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PEOTVGO பயன்பாட்கை நிறுவவும் 
• ப்யள ஸ்யைாருக்குச் னைன்று, PEOTV GO-APPஐத் யதடி, APPஐ   Install Button ைிளிக் 

னைய்யவும். 
நிறுவு 

“PEOTVGO”ஐத் 
யதடு 

PEOTV GO பயன்பாட்கைத் 
யதர்ந்னதடுக்ைவும் 

அடுத்தது 
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• பியள ஸ்யைாரில் உள்ள OPEN பட்ைகனக் ைிளிக் 

னைய்யவும் அல்ைது ஃயபான் னமனுவிற்குச் னைன்று PEOTV 
GO APP ஐைாகனக் ைிளிக் னைய்யவும். 

OPEN என்பகதக் 
ைிளிக் னைய்யவும் 

ஐைாகன ைிளிக் 
னைய்யவும் 

PEOTVGO APPஐத் 
திறக்ை 

4 



• PPஐத் திறந்த பிறகு, நீங்ைள் PEOTVGO APP ைணக்கை 
உருவாக்ை யவண்டும் 

PEOTVGO APP ைணக்கை எவ்வாறு உருவாக்குவது 

01.ைணக்கை 
உருவாக்ை ACCOUNT 

Butt ஐ ைிளிக் 
னைய்யவும்on 

02. ைணக்கை 
க்ரீட் னைய்ய 
இங்யை ைிளிக் 
னைய்யவும் 
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• Sing up என்பகதக் ைிளிக் னைய்து, ைணக்கை உருவாக்ை 
யைாைப்பட்ை விவைங்ைகள நிைப்பி, Sing up என்பகதக் ைிளிக் 
னைய்யவும் 
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01. Sing up 
என்பகதக் 

ைிளிக் 
னைய்யவும் 

02. னமாகபல் 
எண்கண 

உள்ளிைவும் 

03. 
ைைவுச்னைால்

கை 
உள்ளிைவும் 

04. 
ைைவுச்னைால்

கை 
உறுதிப்படுத்தவு

ம் 

05. இறுதியாை Sing up 
என்பகதக் ைிளிக் 

னைய்யவும் 



• Sign Up பட்ைகனக் ைிளிக் னைய்த பிறகு, நீங்ைள் 
எஸ்எம்எஸ் மூைம் OTP ஐப் னபறுவரீ்ைள் மற்றும் அகத 
ைீயழ உள்ளிைவும் 
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OTP SMS 
மைாஜ் 

ைிகைத்தது 

01. OTP ஐ 
இங்யை 

உள்ளிைவும் 

02. ைரிபார் 
னபாத்தாகனக் 

ைிளிக் 
னைய்யவும் 



முைப்புத் திகையில் என்னனன்ன விருப்பங்ைள் 
உள்ளன 

• முைப்பு னபாத்தான் → முைப்பு பக்ைம் : நீங்ைள் யநைகை டிவி, புதிய 
வருகைைள், திகைப்பைங்ைள் யபான்றவற்கறப் பார்க்ைைாம். 
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யதர்ந்னதடுக்ைப்பட்ை கைவ் 
டிவி யைனகைப் பார்க்ை 

ஐைாகனக் ைிளிக் னைய்யவும் 

அகனத்து 
யைனல்ைகளயும் பார்க்ை 
இங்யை ைிளிக் னைய்யவும் 

அகனத்து புதிய 
வருகைைகளயும் ைாண 
இங்யை ைிளிக் னைய்யவும் 

யதர்ந்னதடுக்ைப்பட்ை புதிய 
வருகை உள்ளைக்ைத்கதப் 
பார்க்ை ஐைாகனக் ைிளிக் 

னைய்யவும் 

அகனத்து 
திகைப்பைங்ைகளயும் 
பார்க்ை இங்யை ைிளிக் 

னைய்யவும் யதர்ந்னதடுக்ைப்பட்ை 
திகைப்பைத்கதப் பார்க்ை 

ஐைாகனக் ைிளிக் னைய்யவும் 

திகையில் ைீயழ 
னைல்ைவும் 

• Children 
• PEO Tunes 
• DISHES 

முைப்பு 
னபாத்தான் 

முைப்பு 
பக்ைம் 
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• முைப்பு னபாத்தான் → டிவி பக்ைம் : இந்தப் பக்ைத்திைிருந்து கைவ் 
டிவி & ரிகவண்ட் டிவிகயப் பார்க்ைைாம் 

முைப்பு 
னபாத்தான் 

டிவி 
பக்ைம் 

கைவ் டிவி மற்றும் ரிகவண்ட் 
டிவிகயப் பார்க்ை யைனகைத் 

யதர்ந்னதடுத்து ஐைாகனக் ைிளிக் 
னைய்யவும் 

யைனல் வகைைளுக்ைான 
திகையில் ைீயழ னைல்ைவும் 

• News & Business 
• Variety 
• Learning & Education 
• Entertainment 
• Kids 
• Religious 
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• யநைகை டிவி பார்ப்பது எப்படி 

இங்யை அது பைவைான 
பக்ைத்தில் 

யதர்ந்னதடுக்ைப்பட்ை கைவ் 
யைனகை இயக்கும் 

• ைீயழ னைல்லும்யபாது எல்ைா 
யைனல்ைகளயும் இங்யை 
ைாண்பிக்கும். 

• யைனல் யைாயைாகவக் ைிளிக் 
னைய்வதன் மூைம் எந்த யைனகையும் 
யதர்ந்னதடுத்து யநைடியாை 
இயக்ைைாம். 
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• ரீகவண்ட் டிவி பார்ப்பது எப்படி 

PAUSE பட்ைன் மூைம் 
உள்ளைக்ைத்கத இகைநிறுத்த 

முடியும் 

சுட்டிகய இழுப்பதன் மூைம் 
உள்ளைக்ைத்கத ரிகவண்ட் 

னைய்யைாம் அல்ைது யவைமாைச் 
னைய்யைாம் 

ைைந்த நிைழ்ச்ைிகயப் பார்க்ை 
விரும்பும் ைைந்த யததிகய இங்யை 

யதர்ந்னதடுக்ைைாம் 

ைீயழ னைல்வதன் மூைம் பார்க்ை 
யவண்டிய ைைந்தைாை நிைகைத் 

யதர்ந்னதடுத்து இயக்ைைாம் 
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• முைப்பு னபாத்தான்→ திகைப்பைங்ைள் பக்ைம்  
: இந்தப் பக்ைத்திைிருந்து திகைப்பைங்ைகளப் பார்க்ைைாம் 

 

முைப்பு 
னபாத்தான் 

திகைப்பை வகைைளுக்ைான 
திகையில் ைீயழ னைல்ைவும் 

• Premier Movies 
• Sinhala Classic/ Family/ Comedy. 
• Tamil Action/Romance/ 

Drama/Horror – Thriller/ Comedy. 
• Hindi. 
• English. 

 

யதர்ந்னதடுக்ைப்பட்ை 
திகைப்பைத்கதப் பார்க்ை ஐைாகனக் 

ைிளிக் னைய்யவும் 

திகைப்பைங்
ைள் பக்ைம் 
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• திகைப்பைத்கத எப்படி பார்ப்பது 

• இங்யை அது னமல்ைிய 
திகைப்பைத்தின் சுருக்ைத்கதக் 
ைாண்பிக்கும் 

இப்யபாது பார்க்ைவும் 
னபாத்தாகனக் ைிளிக் னைய்வதன் 
மூைம், பைவைான பக்ைத்தில் 

யதர்ந்னதடுக்ைப்பட்ை திகைப்பைம் 
இயக்ைப்படும் 

• பரிந்துகைக்ைப்பட்ை திகைப்பைப் 
பட்டியலுக்ைான விகைவான 
அணுைகை இங்யை 
ைாண்பிக்கும். 
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• முைப்பு னபாத்தான்→ இகை பக்ைம்:   

• இந்தப் பக்ைத்திைிருந்து இகைகயப் பார்க்ைைாம் அல்ைது 
யைட்ைைாம் 

முைப்பு 
னபாத்தான் 

இகை 
பக்ைம் 

யதர்ந்னதடுக்ைப்பட்ை இகை வடீியயா 
அல்ைது ஆல்பத்கதப் பார்க்ை அல்ைது 
யைட்ை ஐைாகனக் ைிளிக் னைய்யவும் 

இகை வடீியயா அல்ைது ஆல்பம் 
வகைைளுக்கு திகையில் ைீயழ 

னைல்ைவும் 

• PEO Tunes 
• SingLanka 
• Relaxing Music 
• Cinema songs 
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• இகைகய எப்படி இயக்குவது: இகைகயப் பார்க்ைவும் 
அல்ைது யைட்ைவும் 

PAUSE பட்ைன் மூைம் 
உள்ளைக்ைத்கத இகைநிறுத்த 

முடியும் 

சுட்டிகய இழுப்பதன் மூைம் 
உள்ளைக்ைத்கத REWIND 

னைய்யைாம் அல்ைது FASTFORWARD 
னைய்யைாம் 

• பரிந்துகைக்ைப்பட்ை இகைப் 
பட்டியலுக்ைான விகைவான 
அணுைகை இங்யை 
ைாண்பிக்கும். 
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• முைப்பு னபாத்தான்→ குழந்கதைள் பக்ைம் : இந்தப் 
பக்ைத்திைிருந்து குழந்கதைளுக்ைான வடீியயாக்ைகளப் 
பார்க்ைைாம் 

முைப்பு 
னபாத்தான் 

குழந்கதைள் 
பக்ைம் 

யதர்ந்னதடுக்ைப்பட்ை ைிட்ஸ் வடீியயா 
உள்ளைக்ைத்கதப் பார்க்ை ஐைாகனக் 

ைிளிக் னைய்யவும் 

ைிட்ஸ் வடீியயா வகைைளுக்ைான 
திகையில் ைீயழ னைல்ைவும் 

• Sootikka 
• DP Kids 
• Cartoons 
• Kids Karaoke 
• Play Songs 
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• குழந்கதைள் வடீியயாகவப் பார்ப்பது எப்படி 

PAUSE பட்ைன் மூைம் 
உள்ளைக்ைத்கத இகைநிறுத்த 

முடியும் 

சுட்டிகய இழுப்பதன் மூைம் 
உள்ளைக்ைத்கத ரிகவண்ட் 

னைய்யைாம் அல்ைது யவைமாைச் 
னைய்யைாம் 

• பரிந்துகைக்ைப்பட்ை 
உள்ளைக்ைத்திற்ைான 
விகைவான அணுைகை இது 
ைாண்பிக்கும். 
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• முைப்பு னபாத்தான்→ வடீியயா இந்தப் பக்ைத்திைிருந்து ைிறப்பு 
வடீியயா உள்ளைக்ைத்கத இங்யை பார்க்ைைாம் 

முைப்பு 
னபாத்தான் 

வடீியயா 
பக்ைம் 

யதர்ந்னதடுக்ைப்பட்ை வடீியயா 
உள்ளைக்ைத்கதப் பார்க்ை ஐைாகனக் 

ைிளிக் னைய்யவும் 

வடீியயா வகைைளுக்கு 
திகையில் ைீயழ னைல்ைவும் 

• A Park Sri Lanka 
• Eco India 
• Dishes 
• Mabima 
• Be Shape 
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• ஒரு ைிறப்பு வடீியயா உள்ளைக்ைத்கதப் பார்ப்பது 
எப்படி 

PAUSE பட்ைன் மூைம் 
உள்ளைக்ைத்கத இகைநிறுத்த 

முடியும் 

சுட்டிகய இழுப்பதன் மூைம் 
உள்ளைக்ைத்கத ரிகவண்ட் 

னைய்யைாம் அல்ைது 
யவைமாைச் னைய்யைாம் 

• பரிந்துகைக்ைப்பட்ை 
உள்ளைக்ைத்திற்ைான 
விகைவான அணுைகை இது 
ைாண்பிக்கும் 
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• முைப்பு னபாத்தான் → னதாகைக்ைாட்ைி வழிைாட்டி : நாளின் 
னவவ்யவறு யநைங்ைளில் னதாகைக்ைாட்ைியில் என்ன 
இருக்ைிறது என்பகத இந்தப் பக்ைம் ைாட்டுைிறது 

முைப்பு 
னபாத்தான் 

டிவி 
வழிைாட்டி 
பக்ைம் 

யததி 
வரிகை 

யநை 
வரிகை 

யைனல் 
னநடுவரிகை 

யநைகை 
யநைக் யைாடு 

னைைிைாஸ்ட் 
பட்டியைிைப்பட்ை 

நிைழ்ச்ைிைள் 

ஏற்ைனயவ 
ஒளிபைப்பப்பட்ை 

நிைழ்ச்ைிைள் 
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• டிவி வழிைாட்டி பக்ைத்தின் மூைம் ரீகவண்ட் டிவி பார்ப்பது எப்படி 

டிவி 
வழிைாட்டி 
பக்ைம் 

யததி 
வரிகை 

யநைகை யநைக் 
யைாடு 

01. ஏற்ைனயவ 
னைைிைாஸ்ட் 
னைய்யப்பட்ை 

பக்ைத்திைிருந்து பார்க்ை 
யவண்டிய நிைகைத் 
யதர்ந்னதடுத்து ைிளிக் 

னைய்யவும் 

02. யதர்ந்னதடுக்ைப்பட்ை 
நிைகைப் பார்க்ை 

இப்யபாது பார்க்ைவும் 
னபாத்தாகனக் ைிளிக் 

னைய்யவும் 
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• யதைல் னபாத்தாகன எவ்வாறு பயன்படுத்துவது: இங்யை நீங்ைள் 
எந்த நிைல் அல்ைது உள்ளைக்ைத்கதயும் யதைைாம் மற்றும் 
ைண்டுபிடிக்ைைாம் 

யதைல் 
னபாத்தான் 

01. யதடுவதற்கு நிைல் 
னபயர் அல்ைது முக்ைிய 
னைால்கைத் தட்ைச்சு 
னைய்து உள்ளிைவும் 

02. இங்யை அது யதைல் 
முடிகவக் ைாண்பிக்கும் 
மற்றும் நிைல் அல்ைது 
உள்ளைக்ைத்கத இயக்ை 

ஐைாகனக் ைிளிக் 
னைய்யவும் 
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• WATCHLIST பட்ைகன எவ்வாறு பயன்படுத்துவது :  இங்யை 
நீங்ைள் எந்த விருப்பமான நிைல் அல்ைது 
உள்ளைக்ைத்கத WATCHLIST பக்ைத்தில் யைர்க்ைைாம். 

வாட்ச்ைிஸ்
ட் பட்ைன் 

01. WATCHLIST பக்ைத்தில் 
ஏயதனும் பிடித்தமான 

நிைல் அல்ைது 
உள்ளைக்ைத்கதச் 
யைர்க்ை, WATCHLIST 

னபாத்தாகனக் ைிளிக் 
னைய்யவும் 

02. இங்யை இது WATCHLIST 
இல் உள்ள 

உள்ளைக்ைத்தின் 
பட்டியகைக் 

ைாண்பிக்கும் மற்றும் 
உள்ளைக்ைத்கத இயக்ை 

ஐைாகனக் ைிளிக் 
னைய்யவும் 
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• ைணக்கு பட்ைனில் உள்ள விருப்பங்ைள் என்ன: உங்ைள் ைணக்கைப் 
பற்றிய எந்தத் தைவகையும் இங்யை யைர்க்ைைாம் அல்ைது 
அைற்றைாம். 

ைணக்கு 
னபாத்தான் 

என் ைணக்கு  
 

இங்யை ைீயழ உள்ள தைவகை 
மாற்றைாம் 

• னபயர் 
• பிறந்த யததி 
• பாைினம் 
• பயன்பாட்டு பதிவு 

ைைவுச்னைால் 

சுயவிவைத் தைவல் 
இங்யை ைீயழ உள்ள 

தைவகை மாற்றைாம்: 
 

• னபயர் 
• பிறந்த யததி 
• பாைினம் 

இந்த னபாத்தான் மூைம் 
APP ஐ னவளியயறைாம் 

எங்ைகள பற்றி: 
PEOTV GO APP பற்றிய 

தைவல்ைகள 
இங்யை ைாணைாம் 

PEOTV GO உதவி 
கமயம்: 

இங்யை நீங்ைள் PEOTV 
GO APP இல் 
உதவிகயக் 
யைாைைாம் 
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• ைணக்கு னபாத்தான்→ எனது ைணக்கு தாவல் 
இங்யை நீங்ைள் ைணக்கு தைவகை மாற்றைாம். 

இங்யை திருத்து 
னபாத்தாகனக் ைிளிக் 

னைய்வதன் மூைம் னபயகை 
மாற்றைாம் 

இங்யை திருத்து 
னபாத்தாகனக் ைிளிக் 

னைய்வதன் மூைம் னபயகை 
மாற்றைாம் 

இங்யை திருத்து 
னபாத்தாகனக் ைிளிக் 
னைய்வதன் மூைம் 

பயன்பாட்டு 
ைைவுச்னைால்கை 

மாற்றைாம் 
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சுயவிவைத் தைவகை மாற்றுவது எப்படி 
ைணக்கு னபாத்தான் → தனிப்பட்ை தைவல் தாவல் இங்யை 

நீங்ைள் தனிப்பட்ை தைவல் தைவகை மாற்றைாம். 

அடுத்தது 

01. தைவகை மாற்ற 
திருத்து பட்ைகன 
ைிளிக் னைய்யவும் 

முதல் னபயகை 
உள்ளிைவும் 

ைகைைி னபயகை 
உள்ளிைவும் 

பிறந்த யததிகய 
உள்ளிைவும் 

தைவகைப் புதுப்பிக்ை 
புதுப்பிப்பு னபாத்தாகனக் 

ைிளிக் னைய்ை 

பாைினத்கதத் 
யதர்ந்னதடுக்ைவும் 
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எங்ைகளப் பற்றி என்ன இருக்ைிறது 
ைணக்கு னபாத்தான்→ எங்ைகளப் பற்றி தாவல்  

PEOTV GO APP பற்றிய தைவல்ைகள இங்யை ைாணைாம். 

தைவகைப் பார்க்ை 
எங்ைகளப் பற்றி 
ைிளிக் னைய்யவும் 

PEOTV GO APP பற்றிய 
தைவல்ைகள இங்யை 

ைாணைாம். 
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உதவி கமயம் மூைம் உதவி னபறுவது எப்படி 

ைணக்கு னபாத்தான்→ PEOTVGO உதவி கமயம் தாவல் இங்யை 
நீங்ைள் ஆதைவுக் குழுவின் ஆதைகவக் யைாைைாம். 

01. னபயகை உள்ளிடுை 

02. மின்னஞ்ைகை 
உள்ளிைவும் 

03. னமாகபல் எண்கண 
உள்ளிைவும் 

04. யைாரிக்கைகய 
உள்ளிைவும் 

05. யைாரிக்கையில் 
கூடுதல் தைவகை 

உள்ளிைவும் 

06. யைாரிக்கைகயச் 
ைமர்ப்பிக்ை ைீயழ னைன்று 
ைமர்ப்பி னபாத்தாகனக் 

ைிளிக் னைய்யவும். 
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- முடிவு - 


