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સદંભ� 
ુ ુસમ� િવ� મા ં �દરતી સસંાધનો ના વિૈ�કરણ ના પ�રણામે �દરતી 

સસંાધનો � ંુશોષણ થઇ રહલ�  છે �ને કારણે આ�દવાસી લોકો ને �બુજ 

�સુીબતો નો સામનો કરવો પડ�ો છે. તેમના પર�પરાગત �થાિનક  �ોત 

ુને પણ ઘ� ંુ�કુશાન થયેલ છે . આ �દરતી સસંાધનો ના શોષણ ને કારણે 

�યા ંવસવાટ કરતા �થાિનક આ�દવાસી સ�દુાય ની �વીવીધતા નાશ 

પામી રહ� છે તથા તેમના વસવાટ ના ��ો ઉભા થઇ રહલ�  છે �ને કારણે 

તેમને ના ં�ટક� �થળાતંર તરફ વળ� ંુપડ� છે . આના પ�રણામે તેઓ ને 

ક�ટલાક સજંોગો મા ં �હ�સા , તણાવ અને સઘંષ� �વા ગભંીર ��ુાઓ નો 

સામનો કરવો પડ� છે .

ુ2011 ની વસિત ગણતર� �જુબ ભારતમા ંઆ�દવાસી લોકો ભારતની �લ 

વ�તીના 8.6 ટકા છે, લગભગ 104 િમ�લયન લોકો �વા થાય છે. તેઓ ને 

તેમની જમીન માથંી બાકાત કરવા માટ� ના િવિવધ �કાર ના શોષણ તેમના 

ઉપર થાય છે �મા ંખાણકામ અને ઔ�ો�ગકરણ તે ��ુય કારણ છે . 

આ�દવાસી સ�દુાય દર�ક પ�ર��થિત મા ંપોતાના જગંલ , જમીન અને 

�ુદરતી સસંાધનો ના ર�ણ માટ� સઘંષ� કર� રહયા છે.  અ��ુ�ૂચત િવ�તારો 

1996 (પેસા ) અને અ��ુ�ૂચત જન�િત અને અ�ય પરંપરાગત વન 

િનવાસીઓ (વન અિધકારોની મા�યતા) અિધિનયમ, 2006 મા ંપચંાયતના 

િવ�તરણની જોગવાઈ સ�હત અનેક �ગિતશીલ કાયદાઓ એ આ�દવાસી 

�હતો� ંુર�ણ કરવા માટ� કરવામા ંઆવ ેછે. પરં� ુતેના સાચા અથ � મા ં

અમલીકરણ  કરવામા ંઆવતા   નથી.

આ પ�ર��થિત મા ં �તરરા���ય �તર� આ�દવાિસયો માટ� બનાવલે 

અિધકારો ના સદંભ� ને સમજવો �બુ જ�ર� છે . �તરરા���ય �મ સ�ંથા 

(ILO) ને સ�ં�ુત રા��  (UN) � ંુઆ�દવાસી અિધકારો � ંુઘોષના પ� 

૨૦૦૭ �જુબ કોઈ પણ �ો��ટ ક� ��તૃીયો �મા ંઆ�દવાસી સ�દુાય ક� 

ુતેમના પરંપરાગત �દરતી સસંાધનો પર ના અિધકારો ને અસર થતી હોય 

તો તે પેહલા આ�દ�તી ક� આ�દવાસી સ�દુાય પાસે થી કોઈ પણ �ત ના 

દબાણ વગર �વૂ � �નકાર� આપી ને સમંિત મેળવાનો  ઉ�લેખ કર�લ છે . 

�યાર પછ� �વત�ં, �વૂ���ૂચત મા�હતી િન  સમિંત FPIC(એફપીક ) એ 

ુતેમના �દરતી �ોતો અને પરંપરાગત અિધકાર ના સર�ણ માટ� તેમનો 

�ળૂ�તૂ અિધકાર બની ગયેલ છે . તે �થાિનક સ�દુાયોના વશંપરંપરાગત 

ુ�દ�શો� ંુર�ણ કર� છે અને તેમની જમીન અને �દરતી �ોતોમા ંઅ�મુાિનત 

અથવા આયોજન કર�લી કોઈપણ િવકાસ ��િૃ� સાથનેા તેમના કરારની 

ખાતર� કર� છે.. 
�ડ એ�ીક�ચર ઓગ�નાઈઝેશન (FAO) , એકશન એઇડ  અને અ�ય 

સ�ંથાઓ એ સ�ં�ુત ર�તે પોતાના કાય� મા ંFPIC ને ક�વી ર�તે સમાવશે 

કરવો તેનો �યાસ કર�લ છે. આ સહયોગનો પહલ� ો પ�રણામ મે��અુલના 

�પમા ંબહાર આવલે છે ક� � �ો��ટ અમલીકરણ કરતા  લોકો ને ખાસ 

આ�દવાસી લોકો ના અિધકારો ને �િુનિ�ત કર� છે અને એક �ો��ટ ના 

અમલીકરણ થી લઇ ને ��ૂયાકંન �ધુી મદદ�પ થાય છે .

એ�શન એઇડ �ારા  FPIC (એફપીક� )  ની �ળૂ�તૂ માગ�દિશ�કા બનાવવા 

મા ંઆવી છે �મા ં ભારતીય સદંભ� ને કાયદા ને �યાન મા ં રાખી ને 

માગ�દિશ�કા બનાવી છે .આ�દ�િત/�વદ�શી લોકોના લાભ માટ� સ�ં��ત 

માગ�દિશ�કાને િવિવધ ભારતીય ભાષાઓમા ંઅ�વુા�દત કરવામા ંઆવી છે. 

આ માગ�દિશ�કા અલગ અલગ કામ કરતા િવિવધ ની�ાતંો ને ઉપયોગી થશ ે

. અમ ેઆ ���યા મા ંભાગીદાર� લીધલે તમામ લોકો નો આભાર માનીએ છે.

અમે ખાસ કર� ને �ડ એ�ીક�ચર ઓગ�નાઈઝેશન (FAO), તથા સ�ં�ુત 

રા�� સઘં ના આ�દવાિસયોના ��ેુ કામ કરતા તમામ િન�ણાતંો તેમજ  આ 

માગ�દિશ�કા બનાવવા મા ંમદદ�પ થનારા તમામ લોકો નો આભાર માનીએ 

છે. અમે અમારા સહ-કાય�કર �બર�ન નાયક, નર��� શમા�ને �હ�દ� ભાષાતંર, 

મરા�ઠ માટ� િવનાયક પવાર, �જુરાતી માટ� ર��કુા કા�તા  , ઉ�ડયા માટ� 

િ�યબતા , બગદ� માટ�  ડો  બેલારામ ઘોઘરા અને �દુર� અને સથંાલી માટ� 

ુશરદ �માર� ને આભાર �ય�ત કર�એ છે .

અમે  સદં�પ છાછરા , ��ુય સચંાલક એકસન એઇડ ભારત નો સતત 
સહયોગ, માગ�દશન�  અને �ો�સાહન  માટ� આભાર �ય�ત કર�એ છે. 

�ાતી�ડ�   �ના  

હડ�   Natural Resource Hub,

એકશન એઇડ ભારત  
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��તાવના:

ક�ટલાક વષ�થી અમે બધા આ બાબતોના સા�ી છ�એ ક� આ�દવાસી િવ�તારમા ં�ા�િતક સસંાધનોની બેફામ �ટૂ થઇ હતી, આ�દવાસીઓએ એમનો ૃ
ુ ુિવરોધ પણ કય� હતો. અને આ િવરોધ� ંકારણ આ પણ ર� ંછે ક� સરકારની �તરા���ય �મ સ�ંથા સમેંલન ૧૬૯ અને �વદ�શી લોકોના અિધકારો પર 

ુુ ુ ુ ુસ�ં�ત રા�� ઘોષણાપ� ( �એનડ�આરઆઇપી) નો અ��રૂવઠો/ખા�સામ�ી હ� �ધી લા� કર� નથી. �નાથી અધ�- િવકાસના નામ પર તૈયાર 
થયેલ �ો��ટને કાય�રત કરવા પહલ� ા એ સસંાધનો પર પડવાની અસરને �ણી નહ� અને એની �વત�ં સહયતા પણ �ા�ત કર� નહ�. �નાથી એમની 
જ�દગી અને િવકાસ પર મોટા �માણમા ં�ભાવ પડ�ો છે.

ુવત�માન �વૂ���ૂચત �વત�ં સહયતા ( એફપીઆઈસી) દ�તાવેજ આ વાતનો સખત િવરોધ કર� છે ક� આ�દવાસીઓના ંપ� ક� �રાવાઓ ઉપર કોઈપણ 
ુબહારની �ય��ત ક� ઉ�ોગ કબજો કર� અથવા અ��ય 

ુસસંાધનોનો એમની અ�મિત ક� કોઈ પણ �કારના �વાથ� 
ુ ુખાતર ઉપયોગ કર� કા તો ��પયોગ કર�.

ુએફિપક  � ંછે.

ુ�વત�ં �વૂ � ��ૂચત સહયતા �િનયાભરમા ં�થાિનક લોકો સાથ ે
સકંળાયેલો એક િવિશ�ટ અિધકાર છે. એફપીઆઈસી એક 
�તરરા���ય માનવઅિધકાર,  માપદંડ ���યાના �પમા ં
�થાિપત છે. � �વદ�શી લોકોના �વ – સા��ુહક અિધકારો �ારા 

ૃિનધા��રત અને અનેક �ા�િતક સસંાધનો અને �ે�ોમાથંી 
લેવામા ંઆ�યો છે.

એફપીઆઈસી �વદ�શી લોકો કોઈ પણ �ો��ટની શ�આત 
પહલ� ા સહયતા આપવા અને �યાગવા માટ� અ�મુિત આપે છે. 
�નાથી લોકો �ભાિવત થઇ શક� છે. એકવખત આપવામા ં
આવલેી સહાયતા તેઓ બી� કોઈ પણ �તર પર ફર� લઇ શક� 
છે. �નાથી �વદ�શી લોકોને એ શરત પર વાતા�લાપ કરવાનો 
મોકો મળે છે. �ના િવના કોઈ પણ દખલગીર� ક� �ો��ટની 
યોજનાઓ� ંુ ( ડ�ઝાઈન) અમલીકરણ, સચંાલન (મોનીટર) 
અને ��ૂયાકંન કરવામા ં આવશ,ે  �વદ�શી લોકો કોઈ પણ 
વાતા�લાપ/�ો��ટમા ંભાગ લેવા માગંતા હોય તો એ િનણ�યને 
પણ સ�માન આપવામા ંઆવશ.ે
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એ��પક એક ���યા ક�મ છે. 

એફપીઆઈસીને એક ���યા માનવામા ં આવ ે છે. કારણક� આખા 

સ�દુાયને સા��ુહક િનણ�ય પર પહોચવા પહલ� ા લાબંી ચાલવાવાળ� 

���યા અને િવ�ભ� �કારના �તરોવાળ� �ખૃંલામાથંી પસાર થ� ંુપડ� 

છે.  એ િસવાય �ો��ટના ં આખા �વનકાળમા ં �ો��ટના 

શ�આતના(ં�ારં�ભક) �તરથી લઇને �ત (સમાપન) �ધુી એ� ંુ

અમલીકરણ ચા� ંુરહ � છે.

ુએફિપક ના ં��ખ ત�વોની પ�રભાષા: 

�વત�ં- કોઈ પણ દબાણ િવના, ધમક� ક� કપટની આ �વ�ેછાએ 

સહાયતા આપે છે. આ સ�દુાય �ારા િનદ�શીત કરવાની ���યાને પણ 

સધંાભ�ત કર� છે. કોઈ પણ અ��ુચુી અપે�ાઓ ક� સમયબ� સીમાઓ 

� બા��પથી લગાવવામા ંઆવ ેછે. એના િસવાય � સહાયતાની 

વાત કર� છે.

�વૂ�- આનો અથ � એ થાય છે.ક� કોઈ પણ �ો��ટ ક� ગિતિવિધઓના 

�ારભ પહલ� ા કોઈ િવકાસ ક� િનવશે યોજનાઓના ંશ�આતના �તરમા ં

પયા��ત �પથી સ�દુાયની સહાયતા હોવી જોઈએ, એ� ંુ ના ં હો� ંુ

જોઈએ ક� ફ�ત �ો��ટના અમલીકરણના ં સમયે સ�દુાય� ંુ

અ�મુોદન �ા�ત કર�.ંુ

�ણકાર�- �ણકાર� ��ુય �પથી કયા �યવસાય અને �ણકાર� 

સહાયતા માગંવા પહલ� ા �દાન કરવી જોઈએ એની સાથજે સહાયતા 

���યા સરળ ર�તથી લોકોને બતાવવામા ંઆવ ેક� �ના માટ� સધંાભ�ત 

કરવામા ંઆવ ેછે.

સહાયતા- અિધકાર ધારકો �ારા લેવામા ંઆવલેા સા��ુહક િનણ�યો 

અને �ભાવ પાડનાર �વદ�શી લોકો ક� સ�દુાયોની �થાગત િનણ�ય 

લેવાની  ���યાના ં મા�યમોને બતાવ ે છે,  ��યેક સ�દુાયની 

Prior

Consent

Free Informed

ુસ�દાય સાથે મા�હતીની  આપ લે 
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�ો�કટ માટ� લોકોની સમિંત લઈ ર�હઆ છે. 

આ�દવાસી લોકો એ જગંલ ના મા�લકો છે 

ઔપચા�રક અનઔપચા�રક રાજનૈિતક-  શાસન ગિતશીલતા 

અ�સુાર સહાયતા માગંી લેવી જોઈએ બધાજ �વુાનોની ભાગીદાર� 

�િુનિ�ત કર�લ મ�હલાઓ, ��ૃધો અને િવકલાગં (�દ�યાગં) લોકો 

માટ� �ટ� ંુ સભંવ હોય એટ� ંુ સામા�ય લોકો અને �થાિનક 

સ�દુાયોને પોતાની પસદંગીથી ન�� કર�લ �િતિનિધઓના ંમા�યમ 

�ારા ભાગ લેવામા ંસ�મ હોવા જોઈએ ,

એફિપક ���યાના ંલાભઃ

�થાિનક આબાદ� અને �થાિનક લોકોની આવ�યકતાઓ અને 

�ાથિમ�તાઓ અ�સુાર િવકાસની ગિતિવિધઓને �રૂ� કર� શકાય 

છે,કોઈ પણ �ો��ટના હ�ત�ેપમા ંસકંળાયેલ બધાજ �હતધારકો 

માટ� એક અવણ�નીય લાભનો �િતિનિધ�વ કર� છે, ��તાિવત 

�ો��ટની યોજનામા ં �વદ�શી લોકની �ણૂ� �ભાવી ભાગીદાર�ની 

સાથ ે એક સ�માનજનક અને �ણૂ� એ�પીઆઇસી ���યા �રૂ� 

કરવાની અને એને એમના સસંાધનો પર �રુા િનય�ંણ �િુનિ�ત કર� 

છે, 

માનવ અિધકાર આધા�રત ���ટકોણના મા�યમથી એ�પીઆઇસી 

એક�કરણ

એ�પીઆઇસી માનવ અિધકારોના આધાર પર �ડાણથી જોડાયેલા 

છે, કારણક� એ આપણી આવ�યકતાઓ અને આ��ાઓ �ણૂ� કરવા 

માટ� સાથક�  અને સકારા�મક પ�રણામોને �ા�ત કરવા માટ� િવશષે 

�પથી �વદ�શી લોકોની �ભાવી ભાગીધાર�ને �ાથિમકતા આપે છે, 

ૃિવશષે કર�ને જ એમની સાથ ે સકંળાયેલ સ�ં�િતઓ એમની 

ઓણખાણ અને એમના સસંાધનોથી ઉ�પ� અને જોડાયેલ હોય છે,

ુએફિપકિન   િવશેષતાઓ � ંછે,

૧) આપણા દ�શનો િવ�તાર અને સશંાધનો� ંુિનય�ંણ અને એમની 

ૃસા�ં�િતક અખડંતા �િત સ�માન ટકાવી રાખ�ું
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ુ ુસ�દાય �ુદરિત સસંધનો ના આકલન દારા તેમન અિધકારો ભાર �વક� સા�બત કર� છે 

ુઅમે સા��હક િનણ�ય લેવાિન ���યા ત�રક� એ��પક �ારા �ચ� ને ફ�રવી સ�કયે છ�એ.

એ�પીઆઇસીની ���યા �વદ�શી લોકોને પોતાના ંસસંાધનો, જમીન, 

ૃિવ�તાર� ંુ િનય�ંણ અને �બધંન  અને સા�ં�િતક અખડંતા અને 

આ�મનીણ�યને સ�માન આપે છે, ખાસ કર�ને જયાર� અલગ અલગ 

લોકો પોતાના ંિવકાસ તરફ આ ���યાને અપનાવ ેછે, સરકાર �વા 

કોઈ બહારના િનગમો, સ�ંથાઓ, સગંઠનો અને �ો��ટના સમથક� ોને 

કોઈપણ �ો��ટ ક� ��યા ને લા� ુકરવા પહલ� ા અિધકાર ધારકો ( 

�થાિનક  લોકો) ની  સહાયતા અને અ�ીમતા �ા�ત કરવાની જ�ર છે,

૨) આ�મનીણ�યના અિધકારનો ઉપયોગ 

પોતાની જમીન િવ�તાર અને સસંાધનોને �બધંનો કરવા માટ� �વદ�શી 

લોકોની પોતાની પરંપરાગત સાશન પ�ધતી છે, એમા ં એમની 

સામા�જક,  રાજનૈિતક �યવ�થા,  �થાગત કા�નુ અને �થાઓ 

ૃસશંાધન �બધંન અને પારંપ�રક �ાન અને સા�ં�િતક �થાઓ 

સકંળાયેલ છે,  � એમને બી� સમાજથી અલગ બનાવ ે છે, 

એ�પીઆઇસી પોતાના ં�વયમની સા��ુહક નીણ�ય લેવા માટ� ત�ં ક� 

��યા-  િવિધના એ બનાવો પર � એમને �ભાિવત કર� છે, 

આ�મિનણ�યનો આ એક અિધકાર એમને િનવારણ ઉપાય બની જય છે, 

� એમના �વ – શાસન અને એમની જમીન, િવ�તાર અને સશંોધનોના 

�બધંનમા ંપોતાના ં�વયમના િવકાસને �ભાવી અને �વ�રત કર� શક� 

છે,

ુ૩) એક �ર�ા ઉપાયના ં�પમા ંએ�પીઆઇસી

એ�પીઆઇસી �વદ�શી લોકોના ં ��ટ�કોણથી કોઈ પણ �ો��ટને 

સભંિવત સામા�જક અને પયા�વરણીય �ભાવને �િુનિ�ત કરવામા ંએક 

�રુ�ાના ં�પમા ંકાય� કર� છે, આ ���યા �વદ�શી લોકોના ં�ો��ટને 

ુસભંિવત �િત�ળ �ભાવો પર પોતાની �ચ�તાઓને અવાજ આપવાની 

અ�મુિત આપે છે, �ને �યાનમા ં રાખ� ંુ જોઈએ, આ ���યામા ં તે 

�ો��ટના ��તાવકની �પ�ટ �ણકાર� અને �પ�ટ�કરણની માગં કર� 
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શક� છે, �મા ં �ો��ટ સબિંધત અ�યનના ં પ�રણામોની સાથજે 

�લુના�મક અ�યયન સકંળાયેલ હોય છે,

ુ૪) સા��હક િનણ�ય લેવાની ���યાના ં�પમા ંએ�પીઆઇસી 

એ�પીઆઇસી એક ���યા�મક ���યા નથી પણ �વદ�શી લોકોના 

સબંધંમા ંિનણ�ય લેવાનો અિધકાર �િુનિ�ત કરવા માટ� એક ઢોસ 

ત�ં છે, િવશષે �પમા ંએમની જમીન. િવ�તાર,અને સશંોધનોના ં

ઉપયોગ �બધંન અને િવકાસના ંસબધંમા ંઆ સા��ુહક િનણ�યોમા ં

ભાગ લેનાર સ�દુાય એ સા��ુહક �યવ�થા છે, �થાિનક લોકો 

સા��ુહક �પમા ંહયાત રહ�ને આ �કાર� એમના સા��ુહક અ��ત�વ 

અને િવકાસ માટ� એક બી� પર ભરોસો કર� છે, 

ુ૫) એક �નરાવત�ન ���યાના ં�પમા ંએ�પીક 

એ�પીઆઇસી એક �નુરાવત�ન ���યા છે, � �વદ�શી સ�માન 

�િુનિ�ત કરવા અને સાથક�  સહભા�ગતાના િનણ�યોને �િુનિ�ત 

કરવા માટ� �રુા િવ�ાસની સાથ ેકરવામા ંઆવશ ેજો ક� �વદ�શી 

લોકોની ભલાઈને એક અલગ સ�હુના ં�પમા ંસકારા�મકતા �ભાિવત કર� શક�, વણ�ના�મક ���યાના ં�પમા ંએના માટ� િવચાર િવમશન� ી �ખૃંલા 

સવંાદ, અ�ભુવનો આદાન-�દાન અને આબાદ�ના લોકોના મ�યમા ંવાતચીત� ંુસચંાલન કરવાની આવ�યકતા હોય છે, અને એ લોકોને �ઓએ 

�વદ�શી લોકોની િનરંતર ઉ�તી �િુનિ�ત થઇ શક�, એ� ંુનથી ક� ક�વળ �ો��ટ કાય�રત થાય એ પહલ� ા સહાયતા લઈને એ માની લેવામા ંઆવ ેક� 

�થાિનક લોકોના �હતને �થાન આપવામા ંઆવ ેછે,

૬) સરકારો અને બી� બા� સ�ંથાઓની સાથે �યવશાયની ���યાના ં�પમા ંએ�પીક 

�વદ�શી લોકોના ંઅિધકારોને સ�માન કરવાની �પર�ખાની સાથ ેએ�પીઆઇસી ���યા �વદ�શી લોકોના સબધંોને બા� સ�ંથાઓની સાથ ેસરકાર સહ�ત 

�ો��ટો, યોજનાઓ, ગિતિવિધઓ, કા�નુો અને નીિતઓના ંસબધંને િન�દ��ટ કર� છે, � ��ય� અને પરો� �પે �વદ�શી લોકોને �ભાિવત કર� છે, આ ્

સદંભ�મા ંકોઈ પણ યોજના અને ગિતિવિધ � �વદ�શી લોકોને �ભાિવત કર� છે, � એમને પાર�પ�રક િવ�ાસ અને �ણકાર�ની સમજ આપે છે, અને 

�ો��ટ,સવંાદ અને વાતા�લાપના ં���યાના ંમા�યમથી એમની સહાયતા માગેં છે,

�યાયત�ં અને અિનય સ�ંથાઓ સાથે જો�ડને  અિધકાર આપે છે 
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એ�પીક  એક સ�ં��ત

�તરરા���ય અને રા���ય કા�નંુી �ણાલીમા ંએ�પીક ના ંિસ�ધાતં �વત�ં, �વૂ � અને �ણકાર� સહાયતા અને  એ�પીક �તરરા���ય કા�નુનો એક 

િનચોડ િસ�ધાતં છે, � �વદ�શી લોકોને પોતાની પરંપરાગત જમીન અને �વનની ર�તોને �ભાિવત કરવાવાળ� ગતીવીધીયો િવષે �વત�ં અને 

�ણકાર� િનણ�ય લેવાનો અિધકાર આપે છે,

�થાિનક અને જન�તીય જનસ�ંયા સમેંલન ૧૯૫૭ (નબંર ૧૦૭) પર આઈએલઓ સમેંલન:

ૃઆ સમેંલન �વદ�શી લોકોના ંસામા�જક, રાજનૈિતક અને સા�ં�િતક અિધકારોની �રુ�ાને �િુનિ�ત કર� છે, સમેંલનમા ંક� ંુછે, ક� સબિંધત આબાદ�વાળા 

િવ�તારમા ંએમની �વત�ં સહાયતા વગર સબિંધત આબાદ�ને હટાવી શકાશ ેનહ�,

ુ�વદ�શી અને આ�દવાસી લોકો� ંસમેંલન ૧૯૮૯ આઈએલઓ સમેંલન (નબંર- ૧૬૯) 

આઈએલઓ સમેંલન ૧૬૯ એ માગં કર� છે, ક� �વદ�શી લોકોને પોતાની ઈ�છાથી જમીન અને િવ�તારમાથંી હટાવી દ�વા જોઈએ નહ�, આવા લોકોને 

�નુ:વાસ માટ� એક આવ�યક ઉપાયના �પમા ંમાનવામા ંઆવ ેછે, જો ક� એમની િન��ુક અને �વૂ � સહાયતાની સાથજે થશ,ે  �યા ંએમની સહાયતા 

લેવામા ંઆવતી નથી, �થળાતંરણ ફ�ત રા���ય કા�નુો અને િવિનમયો �ારા �થાિપત ઉપરની ���યાઓ પછ� જ થશ,ે  �મા ંસાવજ� િનક �છુપરસ 

કરવામા ંઆવશ,ે  �યા ં���યાઓ અને ���યાઓને સબિંધત લોકોને �ભાવી �િતિનિધ�વ માટ� અવસર આપીનેજ િનણ�ય લેવાશ,ે

ુ ુસ�ં�ત રા��ના ં ક� ઘોષણાપ�, �વદ�શી લોકોના ંઅિધકાર (હકો) �એનડ�આરઆઈપી ૨૦૦૭:

�એુનડ�આરઆઈપી(UNDRIP- The United Na�on Declara�on on the  Rights  of Indigenous People  �વદ�શી લોકોના અિધકારો �ગે 

�નુાઇટ�ડ નેશન ઘોષણા)�વદ�શી લોકોના ંઅ�ભ�ાય અને એમની સાથ ે�યવહાર માટ� એક મહ�વ�ણૂ� િનયમ છે, અને �વદ�શી લોકોની 

ુ ુિવ��ધ માનવ અિધકારોના ંઉ�લઘંનોન ે�ર કરવા અને ભેદભાવ અને સીમાતંતાથી બહાર નીકળવા માટ� સહાયક એક મહ�વ�ણૂ� 

ઉપકરણ છે,  ઘોષણાપ�મા ંઆ વાત �િુનિ�ત થઈ  છે ક� �વદ�શી લોકોન ેજબરદ�તીથી પોતાની જમીન અને િવ�તારમાથંી કાઢ� 

�કુવામા ંઆવશ ેનહ�, �વદ�શી લોકોની ની��ુક �વૂ � �ણકાર� સહાયતા િવના કોઈ ન ેપણ �થળાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેનહ�, અને 

ઉ�ચત એક િનણ�ય પર પહો�યા પછ� અને �યા ં�ધુી સભંવ છે, પાછા ફરવાના િવક�પની સાથજે આગળ વધી શકાય છે, આ પણ 

�િુનિ�ત કરવામા ંઆ�� ંુછે, ક� રા�ય આ �શાસનીક ઉપયોગન ેઅપનાવી એને અમલીકરણ કરવા પહલ� ા એ�પીઆઇસી ���યાની 

પહલ કરશ,ે �ના લીધ ેરા�ય પોતાની �વયમની �િતિનિધ સ�ંથાઓના મા�યમથી સબંિંધત �વદ�શી લોકોન ેકરશ ે�નાથી �થાિનક લોકોમા ંએક 

િવ�ાસ ઉભો થઇ શક� અને ત ેપોતાના ં�હતોને સમ�ન ે�વત�ં િનણ�ય લઇ શક�,
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�િવક િવિવધતા પર સમેંલન (સીબીડ�)૧૯૯૨

સીબીડ�, �િવક સસંાધનોને પરંપરાગત �વનશલૈ ી બનાવવા માટ� �વદ�શી સ�દુાયોની નજદ�ક� અને પારંપ�રક િનભ�રતાને �ણે છે, અને �િવક 

િવિવધતા, સરં�ણ અને એમના ઘટોકોના ંટકાઉ ઉપયોગ સાથ ેસબંિંધત પારંપ�રક �ાન અને �થાઓના ંઉપયોગ સમાન �પથી લાભ ઉઠાવવાની 

જ�ર�યાતોની ઈ�છાશ��ત છે, �િવક િવિવધતાના સરં�ણ અને ટકાઉ ઉપયોગમા ંમ�હલાઓની મહ�વ�ણૂ� �િૂમકાને પણ આ સમેંલન �ણે છે, અને 

�િવક િવિવધતા સરં�ણ માટ� નીિત બનાવવી અને �ો��ટ કરવાના ંબધાજ �તરો પર મ�હલાઓની �ણૂ� ભાગીધીર�ની આવ�યકતાઓ માટ� આગળ 

પડ� ંુછે,

ુએફિપક – FPIC  ભારતના ંસિંવધાનમા ં��િથત 

સ�યોમા ંઅ��ુ�ુચત �ે�ો અને અ��ુ�ુચત જન�િતઓના �શાશન ૫ મી અ��ુચુી ૬ થી અ��ુ�ૂચમા ંખા�સામ�ી આ�દવાસી િવ�તારમા ંલા� ુપડ� 

છે, અ��ુ�ુચત િવ�તાર અને એમના ઉપર બનાવવામા ંઆવલેા િનયમોના ંઉદ��ય અ��ુ�ુચત િવ�તારમા ંસતંી અને �શુાનની સરં�ણ માટ� સામા�જક, 

ૃઆિથ�ક અને રાજનૈિતક �યાય �િુનિ�ત કરવા માટ� આ�દવાસી �વાયતતા એ�મી સ�ં�િતઓ અને આિથ�ક સશં�તીકરણ સરં�ીત કર� છે, 

પેસા  એ�ટ ૧૯૯૬

પચંાયત ( અ��ુ�ુચત �ે�મા ંિવ�તાર) અિધિનયમ ૧૯૯૬ મા ં�થાગત કા�નુ, સામા�જક અને ધાિમ�ક �થાઓ અને સ�ધુાિયક સસંાધનોની પારંપ�રક 

�બધંન �થાઓને �િુનિ�ત કરવામા ંઆવ ેછે,�ામસભા અને ઉ�ચ�તર પર પચંાયતની અ��ુચુી િવ�તારોમા ંખનીજો માટ� ખનન પ�ા, �યાપાર 

વગેર� માટ� �થાિનક �વશાશન �ારા લાઇસ�સ/ કરાર ���યા અિનવાય� કર� દ�વામા આવ ેછે,

ુએફઆરએ  (વન અિધકાર કા�ન ) ૨૦૦૬

ુઆ અિધિનયમનો ઉદ��ય પાછલી નીિતઓ અને કા�નંુોના કારણે જ�જતીઓને પોતાના ંઆવાસ, આ�િવકા, અને ખેતી જમીનની અલગતાને �ર 

કરવાની છે, આમા ંકહવ� ામા ંઆ�� ંુછે ક� �યા ં�ધુી અિધકારોની ( િનમ�કૂની ) ���યા �રૂ� નહ� થઇ જય �યા ં�ધુી કોઈપણ આ�દવાસી �ય��તને 

વત�માનમા ંમળેલી જમીનમાથંી બહાર કાઢવામા ંઆવશ ેનહ� �ામસભા િનણ�ય લેવાવાળ� સ�ંથા છે,અને ��યેક ���યામા ંસ�દુાયોની ભાગીદાર� 

હોવી જ�ર� છે, 

ુ ુજમીન સપંાદન �નઃવાસ અને �નઃવાસ અિધિનયમ ૨૦૧૩ યો�ય િવચાર અને પારદશ�તતાનો અિધકાર 

આ અિધિનયમ �થાિનક �વશાસન અને �ામસભાઓ, જમીન સપંાદન, માટ� એક માનવીય સહભાગીદાર�, ��ૂચત અને પારદશક�  ���યાને તેમજ 
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સ�ંથાઓને �િુનિ�ત કરવા માટ� છે, ઉ�ચ �ણકાર� આ�યા બાદ �ભાિવત�ે�ોમા ંસાવજ� િનક જોગવાઈ કરવામા ંઆવ ેછે,�નાથી �થાિનક સ�દુાયના 

રા�યો અને રા�યોને લગતી કોઈ પણ સ�ંથા, કંપની, �ય��ત ઔ�ોગીક િવ�તાર �ારા િવ�થાપન કર� શકતા નથી,

ુપયા�વરણ કા�ન,

પયા�વરણ કા�નુ આ વાતને �િુનિ�ત અને �િતબિંધત કર� છે ક� � �થાનો પર ઉ�ોગ અથાિપત છે, �યા ં�તાિનક પયા�વરણ અને લોકોના ં�વા��ય પાર 

ુ�િત�ળ અસર નહ� પાસે એવા �થાનો પર �થાિપત ઉ�ોગ પર �િતબ�ં લગાવ ે છે, સાથ ેએ �પ�ટ કર� છે, ક� િવ�ભ� �ે�ોમા ંકા�નુની ���યા �મક� ્

ુઈઆઈએ અિધ�ચૂના, સાવજ� િનક ભાગીધાર� અને �યાયની ���યાઓ અ��ુળ હોય અને �થાિનક લોકોને �વ�છ અને ��ુધ પયા�વરણ મળે અને 

�ો��ટ ક� ગિતિવિધ કાય�રત થાય એ પહલ� ા પયા�વરણના ં�ભાવને બહાર કાઢવા માટ� �ભાિવત લોકો માટ� સાવજ� િનક �હર� ાત ���યા� ંુહો� ંુજ�ર� છે,

�િવક િવિવધતા અિધિનયમ ૨૦૦૨

આ કા�નુ �િવક િવિવધતાના સવંર�ણ એમના ઘટોકો ના ંટકાઉ ઉપયોગ અને �િવક સસંાધનો ઉપયોગ� ંુસમથન�  કર� છે, સાથજે ઉ�ચત ���યાની 

સાથજે �થાિનક �ાન પરંપરા ક� િવ�તારનો પણ �વીકાર કર� છે, �િવક િવિવધતા હ��  ુઉ�ચત અને �યાયસગંત �શુોભનની ���યા આયો�ત કરવી પણ 

અિધિનયમ� ુ��ખુ પદ છે,

એફિપક – FPIC  -    અમલીકરણ કરવા માટ�ના ંઆવ�યક સસંાધન :

કોઈ સગંઠનની �દર એક ��ુયવ��થત એ�પીક �યવ�થાને ધોરણે માનવ સસંાધન િનમા�ણ �મતા એક �થાિપત ફ�રયાદ અથવા ફ�રયાદ િનવારણ 

ત�ંની આવ�યકતાઓ હોય છે,

 � માનવ સસંાધન �મતા સ�ંહ કર�, �વા ક� 

-ફ�રયાદ ત�ં 

- �મતા િનમા�ણ અને માગ�દશન�
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ઓળખ�તરમા ં

�વદેશીલોકોનીઓળખકરેઅનેએમનેસંબંિધત�િતિનિધઓનીપણઓળખકરે

ભાગીદારીિન�પણમાંમ�યમથીભૌગોલીકઅનેજનસં�યાકીયસુચનાનાદ�તાવેજબનાવે

અમલીકરણ

આખરી �તરમા ં

પ�રણામો િવષે

�ણકારીનો

ખુલાસો કરે 

દેખરેખઅનેમૂ�યાંકન���યા

�તી�ીયાઓનુંએક�ીકરણ

શીખદ�તાવેજ

સહભાગીપ�ધિતઅને�થાિનકસંગઠનનીભાગીધારીઅનેએમનોસંતોષ�ા�તકરવો

ફ�રયાદતં�

િસ�ધાંતના ં�તરમા ં

ફ�રયાદતં�

ઉપાયઅનેસંઘષ�સમાધાનઅનેસમ�યાસમાધાનમાટેઅમલીકરણરણનીિતકરેછે

�ારંિભકરાજકોષીયઅનેમાનવસંસાધનઅનેએ�પીકસંચાલનમાટેઆવ�યકસમયન�કીકરેછે

એકસહભાગીસંચારયોજનાકરેઅનેફરીફરી�ોજે�ટકરેકેકયા�ોજે�ટની�ણકારીપારદશકતા

�પથી��તુતકરવામાંઆવેછે






















ની��ુક �વૂ � અને ��ૂચત સહાયતા ( FPIC – એફિપક) લા� ુકરવી  ફ�રયાદ ત�ં ની��ુક �વૂ � અને ��ૂચત સહાયતા – (FPIC  એફિપક)

 એક સશ�ત સ�દુાય ��યે સગંઠન, �હતધારકો, રા�ય, કોપ�ર�ટ�િુવધાઓ માટ� �થાઈ િવક�પની અવધરણ �પમા ં�થાિપત કર� ંુ,   
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એ�પીક – એક  સસ�ત સ�દુાય તરફ

…સ�ંથા સહાયક, સહભાગીઓ, રા�ય, કોપ�ર�ટ

ુએફિપક સ�દાય ના અિધકાર

ુસાથે  – આ�દવાસી સ�દાય ને

એ��પકનો અિધકાર છે.UNDRIP 

ુઆટ�કલ 32(2) �જબ 

ફ�લ�ટટ�ટર /સ�ંથા  �ારા

એફપીઆઇસી ���યાના

�ત�રકકરણથી 

વલણ અને વત�ન બ�લો 

ુસ�દાય માટ�

�બનશરતી �વી�િતૃ

અને સાદર

અ�ય મહ�વ�ણૂ�

�હ�સેદારો સાથે િવચાર

િવમશ� કર�   , તેમને

અસર કર� છે તે મ�હિત

િન આપ લે કરવી 

વાજબી, �બન-�ેરણાદાયક

અને �ો�સાહક 

વાતાવરણ બનાવો.

ુસ�દાયને કોઈ પણ

મા�હતી પર ��ો

કરવા માટ� �ો�સા�હત કરો

ુ ેસ�દાયની ભાગીદાર�ન �ો�સા�હત કરો

ુ ે ુસ�દાયમા ંછ�લા �ય��ત �ધી સપંક�

કરો દા.ત. FHH

ુ(�ી �ુ�ંબ વાળા પ�રવારો)

સતત ���યા

ત�રક� િનયિમત

સમયાતર� મા�હતી

આપ લે કરવી 

દ�શના કાયદાને –

જમીન ના કાયદાને 

ુ ુમાન આપ� ં/ �વીકાર�'ં

સામા�જક, સા�ં�િતક,ૃ

ધાિમ�ક મૈ�ી�ણૂ�

���યાને અપનાવી  
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