ. 5% ஆ. 1% இ. 1.5% ஈ. 2%  

xi. The Rate of Interest provided for Advance Current Consumption Charges is  
--------------. 

 

 a. 10% b. 11% c. 12% d.  None of these  
 ேய அ வா சாக க ட ப  மி  க டண தி  

வழ க ப  வ  வகித ? 
 

 அ. 10% ஆ. 11% இ. 12% ஈ.  இவ றி  எ  

இ ைல 

 

xii. L.O.A given to Central Payment Division to process the Payment is ----------.  
 a. Letter of 

Audit 
b. Letter of 
Admission 

c. Letter of 
Authority 

d.  None of these  

 தைலைமய வலக ம திய ேபம  ப வ   ேபெம  

  ெகா க ப  எ .ஓ.ஏ எ ப   --------------. 
 

 அ. தண ைக 

க த  
ஆ. 
அ மதி க ப

வத கான 

க த  

இ. அதிகார  

க த  
ஈ.  இவ றி  

ஒ மி ைல 
 

xiii. The Budget Statement –II sent by the Circle Office is relating to --------------.  
 a. Capital 

Receipts 
b. Capital 
Expenditure 

c. Revenue 
Receipts 

d. Revenue Expenses  

 வ ட அ வலக கள  அ ப ப  ப ெஜ  அறி ைக – II  
-------------- ச ப த ப ட . 

 

 அ. லதன 

வர க  
ஆ.  லதன 

ெசல க  
இ. வ வா  

வர க  
ஈ.  வ வா   

ெசல க  
 

xiv. TDA is the Abbreviated form of --------------.  
 a. Transfer 

Debit 
Accounts 

b.  Transfer 
Debit Advice 

c.  Transfer 
Debit Authority 

d.  None of these  

 (TDA) றி . .ஏ எ பத  வ வா க --------------.  

 அ. மா ற  

ப  கண  

ஆ.  மா ற  

ப  றி  

இ.  மா ற  

ப  அதிகார  

ஈ.  இவ றி  

ஒ மி ைல 

 

xv. Self Generation Tax is being collected for the Unit Generated / Adjusted------
--------. 

 

 a. 0.05 
Paise/Unit 

b. 0.10 
Paise/Unit 

c. 0.15 
Paise/Unit   

d. 0.20 Paise/Unit  

 ய மி  உ ப தி வ ைய  உ ப தி ெச ய ப , ச க ட ப  

மி சார தி  ம  வ லி க ப  ெதாைக --------------. 
 

 அ. 0.05 
Paise/Unit 

ஆ. 0.10 
Paise/Unit 

இ. 0.15 
Paise/Unit   

ஈ. 0.20 Paise/Unit  
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xvi. Right to Information Act was implemented on --------------. 
 a. 2003 b. 2004 c. 2005 d. 2006  
 தகவ  அறி  உ ைம  ச ட  எ த ஆ  

ெசய ைற ப த ப ட ? 
 

 அ. 2003 ஆ. 2004 இ. 2005 ஈ. 2006  
xvii. GST was implemented by the Government of India is --------------.  

 a. 1.7.2017 b. 1.6.2018 c. 1.7.2018 d.  None of these  
 இ திய அரசா  சர  ம  ேசைவ வ  நைட ைற ப த ப ட 

நா  --------------. 
 

 அ. 1.7.2017 ஆ. 1.6.2018 இ. 1.7.2018 ஈ.  இவ றி  

ஒ மி ைல 
 

xviii. Total number of Electricity Distribution Circle as on 30.09.2018 is ------------  
 a. 42 b. 43 c. 44 d. 45  
 30.09.2018 அ ள வவர ப  மி  பகி மான வ ட கள  

எ ண ைக--------------. 
 

 அ. 42 ஆ. 43 இ. 44 ஈ. 45  
xix. TANGEDCO provides Real Time Gross Settlement (RTGS) facility to the 

Consumers for making Payment for --------------. 
 

 a. Low Tension 
Service 
Connection 
Current 
Consumption 
Charges 

b. High Tension 
Service 
Connection 
Current 
Consumption 
Charges 

c. New Service 
Connection 
Application 

d.  None of these  

 (ஆ . .ஜி.எ ) ய  ைட  கிரா  ெச ெம  வழியாக மி  

க டண  ெச  வசதி மி  உ ப தி ம  பகி மான கழக மி  

க ேவா கள  யா  வழ க ப கிற ? 

 

 அ. தா வ த 

மி னைண ப

கான மி  

க டண  

ஆ.  உய வ த 

மி னைண ப

கான மி  

க டண  

இ. திய  

மி னைண ப  

வ ண ப த  

ஈ.  இவ றி     
எ  

இ ைல 

 

xx. In TANGEDCO GST is levied from the consumers for --------------.  
 a. Application 

Fee, HT Meter 
Rent, Shifting &  
Labour Charges 

b. LT  Current 
Consumption 
Charges 

c.  HT  Current 
Consumption 
Charges 

d.  None of these  

 தமி நா  மி  உ ப தி ம  மி  பகி மான கழக தி  மி  

க ேவா களடமி  --------------  சர  ம  ேசைவ வ  

வ லி க ப வ . 

 

 அ. வ ண ப  

க டண ,  
உய வ த 

மி னளவ  

வாடைக, 

மா ற  

ம  

லி க டண  

ஆ.  
தா வ த 

மி  க  

க டண  

இ.   
உய வ த 

மி  க  

க டண  

ஈ.  இவ றி  எ  

இ ைல 
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3. a) Explain the kinds of Grievances that can be taken up by CGRF. 5 
 மி  க ேவா  ைற த பாய தி  எ  ெச லேவ ய 

ைறகள  வைககைள வவ க. 
 

 

 b) What is the Jurisdiction of the CGRF? 5 
 மி  க ேவா  ைற த பாய தி  அதிகார எ ைல எ ன? 

 
 

 c) Explain the L.T. Solar Roof Top Net Metering.   10 
 தா வ த ேம ைர ய மி  அளவய  நிகர அளவ  றி  

வள க. 

 

    
4.     a) Detail the Formula to access the quantum of misused Energy and the 

formula for Calculating the Penal Charges for such misused Energy. 
10 

 தவறான மி  பய பா  அளைவ ( Quantum of misused Energy) ம  

அத கான  த ட ெதாைக ( Penal Charges) கண கிட 

உபேயாக ப த ப . Formula –வைன வவ . 
 

 

 b) Write the Formula to assess the Quantum of Energy in case of Theft of 
Electricity. 

10 

 மி  தி  அளைவ ( Quantum of  Theft  of Energy ) கண கீ  

ெச   Formula-ஐ எ த . 
 

 

   
5.     a) Explain in detail about the Time Schedule for Shifting of Service 

Connection/Deviation of Line and Temporary Service Connection under the 
provisions of Distribution Standard of Performance. 

10 

 மி னைண ைப மா ேபா  மி வ ைசய  மா த  

இ ேபா  த காலிக   மி னைண ைப வழ ேபா  கைட 

ப க ேவ ய கால ேநர அ டவைணைய மி  வ நிேயாக ெசய திற  

வதி ைறகள  ப  வள க . 
 

 

 b) Explain the way of Compounding of Offence for Theft of Energy under 
the Electricity Act, 2003. 

10 

 இ திய மி சார ச ட  2003  ப  மி சார தி  ற ைத 

சமரச  ெச  ெகா வ  றி  வள க. 
 

 

6.     a) Tabulate the Compensation Payable under Tamil Nadu Electricity 
Distribution Standards of Performance. 

10 

 தமி நா  மி  பகி மான ெசய பா  தர நி ணய தி ப  ெச த 

ேவ ய இழ ப  றி  ப யலி க. 
 

 

 b) Briefly Discuss the Procedure to be followed while Closing the Work 
Order. 

10 

 பண  ஆைணக  தலி  ேபா  கைடப க பட ேவ ய 

வதி ைறக  றி  கமாக எ க. 
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******* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.     Explain Procedure for Restoration of Supply of Electricity 20 
 மி  வழ கள  ப த கான ( for Restoration of Supply of 

Electricity) வழி ைறகைள வவ  
 

 

   
8. Explain in Detail about Evaluation of Tender as per the Tamil Nadu 

Transparency in Tender Rules, 2000. 
20 

 ஒ ப த ள  தகவ  வதிகள ப  எ வா   ஒ ப த ள  மதி ப  

ெச ய பட ேவ  எ பைத வவரமாக எ க. 
 


