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छप्परबंद समाजािी सामावजक वस्थती 

डॉ. मवनर्ा विनायक वशरोडकर. 

सहयोगी प्राध्यापक  

यशवंतराव िव्हाि समाजकायि  

महाववदयालय, जकातवाडी,  

ता. वज. सातारा. 

सारांश : 

 ‘भटके’ हा शब्द ‘नॉमेड’ या इगं्रजी शब्दािं ेरूपांतर आह.ेनोमॅड हा श्बद ‘नमेो’ या ग्रीक शब्दापासनू तयार झाला 

आह.ेआवि नमेो यािा अथि ‘पशपुालक’ असा होतो. यरुोपपीन दशेांमध्ये दाट जंगलाच्या अभावामळेु व कुरिांच्या उपलब्धतमेळेु 

तेथील मानवी समहू दीघिकाळ पशपुालक अवथथेमध्य ेहोत.े परंतु भारतामध्य ेमात्र पशपुालक, वशकारी व अन्नशोधक या वतन्ही 

प्रकारिे समहू मानवी संथकृतीच्या सवि टप्यांत वदसनू येतात.  

पाररभावर्क संज्ञा : संथाल, वभल्ल,् कोरकू, गोंड, कैकाडी, माकडवाले, गारूडी, गोपाळ, वित्रकथी, जोशी, पारधी, कंजारभाट, 

छप्परबंद, नदंीबैल 

स्पिीकरण  

 भारतातील आवदम व ववमकु्त जमातींि ेतीन प्रमखु गट आढळून येतात. 

१. ज्या जमाती हजारो वषािपासनू मानवी संथकृतीपासनू अलग पडलेल्या असनू अत्यंत दाट जंगलात राहतात.  

उदा : संथाल, वभल्ल,् कोरकू, गोंड, इ. 

२. आपले वसवतथथान उद्धवथत झाल्याने नागर संथकृतीच्या आसपास राहिा-या परंतु भीक मागिे वकंवा आवदम 

कौशल्यािा वापर करून उपजीववका करिा-या जमाती. उदा: कैकाडी, माकडवाले, गारूडी, गोपाळ, वित्रकथी, जोशी, 

पारधी, कंजारभाट, छप्परबंद, नंदीबैल इ. 

३.   जावतव्यवथथेच्या आधाराने पि गावाबाहबेर राहिा-या जमाती.  उदा: रामोशी, बेरड, वडार, घीसाडी, गोंधळी इ. 

 भारतामध्ये जोपयांत जंगलािे वैपलु्य होते तोपयांत नागरभागामध्ये एक संथकृतीसंकर िाल ूहोता. तर दसु-या बाजलूा 

जंगलामध्ये आवदम टोळयािंी बदल नाकारिारी, वथजिललेी संथकृती गणु्यागोववंदान ेनादंत होती. वाढत्या लोकसंख्येन ेजेव्हा नगरे 

अपरूी पडू लागली, शतेीसाठी व नगरे वनमािि करण्यासाठी नव्या भभूगािी गरज पडू लागली तवे्हा मोठया प्रमािात जंगल े

जाळण्यास व तोडावयास सरुूवात झाली. खांडववन जाळून वनमािि झालले े इरंपथथ ह े अशा प्रकारि े एक उदाहरि आह.े 

जंगलाि ेनैसवगिक छत्र हरवल्यानंतर अन्नाच्या अभावामळेु त्रथत झालले्या या टोळया, कधी जंगलािा माल घऊेन, कधी प्राण्यािंी 

कातडी घेऊन, वशकवललेे पक्षी व प्रािी घेऊन, एकटया दकुटयान ेवकंवा कारावगराच्या थवरूपात नागरभागत प्रवेश करू लागल्या. 

राजासाठी वशकार करून परुवविे, वशकवलेल ेबवहरी ससािे व वित्त ेपरुवविे व त्या बदल्यात अन्न वमळविे या थवरुपािे संबंध या 

टोळया व नागरी समाज यांच्यामध्ये रावहल.े त्यांच्या आवदम  संथकृतीमळेु त्यांच्यमध्ये ‘साठा’ करण्यिी प्रवतृ्ती नसत.े म्हिनू 

त्यांना वमळिा-या मोबदल्यािे थवरूप एखादयादसु-या वेळिे अन्न वकंवा भीक असेि असे. जमीनीवर, झांडावर वकंवा अन्नावर 

कोिािी व्यक्तीगत मालकी अस ूशकते ही कल्पनाि आवदम कायदयामध्य ेनसल्याने जवे्हा अन्न वमळिार नाही तेव्हा सापडललेी 

तेथील कंदमळेु, अन्नधान्य, लाकुडफाटा वनसगाििी दिेगी म्हिनू या जमाती घेऊन जातात. विटीश कायदयाप्रमािे जंगल,े नदया, 

शेती जवमनी यांच्या मालकी हक्कासंबंधात कायद ेतयार झाले. या कायदयािी या जमातींना मावहती असिे शक्य नव्हत.े वकबहुना 

वनसिग ही कोिा एकािी खाजगी मालवकिी गोष्ट अस ूशकते ही कल्पनाही त्यानंा मानण्यासारखी नव्हती. म्हिनू या जमातीि े

कायद ेव विवटश सरकारि ेकायद ेयांच्यामध्ये संघषि वनमािि झाला व त्यािीि पररिीती म्हिनू ह ेवनसगािि ेपतु्र नागरसमाजात िोर 

व गनु्हगेार ठरले व त्यांच्या वाटयाला दीघिकाळ तुरंूगवास आला. या सवि जमाती गनु्हगेारी जमाती म्हिनू ओळखल्या जाऊ 
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लागल्या छप्परबंद ही जमात दखेील या जमातीतील एक या लखेामध्ये छप्परबंद समाजाबद्दलािी मावहती ववथततृपिे मांडण्यािा 

प्रयत्न केला आह.े 

छप्परबंद :  

 मागले व राजपतू सैन्यामध्य ेतबूं वकंवा राहटुया बांधण्याि ेकाम ही जमात करीत असे, म्हिनू या जमातीस ‘छप्परबंद’ 

म्हिनू ओळखतात. परंत ू खोटी नािी पाडिारी जमात म्हिनूि छप्परबंदाना ओळखले जात.े ते थवत:ला भात ू जमातीि े

समजतात. उत्तरेकडे या जमातीस ‘खलुसयेू’ म्हिज ेखोटी नािी तयार करिारा असे म्हिनू ओळखतात.  

छप्परबंदािे मूळ िसवतस्थान : 

 छप्परबंद ह ेमळूिे पंजाबकडील असनू ते राजथथानातून दवक्षि भारतात आले. मोगलांच्या आवि रजपतूांच्या सैन्यामंध्ये 

छप्परबंद, सैन्यािंा जेथे मकु्काम पडेल त्या वठकािी तंबू ठोकण्यािे काम करीत असत. जसजश्या मोगल्यांच्या थवा-या होऊ 

लागल्या तसतसे छप्परबंद या सैन्याबरोबर दवक्षिेकडे आल.े (१६८७-८८)साली ह ेलोक दवक्षिेकडे आले. सन १७१४ पयांत 

छप्परबंद मोगल सैन्याबरोबर औरंगाबाद, अहमदनगर, श्रीरंगपटटिम  या वठकािी आले होत.े १७१४ पयांत ववजापरू येथील 

छप्परबंद ह ेमोगलांकडे होते, पढुे ते मराठयांच्या सैन्यात नोकरी करू लागल.े १८१८ सालापयांत छप्परबंद ह ेपशेव्यांच्य सैन्यािा 

एक भाग होते. पेशवाई बुडाल्यानंतर बहुसंख्य छप्परबंद परत उत्त्र वहदंथुथानात वनघनू गेल.े रावहललेे छप्परबंद वनजामाच्या प्रदशेात 

तालीकेटा, तसेि ववजापरू वजहयात बागेवाडी व मदुदेव्बहाळ तालकु्यात वदसनू येतात. मोगलांकडे नोकरी करीत असतानाि 

छप्परबंद नािी पाडण्यािी कला वशकललेे होत.े इगं्रजांिी राजवट सरुु झाल्यावर छप्परबंद बेरोजगार झाल.े उपजीववकेसाठी दसु-

यांच्या शतेावर काम करु लागल.े अगदी तरूळक प्रमािावर शेळया – मेंढया पाळू लागल.े परंत ूयामधनू त्यािंी रोजीरोटी िालिे 

कठीि होत.े छप्परबंद जगण्यासाठी त्यांना यते असलेल्या नािी पाडण्याच्या कलिेा खोटी नािी पाडण्यासाठी उपयोग करु 

लागल.े तयार केलेली खोटी नािी शेतकरी, अडािी वस्त्रया यानंा दऊेन त्यांिी फसविकू करु लागले. अशा प्रकारच्या 

फसविकुीददल् छप्परबंदानंा पकडण्यात यऊे लागल.े १८७१ च्या गनु्हगेार जमातीच्या कायदयानुसार छप्परबंद जमात गनु्हगेार 

ठरववण्यात आली.  

छप्परबंद जमातीिे स्िरुप : 

 छप्परबंद जमात ही सोळाव्या – सतराव्या शतकामध्य ेधमाांतर करुन मवुथलम झाली असावी असे असले तरी मवुथलम 

धमाांिे पिेु ररवतररवाज ही जमात पाळत नाही. छप्परबंद परुुष फवकरासारखा वेष धारि करतात. तर बायका वहदं ू वस्त्रयांप्रमािे 

पेहराव करतात. व वहदं ू मवुथलम दोन्ही समाजात वापरत असलले े दावगने वापरतात. बागलकोट पररसरात राहिारे छप्परबंद 

थवत:ला शेख समजतात. परंत ूमवुथलमधमीय त्यानंा आपल्या मलुी दते नाहीत. त्यामळेु मवुथलमांशी यांिा बेटी-व्यवहार होत 

नसल्यािे वदसते. छप्परबंद वफरतीवर आपल्या बायका नेत नाहीत. बायका म्हातारी मािसे व मलुे एका वठकािी पालात ठेवनू, 

तीन त ेदहा जिािंी टोळी करुन ते मोवहमेवर वनघतात. साधारित: त ेमोहरमनंतर घर सोडतात आवि वषि – सहा मवहन्यांनी 

परततात. घर सोडण्यापवुी त ेआपल्या कुटंुबािी जगण्यािी व्यवथथा करुन जातात त्यांच्या बायका रजया वशवतात. मोवहमवेर 

असताना छप्परबंद परुुष या रजया ववकण्यािहेी काम करतात. छप्परबंद जमातीत भीर, भयार, सजन, हार, अमट, वनमट, खडतार 

ही आडनाव ेआहते.  

छप्परबंदांिी बोलीभार्ा :  

 छप्परबंदांिी बोलीभाषा ही राजथथानी भाषा आह.े कारि त्यांच्या भाषेिा बाज हा राजथथानी भाषेशी जळुिारा आह.े 

त्यांच्या भाषमेध्य ेराजथथानी भाषतेील अनेक शब्द सामील झालेल ेआहते. छप्परबंद महाराष्ट्र, गोवा व कनािटकामध्य ेथथावयक 

झाल्यामळेू या प्रातातील मराठी, कोकिी व कनडी भाषा ते सफाईदारपिे बोलतात. छप्परबंद आपल्या भाषेस ‘भातुवली भाषा’ 

असे म्हितात. इतर गनु्हगेार जमातीप्रमािे छप्परबंदसधु्दा सांकेवतक भाषेिा वापर करतात. त्यास ते ‘पारुशी’ भाषा असे म्हितात.  

छप्परबंदांिे धावमिक जीिन : 
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 मवुथलम राज्यकत्याांच्या सततच्या सहवासामळेुि छप्परबंद मवुथलम झाल ेअसे वदसनू येते. त ेजरी मवुथलमांप्रमािे नमाज 

पडत असले तरी इतर आवदम जमातींच्या धावमिक जीवनाप्रमािेि त्यांिे जीवन असल्यािे वदसनू येत.े आजही अनेक छप्परबंद 

कुटंुबांच्या घरी पवूिजांिे टाक केललेे वदसनू येतात. त्याि बरोबर जत्रा – खेत्रा, शकुन घेिे, बळी दिेे या सवि प्रथा त्यांच्यात िालत 

आल्या आहते. आजही त्या सरुु असल्यािे वदसते. विटीश काळात खोटी नािी खपवविे हाि यांनी प्रमखु व्यवसाय थवीकारललेा 

होता. साधेभोळे लोक, वस्त्रया यानंा ते आपल ेसावज बनवीत प्रथम आपल्याकडील खरे रुपय ेदाखवनू त्या बदल्यात िांदीिी 

नािी सटुी नािी म्हिनू मागत िादंीिी नािी वमळाल्यावर हळूि रुपयािी खोटी दऊेन पोबारा करीत. छप्परबंद ह ेसफुी पंथाच्या 

वपराि ेभक्त आहते. पीर ह ेत्यािं ेछाप ेव इतर सावहत्य, त्यािंा दवे पीरमाखन याच्यापढु ेठेवत त ेपीरािी पजूा करीत आवि त्याला 

कोंबडयािा बळी दते. अंगात येण्यावर आवि भतूाखेतांवर त्यांिा मोठा ववश्वास आह.े साथीिे रोग आल्यावर ह ेइतर भटक्या 

जमातीप्रमािे रानातल्या दवेीिी जत्रा करतात. 

छप्परबंदांिे लग्न : 

 छप्परबंद जरी मवुथलम असले तरी त्यांच्या लग्नपदधतीमध्ये वहदंचू्या अनेक िालीरीती आढळून यतेात. लग्नाच्या वेळी 

मेहरे-रक्कम ठरववललेी असते. मेहरे रक्कम वदल्यावशवाय वैवावहक जीवन सरुु करता येत नाही.  

छप्परबंदांिी जात-पंिायत :  

 इतर भटक्या जमातंीप्रमािे छप्परबंद जमातीमध्य ेजात-पंिायतीस महत्व आह.े छप्परबंद जमातीस पोवलसातं वकंवा 

कोटिकिेरीत तक्रार घेऊन जाण्यास मनाई आह.े जमातीमध्य ेिोरी, फसविकू, मारामारी करि,े अनैवतक संबंध ठेविे हा गन्हा होऊ 

शकतो. जमातीमध्य ेजे घरािे प्रवतवष्ठत असेल त्याला पिं होण्यािा मान वमळतो. प्रमखु पंिांना मदत करण्यासाठी जे काम करतात 

त्यांना ‘खोगीर’ म्हटले जात.े अनवैतक संबंध ठेविा-या व्यक्तीस जमातीतनू बवहष्ट्कृत केल ेजाते वकंवा वतने गनु्हा कबुल केला, तर 

वतला दडं केला जातो. छप्परबंद कधीही गनु्हा कबुल करीत नाहीत. त्यांच्या बायका कधीही पांवलसात व कोटाित गनु्हा कबुल 

करीत नाहीत. पोलीस वकंवा कोटाित जमातीबद्दल मावहती दिेा-यास पंिात बवहष्ट्कृत करत.े 

मवतिकांिे विधी :  

 शेराच्या झाडाच्या लांब फादंयािंी वतरडी तयार करतात. त्यावर गवत टाकतात. प्रतेाला नवीन कपडे घातले जातात. 

प्रेताला ताटीवर ठेवल्यावर परुुष मलेा असेल तर त्याच्या बायकोस बोलावनू घेतात. वतला मेहरेिी रक्कम वदली आह ेका, असे 

वविारतात. जर मेहरे वदला नसले तर वतला माफ करुन टाकण्यास सावंगतले जात.े नव-याने मेहरे वदला नाही म्हिनू मेहरेिी रक्कम 

माफ करुन ती दवेाजवळ माफी मागते. वतरडी उिलण्यािा प्रथम हक्क भावकीतील मलुांना वदला जातो. त्यानंी वतरडी उिल्यावर 

प्रेताला दफन करतात. दफनववधी होईपयांत मतृाि ेघर साफ करतात व भावकीतील लोक गळुभात, डाळभाताि ेजेवि तयार 

करतात. मयतीस गेललेे लोक हातपाय धऊुन मतृाच्या घरी जमा होतात. मतृाच्या नातेवाईकांि ेसात्वन करतात आवि तयार 

केलेले वरिभातािे जेवि वकंवा िहापान करुन परत आपआपल्या घरी वनघनू जातत. तीन वदवसानंंतर मतृाला आवडिा-या वथत ू

थमशानात जाऊन मेलेल्या व्यक्तीच्या थडग्याजवळ ठेवतात. प्राथिना करतात आवि आिलेल्या वथतू जमलेल्या लोकांना वाटतात 

आवि कावळयाला घालतात. मतृाच्या घरामध्य ेिाळीस वदवस सतुक पाळले जाते. या काळात नवीन कपडे घालत नाहीत. 

हजामत करीत नाहीत, लग्नासारखे कोितेही मगंलकायि करीत नाहीत.  

ररहानाब्बसली ट्रस्ट : 

 वरील वववेिनावरुन थपष्ट होत ेकी छप्परबंद जमात अवतशय मागासलेली आह.े यांच्या ववकासासाठी ररहानाब्बसली 

रथट त्यांच्याि लोकांनी धारवड येथे थथापन केला आह.े छप्परबंद समाज महाराष्ट्र, गोवा व कनािटक मध्य ेआढळून येतो. 

ररहानाब्बसली रथट च्या माध्यमातून वतनही राज्यातील छप्परबंद समाजािा अभ्यास करण्यात आला व त्यािा अहवाल 

शासनाला सादर केला आह.े पि ददुवैाने त्या अहवालावर अजनू तरी काहीही कारवाई झाली नाही. छप्परबंद समाज 

ववकासापासनू अजनूही वंिीत आह.े मळुात हा समाज अवथतत्वात आह ेहिे ब-याि जिांना मावहत नाही.  
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छप्परबंद समाजातील वशक्षणांिे प्रमाण :  

 अत्यंत अत्यल्प आह.े वशक्षिािे प्रमाि जेमतेम एक टक्का भरेल. वशक्षि नसल्यामळेु ववकासािी दारे त्यांच्यासाठी बंद 

आहते. भटक्या जमातीिा दाखला उपलब्द नसल्यामळेु शासनाच्या सोयी व सवलतींिा लाभ घेता यते नाही. अंधश्रध्दा मोठया 

प्रमािात आढळते.  

 कोरोनाच्या काळात या समाजाि ेखपु हाल झाल्यािे रथट च्या कायिकत्यांनी सांगीतल ेशासनाच्या सोयी व सवुवधा 

वमळववण्यासाठी लागिारी कागदपत्रे व दाखल ेउपलब्द नसल्यान ेउपासमारीिी वेळ त्यांच्यावर आली. छप्परबंद समाज संख्येन 

कमी असल्यामळेु व खंबीर नेततृ्वािी कमतरता असल्यान ेशासन दरबारी दाद दते नाही.  

या समाजातील मावहला अजनूही ववकासाच्या प्रवक्रय ेपासनू ब-याि लांब आहते. परंपरेन त्यांना जखडून ठेवण्यात आले आह.े  

 अत्यंत हालाकीिे जीवन जगत असलेली छप्परबंद जमात ही वदवसेंवदवस जाथत प्रमािात मागासलेली होत आह.े 

त्यांना आपला पारंपाररक व्यवसाय पिूिपिे सोडून वदललेा आह ेव ह ेलोक मोलमजरूी करण्याच्या कामात वदसनू येतात.  

 विरंतन ववकास उददीष्टांच्या आधारे छप्परबंद समाजािा वविार केला असता फारि दयनीय असे विञ या समाजाि े

उभ े राहते. सद्याच्या जागवतकीकरि, उदारीकरि आवि खाजकीकरि या पररवथथतीत दखेील हा समाज प्रिंड मागसललेा 

असल्यािे वदसनू येत.े 

वशक्षण : 

 या समाजािे वशक्षिाि ेप्रमाि फक्त ०.९ % एवढ ेआह े ररहानाब्बसली रथट एका बाजलुा समाजातील सवि घटकापंयांत 

वशक्षि पोहिववण्यासाठी शासनान ेमोफत वशक्षिािा अवधकार, वशक्षिाि ेसाविवत्रकरि,शैक्षविक धोरिे, वशक्षि आपल्या दारी 

अनौपिाररक वशक्षि असे ववववध कायिक्रम राबववल ेआहते. मग प्रश्न पडतो की शासनान ेएवढ ेप्रयत्न दखेील हा समाज शैक्षविक 

दृष्टया वंवित का आपल्या दशेािा ७५ वा थवातंत्रय उत्सव आपि सदया साजरा करीत आहते. पि तरीही  छप्परबंद समाज 

अजनूही मागासललेाि आह.े डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी सांवगतले होते वक वशका, संघवटत व्हा आवि संघष्ि करा. पि हा 

समाज जर शकै्षविक दृष्टया अवतमागास असेल तर संघटनाि ेव संघषाििे महत्व कसे समजिार. 

 त्यांच्या कुटंुबामध्येि जर कोिी वशकललेा नसेल तर वशक्षिािे महत्व व वशक्षिामळेु होिार ववकास त्यांना 

समजिारि नाही. सतत भटकंती करिारा छप्परबंद समाज एका वठकािी थथावयक नसल्यामळेु वशक्षिापासनू वंविति रावहला 

आह.े मलुांच्या बाबतील तर वशक्षिािी दयनीय अवथथा आह ेकारि त्यांिी लग्न खपु कमी वयात केली जातात. मलुींिे लग्न 

करून मोकळ होिे हा वविार त्यािंे पालक करीत असतात. मळुात पालकि अवशवक्षत असल्यान े वशक्षिािा फायदा िागंल े

आयषु्ट्य जगण्यासाठी होतो हिे त्यांना समजलेल ेनाही. रूढी व परंपरा साभंाळण्याति व्यथत असलेला समाज वशक्षि व ववकास 

याकडे डोळसपिे कसा पाहिार. 

व्यसनावधनता :  

 वशक्षिािा अभाव, रोजगाराच्या मयािदीत संधी, मोल मजरूी कसेतरी पोट भरिारा समजा व्यसनावधनतेकडे लगिे 

वळतो. कुटंुबातील परुूष जर व्यसनी असेल तर कौटंुवबक गरजा भागल्या जात नाहीत. व दारररयांि ेिक्र वनमािि होत.े वशक्षि 

नाही म्हिनू रोजगार नाही – व्यसनावधनता – आरोग्यािी समथया – दारररय अशा िक्रामध्ये हा समाज जगत आह.े जी काही 

मोलमजरूी वमळत आह ेती दारू, वसगरेट सारख्या व्यसनासाठी खिि करीत असतात मवहलांमध्ये दखेील तंबाखचु्या वमश्रीिा वापर 

आढळतो. व्यसनांिा पररिाम हा आरोग्यावर होताना वदसतो.  

आरोग्य :   

 मवहलामंध्ये कुपोष्ट् िािे प्रमाि अवधक असल्यािे वदसनू यतेे. पोषक आहारा बददल् परेुशी जागरूक नाही. मलुींिी कमी 

वयात लग्न, लगेि बांळतपि व आई व बाळ कुपोवषत या िक्रातं या समाजातील मवहला अडकलेल्या आहते. ब-यािं मवहला 

गभिवनरोधक न वापरल्यामळेु खपु कमी अंतरान ेगरोदर राहतात. त्यािा पररिाम त्यांच्या आरोग्यावर होताना आढळतो. मवहला व 
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बालके कुपोवषत असल्याने ववववध आजाराच्या बळी पडतात. माता व बालमतृ्यिूे प्रमाि दखेील या समाजामध्ये अवधक 

असल्यािे वदसनू येत.े आरोग्याच्या ववववध समथयानंा त्यांना सामोरे जावे लागते. 

रोजगार :  

 मोलमजरूी करि ेहाि एक रोजगारािा पयाांय आढळून यतेो. मोलमजरूी वमळाली नाही तर बेरोजगार रोजगाराच्या संधी 

जरी शासनान े उपलब्द करून वदलेल्या असल्या तरी नागरीकत्वािे दाखल े या समाजाकडे उपलब्द नसल्यान े शासनाच्या 

योजनािंा लाभ घेउ शकत नाहीत. कायम थवरूपािा रोजगार उपलब्द नसल्याने हा समाज गरीबीकडून अवतगरीब होतानंा वदसतो.  

सारांश :  

 छप्परबंद समाजाला ववकासाच्या मखु्य प्रवाहात आिण्यासाठी ववशेष प्रयत्न करि ेअत्यंत गरजिेे आह.े अत्यल्प 

वशक्षि असिारा समाज वशक्षिांनिे सधुारेल. भटक्या जमातीसाठी असिा-या आश्रमशाळांमध्ये या समाजातील जाथतीत जाथत 

मलु कशी यतेील यावर काम करि े गरजेि े आह.े नुसती मोलमजरूी करुन कौटंुवबक गरजा भागविे शक्य नाही म्हिनू 

थव् यंरोजगाराच्या ववववध संधी उपलब्द करायला पावहजेत. सामावजक धोरिािंा वापर करुन या समाजािा ववकास कसा सादय 

करता येईल यािाि एक थवततं्र अभ्यास करुन या समाजाला मखु्य प्रवाहात आिायला ववशेष प्रयत्न करायला पावहजेत.  

संदभि :  

 १. ववमकु्तायन : लक्ष्मि माने, यशवंतराव िव्हाि प्रवतष्ठान,मुंबई, १९९७. 

 २. ररहानाब्बसली रथट च्या कायिकत्याांकडून प्रत्यक्ष मलुाखतीतून मावहती संकवलत केली आह.े  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


