தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம்

தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின்
டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி சிக்னலை விநிக ாேம்
செய்வதற்கு விருப்பம் கோரும் விண்ணப்பம்.

Ref No.TACTV/DSD/EoI/002/2018

அறிவிப்பு சவளியிடப்பட்ட நாள்

22.8.2018

விண்ணப்பிக்ே

24.9.2018

ேலடசி நாள்

கவண்டி
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1. முன்னுலர
தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி கெலவ
மற்றும்

இைவெ

செட்டாப்

பாக்ஸ்

வழங்குவலதயும்

மாண்புமிகு

முதைலமச்ெர் அவர்ேள் 1.9.2017 அன்று துவக்கி லவத்தார்ேள்.

தமிழ்நாடு
தற்சபாழுது

தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம் 25.02 இைட்ெம் செட்டாப் பாக்ஸ்ேலை 15621
கேபிள் டிவி ஆபகரட்டர்ேள் மூைம் மக்ேளுக்கு வழங்கி அலவ செ ல்பாட்டில்
உள்ைது.
2. விருப்பம் கோரும் விண்ணப்பம்
தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தில்
சிக்னல்ேள்

சென்லனயில்

உள்ை

ேட்டுப்பாட்டு

டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி
அலையிலிருந்து

தமிழ்நாடு

முழுவதும் ேண்ணாடி இலழ கேபிள்ேள் மூைம் சோண்டு செல்ைப்படுகின்ைன.
இந்த டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி சிக்னலை, உள்ளூர் கேபிள் டிவி ஆபகரட்டர்ேளுக்கு
சோண்டு செல்வதற்கு வட்ட அைவில் டிஜிட்டல் சிக்னல் விநிக ாேஸ்தர்ேள்
கதலவப்படுகிைார்ேள்.

எனகவ தகுதி உள்ை இத்துலையில் ஏற்ேனகவ முன்

அனுபவம் உள்ை தகுந்த சதாழில்நுட்ப வெதிேள் மற்றும் ேண்ணாடி இலழ கேபிள்
வலை லமப்பு உள்ை கேபிள் டிவி ஆபகரட்டர்ேளிடமிருந்து விருப்பம் கோரும்
மனுக்ேள் வரகவற்ேப்படுகின்ைன.
3. விண்ணப்பதாரர்ேளின் தகுதிேள்
வரிலெ

தகுதிேள்

1.

உள்ளூர் கேபிள் டிவி ஆபகரட்டராே எல்.சி.ஓ

எண்

தகுதிக்ோன ொன்றுேள்

குலைந்தபட்ெம்
தமிழ்நாடு

அரசு

நிறுவனத்தில்
கவண்டும்.
2.

ெம்பந்தப்பட்ட
உரிமம்

தமிழ்நாடு

கேபிள்

பதிவு

பதிவு

அரசு

எண்

ஆண்டுேள் பதிவு செய்த கததி

மற்றும்

டிவி

செய்திருக்ே

உள்ளூர் கேபிள் டிவி ஆபகரட்டராே அஞ்ெைேத்தில்
அஞ்ெைேத்தில்

3.

2

பதிவு

தலைலம லைென்ஸ்)

(கபாஸ்டல்

வழங்ேப்பட்ட

செய்துள்ை கேபிள் டிவி ஆபகரட்டர் உரிமம்
(Valid on the date of application)

கேபிள்
2

டிவி கேட்பு

மற்றும்

பணம்

நிறுவனத்திற்கு மாத ெந்தா சதாலே செலுத்தி தற்ோன பட்டி ல்.
July

2018

வலர

நிலுலவயின்றி

செலுத்திருக்ே கவண்டும்.
4.

டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி சிக்னலை சதாழில்நுட்ப ேருவிேள் மற்றும்
உள்ளூர்

ஆபகரட்டர்ேளுக்கு
செய்வதற்கு

சதாழில்நுட்ப
ேண்ணாடி

கேபிள் ேண்ணாடி

விநிக ாேம் வலை லமப்பு

கதலவ ான இலணப்பு-4ல்

ேருவிேள்

இலழ

இலழ

விவரங்ேள்

கோரி வாறு

மற்றும் வழங்ேப்பட கவண்டும்.

வலை லமப்பு

சபற்றிருக்ே கவண்டும்.
5.

டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி சிக்னலை தங்ேள் மூைம் டிஜிட்டல் கேபிள்
உள்ளூர்
மூைம்

கேபிள்

குலைந்த

ெந்தாதாரர்ேளுக்கு

ஆபகரட்டர்ேள் டிவி சிக்னலை சபை விரும்பும்
பட்ெம்

கவண்டும்.

10,000 உள்ளூர் கேபிள் ஆபகரட்டர்ேள்

வழங்ே மற்றும்

அவர்ேைது

ெந்தாதாரர்ேள்

விவரம்

இலணப்பு-2 மற்றும் இலணப்பு3ல்

கோரியுள்ைவாறு

வழங்ேப்பட கவண்டும்.
6.

லவப்புத்

சதாலே

ரூ.1,00,000/- தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி

(ரூபாய் ஒரு இைட்ெம் மட்டும்)

நிறுவனம்

என்ை

சப ரில்

சென்லனயில் செலுத்தத்தக்ே
வங்கி வலரகவாலை (Demand
Draft payable at Chennai in favour
of

“TAMIL

CABLE
LTD”)

4. விண்ணப்பிக்ே கவண்டி

முலைேள்

கமற்ோணும்

உள்ை

விண்ணப்பத்திலன

தகுதி

விண்ணப்பதாரர்ேள்

இந்நிறுவனத்தின்

இலணதைமான

TV

NADU

ARASU

CORPORATION

விருப்பம்

கோரும்

www.tactv.in

மற்றும்

www.tenders.tn.gov.in மூைம் இைவெமாே பதிவிைக்ேம் செய்து சோள்ைைாம். பூர்த்தி
செய் ப்பட்ட விண்ணப்பங்ேள் கதலவ ான ஆவணங்ேளுடன் இலணக்ேப்பட்டு
இந்நிறுவனத்தின் சென்லன அலுவைேத்தில் 24.92018 மாலை 3.00 மணிக்குள்
ெமர்ப்பிக்ேப்பட கவண்டும்.

விண்ணப்பங்ேள் கநரிகைா அல்ைது அஞ்ெல்/ கூரி ர்
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மூைம் கமகை குறிப்பிட்டுள்ை ோை அவோெத்திற்குள் வந்து கெருமாறு அனுப்பைாம்.
விண்ணப்ப உலைேள் கமல் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் டிஜிட்டல்
கேபிள் டிவி சிக்னலை விநிக ாேம் செய்வதற்கு விருப்பம் கோரும் விண்ணப்பம்.
TACTV/DSD/EoI/002/2018 என குறிப்பிடப்பட கவண்டும்.
விண்ணப்பிக்ே கவண்டி முேவரி
தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம்,
34/123, மார்ெல்ஸ் ொலை, துோர் டவர்ஸ்,
6வது தைம், எழும்பூர்,

சென்லன – 600 008.
5. டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி விநிக ாேஸ்தர்ேள் கதலவப்படும் இடங்ேள்
டிஜிட்டல்

கேபிள்

இலணப்பு-1-ல்

டிவி

விநிக ாேஸ்தர்ேள்

சோடுக்ேப்பட்டுள்ைன.

கதலவப்படும்

இடங்ேள்

விருப்பம் உள்ை விண்ணப்பதாரர்ேள்

தங்ேள் விண்ணப்பத்திலன தாங்ேள் பதிவு சபற்று சதாழில் செய்யும் மாவட்டத்தில்
உள்ை

ஒரு

இடத்திற்கோ

அல்ைது

ஒன்றுக்கு

கமற்பட்ட

இடங்ேளுக்கோ

விண்ணப்பிக்ேைாம். எனினும், ஒவ்சவாரு இடத்திற்கும் தனித்தனி ான விருப்பம்
கோரும் விண்ணப்பம் கதலவ ான ஆவணங்ேள் மற்றும் ஒவ்சவாரு இடத்திற்கும்
லவப்புத் சதாலே ாே ரூ.1,00,000/- ஆகிவற்றுடன் ெமர்ப்பிக்ே கவண்டும்.
6. டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி விநிக ாேஸ்தராே விரும்பும் இடம்
டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி விநிக ாேஸ்தராே விரும்பும் இடம் இலணப்பு -2ல்
குறிப்பிடப்பட கவண்டும்.
7. டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி விநிக ாேஸ்தர்ேள் கதர்வு செய்யும் முலை
கமற்ோணும்

தகுதிேள்

மற்றும்

ஆவணங்ேளின்

அடிப்பலடயில்

விண்ணப்பங்ேள் பரிசீலிக்ேப்படும். விண்ணப்பதாரர் குறிப்பிட்டுள்ை சதாழில்நுட்ப
ேருவிேள் மற்றும் ஆவணங்ேள் மாவட்டத்தில் உள்ை தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி
நிறுவனத்தின் தனி வட்டாட்சி ர் மூைம் தைத்தணிக்லே செய் ப்பட்டு அந்த
அறிக்லேயின் அடிப்பலடயில் தகுதி ான விண்ணப்பங்ேள் கதர்வு செய் ப்பட்டு
டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி விநிக ாேஸ்தர் என்ை ஆலண விண்ணப்பிக்ேப்பட்ட
இடத்திற்கு வழங்ேப்படும். சதாழில்நுட்ப ரீதி ாே ொத்தி மாே உள்ை இடங்ேளுக்கு
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மட்டுகம ஆலண வழங்ேப்படும்.

ஆலண வழங்குவது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு

கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் முடிகவ இறுதி ானதாகும்.
8. டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி விநிக ாேஸ்தர்ேள் ஆலண ோைம்
டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி விநிக ாேஸ்தர்ேள் ஆலண ஓராண்டுக்கு மட்டுகம
வழங்ேப்படும்.
எண்ணிக்லேல

ஆலண சபற்கைாரின் செ ல்பாடுேள் மற்றும் ெந்தாதாரர்ேளின்
உ ர்த்துவது குறித்து அவரது செ ல்பாடுேள் திருப்திேரமாே

இருக்கும்பட்ெத்தில்

தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் விருப்பத்தின்

கபரில் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் புதுப்பிக்ேப்படும்.

ஆலண செ ல்பாட்டில் உள்ை

ோைத்தில், தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம் ஆலணயிலன ஒரு மாத
முன்னறிவிப்புடன் இரத்து செய் ைாம்.
9. டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி விநிக ாேஸ்தர்ேளின் ேடலமேள்
•

தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி
சிக்னலை விண்ணப்பித்துள்ை இடத்தில் உள்ை சதாலை சதாடர்பு
நிறுவனங்ேள் கதர்ந்சதடுக்ேப்பட்ட முலனயிலிருந்து தங்ேள் சொந்த
செைவில் ேண்ணாடி இலழ வலை லமப்பு மூைம் தலடயின்றி சோண்டு
சென்று தங்ேளின் கீழ் உள்ை உள்ளூர் கேபிள் டிவி ஆபகரட்டர்ேளுக்கு
வழங்ே கவண்டும்.

•

•

தங்ேைது

ேருவிேள்

மற்றும்

ேண்ணாடி

செைவிகைக

பராமரிக்ே கவண்டும்.

தங்ேளுக்கு

ஒதுக்ேப்பட்ட

பகுதியில்

வலை லமப்லப

சொந்த

நிர்ணயிக்ேப்பட்ட

10,000

இலணப்புேளுக்கு கமல் கூடுதைாே விடுப்பட்டுள்ை ெந்தாதாரர்ேளுக்கு
தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் சிக்னலை சோண்டு செல்ை
நடவடிக்லே கமற்சோள்ை கவண்டும்.
•

தங்ேளுக்கு ஒதுக்ேப்பட்ட பகுதியில் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி
நிறுவனத்தின் சிக்னலை மட்டுகம சோண்டு செல்ை கவண்டும்.
தனி ார் எம்.எஸ்.ஓ. சிக்னலை சோண்டு செல்ை கூடாது.

பிை

அவ்வாறு

செய்தால் டிஜிட்டல் கேபிள் டிவி விநிக ாே ஆலண உடனடி ாே இரத்து
செய் ப்படும்.
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10. நீதிமன்ை வலர லை
இதுகுறித்த மனுக்ேள் மற்றும் வழக்குேள் சென்லன உ ர்நீதிமன்ைத்தின்
வலர லைக்கு உட்பட்டது.
11. விண்ணப்பதாரரின் வாக்குமூைம்
------------------------------------------------------- ஆகி

நான் இந்த விருப்பம் கோரும் விண்ணப்ப

ஆவணத்லத முழுலம ாே படித்து புரிந்து சோண்டு இதில் உள்ை
விதிேலையும் ஒப்புக் சோள்கிகைன்.

நாள்.
இடம்.
விண்ணப்பதாரரின் லேச ாப்பம்.
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அலனத்து

இலணப்பு -1
வ.எண்
1

மாவட்டத்தின் சப ர்
அரி லூர்

டிஜிட்டல் சிக்னல் வினிக ாேஸ்தர்
கதலவப்படும் இடங்ேள்

ஆண்டிமடம்

2

வடக்கு மண்டைம்

3

கமற்கு மண்டைம்

4

சென்லன

மத்தி

மண்டைம்

5

சதற்கு மண்டைம்

6

அன்னூர்

7

கிணத்துக்ேடவு

8
9

கோ ம்புத்தூர்

மதுக்ேலர
கமட்டுப்பாலை ம்

10

கபரூர்

11

வால்பாலை

12

புவனகிரி

13
14

ேடலூர்

ோட்டுமன்னார்கோயில்
ஸ்ரீமுஷ்ணம்

15

கவப்பூர்

16

ேரி மங்ேைம்

17

தர்மபுரி

18
19

நல்ைம்பள்ளி
சபன்னேரம்

திண்டுக்ேல்

ஆத்தூர்
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20

ஒட்டன்ெத்திரம்

21

பவானி

22

நம்பியூர்

23
24

ஈகராடு

சோடுமுடி
சமாடக்குறிச்சி

25

சபருந்துலை

26

தைவாடி

27

செய்யூர்

28

மதுராந்தேம்

29

ோஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீசபரும்பத்தூர்

30

திருப்கபாரூர்

31

வாைாஜாபாத்

32

அவரக்குறிச்சி

33

ேடவூர்

34

ேரூர்

35

கிருஷ்ணரா புரம்
மண்மங்ேைம்

36

கிருஷ்ணகிரி

சூைகிரி

37

மதுலர

திருப்பரங்குன்ைம்

38
39
40
41

கீழ்கவளூர்
நாேப்பட்டினம்

குத்தாைம்
தரங்ேம்பாடி
திருக்குவலை
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42

சோள்ளிமலை

43

குமாரபாலை ம்

44

நாமக்ேல்

பரமத்திகவலூர்

45

கெந்தமங்ேைம்

46

ஆவுலட ார்கோயில்

47

குைத்தூர்

48
49

புதுக்கோட்லட

மணகமல்குடி
சபான்னமராவதி

50

திரும ம்

51

விராலிமலை

52

இராமநாதபுரம்

53

இராமநாதபுரம்

ேமுதி மற்றும் ேடைாடி

54

பரமக்குடி

55

இலை ான்குடி

56

சிவேங்லே

ோலை ார்கோயில்

57

சிங்ேம்சபான்கனரி

58

ஒரத்தநாடு

59

பாபநாெம்

60

தஞ்ொவூர்

கபராவூரணி

61

திருவிலடமருதூர்

62

எட்ட புரம்

63

தூத்துக்குடி

ஒட்டப்பிடாரம்
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64

ஸ்ரீலவகுண்டம்

65

விைாத்திகுைம்

66

ைால்குடி

67
68

திருச்சிராப்பள்ளி

மணச்ெநல்லூர்
மருோபுரி

69

சதாட்டி ம்

70

மானூர்

71
72

திருசநல்கவலி

செங்கோட்லட
பாலை ங்கோட்லட

73

வீரக்கேரைம்புதூர்

74

அவிநாசி

75

திருப்பூர்

ோங்ே ம்

76

ஊத்துகுளி

77

பள்ளிப்பட்டு

78
79
80

திருவள்ளூர்

திருவண்ணாமலை

81
82
83

ேைெப்பாக்ேம்
சவம்பாக்ேம்
குடவாெல்

திருவாரூர்

84
85

ஊத்துக்கோட்லட

நன்னிைம்
நீடாமங்ேைம்
வைங்லேமான்

கவலூர்

அலனேட்டு
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86

ஆற்ோடு

87

ோட்பாடி

88

சின்ன கெைம்

89

விழுப்புரம்

மரக்ோணம்

90

வானூர்

91

ோரி ாப்பட்டி

92
93
94

விருதுநேர்

ொத்தூர்
திருச்சூளி
சவம்பக்கோட்லட
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இலணப்பு -2
வ.எண். டிஜிட்டல் சிக்னல் விநிக ாேஸ்தராே விண்ணப்பித்துள்ை இடம்
மாவட்டம்

இடம்

*********
நான் --------------------- மாவட்டம், -------------------- வட்டத்தில் உள்ை -----------------பகுதியில் ,

தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் கீழ் பதிவு (LCO No.--------------) சபற்று ----------இலணப்புேளுக்கு உள்ளூர் கேபிள் ஆபகரட்டராே சதாழில் செய்து வருகிகைன்.

நாைது கததிவலர ----------------------(நிலுலவ உள்ைது/நிலுலவ ஏதும் இல்லை). தமிழ்நாடு

அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தில் டிஜிட்டல் சிக்னல் வினிக ாேஸ்தராே ஆலண
கவண்டி

விண்ணப்பித்துள்கைன்.

வினிக ாேஸ்தராே

---------------------

இந்நிலையில்

மாவட்டம்,

எனக்கு

--------------------

டிஜிட்டல்

வட்டத்திற்கு

சிக்னல்

ஆலண

வழங்கும் பட்ெத்தில் என்னிடமிருந்து டிஜிட்டல் சிக்னல் சபற்று கேபிள் சதாழில்
செய்

------------ஆபகரட்டர்ேள்

முழு

ெம்மதம்

சதரிவித்து

விபரத்லதயும் ஒப்புதல் ேடிதத்திலனல யும் இலணத்துள்கைன்.

அவர்ேளுலட

எனகவ, டிஜிட்டல் சிக்னல் வினிக ாேஸ்தராே --------------------- மாவட்டம்,

-------வட்டத்திற்கு

ஆலண

வழங்கும்

பட்ெத்தில்

எனக்கு

கீழ்

-----------

வரும்

ஆபகரட்டர்ேளுக்கு டிஜிட்டல் சிக்னலை தரமாே சோண்டு செல்கவன் என உறுதி

அளிக்கிகைன். கமலும் அரசு கேபிள் டிவியின் அலனத்து விதிமுலை மற்றும்
ஒழுங்கு முலைேளுக்கு (Rules & Regulations) ேட்டுப்படுகவன் எனவும் ெம்மதம்
சதரிவித்துக் சோள்கிகைன்.
இப்படிக்கு
தங்ேள் உண்லமயுள்ை,
கததி:
இடம்:
இலணப்புேள்:
1:ஆபகரட்டர்ேளின் சுருக்ே விவரம்.
2.ஆபகரட்டர்ேளின் ஒப்புதல் ேடிதங்ேள்.
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ஆபகரட்டர்ேளின் சுருக்ே விவரம்(Abstract)
S.No

Operator Name

LCO No

Subscribers
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Mobile No.

Signature

இலணப்பு - 3
ஒப்புதல் ேடிதம்

அனுப்புநர்:

சபறுநர்:

----------------------------,

கமைாண்லம இ க்குநர் அவர்ேள்,

LCO No.--------------------------,

தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம்,

----------------------------- கிராமம்,

சென்லன.

------------------------------வட்டம்,
-------------------------------மாவட்டம்,
லேப்கபசி:---------------------------.
சபாருள்: டிஜிட்டல் சிக்னல் விநிக ாேஸ்தராே செ ல்பட உள்ை திரு.---------------என்பவரிடமிருந்து டிஜிட்டல் சிக்னல் எடுத்து செல்வது- ஒப்புதல்
ேடிதம் அளிப்பது- சதாடர்பாே.
*********

நான் --------------------- மாவட்டம், -------------------- வட்டத்தில் உள்ை -----------------பகுதியில் ,
தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் கீழ் பதிவு (LCO No.--------------) சபற்று ----------இலணப்புேளுக்கு உள்ளூர் கேபிள் ஆபகரட்டராே சதாழில் செய்து வருகிகைன்.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் டிஜிட்டல் சிக்னல்
விநிக ாேஸ்தராே செ ல்பட திரு.------------------(LCO No.------------------) என்பவருக்கு ஆலண
வழங்கும் பட்ெத்தில், அவரிடமிருந்து டிஜிட்டல் சிக்னல் சபற்று கேபிள் சதாழில்
செய்

என்னுலட

முழு ெம்மதத்திலன சதரிவித்துக் சோள்கிகைன்.
இப்படிக்கு
தங்ேள் உண்லமயுள்ை,

கததி:
இடம்:
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இலணப்பு - 4
சதாழில்நுட்ப ேருவிேள் குறித்த விவரம்.
Sl.No.
1.

Equipment Detail

EQAM
a) The Edge QAM must be
capable of scrambling and
multiplexing signals.
b) Compliant to DVB-C and
ITU-T J.83A
c) The Edge QAM must be
capable of giving 48 QAM
Output.
d) The 48 QAM Combination
can be 2 x 24 QAM Modules or
1 x 32 QAM Module & 1X 16
QAM Module in 1 RU frame or 2
separate QAMs (32 frequency
QAM and 16 frequency QAM).
e) QAM Modulation capable
of handling 32, 64,128 & 256
QAM.
f) The Edge QAM must
support 48 Multiplexed
Transport Stream over
UDP/RTP/RTSP
g) The Edge QAM parameters
like frequency , QAM Mode and
Symbol rate must be alterable.
h) The Edge QAM must
support DVB Scrambling system
i) 2 Nos of 1 GE Input with
the option of 2 no's of IP can be
added for each frame of 24
QAM or 2Nosof 1 GE Input in
each of 32 QAM and 16 QAM.
j) The Edge QAM must
15

Available Yes

Machine Sl.No. and

or No

Date of Purchase

2.

support Unicast and Multicast
k) The Edge QAM must
scramble the PLC Channel till
rebooting on last Control Word.
l) To support IGMP V2/V3.
m) To support Simulcrypt
Standards
n) EMM filtering
o) To show ECM Status
p) PSI/SI + EMM pass through
facility in mux generated from
the broadcaster end.
q) Block Scrambling facility
should be available in Edge
QAM.
ENCODERS:
a) The Encoders
must be
MPEG4 SD IP Encoders .
b) The Encoders
must be
capable of accepting 8 Channels
of Analog Video & unbalanced
Audio signals in 1 RU frame.
c) The Encoders must support
CBR /VBR
d) H.264 and MPEG2 Video
Encoding
e) Support MPEG 1 Audio
layer 2, LC-AAC And HE-AAC
Audio encoding .
f) Supports PSI/SI Editing and
insertion
g) LCD/Keyboard front panel
controls
for
parameters
monitoring
h) The Encoders
must be
capable of giving MPTS and
SPTS outputs.
i) Should be possible to
16

3.

4.

5.

monitor real time bit rate
encoding.
j) Web browser GUI and
SNMP Interface for remote
management & control of
Encoders must be possible.
k) Low power consumption.
l) For every 8 local channels
one number of 8 channel
encoder is required
OPTICAL TRANSMITTER - 1 No
a) Externally Modulated
Optical Transmitter with 8 dbm
optical output.
b) AGC Control
c) Should have facility for
laser monitoring , Parameter
display , Net management ,
fault monitoring etc .
EDFA - 1 No
a) The wave length of the
EDFA should be 1550 nm.
b) The ouput should be 1*20
dbm or 4* 16 dbm.
c) EDFA should work from
input -2 dbm to +2 dbm.
Uninterrupted Power Supply
with batteries (UPS) - 1 No
a) The UPS should be not
lesser than 2KVA Online UPS.
b) Sufficient battery backup
to give 4 hours uninterrupted
supply in case of power
breakdown.
c) Single Phase 230 V AC
Output
d) The batteries must be
17

6.

7.

8.

Sealed Maintenance Free VRLA
Batteries.
Media converters
a) 2 no's of Media converters
with Rx and Tx SFP pon is
required.
Splicing Machine and OTDR
At least one number of Splicing
machine and OTDR is required for
attending the optical fiber
network complaints.
Optical fiber Network
a) Should have Minimum 6 core
optical fiber connectivity to all
the areas of the taluk is
required.
b) OFC Network Diagram to be
enclosed.

18

----------------------Kms

