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ऋणिनदश�  

जागितक�करणाच े आिण नैस�गक साधनसंप�ी�या वाढ�या मागणीच,े 

प�रणामी नैस�गक संसाधनां�या �चंड �माणातील वापराच ेगंभीर पडसाद 

जगभरातील आ�दवास��या  �कवा तेथील �थािनक रिहवाशां�या पारंपा�रक 

जीवनमानावर उमटत आहते. �यामुळे नैस�गक साधनांवर येणा�या ताणामुळे 

�यां�या राहणीमानाच े व तेथील जैिवक िविवधतेच े नुकसान होत आह.े 

�याचबरोबर, �यांना स��न े िव�थापन �कवा �थलांतर कराव ेलागत आह.े 

ददुव� ान,े अशा तणावपूण� प�रि�थतीत �हसा, संघष� आिण तणावाच े गंभीर 

वातावरण तयार होत आह.े 

२०११ �या जनगणनेनुसार, भारता�या एकूण लोकसं�ये�या ८.६ ट�े 

�हणजेच जवळपास १०.४ कोटी इतक� लोकसं�या आ�दवास�ची आह.े �यांना 

खाण उ�ोग व वाढत ेऔ�ोिगक�करण अशा कारणांमुळे िविवध �कार�या 

शोषणाला सामोरे जाव ेलागत आह.े यात राह�या जिमनीव�न हाकलून �दल े

जाण े यांसार�या गंभीर बाब�चा दखेील समावेश आह.े  सव�च �ठकाणी 

आ�दवासी �हणजेच तेथील �थािनक रिहवासी �यां�या जिमनी, जंगल आिण 

नैस�गक साधनसंप�ीच ेर�ण कर�यासाठी धडपड करत आहते. आ�दवासी 

लोकां�या ह�ांच े सरं�ण कर�यासाठी �ामपंचायत( अनुसूिचत �े�ांवर 

िव�ता�रत) अिधिनयम कायदा, १९९६ आिण अनुसूिचत जमाती व इतर 

पारंपा�रक वन रिहवासी (वन ह� काय�ांतग�त), २००६ यांसारख े बरेच 

पुरोगामी कायद ेबनिव�यात आल ेआहते. परंत,ु या काय�ांची अंमलबजावणी 

यो�य प�तीन ेकेली जात नाही.

या संदभा�त, आ�दवासी �कवा �थािनक रिहवाशां�या ह�ांसाठी आंतररा�ीय 

पातळीवर बनिव�यात आले�या िनयमांची �कवा मांडले�या भूिमकांची मो�ा 

�माणावर मदत होऊ शकत.े आंतररा�ीय कामगार संघटना करार (�. १६९) 

आिण संयु� रा�ाच े �थािनक लोकां�या ह�ांिवषयीचे घोषणाप� 

(यूएनडीआरआयपी), २००७ या दोन मह�वा�या कागदप�ांनुसार �थािनक 

रिहवाशां�या जीवनमानावर व नैस�गक साधनांवर प�रणाम क� शकणारे 

कोण�याही �कारच े�क�प �कवा उप�म राबिव�याआधी �थािनक रिहवासी 

�कवा आ�दवासी समुदायांकडून �वतं�, पूव�सूिचत व मािहती�या आधारे 

�दलेली समंती (एफपीआयसी) घेणे गरजेच ेआह.े एफपीआयसी ही एक मूलभूत 

���या �हणून आकाराला येत अस�यामुळे �थािनक रिहवाशां�या िपढीजात 

असले�या �दशेांना संर�ण िमळत आह.े तसेच, �थािनक रिहवाशां�या 

जिमन�वर भिव�यात िनयोिजत असलेली िवकासकामे कर�याआधी �यांची 

सहमती घेतली जात आह.े

आपाप�या कामात एफपीआयसी कशा प�तीन े समािव� करता येईल 
यासंबंधात संयु� रा�ाची अ� व कृषी सं�था, ऍ�शन ऐड आिण इतर सहकारी 
सं�था एक� आ�या. या सहयोगातून सव��थम  एक पुि�तका तयार कर�यात 
आली �यात कोणताही �क�प राबिव�याआधी �क�पाशी संबंिधत लोकांसाठी 
एफपीआयसीची अंमलबजावणी कशा �कारे करता येऊ शकत ेह ेतपशीलवार 
मांड�यात आल ेआह.े यामुळे, कोण�याही �क�पाच े िनयोजन करताना, तो 
राबिवताना आिण �याचे मू�यांकन करताना �थािनक रिहवाशांच े ह� 
िनि�तपण ेल�ात घेतल ेजातील व �यांचा मान ठेवला जाईल.

एफपीआयसी�या या मूळ पुि�तकेची संि�� �व�पातील आवृ�ी ऍ�शन ऐड, 
इंिडयाने भारतीय संदभ� आिण कायद ेल�ात घेऊन तयार केली आह.े आ�दवासी 
आिण �थािनक रिहवाशां�या फाय�ासाठी या आवृ�ीचा िविवध भारतीय 
भाषांम�ये अनुवाद कर�यात आला आह.े यामुळे या िवषयाशी िनगिडत काम 
करणा�या सवा�नाच एकाच �ठकाणी यो�य मािहती िमळ�यास मदत होऊन, 
अिधकािधक लोकांपय�त ती मािहती पोहचवता येईल. या संधीचा फायदा घेत, 
या ���येत �यांचे सहकाय� लाभल े�या सवा�च े आ�ही आभार मान ूइि�छतो.

एफपीआयसी�या संि�� आवृ�ीच े�व�प ठरव�यात, ितच ेसंपादन कर�यात 
आिण वैचा�रक सहकाया�त मदत के�याब�ल संयु� रा�ा�या अ� व कृषी 
सं�थे�या आ�दवासी लोकां�या संदभा�त काम करणा�या टीमच े आ�ही 
मनापासून आभार मानतो. आमच े सहकारी, नर�� शमा� (�हदी अनुवाद), 
िवनायक पवार ( मराठी अनुवाद) ,  नं�दनी ( क�डा अनुवाद), रेणुका 
का�था(गुजराती अनुवाद), ि�या�त, िबरेन नायक आिण रितकांत (ओिडया 
अनुवाद), डॉ. बेलाराम घोगरा(बागडी अनुवाद), जलंधर (कुई अनुवाद), सरद 
कुमारी (संथाली आिण मुंडारी अनुवाद ) या सवा�च ेिविवध भाषांत अनुवाद 
के�याब�ल मनापासून ध�यवाद.
             
आ�हाला सात�यान ेसहकाय� व �ो�साहन �द�याब�ल ऍ�शन एड, इंिडयाचे 

काय�कारी संचालक संदीप छाचरा यांच ेआ�ही मनापासून आभारी आहोत.

��तदी जेना, 

संचालक, नॅ�युरल �रसोस�स हब, ऍ�शन एड, इंिडया1



�वतं�, पूव�सूिचत व मािहती�या आधारे �दलेली समंती
(एफपीआयसी) मह�वाच े मु�े

पा��भूमी 
मागील काही वषा�त, आ�हाला आढळून आल ेक� अिनयंि�त प�तीन ेनैस�गक साधनसंप�ीची लूट केली जात आह ेआिण �यामुळे वाढत चालले�या 
�थािनक लोकां�या आ�ोशातून ही बाब समोर आली आह ेक� आयएलओ १६९ व संयु� रा�ा�या �थािनक लोकां�या ह�ाबाबतीत असले�या 
घोषणाप�ाचे (यूएनडीआरआयपी) पालन यो�य प�तीन ेकेल ेजात नाही. खासक�न, �या �क�पांमुळे �थािनक लोकां�या साधनसंप�ीवर प�रणाम 
होतो अस े�क�प राबिव�याआधी �द�या जाणा�या �वतं�, पूव�सूिचत आिण मािहतीवर आधारले�या समंती बाबतीत याच ेयो�य पालन झा�याच े
आढळून येत नाही. �थािनक आिण भूिमपु�ां�या वारसाह�ान े िमळाले�या �े�ां�या बचावासाठी आिण वारंवार साधनसंप�ीची लूट करणा�या 
उ�ोगांतून नैस�गक साधनसंप�ीन ेसमृ� असले�या �यां�या जिमन�वर �कवा भागांवर होणा�या अित�मणांना वाचा फोड�यासाठी पुढील मािहती दते 

आहोत.          

�वतं�, पूव�सूिचत आिण मािहतीवर आधा�रत समंती 
�हणज ेकाय?

�वतं�,  पूव�सूिचत आिण मािहतीवर आधा�रत समंती 

(एफपीआयसी) हा जगभरातील �थािनक �कवा भूिमपु�ांशी 

िनगिडत असलेला एक िविश� अिधकार आह.े �थािनक लोकांच े

�वतःसाठी िनण�य घे�यासंबंधी तसेच नैस�गक साधनसंप�ी 

आिण �यांचे �े� यासंबंधी असले�या िविवध ह�ांचा एकि�त 

िवचार क�न एफपीआयसी ही ���या जागितक मानवी 

अिधकारांचे एक �माण �हणून उदयास आल ेआह.े

�या �क�पांमुळे �थािनक लोकां�या जीवनमानावर प�रणाम 

होऊ शकतो अशा �क�पांना एफपीआयसी�या आधारे �थािनक 

लोक संमती दऊे अथवा नाका� शकतात. समंती �द�यास, ती त े

कोण�याही वेळेस नाका� शकतात. �यामुळे �थािनक लोक 

�क�पाची बांधणी, अंमलबजावणी, दखेरेख आिण मू�यमापन 

यासंबंधातील शत� / अट�बाबत वाटाघाटी क� शकतात. 

�याचबरोबर �थािनक लोक कोण�याही �कार�या चचा�म�य े साव�जिनक चच�तून अिधकारां�या वापराची ���या
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सहभागी न हो�याचा पया�य िनवडू शकतात. अशा िनण�याच े�वागत 

केल ेजायला हव ेआिण �यापुढे कोणताही संपक�  केला जाऊ नय.े

एफपीआयसी ही ���या का आह?े

�थािनक लोकां�या समुदायान ेएकि�तपण ेसमंती द�ेयाआधी �कवा 

नाकार�याआधी िनण�य���येच ेअनेक ट�प ेपार करण ेगरजेच ेअसत,े 

�यामुळे एफपीआयसी ही एक ���या �हणून गणली जात.े 

�याचबरोबर, एफपीआयसीची अंमलबजावणी ही �क�पाचा संपूण� 

कालावधी,  �हणजेच सु�वाती�या �क�प समजावून घे�या�या 

�ाथिमक ट��यांपासून त े�क�प संपेपय�त चाल ूअसत.े 

एफपीआयसीतील मह�वाच ेघटक 

या संदभा�त �वतं� �हणज े�वतः�न कोण�याही जबरद�ती, दमदाटी 

�कवा फसवणुक� िशवाय �दलेली संमती. �याच�माणे िनण�याची 

अपे�ा आिण वेळाप�क ह ेजरी बाह�ेन लादलेल ेअसेल तरी दखेील 

िनण�य घे�याची ���या ही �थािनक लोकां�या समुदायान े �वतः 

ठरवलेली असण ेअसाही �याचा अथ� आह.े  

पुव�सुचीत
पूव�सूिचत �हणज,े कोण�याही उप�माची अिधकृतता ठरिव�यापूव� 

�कवा सु�वात कर�यापूव� पुरेशा वेळेआधी संमती घेण.े �याच�माणे 

समंती ही �थािनकां�या समुदायाकडून परवानगी घे�याची गरज 

उ�वेल अशा ऐनवेळेस न घेता, गुंतवणुक�च े�कवा िवकास कामांच े

िनयोजन कर�या�या अगदी सु�वाती�या ट��यांम�य ेघे�यात यावी. 

मािहतीया संदभा�त मािहतीवर आधा�रत �हणज,े �ामु�याने �क�पाच े

�व�प आिण �यासाठी समंती िमळिव�याआधी �कवा संमती 

िमळिव�याची ���या सु� असताना कोण�या �कारची मािहती �दली 

पुव�सुचीत

समंती

�वतं� मािहती

समुदायांसोबत मािहती सामाियक करणे 
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प�रयोजना के िलए समुदाय से सहमती लेते �ए 

जमाती/ मूलिनवासी लोक ह ेवनांच ेमालक आहते

जाण ेगरजेच ेआह.े

 संमतीचा अथ�, सव� ह�धारकांनी एकि�तपण ेआिण �या �थािनक 

लोकांवर �कवा समुदायांवर प�रणाम होणार आह ेअशा सवा��या 

िनण�य���ये�या ठरािवक प�तीनुसार िनण�य घेण.े समंती दणेे �कवा 

नाकारण ेही ���या ��येक समुदाया�या ठरािवक अशा, औपचा�रक 

�कवा अनौपचा�रक, राजक�य व �शासक�य प�तीन ेघडायला हवी. 

�थािनक लोक व समुदाय ह े �यां�यातून �वतं�पण े िनवडले�या 

�ितिनधीमाफ� त िनण�य���येत सहभागी होऊ शकायला हवेत आिण 

�याम�ये त�ण, मिहला, वृ� आिण िवकलांग लोकांचा दखेील मोठा 

सहभाग असायला हवा.

एफपीआयसी ���येच ेफायद?े

कोणतेही िवकासकाम ��य�ात केल े जाताना �थािनक लोकां�या 

आिण भूिमपु�ां�या गरजा व �ाधा�य ल�ात घेत�या जातात. कारण, 

या संदभा�त �थािनक लोक व भूिमपु�ांना िमळणारे फायद े ह े

�क�पाशी संबंिधत इतर सव� भागधारकांपे�ा मह�वाच े मानल े

जातात. �याचबरोबर, आदरपूव�क व खोलात जाऊन के�या गेले�या 

एफपीआयसी ���येतुन एखा�ा संभा� �क�पा�या िनयोजनाम�य े

�थािनक लोकांचा संपूण� व प�रणामकारक सहभाग होऊ शकतो.

मानवी ह�ां�या दिृ�कोनातून एफपीआयसी

एफपीआयसी�या मुळाम�ये मानवी ह�ांचा दिृ�कोन हा खोलवर 

�जलेला आह.े याम�ये, अथ�पूण� आिण सकारा�मक उपाय शोधताना 

�थािनक लोकां�या गरजा आिण आकां�ा ल�ात घेत�या जातात. 

�यासाठी िनण�य���येत �थािनक लोकांचा प�रणामकारक सहभाग 

अस�यावर भर �दला जातो व िनण�य घेताना �थािनक लोकां�या 

4



सं�कृतीतून पुढ ेआलेल ेमु� ेल�ात घेतल ेजातात.

एफपीआयसीची वैिश��े कोणती आहते?

अ.  �वतः�या जिमनी, �दशे आिण साधनांवर �थािनक लोकांच े

िनयं�ण असण,े �याचबरोबर �यां�या सां�कितक एका�मतचेा ृ

स�मान अबािधत ठेवण.े

एफपीआयसी मुळे �थािनक लोकांकड ेअसलेल े�यां�या संसाधनां�या, 
जिमनी�या आिण �दशेा�या िनयोजनाच े व िनयं�णाच े अिधकार 
अबािधत राहतात. �याच�माणे �यां�या सां�कृितक एका�मतेचा व 
�वतःसाठी िनण�य घे�या�या �मतेचा मान ठेवून �यां�या िवकासाची 
सू� े �यां�याच हातात राहतात. कोण�याही बा� सं�थेला, जस ेक� 
�शासन, उ�ोगधंद,े सं�था, संघटना आिण एखा�ा �क�पाच ेसमथ�क 
�ांना �थािनक लोकांची समंती, मा�यता आिण अिधकृतता कोण�याही 
�कारची अंमलबजावणी कर�यापूव� �यावी लागत.े खासक�न, अशा 
वेळेस जे�हा �क�पाचा प�रणाम �थािनक लोकां�या जीवनमानावर 
हो�याची श�यता असत.े 

ब. �वतःच ेिनण�य �वतः घे�याचा अिधकार 

जिमनी,  �देश व संसाधनां�या मालक�बाबत �थािनक लोकांचे 
�वतः�या अशा काही पारंप�रक शासन प�ती असतात. �यात �यां�या 
सामािजक-राजक�य प�ती, पारंप�रक कायदे व प�ती, संसाधनांचे 
िनयोजन आिण पारंप�रक �ान व सां�कितक प�ती गण�या जातात. ृ
यामळे �यांची �वाहातील �बळ समाजापे�ा वेगळी ओळख असते. ु
एफपीआयसीतन �यांना भेडसावणा�या मद�ांिवषयीचे िनण�य �वतः ू ु ्
घे�याची यं�णा उभी राहते. यामळे �थािनक लोकांवर �यां�या जिमनी, ु
�देश आिण संसाधना�या संदभा�त �वतःसाठी �वतः िनण�य घे�या�या 
�मतेवर व िवकासावर िनब�ध येतील, अशा �कारचे िनण�य लादले गेले 
तर �यावर �ितबंधा�मक आखणी करता येते. 

नैस�गक संसाधनांची मािहती एकि�त क�न आप�या सामुदाियक अिधकारांचा वापर करताना

आपण एक सामूिहक िनण�य घे�याची ���ये�या �पात एफपीआयसी �ारे ह ेिच� बदलव ूशकतो

5



क. सुर�ेचा उपाय �हणून एफपीआयसी

�थािनक लोकांवर कोण�याही उप�माच े अथवा �क�पाच े

सामािजक व पया�वरण िवषयक होणारे संभा� प�रणाम ल�ात 

घेऊन सुर�ा उपायां�या द�ृीन ेएफपीआयसीचा िवचार केला जातो.  

या ���येमुळे �थािनक लोक �क�पाच े संभा� गंभीर प�रणाम 

डो�यासमोर ठेवून �यािव�� आवाज उठव ूशकतात. या ���येत, 

�थािनक लोक �क�पचा ��ताव ठेवणा�या घटकांकड े

�क�पािवषयीची सव� मािहती �प�पण ेउघड कर�याची मागणी 

क� शकतात. याम�ये �क�पा�या  �वहाय�ता व तुलना�मक 

अ�यासाचा समावेश असण ेगरजेच ेअसत.े 

ड. एफपीआयसी - एकि�तपण ेिनण�य घे�याची ���या 

एफपीआयसी ही केवळ एक करायची �हणून केलेली ���या नसून 

ती एक मूलभूत यं�णा आह.े �यातून �थािनक लोकां�या �वतः 

िनण�य घे�या�या ह�ाला अबािधत ठेवल े जात.े  खासक�न, 

एफपीआयसीचा उपयोग जिमनी, �दशे आिण संसाधना�या वापर, िनयोजन आिण िवकासासंदभा�त केला जातो. एकि�तपण ेघेत�या जाणा�या 

िनण�य���येचा भाग असणा�या ��येक �थािनक समुदायासाठी असलेल ेत ेएक एकि�तपण ेमा�य केलेल ेहमीप� आह.े �थािनक लोकांच ेअि�त�व ह े

समूहांम�य ेअसत ेआिण �यामुळे सामूिहकपण ेजग�यासाठी व िवकासासाठी त ेएकमेकांवर अवलंबून असतात.

इ. एफपीआयसी- वारंवार केली जाणारी ���या 

फ. एफपीआयसी- �शासन व इतर बा� घटकां�या संदभा�त सहकाया�ची ���या 

�थािनक लोकांच ेह� अबािधत ठेव�याबरोबरच, एफपीआयसीची ���येतून �थािनक लोकांच े�क�प, योजना, उप�म, कायद ेआिण धोरणे यांबाबतीत 
�शासनासार�या बा� घटकांबरोबर असलेल ेिहतसंबंधांची अथ�पूण� आखणी केली जात.े या संदभा�त, कोणतीही योजना �कवा उप�म �याचा �थािनक 
लोकां�या जीवनमानावर प�रणाम होणार आह,े अशा उप�मांम�ये पर�परांवर िव�ास (संपूण�, अचूक आिण आकलन होईल अशा प�तीन ेमािहती 
द�ेयात यावी) ठेव�याची गरज असत.े �याचबरोबर  स�लामसलत आिण संवादांतून �थािनक लोकांची समंती िमळिव�यासाठी �य� केल ेजावेत. 

�यायपािलका व इतर सं�थांबरोबर संपक� ���ये�ारे एफपीआयसी समूहांना एक ताकद दईेल
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�वतं�, पूव�सूिचत व मािहती�या आधारे �दलेली समंती (एफपीआयसी)

संि�� �व�पात

आंतररा�ीय व रा�ीय कायदा �व�थेत एफपीआयसीच ेत�व

�वतं�, पूव�सूिचत व मािहती�या आधारे �दलेली समंती, �कवा एफपीआयसी, ह ेआंतररा�ीय काय�ातील �ामु�याने उदयास येणारे एक मह�वाच ेत�व 

आह.े �यामुळे �थािनक लोकांना, �यां�या जिमनी व पारंप�रक जीवनशैलीवर प�रणाम होईल अशा उप�मांसंदभा�त, �वतःसाठी �वतं�पण ेआिण 

मािहतीपूव�क िनण�य घे�याचा ह� �ा� होतो. 

आंतररा�ीय कामगार संघटना करार (�. १०७), �थािनक व आ�दवासी लोकसं�येिवषयी, १९५७

�थािनक लोकां�या सामािजक, राजक�य आिण सां�कृितक ह�ां�या र�णासाठी हा करार कर�यात आला आह.े या करारात नमूद केल ेआह ेक�, अशा 

समुदायांना �यां�या राह�या व सवयी�या �े�ातून �यांनी �वतं�पण ेपरवानगी �द�यािशवाय हलिव�यात येऊ नय.े

आंतररा�ीय कामगार संघटना करार (�. १६९), �थािनक व आ�दवासी लोकसं�येिवषयी, १९८९

आंतररा�ीय कामगार संघटने�या �. १६९ या करारानुसार, �थािनक लोकांना �यां�या जिमन�व�न �कवा �े�ांतून �वैरपण ेहलिवल ेजाऊ शकत नाही. 

अपवाद �हणून �यां�या �थलांतराचा िवचार केला जाऊ शकतो. परंत,ु �यासाठी दखेील �यांची �वतं�, पूव�सूिचत व मािहती�या आधारे �दलेली समंती 

असण ेगरजेच ेआह.े �या वेळेस �यांची समंती िमळू शकत नाही, अशा वेळेस �यांचे �थलांतर ह ेरा�ीय कायदा �व�था व िनयमां�माणे करा�ा 

लागणा�या सव� ���यां�या आधारे केल ेजाऊ शकत.े �याम�ये साव�जिनक चौकशीची �विथतपण ेअंमलबजावणी करण ेअपेि�त आह.े यामुळे 

���यांम�ये सहभागी असले�या लोकांच ेप�रणामकारक �ितिनिध�व कर�याची संधी उपल�ध होत.े

संयु� रा�ाच े�थािनक लोकां�या ह�ांिवषयीचे घोषणाप� (यूएनडीआरआयपी), २००७

यूएनडीआरआयपी ह े�थािनक लोकांना �द�या जाणा�या वागणुक�िवषयीचे एक �माण आह.े �याच�माणे �थािनक लोकां�या मानवी ह�ांच ेउ�लंघन 

रोख�यासाठी व �यां�याबरोबर के�या जाणा�या भेदभावाचा िवरोध कर�यासाठी त ेएक मह�वाच ेसाधन आह.े या घोषणेपा�ामुळे ह ेसुिनि�त कर�यात 

आल ेक�, �थािनक लोकांना �यां�या जिमनी व �े�ांतून बळजबरीन ेहलिवल ेजाऊ शकत नाही. कोण�याही �कारच े�थलांतर �थािनक लोकां�या �वतं�, 

पूव�सूिचत व मािहती�या आधारे �दले�या समंतीिशवाय केल ेजाऊ शकत नाही. �थलांतरास समंती िमळा�यावर दखेील, �यांना यो�य मोबदला �दला 

जावा, तसेच श�य अस�यास �यां�या जिमनी �यांना परत �द�या जा�ात.
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या घोषणाप�ाने पु�हा एकदा ह ेसुिनि�त केल ेक�, �शासनान े�थािनक लोकांवर प�रणाम होईल अस ेकोणतेही कायदशेीर अथवा �शासक�य माग� 
अवलंब�याआधी आपल े �ितिनिध�व करणा�या सं�थांमाफ� त �थािनक लोकांना िव�ासात घेऊन व �यांना सहकाय� क�न �यां�याकडून �वतं�, 
पूव�सूिचत व मािहती�या आधारे �दलेली समंती �यावी. 

जैिवक िविवधता करार(सीबीडी), १९९२

जैिवक िविवधता करारान े�थािनक लोकांच े�यां�या पारंप�रक जीवनशैलीनुसार �यांचे नैस�गक साधनसंप�ीवर असलेल ेअवलंबी�व मा�य केल ेआह.े 

�याचबरोबर, �थािनक लोक �यां�याकड ेअसलेल ेपारंप�रक �ान, �यांनी लावलेल ेनवीन शोध व पारंप�रक प�त�मुळे नैस�गक संसाधनांचा त ेसंयत 

वापर करतात आिण �यामुळे जैिवक िविवधता �टकून राह�यास मोठी मदत िमळत ेआह,े असेही या करारान ेमा�य केल ेआह.े या करारान ेजैिवक 

िविवधता �टकव�यात व �याचा संयत वापर कर�यात मिहलांचा मह�वाचा वाटा आह ेअसेही ओळखल ेआह.े �यामुळे, जैिवक िविवधतेच ेसंवध�न 

कर�यािवषयीचे धोरण आखताना व �याची अंमलबजावणी करताना, अशा सव�च पात�यांवर मिहलांचा मोठा सहभाग असायला हवा, या िवचाराचा 

जैिवक िविवधता करार पुर�कता� आह.े

भारतीय संिवधानात एफपीआयसी
पाच�ा व सहा�ा अनुसूचीतील तरतुदीनुसार अनुसूिचत �े�ांच ेव अनुसूिचत जमात�च े�शासन ह ेदशेातील आ�दवासी �े�ाला लाग ूपडत.े आ�दवासी 

लोकांची �वाय�ता �टकावी, �यांची सं�कृती जपली जावी व �यांचा आ�थकद�ृ�ा िवकास �हावा, जेणेक�न �यांना सामािजक, आ�थक आिण राजक�य 

पातळीवर �याय िमळेल. �यामुळे आ�दवासी �े�ांम�ये शांतता व यो�य �शासन काय�रत राहील. असा आ�दवासी �े� ेव तेथील िनयम यामागील उ�ेश 

आह.े

�ामपंचायत (अनुसूिचत �े�ांवर िव�ता�रत)  अिधिनयम कायदा (पेसा ऍ�ट), १९९६

�ामपंचायत(अनुसूिचत �े�ांवर िव�ता�रत) अिधिनयम कायदा, १९९६ समुदायाच ेनेहमीच ेकायद,े सामािजक व धा�मक प�ती आिण पारंप�रक 

प�तीनुसार समुदाया�या साधनांच ेिनयोजन अशा बाब�च ेअि�त�व सुिनि�त करतो. आ�दवासी �े�ाततील खाणीसाठी परवाना घे�यापूव� �कवा 

�करकोळ खिनजांसाठी खाणकाम कर�यासाठी भाडते�वावर जागा घे�यापूव�, �ामसभेन े �कवा �ामपंचायतीन े �दले�या सूचना यो�य पातळीवर 

अिनवाय� के�या जा�ात. 

वन ह� कायदा, २००६
पूव� पा�रत केले�या धोरणांमुळे व काय�ांमुळे आ�दवासी समुदायांना �यां�या �वतः�या जीवनशैलीिवषयी आलेला परकेपणा कमी कर�याचा �ा 

काय�ाचा उ�ेश आह.े �यात अस ेनमूद कर�यात आल ेआह ेक�, जोपय�त ह� ठरिव�याची ���या पूण� होत नाही तोपय�त कोण�याही आ�दवासी ���स 
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ितन ेस�या अिध�हण केले�या जिमनीव�न हलव ूनय.े �ामसभा ही िनण�य घेणारी सं�था आह ेव सव� ���यांम�ये समुदायांचा सहभाग सुिनि�त करण े

गरजेच ेआह.े 

यो�य मोबदला आिण पारदश�क जमीन अिध�हण, पुनव�सन व पुनः�थापना कायदा, २०१३

या काय�ामुळे जमीन अिध�हणासाठी, �थािनक �वरा�य सं�था आिण �ाम सभा, यां�याशी स�लामसलत क�न मानवी, सहभागास �वृ� करणारी, 

मािहती दणेारी आिण पारदश�क �व�था सुिनि�त केली जात.े �याचबरोबर सव� मािहती यो�यपणे �द�यानंतरच साव�जिनक सुनावणी केली जात.े

पया�वरणिवषयक कायद े

पया�वरणिवषयक कायद ेउ�ोगां�या �थानावर �ितबंध घालून �यावर मया�दा आणतात. वेगवेग�या भागातून िविवध ���या क�न व पया�वरण �भाव 

परी�णा�या मा�यमातून मािहती उपल�ध क�न दतेात, जनतेचा सहभाग व �याय िमळवून दतेात. एखा�ा �क�पामुळे �कवा उप�मामुळे 

पया�वरणावर झाले�या प�रणामांनी �भािवत झाले�या लोकांसाठी साव�जिनक सुनावणीची ���या सुिनि�त केली जात.े       

जैव िविवधता अिधिनयम, २००२

या काय�ा�ारे, जैिवक िविवधतेच ेसंवध�न, जैिवक िविवधतेचा संयत वापर आिण नैस�गक संप�ी�या वापरातून होणा�या फाय�ांचे समान वाटप अशा 

बाबी सुिनि�त के�या जातात. �याचबरोबर, यो�य स�लामसलत क�न व समुदायांकडून पूव�सूिचत संमती घेऊन �ान िमळिव�याबाबत दखेील 

सुिनि�तता आणली जात.े     

 

एफपीआयसीची अंमलबजावणी िनि�त कर�यासाठी लागणारी साधने

सं�थेम�य ेएफपीआयसी सुरळीतपण ेराबिव�यासाठी मनु�यबळ, �मता िवकास आिण पूण�पण ेकाय�रत असले�या त�ार िनवारण क� �ाची गरज असत.े  

मनु�यबळाची �मता �थािपत करण े・ 

त�ार िनवारणाची यं�णा・ 

�मता िवकास व माग�दश�न    ・ 
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ओळख क�न
घतेाना�या
ट��याम�य े

�थािनकलोकां�यासम�याव�यांचे�ितिनधीओळखणे
�थािनकलोकां�यासहभागातनभौगोिलकवलोकसं�येिवषयीमािहतीगोळाकरणेू

अंमलबजावणी�या
ट��याम�य े

शवेट�या
ट��याम�य े

कराराचीतपासणीआिणम�यमापनकरणेअिभ�ायाचेएक�ीकरणू
कळनआले�या दाखवनिदले�याचकांचीन�दठेवणेू ू ु

कराराचीतपासणीआिणम�यमापनकरणेअिभ�ायाचेएक�ीकरणू
कळनआले�या दाखवनिदले�याचकांचीन�दठेवणेू ू ु

स� तयारू
कर�या�या
ट��याम�य े

उपायशोधणेतंटासोडवणेवबाहेरपड�यासाठीचेधोरणठरिवणे
�ाथिमकआिथ�कवमन�यबळठरिवणेएफपीआयसीचीअंमलबजावणीकर�यासाठीलागणारावेळ ठरिवणेु
लोकसहभागीहोतीलअशा�ि�कोनातनसंवादाचेिनयोजनक�नवारंवारस�लामसलतू
करणेआिण�यातनपारदश�कप�तीने�क�पाचीमािहतीउघडकरणेू
















�वतं�, पूव�सूिचत आिण मािहती�या आधारे �दली जाणारी समंती(एफपीआयसी)-अंमलबजावणी करताना  
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एफपीआयसीतून एका समृ� समुदायाकड ेवाटचाल
सं�था, समथ�क, �शासन व �वसाय अशा सवा��या सुिवधेसाठी...

एफपीआयसी चा ह�
असलेला समुदाय-

 �थािनक लोकांना एफपीआयसीचा
ह� आह.े युनडीआरआयपी लेख ३२(२)

सं�थांनी व सं�थे�या

�ितिनध�नी एफपीआयसीची

���या आ�मसात करण.े दिृ�कोनात

व वागणुक�त बदल आणण.े

कोण�याही अटीिशवाय

समुदायाला

�वीकारण ेव �यां�या

मान ठेवण.े
समुदायावर �भाव

क� शकणा�या

इतर मह�वा�या भागधारकांबरोबर

संवाद साधण,े �यां�याकडील

मािहती उपल�ध क�न दणेे

�ामािणक, कोणतीही

दमदाटी नसलेल ेआिण

�ो�साहन दणेारे

वातावरण िनमा�ण करणे

कोण�याही मािहतीबाबत
समुदायाला �� िवचार�यास

�ो�साहन दणेे

समुदायातील शेवट�या

घटकापय�त सहभाग

वाढिव�यासाठी समुदायाला

�ो�साहन दणेे. उदा.

मिहला संचािलत कुटंुबे

सात�यान ेकेली

जाणारी ���या या 

उ�ेशाने िनयिमतपणे

मािहती उपल�ध क�न दणेे.

दशेातील काय�ाचा

मान ठेवण ेव

�याचा �वीकार करण-े

'लॉ ऑफ द लँड'

सामािजक, सां�कृितक,

धा�मक प�त�ना

अनुकूल असलेली

���या अंिगकारणे
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