
 

MEA Covid-19 Control Center 
March 19, 2020 

విదేశ ాంగ మాంత్రిత్వ శ ఖ(MEA) COVID -19 నియాంత్రణ 

 కేాంద్రాం
మార్చి 19, 2020 

 

1. విదేశాాంగ మాంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే దక్షిణ బ్లాక్ వద్ద COVID-19 పై 
సమన్వయాం కోసాం 24 గాంటలు పనిచేస్తున్న ఒక సహాయ కేాంద్రాం  ఏర్పాటు 
చేసిాంది. 
2. కాంట్రోల్ రూమ్ యొక్క టెలిఫోన్ నాంబర్లు 1800118797 (టోల్ ఫ్రీ), + 91-

11-23012113,                            + 91-11-23014104 మరియు  +91-11-23017905, 

ఫ్యాక్స్ నాంబర్  + -91-11-23018158                             మరియు ఇమెయిల్ :covid19 

@ mea.Gov.In. 

3. పైన పేర్కొన్న హెల్ప్ లైన్ లతో పాటు, సాంబాంధిత భౌగోళిక ప్రాాంతానికి 
ఎదురుగా పేర్కొన్న అధికారులు సహాయాం అాందిాంచడానికి  అాందుబాటులో ఉన్నారు: 
 

ప్రాాంతాం  

 అధికారులు పేరు 

(ల్యాాండ్ లైన్ 
కోడ్ : 
 +91-11) 

(మొబైల్ కోడ్ :
+91) 

లాటిన్ అమెరికా మరియు 
కరేబియ 

1. శ్రీమతి గ్లోరియా 
గాాంగ్టే, JS (LAC) 

2. మిస్టర్ అనూప్ బిజిలీ, IFS 

(OT) 

3. శ్రీమతి అాంకితా కేత్వస్, 

ఐఎఫ్ఎస్ )ిటి( 
49018385  

మొ: 9895981153 

ఆఫ్రికా 

1. మిస్టర్ ఆర్రవీాంద్ర ., 
జెఎస్ )డబ్ల్యుఎ అాండ్ సి( 

49018431  

మొ: 9751888687 

http://mea.gov.in/


2. శ్రీమతి అర్ష ఎన్ ఎస్, 

ఐఎఫ్ఎస్ )ిటి( 
3. మిస్టర్ అశోక్కుమార్ 
ఆర్., ఐఎఫ్ఎస్ )ిటి( 

రష్యా మరియు మధ్య 
ఆసియా 

1. మిస్టర్ మనీష్ ప్రభాత్, 

JS (ERS) 

2. మిస్టర్ దిగ్విజయ్ 
సాంజయ్ పాటిల్, IFS (OT) 

3. శ్రీమతి రాంగశ్రీ టి, 
ఐఎఫ్ఎస్ )ిటి( 

23013410  

మొ: 7291078057 

గల్ఫ్ 

1. డాక్టర్ టి నాగేాంద్ర.వి.
ప్రసాద్, జెఎస్ )గల్ఫ్( 
2. శ్రీమతి జగప్రీత్ కౌర్, 

IFS (OT) 

3. మిస్టర్ ముహమ్మద్ 
అబ్దుల్ జలీల్, IFS (OT) 

49018480  

మొ: 9205066104 

చైనా 

1. మిస్టర్ నవీన్ 
శ్రీవాస్తవ, జెఎస్ )ఇఎ( 
2. శ్రీమతి రెాంజినా మేరీ 
వర్గీస్, IFS (OT) 

3. మిస్టర్ అనిల్ కుమార్ ha 
ాజారియా, IFS (OT) 

23012038  

మొ: 9736424773 

జపాన్  / కొరియా /
మాంగోలియా 

1. డాక్టర్ సాహిల్ కుమార్, 

అాండర్ సెక్రటరీ (EA) 

2. మిస్టర్ ఆశిష్ చెరియన్ 
శామ్యూల్, IFS (OT) 

3. శ్రీమతి అన్వితి 
చతుర్వేది, ఐఎఫ్ఎస్ )ిటి( 

23015025  

మొ: 8447419492 

నేపాల్ భూటాన్ / 

1. మిస్టర్ అమిత్ ఎశుక్లా ., 
డైరెక్టర్ )నార్త్( 
2. శ్రీమతి నామ్ గే చోడెన్, 

OT (SSFSI) 

3. మిస్టర్ వైభవ్ సునీల్ 
23011710  

మొ: 8805176550 



గొాండనే, ఐఎఫ్ఎస్ )ిటి( 

సిాంగపూర్, ఫిలిప్పీన్స్ & 

మలేషియా మినహా 
ఆగ్నేయాసియా 

1. మిస్టర్ శశాాంక్ విక్రమ్, 

డైరెక్టర్ (OIA-I) 

2. మిస్టర్ నిఖిల్ కుమార్, 

IFS (OT) 

3. శ్రీమతి పూజ్య 
ప్రియదర్శిని, ఐఎఫ్ఎస్ )ిటి( 

24197935  

మొ: 8920616090 

శ్రీలాంక మరియు మాల్దీవులు 

1. మిస్టర్ అమిత్ నారాంగ్, JS 

(IOR) 

2. మిస్టర్ ఫుర్పా షెరిాంగ్, 

OT (SSFSI) 

3. మిస్టర్ విక్రమ్ 
గ్రెవాల్, IFS (OT) 

23012591  

మొ: 9560415859 

బాంగ్లాదేశ్ మరియు 

మయన్మార్  

1. శ్రీమతి స్మితా పాంత్, 

జెఎస్ )బిఎమ్( 
2. మిస్టర్ చిట్టిరెడ్డి 
శ్రీపాల్, IFS (OT) 

3. శ్రీమతి రీటా మీనా, IFS (OT) 

49016744  

మొ: 8639730094 

సిాంగపూర్ మరియు 

ఫిలిప్పీన్స్  

1. మిస్టర్ విశ్వస్ 
విసప్కల్., జెఎస్ )సౌత్( 
2. మిస్టర్ ధనాంజయ్ సిాంగ్ 
యాదవ్, IFS (OT) 

3. మిస్టర్ ధ్రువ్ 
మిట్టల్, IFS (OT) 

49015244  

మొ: 9971873778 

ఇటలీ మరియు స్పెయిన్ 
మినహా యూరప్  

1. మిస్టర్ సాందీప్ ఆర్య, JS 

(EW) 

2. శ్రీమతి కనిష్క సిాంగ్, IFS 

(OT) 

3. మిస్టర్ నవేాండు శేఖర్, 

IFS (OT) 

23014416  

మొ: 9818957919 

ఇరాన్ మరియు 

ఆఫ్ఘనిస్తాన్  

1. డాక్టర్ ఎాం సురేష్ .
కుమార్, డైరెక్టర్ )పిఎఐ( 
2. మిస్టర్ మహ్మద్ హషీమ్, 

49016685  

మొ: 9520493377 



IFS (OT) 

3. శ్రీమతి స్మృతి మిశ్రా, 

ఐఎఫ్ఎస్ )ిటి( 

మలేషియా  

1. మిస్టర్ ఎస్ఇన్బాసేకర్ ., 
డైరెక్టర్ )సౌత్( 
2. శ్రీమతి సౌమ్య రాంజన్ 
రూట్, IFS (OT) 

3. మిస్టర్ సెవితి సాయి 
మురళి, IFS (OT) 

49015229  

మొ: 8122242396 

USA / కెనడా  

1. డాక్టర్ రాకేశ్ పాాండే, 

DS (AMS) 

2. మిస్టర్ అథీత్ సజీవన్, 

IFS (OT) 

3. శ్రీమతి అవాంతిక సిాంగ్, IFS 

(OT) 

23015447  

మొ: 7907845720 

ఇటలీ మరియు స్పెయిన్  

1. శ్రీమతి నీతు భగోటియా, 

డైరెక్టర్ (EW) 

2. శ్రీమతి ఉపసనా 
మోహపాత్ర, IFS (OT) 

3. మిస్టర్ శుభాం యాదవ్, 

ఐఎఫ్ఎస్ )ిటి( 
23010710  

మొ: 8221089606 

 

క్రొత్త ఢిల్లీ 

మార్చి 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. 

 


