वतं , पूवसूिचत व मािहती या आधारे दलेली समंती
(एफपीआयसी) मागद शका

सव ह राखीव. हे मािहतीप , संपूण कवा याचा काही भाग समी ा, पुनःिन मती, अनुवाद अथवा उ धृत कर यासाठी या या मूळ आवृ ीचा संदभ
दऊ
े न वापरले जाऊ शकते. या मािहतीप ातील िव ेषणा मक आिण धोरणा मक सूचना ा ऍ शन ऐड, इं िडया या भूिमके शी सहमत असतीलच असे
नाही.
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ऋणिनदश
जागितक करणाचे आिण नैस गक साधनसंप ी या वाढ या मागणीचे,
प रणामी नैस गक संसाधनां या चंड माणातील वापराचे गंभीर पडसाद
जगभरातील आ दवास या कवा तेथील थािनक रिहवाशां या पारं पा रक
जीवनमानावर उमटत आहत
े . यामुळे नैस गक साधनांवर येणा या ताणामुळे
यां या राहणीमानाचे व तेथील जैिवक िविवधतेचे नुकसान होत आह.े
याचबरोबर, यांना स ने िव थापन कवा थलांतर करावे लागत आह.े
ददुवाने, अशा तणावपूण प रि थतीत हसा, संघष आिण तणावाचे गंभीर
वातावरण तयार होत आह.े
२०११ या जनगणनेनुसार, भारता या एकू ण लोकसं ये या ८.६ ट े
हणजेच जवळपास १०.४ कोटी इतक लोकसं या आ दवास ची आह.े यांना
खाण उ ोग व वाढते औ ोिगक करण अशा कारणांमुळे िविवध कार या
शोषणाला सामोरे जावे लागत आह.े यात राह या जिमनीव न हाकलून दले
जाणे यांसार या गंभीर बाब चा दख
े ील समावेश आह.े सवच ठकाणी
आ दवासी हणजेच तेथील थािनक रिहवासी यां या जिमनी, जंगल आिण
नैस गक साधनसंप ीचे र ण कर यासाठी धडपड करत आहत
े . आ दवासी
लोकां या ह ांचे सरं ण कर यासाठी ामपंचायत( अनुसूिचत े ांवर
िव ता रत) अिधिनयम कायदा, १९९६ आिण अनुसूिचत जमाती व इतर
पारं पा रक वन रिहवासी (वन ह काय ांतगत), २००६ यांसारखे बरे च
पुरोगामी कायदे बनिव यात आले आहत
े . परं त,ु या काय ांची अंमलबजावणी
यो य प तीने के ली जात नाही.
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या संदभात, आ दवासी कवा थािनक रिहवाशां या ह ांसाठी आंतररा ीय
पातळीवर बनिव यात आले या िनयमांची कवा मांडले या भूिमकांची मो ा
माणावर मदत होऊ शकते. आंतररा ीय कामगार संघटना करार ( . १६९)
आिण संयु
रा ाचे 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 कारचे क प कवा उप म राबिव याआधी थािनक रिहवासी
कवा आ दवासी समुदायांकडू न वतं , पूवसूिचत व मािहती या आधारे
दलेली समंती (एफपीआयसी) घेणे गरजेचे आह.े एफपीआयसी ही एक मूलभूत
या हणून आकाराला येत अस यामुळे थािनक रिहवाशां या िपढीजात
असले या दश
े ांना 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 तीने समािव करता येईल
यासंबंधात संयु रा ाची अ व कृ षी 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 शकते हे तपशीलवार
मांड यात आले आह.े यामुळे, कोण याही क पाचे िनयोजन करताना, तो
राबिवताना आिण याचे मू यांकन करताना थािनक रिहवाशांचे ह
िनि तपणे ल ात घेतले जातील व यांचा मान ठे वला जाईल.
एफपीआयसी या या मूळ पुि तके ची संि
व पातील आवृ ी ऍ शन ऐड,
इं िडयाने भारतीय संदभ आिण कायदे ल ात घेऊन तयार के ली 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 सवानाच एकाच ठकाणी यो य मािहती िमळ यास मदत होऊन,
अिधकािधक लोकांपयत ती मािहती पोहचवता येईल. या संधीचा फायदा घेत,
या
येत यांचे सहकाय लाभले या सवाचे आ ही आभार मानू इि छतो.
एफपीआयसी या संि
आवृ ीचे व प ठरव यात, ितचे संपादन कर यात
आिण वैचा रक सहकायात मदत के याब ल संयु रा ा या अ व कृ षी
सं थे या आ दवासी लोकां या संदभात काम करणा या टीमचे आ ही
मनापासून आभार मानतो. आमचे सहकारी, नर शमा ( हदी अनुवाद),
िवनायक पवार ( मराठी अनुवाद) , नं दनी ( क डा अनुवाद), रे णुका
का था(गुजराती अनुवाद), ि या त, िबरे न नायक आिण रितकांत (ओिडया
अनुवाद), डॉ. बेलाराम घोगरा(बागडी अनुवाद), जलंधर (कु ई अनुवाद), सरद
कु मारी (संथाली आिण मुंडारी अनुवाद ) या सवाचे िविवध भाषांत अनुवाद
के याब ल मनापासून ध यवाद.
आ हाला सात याने सहकाय व ो साहन द याब ल ऍ शन एड, इं िडयाचे
कायकारी संचालक संदीप छाचरा यांचे आ ही मनापासून आभारी आहोत.

तदी जेना,
संचालक, नॅ युरल रसोसस हब, ऍ शन एड, इं िडया

वतं , पूवसूिचत व मािहती या आधारे दलेली समंती
(एफपीआयसी) मह वाचे मु े
पा भूमी
मागील काही वषात, आ हाला आढळू न आले क अिनयंि त प तीने नैस गक साधनसंप ीची लूट के ली जात आहे आिण यामुळे वाढत चालले या
थािनक लोकां या आ ोशातून ही बाब समोर आली आहे क आयएलओ १६९ व संयु रा ा या थािनक लोकां या ह ाबाबतीत असले या
घोषणाप ाचे (यूएनडीआरआयपी) पालन यो य प तीने के ले जात नाही. खासक न, या क पांमुळे थािनक लोकां या साधनसंप ीवर प रणाम
होतो असे क प राबिव याआधी द या जाणा या वतं , पूवसूिचत आिण मािहतीवर आधारले या समंती बाबतीत याचे यो य पालन झा याचे
आढळू न येत नाही. थािनक आिण भूिमपु ां या वारसाह ाने िमळाले या े ां या बचावासाठी आिण वारं वार साधनसंप ीची लूट करणा या
उ ोगांतून नैस गक साधनसंप ीने समृ असले या यां या जिमन वर कवा भागांवर होणा या अित मणांना वाचा फोड यासाठी पुढील मािहती दत
े
आहोत.

वतं , पूवसूिचत आिण मािहतीवर आधा रत समंती
हणजे काय?
वतं , पूवसूिचत आिण मािहतीवर आधा रत समंती
(एफपीआयसी) हा जगभरातील थािनक कवा भूिमपु ांशी
िनगिडत असलेला एक िविश अिधकार आह.े थािनक लोकांचे
वतःसाठी िनणय 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 आले आह.े

सावजिनक चचतून अिधकारां या वापराची

या

या क पांमुळे थािनक लोकां या जीवनमानावर प रणाम
होऊ शकतो अशा क पांना एफपीआयसी या आधारे थािनक
लोक संमती दऊ
े अथवा नाका शकतात. समंती द यास, ती ते
कोण याही वेळेस नाका शकतात. यामुळे थािनक लोक
क पाची बांधणी, अंमलबजावणी, दख
े रे ख आिण मू यमापन
यासंबंधातील शत / अट बाबत वाटाघाटी क शकतात.
याचबरोबर थािनक लोक कोण याही कार या चचाम ये
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सहभागी न हो याचा पयाय िनवडू शकतात. अशा िनणयाचे वागत
के ले जायला हवे आिण यापुढे कोणताही संपक के ला जाऊ नये.

पुवसुचीत

एफपीआयसी ही

थािनक लोकां या समुदायाने एकि तपणे समंती दे याआधी कवा
नाकार याआधी िनणय
येचे अनेक ट पे पार करणे गरजेचे असते,
यामुळे एफपीआयसी ही एक
या हणून गणली जाते.
याचबरोबर, एफपीआयसीची अंमलबजावणी ही क पाचा संपूण
कालावधी, हणजेच सु वाती या क प समजावून घे या या
ाथिमक ट यांपासून ते क प संपेपयत चालू असते.

समंती

वतं

या का आह?
े

मािहती

एफपीआयसीतील मह वाचे घटक
या संदभात वतं हणजे वतः न कोण याही जबरद ती, दमदाटी
कवा फसवणुक िशवाय दलेली संमती. याच माणे िनणयाची
अपे ा आिण वेळाप क हे जरी बाहे न लादलेले असेल तरी दख
े ील
िनणय घे याची
या ही थािनक लोकां या समुदायाने वतः
ठरवलेली असणे असाही याचा अथ आह.े

पुवसुचीत

समुदायांसोबत मािहती सामाियक करणे
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पूवसूिचत हणजे, कोण याही उप माची अिधकृ तता ठरिव यापूव
कवा सु वात कर यापूव पुरेशा वेळेआधी संमती घेण.े याच माणे
समंती ही थािनकां या समुदायाकडू न परवानगी घे याची गरज
उ वेल अशा ऐनवेळेस न घेता, गुंतवणुक चे कवा िवकास कामांचे
िनयोजन कर या या अगदी सु वाती या ट यांम ये घे यात यावी.
मािहतीया संदभात मािहतीवर आधा रत हणजे, ामु याने क पाचे
व प आिण यासाठी समंती िमळिव याआधी कवा संमती
िमळिव याची
या सु असताना कोण या कारची मािहती दली

जाणे गरजेचे आह.े
संमतीचा अथ, सव ह धारकांनी एकि तपणे आिण या थािनक
लोकांवर कवा समुदायांवर प रणाम होणार आहे अशा सवा या
िनणय
ये या ठरािवक प तीनुसार िनणय घेण.े समंती दण
े े कवा
नाकारणे ही
या येक समुदाया या ठरािवक अशा, औपचा रक
कवा अनौपचा रक, राजक य व शासक य प तीने घडायला हवी.
थािनक लोक व समुदाय हे यां यातून वतं पणे िनवडले या
ितिनधीमाफत िनणय
येत सहभागी होऊ शकायला हवेत आिण
याम ये त ण, मिहला, वृ आिण िवकलांग लोकांचा दख
े ील मोठा
सहभाग असायला हवा.
प रयोजना के िलए समुदाय से सहमती लेते ए

एफपीआयसी

येचे फायद?
े

कोणतेही िवकासकाम य ात के ले जाताना थािनक लोकां या
आिण भूिमपु ां या गरजा व ाधा य ल ात घेत या जातात. कारण,
या संदभात थािनक लोक व भूिमपु ांना िमळणारे फायदे हे
क पाशी संबंिधत इतर सव भागधारकांपे ा मह वाचे मानले
जातात. याचबरोबर, आदरपूवक व खोलात जाऊन के या गेले या
एफपीआयसी
येतुन एखा ा संभा
क पा या िनयोजनाम ये
थािनक लोकांचा संपूण व प रणामकारक सहभाग होऊ शकतो.

मानवी ह ां या दिृ कोनातून एफपीआयसी

जमाती/ मूलिनवासी लोक हे वनांचे मालक आहत
े

एफपीआयसी या मुळाम ये मानवी ह ांचा दिृ कोन हा खोलवर
जलेला आह.े याम ये, अथपूण आिण सकारा मक उपाय शोधताना
थािनक लोकां या गरजा आिण आकां ा ल ात घेत या जातात.
यासाठी िनणय
येत थािनक लोकांचा प रणामकारक सहभाग
अस यावर भर दला जातो व िनणय घेताना थािनक लोकां या
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सं कृ तीतून पुढे आलेले मु े ल ात घेतले जातात.

एफपीआयसीची वैिश

े कोणती आहत
े ?

े आिण साधनांवर थािनक लोकांचे
अ. वतः या जिमनी, दश
े ा
िनयं ण असण,े याचबरोबर यां या सां कितक
एका मतच
ृ
स मान अबािधत ठेवण.े

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

एफपीआयसी मुळे थािनक लोकांकडे असलेले यां या संसाधनां या,
जिमनी या आिण दश
े ा या िनयोजनाचे व िनयं णाचे अिधकार
अबािधत राहतात. याच माणे यां या सां कृ ितक एका मतेचा व
वतःसाठी िनणय घे या या मतेचा मान ठे वून यां या िवकासाची
सू े यां याच हातात राहतात. कोण याही बा सं थेला, जसे क
शासन, उ ोगधंद,े सं था, संघटना आिण एखा ा क पाचे समथक
ांना थािनक लोकांची समंती, मा यता आिण अिधकृ तता कोण याही
कारची अंमलबजावणी कर यापूव यावी लागते. खासक न, अशा
वेळेस जे हा क पाचा प रणाम थािनक लोकां या जीवनमानावर
हो याची श यता असते.

ब. वतःचे िनणय वतः घे याचा अिधकार

आपण एक सामूिहक िनणय घे याची
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ये या

पात एफपीआयसी ारे हे िच बदलवू शकतो

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

क. सुर ेचा उपाय हणून एफपीआयसी
थािनक लोकांवर कोण याही उप माचे अथवा क पाचे
सामािजक व पयावरण िवषयक होणारे संभा प रणाम ल ात
घेऊन सुर ा उपायां या दृ ीने एफपीआयसीचा िवचार के ला जातो.
या
येमुळे थािनक लोक क पाचे संभा गंभीर प रणाम
डो यासमोर ठे वून यािव
आवाज उठवू शकतात. या
येत,
थािनक लोक
क पचा
ताव ठे वणा या घटकांकडे
क पािवषयीची सव मािहती प पणे उघड कर याची मागणी
क शकतात. याम ये क पा या
वहायता व तुलना मक
अ यासाचा समावेश असणे गरजेचे असते.

ड. एफपीआयसी - एकि तपणे िनणय घे याची

या

एफपीआयसी ही के वळ एक करायची हणून के लेली
या नसून
ती एक मूलभूत यं णा आह.े यातून थािनक लोकां या वतः
यायपािलका व इतर सं थांबरोबर संपक
ये ारे एफपीआयसी समूहांना एक ताकद दईेल िनणय घे या या ह ाला अबािधत ठे वले जाते. खासक न,
एफपीआयसीचा उपयोग जिमनी, दश
े आिण संसाधना या वापर, िनयोजन आिण िवकासासंदभात के ला जातो. एकि तपणे घेत या जाणा या
िनणय
येचा भाग असणा या येक थािनक समुदायासाठी असलेले ते एक एकि तपणे मा य के लेले हमीप आह.े थािनक लोकांचे अि त व हे
समूहांम ये असते आिण यामुळे सामूिहकपणे जग यासाठी व िवकासासाठी ते एकमेकांवर अवलंबून असतात.

इ. एफपीआयसी- वारं वार के ली जाणारी
फ. एफपीआयसी- शासन व इतर बा

या
घटकां या संदभात सहकायाची

या

थािनक लोकांचे ह अबािधत ठे व याबरोबरच, एफपीआयसीची
येतून थािनक लोकांचे क प, योजना, उप म, कायदे आिण धोरणे यांबाबतीत
शासनासार या बा घटकांबरोबर असलेले िहतसंबंधांची अथपूण आखणी के ली जाते. या संदभात, 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 तीने मािहती
दे यात यावी) ठे व याची गरज असते. याचबरोबर स लामसलत आिण संवादांतून थािनक लोकांची समंती िमळिव यासाठी य के ले जावेत.
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वतं , पूवसूिचत व मािहती या आधारे दलेली समंती (एफपीआयसी)
संि
व पात
आंतररा ीय व रा ीय कायदा

व थेत एफपीआयसीचे त व

वतं , पूवसूिचत व मािहती या आधारे दलेली समंती, कवा एफपीआयसी, हे आंतररा ीय काय ातील ामु याने उदयास येणारे एक मह वाचे त व
आह.े यामुळे थािनक लोकांना, यां या जिमनी व पारं प रक जीवनशैलीवर प रणाम होईल अशा उप मांसंदभात, वतःसाठी वतं पणे आिण
मािहतीपूवक िनणय 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 कृ ितक ह ां या र णासाठी हा करार कर यात आला आह.े या करारात नमूद के ले आहे क , अशा
समुदायांना यां या राह या व सवयी या े ातून यांनी वतं पणे परवानगी द यािशवाय हलिव यात येऊ नये.

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 वैरपणे हलिवले जाऊ शकत नाही.
अपवाद हणून यां या थलांतराचा िवचार के ला जाऊ शकतो. परं त,ु यासाठी दख
े ील यांची वतं , पूवसूिचत व मािहती या आधारे दलेली समंती
असणे गरजेचे आह.े या वेळेस यांची समंती िमळू शकत नाही, अशा वेळेस यांचे थलांतर हे रा ीय कायदा व था व िनयमां माणे करा ा
लागणा या सव
यां या आधारे के ले जाऊ शकते. याम ये सावजिनक चौकशीची विथतपणे अंमलबजावणी करणे अपेि त आह.े यामुळे
यांम ये सहभागी असले या लोकांचे प रणामकारक ितिनिध व कर याची संधी उपल ध होते.

संयु

रा ाचे थािनक लोकां या ह ांिवषयीचे घोषणाप (यूएनडीआरआयपी), २००७

यूएनडीआरआयपी हे थािनक लोकांना द या जाणा या वागणुक िवषयीचे एक माण आह.े याच माणे थािनक लोकां या मानवी ह ांचे उ लंघन
रोख यासाठी व यां याबरोबर के या जाणा या भेदभावाचा िवरोध कर यासाठी ते एक मह वाचे साधन आह.े या घोषणेपा ामुळे हे सुिनि त कर यात
आले क , थािनक लोकांना यां या जिमनी व े ांतून बळजबरीने हलिवले जाऊ शकत नाही. कोण याही कारचे थलांतर थािनक लोकां या वतं ,
पूवसूिचत व मािहती या आधारे दले या समंतीिशवाय के ले जाऊ शकत नाही. थलांतरास समंती िमळा यावर दख
े ील, 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 हे सुिनि त के ले क , शासनाने थािनक लोकांवर प रणाम होईल असे कोणतेही कायदश
े ीर अथवा शासक य माग
अवलंब याआधी आपले ितिनिध व करणा या सं थांमाफत थािनक लोकांना िव ासात घेऊन व यांना सहकाय क न यां याकडू न वतं ,
पूवसूिचत व मािहती या आधारे दलेली समंती यावी.

जैिवक िविवधता करार(सीबीडी), १९९२
जैिवक िविवधता कराराने थािनक लोकांचे यां या पारं प रक जीवनशैलीनुसार यांचे नैस गक साधनसंप ीवर असलेले अवलंबी व मा य के ले आह.े
याचबरोबर, थािनक लोक यां याकडे असलेले पारं प रक ान, यांनी लावलेले नवीन शोध व पारं प रक प त मुळे नैस गक संसाधनांचा ते संयत
वापर करतात आिण यामुळे जैिवक िविवधता टकू न राह यास मोठी मदत िमळते आह,े असेही या कराराने मा य के ले आह.े या कराराने जैिवक
िविवधता टकव यात व याचा संयत वापर कर यात मिहलांचा मह वाचा वाटा आहे असेही ओळखले आह.े यामुळे, जैिवक िविवधतेचे संवधन
कर यािवषयीचे धोरण आखताना व याची अंमलबजावणी करताना, अशा सवच पात यांवर मिहलांचा मोठा सहभाग असायला हवा, या िवचाराचा
जैिवक िविवधता करार पुर कता आह.े

भारतीय संिवधानात एफपीआयसी
पाच ा व सहा ा अनुसूचीतील तरतुदीनुसार अनुसूिचत े ांचे व अनुसूिचत जमात चे शासन हे दश
े ातील आ दवासी े ाला लागू पडते. आ दवासी
लोकांची वाय ता टकावी, यांची सं कृ ती जपली जावी व यांचा आ थकदृ ा िवकास हावा, जेणेक न यांना सामािजक, आ थक आिण राजक य
पातळीवर याय िमळे ल. यामुळे आ दवासी े ांम ये शांतता व यो य शासन कायरत 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 समुदायाचे नेहमीचे कायद,े सामािजक व धा मक प ती आिण पारं प रक
प तीनुसार समुदाया या साधनांचे िनयोजन अशा बाब चे अि त व सुिनि त करतो. आ दवासी े ाततील खाणीसाठी परवाना घे यापूव कवा
करकोळ खिनजांसाठी खाणकाम कर यासाठी भाडत
े वावर जागा घे यापूव , ामसभेने कवा ामपंचायतीने दले या सूचना यो य पातळीवर
अिनवाय के या जा ात.

वन ह कायदा, २००६
पूव पा रत के ले या धोरणांमुळे व काय ांमुळे आ दवासी समुदायांना यां या वतः या जीवनशैलीिवषयी आलेला परके पणा कमी कर याचा ा
काय ाचा उ ेश आह.े यात असे नमूद कर यात आले आहे क , जोपयत ह ठरिव याची
या पूण होत नाही तोपयत कोण याही आ दवासी
स
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ितने स या अिध हण के ले या जिमनीव न हलवू नये. ामसभा ही िनणय घेणारी सं था आहे व सव
गरजेचे आह.े

यांम ये समुदायांचा सहभाग सुिनि त करणे

यो य मोबदला आिण पारदशक जमीन अिध हण, पुनवसन 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 दण
े ारी आिण पारदशक व था सुिनि त के ली जाते. याचबरोबर सव मािहती यो यपणे द यानंतरच सावजिनक सुनावणी के ली जाते.

पयावरणिवषयक कायदे
पयावरणिवषयक कायदे उ ोगां या थानावर ितबंध घालून यावर मयादा आणतात. वेगवेग या भागातून िविवध
या क न व पयावरण भाव
परी णा या मा यमातून मािहती उपल ध क न दत
े ात, जनतेचा सहभाग व याय िमळवून दत
े ात. एखा ा क पामुळे कवा उप मामुळे
पयावरणावर झाले या प रणामांनी भािवत झाले या लोकांसाठी सावजिनक सुनावणीची
या सुिनि त के ली जाते.

जैव िविवधता अिधिनयम, २००२
या काय ा ारे , जैिवक िविवधतेचे संवधन, 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 समुदायांकडू न पूवसूिचत संमती घेऊन ान िमळिव याबाबत दख
े ील
सुिनि तता आणली जाते.
एफपीआयसीची अंमलबजावणी िनि त कर यासाठी लागणारी साधने
सं थेम ये एफपीआयसी सुरळीतपणे राबिव यासाठी मनु यबळ, मता िवकास आिण पूणपणे कायरत असले या त ार िनवारण क ाची गरज असते.
・

मनु यबळाची मता थािपत करणे

・

त ार िनवारणाची यं णा

・
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मता िवकास व मागदशन

वतं , पूवसूिचत आिण मािहती या आधारे दली जाणारी समंती(एफपीआयसी)-अंमलबजावणी करताना

ओळख क न
े ाना या
घत
ट याम ये

सू तयार
कर या या
ट याम ये




थािनकलोकां यासम याव यांचे ितिनधीओळखणे
थािनकलोकां यासहभागातनभौगोिलकवलोकसं
येिवषयीमािहतीगोळाकरणे
ू

 उपायशोधणेतंटासोडवणेवबाहे रपड यासाठीचेधोरणठरिवणे
 ाथिमकआिथकवमनु यबळठरिवणेएफपीआयसीचीअंमलबजावणीकर यासाठीलागणारावेळ ठरिवणे
वादाचेिनयोजनक नवारं वारस लामसलत
ू
 लोकसहभागीहोतीलअशा ि कोनातनसं
करणेआिण यातनपारदशकप
तीने क पाचीमािहतीउघडकरणे
ू

 कराराचीतपासणीआिणमू यमापनकरणेअिभ ायाचेएक ीकरण
या दाखवनिदले
याचकां
ू
ू
ु चीन दठे वणे
 कळनआले

अंमलबजावणी या
ट याम ये
 कराराचीतपासणीआिणमू यमापनकरणेअिभ ायाचेएक ीकरण
या दाखवनिदले
याचकां
ू
ू
ु चीन दठे वणे
 कळनआले

े ट या
शव
ट याम ये
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एफपीआयसीतून एका समृ
सं था, समथक,

सामािजक, सां कृ ितक,
धा मक प त ना
अनुकूल असलेली
या अंिगकारणे

दश
े ातील काय ाचा
मान ठे वणे व
याचा वीकार करणे'लॉ ऑफ द लँड'

शासन व

समुदायाकडे वाटचाल

वसाय अशा सवा या सुिवधेसाठी...

सं थांनी व सं थे या
ितिनध नी एफपीआयसीची
या आ मसात करणे. दिृ कोनात
व वागणुक त बदल आणणे.

कोण याही अटीिशवाय
समुदायाला
वीकारणे व यां या
मान ठे वणे.

एफपीआयसी चा ह
असलेला समुदायथािनक लोकांना एफपीआयसीचा
ह आह.े युनडीआरआयपी लेख ३२(२)

समुदायावर भाव
क शकणा या
इतर मह वा या भागधारकांबरोबर
संवाद साधणे, यां याकडील
मािहती उपल ध क न दण
े े

ामािणक, कोणतीही
दमदाटी नसलेले आिण

सात याने के ली
जाणारी
या या
उ ेशाने िनयिमतपणे
मािहती उपल ध क न दण
े े.
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ो साहन दण
े ारे
वातावरण िनमाण करणे

समुदायातील शेवट या
घटकापयत सहभाग
वाढिव यासाठी समुदायाला
ो साहन दण
े े. उदा.
मिहला संचािलत कु टुंबे

कोण याही मािहतीबाबत
समुदायाला
िवचार यास
ो साहन दण
े े

