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பனக்கண் 

• மீப சமூகங்கந்  பனக்கணோ உிமணககோ்கந், மமுமகந் ண்றுண் 

ஏ்ோடுகமநக் ககோஞ்டிரு்ட - இப்றி் விபங்கந் (சிதோக) 

எழுடத்ு்பூப்ணோக மபக்க்வி்ம 

• போ்று ீதிதோக இ்ட உிமணககோ்கந் ண்றுண் மமுமகந் கோது 

சமூகட்டோ் சமூக-கோசச்ோ ீதிதோக ஏ்றுக்ககோந்ந்், எகப அமப 

சமூகட்தி் (கசோடத்ு) உிமணகமந் கோ கசத்் 

• இப்றி் சி கோிதச ்ச்ங்கநி் அங்கீகிக்க்்/ ஏ்றுக் 
ககோந்ந்் 



சுதந்திரத்திற்கு பிறகோன வழக்கம்  
 

•  சுட்திட்தி்கு பி், இ்ட பனக்கணோ மமுமகமந அதிகோ்பூப், கண்மதோ  ச்ணோக  

ணோ்றுபட்கு எப்விட முமதோ முத்சிகளுண் எடுக்க்வி்ம  

• இட் விமநபோக, சண்பிடோத மமுமகந் சமூகட்தி் பி குதிகநோ் அப்றி் அச் சமூக-

கோசச்ோ ஏ்ம இன்ட 

• எகப இ்ட மமுமகந் மீப சமூகட்தி் இஜ்சோ்்ட, கடோழி்மும ண்றுண் சமூக-கோசச்ோ 

எ்மக்குந் ணட்ுகண பமதறுக்க்ட்ிரு்ட. 

• ரு கோட்தி் உிமணகநோக இரு்டமப கபறுண் உிமணககோ்கநோக ணோறி (கோது சமூகட்தி் 

கோறுட்டபம) 

• இது எ், ஏ் ்டது எ்மட அமதோநண் கோஞ, உிமணககோ்கந், உிமணகந், உமமண ண்றுண் 

கசோட்து ஆகிதப்றுக்கு இமமோ கபறுோம் ோண் புி்து ககோந்ந கபஞ்டுண் 

 
 



“CLAIM” IN INDIAN LANGUAGE 

• Gujarati – Davo 

• Hindi – Daava 

• Bengali -- দাবি 

• Marathi – Daava 

• Telugu – Vāadanalu  వాదనలు/దావాలు 

• Tamil – Koral ககோ்  

• Malayalam – Vaadam  

• Odia - ଦାବି 



“RIGHTS” IN INDIAN LANGUAGES 

• Hindi – Adhikaar 

• Gujarati – Adhikaar 

• Bengali – অধিকার Adhikara 

• Marathi - Adhikāra 

• Tamil - Urimaikaḷ  உிமணகந் 

• Telugu – Hakkulu హక్కులు 

 

• Malayalam – Avakasangal അവകാശങ്ങൾ 

 

 

 



உிமணக்ககோ் அ்து உிமண? 

 “க் ண் டோத், க் ணக்குிதது” 

எ்து மீபக்ந் முனக்கண். 

 இ்று இது உிமணதோ அ்து 

உிமண ககோோ ? 

 ஏ் ?  

 



மீனவரின் உரிகமலகோரல் அல்லது உரிகம? 

 

 

• "இது எ் கு" எ்கிோ ்
மீப ்

• இ்று அது ரு 
உிமணககோோ அ்து 
உிமணதோ? 

• ஏ்? 



WHAT IS THE PROPERTY IN THE BOAT? 
Proprius = special, particular, one's own 

 

• For the fisher -- Is the RIGHT to 
the boat only for the wooden 
structure of the boat? Yes/No 

• What then are all the BENEFITS 
from the boat? 

• So can we say the boat is the 
PROPERTY of the fishermen? 



 
எகப ோண் எ் க்றுக்ககோஞ்கோண்? 

 
• உிமணககோ்கந் உிமணகந் அ் 

• உங்கந் உிமணககோலி் ண்பக்மந ி்க மபக்குண்கோது ணட்ுகண 
உிமணகந் கடோ்றுண்  

• கசோடத்ு எ்து சோோண்சட்தி் 'விஷதண் / பநண்' ்றிதது அ்.  

• இது விஷதண் / ஆடோட்திலிரு்து ீங்கந் கறுண் ்மண ்றிதது. 

• ்மணகந் ்றி ்கபறு உஞவ்ுகந் இருக்க முடியுண் 

 



“BENEFIT” IN INDIAN LANGUAGES 

• Hindi: phayaada -- फायदा  

• Gujarati:  Labha – લાભ 

• Marathi – phayada  

• Telugu : Prayojanam ప్రయోజనం 

• Tamil  : Nanmai -- ்மண 

• Malayalam: Prayojanam – പ്രയോജനം 

• Odia; ଲାଭ 

    



Benefit Stream 

The Other Claimant 

SOCIALLY SANCTIONED MECHANISMS 

REGULATIONS & LAWS 

RULES NORMS 



Triad ஐ முடிக்க முடிதோவி்ோ் எ் க்குண்? 
 

 

• கசோடத்ுிமணகநி் சி்ண்சண் எ்கபி், அது முக்ககோஞட்தி் 

மூ்று கூறுகமநயுண் ககோஞ்டுந்நது ண்றுண் சமூகட்டோ் 

அங்கீகிக்க்் பழிமுமகநோ் பமதறுக்க்ட்ுந்நது. 

• ஆோ் உிமணககோருபக்ளுண் ரு கிஃபி ்ஸ்்ீமுண் 

இருக்குண்கோது, ஆோ் உிமணககோருபருக்கு ஆடபோக ி்க 

"ண்மப" இ்ோடகோது, "உமமண" ணட்ுகண கணகோங்கி ி்கிது.  

(உிமணகந் இ்ம, உிமணககோ்கந் ணட்ுகண - ்மணகந் ஸ்்ீண் 

அமபருக்குண் தி்ட அணுக்) 
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Triad ஐ முடிக்க முடிதோவி்ோ் எ் க்குண்? 
 

• "தி்ட அணுக்" சோண்ோ்தங்கநி் (எ.கோ. EEZ க்கு அ்ோ் உந்ந க்) 

ீங்கந் கிஃபி ்ஸ்்ீண் மீது உிமணககோ்கமநச ்கசத்தோண் - 

ஆோ் உமமண (பது) ணட்ுகண கணகோங்கி ி்கிது 

• பனக்கணோ சமூக உிமணகந், அங்கீகிக்க்ோடகோது, 'தி்ட 

அணுக்' சோண்ோ்தங்கநோக ணோறி, மு்மடத கசோடத்ுிமணகந் 

இ்ோண் கோத்விடுண். உமமண உிமணகந் ிவுகி். 

• தி்ட அணுக் மூண் மீப சமூடோத ணக்கந் ண்றுண் சோணோிதக்நி் 

அழிவி் முடியுண்! 

• அது 'தி்ட அணுக் பட்்டக' (கோண்ஸ் அ்) 
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எகப ோண் எ் 
க்றுக்ககோஞ்கோண்? 

 
• TRIAD !!! ிமவி் ககோந்க  (உிமணககோருப-்கிஃபி் ஸ்்ீண்-ண்பக்ந்) 

• முக்ககோஞட்மட ிமவு கசத்த முடிதோவி்ோ், எங்கநிண் உமமண உிமணகந் 

ணட்ுகண உந்ந 

• PROPERTY RIGHTS (संपत्ति के अधिकार, கசோடத்ுிமண, സ്വത്തവകാശം)  
are therefore about social relationships  (समाजिक संबध, சமூக உவு  സാമൂഹിക 
ബന്ധം) ஆடோண்' ்றி அ் 

 

• கோ்கோக்கி், உிமணகந் விதிகந் ண்றுண் விதிமுமகநோ் பலு்டுட்ட்டுண்கோது 

கசோட்து ஆ்சிகந் கடோ்றுண். 

•  



டவிக்கோண் (மபட்திரு்ட்கோ 

ி்டமகந்)) 

 
• கோபமதம உிமணகளுக்கு ண்டுகண கோரு்துண், 
உிமணககோ்களுக்கு அ் 

• தி்ட அணுகலி் கோபமதம கோரு்டோது 

• கோபமதம எ்து கிஃபி் ஸ்்ீமண ோண் டக்க மபடத்ு ககோந்ந 
ரு கோ அபகோசமுண் , ககோ்ோடுகளுண் ஆகுண் 

• USUFRUCT (ட்தீ்) உிமணகந் – னட்தி் த்ோடு (பனக்கணோ ண்றுண் 
கண்மதோ ச்ட்டோ்) 

• ீங்கந் கோபமதம க்வு், அட் ஆ்சி எ்து --- 
முக்கிதணோகுண் ---, இது ண்கோரு விபோடட்திக்கோ டம்பு 



 

கபிட்டமணக்கு ்றி 

 


