
2023 ஆம் ஆண்டுக்காக இலவசமாக வழங்கப்படும் பாடநூல்களைக் 

ககாருதல் 

2023 ஆம் ஆண்டு அரசாங்கப் பாடசாலைகள், அரச அனுமதி பபற்ற தனியார ்

பாடசாலைகள், மற்றும் பிரிபெனாக்களிை் பயன்படுத்துெதற்குத் ததலெயான 

பாடநூை்களின் ததலெ பதாடரப்ிைான புள்ளிவிெரங்கலளப் பபற்றுக் பகாள்ெதற்காக 

ெடிெலமக்கப்பட்டுள்ள கணினி பமன்பபாருலளப் பயன்படுத்தி சரியான புள்ளி 

விெரங்கலளப் பபற்றுக்பகாள்ெதற்கு உங்கள் அலனெரினதும் ஒத்துலைப்லப 

எதிரப்ாரக்ின்தறன். 

அதற்காகப் பின்வரும் படிமுளறகளைப் பின்பற்றுங்கை் 

(1) இதற்கான ஆரம்பப் படிமுலறயாக (google) க்குச ் பசன்று 

https://textbooks.moe.gov.lk என லடப்பசய்து பெப்தளத்திை் உள்நுலையுங்கள்.  

அப்தபாது உங்களுக்குக் கணினியிை் பின்ெரும் திலரலயக் காணமுடியும்.. 

 

 

பாடசாலைத் தகெை்கலள பதிவிடும் பபாருட்டு தமலுள்ள திலரயிை் காணப்படும் 

Schools என்பலதக் Click பசய்யவும்.  

(2) அப்கபாது கீழுை்ை திளைளைக் காண முடியும். 
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(a) தமதை திலரயிை் ஆகலாசளனகை் - சிங்கைம் எனும் பசாை்லின் தமை் click 

பசய்ெதன் மூைம் சிங்கள பமாழிமூை ஆதைாசலனகலளயும் தமிழ்  

எனும் பசாை்லின் தமை் click பசய்ெதன்  மூைம் தமிை் பமாழிமூை  

ஆதைாசலனகலளயும் பபற்றுக்பகாள்ள முடியும்.  

(b) தமதை திலரயின்  Form-Download பகுதிலயக்  Click பசய்ெதன் மூைம் 

உங்களுக்குரிய படிெங்கலள Download பசய்துபகாள்ள முடியும்.  

(c) உங்களுக்கு   ெையக்     கை்விக்    காரியாையத்தின்     பாடநூை்களுக்குப் 

பபாறுப்பான உதவிக் கை்விப்பணிப்பாளர ் / பிரதிக் கை்விப்பணிப்பாளர ்மூைம் 

ெைங்கப்படும் Username மற்றும் Password கலளப் பயன்படுத்தி 

பமன்பபாருளிை் பிரதெசியுங்கள். அதன் பின் உங்களுக்கு கீை்ெரும் திலரலயக் 

கணினியிை் காணமுடியும். 

 

  

 



(03) புதிை கடவுசச்சால்ளல (New Password) ஆக்குதல். 

(a) தமதை கணித்திலரயிை் New Password எனும் இடத்திை் புதிய கடவுச ்

பசாை்லைப் (Password) பதிவிடுங்கள்.  

(b) அடுத்து  Re-Enter New Password எனும் இடத்திை் ஏற்கனதெ உள்ொங்கிய 

கடவுச ்பசாை்லை (Password) மாற்றங்கதளதுமின்றி மீண்டும் பதிவிடுங்கள். 

(c) மிகவும் முக்கிைமானது - உங்களாை் பதிவிடப்பட்ட புதிய கடவுசப்சாை்லை  

(New Password) சரியாகக் குறித்து லெத்துப் பாதுகாத்துக் பகாள்ெது உங்கள் 

பபாறுப்பாகும். ஏதும் காரணத்தினாை் புதிய கடவுசப்சாைலை (Password) 

மறந்தாை் அை்ைது பதாலைத்திருந்தாை் epd.distribution@gmail.com எனும் 

மின் அஞ்சை் முகெரிக்கு (i) முன்னர ்ெைங்கப்பட்ட Username மற்றும் Password 

(ii) பாடசாலையின் / நிலையத்தின் பபயர,் முகெரி மற்றும் குறியீட்டு எண் 

(Distribution Centre code no.)  தபான்ற விபரங்கள் உள்ளடங்கிய மின் அஞ்சை் 

பசய்திபயான்லற அனுப்பி புதிய Password ஐப் பபற்றுக்பகாள்ள 

நடெடிக்லக தமற்பகாள்ள தெண்டியிருக்கும்.  

(d) அதன் பின்னர ்கணினித் திலரயிை் இரண்டாம் பகுதியிலுள்ள  Preferred 

Language எனும் இடத்திை் இக்கணினி பமன்பபாருலனப் 

பயன்படுத்துெதற்கு உங்களுக்கு விருப்பமான பமாழிமூைத்லதத் 

பதரிவுபசய்யுங்கள்.  

(e) பின்னர ்Submit  பகுதிலயக் Click பசய்யுங்கள். அதன்பின்னர ்கீதை (4) இன் 

கீை் காணப்படும் திலரலயக் கணினியிை் காணமுடியும்.  

 

(4)  

 

உங்கள் கணினித் திலரயிை் ததான்றும்  Proceed எனும் பசாை்லைக்   Click  பசய்யுங்கள். 

அப்தபாது உங்களுக்கு தமதை (1) ஆம் பந்தியிை் காணும் திலர மீண்டும் ததான்றும். அங்கு 

Schools  எனும் பசாை்லைக் Click பசய்யுங்கள். இப்தபாது உங்களுக்கு தமதை (2) ஆம் பந்தியிை் 

காணும் திலர மீண்டும் ததான்றும்.  

உங்களுக்கு ெைங்கப்பட்டுள்ள Username மற்றும் உங்களாை் புதிதாக ஆக்கப்பட்ட கடவுச ்

பசாை்லை (Password) பதிவிடுங்கள் - அப்தபாது உங்களுக்கு பாடசாலையின் தகெை்கள் 

உள்ளடங்கிய கீை்ெரும் திலர ததான்றும். நீங்கள் பாடசாலைக்குரியதான தகெை்கள் 

சரியானதா எனப் பாருங்கள். Grade Span, Principal’s Details, Details of the Teacher In-charge 

எனும் தலைப்புகளின் கீை் தகட்கப்பட்டுள்ள தகெை்கலள கணினிமயப்படுத்தி  Submit எனும் 

பகுதிலயக் click பசய்யுங்கள். 
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தகெை்கலளக் கணினிமயப்படுத்தி Submit பகுதிலயக் click பசய்தபின் கீழுள்ள 

கணினித் திலர ததான்றும் மீண்டும் உங்கள் கணினித் திலரயிை் காணப்படும் 

Proceed எனும் பசாை்லைக் click பசய்யுங்கள்.  

 

 

(5)  தற்தபாது உங்களுக்கு தமதை (1) ஆம் பந்தியிை் காணப்படும் திலர மீண்டும் 

ததான்றும். அங்கு School எனும் பசாை்லைக் Click பசய்யுங்கள். தற்தபாது உங்களுக்கு 

தமதை  (2) ஆம் பந்தியிை் காணப்படுகின்ற திலர மீண்டும் ததான்றும். இக்கணினித் 

திலரயின் கீை்ப்பகுதியிை் உங்கள்  Username  மற்றும் உங்கள் புதிய கடவுச ்பசாை்லை  

(Password) பதிவிடுங்கள். அதன்தபாது உங்களுக்குக் கீழுள்ள கணினித் திலர 

ததான்றும். இங்கு காணப்படும் ெகுப்புக்களின் அளொனது உங்கள் பாடசாலையின் 

ெகுப்பு ெரம்பிற்கு (Grade Span) ஒத்திருக்கும்.  



 

 

i. தற்தபாது உங்கள் பாடசாலையின் தகெை்கலளக் கணினிமயப்படுத்தும் 

சந்தரப்்பம் ெந்துள்ளது. 

ii. தற்தபாது நீங்கள் தமதை (2) ஆம் பந்தியின் (b) பிரிவிை் காட்டப்பட்டுள்ள 

படிெங்கலள download பசய்து அசச்ுப் பிரதிலய g+ரணப்படுத்தி இருத்தை் 

தெண்டும்.  

iii. அதன் பின்னர ்ஒருமுலறக்கு ஒரு ெகுப்பு என்ற விதமாகத் பதரிவுபசய்து 

தரவுகலளப் பதிவிடுங்கள். 

iv. தமலுள்ள திலரயிை் காணப்படும் Grade 1 பகுதிலய Click பசய்யும்தபாது 

ததான்றும் கணினித் திலரலயக் கீதை காணைாம்.  

 

 

(v)   ஒெ்பொரு நூலுக்குமுரியதான பமாத்த மாணெரப்தாலக (Total students) 

தற்தபாது எஞ்சியுள்ள நூை்களின் பதாலக    (Remaining Books) 

மீள்பாெலனக்குரிய நூை்களின் பதாலக  (Reusing Books) தமைதிகமாகத் 

ததலெப்படும் நூை்கள்  (Additional Books)  தபான்றெற்லற உரிய கூட்டிை் 

உள்ளடக்கி Submit  இன்மீது Click பசய்யுங்கள்.  

(vi)  Submit இன் மீது  Click  பசய்தபின் ஏதும் திருத்தங்கள் தமற்பகாள்ள 

தெண்டுபமனின்  Clear மீது Click  பசய்து மீண்டும் எண்ணிக்லககலளப் 

பதிவிடுங்கள்.  

(vii) இெ்ொறு உங்களுக்கு சகை ெகுப்புகளுக்காகவும் தரவுகலளப் பதிவிட   

முடியும். 



(6)  கணினியில் பதிவு சசை்த தைவுகளைச ்சைிபாைத்்தலும் 

அறிக்ளகளைப் சபற்றுக் சகாை்ைலும்

 
 

(a) கணினியிை் பதிவு பசய்த தரவுகலள சரிபாரத்்துக்பகாள்ள தமலுள்ள 

திலரயின் தமதை ெைது பக்கத்திை் காணப்படும் View Data மூைம் முடியும்.  

(b) View Data பகுதிலய  Click  பசய்யும்தபாது உங்களுக்கு கீழுள்ள திலரலயக் 

கணினியிை் காணமுடியும்.  

 

(c) தமலுள்ள திலரயின் Download Summary மூைம் உங்களாை் பதிவிடப்பட்ட 

தகெை்கலள கீை்ெரும் விதத்திை் Excel தகாலெபயான்றாகவும் நீங்கள் 

பபற்றுக்பகாள்ள முடியும்.  



 

 

(d) Logout மூைம் உங்களுக்குக்  கணினிச ் பசயற்பாட்லட Close பசய்யமுடியும்.  


