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                                                     உலகில் புகழ்பபற்ற பெய்திதாள் நிறுவனங்கள் 

வ.எண்  நடு  செய்ததள் நறுவனங்களின் சபர் 

1 ஆப்கஹிஸ்தஹன் க்தஹர் செய்த றுவம் 

2 ஆப்கஹிஸ்தஹன் ஜ்ஸூக் ஆப்கஹன் யூஸ் 

3 ஆப்கஹிஸ்தஹன் ஆப்கஹின இஸ்லஹநன த்தரிகக 

4 அல்பினஹ அல்பினன் செலகபஹி ஏசென்ெ (ATA) 

5 அல்ெீரினஹ அல்ெீரின ிபஸ் பெகவ (APS) 

6 அங்பகஹலஹ  அங்பகஹலஹ ிபஸ் (அங்பகஹப்) 

7 அங்ககல அங்கககநட்டீெஸ் 

8 அர்சென்டீஹ டிரிபனஹஸ் ன பஹட்டீெனஸ் (ட்னன்) 

9 அர்சென்டீஹ சதல்லம் 

10 அர்சென்டீஹ கநட்டீெஸ் ஆர்சகந்தனஸ் 

11 ஆர்நீினஹ அர்கஹ 

12 ஆர்நீினஹ அர்சன்ப்சஸ் 

13 ஆர்ீனி சடிஸ் 

14 ஆஸ்தபபலனஹ AAP-ஆஸ்தகல அகெெகடட் பிஸ் 

15 ஆஸ்தபபலனஹ ஏிெ யூஸ் - சஹது லபப்பு செய்த தளம் 

16 ஆஸ்தகல ஆஸ்தபபலன ஐக்கன ிபஸ் 

17 ஆஸ்தரினஹ ஏிஏ (ஆஸ்தரினஹ ிபஸ் ஏசெண்டூர்) 

18 ஆஸ்தரினஹ Oe24 - செய்த வகலத்தளம் 

19 அெர்கெஹன் அெஹர்ட்ெஹக்  

20 அெர்கெஹன் துபஹன்  

21 அெர்கெஹன் ட்சண்ட்  

22 ஹ்கபன் ஹ்கபன் செய்த றுவம் (BNA) 

23 ஹ்கபன் ஹ்கபன் நபர் 

24 வங்கஹளம் ங்களஹபதஷ் ெங்ஹட் ெங்க்தஹ (ிஎஸ்எஸ்) 

25 வங்கஹளம் பிடி நயூஸ்24 

26 சலஹபஸ் சல்ெஹ  

27 சலஹபஸ் சலஹபஸ் சலஹன்  

28 சலஹபஸ் சலஹபஸ் ெஹர்ட்ெர் 97 

29 சல்ெனம் சல்கஹ ிபஸ் ஏசென்ெ 
30 சின் ஏசென்ஸ் சபனின்-ப்சஸ்ஸ (அபிப்)  
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31 சபலவி  ஏசென்ெ சபலவின கட இன்கபர்ஸன்  

32 சபலவி அசென்ெனஹ டி பஹடீஷஸ் ஃகட்ஸ் (ANF) 

33 ிபபெல் ஏசென்ெனஹ ிபபெல் 

34 ிபபெல் ஏசென்ெனஹ எஸ்ெபெஹ 

35 ிபபெல் ஏசென்ெனஹ கபளஹபஹ 

36 ல்பகரினஹ பல்ககரின் நயூஸ் அஃககனெ 
37 பல்ககரி நவினிகத  

38 பல்ககரி சபடிப்பூல் 

39 புர்கன பகெ ர்கஹவின் தகவல் 

40 ர்நஹ நனன்நஹர் செய்த றுவம் (MNA) 

41 புயண்டி அசென்ஸ் புயண்டிஸ் டி ிபஸ் (ABP) 

42 கம்பஹடினஹ அசென்ஸ் கம்பூபெ ிபஸ் (AKP) 

43 கெஹ த கடினன் ிபஸ் 

44 பகப் சவர்பெ  இன்ஃபஹபஹப்ஸ் 

45 ெஹ  ென்குவஹ (புதன ெ செய்த றுவம்) 

46 பகஹட் டி ஐவரி ஐபவஹனிரிசனன் டி ிபஸ் (AIP) 

47 குபபஹெனஹ ஸஹ 

48 குபபஹெனஹ குபபஹஶனன் தகவல் கநனம் 

49 கயூஹ  கயூஹ செய்த றுவம் (ACN)  

50 கயூஹ  கயூஹ ிசபன்ெஹ லஹட்டிஹ  

51 கெப்பஸ்  கெப்பஸ் செய்த றுவம்  

52 கெப்பஸ்  TAK (வெக்கு கெப்பஸ்) 

53 செக் குடினபசு CTK 

54 சென்நஹர்க்  ரிட்ஸ்ஷஹ 

55 டிெகபட்டி  ஏசென்ஸ் டிெகபட்டிசன்கன இன்கபர்ஷன்  

56 எகப்து நத்தன கழக்கு செய்த றுவம் (MENA) 

57 எரித்தரினஹ  எரிஹ (எரித்தபன் யூஸ் ஏசென்ெ) 
58 எஸ்பெஹினஹ  ஹல்டிக் செய்த பெகவ (BNS) 

59 எத்தபனஹப்ினஹ  வஹல்ெஹ தகவல் கநனம் (WIC) 

60 எத்தபனஹப்ினஹ  எத்தபனஹப்ினன் செய்த றுவம் (ENA) 

61 ின்லஹந்து  ஃிஹன்ஸ் யூஸ் ஏசென்ெ - சூபநன் கெட்பெஹபெஹநஸ்பெஹ (STT)  

62 ிபஹன்ஸ்  ஏசென்ஸ் பின்ஸ் ப்சஸ்ஸ (AFB) 
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63 பெஹர்ெனஹ  GHN 

64 கெர்ெ  சடிகனவ்ஸ் 

65 கெர்ெ  இன்சடர்ப்ரீஸ்சநவ்ஸ் 

66 செர்நி  செய்ச்ரீ ப்ர்ஸ்ெஹ-ஏசெண்ெர் (DPA) ெஹய்ச்ெ ப்ர்ஸ்ெஹ-ஏசெண்ெர் (DPA) 

67 கன கஹஹ யூஸ் ஏசென்ெ 
68 கரீஸ் ஏசதன்ஸ் செய்த றுவம் 

69 கனஹஹ அபசு தகவல் றுவம் (GINA) 

70 சஸய்டி ஏசென்ெ சஸய்டினன் டி ிபஸ் 

71 ஸங்பகரி எம் டி ஐ(MTI) 

72 ஸங்பகரி ஸவரினஹ ிபஸ் 

73 இந்தனஹ ிபஸ் டிபஸ்ட் ஆஃப் இந்தனஹ (ி.டி.ஐ) 

74 இந்த ஆென செய்தகள் ெர்வபதெம்  (ANI) 

75 இந்த இந்தன-ஆென செய்த பெகவ (IANS) 

76 இந்பதஹபஶனஹ அன்தபஹ 

77 ஈபஹன் இஸ்லஹநன குடினபசு செய்த றுவம் (IRNA) 

78 ஈபஹன் ஈபஹின நஹணவர் செய்த றுவம் (ISNA) 

79 ஈபஹன் ஃஹர்ஸ் யூஸ் ஏசென்ெ 
80 ஈபஹக் ஈபஹக் குபல்கள் 

81 ஈபஹக் பதென ஈபஹக் செய்த றுவம் (ஹ) 

82 இத்தஹல அன்ெஹ 

83 இத்தஹல AGI 

84 ெப்ஹன் க்பனஹபெஹ 

85 பெஹர்ெஹன் சட்பஹ 

86 பெஹர்ெஹன் அம்பநஹன் செய்தகள் 

87 கெகஸ்தஹன் கென்கபர்ம் 

88 கெகஸ்தஹன் இன்செர்லங்ஸ் கெகஸ்தஹன் 

89 சகன்னஹ சகன்னஹ யூஸ் ஏசென்ெ 
90 குகவத்  குகவத் செய்த றுவம் (குஹ) 

91 கர்கஸ்தஹன் கபர் 

92 கர்கஸ்தஹன் AKI பிஸ்  

93 லஹட்வினஹ BNS (பல்டிக் நயூஸ் ெர்வஸீ்) 

94 லட்வி LETA 
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95 சலஹன்  சலஹன் பதென செய்த றுவம் 

96 சலபெஹத்பதஹ  சலபெஹத்பதஹ செய்த றுவம் 

97 லினஹ  லினஹ செய்த றுவம் (WAL) 

98 லினஹ  அல் தஹதபன் 

99 லினஹ  தவசுல் 

100 லதுகவனி ELTA(லதுகவனின் நயூஸ் அஃககனெ) 
101 லதுகவனி பல்டிக் நயூஸ் கெவவ (சபன்ஸ்) 

102 கலஷ சபர்ன 

103 ல ளிக்கவுண்ட 

104 நவுரித்பதினஹ நவுரித்தஹினன் யூஸ் ஏசென்ெ (AMI) 

105 நவுரித்பதினஹ ஏசென்ஸ் குகட் டி' இன்பஹர்நஶன்(ANI) 

106 சக்ஸக்கக கநட்டிசஸ் 

107 சக்ஸக்கக எல் யூனிகவர்ெல் 

108 ல்கடவ  இன்கபகடக  
109 ல்கடவ  கல்டுப்சஸ்  

110 ங்ககல  சன்டெக 

111 சண்சடகனகுக  ண்னயூஸ் ண்னயூஸ்  

112 சகக்கக  ஃஹ்ரீப் அபி ப்சஸ் 

113 சநஹெஹம்ிக் அசென்ெனஹ இன்ஃஹகஹபகஹவஹ சநஹெஹம்ிக் (AIM) 

114 நீினஹ  நீினஹ ிபஸ் ஏசென்ெ (ம்ி) 
115 பஹளம்  பதென செய்த றுவம் (RSS) 

116 சதர்லஹந்து அல்ெீபநன் சடுர்பலண்ட் சர்ஸ்ர்யூயூ (ANP) 

117 கெீரினஹ  கெீரினஹ செய்த றுவம் (NAN) 

118 வெ சகஹரினஹ சகஹரின நத்தன செய்த றுவம் (KCNA) 

119 ஒநஹன் ஒநஹன் செய்த றுவம் 

120 ஹக்கஸ்தஹன் ஹகஸ்தஹின் அபெஹெபனட்ெட் ிபஸ் (APP) 

121 சய அண்டின  

122 சபரு சபருவின் வடம்ஸ் 

123 ிலப்கன்ஸ் ிலப்கன்ஸ் செய்த றுவம் 

124 பஹலந்து பஹலந்து செய்த றுவம் (PAP) 

125 பஹர்ச்சுகல் லூெஹ யூஸ் ஏசென்ெ 
126 கத்தஹர் கத்தஹர் யூஸ் ஏசென்ெ 
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127 

ெகடனி 

குடிசு கக்பஸ்  

128 ருகனி அககர்ப்ரீஸ் 

129 ருகனி சடிபஸ் 

130 பஷ்னஹ இடர்-தஸ் 

131 பஷ்னஹ ஆர். ஐ. எ கநகவஸ்டி 

132 பஷ்னஹ இன்சடர்பஸ்  

133 ருவண்ட யவஹண்ெஹ யூஸ் ஏசென்ெ (ஆர்.என்.ஏ) 

134 ருவண்ட பஹரின்பஹர் அபெஹங்க தகவல்கள் 

135 ெவூத அபபினஹ ெவுத ிபஸ் ஏசென்ெ (SPA) 

136 செகல் அசென்ஸ் டி ிபஸ் செபககலஸ் 

137 செகல் ஹ - ெக்கஹர் ெஹர்ந்த ஹன்-ஆப்ிரிக்க செய்த றுவம் 

138 செர்ினஹ டஞ்சுக்  

139 செர்பி டீ்ெஹ 

140 செர்பி கபசனட்  

141 ெசஶல்ஸ் ெெலஸ் அசகன்ஸ் ிபஸ் 

142 ெனபஹ லபனஹன் ெனபஹ லபனஹன் செய்த றுவம் 

143 ஸ்பலஹவஹகனஹ  TASR - குத தயுதவி 
144 ஸ்பலஹவஹகனஹ  ஸ்பலஹசவன் ிபஸ் ஏசென்ெ ஸ்பலஹசவன் ிபஸ் ஏசென்ெ 
145 சதன்ஹப்ிரிக்க  சதன்ஹப்ிரிக்க ிபஸ் அபெஹெபனஶன் (SAPA) 

146 சதன் சகஹரினஹ பனஹகப் செய்த றுவம் 

147 ஸ்சனின் யூபபஹஹ ிபஸ் 

148 ஸ்சனின் இஎப்இ(EFE)  

149 ஸ்சனின் கபிஷ 

150 இலங்கக  லங்கபுவத் 

151 சூடன் சூடன் நயூஸ் ஏசென்ெ  
152 ஸ்வடீன் டீடீ(TT)  

153 சுவிச்ெர்லஹந்து சுவிஸ் செய்த றுவம் (SDA / ATS) 

154 ெரினஹ ெரின அபபு செய்த றுவம் (ெஹ) 

155 கதவஹன் கபகஸ் வதவன்  

156 வதவன் நத்தன செய்ல யூஸ் 

157 தெகஸ்தஹன் ஆென-ிளஸ் 
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158 தெகஸ்தஹன் க்கஹவர் 

159 தெகஸ்தஹன் அசவஸ்தஹ 

160 தன்ெனி செய்த பெகவகள் தன்ெஹினஹ 

161 கடகக  பெஹபகஹ செய்த றுவம் (ATOP) 

162 துிெனஹ அசென்ஸ் துிஸ் அஃப்ரிக் ிபஸ் 

163 துர்க்சநிஸ்தஹன் துர்க்பநன் ெவ்சலட் பஸர்லரி (TDH) 

164 துர்க்சநிஸ்தஹன் செய்தகள் நத்தன ஆெனஹ 

165 உக்கபன் உகரின்கபர்ம்  

166 உக்கபன் UNIAN 

167 உக்கபன் இன்சடபஸ்-உக்வன்  

168 இங்கலந்து  ிபஸ் அபெஹெபனஶன் 

169 அசரிக்க  அபெஹெபனட்ெட் ிபஸ் 

170 அசரிக்க  ப்ளூம்ர்க் வணிக செய்தகள் 

171 அசரிக்க  UPI-உபிஐ  

172 உஸ்சகஸ்தஹன் உஸ்சகஸ்தஹன் பதென செய்த றுவம் 

173 உஸ்சகஸ்தஹன் ெஹன் 

174 சவனிசுல அசென்ெனஹ சவிபெஹலஹ டி பஹிெனஸ் (ஏவிஎன்) 

175 வினட்ஹம் வினட்ஹம் செய்த றுவம் 

176 ஏன்  ஏநன் செய்த றுவம் (ெஹ) 

177 ஏன்  ர்ப்பிப்பர்ஸ்  

 


