
MEA Covid-19 Control Center 
March 19, 2020 

MEA Covid-19 கட்டுப்பாட்டு மையம்  

ைார்ச் 19,2020 

1. Covid-19 ஒருங்கிமைப்புக்கான செயல்படும்செல்ப்மைன் ஏற்கனவே 

நிர்ைாைிக்கப்பட்டுள்ளது , அது 24X7 ெவுத் ப்ளாக்கில் செயல்படுகிறது. 

2.கட்டுபாட்டு அமை ச ாமைவபெி எண்கள் ஆேன 1800118797 (கட்டைைில்ைா),+91-11-

230112113.+91-11-23014104 ைற்றும் + 91-11-23017905.ச ாமை நகல் - +91-11-23018158 

ைற்றும் ைின்னஞ்ெல்: covid19@mea.gov.in. 

3. இந்  செல்ப்மைனுக்கு கூடு ைாக,கீழ்க்கண்ட அ ிகாாிகள் உங்களுக்கு பூவகாள 

பகு ிகளில் உ ேி செய்ய அ ன ன் பகு ிகளுக்கு எ ிவை உள்ளது: 

 

 

பகு ி  அ ிகாாியின் சபயர்  

Tel.No. 

(Code for land line: 

+91-11) 

(Code for Mobile: 

+91) 

ைத் ின் அசைாிக்கா & காிபியன்  

1.செல்ேி..க்வளாாியா கங்க்வட   

JS(LAC) 

2.  ிரு.அனூப் பிஜிலி,  IFS(OT) 

3.செல்ேி.அஞ்ெிடா வகத்ோஸ்,  

IFS(OT) 

49018385 M: 

9895981153 

ஆப்ாிக்கா 

1.  ிரு.ை.ைவீந் ிைா , JS(C&WA) 

2. செல்ேி.ஆர்ஷா, IFS(OT) 

3.  ிரு.அவொக்குைார் .ஆர். 
IFS(OT) 

49018431 M: 

9751888687 

ைஷ்யா & ைத் ிய ஆெியா  

1.  ிரு.ைனிஷ் பிைபாத், JS(ERS) 

2.  ிரு. ிக்ேிஜய் ெஞ்ெய் 

பாட்டில், IFS(OT) 

3. செ.ைங்கஸ்ரீ. டி.எஸ்.  T, 

IFS(OT) 

23013410 M: 

7291078057 

கல்ப் ( ேமளகுடா) 

1.டாக்டர் .  .ே. நாவகந் ிை பிைொத்,  
JS(Gulf) 

2. செ. ஜக்ப்ாீத் சகௌர் , IFS(OT) 

3. ிரு.முெம்ைது அப்துல் ஜலீல், 

IFS(OT) 

49018480 M: 

9205066104 

mailto:covid19@mea.gov.in


ெீனா  

1.  ிரு.நவீன் ஸ்ரீேஸ் ோMr, 
JS(EA) 

2.செ. சைஞ்ெினா வைாி  ேர்கீஸ், 

IFS(OT) 

3. ிரு.அைில் குைார் ஜாஜாாியா, 
IFS(OT) 

23012038 M: 

9736424773 

ஜப்பான் /ைங்வகாலியா 

1. டாக்டர். ொெில் குைார், Under 

Secretary (EA) 

2.  ிரு.ஆஷிஷ் சொியன் 
ொமுவேல், IFS(OT) 

3. செ. அன்ேிடி ெதுர்வே ி, 

IFS(OT) 

23015025 M: 

8447419492 

வநபாள்/பூட்டான்  

1.  ிரு .அைித் எ.சுக்ைா, இயக்குனர் 

(ேடக்கு) 
2. செ. நம்வக சொவடன், OT 

(SSFSI) 

3. ிரு. மேபவ் சுனில் 

சகாண்டாவன, IFS(OT) 

23011710 M: 

8805176550 

ெிங்கப்பூர், பிலிப்மபன்ஸ் ைற்றும் 

ைவைெியா  ேிை ச ன்கிழக்கு ஆெியா 

1.  ிரு.ஷஷான்க் 

ேிக்ைம்,இயக்குனர்  (OIA-I) 

2.  ிரு.நிக்கில் குைார் , IFS(OT) 

3. செ. பூஜ்யா பிாிய ர்ஷினி, 
IFS(OT) 

24197935 M: 

8920616090 

ஸ்ரீைங்கா  & ைாைத் ீவுகள் 

1.  ிரு.அைித் நைங் , JS(IOR) 

2.  ிரு.புற்ப ட்வஷாிங், OT 

(SSFSI) 

3. ிரு. ேிக்ைம் கிவைேல், IFS(OT) 

23012591 M: 

9560415859 

பங்களாவ ஷ்& ைியான்ைர் 

1. செ. ஸ்ைி ா பண்ட், JS(BM) 

2.  ிரு.ெிட்டிசைட்டி ஸ்ரீபால்,  

IFS(OT) 

3. செ. ாீட்டா ைீனா,  IFS(OT) 

49016744 M: 

8639730094 

ெிங்கப்பூர்& பிலிப்மபன்ஸ் 

1.  ிரு.ேிஸ்ோஸ் ேி. ெப்கல், 
JS(South) 

2. ிரு. னஞ்ெய் ெிங் யா வ், 

IFS(OT) 

3. ிரு.துருவ் ைிட்டல், IFS(OT) 

49015244 M: 

9971873778 



ஐவைாப்பா இத் ாலி  & ஸ்சபயின் 

1. ிரு.ெந் ீப் ஆர்யா, JS(EW) 

2. செ. கனிஷ்கா ெிங்,  IFS(OT) 

3.  ிரு. நவேண்டு வெகர்,  IFS(OT) 

23014416 M: 

9818957919 

ஈைான் & ஆப்கான்  

1. டாக்டர்.எம்.சுவைஷ் குைார் 

இயக்குனர்  (PAI) 

2.  ிரு.முெம்ைத் ொஷிம், 

IFS(OT) 

3. செ. ஸ்ைிரு ி ைிஸ்ைா, IFS(OT) 

49016685 M: 

9520493377 

ைவைெியா  

1.  ிரு.இன்பவெகர், இயக்குனர்  

(ச ற்கு) 
2. செ.செௌம்யா ைஞ்ென் சைௌட், 

IFS(OT) 

3. ிரு. செேிடி ொய் முைளி , 
IFS(OT) 

49015229 M: 

8122242396 

அசைாிக்கா/கனடா  

1. டாக்டர் .ைாவகஷ் பாண்வட, DS 

(AMS) 

2. ிரு.அ ீத் ெஞ்ெீேன், IFS(OT) 

3.செ. அேந் ிகா ெிங், IFS(OT) 

23015447 M: 

7907845720 

இத் ாலி & ஸ்சபயின்  

1. செ. நீட்டு பவகாடியா, 

இயக்குனர்  (EW) 

2. செ. உபாெனா ைவொபாத்ைா, 

IFS(OT) 

3.  ிரு.சுபம் யா வ் , IFS(OT) 

23010710 M: 

8221089606 

நியூ சடல்லி  

ைார்ச் 19, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 


