
















 

జ��య పట�ణ ఆ��గ� �ష� , ల�� ��గం�ా ����   �.ి ఆ�. �(ిHealth CRP) �ధుల� 

 

I) స�� సమ�ఖ� �ా��� ే�య�ంచబ��న ����   �.ి ఆ�. �ి ��క� �ధుల� ���ంద �ెల�పడ���న�� 

 

1. స�యం స�యక సంఘ�ల� మ��య� �ా�� క�ట�ంభ సభ��ల �వ�ాల� ��క��ం�, అందుల� గర�వ�, బ��ంతల 2 

సం!!ల�ప� �ిల�ల జ����, ����రబ�కల జ����, క��� షణ �ిల�ల, �స�హయత వ�ా� ల జ���� ��క��ం� ఒక ���స�� ల� 

�� ందపర���. 

 

2. స�� సమ�ఖ� ��ల�ా�� �ట�ం� ల�మ�� �ట�ం�, ఆశ అద��తన �ర���ంచుక�న� �ధం�ా సహక��ం��� అందుల� 

�ా�ా���ా�హక క�ట� సభ��ల సమ����ా��� �జర� అ���ల� చూ���. 

 

3. ప�� మ�� సమ���శం ల�ఈ ���ం�� అం�ాల��ౖ చర�జ���� �ధం�ా చూ��� మ��య� అందర� సభ��ల� సమ����ా��� 

�జర� పర���. 

a) గర�వత�ల,  బ��ంతల ఆ��గ�ం. 

b) �ిల�లక� సంబం��ం�న ట��ాల� (2 సం!! ల�ప�).  

c) క��� షణ �లి�ల.  

d) NCD ���ాల జ����ల మ��య� ���త� (�.�,ి ష�గర�, �ా�న��, �����, హృదయ, మ�న�ిక సంభం���� 

       �ా�ధుల�). 

e) �ర� మ��య�  �ా���ధ�ం. 

f)    �ామ��క అంశం�� ౖ

4)  స�యంస�యక సంఘ�ల ��ల�ా�� �ట�ం� ��ే� , సమయం �ెల�సు���, ప�� సంఘం �ట�ం� �జర� అయ�టట��  

     చూసు��� సంఘం �క� ఆ��గ� మ�స �����క �� ంధపర���. 

 

5)  మ�� �ర���ంచు ప���న �ార�క�మ�ల� ����  �.ిఆ�.�ిల� �ేయవల�ను. 

 

6)  ����  �.ిఆ�.�ి ఆశ అనుసం��నమ� ల� ఈ ���ం�� �ార�క�మ�ల� �పేట�వలయ�ను. 

 

a) స�పంల�  ఉన� UPHC(పట�ణ ఆ��గ� ��ంద�ం) నుగ����ం� �ర� అక�డ ఉన� ��క�� ANM,ASHA �� 

 ప���ేయం �ేసు���ా�. 

 

b) మ������ాడల ఇంట� జ����� (Slum House Hold), స�� సమ�ఖ�ల �ా���ా ��క��ం�, ఆశ��, ANMక� 

     �ేక��ా��. 

i) అందుల� స�యంస�యక సంఘ�ల� ఉన�ఇంట� �వ�ాల�. 

 

ii) స�యంస�యక సంఘ�ంల� ల���ా�� ఇంట� �వ�ాల� ��క��ం���. 

 

iii) NCD (Screening) �ీ���ం�:- � స�పమ�ల� ఉన� స�� ల�� క�ట�ం��ల.  

 



 
 

c) ఈ ���ం�� ���ాల �వ�ాల� �సు��� ఆశ ఎ�.�.ి�� ఆ� (NCD App)ల� �� ంధపరచ����� సహక��ం���. 

 

a. మధు��హo (ష�గ� �ా���) 

b.రక��� ట� (�.�)ి 

c. గ�ం� ెజబ��ల�  

d. �ా�న�ర� 

e. ����� సంబం��త �ా�ధుల� 

f.మ�న�ిక �ా�ధుల� 

g. ఇతరత� �ా�ధుల� 

 

D) ఆశ అనుసం��నంల� ప�� ��ల అంగన�ా�� ��ంట� ల� UHND (అర�� ����  నూ�ట��ష� �)ే ���న గర�వత�ల�,  

    బ��ంతల� మ��య� ����రబ�కల� అంగన�ా�� ��ంట� క� వ�ే�ల చూసు���ా�. 

 

E) ����  �ి.ఆ�.�ి ఆ��క� సంబం��ం�న స�� సమ�ఖ� ప����ల�� స�యం స�యక  సంఘ�ల ఆ��గ� సంభం��ం�న  

    జ���� NUHM ప�స��ాలల� న�దు �ేయ��. 

 

F) స�� సమ�ఖ�ల�� అ�� స�యం స�యక సంఘ�లక� NUHM ఆ��గ� �ార�క�మ�ల��ౖన �� ష� ఆ��� (Social  

    Audit) జ���� �ధం�ా �యే��. 

 

G) ఆ��గ�ం, �� షణ, �ా���ధ�ం, �� ౖ��ంద� , ప�భ����ల� �ేపడ�త�న� �ార�క�మ�ల� స�� సమ�ఖ� ల�� సంఘ� సభ��లక�  

     �ె�య�యేడంల���లక �ాత� �� �ంి���. 

 

       H) ప����ల �క� సంబం��ం�న పట�ణఆ��గ� ��ంద�ం ��ల�ా�� సమ���శంల� � ��� �ా�� ప�  (Work Done Report) 

            సూ�కను అనుబం��త ANM, మ��య� స�� సమ�ఖ� అధ���ాల� �� సంతకం �ేసు��ల��. 

 

       I) � స�� ప����ల�� జ��బ�, సంబం��o� �ాల�ను గ�ణo�ా వచు� �ెంగ�,మల���య, ���న గ����,���  మ��య� ఇతరత�    

          క���� ల�oట� మహమ���� సంబం��o� జ��ాలను గ����ం�,ఆశ అనుసం��నంల� పట�ణ ఆ��గ� ��ంద�ం (UHC) ల�  

          న�దు �యే��. 

 

      J) �ళ� ���చ��ల�, ట��(TB) �య, క�ష��  (leprosy) సంబం��o�న �ా�ధుల� గ����ం� పట�ణ ఆ��గ� ��ంద�ం (UHC) ల�  

          న�దు �యే��. 

 

    K) HCRP జ��య ఆ��గ� �ార�క�మ�ల� ప�� �� ��, ��-వ���ం� �,ే త�� �ాల �ా�� ఉత��ాలల� �ాల������. 

 

    L) స�� సమ�ఖ�ల� మ��య� సంఘo �క� ��ల �ా�� ఆ��గ� మ�స�����క �� ందప��� సంఘ సభ��లక� �ావల�ిన� ����  

        �ా�oప�ల� �ర���ం���. 

7) ����   �.ి ఆ�. �ి ���ంద �లె�పబ��న ప�స��ాలను ��ా య��; 



       a) మ�� (MAS) సమ���శ ప�స�కo 

       b) ప�భ�త� ��వల పర����ణల� 

       c) �స��యత ��ా� రణ ప�స� కం 

       d) మ��(MAS) �ార�క�మ�ల ప�స�కం(��త���) 

       e) � స�� ప����ల� క�ట�ంభ జ���� �వ�ాల�(సంఘంల� ఉన��ార� & సంఘంల� ల�� �ార�)   

   

f) జనన మరణ�ల ���ష�ర�. 

 

8) (HCRP)����  �.ిఆ�.�ి �� ��రవ ��తనం:- 

a)  స�� సమ�ఖ�ల� ఆ��గ� పరం�ా NUHM �ార�క�మ�ల� EC ��ా�ణo ప��ారం ��ేంచును. ఈ ఫం� �క� స��  

     సమ�ఖ���  MEPMA నుం�� NUHM Untied Fund అంద �ేయబడ�త�ం��. 

 

           b) ����  �.ిఆ�.�ి ��రవ ��తనం �� ంధపరచు NUHM �ార�క�మ�ల� అనుబం��త ANM మ��య� స�� సమ�ఖ�    

               అధ���ాల� ���ర దు� �కరణ పత�ం ��రవ ��తనం స�� సమ�ఖ� నుం�� ల�ంచును. 

 

         c) ��రవ ��తనంను నగదు ర�పం�ా �ె��ంచ క�డదు ��ె�ంప� �ెక������ా �ా� ECS (Electronic clearing service) 

             ప����యల��� �ె��ం���. 

 

9) ����  �.ిఆ�.�ి (HCRP)స�� సమ�ఖ� నుం�� �����ం� ే���నం. 

        a) ����  �.ిఆ�.�ి స�� సమ�ఖ��� �శ�స�యం�ా ఉన�ంత �ాలం పద�ల� ��న�ా��ంచ బడ���ర�. 

 

b) HCRPను �����ంచ����� స�� సమ�ఖ� ఈ ���ం�� సూ�ం�న మ�ర�దర��ాలను �ాట�ం���. 

i) HCRP ప��ర� 6 ��లల���ర�గ� పర�చుటల�ఆ�ం�న ��రక� �ధుల� �ర���ంచ ల�క �� ��న�� 3 ��లల 

�ాలoల� ప�గ� కనపర�చుటక� HCRP�� ��త ప�ర�క �� ఇవ�వల�ను. 

ii) ప��ర� ��గల�� ����  �.ిఆ�.�ి (HCRP)ను స�� సమ�ఖ� సర�సభ� సమ�ఖ� ��ా�నం ప��ారం �����ంచ 

వచు�ను.ఈ �షయం��ౖ స�� సమ�ఖ� సర�సభ� సమ�ఖ� సమ���శం సభ��లక� �ె�య�పర� నూతన 

HCRP ధరఖ�సు� ల� ��క��ం� �యమ�బంధనల ��రక� HCRP� �య�ంచు��� అట��  �వ�ాలను 

MEPMAక� �ె�య� పర�సూ�  ఆ���కమధత��  ��న�ా��ంచూటక� అ������ం���. 

**** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

సంఖ� ����  �.ిఆ�.�ి (HCRP) �ేయ� �ార�క�మ�ల� ప���ా��త �ా�����ికం 

1 ప�� ��ల � స�� సమ�ఖ�ల� మ�� సమ���ాల� ఆశ (ASHA) సభ� �ార�ద����ా 

జ���ిం��� 
100 

2 మ������ాడల గృ�ల జ���� మ��య� ఎ� �ి�� �ీ���ం� మ��య� మందుల సమ�� 

(మధు��హo( ష�గ� �ా���), రక��� ట� ( �.�)ి, �ా�న�ర�, మ�న�ిక �ా�ధుల�, గ�ం� ె

జబ��ల�) జ���ిం�నందుక� 

50 

3 మ�� ప�స�క �ర�హణ మ��య� 14 మ�� ���ష�రల� (బ�� ���ిం�) – పర����న 50 

4 � స�� ల� ప�త�క ����  �ా�ం�� (ఆ��గ� ���ాల� �స�రణ)�ర���ంచుటక�  50 

5 � స�� సమ�ఖ� ప����ల�� క�ట�ంబ ఆ��గ� �వ�ాల�, సంక�మన �ా�ధుల� (�ళ� 

���చ��ల�, ట��(TB), �య, క�ష��  (leprosy), �ెంగ�,మల���య, ���న గ����,���  

మ��య� ఇతరత� క���� ల�oట� 

25 

6 స�� సమ�ఖ�ల�� సంఘ సభ��ల� ఆ��గ� �వ�ాల� ప�త�క ���ష�ర� �� ందపర���. 25 

7 �క� దగ�రల� ఉన�పట�ణ ఆ��గ� ��ంద�ం ల���ల�ా�� మ��  ����  క�ట� సమ���శం�� 

�జర� అ��నుందుక� 
100 

8 జ��య ఆ��గ� �ార�క�మంల� సంఘ సభ��లను సమక��ా�� 100 

9 ఆశ అనుసం��నంల� ప�� ��ల అంగన�ా�� ��ంట� ల� UHND (అర�� ����  నూ�ట��ష� 

�ే) ���న గర�వ�, బ��ంతల ����రబ�కల� ��క��ం��� 
100 

10 స�� సమ�ఖ� ల� ��ల�ా�� ఆ��గ� మస�����క �ర�హణ ��ర��� 50 

11 � స�� ల�� �స�యత వ�ా� ��� �ెం��న �ార� ( ���టన �ేయ��ార�, ��ాశ�య�ల�, 

��� వ�పర�ల�, ��న�ప����వంత�ల�,�ా� �ిక�ర�� , వ�వృదుల� (�.�.ి�))  
100 

12 గర�వత�ల�, బ��ంతల�, క��� షణ �ిల�ల (SAM children) మ��య� ప��ే�క ���ష�ర 

లను  �� ందపర�చుట 
100 

13 ఆశ మ��య� ANM అనుసం��నo �� స�� ల�� �ిల� క� ట��ాల� ధగరల�� పట�ణ ఆ��గ� 

��ంద�ం (UPHC) పం�ించ�����.  
100 

14 �ాలనుగ�ణo�ా వ��ే వ�దులను గ����ం� ���త� ��త�� �ా�� పట�ణ ఆ��గ� ��ంద�ం 

(UPHC) ��ంట� క� ప�ంప����� HCRP కృ� ి�ేయ� 
100 

15 � స�� ల�� రక���నత వ�క�� ల గ����ంప� మ��య� �ా��� పట�ణ ఆ��గ� ��ంద�ం 

(UPHC)�� �ేర��ట 
50 

16 స�చ����న �ట�� �����ంచట���� � స�� ల�� సమ�జ ప�జలక� అవ�ాహన 

క��ంచడం, ��గ��ట� వనర�లను గ����ంచడం 
25 

17 ఇతర �ార�కల��ాల� �ా���ధ�ం మ��య� మల �సర�న ర��త(ODF) స�మ� లల� 

అవ�ాహన క��ించుట.  
25 

18 జ��య ఆ��గ� �ార�క�మ�ల స�కరణ మ��య� �ాల�� నడం 50 

&&& 


