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Padasalai.Net’s Centum Coaching Team 

http://www.trbtnpsc.com/2014/10/how-to-get-centum-in-12th-and-10th.html 

மாணவர்கள் செய்ய வவண்டியது என்ன? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  

2. நமது பாடொலை வலைதளத்தில் வழங்கப்படும் ெிறப்பு வினாத்தாலள பிாிண்ட் எடுத்து விடுமுலற 

நாட்களில் முழுலமயான, முலறயான வதர்வு எழுதி வினாத்தாள் தயாாித்து வழங்கிய ஆெிாியருக்கு 

அனுப்பி லவக்க வவண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள்ள துணிக்கவர்கள் இரண்டு வாங்கிக்சகாள்ள வவண்டும். ஒரு தாளில் 

வினாத்தாள் தயாாித்த ஆெிாியர் முகவாிலய “சபறுநர்” பகுதியில் குறிப்பிட்டு அதில் தங்கள் 

விலடத்தாலள லவக்க வவண்டும். 

4. மற்வறாரு கவாில் மாணவர்கள் தங்கள் சுயமுகவாிலய ”சபறுநர்” எனும் இடத்தில் எழுதி அதற்கு 

வதலவயான அளவில் ஸ்டாம்ப்கலளயும் ஒட்டிய பிறகு, அக்கவலரயும் விலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் 

கவருக்குள்வளவய லவத்து அனுப்ப வவண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட மாணவர்கள் இலணந்து விலடத்தாலள அனுப்பக்கூடாது. ஒரு கவாில் ஒரு 

விலடத்தாளுக்கு வமல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆெிாியர்கள் தங்கள் விலடத்தாலள திருத்திய பிறகு தங்கள் சுயவிைாெமிட்ட கவாில் (Return Cover) 

லவத்து தங்களுக்கு விலரவில் திருப்பி அனுப்புவார். 

7. தங்கள் விலடத்தாலள உாிய ஆெிாியருக்கு அனுப்பி லவத்த வததியிலிருந்து 3 வாரங்களுக்குள் 

தங்களுக்கு மீள கிலடக்காவிடில் இங்கு தரப்பட்டுள்ள ”புகார் பதிவு படிவத்தில்” தங்கள் 

விவரத்லத பதிவு செய்யவும். Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners மீது மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல் மீத்திறன் மிகுந்த மாணவர்களுக்கும் உதவும் வநாக்கில், 

மாணவர்களின் நைன் கருதி, இச்வெலவயில் தங்கலள இலணத்துக்சகாண்டுள்ள பாடொலை ஆெிாியர் 

குழுவிலன, மாணவர்கள் மிகுந்த பணிவுடன் சதாடர்பு சகாண்டு திருத்தப்பட்ட விலடத்தாள் குறித்த 

தங்கள் ெந்வதகங்கலளயும், ஆவைாெலனகலளயும் அலைவபெி மூைமாக சபறைாம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விலடகலள எழுதி அனுப்ப வவண்டிய முகவாி- 

Mr. S. Venkatesan (Teacher), No: TQ-10, Dalmia Colony, Teachers 

Quarters, Dalmiapuram, - 621651 – Cell Number: 98429 53273 
 

If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 

Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, PasmarPenta,, Vellore Dt: CellNo: 9994453649 

Useful Links: 

1. All Other Subject Question Papers Download - Click Here 

2. Centum Coaching Team Instructions - Click Here 

3. Centum Coaching Team Teacher's Registration Form - Click Here 

4. Centum Coaching Team Student's Registration Form - Click Here  
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