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 سینٹر کنٹرول 91 کووڈ وزارت برائے خارجہ امور کی طرف سے

 0202 مارچ، 19

 جو ہے، کی قائم الئن ہیلپ فعال ایک لئے کے کوآرڈینیشن پر 11کووڈ  ہی پہلے نے خارجہ وزارت۔ 1

 ۔ہے رہی کر کام 24X7 میں بالک ساؤتھکہ 

 +23012113-11-91 ،(فری ٹول) 1022110111 کچھ اس طرح ہے: نمبر ٹیلیفون کا روم کنٹرول۔ 0

 ای اور  23018158-11-91+ نمبر فیکس ،23017905-11-91+ اور  23014104-11-91+، اور

 ۔covid19@mea.gov.in:  میل

 متعلقہ ، ہر ایک کے نام کے سامنے درج ذیلافسران ذیل مندرجہ عالوہ، کے الئنوں ہیلپ مذکورہ۔ 3

 ۔ہیں دستیاب لئے کے کرنے فراہم مدد لئے کے عالقوں جغرافیائی

 نمبر ٹیلیفون نام کا آفیسر عالقہ

 لئے کے الئن لینڈ)

 (11-91+:کوڈ
 :کوڈ کیلئے موبائل (

(+91 

 

 جے ی،گنگت گلوریا حترمہم 1 کیریبین اور امریکہ الطینی

  (سی اے ایل) ایس
 آئی بیجیلی، انوپ جناب۔ 0

 (ٹی او) ایس ایف
 واس،ھکیت اانچیت محترمہ۔ 3

 (ٹی او) ایس ایف آئی
49018385 M: 
9895981153 

 ایس جے رویندر، آر جناب۔ 1 افریقہ

 (اے ڈبلیو اینڈ سی)
 آئی ایس، این ارشا محترمہ۔ 0

 (ٹی او) ایس ایف
 آئی آر، کمار اشوک جناب۔ 3

 (ٹی او) ایس ایف

 
 
 
 

49018431 M: 
9751888687 

 جے ،پربھات منیش جناب۔ 1 ایشیا وسطی اور روس

 (ERS) ایس

 سنجے وجے دگ جناب۔ 0

23013410 M: 
7291078057 



 (ٹی او) ایس ایف آئی پاٹل،
 آئی ٹی، رنگشری محترمہ۔ 3

 (ٹی او) ایس ایف

 خلیج
 

 ناگیندر وی وی ٹی ڈاکٹر. 1

 (خلیج) ایس جے پرساد،
 آئی ر،کو جگپریت محترمہ. 0

 (ٹی او) ایس ایف
 آئی عبدالجلیل، محمد جناب. 3

 (ٹی او) ایس ایف

49018480 M: 
9205066104 

 چین
 

 جے سریواستو، نوین جناب. 1

 (اے ای) ایس
میری  رینجینا محترمہ. 0

 (ٹی او) ایس ایف آئی ورگیز،
 ،جھجریا کمار انیل جناب. 3

 (OT) ایس ایف آئی

23012038 M: 
9736424773 

  منگولیا/  کوریا/  جاپان
 

 انڈر کمار، ساحل ڈاکٹر. 1

 (اے ای) سکریٹری
 چیرین آشیش جناب. 0

 (ٹی او) ایس ایف آئی سموئیل،
 رویدی،چت یانویت محترمہ. 3

 (ٹی او) ایس ایف آئی

23015025 M: 
8447419492 

  بھوٹان/  یپال
 

 شکال،امیت اے  جناب. 1

 (شمال) ڈائریکٹر
 ،چودین نامگے محترمہ. 0

OT (SSFSI) 
 سنیل وایبھای جناب. 3

 او) ایس ایف آئی ،گوندانے
 (ٹی

23011710 M: 
8805176550 

کو چھوڑ کر  ملیشیا اور فلپائن سنگاپور،
 ، ایشیا مشرقی جنوب باقی

 م،اکریو ششانک جناب. 1

 (OIA-I) ڈائریکٹر
 آئی کمار، کھیلین جناب. 0

 (ٹی او) ایس ایف
 رشنی،پریاد پوجیا محترمہ. 3

 (ٹی او) ایس ایف آئی

24197935 M: 
8920616090 

  مالدیپ اور لنکا سری
 

 جے نارنگ، امیت جناب. 1

 (آر او آئ) ایس
 او شیرنگ،ت پھورپا جناب. 0

 (آئی ایس ایف ایس ایس) ٹی

23012591 M: 
9560415859 



 آئی گریوال، ماکریو جناب. 3

 (ٹی او) ایس ایف

 میانمار اور دیش بنگلہ
 

 جے پنت، سمیتا محترمہ. 1

 (ایم بی) ایس
 ل،سری پا ریڈیچتی جناب. 0

 (ٹی او) ایس ایف آئی
 ایف آئی مینا، ریتا محترمہ. 3

 (ٹی او) ایس

49016744 M: 
8639730094 

  فلپائن اور سنگاپور
 

 ،ساپکال وی وشواس جناب. 1

 (جنوبی) ایس جے
 یادو، سنگھ دھننجے جناب. 0

 (ٹی او) ایس ایف آئی
 ایف آئی تل،یم دھرو جناب. 3

 (ٹی او) ایس

49015244 M: 
9971873778 

  یورپ باقی کو چھوڑ کر اسپین اور ٹلیا
 

 جے آریا، سندیپ جناب. 1

 (ڈبلیو ای) ایس
 آئی سنگھ، کنیشکا محترمہ. 0

 (ٹی او) ایس ایف
 آئی شیکھر، نویندو جناب. 3

 (ٹی او) ایس ایف

23014416 M: 
9818957919 

 افغانستان اور ایران
 

 کمار، سریش ایم ڈاکٹر. 1

 (آئی اے پی) ڈائریکٹر
 ایف آئی ہاشم، محمد جناب. 0

 (ٹی او) ایس
 آئی مشرا، اسمرتی محترمہ. 3

 (ٹی او) ایس ایف

49016685 M: 
9520493377 

 مالئیشیا
 

 انباسکر، ایس جناب. 1

 (جنوب) ڈائریکٹر
 رانجن سومیا محترمہ. 0

 (ٹی او) ایس ایف آئی ،راوت
 مرلی، سیوتیسائی جناب. 3

 (ٹی او) ایس ایف آئی

49015229 M: 
8122242396 

 ناڈاک/  امریکہ
 

ڈی  پانڈے، راکیش ڈاکٹر. 1

 ایس، )اے ایم ایس(
 آئی جیون،اسھ اتھیت جناب. 0

 (ٹی او) ایس ایف
 آئی سنگھ، اونتیکا محترمہ. 3

 (ٹی او) ایس ایف

23015447 M: 
7907845720 



 اسپین اور اٹلی
 

 بھاگوتیا، نیتو محترمہ. 1

 (EW) ڈائریکٹر
 ترا،اپاموہ اسانااپ محترمہ. 0

 (ٹی او) ایس ایف آئی
 ایف آئی یادو، بھموش جناب. 3

 (ٹی او) ایس

23010710 M: 
8221089606 

 

 دہلی نئی

 0202 مارچ، 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


