Entrance Exam of Floating Staff of TMAI on April 15, 2015.

Duration: 3 hrs.
Time : 2:00 PM

English Paper
Write two essays on any of the following topics: - (80 to 100 words minimum) Marks 5 each.
1. Why I want to join Men-Tee-Khang
2. My school life
3. My favorite personality
Fill in the blanks with appropriate word: -(1 mark each) 10 Marks
1. Look! Tashi ……in the garden. ( am working/ are working/ is working)
2. We ……………..dancing. (was/ were/ is)
3. Tenzin and Rigzin are good friends, .……always go together. (they/ their/ there)
4. Please ………………………………me your book for a while. ( borrow/ lend)
5. Raju killed ………………innocent birth with no reason at all. ( a/ an/ the)
6. Dhodup wrote the letter.(Convert the sentence into passive form)
7. Tsering Tashi leaves for office ……8:30 am every morning ( on/ at/ in)
8. She ……………….to swim when it is to hot (love/ loved/ loves)
9. Do you like hot weather ……………not? (but/ or/ because)
10. I am wet ……………………my umbrella broke. (or/ if/ because)

General Mathematics (Not allowed to use Mobiles & calculators).
A. Solve the following problems: - (Each question carries 2 marks)
1.

You are recruited as TMAI staff and agreed to pay Rs. 13,000/- per month as your
Salary, but for the first year 5% will be deducted from your pay as you are on probation. What
will be your net monthly pay after deducting 5%?

2.

Cost of Rinchen Rilpu pill is Rs. 30 per piece and a patient bought 17 pills and he was given 10%
discount on each pill. How much discount the patient got?

3.

A businessman bought sweaters worth Rs. 250,000/- from Ludhiana and he got profit of
Rs.100,000/- from his business. Calculate his total sales amount.

4.

TMAI agreed to give 1/6 of total sales as your pay from a shop, and your total sales for the year is
Rs. 15,00,000/- Calculate how much pay you will get.

5. A bank gives 12% interest on fixed deposits. You have put in fixed deposit Rs. 200,000/- for 8
months. Find the interest amount.
B.

Calculate:
1) 3.76 x 10 =

1a).

20.7 x 1.05 =

2) Find 2/5 of 5 =

2a).

Convert 6km into meters.

3) Convert 3000g into kg

3a).

Find 10% of 250=

4) 52.16 divided by 8

4a).

2/5 + 1/3=

5) 3/5 X 3

5a).

0.15+ 25.006 + 278=
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