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ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ
19 ਮਾਰਚ, 2020

1. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਵਿਲਾਾਂ ਿੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਿੈ, ਜੋ ਸਾਉਥ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ 24x7 ਚੱਲ ਰਿੀ ਿੈ.
2. ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿਨ: 1800118797 (ਟੋਲ ਫਰ ੀ), + 91-11-23012113, + 91-11-23014104
ਅਤੇ + 91-11-23017905, ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ - + 91-11-23018158 ਅਤੇ ਈਮੇਲ: covid19@ mea.gov.in.
3. ਉਪਰੋਕਤ ਿੈਲਪਲਾਈਨਾਾਂ ਤੋਂ ਛੱਟ ਇਿ ਅਵਿਕਾਰੀ, ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ਿੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨ, ਿੱਖੋਂ ਿੱਖ ਭੂ ਗੋਵਲਕ ਖੇਤਰਾਾਂ
ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ ਉਪਲਬਿ ਿਨ:

ਖੇਤਰ

ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
(ਲੈਂ ਡ ਲਾਈਨ ਲਈ ਕੋਡ: + 91-11)
(ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਕੋਡ: +91)

ਲੈ ਵਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ

1. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਗਲੋ ਰੀਆ ਗੈਂਗਟੇ, JS
(LAC)
2. ਸ਼ਰੀ ਅਨੂ ਪ ਵਬਵਜਲੀ, IFS (OT)
3. ਸ਼ਰੀਮਤੀ
IFS(OT)

ਅਫਰੀਕਾ

ਕੇਥਿਾਸ, 49018385
ਮੋਬਾਈਲ: 9895981153

ਅੰਵਚਤਾ

1. ਸ਼ਰੀ ਆਰ. ਰਵਿੰਦਰ, ਜੇ ਐਸ
(C& WA)
2. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਆਰਸ਼ਾ
IFS(OT)
3. ਸ਼ਰੀ

ਅਸ਼ੋਕ

ਐਨ ਐਸ,

ਕਮਾਰ

ਆਰ.,

IFS(OT)
ਰੂਸ ਅਤੇ ਮੱਿ ਏਸ਼ੀਆ

49018431
ਮੋਬਾਈਲ: 9751888687

1. ਸ਼ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਪਰਭਾਤ, JS (ERS)
2. ਸ਼ਰੀ ਵਦਗਵਿਜੇ ਸੰਜੇ ਪਾਵਟਲ,
23013410
IFS(OT)

3. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰੰਗਸ਼ਰੀ ਟੀ, IFS (OT)
ਖਾੜੀ

ਮੋਬਾਈਲ: 7291078057

1. ਡਾ. ਟੀ.ਿੀ.ਨਗੇਂਦਰ ਪਰਸਾਦ, JS
(ਖਾੜੀ)

49018480
2. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਜਗਪਰੀਤ ਕੌਰ, IFS ਮੋਬਾਈਲ: 9205066104
(OT)
3. ਸ਼ਰੀ ਮਿੰਮਦ ਅਬਦਲ ਜਲੀਲ,
IFS(OT)
ਚੀਨ

1. ਸ਼ਰੀ
(EA)

ਨਿੀਨ

ਸ਼ਰੀਿਾਸਤਿ, JS

2. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰੇਂਵਜਨਾ ਮੈਰੀ ਿਰਗੀਜ਼,
23012038
IFS(OT)
3. ਸ਼ਰੀ ਅਵਨਲ ਕਮਾਰ ਝਾਝਰੀਆ, ਮੋਬਾਈਲ: 9736424773
IFS(OT)
ਜਪਾਨ / ਕੋਰੀਆ / ਮੰਗੋਲੀਆ

1. ਡਾ.

ਸਾਵਿਲ

ਕਮਾਰ, ਅੰਡਰ

ਸੈਕਟਰੀ (EA)
2. ਸ਼ਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚੈਰੀਅਨ ਸੈਮਅ
ੂ ਲ,
23015025
IFS(OT)
ਮੋਬਾਈਲ: 8447419492
3. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਨਵਿਤੀ ਚਤਰਿੇਦੀ,
IFS(OT)
ਨੇ ਪਾਲ / ਭੂ ਟਾਨ

1. ਸ਼ਰੀ ਅਵਮਤ ਏ. ਸ਼ਕਲਾ, ਵਨਦੇਸ਼ਕ
(ਉੱਤਰ)
2. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਨਾਮਗੇ ਚੋਡੇਨ, OT
23011710
(SSFSI)
ਮੋਬਾਈਲ: 8805176550
3. ਸ਼ਰੀ ਿੈਭਿ ਸਨੀਲ ਗੋਂਡਾਣੇ ,
IFS(OT)

ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਵਸੰਗਾਪਰ, 1. ਸ਼ਰੀ ਸ਼ਸ਼ਾਾਂਕ ਵਿਕਰਮ, ਵਨਦੇਸ਼ਕ
ਵਫਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਲੇ ਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਛੱਟ) (OIA-I)
2. ਸ਼ਰੀ ਵਨਵਖਲ ਕਮਾਰ, IFS(OT)

3. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਯ ਵਪਰਯਦਰਸ਼ਨੀ, 24197935
ਮੋਬਾਈਲ: 8920616090
IFS(OT)

ਸਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਿ

1. ਸਰੀ. ਅਵਮਤ ਨਾਰੰਗ, JS (IOR)
2. ਸ਼ਰੀ ਫਰਪਾ
(SSFSI)

ਸ਼ੇਵਰੰਗ,

3. ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ
IFS(OT)
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਮਆਾਂਮਾਰ

OT

ਗਰੇਿਾਲ, 23012591
ਮੋਬਾਈਲ: 9560415859

1. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਸਵਮਤਾ ਪੰਤ, ਜੇ. ਐਸ.
(BM)
2. ਸ਼ਰੀ
ਵਚੱਟੀਰੈੱਡੀ
IFS(OT)
3. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ
IFS(OT)

ਵਸੰਗਾਪਰ ਅਤੇ ਵਫਲੀਪੀਨਜ਼

ਰੀਤਾ

ਸ਼ਰੀਪਾਲ,
ਮੀਨਾ,

49016744
ਮੋਬਾਈਲ: 8639730094

1. ਸ਼ਰੀ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਿੀ. ਸਪਕਲ, ਜੇ.
ਐਸ. (ਦੱਖਣ)
2. ਸ਼ਰੀ ਿਨੰਜੈ ਵਸੰਘ ਯਾਦਿ, IFS
49015244
(OT)
ਮੋਬਾਈਲ: 9971873778
3. ਸ਼ਰੀ ਿਰਿ ਵਮੱਤਲ, IFS(OT)

ਯੂਰਪ (ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੂ ੰ ਛੱਡ 1. ਸ਼ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਆਰੀਆ, JS (EW)
ਕੇ)

2. ਸ਼ਰੀਮਤੀ
IFS(OT)

ਕਵਨਸ਼ਕਾ

ਵਸੰਘ,

3. ਸ਼ਰੀ ਨਿੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ, IFS(OT)
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ

1. ਡਾ.

ਐਮ.

ਸਰੇਸ਼

23014416
ਮੋਬਾਈਲ: 9818957919

ਕਮਾਰ,

ਵਨਦੇਸ਼ਕ (PIA)
2. ਸ਼ਰੀ ਮਿੰਮਦ ਿਾਸ਼ਮ, IFS(OT)
3. ਸ਼ਰੀਮਤੀ
IFS(OT)
ਮਲੇ ਸ਼ੀਆ

ਸਵਮਰਤੀ

ਵਮਸ਼ਰਾ,

49016685
ਮੋਬਾਈਲ: 9520493377

1. ਸ਼ਰੀ ਐਸ. ਇਨਬਾਸੇਕਰ, ਵਨਦੇਸ਼ਕ
(ਦੱਖਣ)
2. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਸੌਵਮਆ ਰੰਜਨ ਰਾਉਤ, 49015229
ਮੋਬਾਈਲ: 8122242396
IFS(OT)
3. ਸ਼੍ਰੀ ਸੇਿਤੀ ਸਾਈ ਮੁਰਲੀ,

IFS(OT)
ਸੰਯਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ / ਕੈਨੇਡਾ

1. ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਾਂਡ,ੇ ਡੀ. ਐਸ.
(AMS)
2. ਸ਼ਰੀ ਅਥੀਥ ਸਜੀਿਨ, IFS(OT) 23015447
ਮੋਬਾਈਲ: 7907845720
3. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਿੰਵਤਕਾ ਵਸੰਘ, IFS
(OT)

ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ

1. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਨੀਤੂ ਭਗੋਟੀਆ, ਵਨਦੇਸ਼ਕ
(EW)
2. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਉਪਾਸਨਾ ਮਿੋਪਾਤਰ, 23010710
ਮੋਬਾਈਲ: 8221089606
IFS(OT)
3. ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ੁਭਮ ਯਾਦਿ, IFS(OT)

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ
19 ਮਾਰਚ, 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.

