
செய்தி சயளியீடு எண் : 712                                           ாள்: 03.05.2022 

“இங்கையில் யாடும் நக்ைளுக்கு உதவிட நிதியுதவி 

யமங்கிடுங்ைள்” 

நாண்புமிகு முதகநச்ெர் அயர்ைளின் வயண்டுவைாள் 
 

 

இங்கையில் தற்வாது நிவி யரும் ைடும் சாருாதாப சூழ்நிகயில் 

ைடும் சிபநத்திற்கு ஆாகி உள் நக்ைளுக்கு தமிழ்ாட்டிலிருந்து உணவு, 

அத்தினாயசினப் சாருட்ைள் நற்றும் உயிர் ைாக்கும் நருந்துைள் அனுப்பி 

கயக்ைப்டும் என்று அறிவித்து இருந்வதன். இதற்ைா ஒன்றின அபசின் 

அனுநதியும் தற்வாது கிகடத்துள்து. இதன் முதற்ைட்டநாை தமிழ்ாட்டில் 

இருந்து 40 ஆயிபம் டன் அரிசி, 500 டன் ால் வுடர் நற்றும் உயிர்ைாக்கும் 

நருந்துைள் விகபவில் அனுப்பி கயக்ைப்ட உள்.  

இந்த சூழ்நிகயில் யாடும் நக்ைளுக்கு உதவிடும் யகையில் 

ல்சண்ணம் சைாண்ட அகயரும் ம்நால் இனன் உதவியிக செய்ன 

வயண்டின தருணம் இது.      நனிதாபிநா அடிப்கடயில், இங்கை 

நக்ைளுக்கு வதகயனா உதவிைக செய்திட ன்சைாகடைள் யமங்கிடுநாறு  

      வைட்டுக்சைாள்கிவன். 

          நீங்ைள் யமங்கிடும் உதவிைள் இங்கை நக்ைளுக்கு வதகயனா 

சாருட்ைாை யாங்கி அனுப்பி கயக்ைப்டும் என்கத 

சதரிவித்துக்சைாள்கின்வன். 

 

ன்சைாகட யமங்ை விரும்புவயார்                            .  

 

A. மின்ணு ரியர்த்தக மூம் ன்சைாகட யமங்ை விரும்புவயார்:- 

 

1. மின்ணு ரியர்த்தக: https://ereceipt.tn.gov.in.cmprf/cmprf.html 

 

  யங்கி    : இந்தினன் ஓயர்சீஸ் யங்கி 

யங்கி கிக   : தககநச் செனை கிக , 

 சென்க  – 600 009 

வெமிப்பு யங்கி ைணக்கு எண்: 117201000000070 

IFSC குறியீடு   : IOBA0001172 

CMPRF ான் எண்  : AAAGC0038F 

 

SWIFT குறியீடு : IOBAINBB001 இந்தினன் ஓயர்சீஸ் யங்கி, நத்தின அலுயைம், 

சென்க. (சயளிாட்டு ங்ைளிப்புைளுக்கு). 

 



 

         

   ECS மூம் ஆன்கனில் சதாகைகன அனுப்பும் ங்ைளிப்ார்ைள், அயர்ைள் 

யருநா யரி விக்கு சறுயதற்கும் அதிைாபபூர்ய பசீகத அனுப்புயதற்கும் பின்யரும் 

வியபங்ைக தனவுசெய்து யமங்ைவும்:-  

 

ங்ைளிப்ாரின் சனர்   : 

ங்ைளிப்பு சதாகை    : 

யங்கி நற்றும் கிக    : 

ணம் அனுப்பும் வததி   : 

ரியர்த்தக குறிப்பு எண்: 

சதாடர்பு சைாள் வயண்டின முையரி : 

மின்ஞ்ெல் முையரி    : 

சதாகவசி எண்  /கைவசி எண். : 

 

UPI-VPA id : tncmprf@iob நற்றும் PhonePe, Google Pay, Paytm, Amazon Pay, Mobikwik 

etc. வான் ல்வயறு சநாகல் செனலிைள். 

 

B. ைாவொக, யகபவு ைாவொக மூம் ன்சைாகட யமங்ை விரும்புவயார்:- 
 

The Joint Secretary to Government & Treasurer,   
Chief Minister’s Public Relief Fund, 
Finance (CMPRF) Department, 

Secretariat, Chennai 600 009, 
Tamil Nadu, India. 

 

அபசு இகணச் செனார் & சாருார், 

முதகநச்ெரின் சாது நியாபண நிதி, 

நிதி(மு.சா.நி.நி) துக, 

தககந செனைம், சென்க 600 009, 

தமிழ் ாடு, இந்தினா. 

 

 என் முையரிக்கு ைாவொகனாைவயா, யகபவு ைாவொகனாைவயா 

அனுப்பிகயக்ைாம். அனுப்பி கயக்ைப்ட வயண்டின இயற்க அந்தந்த 

நாயட்டங்ைளில் உள் நாயட்ட ஆட்சித் தகயர்ைளிட ம்        .  

 

முதகநச்ெரின் சாது நியாபண நிதிக்கு நிதி யமங்குவயார் 80-G ன் கீழ் 

யருநா யரி விக்கு சாம். 

 

-:oOo:- 

 

சயளியீடு: இனக்குர், செய்தி நக்ைள் சதாடர்புத்துக, சென்க-9 

 


