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AGP CGD India Private Limited 
2nd Floor, Sun Tower Building, Pal Road, Jodhpur, Rajasthan, 342008 

Phone: 0291 2944699   |   www.agppratham.com 

தமிழகத்தில் நகர எரிவாயு விநிய ாக உள்கட்டமைப்மை உருவாக்க AG&P 

தமிழக அரசுடன் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்ைந்தத்மத (MoU) 

யைற்ககாண்டுள்ளது 
 

மாண்புமிகு முதலமமச்சர், உயர் திரு.எடப்பாடி K. பழனிசாமி அவர்கள், ராமமஸ்வரத்தில் AG&Pன் குழாய் 

மூலம் வழங்கும் இயற்மக எரிவாயு (PNG) திட்டத்மதத் துவக்கிமவத்தார் மற்றும்  

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் AG&P ததாடங்கியுள்ள மாநிலத்தின் முதல் சிட்டி மகட் ஸ்மடஷன் மற்றும் CNG 

மதர் ஸ்மடஷன்-ஐ நாட்டிற்கு அர்பணித்தார்  

 

● தமிழ்நாட்டில் சுத்தமான மற்றும் மலிவான இயற்மக எரிவாயு ததாடர்ந்து அணுகக்கூடியதாக 

இருப்பமத உறுதி தசய்வதற்காக அடுத்த 8 ஆண்டுகளில் AG&P ரூ.2,700 மகாடிமய முதலீடு 

தசய்யவுள்ளது. 

● இம்முதலீடு 7,000 மநரடி மற்றும் மமைமுக உள்ளூர் மவமலகமள உருவாக்கும் 

 

16 பிப்ரவரி 2021: உலகளாவிய டவுன்ஸ்ட்ரீம் மகஸ் மற்றும் LNG லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனமான அட்லாண்டிக், 

கல்ஃப்&பசிஃபிக் கம்தபனி (AG&P) மற்றும் தமிழக அரசு இமடமய, நகர எரிவாயு விநிமயாக (CGD) 

தநட்தவார்க்குகமள மமம்படுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மகதயழுத்தானது. இதன் படி, 

தமிழகத்தின் ஆறு மாவட்டங்களில் நம்பகமான, சிக்கனமான மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு நட்பார்ந்த இயற்மக 

எரிவாயு வழங்கப்படவுள்ளது. இப்புதிய, உலகத் தரம் வாய்ந்த CGD உள்கட்டமமப்பு இந்தியாவில் AG&P இன் 

CGD பிராண்டு - AG&P Prathamன் கீழ் உருவாக்கப்பட்டு வருகிைது. தமிழகத்தின் மாண்புமிகு முதலமமச்சர் 

உயர்திரு எடப்பாடி K.பழனிசாமி அவர்கள் கலந்துதகாண்டு இந்த விழாமவச் சிைப்பித்தார் மற்றும் 

ராமமஸ்வரத்தில் AG&Pஇன் PNG திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தினார். மமலும் அவர், சமீபத்தில் அறிமுகம் 

தசய்யப்பட்ட, மாநிலத்தின் முதல் சிட்டி மகட் ஸ்மடஷன் மற்றும் CNG முதன்மம மமயத்மத நாட்டிற்கு 

அர்பணித்தார்.  

இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், காஞ்சிபுரம், தசங்கல்பட்டு, மவலூர், ராணிப்மபட்மட, திருப்பத்தூர் மற்றும் 

ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் CGD தநட்தவார்க்குகமள உருவாக்க AG&P அடுத்த எட்டு ஆண்டுகளில் 

2,700 மகாடி ரூபாமய முதலீடு தசய்யும். மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட CGD உள்கட்டமமப்மப 

மமம்படுத்துவதற்கு ஆதரமவ வழங்க தமிழக அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது. இதன் மூலம், வீடுகள், வணிகங்கள் 

மற்றும் ததாழில்துமை வாடிக்மகயாளர்களுக்கு தமடயில்லா PNG விநிமயாகத்மத வழங்க இயலும் மற்றும் 

கம்பிரஸ்டு மநச்சுரல் மகஸ் (CNG) மமயங்கள் மூலம் வாகனங்களுக்கான CNG-ஐ 24 மணிமநரமும் வழங்கும். 

ராமமஸ்வரத்தில் மமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ள AG&P Prathamன் PNG முன்முயற்சி, இராமநாதபுரத்தில் உள்ள அதன் 

இயற்மக எரிவாயு விநிமயாக நிமலயம் (Mother Station) மற்றும் CNG மமயங்கள் ஆகியமவ, மாநிலத்தின் நகர 

எரிவாயு உள்கட்டமமப்பின் வளர்ச்சிமய முன்தனடுக்கும். இது, அதிகளவில் மக்கள் அறிவார்ந்த மற்றும் 

தூய்மமயான எரிதபாருட்களுக்கு மாறுமகயில், சமூகப்-தபாருளாதார வளர்ச்சிமய மமலும் மமம்படுத்தும். 

"மாநிலத்தில் நகர எரிவாயு உள்கட்டமமப்மப உருவாக்க தமிழக அரசுடன் கூட்டாண்மம 

மமற்தகாண்டுள்ளதில் நாங்கள் தபருமமப்படுகிமைாம், இது இம்மாநிலத்மத உண்மமயிமலமய சுயுசார்பு 

தகாண்டதாக மாற்றும். நாங்கள் எரிசக்திப் புரட்சியில் முன்னிமலயில் இருக்கிமைாம். இந்தியாவின் மிகவும் 

ஆற்ைல் வாய்ந்த பிராந்தியங்களில் ஒன்ைாக, CGD துமையில் வளர்ச்சி, மமம்பாடு மற்றும் புத்தாக்கங்களுக்கு 

தமிழகத்தில் மிகப்தபரிய வாய்ப்புகள் உள்ளன. அரசாங்கத்தின் ததாடர்ச்சியான ஆதரவு மற்றும் 

உள்கட்டமமப்பு மீதான ததாடர் கவனம் மூலம், தமிழகத்தின் பிராந்திய மற்றும் கிராமப்புை சமூகங்களுக்கு 

நம்பகமான, 24/7 இயற்மக எரிவாயு அணுகல் மற்றும் அதனால் கிமடக்கப்தபறும் அமனத்து ஆமராக்கியம் 

மற்றும் தபாருளாதாரம் சார்ந்த நன்மமகமளயும் வழங்குகிமைாம். மமலும், காமரக்காலில் உள்ள AG&P’இன் 

LNG இைக்குமதி முமனயம் (“KLNG”), தசயல்திட்ட ரீதியாக தசன்மனயிலிருந்து 280 கி.மீ ததாமலவில் 

அமமந்துள்ளது மற்றும் தமிழகத்தின் வளர்ந்து வரும் உற்பத்தி கிளஸ்டர்களுக்கு அருகாமமயில் உள்ளது, இது 

தமிழகத்மத எரிவாயு அடிப்பமடயிலான தபாருளாதாரமாக மாற்றுவதற்கு முக்கிய பங்களிப்பிமன 

வழங்குவதாக இருக்கும். காமரக்காலின் 300 கி.மீ சுற்ைளவில் உள்ள மின் உற்பத்தி நிமலயங்களுக்கும், 

ததாழில்துமை மற்றும் வணிக வாடிக்மகயாளர்களுக்கும் இயற்மக எரிவாயுக்கான அணுகமல வழங்குவமதாடு 

மட்டுமல்லாமல், KLNG AG&P Pratham மற்றும் பிை CGD நிறுவனங்களால் இயக்கப்படும் பிராந்தியத்தின் CGD 

தநட்தவார்க்குகளுக்கு நிமலயான, சிைந்த விமலயுள்ள இயற்மக எரிவாயு விநிமயாகத்திற்கான 

உத்தரவாதத்மதயும் அளிக்கும்”  என்று கூறினார், AG&P நகர எரிவாயு விநிய ாகப் பிரிவின் நிர்வாக இ க்குநர் 

PPG சர்ைா அவர்கள். 
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2018 ஆம் ஆண்டில், தமிழ்நாட்டின் 38 மாவட்டங்களில் 12 மாவட்டங்களுக்கு CGD தநட்தவார்க்குகளின் 

மமம்பாட்டிற்காக தபட்மராலிய மற்றும் இயற்மக எரிவாயு ஒழுங்குமுமை வாரியம் (PNGRB) உரிமம் 

வழங்கியது. இவற்றில், AG&P 13751 சதுர கிமீ பரப்பளவில் ஆறு மாவட்டங்கமளக் மகப்பற்றியது, 

இம்மாவட்டங்கள், நிறுவனம் பதித்துவரும் 12,000 கிமீ நீள குழாய்களின் வழியாக இயற்மக எரிவாயுவிற்கான 

இமணப்மபப் தபறுவார்கள். உரிமங்களின் கீழ், AG&P இயற்மக எரிவாயுமவ எட்டு ஆண்டுகளுக்கு 

பிரத்திமயகமாக விற்பமன தசய்யும் மற்றும் அதன் CGD வசதிகமள 25 ஆண்டுகளுக்கு பிரத்திமயகமாக 

இயக்கும். 2028 ஆம் ஆண்டளவில், AG&P 20 லட்சம் வீடுகள், 10,000 வணிக நிறுவனங்கள், SIPCOT, SIDCO மற்றும் 

மஹிந்திரா மவர்ல்ட் சிட்டி மபான்ை 150 ததாழில்துமை நிறுவனங்களுக்கு PNGமய வழங்கும், மமலும் மாநிலம் 

முழுவதும் 200 க்கும் மமற்பட்ட CNG நிமலயங்கமள இயக்கும். 

 
 

ரூ.2,700 மகாடி முதலீட்டில், 7,000 மநரடி மற்றும் மமைமுக பணி வாய்ப்புகமள உருவாக்கவுள்ள  AG&P Pratham’ன் 

CGD தநட்தவார்க்குகளின் மமம்பாட்டுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுத்திட்ட,  மாண்புமிகு 

தமிழக முதலமமச்சர் உயர்திரு.எடப்பாடி K. பழனிசாமி மற்றும் AG&Pஇன் நகர எரிவாயு விநிமயாகப்பிரிவின் 

நிர்வாக இயக்குனர் திரு.PPG சர்மா. 

 

அத்துடன் AG&P – ன் கார்பமரட் வீடிமயாவிற்கான இமணப்பு இங்மக - இமணப்மப பதிவிைக்கம் தசய்க - AGP 

Pratham Tamilnadu CorpVideo 

 

# முடிவுற்ைது # 

AG&P குறித்து:   

LNG மற்றும் எரிவாயு லாஜிஸ்டிக் மற்றும் விநிமயாக தீர்வுகமள உருவாக்கி இயக்கும் ஒரு உலகளாவிய 

முன்மனாடியாகும். புதிய மற்றும் வளர்ந்து வரும் சந்மதகளில் இயற்மக எரிவாயுமவ பாதுகாப்பாகவும் 

எளிதாகவும் அணுகுவதற்கான உள்கட்டமமப்மப AG&P வழங்குகிைது. தபாறியியல், தகாள்முதல், திட்ட 

மமலாண்மம மற்றும் கட்டுமானத்மத உள்ளடக்கி, விநிமயாகஸ்தர்கள் மற்றும் டவுண்ஸ்ட்ரீம் 

வாடிக்மகயாளர்களுக்கு ஆன்மஷார் மற்றும் ஆஃப்மஷார் எரிவாயு உள்கட்டமமப்பிற்கான உரிமமயாளராகவும் 

மற்றும் மசமவ வழங்குநராகவும் நாங்கள் தசயலாற்றுகிமைாம். 

www.agpglobal.com 
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https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhome.mycloud.com%2Faction%2Fshare%2Fa7b17c7a-92d5-4757-9cdb-1fafd1c66dd9&data=04%7C01%7Cparneet.hira%40mslgroup.com%7C1d1fe0293ec54fd0d2c808d8d1a2a1a0%7Cd52c9ea17c2147b182a333a74b1f74b8%7C1%7C0%7C637489844491792568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wk9p14LxGgLinE9QFU3oJKuODuS%2FfxjSRIiykkf5yIs%3D&reserved=0
http://www.agpglobal.com/
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AG&P பிரதம் குறித்து: 

இந்தியாவின் AG&P பிரதம், சிங்கப்பூமரச் மசர்ந்த AG&P குழுமத்தின் நகர எரிவாயு விநிமயாகப் (CGD) பிரிவு 

ஆகும், இது ஒரு முன்னணி டவுன்ஸ்ட்ரீம் மகஸ் மற்றும் LNG லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனமாகும். LNG மற்றும் 

இயற்மக எரிவாயுமவ எங்கள் முமனயங்களில் இருந்து மின்சாரம், ததாழில்துமை, வணிக, உள்நாட்டு மற்றும் 

மபாக்குவரத்து துமைகளில் தசயலாற்றும் எங்கள் வாடிக்மகயாளர்களுக்கு நாங்கள் விநிமயாகிக்கிமைாம்.   

ராஜஸ்தான், ஆந்திரா, தமிழ்நாடு, கர்நாடகா மற்றும் மகரளாவில் உள்ள 31 மாவட்டங்களில் அன்ைாட 

பயன்பாட்டிற்கு பிரத்மயகமாக இயற்மக எரிவாயுமவ வழங்குவதற்காக தபட்மராலிய மற்றும் இயற்மக 

எரிவாயு ஒழுங்குமுமை வாரியம் (PNGRB) வழங்கிய 12 நகர எரிவாயு வினிமயாக (CGD) உரிமங்கமள AG&P 

மவத்திருக்கிைது. இந்த பிரத்மயக உரிமமகள் வீடுகள், ததாழில்துமை, வணிகங்கள், வணிகரீதியான மற்றும் 

வணிகம்-சாராத விலக்கு, வணிக (NDEC) நிறுவனங்கள் மற்றும் வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் CNG 

ஆகியமவகளுக்குப் தபாருந்தும். இந்த  CGD தநட்தவார்க்குகள், 278,000 சதுர கிமலாமீட்டர் அளவிற்கு, 17,000 

அங்குல-கிமீ குழாய் இமணப்புகள் மற்றும் 1,500 க்கும் மமற்பட்ட புதிய CNG மமயங்கள் அடங்கிய 

தநட்தவார்க்மகக்  தகாண்டிருக்கும் 

மமலும் அறிய, www.agppratham.comஐப் பார்மவயிடலாம் மற்றும் AG&P Pratham இன் அதிகாரப்பூர்வ சமூக 

ஊடக பக்கங்கமளப் பின்பற்ைலாம்: 

www.linkedin.com/company/ag-p-pratham/ 

www.facebook.com/agppratham/ 

www.instagram.com/agppratham/ 

 

ஊடகத் கதாடர்புகள்: 

MSL இந்தி ா  

சாக்ஷி கண்கடல்வால் – முதுநிமலச் தசயலாளர், sakshi.khandelwal@mslgroup.com  

M: + 91 9999010802 

http://www.agppratham.com/
http://www.linkedin.com/company/ag-p-pratham/
http://www.facebook.com/agppratham/
http://www.instagram.com/agppratham/
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