
.எண் இனச சசணல்கள் (FTA) கட்ட சசணல்கள் (PAY) இனச சசணல்கள் (FTA) கட்ட சசணல்கள் (PAY)
1 ஆா டிவி ஜொ ப்பஸ் ஆா டிவி ஆதித்ா

2 சகப்டன் டிவி ஜொ டிவி சகப்டன் டிவி ஜெ மூவி
3 டிடி ஜதாதிகக ஜகா டிவி டிடி ஜதாதிகக ஜொ சக்ஸ்
4 தீன் டிவி என் எக்ஸ் ட்டி தீன் டிவி ஜொ ப்பஸ்
5 இம் டிவி ாஜ் நிஸ் இம் டிவி ஜொ டிவி
6 ககனஞர் டிவி ாஜ் டிவி ககனஞர் டிவி சக டிவி
7 க்கள் டிவி சன் நியூஸ் க்கள் டிவி ஜகா 24
8 திமுகம் டிவி சன் டிவி திமுகம் டிவி ஜகா மியூசிக்
9 மீணாட்சி டிவி விெய் சூப்தர் மீணாட்சி டிவி ஜகா டிவி

10  ாப்டால் மிழ் விெய் டிவி  ாப்டால் மிழ் என் எக்ஸ் ட்டி
11 எம்.சக டிவி ஜீ மிழ் எம்.சக டிவி ாஜ் டிஜிட்டல் ப்பஸ்

12 மூன் டிவி டிஸ்கரி மிழ் மூன் டிவி ாஜ் மியூசிக்
13 ஜதப்தர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி டிவி 18 ஜதப்தர்ஸ் ாஜ் நியூஸ்
14 தாலிர் என் ஜி சி தாலிர் ாஜ் டிவி
15 புது யுகம் என் ஜி சி கல்ட் புது யுகம் சன் கனப்
16 ாலினி சசானி பிபிசி எர்த் ாலினி சன் மியூசிக்
17 சூப்தர் டிவி ஸ்டார் ஸ்சதார்ட்ஸ் 1 மிழ் சூப்தர் டிவி சன் நியூஸ்
18 .ா.அ.சக. டிவி - இன்சதா சசானி சிக்ஸ் .ா.அ.சக. டிவி - இன்சதா சன் டிவி
19 மின் டிவி சசானி ஜடன் 1 மின் டிவி விெய் சூப்தர்

20 சந்த் கார்ட்டூன் ஜட்ர்க் சந்த் விெய் டிவி
21 ஜளிச்சம் டிவி டிஸ்கரி கிட்ஸ் ஜளிச்சம் டிவி ஜீ மிழ்

22 சந்ர் டிஸ்னி சசணல் சந்ர் அனில் ப்பாட்

ஜாகுப்பு 1  ரூ. 125 + ரிகள் ஜாகுப்பு 2  ரூ. 175 + ரிகள்

டிஜிட்டல் சசணல் தட்டில்



23 வின் டிவி டிஸ்னி ஜீனிர் வின் டிவி டிஸ்கரி
24 சகப்டன் நியூஸ் டிஸ்னி எக்ஸ்டி சகப்டன் நியூஸ் டிஸ்கரி கசன்ஸ்
25 ககனஞர் நியூஸ் ஹங்கம்ா ககனஞர் நியூஸ் டிஸ்கரி மிழ்
26 சனாட்டஸ் நியூஸ் நிக் சனாட்டஸ் நியூஸ் தாக்ஸ் கனப்
27 ாகனமுசு நிக் ஜீனிர் ாகனமுசு எப் ய் ஐ டிவி 18
28 நியூஸ் 18 மிழ்ாடு சதாசகா நியூஸ் 18 மிழ்ாடு ஹிஸ்ட்ரி டிவி 18
29 நியூஸ் 7  மிழ் சசானிக் நியூஸ் 7  மிழ் இன்ஸ்டிசகசன் டிஸ்கரி
30 தாலிர் நியூஸ் சசானி ா தாலிர் நியூஸ் ாட் ஜிசா பீப்பிள்
31 புதி கனமுகந பிபிசி சால்ட் நியூஸ் புதி கனமுகந என் டி டிவி குட்கடம்ஸ்

32 சத்திம் சிஎன்என் நியூஸ் 18 சத்திம் என் ஜி சி
33 ந்தி டிவி இந்திா டுசட ந்தி டிவி என் ஜி சி கல்ட்
34 1  ஜஸ் டிவி மிர் வ் 1  ஜஸ் டிவி சசானி பிபிசி எர்த்
35 7 எஸ் மியூசிக் என்டி டிவி 24* 7 7 எஸ் மியூசிக் டி எல் சி
36 இகசருவி கடம்ஸ் வ் இகசருவி டிஸ்கரிடர்சதா
37 எம்.சக டியுன்ஸ் இ டிவி எம்.சக டியுன்ஸ்  டி ஸ்சதார்ட்
38 முசு ா மியூசிக் முசு நிசா ப்கம் 
39 எஸ் நியூஸ் ா டிவி எஸ் நியூஸ் நிசா ஸ்சதார்ட்ஸ்
40 சகாணா டிவி ஜீ ஜலுகு சகாணா டிவி சசானி எஸ்பின்
41 டியுன் 6 ஏசிாஜட் டியுன் 6 சசானி சிக்ஸ்

42 ாணவில் டிவி ஏசிாஜட் ப்பஸ் ாணவில் டிவி சசானி ஜடன் 1
43 சிரிப்ஜதாலி சிரிப்ஜதாலி சசானி ஜடன் 2
44 எம்.சக  சிக்ஸ் எம்.சக  சிக்ஸ் சசானி ஜடன் 3
45 டிடி தார்தி டிடி தார்தி ஸ்டார் ஸ்சதார்ட்ஸ் 1
46 டிடி இந்திா டிடி இந்திா ஸ்டார் ஸ்சதார்ட்ஸ் 1 ஹிந்தி
47 டிடி கிசான் டிடி கிசான் ஸ்டார் ஸ்சதார்ட்ஸ் 1 ஜசனக்ட்



48 டிடி உருது டிடி உருது ஸ்டார் ஸ்சதார்ட்ஸ் 1  மிழ்
49 சதசன் டிவி சதசன் டிவி ஸ்டார் ஸ்சதார்ட்ஸ் 2
50 கிரீன் டிவி கிரீன் டிவி கார்ட்டூன் ஜட்ர்க்
51 டிடி ஸ்சதார்ஸ் டிடி ஸ்சதார்ஸ் சின்டு

52 சித்திம் சித்திம் சுட்டி
53 அல்ெ சீா அல்ெ சீா டிஸ்கரி கிட்ஸ்
54 டிடி சனாக்சதா டிடி சனாக்சதா டிஸ்கரி சசணல்
55 டிடி நியூஸ் டிடி நியூஸ் டிஸ்கரி ஜீனிர்
56 டிடி ாஜ்சதா டிடி ாஜ்சதா டிஸ்னி எக்ஸ் டி
57 டி.டபிள்யு டிவி டி.டபிள்யு டிவி ஹங்கம்ா
58 பிான்ஸ் 24 பிான்ஸ் 24 குஷி
59 நியூஸ் எக்ஸ் நியூஸ் எக்ஸ் நிக்
60 என்.எச்.சக. சால்ட் என்.எச்.சக. சால்ட் நிக் ஜீனிர்
61 ரிதப்லிக் டிவி ரிதப்லிக் டிவி சதாசகா

62 ஷிா டுசட ஷிா டுசட சசானிக்
63 டிவி 5  ாண்சட டிவி 5  ாண்சட சசானி ா
64 எ.பி.பி  நியூஸ் எ.பி.பி  நியூஸ் பிபிசி சால்ட் நியூஸ்
65 இந்திா நியூஸ் இந்திா நியூஸ் சிஎன்பிசி டிவி 18
66 நியூஸ் சன் நியூஸ் சன் சி என் என்
67 சஹாா சாமி சஹாா சாமி சி என் என் நியூஸ் 18
68 ஜீ இந்துஸ்ான் ஜீ இந்துஸ்ான் ஈடி வ்
69 ஜீ நியூஸ் ஜீ நியூஸ் இந்திா டுசட
70 10 டிவி 10 டிவி மிர் வ்
71 அம்ரிா அம்ரிா என்டி டிவி 24* 7

72 ஆந்திா சொதி ஆந்திா சொதி என்டி டிவி ப்ாபிட்



73 ஏஷிணட் நியூஸ் ஏஷிணட் நியூஸ் கடம்ஸ் வ்
74 டிடி கனாபம் டிடி கனாபம் ஜீ பிஸ்ணஸ்
75 டிடி சப்கிரி டிடி சப்கிரி ஆஜ் டாக்
76 ப்பர்ஸ் ப்பர்ஸ்  இ டிவி
77 ஜெய்ஹிந்த் ஜெய்ஹிந்த் இ டிவி ஆந்திபிசஷ்
78 ெணம் ெணம் ஜெமினி காஜடி
79 ஜீன் ஜீன் ஜெமினி கனப்
80 கப்தா கப்தா ஜெமினி மூவி
81 ககாலி ககாலி ஜெமினி  மியூசிக்

82 ாணவில் சணாா ாணவில் சணாா ஜெமினி  டிவி
83 சணாா நியூஸ் சணாா நியூஸ் ா சகால்ட்
84 துபூமி நிஸ் துபூமி நிஸ் ா மூவி
85 மீடிா ன் மீடிா ன் ா மியூசிக்
86 பீப்பிள் பீப்பிள் ா டிவி
87 ாஜ் மியுசிக் ஜலுகு ாஜ் மியுசிக் ஜலுகு விசா
88 ாஜ் மியுசிக் கனாபம் ாஜ் மியுசிக் கனாபம் ஜீ ஜலுகு
89 ரிப்சதார்டர் ரிப்சதார்டர் ஏசிாஜட்
90 சதாரி டிவி சதாரி டிவி ஏசிாஜட் மூவி
91 சாக்க்ஷி சாக்க்ஷி ஏசிாஜட் ப்பஸ்

92 ஸ்டுடிசா என் ஸ்டுடிசா என் சூரிா மூவி
93 டி நியூஸ் டி நியூஸ் சூரிா டிவி
94 சடாலிவுட் சடாலிவுட் கனர் கன்ணடா
95 டிவி5 ஜலுகு டிவி5 ஜலுகு ஸ்டார் ஸ்ர்ணா
96 டிவி 9 டிவி 9 ஸ்ர்ணா ப்பஸ்
97 னிா னிா உா காஜடி



98 ககாலி வீ ககாலி வீ உா மூவி
99 டிடி சந்ணா டிடி சந்ணா உா மியூசிக்

100 கஸ்தூரி கஸ்தூரி உா டிவி
101 கஸ்தூரி நியூஸ் 24 கஸ்தூரி நியூஸ் 24 ஜீ கன்ணடா

102 தப்ளிக் டிவி தப்ளிக் டிவி ஏ எக்ஸ் என்
103 ஸ்ர்ணா நியூஸ் ஸ்ர்ணா நியூஸ் காஜடி ஜசன்ட்ல்
104 டிவி 9 கன்ணடா டிவி 9 கன்ணடா கனர் இன்பினிடி
105 9 எக்ஸ் ெல்ா 9 எக்ஸ் ெல்ா எச் பி 
106 9 எக்ஸ் ஒ 9 எக்ஸ் ஒ எம் என் எக்ஸ்
107 பி4யு மியூசிக் பி4யு மியூசிக் மூவிஸ் வ்
108 சினிா டிவி சினிா டிவி சாமிடி வ்
109 ங்கல் டிவி ங்கல் டிவி சசானி பிக்ஸ்
110 டிடி பீஹர் டிடி பீஹர் ஸ்டார் மூவிஸ்
111 டிடி த்திபிசஷ் டிடி த்திபிசஷ் ஸ்டார் சால்ட்

112 டிடி சணல் டிடி சணல் டபில்யு பி
113 டிடி ாெஸ்ான் டிடி ாெஸ்ான் ஜீ கசத
114 டிடி உத்பிசஷ் டிடி உத்பிசஷ் ஜீ ஸ்டுடிசா
115 எண்டர்ர் 10 எண்டர்ர் 10 & பிச்சர்ஸ்
116 சணாஞ்சன் சணாஞ்சன் & டிவி 
117 சணாஞ்சன் மூவிஸ் சணாஞ்சன் மூவிஸ் பிந்ாஸ்
118 ஸ்தி ஸ்தி பிந்ாஸ் ப்சப
119 மியூசிக் இந்திா மியூசிக் இந்திா சசணல் வி

120 ஹாா பிலிமி ஹாா பிலிமி கனர்ஸ்
121 சசானி ா சசானி ா கனப் சக

122 ஸ்டார் உட்சா ஸ்டார் உட்சா எம் டிவி



123 ா மூவிஸ் ா மூவிஸ் எம் டிவி பீட்ஸ்
124 ாவ் சினிா ாவ் சினிா சசானி ஜக்ஸ் 2
125 ஜிங் ஜிங் சசானி மிக்ஸ்
126 ஆஸ்ா ஆஸ்ா மூவி சக
127 ஏஞ்சல் டிவி ஏஞ்சல் டிவி ரிஷ்சட
128 ஆசீர்ாம் ஆசீர்ாம் ரிஷ்சட சினிப்பக்ஸ்
129 தக்தி டிவி தக்தி டிவி ஜசட் சக்ஸ்
130 ாா டிவி ாா டிவி சசானி 
131 ம்பிக்கக ம்பிக்கக சசானி தால்

132 சன்ஸ்கர் சன்ஸ்கர் ஸ்டார் சகால்டு
133 ஸ்ரீ சங்கா ஸ்ரீ சங்கா ஸ்டார் ப்பஸ்
134 சுதர்ணா சுதர்ணா யு டிவி மூவி
135 எஸ்விபிசி எஸ்விபிசி வி எச் 1
136 எஸ்விபிசி 2 எஸ்விபிசி 2 ஜீ ஆக்ஷன்
137 ஜீ சனாம் ஜீ சனாம் ஜீ  சினிா
138 ஆகாஷ் தங்கபா ஆகாஷ் தங்கபா ஜீ கிபாசிக்
139 டிடி தங்கனா டிடி தங்கனா ஜீ டிவி
140 தூம் தூம் சசானி சப்
141 ருப்ஷீ தங்கனா ருப்ஷீ தங்கனா ஜீ தங்கபா

142 சங்கீத் தங்னா சங்கீத் தங்னா ஜீ ாதி
143 ஆனமி சஹாா ஆனமி சஹாா
144 டிடி கிர்ணர் டிடி கிர்ணர்
145 டிடி கஷிர் டிடி கஷிர்
146 டிடி ார்த் ஈஸ்ட் டிடி ார்த் ஈஸ்ட்
147 டிடி டிா டிடி டிா



148 டிடி தஞ்சாபி டிடி தஞ்சாபி
149 எம்.பி.சி டிவி எம்.பி.சி டிவி
150 சதால் 1 சதால் 1
151 டிசா டிவி டிசா டிவி

152 சஹாா பிகார் சஹாா பிகார்
153 சஹாா எம்பி சஹாா எம்பி
154 சஹாா யுபி சஹாா யுபி
155 டிடி சகஹத்ரி டிடி சகஹத்ரி
156 சதக்ட் ாதி சதக்ட் ாதி
157 கலிங்கா டிவி கலிங்கா டிவி
158 டிவி9 ாதி டிவி9 ாதி

158 42 158 142
200 சசணல்கள் 300 சசணல்கள்


