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ବଦିେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ Covid-19 ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଦେନ୍ଦ୍ର 
ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2020 

 

1. ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପବୂଚରୁ ହି ିଁ COVID-19 ଉପଦର ସମନ୍ଵୟ ପାଇ ିଁ ଏକ କାର୍ଯଚୟାତ୍ମକ ଦହଲ୍ପଲାଇନର ପ୍ରତିଷ୍ ଠା 

କରିସାରିଛି, ର୍ଯାହାକି େକି୍ଷଣ ବ୍ଲକଦର 24x7 କାର୍ଯଚୟ କରୁଛି। 

2. ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷର ଦେଲିଦ ାନ୍ ନମ୍ବର ଦହଉଛି 1800118797 (ଦୋଲ୍ ଫି୍ର), + 91-11-23012113, + 91-11-

23014104 ଏବଂ + 91-11-23017905,  ୟାକ୍ସ ନମ୍ବର - + 91-11-23018158 ଏବଂ ଇଦମଲ୍: covid19 @ 

mea.gov.in 

3. ଉପଦରାକ୍ତ ଦହଲ୍ପଲାଇନ ଛଡ଼ା, ନିମ୍ ନଲିଖତି ଅଧକିାରୀମାଦନ ପ୍ରଦତୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧଦର ଉଦେଖତି ସମ୍ପକୃ୍ତ 

ଦ ୌଦ ାଳିକ ଦକ୍ଷତ୍ର ଡିୁକ ପାଇ ିଁ ସହାୟତା ପ୍ରୋନ କରିବାକ ୁଉପଲବ୍ଧ: 

ଦେତ୍ର ଅଧେିାରୀଙ୍କର ନାମ 

ଦେଲିଦ ାନ୍ ନମ୍ବର  

(ଲୟାଣ୍ଡ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇ ଁ

ଦୋଡ୍: +91-11) 

(ଦମାବାଇଲ୍ ପାଇ ଁଦୋଡ୍: 

+91) 

ଲାେିନ୍ ଆଦମରିକା ଏବଂ କାରିବିଆନ୍ 

1. ସଶୁ୍ରୀ ଦ୍ଲାରିଆ  ଙ୍ଗଦେ, JS 

(LAC) 

2. ଶ୍ରୀ ଅନୁପ ବିଜିଲି, IFS (OT) 

3. ଶ୍ରୀମତୀ ଅଙି୍କତା ଦକଥୱାସ, IFS 

(OT) 
49018385 M: 

9895981153 

ଆଫି୍ରକା 

1. ଶ୍ରୀ ଆର ରବିନ୍ଦ୍ର, JS(C&WA) 

2. ସଶୁ୍ରୀ ଆରଶା ଏନ. ଏସ., IFS 

(OT) 

3. ଶ୍ରୀ ଅଦଶାକକୁମାର ଆର., IFS 

(OT) 
49018431 M: 

9751888687 

ରୁଷିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ 

1. ଶ୍ରୀ ମନୀଷ ପ୍ର ାତ, JS (ERS) 

2. ଶ୍ରୀ ଡିଜି ାଇ ସଞ୍ଜୟ ପାେିଲ, 

ଆଇଏ ଏସ ୍(OT) 

3. ସଶୁ୍ରୀ ରଙ୍ଗଶ୍ରୀ େି, IFS (OT) 
23013410 M: 

7291078057 

 ଲ୍ଫ 

1. ଡକ୍ଟର େି. ି.ନାଦ ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାେ, JS 

( ଲ୍ଫ) 
49018480 M: 

9205066104 



2. ସଶୁ୍ରୀ ଜ ପ୍ରୀତ ଦକାର୍, IFS (OT) 

3. ଶ୍ରୀ ମହମ୍ମେ ଅବେୁଲ ଜଲିଲ, IFS 

(OT) 

ଚାଇନା 

1. ଶ୍ରୀ ନବୀନ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, JS(EA) 

2. ଶ୍ରୀମତୀ ଦରନଜନିା ଦମରୀ   ିସ, 

IFS (OT) 

3. ଶ୍ରୀ ଅନିଲ କୁମାର ଜାଜରିଆ, 

IFS(OT) 

23012038 M: 

9736424773 

ଜାପାନ / ଦକାରିଆ / ମଦଙ୍ଗାଲିଆ 

1. ଡକ୍ଟର ସାହଲି କୁମାର, ଅଣ୍ଡର 

ଦସଦେଦେରୀ (EA) 

2. ଶ୍ରୀ ଆଶଷି ଦଚରିୟାନ୍ ସାମଏୁଲ୍, 

IFS (OT) 

3. ସଶୁ୍ରୀ ଅନୀତ ିଚତୁଦବଚେୀ, IFS 

(OT) 

23015025 M: 

8447419492 

ଦନପାଳ /  ୁୋନ 

1. ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଏ.ସକୁ୍ଲା, ନିଦଦଚଶକ 

(ଉତ୍ତର) 

2. ସଶୁ୍ରୀ ନମଦ  ଦଚାଦଡନ, OT 

(SSFSI) 

3. ଶ୍ରୀ ଦବୈ ବ ସନୁୀଲ ଦ ାଦଣ୍ଡନ୍, 

IFS (OT) 

23011710 M: 

8805176550 

ସିଙ୍ଗାପରୁ,  ିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ମାଦଲସିଆ 

ବୟତୀତ େକି୍ଷଣ ପବୂଚ ଏସିଆ  

1. ଶ୍ରୀ ଶଶାଙ୍କ ବିେମ, ନିଦଦଚଶକ 

(OIA-I) 

2. ଶ୍ରୀ ନିଖଲି କମୁାର, IFS (OT) 

3. ସଶୁ୍ରୀ ପଜୂା ପି୍ରୟେଶଚନୀ, IFS 

(OT) 

24197935 M: 

8920616090 

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ମାଲଦ୍ବୀପ 

1. ଶ୍ରୀ ଅମିତ ନାରାଙ୍ଗ, JS (IOR) 

2. ଶ୍ରୀ  ୁପଚା ଦଶରିଙ୍ଗ, OT (SSFSI) 

3. ଶ୍ରୀ ବିେମ ଦେୱାଲ୍, IFS (OT) 
23012591 M: 

9560415859 

ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମିଆ ିଁମାର 

1. ସଶୁ୍ରୀ ସି୍ମତା ପନ୍ତ, JS (BM) 

2. ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତଦରଡି ଶ୍ରୀପାଲ, IFS 

(OT) 

3. ଶ୍ରୀମତୀ ରିତା ମୀନା, IFS (OT) 
49016744 M: 

8639730094 

ସିଙ୍ଗାପରୁ ଏବଂ  ିଲିପାଇନ୍ ସ 

1. ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ଵାସ  ି. ସପକଲ୍ , JS 

(େକି୍ଷଣ) 
49015244 M: 

9971873778 



2. ଶ୍ରୀ ଧନଞ୍ଜୟ ସିଂ ର୍ଯାେବ, IFS 

(OT) 

3. ଶ୍ରୀ ଧରୁ୍  ମିତ୍ତଲ, IFS (OT) 

ଇୋଲୀ ଏବଂ ଦେନ୍ ବୟତୀତ ୟୁଦରାପ 

1. ଶ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ ଆର୍ଯଚୟ, JS (EW) 

2. ସଶୁ୍ରୀ କନିଷ୍କା ସିଂହ, IFS (OT) 

3. ଶ୍ରୀ ନଦବନୁ୍ଦ ଦଶଖର, IFS (OT) 
23014416 M: 

9818957919 

ଇରାନ ଏବଂ ଆ  ାନିସ୍ତାନ 

1. ଡକ୍ଟର ଏମ.୍ ସଦୁରଶ କୁମାର, 

ନିଦଦଚଶକ (PAI) 

2. ଶ୍ରୀ ମହମ୍ମେ ହାସିମ, IFS (OT) 

3. ସଶୁ୍ରୀ ସମ୍ତୃି ମିଶ୍ର, IFS (OT) 
49016685 M: 

9520493377 

ମାଦଲସିଆ 

1. ଶ୍ରୀ ଏସ.୍ ଇନବଦସକର, 

ନିଦଦଚଶକ (େକି୍ଷଣ) 

2. ସଶୁ୍ରୀ ଦସାମୟ ରଂଜନ ରାଉତ, 

IFS (OT) 

3. ଶ୍ରୀ ଦସବା ସାଇ ମରୁଲୀ, IFS 

(OT) 

49015229 M: 

8122242396 

ଆଦମରିକା / କାନାଡା 

1. ଡକ୍ଟର ରାଦକଶ ପାଦଣ୍ଡ, DS 

(AMS) 

2. ଶ୍ରୀ ଅଥଥି ସଜୀବନ, IFS (OT) 

3. ଶ୍ରୀମତୀ ଅବନି୍ତକା ସିଂହ, IFS 

(OT) 

23015447 M: 

7907845720 

ଇୋଲୀ ଏବଂ ଦେନ୍ 

1. ଶ୍ରୀମତୀ ନିତୁ  ଦ ାେିଆ, 

ନିଦଦଚଶକ (EW) 

2. ସଶୁ୍ରୀ ଉପସାନା ମହାପାତ୍ର, IFS 

(OT) 

3. ଶ୍ରୀ ଶ ୁମ ୍ର୍ଯାେବ, IFS (OT) 
23010710 M: 

8221089606 

ନୂଆ େଲି୍ଲୀ  

ମାର୍ଚ୍ଚ 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. 

 


