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MEA ക ോവിഡ്-19  ൺക്രോൾ സെന്റർ  

മോർച്ച് 19, 2020 

 

1. വികേശ ോര്യ മ്രോലയം ക ോവിഡ്-19 െംബന്ധിച്ചുള്ള ഏക ോപനത്തിനോയി 
മുൻപ് തസെ ഒര്ു ്പവർത്തന സെല്പപ് ലലൻ നമ്പർ സ്ഥോപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് 24 x 7 സതക്കു 
ഭോഗസത്ത കലോക്കിൽ ്പവർത്തിക്കുെു. 
2.  ൺക്രോൾ റൂമിസല സരലിക ോൺ നമ്പറു ളോണ് 1800118797 (കരോൾ ് ീ), +91-11-

23012113, +91-11-23014104  ൂരോസത  +91-11-23017905 എെിവ,  ോക്സ് നമ്പർ - +91-11-23018158 

 ൂരോസത ഇസമയിൽ : covid19@mea.gov.in. 

3. മു ളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൽപ് ലലനു ൾക്ക് പുറസമ,തെിട്ടുള്ള 

ഭൗമശോ്്തപര്മോയ ്പകേശങ്ങളിൽ െെോയം നൽ ുെതിനോയി തോസെ പറയുെ 

ഉകേയോഗസ്ഥർ ലഭയമോണ്.: 

്പവിശയ  

 

ഉകേയോഗസ്ഥന്സറ കപര്  

 

സരൽ:നം. 
(ലോൻഡ്
ലലനിനോയുള്ള 

ക ോഡ്: +91-11) 

(സമോലബലിനുള്ള 

ക ോഡ് : +91) 

ലോറ്റിൻ അകമര്ിക്ക &  ര്ീബിയൻ    1. കലോറിയ ഗോംഗ്സര,JS (LAC) 

2. അനൂപ് ബിജിലി, IFS (OT) 

3. അനിത സ തവോ്, IFS(OT) 

49018385  
സമോലബൽ: 

9895981153 

ആ് ിക്ക  1.R. ര്വീ്ര, JS(C&WA) 

2. ആർഷ N S, IFS(OT) 

3. അകശോക്സ ുമോർ  R., 

IFS(OT) 

49018431  

സമോലബൽ:: 

9751888687 

റഷയ & മധ്യ ഏഷയ  1.മനീഷ്  ്പഭോത് , JS(ERS) 

2.േിഗ്വിജയ് െഞ്ജയ് 

പോട്ടീൽ , IFS(OT) 

3.ര്ംഗ്ശീ  T, IFS(OT) 

23013410 

സമോലബൽ:: 

7291078057 

ഗൾഫ്  1. ക ോ.T.V.നോകഗ്ര  

്പെോദ് , JS(ഗൾഫ് ) 

2. ജഗ്പീത്  ൗർ , IFS(OT) 

3. മുെമ്മദ്  അബ്ദുൽ 

ജലീൽ, IFS(OT) 

49018480 

സമോലബൽ:: 

9205066104 

mailto:covid19@mea.gov.in


ലൈന  1. നവീൻ  ്ശീവോ്തവ , 

JS(EA) 

2. ര്ഞ്ജിന കമര്ി വർഗീ് , 

IFS(OT) 

3. അനിൽ  ുമോർ  

ജെോര്ിയോ  , IFS(OT) 

23012038 

സമോലബൽ:: 

9736424773 

ജപ്പോൻ/സ ോറിയ/മംകഗോളിയ  1. ക ോ. െോെിൽ  ുമോർ, 

അണ്ടർ സെ് ട്ടറി  (EA) 

2.ആശിഷ് സൈറിയോൻ  

െോമുകവൽ, IFS(OT) 

3.അൻവിതി ൈതുർകവേി , 

IFS(OT) 

23015025 

സമോലബൽ:: 

8447419492 

കനപ്പോൾ /ഭൂട്ടോൻ  1. അമിത് A.ശുക്ല, 

 യറക്സരർ(വരക്ക്) 
2.നംഗയ് കൈോ ൻ , OT 

(SSFSI) 

3.ലവഭവ് െുനിൽ 

കഗോണ്ടസന , IFS(OT) 

23011710 

സമോലബൽ:: 

8805176550 

സതക്ക്  ിെക്കൻ ഏഷയ , െിംഗപ്പൂർ , 

 ിലിലപൻ് & മകലഷയ എെിവിരങ്ങളിൽ 

ഒെിസ   

1.ശശോങ്ക് വി് ം, 
 യറക്സരർ  (OIA-I) 

2. നിഖിൽ   ുമോർ , IFS(OT) 

3. പൂജയ ്പിയേർശിനി , 

IFS(OT) 

24197935 

സമോലബൽ:: 

8920616090 

്ശീ ലങ്ക & മോലിേവീപു ൾ  1. അമിത് നോര്ംഗ്, JS(IOR) 

2.  ുർപ സഷറിങ്, OT (SSFSI) 

3.  വി് ം ്ഗീവൽ , IFS(OT) 

23012591 

സമോലബൽ:: 

9560415859 

ബംലോകേശ്  & മയോന്മോർ  1. ്മിത  പര്, JS(BM) 

2. ൈിട്ടിസറഡ് ി ്ശീപൽ , 

IFS(OT) 

3. റീത്ത മീന , IFS(OT) 

49016744 

സമോലബൽ:: 

8639730094 

െിങ്കപ്പൂർ &  ിലിലപ്പൻ്  1.വിശവോ് V. െപ് ൽ, 

JS(സതക്ക്) 
2.ധ്നഞ്ജയ് െിംഗ് യോേവ് , 

IFS(OT) 

3.്ധ്ുവ് മിത്തൽ, IFS(OT) 

49015244 

സമോലബൽ:: 

9971873778 

യൂകറോപ്പ്, ഇറ്റലി & ്സപയിൻ ഒെിസ  1.െരീപ് ആര്യ , JS(EW) 

2. നിഷ്  െിംഗ് , IFS(OT) 

3.നകവരു കശഖർ , IFS(OT) 

23014416 

സമോലബൽ:: 

9818957919 

ഇറോൻ  & അഫ്ഘോനിസ്ഥോൻ  1. ക ോ.  M. െുകര്ഷ്  ുമോർ, 

 യറക്സരർ  (PAI) 

49016685  

സമോലബൽ:: 



2. മുെമ്മദ്  െോഷിം , 

IFS(OT) 

3. ്മൃതി മി്ശ, IFS(OT) 

9520493377 

മകലഷയ  1. S. ഇൻബകശഖർ  , 

 യറക്സരർ  (South) 

2.ൌമയ ര്ഞ്ജൻ  റൗത്, 

IFS(OT) 

3. കെവിതി െോയി മുര്ളി , 

IFS(OT) 

49015229 

സമോലബൽ:: 

8122242396 

USA/ ോന   1. ക ോ. ര്ോക ഷ് പോസെ, 

DS (AMS) 

2. അതീത് െജീവൻ , IFS(OT) 

3. അവരി  െിംഗ്, IFS(OT) 

23015447 

സമോലബൽ:: 

7907845720 

ഇറ്റലി  & ്സപയിൻ  1.നീതു ഭോകഗോതിയ, 

 യറക്സരർ (EW) 

2.ഉപോെന കമോെപ്ത , 

IFS(OT) 

3.ശുഭം യോേവ്, IFS(OT) 

23010710 

സമോലബൽ:: 

8221089606 

 
നയൂ  ൽെി  
19 മോർച്ച് , 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. 


