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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER–V • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 350903 Date: 29-05-2014        

Subject Name: Electrical Wiring Estimation Costing and Contracting 

Time: 02:30 pm - 05:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. English version is considered to be Authentic. 

Q.1 (a) List tools used for wiring and explain any five. 07 

 (b) List types of wires and explain any three of them. 07 

Q.2    

 (a) A 400 V, 3 phase, 4 wire, 50 Hz overhead distribution line 720 

meter long has to cater a load of 10 KVA. Assuming a span of 60 

meter, estimate required material and cost of installation of line. 

Draw one pole with complete fittings.   

07 

 (b) State the IE Rules for domestic and industrial wiring. 07 

  OR  

 (b) Define estimation. Give comparison between approximate and 

scientific estimation.   

07 

Q.3    

 (a) Give comparison between industrial wiring and residential wiring.  07 

 (b) State and explain the estimation steps for domestic wiring. 07 

  OR  

Q.3 (a) Give comparison between overhead service connection line and 

underground service connection line. 

07 

 (b) A newly constructed wing of engineering college has electrical 

installation with a surface conduit wiring. For the electrical load as 

show below, determine following as per IE rules: 

a) Total load points in installation 

b) Total load on the installation  

c) Total number of sub-circuits required 

The details of electrical load  

1) Light points – 48 

2) Fan points – 12 

3) 3 pin socket 5 amp – 12 

4) Water tight light fittings – 4 

5) 3 pin socket 15 amp – 4 

07 

    

Q.4    

 (a) Define service connection, Only list types of service connection and 

explain overhead service line connection in detail. 

07 

 (b) Draw the sketch of stay set & list the material required.  07 

  OR  

Q. 4 (a) Explain conditions of contract. 07 

 (b) Explain different financial organization for financial arrangement for 

electrical product.  

07 
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Q.5 

 (a) Prepare the list of material required to produce direct on line 

(D.O.L.) starter for 5 HP, 415 volt, 3-phase, 50 Hz Induction motor. 

07 

 (b) Explain different protective devices used in electrical equipments. 07 

  OR  

Q.5 (a) Define the following terms tender, security deposit & earnest money 

deposit.    

07 

 (b) What rules should be observed while preparing schedule of rates 

(S.O.R.).  

07 

 

************ 

 

લામરયિંગ કાભ ભાટે લયાતા ઓજયો ની માદી ફનાલોઅને કોઇ ણ 
ાાંચ ની સભજૂતી આો. 

07 

  લામયોના પ્રકાય જણાલીકોઇ ણત્રણપ્રકાયન ુલણણનકયો. 07 

  
 એક 400 volt ની 3 phase, 4 wire, 50 Hz ઓલયહડે રડસ્ટ્રીબ્યળુન 

ધ્ધધ્ધતી 720 ભીટય રાાંફી છે અને તે 10 KVA બાય લહન કયલાનો 
છે.ફે ોર લચ્ચે 60 ભીટયનો ગાો ધાયીને તે રાઇનની યચના ભાટે 

જરૂયી ભારસાભાનનો અંદાજ કાઢો તેભજ તેને ભાટેનો કુર ખચણનો 
અંદાજ કાઢો.તેનો એક ોર યના ફધા જ પીરટિંગ સાથેની 
સ્ટ્લચ્છઆક્રુતતફનાલો.ાલય પેક્ટય 0.5 રેગ ધાયો.          

07 

  ઘરગથ્થુ       ગ   લામયીંગ                       . 07 

 

અંદાજની વ્માખ્માઆી લૈજ્ઞાતનક અંદાજ અને અંદાજીત અંદાજ ની 
સયખાભણીકયો.  

07 

  

ઘયેલુલામયીંગ અને    ગ   લામયીંગની સયખાભણીકયો. 07 

યહણેાાંકના ભકાનના લામયીંગ એસ્ટ્ટીભેળન કેલી યીતે કયળો તે મદુાસય 
સભજાલો.   

07 

 
  

  ઓલયહડે સતલિસ રાઇન અને અંડયગ્રાઉન્ડ સતલિસ રાઇન 
સયખાભણીકયો. 

07 

 એક એન્જીનીમરયિંગ કોરેજ બફલ્ડિંગના નલા તૈમાય થમેરી તલિંગ ભા 
સયપેસ કોન્ડયટુ લામરયિંગ કયલાભા આવ્ય ુછે.તેભા નીચે જણાવ્મા 
પ્રભાણેનો તલધતુબાય ભાટે લામયીંગ પ્રસ્ટ્થાન કયલાભા આવ્ય ુછે તો 
બફલ્ડિંગ ના નલા બાગ ભાટે નીચે જણાલેર ની I.E. rule પ્રભાણ ે
ગણતયી કયો. 
(1) પ્રસ્ટ્થાનભાાંઆલેરા બાય ોઇન્ટ ની સાંખ્મા     

07 

 (૨) પ્રસ્ટ્થાનનો કુર તલધતુબાય   
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(3) પ્રસ્ટ્થાનભાાં કુર સફ-સરકિટની સાંખ્મા. 
 તલધતુબાયની તલગત 

(1) રાઇટ ોઇન્ટ ની સાંખ્મા – 48 

(2) પેન ોઇન્ટ ની સાંખ્મા  – 12 

(3) 3 તન સોકેટ 5 amp – 12 

(4) લોટય ટાઇટ રાઇટ પીટીંગ – 4 

(5) 3 તન સોકેટ 15 amp – 4   

 

  
 

સતલિસ જોડાણની વ્માખ્મા આો. સતલિસ જોડાણના પ્રકાયોની પક્ત 
માદી ફનાલો. 

07 

સ્ટ્ટે સેટ ની આક્રુતત દોયો. અને જરૂયી ભારસાભાન જણાલો. 07 

 
  

કોરાક્ટ ની ળયતો સભજાલો. 07 

ઇરેલક્રકર પ્રોડક્ટ ના ઉત્ાદન ભાટે સહામ કયતી તલતલધ નાણાકીમ 
સાંસ્ટ્થાઓન ુલણણન કયો. 

07 

  
  

 5 HP, 415 volt, 3-phase, 50 Hz ડામયેક્ટ ઓન રાઇન (ડી.ઓ.એર) 
સ્ટ્ટાટણય ભાટે જરૂયી ભારસાભાન ન ુજથ્થા ત્રક ફનાલો. 

07 

ઇરેલક્રકર સાધનોભા લયાતા તલતલધ યક્ષણાત્ભક સાધનોન ુલણણન 
કયો. 

07 

 
  

 વ્માખ્મા રખો. ટેન્ડય, તસક્યરુયટી રડોઝીટ અને અયનેસ્ટ્ટ ભની.  07 

 એસઆયઓ તૈમાય કયતી લખતે ધ્ધમાનભા રેલાભા આલતા તનમભો 
રખો.     

07 

************ 
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