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 The Hon’ble Supreme Court of India has directed the National Disaster Management 

Authority (NDMA) to recommend guidelines for ex-gratia assistance on account of loss of 

life to the family members of the persons who died due to COVID-19. Accordingly, the 

NDMA has formulated the guidelines for ex-gratia payment to the next of kin of the 

deceased due to COVID-19 and recommended an amount of Rs.50,000/- per deceased 

person including those involved in relief operations or associated in preparedness activities 

who died of COVID-19. The ex-gratia will be provided by the states from the State Disaster 

Response Fund(SDRF) and the District Disaster Management Authority would disburse the 

ex-gratia payment on submission of an application by the concerned family along with the 

details of death and all claims to be settled within 30 days of submission of required 

documents and disbursed through Aadhar linked Direct Benefit Transfer. Further, the 

NDMA has stated that in case of any grievances with regard to the certification of death a 

District Level Committee has to be formed to propose necessary remedial measures.  

 

 In pursuance of the guidelines of the NDMA, the Government of Puducherry  has 

issued an order and formulated an application form for quick disbursement of the ex-gratia 

amount of Rs.50,000/- to the next of kin of the deceased due to COVID-19. A Covid-19 

Death Ascertaining Committee / Grievance Redressal Committee with regard to the 

certification of death has been constituted for the Puducherry Region with District 

Collector, Puducherry as Chairman and Dr.J.Ramesh, Chief of Government Pharmacy, 

Gorimedu, Dr.B.Kavitha, Associate Professor and Dr.M.Vivekanandan, Professor, JIPMER 

as its members. 

  

 The District Collector, Puducherry, has conducted a meeting with the members of 

the Covid-19 Death Ascertaining Committee along with the Deputy Collector(North/South) 

and officials from Health and Local Administration Department  and elaborated on the 

modus operandi to process of claim, verification, sanction and final disbursement of the ex-

gratia payment which will be through a robust yet simple and people friendly procedure for 

settling of claims within 30 days of submission of application. 

 

 The eligible claimants can get the application format the Taluk Offices. The duly 

filled in applications along with all necessary documents should be submitted to the 

jurisdictional Tahsildars of Taluk Office whose name and address are given below.  

  

Puducherry Taluk Oulgaret Taluk Villianur Taluk Bahour Taluk 

Thiru.A.Kumaran, 
Tahsildar, 
100 Feet Road, 
Mudaliarpet, 
Puducherry. 
Ph.-2356314 
      9994475734 

Thiru.R.Coumarane, 
Tahsildar, 
ECR Road, 
Lawspet, 
Puducherry 
Ph.-2254449 
      9994077548 

Thiru.G.S.Karthigeyan, 
Tahsildar, 
South Car Street, 
Villianur. 
Ph.-2666364 
      7639714443 
       

Thiru.A.Suresh Raj, 
Tahsildar, 
Church Street, 
Bahour. 
Ph.-2633453 
      9626094844 

 

In case of any grievance with regard to the certification of death, the applicant may 

contact Dr.J.Ramesh, Chief of Government Pharmacy, Gorimedu (Mob.no.-9443215450). 

For any other grievances relating the procedure of claim, the public may contact 

Thiru.N.Tamilselvan, Deputy Collector, Disaster Management, O/o District Collector 

(Mob.No.-9442485185). 

  

 

                                                                                                 (PURVA GARG,I.A.S) 

                                                                                          DISTRICT COLLECTOR 
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புதுசச்சரி, 07.10.2021 

சசய்தித்குறிே்பு 
 

 ாண்புபகு இந்தி உசச்நீதின்ம், தேசி தபிட ்தயாண்ம ஆமணே்திம்கு 

(N.D.M.A), த ாவிட் -19  ாணா  இமந்ேல ்ரின் குடு்ப உறுப்பின ்ளு ்கு உம ்இறப்பு 

நிலாண உேவி ் ான லழி ாடட்ுேய் மரப் பிந்தும ்  ஆமணமடட்ுர்ரது. அேன்படி, 

N.D.M.A. க ாவிட் -19 ம்று்   க ாவிட் நிலாண  நடலடி ்ம  ரிய் ஈடுபடட்ுர்ரல ்ர் 

அய்யது ஆே்ே நடலடி ்ம  ரிய் கோடப்ுமடல ்ர் உட்பட இமந்ேலின் 

உமவின ்ளு ்கு நிலாண கோம  ரூ.50,000/- கபறுலேம் ான லழி ாடட்ுேய் மர  

உருலா ்கியுர்ரது. இந்ே நிலாண கோம ானது ாநிய தபிட ்நிதிமலிருந்து ாலட்ட 

தபிட ்தயாண்ம ஆமண் லறங்கு் , ாநிய ம்று் ாநிய தபிட ்தயாண்ம 

ஆமண், இமந்ேலின் குடு்ப உறுப்பின ்ர்  அமனே்து உிமத ாய் மரயு் 

சப்்பி ்கு் தேமலான விண்ணப்பே்மே ேகுந்ே ஆலணங் ளுடன் சப்்பிே்ே 30 

நாட ்ளு ்குர் நிலாண கோம ானது  ஆோ ் இமண ் ப்பட்ட தநடிப் பணப் 

பிாம்மே்தின் மூய் லறங் ப்படு். தலு், இமப்பு சான்றிேற் கோடப்ா  ஏதேனு் 

குமம ர் இருந்ோய், ாலட்ட அரவியான குழு அம ் ப்படட்ு தேமலான நிலாண 

நடலடி ்ம  மர முன்காழி தலண்டு் என்று கூறியுர்ரது. 

 N.D.M.A. வின் லழி ாடட்ுேய் மரப் பின்பம்றி, புதுசத்சி  அசு த ாவிட் -19 

 ாணா  இமந்ேலின் உமவின ்ளு ்கு ரூ.50,000/- லறங்குலேம் ான உே்ேமலயு் 

அேம் ான விண்ணப்பப் படிலே்மே பிமப்பிே்துர்ரது. புதுசத்சி  ண்டயே்திம்கு. ாலட்ட 

ஆட்சி,் புதுசத்சி, ேமயமமய்  இமப்பு  சான்றிேற் கோடப்ா  த ாவிட் -19 இமப்பு 

 ண்டறியு் குழு / குமம தீ ்்கு் குழு அம ் ப்படட்ுர்ரது . இந்ே குழுவிய்  

உறுப்பின ்ரா  டா ்ட ் J.தஷ் அசு ருந்ே  ேமயல ் த ாிதடு டா ்ட ் B.  விோ, 

இமண தபாசிி ்ம்று் டா ்ட ்M.விதல ானந்ேன், தபாசிி,் ஜிப் ்உர்ரன.் 

 இேன் ச்ந்ோ  புதுசத்சி ாலட்ட  ஆட்சி ், ேமயமமய் த ாவிட்  -19 இமப்பு 

 ண்டறியு் குழு உறுப்பின ்ர் ம்று் துமண  கய ்ட ்(லட ்கு/கேம்கு) ம்று் சு ாோ 

ம்று் உர்ராட்சி  துமம அதி ாி ளுடன் ஆதயாசமன கூட்ட் நடே்ேப்பட்டது . இந்ே 

கூட்டே்திய் நிலாண கோம  கபறுலேம் ான கசய் முமம, விண்ணப்ப் 

சப்்பி ் ப்பட்ட 30 நாட ்ளு ்குர் உிமத ாய் மரே் தீப்்பேம் ான லலுலான ம்று் 

எரிமான ம்று்  ் ர் நட்பு நமடமுமம, விண்ணப்பங் ர் சிபாப்்பு ம்று் இறுதி 

விநிதா ் பம்றி விிலா  விலாதி ் ப்பட்டது . 

 ேகுதியுர்ர விண்ணப்போ ்ர் விண்ணப்ப படிலே்மே ோலு ா அலுலய ங் ரிய் 

கபமயா். முமமா  பூே்்தி கச்ப்பட்ட விண்ணப்பங் ர் ம்று் தேமலான 

அமனே்து ஆலணங் ளுடன் அந்ேந்ே அதி ா ல்பு ்குட்பட்ட ோலு ா அலுலய ே்தின் 

ோசிய்ோிட் சப்்பி ்  தலண்டு், அேன் கப ்ம்று் மு லி கீதற 

க ாடு ் ப்படட்ுர்ரது. 

புதுசத்சி 

ோலு ா   

உறல ்ம 

ோலு ா 

விய்லினு ்ோலு ா பாகூ ்ோலு ா 

திரு. A .குன், 

ோசிய்ோ ் , 

100 அடி  தாடு 

முேலிாத்பட், 

புதுசத்சி. 

Ph.-2356314 

      9994475734 

திரு. R .குன், 

ோசிய்ோ ் , 

ECR  தாடு ,  

யாஸ்தபடம்ட, 

புதுசத்சி. 

Ph.-2254449 

      9994077548 

திரு.G.S  ாே்்தித ன், 

ோசிய்ோ ் , 

கேம்கு ாட வீதி  

விய்லினு.் 

Ph.-2666364 

      7639714443 

       

திரு. A.சுதஷ் ா்  

ோசிய்ோ ் , 

ாோ த ாவிய் வீதி, 

பாகூ.் 

Ph.-2633453 

      9626094844 

 இமப்பு சான்றிேற் கோடப்ா  ஏதேனு் குமம ர் இருந்ோய், விண்ணப்போ ்

த ாிதடு அசு ருந்ே ே் ேமயல ் டா ்ட ் J.தஷ் (Mob.no.-9443215450) ம்று்  

உிமத ாய் கசய்முமம கோடப்ான தலறு ஏதேனு் குமம ளு ்கு,                               

திரு. N. ேபற்சக்சய்லன் (Mob.No.-9442485185), துமண ஆட்சி ,் தபிட ் தயாண்ம, 

ாலட்ட ஆட்சி ்அலுலய ் ஆகிதாம கோடப்ு க ார்ரயா். 

                                                                                                                        

 

  மாவட்ட ஆட்சியர்   

 

 


