ब्लॉक कन्व्हजर्न्स प्लॅ �नंग क�मट� (बीसीपीसी)
संरचना आ�ण कायर्
उद्�दष्टः आरोग्य आ�ण �श�ण सेवा आ�ण आ�थर्क संधी आ�ण मल
ु � आ�ण म�हलांच्या सरु ��ततेची
हमी दे णार� समस्या आ�ण समस्या सोड�वण्यासाठ� समस्यांचे �नराकरण करण्यासाठ�.
उद्द�ष्टे :
१. समद
ु ाय संवाद, सेवा आ�ण कायर्क्रमांच्या दे खरे खीद्वारे मल
ु � आ�ण म�हलांना त�ड द्याल
लागणायार् समस्या आ�ण समस्या ओळखणे आ�ण त्यावर संवाद करणे.
२. मल
ु � आ�ण म�हलांकडून आलेल्या समस्यांचे आ�ण समस्यांचे �नराकरण करण्यासाठ� बहु�ेत्रीय अ�भसरण समाधान आ�ण �शफारसी �वक�सत करणे.

३.

ब्लॉक कन्व्हजर्न्स �नयोजन स�मतीच्या (BCPC) आ�ण िजल्हा कन्व्हजर्न्स �नयोजन
स�मतीच्या प्र�क्रया करण्यासाठ� दव
ु ा (DCPC)

रचना आ�ण सदस्यत्व
स�मतीमध्ये तीन घटक असतील - 1) कायर्कार� स�मती, 2) सामान्य मंडळ सदस्य.

कायर्कार� स�मती

तकर्ः
या स�मतीचे सदस्य प्रामख्
ु याने वेगवेगळ्या �वभागांचे प्र�त�नधीत्व करतात आ�ण ग्राम पातळीवर�ल
योजना / कायर्क्रमांची मा�हती दे ण्याची जबाबदार� त्यांच्यावर आहे त. या सदस्यांना एक�त्रत कारवाईसाठ�
उपाय आ�ण समथर्न �मळ�वण्यासाठ� ग्राम पंचायतीच्या ग्रामपंचायतीमधील त्यांच्या �वभाग / कायर्क्रम
स�मत्या (व्ह�एचएसएनसी, ग्राम सतकर्ता स�मती, पालक �श�क संघटना, एसएमसी, इतर स�मत्या) यांना
�नसगार्च्या पातळीवर समस्या येऊ शकतात. ह� स�मती यव
ु ा, म�हला आ�ण अल्पसंख्य समद
ु ायांची
�नयोजन आ�ण �नणर्य घेण्यात सहभाग घेते याची खात्री करते. ह� स�मती आपल्या सदस्यांना मल
ु �ंच्या
आ�ण म�हलांच्या स�मीकरणासाठ� ग्राम पातळीवर (ग्राम पंचायत, आरोग्य उप-क�द्रातील संयक्
ु त �नधी,
14 व्या आ�थर्क आयोगाच्या अंतगर्त �नधी इत्याद�) बजेटवर चचार् करण्यासाठ� आ�ण त्यावर प्रभाव
पाडण्यासाठ� एक मंच प्रदान करते.
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भ�ू मका आ�ण काय�
१.

व्ह�सीपीसीचे कामकाज थेट करा

२. क�मट�च्या समद
ु ायाशी संवाद आ�ण ब्लॉक पातळीवर�ल अ�धकाया�ना समन्व�यत करा
३. वषार्तन
ू दोनदा डेटा संकलनाद्वारे सेवा आ�ण स�ु वधांचे पर��ण करा
४. ग्रामसभा आ�ण ब्लॉक स्तरावर समद
ु ायाकडे केलेल्या कारवाईचा अहवाल
५. �लंग �वश्लेषण, डेटा संकलन आ�ण दे खरे ख यावर प्र�श�ण व �मता �नमार्ण करणे

सदस्यता: - आपल्याला �ेत्राद्वारे क्लस्टर स�ू चत करते
१. ग्राम पंचायत म�हला सदस्य
२. सरपंच / उप सरपंच (जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा)
३. प्राथ�मक-माध्य�मक �प्रं�सपल / व�रष्ठ �श�क (एकूण 2 साठ� प्रत्येक स्तरावर एक)
४. अंगणवाडी कायर्कतार् / अंगणवाडी मदतनीसANM
५. ASHA

६. ग्राम सरु �ा स�मती सदस्य (गाव द�ता स�मती)Police Patil
७. यव
ु ा सदस्य (02)
८. म�हला सदस्य (सीबीओ -01 द�लत / मिु स्लमांकडून प्रत्येक� 01 सदस्य एकूण 02)

९. नागर� समाज सदस्य
एकूण: 14 सदस्य

व्ह�सीपीसीच्या कायर्कार� स�मतीचे अध्य�: ग्राम पंचायत म�हला सदस्य
व्ह�सीपीसी बैठक�च्या कायर्कार� स�मतीचे संयोजक: ASHA
उपिस्थत एक तत
ृ ीयांश सदस्यांसह Quorum पोहोचले जाईल.
१. अ�त�रक्त सदस्यांना आमं�त्रत करणे (आवश्यक असेल तेव्हा)

तकर्ः
आमं�त्रत सदस्य ब्लॉक स्तरावर�ल �व�वध �वभागांचे प्र�त�न�धत्व करतील आ�ण व्ह�सीपीसीला �टकाऊ
उपाय काढण्यासाठ� मागर्दशर्न करतील. ते ग्राम कन्व्हजर्न्स प्लॅ �नंग क�मट� आ�ण ब्लॉक स्तरावर
�वभागातील दव
ु ा म्हणन
ू काम करतील. ग्रामीण पातळीवर�ल मल
ु � आ�ण म�हलांना त�ड द्यावे लागणायार्
समस्यांना त�ड दे ण्यासाठ� चचार् आ�ण एक�त्रत उपाय आ�ण �शफारशी ब्लॉक अवरोधन योजना स�मतीकडे
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जातील. ग्रामीण पातळीवर�ल मल
ु � आ�ण म�हलांना त�ड द्यावे लागणायार् समस्यांना त�ड दे ण्यासाठ�
चचार् आ�ण एक�त्रत उपाय आ�ण �शफारशी ब्लॉक अवरोधन योजना स�मतीकडे जातील.
भ�ू मका आ�ण काय�
१. कायर्का�रणीच्या कायार्मध्ये कायर्कार� स�मतीचे समथर्न व मागर्दशर्न करा
२. कायर्कार� स�मतीच्या �शफारसीय कृतींचा प्रचार करा

३. कायर्कार� स�मती सदस्यांसह �नय�मतपणे संवाद साधा
४.

�लंग �वश्लेषण आ�ण दे खरे ख �मता �मता तयार करण्यासाठ� प्र�श�ण घ्या (ह� सदस्यताची
आवश्यकता आहे )

५. कायर्कार� स�मतीला गावात आ�ण ब्लॉक स्तरावर �नवार्�चत व प्रशासक�य अ�धकाया�ना �लंक
करा

सदस्यः
१. ग्राम सेवक
२. ब्लॉक पातळीवर द�ता स�मतीचे सदस्य
३. �नभर्या संघाचे सदस्य
४. बीट माशर्ल
५. व�रष्ठ पोल�स �नर��क
६. राज्य प�रवहन प्र�त�नधी
७. ब्लॉक स्तर�य डेपो व्यवस्थापक, राज्य प�रवहन
८. शाळा व्यवस्थापन स�मतीचे प्र�त�नधी
९. आयट�आय (औद्यो�गक प्र�श�ण संस्था) यांचे प्र�त�नधीत्व
१०. RKSK प्र�त�नधी
११. वैद्यक�य अ�धकार� - प्राथ�मक आरोग्य क�द्र
१२. सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग अ�भयंता
१३. ब्लॉक कृ�ष अ�धकार�

१४. सकर्ल ऑ�फस - ब्लॉक महसल
ू �वभाग
१५. तलाठ�
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इतर रोल्स आ�ण काय�:

संयोजक भ�ू मका:
१. मी�टंग्ज बोला�वणे आ�ण आयोिजत करणे
२. मी�टंग �म�नटे आ�ण स�मतीच्या न�द� राखून ठे वा
३. ब्लॉक अ�धकाया�सह ग्रामस्तर�य कन्व्हजर्न्स क�मट�ची परस्परसंवाद समन्व�यत करणे
४. ब्लॉक लेव्हल कन्व्हजर्न्स क�मट�ला कळवणे
बैठक�ची आव�ृ �: कायर्कार� स�मती एक म�हन्यात एकदा भेटेल आ�ण सल्लागार सदस्य प्रत्येक

�तमाह�त एकाच बैठक�त सामील होतील. अज�डावर�ल मद्
ु द्यांवर आधा�रत कायर्कार� स�मतीच्या

�नवडक बैठक�स उपिस्थत राहण्यासाठ� जनरल बॉडीच्या सदस्यांना बोलावण्यात येईल.
आवश्यक आवश्यकताः प्रभावी होण्यासाठ�, ग्रामस्तर�य कान्वेगस
� स�मतीला पण
ु े िजल्हा प�रषदे च्या
सी.ई.ओ आ�ण इतर अ�धकाया�कडून, �नवडलेल्या ब्लॉक आ�ण प्रशासक�य कायर्कत्या�ना आ�ण
ग्रामस्तर�य �नवडलेल्या आ�ण प्रशासक�य कायर्कत्या�नी मान्यता �दल� पा�हजे आ�ण त्यांचे समथर्न
केले पा�हजे.
धोके आ�ण मसद
ु ा धोरण त�वे
जोखीम: व्ह�सीपीसी लोकापे�ा जास्त शिक्तशाल� असल्याचे �सद्ध होऊ शकते.
दरु
ु स्ती: व्ह�सीपीसी समद
ु ायाला उ�रदायी असावा. ग्रामसभाला अहवाल दे ऊन लोकशाह� प्राधान्य
स्था�पत करून हे स्था�पत केले जाऊ शकते. म�हला गटांना समस्या आ�ण कल्पना सादर कराव्यात,
आ�ण मग स�मती �नणर्य घेतील.
जोखीम: इतर स�मत्यांसह प्र�तस्पध� बनवू शकतात.
दरु
ु स्ती: सहयोग सल
ु भ करण्यासाठ� आ�ण इतर स�मत्यांसह स्पधार् कमी करण्यासाठ� पाश्वर्भम
ू ी आ�ण
उध्वर् दव
ु े तयार करा.
जोखीम: व्ह�सीपीसी एक स्वतंत्र अिस्तत्व म्हणन
ू कायर् करू शकते.
दरु
ु स्ती: व्ह�सीपीसी, बीसीपीसी आ�ण डीसीपीसी यांच्यात संप्रेषणाची स्पष्ट ओळ स�ु निश्चत करा.
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