ब्लॉक कन्व्हजर्न्स प्लॅ �नंग क�मट� (बीसीपीसी)
संरचना आ�ण कायर्
उद्�दष्ट: आरोग्य आ�ण शै��णक सेवा आ�ण आ�थर्क संधी तसेच त्यांच्या सरु ��ततेची हमी दे ण्यामध्ये मल
ु �

आ�ण िस्त्रयांकडून आलेल्या समस्यांचे �नराकरण करण्यासाठ� एक�त्रत उपाय सुलभ करणे.

उद्द�ष्टे :
1. मुल� आ�ण म�हलांना सामोरे जाणा-या समस्यांचे �नराकरण करण्यासाठ� आ�ण त्यांच्या संबंधात

व्ह�सीपीसीच्या �शफारशी पूणर् करण्यासाठ� �भन्न स्टे कहोल्डसर्मध्ये �नय�मत चचार् / संवाद सुलभ करण्यासाठ�

एक ब्लॉक स्तर�य मंच तयार करा.

2. �वलेज कन्व्हजर्न्स प्लॅ �नंग क�मट� (व्ह�सीपीसी) आ�ण िजल्हा कन्व्हजर्न्स प्लॅ �नंग क�मट� (डीसीपीसी) च्या

�नणर्यातील एक पूल म्हणून �वक�द्र�कृत �नयोजन सुलभ करा.

रचना आ�ण सदस्यत्व
बीसीपीसीची सदस्यता सरकार� �वभाग, स्था�नक संस्था, इश्यू-आधा�रत संस्था आ�ण संस्थांकडून वेगवेगळ्या

भागधारकांची प्र�त�नधीत्व करते. हे प्र�त�नधी व्ह�सीपीसी आ�ण डीसीपीसीमधील उपाययोजना आ�ण
�शफारसींसाठ�च्या योजनेचे �नयोजन आ�ण अंमलबजावणी प्रभा�वत करण्याच्या िस्थतीत आहे त.

भ�ू मका आ�ण काय�
1. व्ह�सीपीसीला डीसीपीसीला �लंक करा आ�ण चचार्, �नयोजन आ�ण �नधी वाटप मा�हती दे ण्यासाठ�
व्ह�सीपीसी आ�ण बीसीपीसी कडून डीसीपीसीकडे �शफारसी द्या.

2. संब�ं धत ब्लॉक स्तरावर�ल अ�धकाया�सह समस्या-आधा�रत �शफारशींवर चचार् करा आ�ण समस्येचे

�नराकरण करण्यासाठ� एक�त्रत कारवाई करा.

3. डीसीपीसीकडून व्ह�सीपीसीला �नणर्य द्या आ�ण जबाबदार प्रा�धकरणाच्या �नणर्याची अंमलबजावणी
करण्यासाठ� व्ह�सीपीसीला समथर्न द्या.
4. ग्राम अ�भसरण स�मत्यांना समथर्न.
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स�मतीत खाल�ल सदस्यांचा समावेश असेल:
सदस्यताः
1. अध्य�: ब्लॉक महसल
ू अ�धकार� / तहसीलदार
2. संयोजक: ब्लॉक �वकास अ�धकार�
3. पंचायत स�मतीचे प्रमख
ु (सवर्पाट�, पंचायत स�मती)
4. िजल्हा प�रषद सदस्य (स�क्रय म�हला सदस्य)
5. पोल�स उप�नर��क
6. उप �श�ण अ�धकार�, माध्य�मक �श�ण �वभाग, िजल्हा प�रषद
7. ब्लॉक �श�ण अ�धकार�
8. व्यावसा�यक प्र�श�ण / औद्यो�गक प्र�श�ण संस्था
9. �वस्तार अ�धकार� डीआरडीए
10. तालक
ु ा आरोग्य / वैद्यक�य अ�धकार�
11. बाल �वकास संर�ण अ�धकार�, डब्ल्यस
ू ीडी �वस्तार अ�धकार�
12. राज्य कृ�ष अ�धकार�
13. तालक
ु ा कृषी अ�धकार�
14. ब्लॉक डेपो मॅनेजर, राज्य प�रवहन
15. ग्राम अ�भसरण स�मतीचे दोन प्र�त�नधी
16. शहर महा�वद्यालयातील तरुण प्र�त�नधी
17. नागर� समाज प्र�त�नधी
18. सामािजक कायर्कत�
1 9. कॉप�रे ट प्र�त�नधी
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