
தொகுப்பு 1  ரூ. 125 + ரிகள் தொகுப்பு 2  ரூ. 175 + ரிகள்
.எண் சேணல்கள் .எண் சேணல்கள் 

1 ஆொ டிவி 1 ஆொ டிவி
2 சகப்டன் டிவி 2 சகப்டன் டிவி
3 டிடி ததொதிகக 3 டிடி ததொதிகக
4 தீன் டிவி 4 தீன் டிவி
5 இம் டிவி 5 இம் டிவி
6 ககனஞர் டிவி 6 ககனஞர் டிவி
7 க்கள் டிவி 7 க்கள் டிவி
8 திமுகம் டிவி 8 திமுகம் டிவி
9 மீணொட்சி டிவி 9 மீணொட்சி டிவி

10  ொப்டொல் மிழ் 10  ொப்டொல் மிழ்
11 எம்.சக டிவி 11 எம்.சக டிவி

12 மூன் டிவி 12 மூன் டிவி
13 ததப்தர்ஸ் 13 ததப்தர்ஸ்
14 தொலிர் 14 தொலிர்
15 புது யுகம் 15 புது யுகம்
16 ொலினி 16 ொலினி
17 சூப்தர் டிவி 17 சூப்தர் டிவி
18 .ொ.அ.சக. டிவி - இன்சதொ 18 .ொ.அ.சக. டிவி - இன்சதொ
19 மின் டிவி 19 மின் டிவி

20 ேந்த் 20 ேந்த்
21 தளிச்ேம் டிவி 21 தளிச்ேம் டிவி

22 சந்ர் 22 சந்ர்
23 வின் டிவி 23 வின் டிவி
24 சகப்டன் நியூஸ் 24 சகப்டன் நியூஸ்
25 ககனஞர் நியூஸ் 25 ககனஞர் நியூஸ்
26 சனொட்டஸ் நியூஸ் 26 சனொட்டஸ் நியூஸ்
27 ொகனமுசு 27 ொகனமுசு
28 நியூஸ் 18 மிழ்ொடு 28 நியூஸ் 18 மிழ்ொடு
29 நியூஸ் 7  மிழ் 29 நியூஸ் 7  மிழ்
30 தொலிர் நியூஸ் 30 தொலிர் நியூஸ்
31 புதி கனமுகந 31 புதி கனமுகந

32 ேத்திம் 32 ேத்திம்
33 ந்தி டிவி 33 ந்தி டிவி
34 1  தஸ் டிவி 34 1  தஸ் டிவி

டிஜிட்டல் சேணல் தட்டில்

மிழ் மிழ்



35 7 எஸ் மியூசிக் 35 7 எஸ் மியூசிக்
36 இகேருவி 36 இகேருவி
37 எம்.சக டியுன்ஸ் 37 எம்.சக டியுன்ஸ்
38 முசு 38 முசு
39 எஸ் நியூஸ் 39 எஸ் நியூஸ்
40 ேகொணொ டிவி 40 ேகொணொ டிவி
41 டியுன் 6 41 டியுன் 6

42 ொணவில் டிவி 42 ொணவில் டிவி
43 சிரிப்ததொலி 43 சிரிப்ததொலி
44 எம்.சக  சிக்ஸ் 44 எம்.சக  சிக்ஸ்
45 தெொ ப்பஸ் 45 ஆதித்ொ
46 தெொ டிவி 46 தெ மூவி
47 தகொ டிவி 47 தெொ சக்ஸ்
48 என் எக்ஸ் ட்டி 48 தெொ ப்பஸ்
49 ேன் டிவி 49 தெொ டிவி
50 சக டிவி 50 சக டிவி
51 ேன் மியூசிக் 51 தகொ 24

52 ொஜ் நிஸ் 52 தகொ மியூசிக்
53 ொஜ் டிவி 53 தகொ டிவி
54 ேன் நியூஸ் 54 என் எக்ஸ் ட்டி
55 ேன் டிவி 55 ொஜ் டிஜிட்டல் ப்பஸ்
56 விெய் சூப்தர் 56 ொஜ் மியூசிக்
57 விெய் டிவி 57 ொஜ் நியூஸ்
58 ஜீ மிழ் 58 ொஜ் டிவி

59 ேன் கனப்
59 டிஸ்கரி மிழ் 60 ேன் மியூசிக்
60 ஹிஸ்ட்ரி டிவி 18 61 ேன் நியூஸ்
61 என் ஜி சி 62 ேன் டிவி

62 என் ஜி சி கல்ட் 63 விெய் சூப்தர்
63 சேொனி பிபிசி எர்த் 64 விெய் டிவி
64 டிடி தொர்தி 65 ஜீ மிழ்
65 டிடி இந்திொ
66 டிடி கிேொன் 66 அனில் ப்பொட்
67 டிடி உருது 67 டிஸ்கரி
68 சதேன் டிவி 68 டிஸ்கரி கேன்ஸ்
69 கிரீன் டிவி 69 டிஸ்கரி மிழ்

70 தொக்ஸ் கனப்
70 டிடி ஸ்சதொர்ஸ் 71 எப் ய் ஐ டிவி 18

இன்சதொதடயின்தன்ட்

ஸ்சதொர்ட்ஸ்

இன்சதொதடயின்தன்ட்



71 ஸ்டொர் ஸ்சதொர்ட்ஸ் 1 மிழ் 72 ஹிஸ்ட்ரி டிவி 18
72 சேொனி சிக்ஸ் 73 இன்ஸ்டிசகேன் டிஸ்கரி
73 சேொனி தடன் 1 74 ொட் ஜிசொ பீப்பிள்

75 என் டி டிவி குட்கடம்ஸ்
74 கொர்ட்டூன் தட்ர்க் 76 என் ஜி சி
75 டிஸ்கரி கிட்ஸ் 77 என் ஜி சி கல்ட்
76 டிஸ்னி சேணல் 78 சேொனி பிபிசி எர்த்
77 டிஸ்னி ஜீனிர் 79 டி எல் சி
78 டிஸ்னி எக்ஸ்டி 80 டிஸ்கரிடர்சதொ
79 ஹங்கம்ொ 81 டிடி தொர்தி
80 நிக் 82 டிடி இந்திொ
81 நிக் ஜீனிர் 83 டிடி கிேொன்

82 சதொசகொ 84 டிடி உருது
83 சேொனிக் 85 சதேன் டிவி
84 சேொனி ொ 86 கிரீன் டிவி
85 சித்திம்
86 சுட்டி 87 டிடி ஸ்சதொர்ஸ்

88  டி ஸ்சதொர்ட்
87 அல்ெ சீொ 89 நிசொ ப்கம் 
88 டிடி சனொக்ேதொ 90 நிசொ ஸ்சதொர்ட்ஸ்
89 டிடி நியூஸ் 91 சேொனி எஸ்பின்
90 டிடி ொஜ்ேதொ 92 சேொனி சிக்ஸ்
91 டி.டபிள்யு டிவி 93 சேொனி தடன் 1

92 பிபிசி சொல்ட் நியூஸ் 94 சேொனி தடன் 2
93 சிஎன்என் நியூஸ் 18 95 சேொனி தடன் 3
94 இந்திொ டுசட 96 ஸ்டொர் ஸ்சதொர்ட்ஸ் 1
95 மிர் வ் 97 ஸ்டொர் ஸ்சதொர்ட்ஸ் 1 ஹிந்தி
96 என்டி டிவி 24* 7 98 ஸ்டொர் ஸ்சதொர்ட்ஸ் 1 தேனக்ட்
97 கடம்ஸ் வ் 99 ஸ்டொர் ஸ்சதொர்ட்ஸ் 1  மிழ்
98 பிொன்ஸ் 24 100 ஸ்டொர் ஸ்சதொர்ட்ஸ் 2
99 நியூஸ் எக்ஸ்

100 என்.எச்.சக. சொல்ட் 101 கொர்ட்டூன் தட்ர்க்
101 ரிதப்லிக் டிவி 102 சின்டு

102 ஷிொ டுசட 103 சுட்டி
103 டிவி 5  ொண்சட 104 டிஸ்கரி கிட்ஸ்

105 சித்திம்
104 எ.பி.பி  நியூஸ் 106 டிஸ்னி சேணல்
105 இந்திொ நியூஸ் 107 டிஸ்னி ஜீனிர்

ஹிந்தி (தேய்தி)

கொர்டூன்

ஆங்கின தேய்தி

கொர்டூன்

ஸ்சதொர்ட்ஸ்



106 நியூஸ் சன் 108 டிஸ்னி எக்ஸ் டி
107 ேஹொொ ேொமி 109 ஹங்கம்ொ
108 ஜீ இந்துஸ்ொன் 110 குஷி
109 ஜீ நியூஸ் 111 நிக்

112 நிக் ஜீனிர்
110 தெமினி  டிவி 113 சதொசகொ
111 இ டிவி 114 சேொனிக்

112 ொ மியூசிக் 115 சேொனி ொ
113 ொ டிவி
114 ஜீ தலுகு 116 அல்ெ சீொ
115 10 டிவி 117 டிடி சனொக்ேதொ
116 டிடி ேப்கிரி 118 டிடி நியூஸ்
117 ஆந்திொ செொதி 119 டிடி ொஜ்ேதொ
118 ொஜ் மியுசிக் தலுகு 120 டி.டபிள்யு டிவி
119 ேொக்க்ஷி 121 பிொன்ஸ் 24 

120 ஸ்டுடிசொ என் 122 நியூஸ் எக்ஸ்
121 டி நியூஸ் 123 என்.எச்.சக. சொல்ட்

122 சடொலிவுட் 124 ரிதப்லிக் டிவி
123 டிவி5 தலுகு 125 ஷிொ டுசட
124 டிவி 9 126 டிவி 5  ொண்சட
125 னிொ 127 பிபிசி சொல்ட் நியூஸ்

128 சிஎன்பிசி டிவி 18
126 சூரிொ டிவி 129 சி என் என்
127 ஏசிொதட் 130 சி என் என் நியூஸ் 18
128 ஏசிொதட் ப்பஸ் 131 ஈடி வ்
129 ஏஷிணட் நியூஸ் 132 இந்திொ டுசட
130 டிடி கனொபம் 133 மிர் வ்
131 அம்ரிொ 134 என்டி டிவி 24* 7

132 ப்பர்ஸ் 135 என்டி டிவி ப்ொபிட்
133 தெய்ஹிந்த் 136 கடம்ஸ் வ்
134 ெணம் 137 ஜீ பிஸ்ணஸ்
135 ஜீன்
136 கப்தொ 138 ஆஜ் டொக்
137 ககொலி 139 எ.பி.பி  நியூஸ்
138 ொணவில் சணொொ 140 இந்திொ நியூஸ்
139 சணொொ நியூஸ் 141 நியூஸ் சன்
140 துபூமி நிஸ் 142 ேஹொொ ேொமி
141 மீடிொ ன் 143 ஜீ இந்துஸ்ொன்

தலுங்கு

கனொபம்

ஆங்கின தேய்தி

ஹிந்தி (தேய்தி)



142 பீப்பிள் 144 ஜீ நியூஸ்
143 ொஜ் மியுசிக் கனொபம்
144 ரிப்சதொர்டர் 145 10 டிவி
145 ேதொரி டிவி 146 டிடி ேப்கிரி
146 ககொலி வீ 147 ஆந்திொ செொதி

148 ொஜ் மியுசிக் தலுகு
147 டிடி ேந்ணொ 149 ேொக்க்ஷி 
148 உொ டிவி 150  இ டிவி
149 கஸ்தூரி 151 இ டிவி ஆந்திபிசஷ்
150 கஸ்தூரி நியூஸ் 24 152 தெமினி கொதடி
151 தப்ளிக் டிவி 153 தெமினி கனப்

152 ஸ்ர்ணொ நியூஸ் 154 தெமினி மூவி
153 டிவி 9 கன்ணடொ 155 தெமினி  மியூசிக்

156 தெமினி  டிவி
154 9 எக்ஸ் ெல்ொ 157 ொ சகொல்ட்
155 9 எக்ஸ் ஒ 158 ொ மூவி
156 பி4யு மியூசிக் 159 ொ மியூசிக்
157 சினிொ டிவி 160 ொ டிவி
158 ங்கல் டிவி 161 விேொ
159 டிடி பீஹர் 162 ஜீ தலுகு
160 டிடி த்திபிசஷ் 163 ஸ்டுடிசொ என்
161 டிடி சணல் 164 டி நியூஸ்

162 டிடி ொெஸ்ொன் 165 சடொலிவுட்
163 டிடி உத்பிசஷ் 166 டிவி5 தலுகு
164 எண்டர்ர் 10 167 டிவி 9
165 சணொஞ்ேன் 168 னிொ
166 சணொஞ்ேன் மூவிஸ்
167 ஸ்தி 169 டிடி கனொபம்
168 மியூசிக் இந்திொ 170 ப்பர்ஸ்
169 ஹொொ பிலிமி 171 தெய்ஹிந்த்
170 சேொனி ொ 172 ெணம்
171 ஸ்டொர் உட்ேொ 173 ஏசிொதட்

172 ொ மூவிஸ் 174 ஏசிொதட் மூவி
173 ொவ் சினிொ 175 ஜீன்
174 ஜிங் 176 கப்தொ

177 ககொலி 
175 ஆஸ்ொ 178 ொணவில் சணொொ
176 ஏஞ்ேல் டிவி 179 சணொொ நியூஸ்

கன்ணடொ

ஹிந்தி

தக்தி

தலுங்கு

கனொபம்



177 ஆசீர்ொம் 180 துபூமி நிஸ்
178 தக்தி டிவி 181 மீடிொ ன்
179 ொொ டிவி 182 பீப்பிள்
180 ம்பிக்கக 183 அம்ரிொ
181 ேன்ஸ்கர் 184 ொஜ் மியுசிக் கனொபம்

182 ஸ்ரீ ேங்கொ 185 ரிப்சதொர்டர்
183 சுதர்ணொ 186 ேதொரி டிவி
184 எஸ்விபிசி 187 ஏஷிணட் நியூஸ்
185 எஸ்விபிசி 2 188 ககொலி வீ
186 ஜீ ேனொம் 189 ஏசிொதட் ப்பஸ்

190 சூரிொ மூவி
187 ஆகொஷ் தங்கபொ 191 சூரிொ டிவி
188 டிடி தங்கனொ
189 தூம் 192 டிடி ேந்ணொ
190 ருப்ஷீ தங்கனொ 193 கனர் கன்ணடொ
191 ேங்கீத் தங்னொ 194 ஸ்டொர் ஸ்ர்ணொ

192 ஆனமி ேஹொொ 195 ஸ்ர்ணொ ப்பஸ்
193 டிடி கிர்ணர் 196 உொ கொதடி
194 டிடி கஷிர் 197 உொ மூவி
195 டிடி ொர்த் ஈஸ்ட் 198 உொ மியூசிக்
196 டிடி டிொ 199 உொ டிவி
197 டிடி தஞ்ேொபி 200 கஸ்தூரி
198 எம்.பி.சி டிவி 201 ஜீ கன்ணடொ
199 சதொல் 1 202 கஸ்தூரி நியூஸ் 24

200 டிேொ டிவி 203 தப்ளிக் டிவி
201 ேஹொொ பிகொர் 204 ஸ்ர்ணொ நியூஸ்

202 ேஹொொ எம்பி 205 டிவி 9 கன்ணடொ
203 ேஹொொ யுபி
204 டிடி ேகஹத்ரி 206 ஏ எக்ஸ் என்
205 சதக்ட் ொதி 207 கொதடி தேன்ட்ல்
206 கலிங்கொ டிவி 208 கனர் இன்பினிடி
207 டிவி9 ொதி 209 எச் பி 

210 எம் என் எக்ஸ்
211 மூவிஸ் வ்

212 சொமிடி வ்
213 சேொனி பிக்ஸ்
214 ஸ்டொர் மூவிஸ்
215 ஸ்டொர் சொல்ட்

207 சேணல்கள் (49 இனே சேணல்கள்+ 
158 கட்ட சேணல்கள்

கன்ணடொ

ஆங்கின மூவி

பிந தொழி 



216 டபில்யு பி
217 ஜீ கசத
218 ஜீ ஸ்டுடிசொ

219 & பிச்ேர்ஸ்
220 & டிவி 
221 பிந்ொஸ்

222 யு டிவி ஆக்ேன்
223 சேணல் வி
224 கனர்ஸ்
225 ஸ்டொர் தொத்
226 எம் டிவி
227 எம் டிவி பீட்ஸ்
228 சேொனி தக்ஸ் 2
229 சேொனி மிக்ஸ்
230 மூவி சக
231 ரிஷ்சட

232 ரிஷ்சட சினிப்பக்ஸ்
233 தேட் சக்ஸ்
234 சேொனி 
235 சேொனி தொல்
236 ஸ்டொர் சகொல்டு
237 ஸ்டொர் ப்பஸ்
238 யு டிவி மூவி
239 வி எச் 1
240 ஜீ ஆக்ஷன்
241 ஜீ  சினிொ

242 ஜீ கிபொசிக்
243 ஜீ டிவி
244 சேொனி ேப்
245 9 எக்ஸ் ஒ
246 9 எக்ஸ் ெல்ொ
247 பி4யு மியூசிக்
248 சினிொ டிவி
249 ங்கல் டிவி
250 டிடி பீஹர்
251 டிடி த்திபிசஷ்

252 டிடி சணல்

ஹிந்தி



253 டிடி ொெஸ்ொன்
254 டிடி உத்பிசஷ்
255 எண்டர்ர் 10 
256 சணொஞ்ேன்
257 சணொஞ்ேன் மூவிஸ்
258 ஸ்தி
259 மியூசிக் இந்திொ
260 ஹொொ பிலிமி
261 சேொனி ொ

262 ஸ்டொர் உட்ேொ
263 ொ மூவிஸ்
264 ொவ் சினிொ
265 ஜிங்

266 ஆஸ்ொ
267 ஏஞ்ேல் டிவி
268 ஆசீர்ொம்
269 தக்தி டிவி
270 ொொ டிவி
271 ம்பிக்கக

272 ேன்ஸ்கர்
273 ஸ்ரீ ேங்கொ
274 சுதர்ணொ
275 எஸ்விபிசி
276 எஸ்விபிசி 2
277 ஜீ ேனொம்

278 ஆகொஷ் தங்கபொ
279 டிடி தங்கனொ
280 தூம்
281 ருப்ஷீ தங்கனொ

282 ேங்கீத் தங்னொ
283 ஆனமி ேஹொொ
284 டிடி கிர்ணர்
285 டிடி கஷிர்
286 டிடி ொர்த் ஈஸ்ட்
287 டிடி டிொ
288 டிடி தஞ்ேொபி

தக்தி

பிந தொழி 



289 எம்.பி.சி டிவி
290 சதொல் 1
291 டிேொ டிவி

292 ேஹொொ பிகொர்
293 ேஹொொ எம்பி
294 ேஹொொ யுபி
295 டிடி ேகஹத்ரி
296 சதக்ட் ொதி
297 கலிங்கொ டிவி
298 டிவி9 ொதி
299 ஜீ தங்கபொ
300 ஜீ ொதி

300 சேணல்கள் (142 இனே சேணல்கள்+ 158 
கட்ட சேணல்கள்


