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ఆచారాలు 

•చేపల వేట జీవనాధార్ుంగా రలిగిన సమూహాలకు వివిధర్కాలైన 
వాడురలో ఉుండే అధికారాలు, పద్ధతులు, ఏరాా ట్లు ఉుండేవి – వీటి 
వివరాలు సరైన విధుంగా వ్రరాత రూపుంలో నమోదుచేయబడలేదు.  

•చారిక్తరుంగా ఈ ఆచార్ పద్ధతులు సామాజిరుంగా, సాుంసు ృతిరుంగా 
సమాజుం చేత ఆమోదిుంపడినవిగా ఉుండడుం చేత ఇవి ఈ 
సమూహాలకు సుంబుంధిుంచిన ఆస్తహికుు లుగా పనిచేసాయి. 

• వీటిలో కొనిి  బ్రరిటిష్ కాలుంలోని చటో్టలలోనూ గురిుించబడి, 
ఆమోదిుంచబడా్డయి. 



సాా తుంత్ర్రాయ నుంతర్ కాలుంలో ఆచారాలు 

• సాా తుంక్తయ ుం తరువాత ఈ వాడురపర్మైన పద్ధతులని నిర్దశేర 
చటో్టలుగా మార్దే  క్రమమైన క్పయతి్న లేవీ జర్గలేదు.  

• దీని ఫలితమే ఈ వాడురపర్మైన పద్ధతులు సమాజుంలో వాటికి 
ప్రరాథమిరుంగా ఉుండిన సామాజిర, సాుంసు ృతిర ఆమోదానిి  
కోలాో వడుం. 

• ఇవి పూరిగిా చేపల వేటపై ఆధార్పడిన సమూహాల ప్రరాదేశిర, 
వృతిపిర్మైన, సామాజిర, సాుంసు ృతిర ర్ుంగాలకు మాక్తమే పరిమితుం 
కాబడా్డయి. 

• ఒరప్పా డు హకుు లుగా ఉుండినవి, ఇపా్ప డు కేవలుం దావాల గానే 
మిగిలిపోయాయి (సమాజ ద్ృష్టకోోణుంలో)  

• ఇది ఏమిటి, ఎుందుకిలా జరిగిుందో గురిుించడ్డనికి మనుం ముుందుగా 
దావాలు, హకుు లు, యాజమానయ ుం, ఆసి్తల మధయ నుని  తేడ్డని 
అర్ థుంచేస్తకోవడుం అవసర్ుం. 



భార్తీయ భాషలోు  “CLAIM” 

•గుజరాతీ – దావో 

•హుందీ – దావా 

• బుంగాలీ -- দাবি 

•మరాఠీ – దావా 

• తెలుగు – Vāadanalu  వాద్నలు/దావాలు 

• తమిళ్ – కూట్రరురల్   கூற்றுக்கள ்

•మలయాళుం – వాద్ుం  

• ఒడియా - ଦାବି 



భార్తీయ భాషలోు   “RIGHTS” 

• హుందీ – అధికార్ 

• గుజరాతీ – అధికార్ 

• బుంగాలీ – অবিকার అధికార్ 

• మరాఠీ - అధికార్ 

• తమిళ్ - ఉరిమైరల్ உரிமைகள ்

• తెలుగు – హకుు లు హకుు లు 

• మలయాళుం – అవకాశుంగల్ അവകാശങ്ങൾ 



దావానా లేర హకాు  ? 

“రడలి మా తలిు. రడలి మా 

సా ుంతుం” అని 

వాయ జయ మాడుత్నరు 

మత్ య కారులు.  

నేడు అది వారి దావానా లేర 

హకాు ?  

ఎుందుకు? 

 



మత్ య కారుని దావానా లేర హకాు ? 

 

 

• “ఇది నా పడవ” అుంట్టడు 

మత్ య కారుడు.  

• నేడు అది దావానా లేర హకాు ?  

• ఎుందుకు? 
 



పడవ విషయుంలో ఆస్త ిఏది? 
Proprius = క్పతేయ రమైనది, particular, ఒరరికి సా ుంతమైనది 

 

 మత్ య కారునికి – పడవకు 

సుంబుంధిుంచిన హకుు  దాని 
చెరు  రటడో్డనికి మాక్తమేనా? 
అవును/కాదు 

 మరైతే పడవ నుుండి వేర్ద 
ఏయే లాభాలునాి యి? 

 మరి మనుం పడవ 
మత్ య కారుని ఆస్త ిఅని 
చెపా వచాే ?  



మరి మనమేుం నేరుే కునాి ుం? 

•దావాలు హకుు లు కావు 

•మీ దావాలకు ఇతరుల మద్తేు కూడగటగోలిగినప్పా డే అవి 
హకుు లుగా ముుందుకొసిాయి.   

• ఆస్త ిఅసలుకు „వసి్తవు/వనరు’ కి సుంబుంధిుంచినది కాదు.  

• అది వసి్తవు/వనరు దాా రా లభుంచే లాభాలకు సుంబుంధిుంచినది.  

• క్పయోజనాలు/లాభాలకు సుంబుంధిుంచి వేర్దా రు ద్ృకోు ణాలు 
ఉుండవచ్చే .  

 



భార్తీయ భాషలోు  “BENEFIT” 

• హుందీ: ఫాయదా -- फायदा 

• గుజరాతీ: లాభ – લાભ 

• మరాఠీ – ఫాయదా 

• తెలుగు : క్పయోజనుం 

• తమిళ్: నన్మై  -- நன்மை 

• మలయాళుం: క్పయోజనుం – പ്രയോജനം 

• Odia; ଲାଭ 

 

    



నిర్ుంతర్ క్పయోజనాలు 

ఇతరులు వాయ జయ కారుడు 

సామాజిరుంగా అనుమతిుంచబడిన విధానాలు 

నిబాంధనలు & చటా్టలు 

నియమాలు రటో్లబాట్లు 



ఈ క్తయము పూరిుంచలేరపోతే 

ఏమవుతుుంది? 
 

•ఆస్త ిహకుు ల మౌలిర సా భావుం ఏుంటుంటే వాటిలో ఈ క్తయానికి 
చెుందిన అనిి  మూడు అుంశాలు ఉుండి, అవి సామాజిరుంగా 
అనుమతిుంచబడిన విధానాలకు లోబడి ఉుంట్టయి.  

•కానీ వాయ జయ కారులు మరియు నిర్ుంతర్ క్పయోజనాలు ఉుండి 
వాయ జయ కారునికి మద్తిేు ఇచేే  „ఇతరులు‟ లేనప్పా డు, కేవలుం 
సాా ధీనుం మాక్తమే ఉుంట్లుంది.  (హకుు లు లేకుుండ్డ, దావాలు 
మాక్తమే ఉని ప్పా డు – నిర్ుంతర్ క్పయోజనాలు అుంద్రికి 
అుందుబాట్లలో ఉుంట్టయి)  
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WHAT HAPPENS IF THE TRIAD CANNOT BE COMPLETED? 

• అుంద్రికీ అుందుబాట్లలో ఉుండే ర్ుంగాలోు  ( ఉదా. EEz లను మిుంచి 
మిగత్న సముక్ద్ుం) నిర్ుంతర్ క్పయోజనాల పైన దావాలు 
వేయవచ్చే  – కానీ సాా ధీనుం (హకుు ) మాక్తమే వరిసిి్తుంది. 
• వాడురపర్మైన సామూహర హకుు లు గురిుింపబడనప్పా డు అవి 
అుంద్రికీ అుందుబాట్లలో ఉుండే ర్ుంగాలవుత్నయి. అలాగే 
ముుందుుండిన ఆస్త ిహకుు లు నశిుంచిపోత్నయి. సాా ధీన హకుు లు 
వరిసిిాయి. 
• అుంద్రికీ అుందుబాట్ల లభుంచడుం వలన సాముహర ఉమై డి 
వనరులతో పాట్ల సామానుయ లు కూడ్డ దెబబ తిుంట్టరు 

• అుంద్రికీ అుందుబాట్ల లభుంచడుంలోని విషాద్రర్ అుంశుం ఇదే 
(NOT COMMONS) 
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మరి మనమేుం నేరుే కునాి ుం? 

• క్తయానిి  గురిుుంచ్చకోుండి!!! (Claimant-Benefit Stream-Others) 

• క్తయుం పూర్విరపోతే, మనకు సాా ధీన హకుు లు మాక్తమే 

మిగులుత్నయి 

• అుంచేత ఆస్త ిహకుు లు (संपत्ति क ेअधिकार, சொத்துரிமை, 

സ്വത്തവകാശം) సామాజిర సుంబుంధాలకు సుంబుంధిుంచినవే 

కానీ (समाजिक संबध, சமூக உறவு സാമൂഹിക ബന്ധം) „మీరు 

మరియు ఒర వసి్తవు/వనరు‟కు సుంబుంధిుంచినవి కావు.   

• హకుు లిి  నియమాలు రటో్లబాట్లు ధృడపర్చినప్పడే కాల క్రమేనా 

ఆస్త ిశాసనాలు రనబడుత్నయి.   

 



టెనూయ ర్/పరిమితి (భూవసతి కి షర్తులు) 

 

• టెనూయ ర్ హకుు లకు మాక్తమే వరిసిి్తుంది, దావాలకు కాదు  
• అుంద్రికీ అుందుబాట్ల/వాడుర ఉని  సుంద్రాా లోు  టెనూయ ర్ 
వరిుించదు 
• టెనూయ ర్ భూవసతికి ఉని  షర్తులు, కాల పరిమితికి 
సుంబుంధిుంచినది 

• USUFRUCT (Latin) RIGHTS ఫలభోగ హకుు  – USE OF THE FRUIT 
(Customary and byPositive Law)  
• టెనూయ ర్ లభుంచిన తరువాత, దాని పరిపాలన నిర్ా హణ 
కీలరమైనది -- ఇది మరో చర్ే కు సుంబుంధిుంచిన అుంశుం. 

 



 

 

ధనయ వాదాలు 


