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વિદેશ મંત્રાલયનં કોવિડ-19 વનયંત્રણ કેન્દ્ર
માર્ચ 19, 2020
1. વિદેશ મંત્રાલયે કોવિડ-19 પર સંકલન માટે કાયચ કરતી હેલ્પલાઇન સ્થાવપત કરી છે , જે સાઉથ બ્લોક ખાતે
24x7 કાયચરત છે .
2. કન્દ્રોલ રૂમનાં ટેલીફોન નંબર 1800118797 (ટોલ ફ્રી), +91-11-23012113, +91-11-23014104 અને
+91-11-23017905 છે , ફેક્સ નંબર - +91-11-23018158 છે અને ઇમેઇલ: covid19@mea.gov.in છે .
3. ઉપરની હેલ્પલાઇનો ઉપરાંત, નીર્ેનાં અવિકારીઓ દરેક સામે જણાિેલા સંબંવિત ભૌગોવલક ક્ષેત્રો માટે
સહાયતા પ્રદાન કરિા ઉપલબ્િ છે :
ટેલીફોન નં.

પ્રાંત

અવિકારીનં નામ

(લેન્દ્ડલાઇન માટે
કૉડ: +91-11)
(મોબાઇલ માટે
કૉડ: +91)

1. શ્રીમવત ગ્લોટરયા ગાંગ્ટે,
જે એસ(એલએસી)
2. શ્રી અનૂપ વબવજલી, આઇએફએસ
(ઓટી)
3. શ્રીમવત અંવર્તા કેથિાસ,
લેટટન અમેટરકા અને કેરેબીયન

આઇએફએસ (ઓટી)

49018385
મો: 9895981153

1. શ્રી. આર. રવિન્દ્ર, જે એસ
(સીએન્દ્ડડબલ્યૂએ)

2. શ્રીમવત અર્ાચ એન એસ.
આઇએફએસ(ઓટી)
3. શ્રી અશોકકમાર આર., આઇએફએસ
આટફ્રકા

(ઓટી)

49018431
મો: 9751888687

1. શ્રી. મવનર્ પ્રભાત,
જે એસ(ઇઆરએસ)
રવશયા અને મધ્ય એવશયા

2. શ્રી. ટદવગ્િજય સંજય પાટટલ,

23013410
મો: 7291078057

આઇએફએસ(ઓટી)
3. શ્રીમવત રંગશ્રી ટી, આએફએસ(ઓટી)
1. ડૉ. ટી. િી. નગેન્દ્ર પ્રસાદ,
જે એસ(ગલ્ફ)
2. શ્રીમવત જગપ્રીત કૌર,
આઇએફએસ(ઓટી)
3. શ્રી. મહમ્મદ અબ્દલ જલીલ,
ગલ્ફ

આઇએફએસ(ઓટી)

49018480
મો: 9205066104

1. શ્રી. નિીન શ્રીિાસ્તિ, જે એસ(ઇએ)
2. શ્રીમવત રેવન્દ્જના મેરી િગીસ,
આઇએફએસ(ઓટી)
3. શ્રી. અવનિ કમાર ઝાઝટરયા,
ર્ીન

ઓઇએફએસ(ઓટી)

23012038
મો: 9736424773

1. ડૉ. સાવહલ કમાર, અંડર સેક્રટે રી
(ઇએ)
2. શ્રી આવશર્ ર્ેટરયન સેમ્યઅલ,
આઇએફએસ(ઓટી)
જાપાન/કોરીયા/મોંગોવલયા

3. શ્રીમવત અવન્દ્િવત ર્તિેદી,
આઇએફએસ(ઓટી)

23015025
મો: 8447419492

1. શ્રી. અવમત એ. શક્લા,
ડાઇરેક્ટર(નોથચ)

2. શ્રીમવત નામ્ગે ર્ોડેન, ઓટી
(એસએસએફએસઆઇ)

3. શ્રી. િૈભિ સવનલ ગોન્દ્ડાને,
નેપાળ/ભટાન

આઇએફએસ(ઓટી)

23011710
મો: 8805176550

1. શ્રી, શશાંક વિક્રમ, ડાઇરેક્ટરર
(ઓઆઇએ-આઇ)
2. શ્રી. વનવખલ કમાર,
દવક્ષણ પૂિચ એવશયા સસગાપોર, ટફવલવપન્દ્સ અને

આઇએફએસ(ઓટી)

મલેવશયા વસિાય

3. શ્રીમવત પજ્યા વપ્રયદર્શશવન,

24197935
મો: 8920616090

આઇએફએસ(ઓટી)
1. શ્રી. અવમત નારંગ,
જે એસ(આઇઓઆર)
2. શ્રી ફુપાચ ત્સેરરગ, ઓટી
(એસએસએફએસઆઇ)
શ્રીલંકા અને માલદીિ

3. શ્રી વિક્રમ ગરેિાલ,
આઇએફએસ(ઓટી)

23012591
મો: 9560415859

1. શ્રીમવત સવનતા પંત, જે એસ(બીએમ)
2. શ્રી, વર્ત્તીરેડ્ડી શ્રીપાલ,
આઇફએસ(ઓટી)
3. શ્રીમવત રીટા મીના,
બાંગ્લાદેશ અને મ્યાનમાર

આઇએફએસ(ઓટી)

49016744
મો: 8639730094

1. શ્રી. વિશ્િાસ િી. સપકાલ,
જે એસ(સાઉથ)
2. શ્રી. િનંજય સસઘ યાદિ,
આઇએફએસ(ઓટી)
સસગાપોર અને ટફવલવપન્દ્સ

3. શ્રી. ધ્રિ વમત્તલ, આઇએફએસ(ઓટી)

49015244
મો: 9971873778

1. શ્રી સંદીપ આયાચ, જે એસ(ઇડબલ્યૂ)
2. શ્રીમવત કવનષ્કા સસઘ,
આઇએફએસ(ઓટી)
3. શ્રી. નિીન્દ્દ શેખર,
યરોપ ઇટાલી અને સ્પેન વસિાય

આઇએફએસ(ઓટી)

23014416
મો: 9818957919

1. ડૉ. એમ. સરેશ કમાર, ડાઇરેક્ટર
(પીએઆઇ)
2. શ્રી. મોહમ્મદ હાવશમ, આઇએફએસ
(ઓટી)
ઇરાન અને અફઘાવનસ્તાન

3. શ્રીમવત સ્મૃવત વમશ્રા,
આઇએફએસ(ઓટી)

49016685
મો: 9520493377

મલેવશયા

1. શ્રીમવત એસ. ઇન્દ્બાશેકર, ડાઇરેક્ટર

49015229
મો: 8122242396

(સાઉથ)
2. શ્રીમવત સૌમ્યા રંજન રાઉત,
આઇએફએસ(ઓટી)
3. શ્રી સેવિવત સાઇ મરલી,
આઇએફએસ(ઓટી)
1. ડૉ. રાકેશ પાંડ,ે ડીએસ (એએમએસ)
2. શ્રી અતીથ સંજીિન,
આઇએફએસ(ઓટી)
3. શ્રીમવત અિંવતકા સસઘ,
યએસએ/કેનેડા

આઇએફએસ(ઓટી)

23015447
મો: 7907845720

1. શ્રીમવત નીત ભગોટટયા, ડાઇરેક્ટર
(ઇડબલ્યૂ)
2. શ્રીમવત ઉપાસના મોહાપાત્રા,
આઇએફએસ(ઓટી)
ઇટાલી અને સ્પેન

3. શ્રી શભમ યાદિ, આઇએફએસ(ઓટી)

23010710
મો: 8221089606

નિી ટદલ્હી
માર્ચ 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.

