
పత్రికా త్రపకటన  

విజయవాడ  తేదీ 27-04-2021  
 

కృష్ణ జిలా్లలో కోవిద్ ఆసుపత్రులుగా అనుమి పొందిన, నియమొంచబడిన  కోవిడ్ హాస్పి టల్స్ ,( 

బెడ్ల ా) సూపరొంటొండొంట్ పేరు: మొబైల్స నొంబర్ & నోడల్స అధికారుల పేరు , మొబైల్స నొంబర్ 

జాబితాను త్రపకటొంచడొం జరగొందని జిలా్ల కలెక టర్ మొంగళవారొం ఒక త్రపకటనలో తెలిపారు.   

1) టైమ్ హాస్పి టల్స్  పివిట లిమటడ్ ఆటోనగర్ బస్ స్ట ట ్, విజయవాడ ( 80 ) డాక టర్. స్వ ర ణలత , ఫోన్ 

నొంబర్ 7989572570, ఎన్ . నాగేశ్వ రరావు, 9666698554 పి ఓ డివై డబా్ల్ూ  ఓ  
 

 2) నిత్రా ఇన్ి ిట్యూ ట్ ఆఫ్ మెడికల్స సైన్ స్ అొండ్ రీసెర్్  సెొంటర్, ఇత్రబహీపటన ొం (400) 

డాక టర్.స్పవరొంజన్ 9666665275 జీవన్ 9133575143 డిఇఓ ఓ / ఓ జెడి ఎహెచ్  
 

3) పినన మనేని ఇన్ి ిట్యూ ట్ ఆఫ్ మెడికల్స సైన్ స్, చైనౌతపలి ా(500) స్టర ీశివ 9642222201 స్పహెచ్. 

చత్రకని 9878945191 AD O / o JD ఫిష్రీస్  
 

4) ఎొం వి ఎస్ యాక్స్ డొంట్ హాస్పి టల్స, పుషి్  హోటల్స (30) డాక టర్ ఎొం వొంర కృష్ణ 9505050999 అకలూ  

7569195897 పిఎస్ పసుాత్రరు, పమత్రరు (ఎొం) 
 

5)  కాూ పిటల్స హాసి్ప టల్స, కనురు (50) డాక టర్ విబి సురేష్ కుార్ 7569188929 ఎన్ డి శేషు 8247323003 

పిఎస్ నాగవరపిా డ్ల, ఉొంగుట్యరు (ఎొం)  
 

6) ఇొండోత్రబిటష్ హాసి్ప టల్స, opp. మెడికల్స కాలేజీ (50) డా.గౌతొం చౌదర 9100069933 జగదీష్ 

8074063921 పిఎస్ ఎడ్లపుగలాు, కొంక్సపాడ్ల (ఎొం) 
 

7) ఆొంత్రర హాసి్ప టల్స్  మచిలిపటన ొం ఎ యూనిట్ ఆఫ్ విశ్వ దీ్ మెడికల్స స్రీవ సెస్ ప్రైవేట్ లిమటడ్ 

(50) "డా.కె.పూరాన  చొంత్రద రావు "8466996286 ఓొం తేజేజస్పవ  9885197746 ఓ / ఓ డిడబ్ల్ాూ ఎొంఎ 
 

8) నాగారుున హాస్పి టల్స, కనురు (20) "జి విశ్వ మోహన్ చీఫ్ ఆపరేటొంగ్ ఆఫీస్ర్ "9346786949 చత్రకరర్ 

9492555097 ఎస్పఎల్స ఓ / ఓ లేబర్, గుడివాడ 
 

9) కామనేని హాస్పి టల్స, తడిగడప 100 అడ్లగుల రోడ్ (45) డాక టర్ వి నవీన్ కుార్ 9247259479 స్టర ీఫాని 
8328374367 ATW O / o DTW 
 

10) ఉతతమ ఆసుపత్రి, రామవరపాడ్ల 22 డాక టర్ పవన్ 8142280222 పి స్టరనీివాస్ 9492555092 ALO 

విజయవాడ 
 

 11)  కృష్ణ గాూ ప్రరట , పుషి్  హోటల్స (20) డాక టర్ దీపిత 9603103332 స్టరకీాొం్ 8686621179 పిఎస్ జుపుడి 
 

 12) లలిత లైఫ్ కేర్ హాస్పి టల్స, ఎస్పట ఇొంటర్నన ట్ ఆఫీస్, మొగత్రల్లజుి రొం (25) డాక టర్ ఎొం స్పొంధురా 

7330957007 స్పహెచ్ వొంకటేశ్వ రాు 9848248879 పిఎస్ గోాల్ల, పెనమలూరు (ఎొం) 
 

 13) జిలా్ల ఆసుపత్రి - మచిలిపటన ొం (250) డాక టర్ ఆర్ ారవి 8008553520 ఎస్.రఘునొంద 

8008705709 అస్పసెటొంట్ డైర్నక టర్ చేనేత & వప్ర తాలు, మచిలిపటన ొం  
 



14) త్రపభుతవ ొం జనరల్స హాస్పి టల్స- విజయవాడ (750) డాక టర్ శివ శ్ొంకర్ 9866041540 " రూ్ కాొం్ "" 

9966698090 "" జూనియర్ అస్పసెటొంట్. లేబర్ ఆఫీస్, విజయవాడ "  
 

15) రైలేవ  హాస్పి టల్స _ విజయవాడ (60) డాక టర్ నజీర్ 97013 73500 స్తూ నారాయణ 9293145131 

డిజిటల్స అస్పసెటొంట్. విజ్ రూరల్స 
 

 16)  ఆయుష్ హాసి్ప టల్స, కర్నన్స్  నగర్ (60) డాక టర్ కెఎలివ  త్రపాద్ 99487 77111 సుధాకర్ 7997237473 

డివై ఇఓ విజయవాడ (ఓఎస్) 
 

17) హరని హాస్పి టల్స, పుషి్  హోటల్స (18) డి. గాలి ర్నడి ి9550098847 జి ఈశ్వ ర్ 9492687740 పిఎస్ 

పురుషోతతొంపతొం, గనన వరొం (ఎొం)  
 

18) లతా సూపర్ సిె షాలిటీ ఆస్ి త్రులు, పుషి్  హోటల్స (20) డాక టర్.చల్లస్ని త్రపమోద్ M.D., D.M- 

న్యూ రాలజీ 9491994769 స్టర ీఫానితేజా 9642923770 డిజిటల్స అస్పస్ట.వైయురు 
 

 19)  గాయత్రి హాస్పి టల్స్ , రాఘవయూ  పార్్  (32) Dr.A.V.SUBBA RAO 9985036760 రవి 9705860390 

డిజిటల్స అస్పసెటొంట్ విజయవాడ త్రగామీణ 
 

 20)  SAI భాస్్ ర్ హాస్పి టల్స్  (BMR హాస్పి టల్స్  యొక్  యూనిట్), పుషి్  హోటల్స (30)  డాక టర్ ఆకర్ ్

కోటగర 9989104010 పి క్సషోర్ కుార్ 9885366430 సీనియర్ అస్పసెటొంట్ డిడిఎస్బి్ల్ాూ   
 

21) ఆొంత్రధా హాస్పి టల్స్  (విజయవాడ) పివిట లిమటడ్, ఐవి పాూ లెస్ (60) డాక టర్ కృష్ణ కాొం్ 

9849399099 ఎస్ నాగ స్టరనీు 9492466889 పిఎస్ తోటవలాూరు 
 

 22)  ఆొంత్రధా హాస్పి టల్స్  (భవనిపురొం) పివిట లిమటడ్ (60) డాక టర్ రవీొంత్రదనాథ్ 9440257441 స్పహెచ్ 

రాజేష్ 9700563711 డిఎ గొలపాుడి 
 

 23) విజయ సూపర్ సెి షాలిటీ హాస్పి టల్స్ , పుషి్  హోటల్స (20) శ్ర్ బాబ్ల్ 9441844477 జి చొందు 

రాహుల్స 9205569729 పిఎస్ రామనన పుడి, గుడివాడ 
 

 24)  సెొంటని హాస్పి టల్స్  ప్రైవేట్ లిమటడ్, వినాయక్ థియేటర్, ఎలురు రోడ్ (20) డాక టర్ క్సరణ్ 

బాబ్ల్ 9182102119 పొంగడియా 8977778801 పిఎస్ జొంగగుడొం  
 

25)  లైఫ్ లైన్ త్రిమూరత హాస్పి టల్స, దోరన కలాు రోడ్ (15) డా.ఐ.సురేష్ 9490608122 ట క్సరణ్ కుార్ 

9493507995 పిఎస్ అలాూరు, ముదినేపలి ా
 

 26)  అనిల్స న్యూ రో అొండ్ త్రాా, బిఎస్ఎన్ఎల్స కారాూ లయొం, చుుతగుొంట (30)  డాక టర్ డి అనిల్స 

కుార్ 9885250666 ఎస్ సుధారాణి 7901610168 ాొంకేిక నిపుణుడ్ల, ఓ / ఓ మెపాా , విజ. 
 

 27)  కె వి షైన్ హాసి్ప టల్స, పుషి్  హోటల్స (50) డాక టర్ వికాస్ 9100446633 డి. ాొంబ శివరావు 

9154054109 ఎపిఎొం నొందివాడ  
 

28)  సాై ల్స హాస్పి టల్స, స్పొంగ్ నగర్ (30) డాక టర్ వొంకటేశ్వ రాు 9490438306 ఎన్ దాసు 9154054166 స్పస్ప 

విజయవాడ రూరల్స 
 



 29)  విజయ్ ఆరోో అొండ్ యాక్స్ డొంటల్స కేర్, నక్ ల్లరోడ్ (18)  డాక టర్ విజయ్ కుార్ 9866110551 

త్రకాొంి 7989300789, 9491253240 పిఎస్ చోదవరొం, పెనమలూరు APRO ML ఆరీ టసీ బా్ ిొండ్ దగ గర 
 

 30)  స్టగాోబల్స మల్టట సెి ష్ల్స హాసి్ప టల్స (35) డాక టర్ బోసు 9246472499 శ్శొంక్ 8121887737, 7013129343 

పిఎస్ గొంగూరు, పెనమలూరు  
 

31) అసుర్ హాస్పి టల్స , పుషి్  హోటల్స దగ గర డాక టర్ స్టరరీర్ నారాయణ్, 9949444565, ఎస్. సురేష్ , 
9948373421 
 

32) సౌజనూ  హాస్పి టల్స, డోరన కల్స రోడ్ డా. ఆదితూ , 9494475875, హరవ్ర ధన్, 6301241331.  

33)  అరుణ్ క్సడ్నన  సెొంటర్, దోరన కలాు రోడ్ (8) డాక టర్ అమా నన  9177782929 
 

 34) తమా  వినోద్ ర్నడి ిత్రుి హాస్పి టల్స, పమత్రరు (20) శివ శేఖర్ 8985556611 స్ప త్రపరనరావు 

9154054110 ఎపిఎొం పెనమలూరు  
 

35) రవి హాస్పి టల్స, Opp.Swathi త్రపెస్, సూరూ రాపేట (20) డాక టర్ కె. రవికాొం్ 8885218888. ఐ . 

యేసుపాదొం 9963534510 
 

 36)  ఈవీఆర్ హాస్పి టల్స, గుడివాడ (20)  డాక టర్ రాజలక్ష్మా  8017255457 కృష్ణకాొం్ 7287080513 పిఎస్ 

ఉొంగుట్యరు, 
 

 37) చరత స్టర ీహాస్పి టల్స, నక్ ల రోడ్ (20) డాక టర్ విజయకుార్ 9246490999 పి చైతనూ  8121020284 

పిఎస్ రాయూరు, తోటవాలాురు 
 

 38)   హెల్సి  హాసి్ప టల్స, Opp. రాఘవయూ  పార్్  (25 )డాక టర్ జయొం్ బాబ్ల్ 8095355555 I శివార్నడి ి

6301576757 పిఎస్ గనన వరొం  
 

39)  హార్ట కేర్ సెొంటర్, సూరాూ రాపేట (20)  రవి 9640533344 బి చైతనూ  9959434817 పిఎస్ గనన వరొం  
 

40) ఎస్ వి ఆర్ న్యూ రో సెొంటర్, పివిపి పక్ న (18) శ్శిరర్ 9701430731 కె రఘు బాబ్ల్ 9248112999, 

9014700000 పిఎస్ లిొంగావరొం, గుడివాడ  
 

41)  స్టర ీఅను హాస్పి టల్స, సూరూ రాపేట (50) మీరవళి 9010568855 ఓొం ాయి త్రపదీ్ 9900603279 పిఎస్ 

పెరురు, ముదినేపలి ా
 

 42) ఎయిమ్్ , సూరూ రాపేట (50) డాక టర్ నాగ మలేశా్వ రరావు 9440260155 పి మనోజ్ కుార్ 

8247331188, 7382223397 పిఎస్ దేవపుడి, ముడిని లి ా
 

 43)  లిబరీట హాస్పి టల్స, ఆటోనగర్ బస్ స్ట ట ్ (40) డాక టర్ వై వి రవి త్రపాద్ 9848831919 జి చొంత్రదశేకర్ 

9154054116 ఎపిఎొం తోటవాలాురు  
 

44)  గఫార్ ిహాస్పి టల్స, నుజివ డ్ (100) డాక టర్ పి.త్రపాొంగ 9924448011 స్త్రకు వాదితూ  9701977350 

స్ొంక్షేమ కారూ దరి , నుజివ ద్  
 



45) ఎస్పవ డి హాస్పి టల్్స , విజయవాడ( 20)  డాక టర్ వి సున్సీ్  0.866247445 కె షోబన్ బాబ్ల్ 9154054131 

ఎపిఎొం కాొంచికచార ా 
 

46)  సురేష్ సూపర్ సిె షాలిటీ హాస్పి టల్స, దోరన కలాు రోడ్, విజయవాడ (20)  డాక టర్ ఆర్ సురేష్ 

9246787115 దాస్ర స్టరనీివాస్ రావు 9154054115 ఎపిఎొం పెనమలూరు 
 

47)  యూనియన్ హాస్పి టల్స, గవరన రేి ట్, విజయవాడ (25)  డాక టర్ రామ కృష్ణ క్సషోర్ 9989927626 ట 

స్టరనీివాస్ రావు 9154054114 ఎపిఎొం కొంక్సపాడ్ల  
 

48) ఆ స్టన్ు హాస్పి టల్స్ , ిరువూరు (50)  డాక టర్ విొంతా త్రసుి 7989492559 కె స్తూ ొం 6309078891 పిఎస్ 

కాకరాా, ిరువురు (ఎొం)  
 

49)  చైతనూ  లైఫ్ కేర్ హాసి్ప టల్స్ , మైల్లవరొం (20)  డాక టర్ కృష్ణ చైతనూ  7659900579 ఉయూ ల రాజా 

9985566639 పిఎస్ మైల్లవరొం  
 

50)  జాయిొంట్ కేర్ సెొంటర్, విజయవాడ (20)  డాక టర్ క్సరణ్ ర్నడి ి9505722345 వై యేహుషువా 

9154054125 ఎపిఎొం జి కొండూరు  
 

51)  ాయి ారవి హాస్పి టల్స్ , విజయవాడ (20)  డాక టర్ భగవాన్ 9866922799 ఎన్ శమూూ ల్స 

9154054126 ఎపిఎొం ఇత్రబహీొంపటనొం  
 

52)  చిక్సత్   హాస్పి టల్స, విజయవాడ (20)  డాక టర్ రబాా ని 7857868786 పి విన్ ొంట్ కుార్ 

9154054136 ఎపిఎొం ముసున్యరు  
 

53)  స్పటీ ఆరోోపెడిక్ సెొంటర్ (16 ) డాక టర్ పి రాజేొంత్రద 9848015418 కె విశ్వ నాధ్ 9154054204 స్పస్ప 

కాొంచికచేల  
 

54)  స్టర ీశొంి హాస్పి టల్స (50)  రమేష్ 9542941199 ఇఎస్ఎన్ మలేశా్వ రరావు 9154054280 స్పస్ప 

కొంక్సపాడ్ల  
 

55)  వొంకటేశ్వ ర ఆసుపత్రి, నుజివ డ్ (20) ఎన్ వి ఎస్ స్టరకీాొం్ 8656232229  
 

56)  మహేష్ హాస్పి టల్స (22) డాక టర్ వి మహేశ్వ ర రావు 9391929396 మొతతొం 3610 


