
1991 ஆண்டு முதல் 2015 ஆண்டு யரப யமங்கப்ட்டுள் ததொரகொட்சி நற்றும் யொதொி 
அனுநதிப் த்திபங்கள் 

 

யரகப்டுத்தப்ட்ட அனுநதிப் த்திபங்கள் 
அனுநதிப்த்திபங்கின் 

எண்ணிக்ரக 

வான ாலி  24 

புவி சார்ந்த (Terrestrial) னதாலக்கட்சிகள்  28 

தந்தி வடம் சார் னதாலக்கட்சிகள் (cable)  09 

னசய்மதி (satellite) னதாலக்கட்சிகள் 08 

இையத் தளங்களி  அடிப்படயாகக் னகாண்டமந்த 
னதாலக்கட்சிகள் 

02 

கயடக்கத் னதாலபபசிகள அடிப்படயாகக் னகாண்ட 
னதாலக்கட்சிகள் 

01 

 
 

அனுநதிப் த்திபம் தற் யொதொி ிறுயங்கள் நற்றும் இங்ரகனினுள் தற்பொது 
தசனட்டுகின் யொதொி அரயரிரசகள் 

 

அனுநதிப் த்திபங்கள் தற்றுக் தகொண்ட 
ிறுயங்கள் 

அரயரிரசகின் தனர்கள் 

01 இலங்க லிபரப்புக் கூட்டுத்தாப ம் 

 
 

பிரபதச மற்றும் எப்.எம். பசவகள்  

சிடி எப்.எம். 
பிற எப்.எம். 
வயம்ப ஹன்ட  

யாழப்பா ம்  

சிங்கள பதசிய (பிராந்திய)  பசவ 
வர்த்தக பசவ 

ஆங்கில பசவ 

தம்பா  பசவ 

னகாத்மல பசவ 

தமிழ் பதசிய (பிராந்திய)  பசவ 

னதன்றல்  

யஹுனு பசவ 

விளயாட்டு பசவ 

ரஜரட்ட பசவ 

மலயக பசவ 

ஊவா பசவ 

02 வ/ப சுயாதீ  னதாலக்காட்சி ஊடக 
வளயமப்பு 

 

லக்ஹண்ட  

வசந்தம் எப். எம். 

03 மஹாராஜா ர்க பசசன் த ியார் 
நிறுவ ம்  

(MTV/MBC அலவரிச த ியார் நிறுவ ம்) 

சிரச எப். எம். 
வ எப். எம். 
சக்தி எப். எம். 
னயஸ் எப். எம். 



04 னடல்சான் வளயமப்பு த ியார் நிறுவ ம்  

 
இசிர வான ாலி  

 

05 TNL வான ாலி த ியார் நிறுவ ம்  

 

லட் எப்.எம். 
ரி.என்.எல். வான ாலி 
ரிதம் எப்.எம். 

06 னகாழும்பு கமியு ிபகசன் த ியார் நிறுவ ம்  ரன் வன் 

ஸ்ரீ எப்.எம். 
ஈ. எப்.எம். 

07 யரஸ் லங்கா த ியார் நிறுவ ம்  னலஜன்ஸ் 

08 பவர் கவுஸ் (த ியார்) நிறுவ ம்  னதர  எப்.எம். 
09 எசட் பரடிபயா ப்பராட்காஸ்டிங் த ியார் 

நிறுவ ம்  
னநத் எப்.எம். 
னபாக்ஸ் எப்.எம்.  

10 MGMR னநட்வர்க் த ியார் நிறுவ ம் யூ எப்.எம். 
11 லங்கா னரலிவிசன் னநட்வர்க் த ியார் 

நிறுவ ம்  

வ ீஎப்.எம். 

12 வாய்ஸ் ப் ஏசியா னநட்வர்க் த ியார் 
நிறுவ ம்  

சியத எப்.எம். 
வர்ைம் எப்.எம். 
கிஸ் எப்.எம். 
ரியல் பரடிபயா  

13 பபீல்ஸ் மீடியா னநட்வர்க் த ியார் நிறுவ ம்  னபௌதயா  
14 ரங்கிரி ஸ்ரீ லங்கா மீடியா னநட்வர்க் ரங்கிரி ஸ்ரீ லங்கா 
15 லக்வமீ் ப்பராட்காச்டிங் னகாபபறஶன் 

த ியார் நிறுவ ம் 
லக் எப்.எம். 

16 ஏசியா ப்பராட்காச்டிங் னகாபபறஶன் த ியார் 
நிறுவ ம் (ABC) 

 

ஹிய எப்.எம். 
சா எப்.எம்.  

சூரியன் எப்.எம். 
பகால்ட் எப்.எம். 

17 VIS ப்பராட்காச்டிங் த ியார் நிறுவ ம்  சிங்க எப்எம்.  

னரட் எப்.எம்.  

தமிழ் எப்.எம். 
CRI (China Radio International)  

18 னசட் னநட் த ியார் நிறுவ ம்  V.I.P. NTV 

 
19 லக்விய பரடிபயா அன்ட் ரி.வி. னநட்னவார்க்  லக்விய பரடிபயா 
20 த னபன்ட் மீடியா னநட்வர்க் த ியார் 

நிறுவ ம்  
னசத் எப்.எம்.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



அனுநதிப் த்திபம் தற் புயி சொர்ந்த (Terrestrial) ததொரக்கட்சிகள் ிறுயங்கள் நற்றும் 
இங்ரகனினுள் தற்பொது தசனட்டுகின் ததொரக்கட்சி அரயரிரசகள் 

 
 

அனுநதிப் த்திபங்கள் தற்றுக் தகொண்ட  

ிறுயங்கள் 

அரயரிரசகின் தனர்கள் 

01 இலங்க யபவாஹி ிக் கூட்டுத்தாப ம் 

 

யபவாஹி ி 
ஐ அலவரிச  

பநத்ரா  

NTV 

02 வ/ப சுயாதீ  னதாலக்காட்சி ஊடக 
வளயமப்பு 

 

சுயாதீ  னதாலக்காட்சி பசவ 

வசந்தம் ரி. வி.  

03 மஹாராஜா ர்க பசசன் த ியார் நிறுவ ம்  

(MTV/MBC அலவரிச த ியார் நிறுவ ம்) 
சிரச ரி. வி.  

சக்தி ரி. வி. 
ரி. வி. வன் 

04 னடல்சான் வளயமப்பு த ியார் நிறுவ ம்  

 
ரி.என்.எல்.  

05 EAP னநட்வர்க் த ியார் நிறுவ ம்  

 

சுவர்ைவாகி ி  

ஈ.ரி.வி. 
06 IWS பகால்டிங் த ியார் நிறுவ ம் (ஆர்ட் 

னரலிவிசன் ப்பராட்காஸ்டிங் த ியார் 
நிறுவ ம்) 

ஆர்ட் ரி.வி. 

07 பவர் கவுஸ் (த ியார்) நிறுவ ம்  ரி.வி. னதர   
08 MGMR னநட்வர்க் த ியார் நிறுவ ம் யூ ரி.வி. 
09 வாய்ஸ் ப் ஏசியா னநட்வர்க் த ியார் 

நிறுவ ம்  
சியத ரி.வி. 
வர்ைம் ரி.வி.  

10 ஏசியா ப்பராட்காச்டிங் னகாபபறஶன் த ியார் 
நிறுவ ம் (ABC) 

 

ஹிய 

11 கால்டன் ஸ்பபாட்ஸ் னநட்வர்க் த ியார் 
நிறுவ ம்  

கால்டன் ஸ்பபாட்ஸ் னநட்வர்க் 

12 ரங்கிரி ஸ்ரீ லங்கா மீடியா னநட்வர்க் ரங்கிரி ஸ்ரீ லங்கா னதாலக்காட்சி 
13 சிரத்தா  மீடியா னநட்வர்க் சிரத்தா ரி.வி. 
 


