தநிழ்ாடு அபசு கேிள் டியி ிறுயம்
தநிழ்ாடு அபசு கேிள் டியி ிறுயத்தின் LCO எண் பற்றுள்
உள்ளூர் கேிள் ஆகபட்டர்ேள் நற்றும் தினார் உள்ளூர் கேல் (PLC)
உாிமநனார்ேின் ேயத்திற்கு.
தநிழ்ாடு அபசு கேிள் டியி ிறுயம் டிஜிட்டல் கேமயமன யிமபயில்
துயங்குயதற்கு அமத்து டயடிக்மேேமயும் எடுத்து யருேிது. இந்ிமனில்,
ேந்தாதாபர்ேளுக்கு யமங்ேப்டும் கேமயனின் தபம் குித்தும், நுேர்கயார் ாதுோப்பு
குித்தும்

ேி

யமிமுமேம

இந்ிறுயம்

ேமடிடிக்ே

கயண்டும்.

கநலும்,

ேந்தாதாபர்ேள் பதாிந்துபோள்யதற்ோே ேி தேயல்ேள் இந்ிறுயத்தின் யமதத்தில்
பயினிடப்டகயண்டும்.
ேந்தாதாபர்ேளுக்கு கதமயனா யியபங்ேம பதாியிப்தற்ோேவும், ேந்தாதாபர்ேின்
யியபங்ேம

கேோிப்தற்ோேவும்

நுேர்கயார்

யிண்ணப்ப்

டியம்

(Consumer

Application Form – CAF), நுேர்கயார் ோேம் (Consumer Charter), மடமுமக் குிப்பு
(Manual

of

Practice),

உள்ளூர்

கேிள்

ஆகபட்டர்ேளுக்கு

பேட்டாப்

ாக்ஸ்

யமங்குயதற்ோ ஒப்ந்தம் (Agreement for Provisioning of Set Top Boxes to LCOs),
உள்ளூர் கேிள் ஆகபட்டர்ேளுக்கு டிஜிட்டல் ேிக்ல் யமங்குயதற்ோ ஒப்ந்தம்
(Interconnect Agreement), தினார் உள்ளூர் கேல்ேம டிஜிட்டல் முமனில்
ஒிபப்புயதற்ோ யமிோட்டுதல்ேள் (Guidelines for Insertion of PLC Channels)
ஆேினமய

இந்ிறுயத்தின்

யமதத்தில்

www.tactv.in

முேப்பு

க்ேத்தில்

"அியிப்புேள்" "(Notification)" என் தமப்ின் ேீழ் பயினிடப்ட்டுள்து.
இமய அமத்தும் யமபவு குிப்புோகும் (Drafts). எகய, உள்ளூர் கேிள்
ஆகபட்டர்ேள் நற்றும் தினார் உள்ளூர் கேல்ேின் உாிமநனார்ேள் இந்த யமபவு
குிப்புேின் நீது ஏகதனும் திருத்தங்ேகா அல்து நாற்ங்ேகா பேய்ன கயண்டும்
என்று ேருதிால் அதம இந்ிறுயத்தின் நின்ஞ்ேல் முேயாிக்கு

tactv@tactv.in

நின்ஞ்ேல் யானிாேகயா அல்து ேடிதம் யானிாேகயா 25.7.2017 முதல் 7.8.2017
யமப பதாியிக்ோம்.
கநாண்மந இனக்குர்

தினார் உள்ளூர் கேல்

(Private Local Channel – PLC)
தநிமேத்தில் பேன்ம நாேர் ீங்ோே அமத்து நாயட்டங்ேிலும் தினார்
உள்ளூர் கேல்ேள் ஒிபப்ப்டுேின். இச்கேல்ேில் அந்தந்தப் குதிேில்
மடபறும்

ிேழ்வுேளும்,

இமே,

ேல்யி,

ேம நற்றும்

ோச்ோப

ிேழ்ச்ேிேள்

ஒிபப்ப்டுேின். அப்குதிேில் இல்ங்ேில் மடபறும் ஒரு ேி சு
ிேழ்ச்ேிேள் கபடினாேவும் ஒிபப்ப்டுேின்.
தற்பாளது அாக் ஒிபப்பு மடமுமனில் தினார் உள்ளூர் கேல்ேின்
உாிமநனார்ேள் தங்ேள் ஒிபப்புத் பதாகுப்ிம தங்ேின் ேர்யர், டியிடி, யு எஸ் ி
கான்யற்ிலிருந்து ஒருங்ேிமத்து கஸ்கண்ட் ேிக்ம ஆப்டிேல் ேிக்ாே
நாற்ி

ஃமர்

கேிள்

யமினாே

நாயட்ட

/

யட்ட

கேிள்

ஆகபட்டர்ேின்

ேட்டுப்ாட்டு அமக்கு அனுப்புேின்ர்.
இவ்யாறு பப்டும் ேிக்ம, நாயட்ட / யட்ட கேிள் ஆகபட்டர்ேள்
அதம திரும்வும் கஸ்கண்ட் ேிக்ாே நாற்ி, ல்கயறு தினார் உள்ளூர்
கேல்ேின் ேிக்ல்ேம ஒருங்ேிமணத்து, தநிழ்ாடு அபசு கேிள் டியி ிறுயத்தின்
ேிக்காடு கேர்த்து ேந்தாதாபர்ேளுக்கு யமங்ேி யருேின்ர்.
ஒரு குிப்ிட்ட குதிக்கு எந்பதந்த தினார் உள்ளூர் கேல்ேள் ஒிபப்
கயண்டும்

என்று

ஒிபப்ப்ட்டால்

யமபனருக்ேப்ட்டுள்து.
அதம

டிபாப்ர்

யமபனருக்ேப்டாத

மூம்

ீக்ேியிட்டு,

கேல்
அந்த

ஏதும்

குதிக்கு

யமபனருக்ேப்ட்டுள் கேல் கேர்க்ேப்ட்டு ஒிபப்ப்டுேின். கநலும், தினார்
உள்ளூர் கேல்ேின் உாிமநனார்ேள் தங்ேின் ேிக்ல்ேம நாயட்ட / யட்ட
கேிள் ஆகபட்டர்ேின் ேட்டுப்ாட்டு அமக்கு ஒரு குிப்ிட்ட இடத்திலிருந்து
ஒருங்ேிமணத்து அனுப்புேின்ர். ேட்டுப்ாட்டு அமக்கு ேிக்ல் அனுப்புயதற்ோே
ஃமர் கேிள் அமநத்துள்ர்.
தினார் உள்ளூர் கேல்ேள் அமத்தும் அாக் ேிக்லில் யமங்ேப்டும்
இயேச் கேல்ேள் ஆகும்.

தற்பாளது அாக் ஒிபப்ில் ேட்டண கேல்ேள், இயே கேல்ேள்
நற்றும் தினார் உள்ளூர் கேல்ேள் ஆேினமய ஒிபப்ப்டுேிது.
தநிழ்ாடு அபசு கேிள் டியி ிறுயத்திற்கு டிஜிட்டல் உாிநம்
தநிழ்ாடு அபசு கேிள் டியி ிறுயத்திற்கு நத்தின அபேின் தேயல் நற்றும்
ஒிபப்பு

அமநச்ேேம்

17.4.2017

அன்று

டிஜிட்டல்

(DAS)

உாிநம்

யமங்ேி

ஆமணனிட்டது. அதமத் பதாடர்ந்து தநிழ்ாடு அபசு கேிள் டியி ிறுயம், டிஜிட்டல்
கேிள் டியி கேமயமன துயங்குயதற்ோே ல்கயறு டயடிக்மேேம எடுத்துள்து.
பேன்ம நுங்ேம்ாக்ேத்தில் உள் ேட்டுப்ாட்டு அமனிலிருந்து தநிமேம்
முளயதும் டிஜிட்டல் ேிக்ல் யமங்கும் யமேனில் பதாமில்நுட்ம் MPEG 2 -லிருந்து
MPEG 4

ஆே நாற்ினமநக்ேப்ட்டுள்து. கநலும்,

CAS நற்றும் SMS யேதி

ஏற்டுத்தப்ட்டுள்து.
தநிமேத்தில் உள் 31 நாயட்டங்ேளுக்கும் டிஜிட்டல் ேிக்ல் எடுத்து பேல்யதற்கு
ி.எஸ்.என்.எல் நற்றும் பபனில்படல் ிறுயங்ேளுடன் ஒப்ந்தம் பேய்னப்ட்டு ேிக்ல்
கோதம மடபற்று யருேிது.
70 ட்ேம் ேந்தாதாபர்ேளுக்கும் யமங்கும் யமேனில் SD நற்றும் HD பேட்டாப்
ாக்ஸ் போள்முதல் பேய்யதற்கு உோயின ஒப்ந்தப்புள்ி கோபப்ட்டு, இந்த
யாபத்தில் போள்முதல் ஆமண யமங்ேப்டவுள்து.
DAS

உாிநத்தில்

யமபனருக்ேப்ட்டுள்

யமிோட்டுதலின்டி

அமத்து

கேல்ேளும் டிஜிட்டாே நாற்ப்ட்டு, Scramble பேய்து அனுப்ப்டும். இந்த
கேல்ேம பேட்டாப் ாக்ஸ் னன்டுத்தி நட்டுகந ார்க்ே இனலும்.
தினார் உள்ளூர் கேல்ேமயும் டிஜிட்டல் ேிக்ாே நாற்ி யமங்குயதற்கு
தநிழ்ாடு அபசு கேிள் டியி ிறுயம் ணிேம கநற்போள்வுள்து. Encoder
நற்றும் EDGE QAM ஆேினயற்ம னன்டுத்தி டிஜிட்டல் ேிக்ாே நாற்ி யமங்ோம்
என்று இந்ிறுயம் ேருதுேிது.
இதற்ோே குிப்ிட்ட ி.எஸ்.என்.எல் நற்றும் பபனில்படல் ிறுயங்ேின் Drop
உள்

இடங்ேில்,

தினார்

உள்ளூர்

கேல்ேம

டிஜிட்டல்

ேிக்ாே

நாற்ினமநக்கும் ோதங்ேம இந்ிறுயம் யாங்ேி பாருத்தாம் என்று ேருதுேிது.

எினும், தினார் உள்ளூர் கேல் உாிமநனார்ேின் ேருத்துேம கேட்டு
இதம பேனல்டுத்தாம் என்று இந்ிறுயம் ேருேிது.
தினார் உள்ளூர் கேல்ேம டிஜிட்டல் கோே நாற்ி யமங்குயதற்ோ மும
1.
Drop

தநிழ்ாடு அபசு கேிள் டியி ிறுயம் குிப்ிடும் இடத்தில் அதாயது Clean feed
உள் இடங்ேில் அமத்து தினார்

உள்ளூர் கேல்ேளும் டிஜிட்டல்

ேிக்ாே நாற்ினமநக்ேப்டும்.
2.

நாற்ினமநக்ேப்ட்ட டிஜிட்டல் ேிக்ல் Scrambler னன்டுத்தி Scramble

பேய்னப்டும்.
3.

Scramble பேய்னப்ட்ட PLC ேிக்ல் EDGE QAM னன்டுத்தி தநிழ்ாடு அபசு

கேிள் டியி ிறுயத்தின் Clean feed ேிக்லுடன் இமணக்ேப்டும்.
4.

EDGE QAM-லிருந்து பப்டும் ேிக்ல் Optical Transmitter யமினாே உள்ளூர்

கேிள் ஆகபட்டர்ேளுக்கு யமங்ேப்டும்.
5.

தினார் உள்ளூர் கேல்ேின் உாிமநனார்ேின் யேதிக்ோே, PLC ேிக்ம

டிஜிட்டல்

ேிக்ாே

நாற்ி

SCRAMBLE

பேய்யும்

யேதிேம,

இந்ிறுயம்

ஏற்டுத்தித்தரும்.
6.

PLC உாிமநனார்ேள் தங்ேது ேிக்ல்ேம, இந்ிறுயம் பதாியிக்ேின்

இடத்திற்கு தற்பாளது யமங்குயதுகால் ஃமர் கேிில் யமங்ே கயண்டும்.
7.

PLC ேிக்ல்ேள் ஏற்ேகய திவு பேய்னப்ட்ட ிேழ்க்ேினாேகயா அல்து கபடி

ஒிபப்ாேகயா இருக்ோம்.
8.

அாக் முமனில் இருந்ததது கால் டிஜிட்டல் முமனில்

PLC னின் ஒரு

கேம Drop பேய்துயிட்டு இன்பாரு கேம கேர்க்ே இனாது.
9.

PLC

கேல்ேள்

எவ்யவு

எண்ணிக்மேனில்

பதாியிக்ேின் இடத்தில் நட்டுகந கேர்க்ே முடியும்.

இருந்தாலும்,

இந்ிறுயம்

10.

PLC

கேலில்

ஒிபப்ப்டும்

ிேழ்ச்ேிேளுக்கு

PLC

உாிமநனார்ேக

பாறுப்ாயார்ேள். எகய, நத்தின அபேின் தேயல் நற்றும் ஒிபப்பு அமநச்ேேம்
யமபனருத்துள் யிதிேளுக்கேற்யாறு ிேழ்ச்ேிேள் இருக்ே கயண்டும்.
11.

அமத்து PLC கேல்ேளும் SCRAMBLE

யமனமநப்பு மூம் அனுப்ப்டும்.

பேய்னப்ட்டு இந்ிறுயத்தின்

ேீழ்ோணும்

குிப்புேளுக்கு

PLC

உாிமநனார்ேள்

தங்ேின்

ேருத்துக்ேம

பதாியிக்ோம்
1.
DROP

தநிழ்ாடு அபசு கேிள் டியி ிறுயம் பதாியிக்கும் BSNL / RAILTEL DROP
இடத்திற்கு அப்குதினின் அமத்து PLC கேல்ேமயும் ஒருங்ேிமணத்து

யமங்குயதற்ோ திட்டத்திம பதாியிக்ேவும்.
2.

PLC உாிமநனார்ேிடம் கபடி ஒிபப்பு நற்றும் திவு பேய்த வீடிகனாக்ேம

ஒருங்ேிமணந்து யமங்கும் அமநப்பு உள்தா?
3.

ஒரு குிப்ிட்ட குதினில் உள் அமத்து PLC கேல்ேமயும் ஒருங்ேிமணத்து

அனுப்புயதற்கு கதர்வு பேய்துள் இடத்மத குிப்ிடவும்.
4.

ஒன்று அல்து இபண்டு PLC கேல்ேள் நட்டுகந உள் குதிேிலிருந்து

இந்ிறுயம் பதாியிக்கும் Drop -க்கு எவ்யாறு ேிக்ல் போண்டுயபப்டும்?
5.

தற்பாளது DROP

Dropper மூநாே கேம ீக்ேியிட்டு, புது கேல்ேம

புகுத்துயர்ேள், Fibre Cable மூநாே கேல்ேம அருேில் உள்

BSNL / RAILTEL

Drop உள் இடத்திற்கு எடுத்து பேல் யேதி உள்தா? என்மத பதாியிக்ேவும்.

