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रा माता इं दरा गांधी महािव ालय जालना

 

तावना –  

         मानवी समाजा या िन मतीपासून तर आज या एकिवसा ा शतकापयत धमाची चचा अखिंडतपण े

सु  अस याच े दसून येत.े धमाकड े मानवमु चे

अस यामुळे धमासंबंधीची चचा याच द

जवळपास बंद झाले आह.े याऐवजी आता आपला धम कसा े  व दसु  या

अितरंिजतपणे दशिव याचेच य  सु  झालेले आहे

भ यां या मा यमातनू समाजाचे वा य वातावरण अ व थ

रा यकत, मा यम,े धा मक टो या व कड ा मूलत ववादी लोकांकडून जाणूनबुजून होत अस याचे दसनू 

येते. धमाला राजक य स ा ा ीचे आिण इतर समुदायावंर वच व गाजव याचे ह यार समजले जाऊ लागले

िवसा ा शतकाच े शेवट व एकिवसा ा शतकाची सु वात ही 

संघष चालू अस या माण े यु मय बनलेली दसते

ए हढी गरज िनमाण झाली आह.े 

मूलभूत सम यांचा िवचार कर या  या

उि े यातून प  होईल.  

       धमा या नावाने जनतते दहुी माजिवणे

जनतेची शि  दभुंगून ख ी करणे 

इं जांनी तडीला नेले ते याच धा मक भेदनीती या आधाराने

धमिवषयक ांची ओळख व धोरणांची यो य जाणीव

दशेिहतासाठी व गतीसाठी आव यक आहे
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समाजा या िन मतीपासून तर आज या एकिवसा ा शतकापयत धमाची चचा अखिंडतपण े

धमाकड े मानवमु चे, समाजमु चे एक साधन हणून बिघतले जात 

अस यामुळे धमासंबंधीची चचा याच दशने ेहोत होती. परंत ुमागील काही वषात या कारची 

याऐवजी आता आपला धम कसा े  व दसु  याचा धम कसा दु यम आह े ह े

अितरंिजतपणे दशिव याचेच य  सु  झालेले आह.े ाचीन मिशद या जागी कोणकोणते मं दर होते

भ यां या मा यमातनू समाजाचे वा य वातावरण अ व थ कर याचा य  वतमानातील काळातील 

धा मक टो या व कड ा मूलत ववादी लोकांकडून जाणूनबुजून होत अस याचे दसनू 

धमाला राजक य स ा ा ीचे आिण इतर समुदायावंर वच व गाजव याचे ह यार समजले जाऊ लागले

एकिवसा ा शतकाची सु वात ही जगात जणूकाही चंड सां कृितक

माण े यु मय बनलेली दसते. यामुळे आज धमिच क सेची यापूव  कधीही न हती 

. ही िच क सा माणसाचा उदय, िवकास, जीवनसंघष व या या जग याती

मूलभूत सम यांचा िवचार कर या  या िविवध ानशाखां या सहा याने झाली तर धमाचे मूळ व प व 

धमा या नावाने जनतते दहुी माजिवण,े खो ा आततायी असंतोषाची व षेाची आग भडकिवणे व 

जनतेची शि  दभुंगून ख ी करणे ह े य  स या सु  आहते. भारताची फाळणी कर याचे दु  कार थान 

इं जांनी तडीला नेले ते याच धा मक भेदनीती या आधारान.े आजही तो धोका वाढतच आहे

धमिवषयक ांची ओळख व धोरणांची यो य जाणीव, खंबीर अंमलबजावणी, लोकशाही या संर णासाठी

साठी व गतीसाठी आव यक आह.े  
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समाजा या िन मतीपासून तर आज या एकिवसा ा शतकापयत धमाची चचा अखिंडतपण े

समाजमु चे एक साधन हणून बिघतले जात 

परंत ुमागील काही वषात या कारची चचा होण े

चा धम कसा दु यम आह े ह े

ाचीन मिशद या जागी कोणकोणते मं दर होत,े 

कर याचा य  वतमानातील काळातील 

धा मक टो या व कड ा मूलत ववादी लोकांकडून जाणूनबुजून होत अस याचे दसनू 

धमाला राजक य स ा ा ीचे आिण इतर समुदायावंर वच व गाजव याचे ह यार समजले जाऊ लागल.े 

त जणूकाही चंड सां कृितक-धा मक 

ची यापूव  कधीही न हती 

जीवनसंघष व या या जग यातील 

 िविवध ानशाखां या सहा याने झाली तर धमाचे मूळ व प व 

खो ा आततायी असंतोषाची व षेाची आग भडकिवणे व 

भारताची फाळणी कर याचे दु  कार थान 

ही तो धोका वाढतच आह.े हणूनच 

लोकशाही या संर णासाठी, 
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           िश ण ह ेसव कार या सम यांवर जािलम उपाय आहे

गेले पािहज.े कोण याही धमसं थे या आधारान ेव आ याने लहानपणापासून मुलाचंे िश ण झाल ेतर मलु े

धम नेे भारलेली व धमसं था ठरवतील या सामािजक संकेतांना पिव  व अप रवतनीय मानणारी 

होतात. पुढ े ौढ वयातही हचे संकेत लोकमानसात घर क न बसतात

दे यात यऊे नय.े आपल े िवचार

अिधकार कोण याही धमसं थांना दे यात येऊ नये

सशंोधनाच ेउ ी  े–  

1. भारतीय संिवधानातील धमिनरपे ता या त वाच ेअ ययन करणे

2. भारतीय नाग रकां या धमा या मूलभूत अिधकाराचे िव ेषण करणे

3. भारतीय लोकशाही समोरील धमवाद सम येचे अ ययन करणे व यावर उपाय सुचिवणे

भारतीय रा यघटना व धम –  

               भारतीय नाग रकांचा मळू ंथ हा भारताचे संिवधान हा आहे

भारतीयां या गुलामिगरी या, 

गणरा य, धमिनरपे  व समाजवादी भारत रा  अपण केले आहे

समानता, बंधुता व यायाची हमी येक नाग रकास दलेली आहे

मूलभूत त वांम ये धमिनरपे ता अ यंत मह वाचे त व आहे

िजतके वाद िनमाण झाले आिण िजतक  भांडणे झाली

1976 साली 42 वी घटनादु ती होईपयत समाजवादा

कोठेही न हता. घटनाकारांनी ह ेत व गृहीत ध नच िविवध तरतुदी के या हो या

यांना आव यकता वाटली नाही. 

         भारतीय रा यघटने माण ेधमाचा मूलभूत अिधकार दला असला तरी धम ही खा

आह.े धमिनरपे ता हणज े िनधम तता कवा धमातीतता कवा धमािवरिहतता न हे

हणजे धा मक तट थता कवा कुठ याही धमाचा सावजिनक जीवनात ह त ेप न करणे व कोण याही 

धा मक िविधना व वहारानंा कोण याही शासक य समा

रा यक याकडून या त वास सरासपने मूठमाती दऊेन रा यघटनेचा भंग के या जात आहे
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िश ण ह ेसव कार या सम यांवर जािलम उपाय आह.े परंतु िश ण सु ा तट थ प तीने द या 

कोण याही धमसं थे या आधारान ेव आ याने लहानपणापासून मुलाचंे िश ण झाल ेतर मलु े

व धमसं था ठरवतील या सामािजक संकेतांना पिव  व अप रवतनीय मानणारी 

ही हचे संकेत लोकमानसात घर क न बसतात. यामुळे िश ण ह े धमसं थे ारे 

आपल े िवचार, ा, सं कार, सामािजक मते िश णा या मा यमातून लाद या

अिधकार कोण याही धमसं थांना दे यात येऊ नय.े  

भारतीय संिवधानातील धमिनरपे ता या त वाच ेअ ययन करण.े  

भारतीय नाग रकां या धमा या मूलभूत अिधकाराचे िव ेषण करण.े  

भारतीय लोकशाही समोरील धमवाद सम येचे अ ययन करणे व यावर उपाय सुचिवणे

  

भारतीय नाग रकांचा मळू ंथ हा भारताचे संिवधान हा आहे

 दा य व या शृंखला तोडून तमाम भारतीयांना एक वतं य

धमिनरपे  व समाजवादी भारत रा  अपण केले आह.े या सावभौम रा ात येकास वातं य

ची हमी येक नाग रकास दलेली आह.े आप या रा यघटने या

मूलभूत त वांम ये धमिनरपे ता अ यंत मह वाचे त व आह.े परंतु ददु ाने या त वामुळे या दशेात आजपयत 

िजतके वाद िनमाण झाले आिण िजतक  भांडणे झाली, िततक  इतर कुठ याही त वामुळे झालेली नाहीत

वी घटनादु ती होईपयत समाजवादा माणचे ‘धमिनरपे ता

घटनाकारांनी ह ेत व गृहीत ध नच िविवध तरतुदी के या हो या

.  

भारतीय रा यघटने माण ेधमाचा मूलभूत अिधकार दला असला तरी धम ही खा

धमिनरपे ता हणज े िनधम तता कवा धमातीतता कवा धमािवरिहतता न हे

हणजे धा मक तट थता कवा कुठ याही धमाचा सावजिनक जीवनात ह त ेप न करणे व कोण याही 

धा मक िविधना व वहारानंा कोण याही शासक य समारंभाम ये वेश न दणंे होय

रा यक याकडून या त वास सरासपने मूठमाती दऊेन रा यघटनेचा भंग के या जात आहे
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परंतु िश ण सु ा तट थ प तीने द या 

कोण याही धमसं थे या आधारान ेव आ याने लहानपणापासून मुलाचंे िश ण झाल ेतर मलु े

व धमसं था ठरवतील या सामािजक संकेतांना पिव  व अप रवतनीय मानणारी 

यामुळे िश ण ह े धमसं थे ारे 

सामािजक मते िश णा या मा यमातून लाद याचा 

भारतीय लोकशाही समोरील धमवाद सम येचे अ ययन करणे व यावर उपाय सुचिवण.े  

भारतीय नाग रकांचा मळू ंथ हा भारताचे संिवधान हा आह.े भारतीय संिवधानाने 

दा य व या शृंखला तोडून तमाम भारतीयांना एक वतं य, सावभौम, 

या सावभौम रा ात येकास वातं य, 

आप या रा यघटने या पायाभूत व 

परंतु ददु ाने या त वामुळे या दशेात आजपयत 

िततक  इतर कुठ याही त वामुळे झालेली नाहीत. 

धमिनरपे ता’ हा श द सु ा घटनेत 

घटनाकारांनी ह ेत व गृहीत ध नच िविवध तरतुदी के या हो या. य  श द टाक याची 

भारतीय रा यघटने माण ेधमाचा मूलभूत अिधकार दला असला तरी धम ही खाजगी बाब मानली 

धमिनरपे ता हणज े िनधम तता कवा धमातीतता कवा धमािवरिहतता न ह.े तर धमिनरपे ता 

हणजे धा मक तट थता कवा कुठ याही धमाचा सावजिनक जीवनात ह त ेप न करणे व कोण याही 

रंभाम ये वेश न दणंे होय. परंतु वतमानात सवच 

रा यक याकडून या त वास सरासपने मूठमाती दऊेन रा यघटनेचा भंग के या जात आह.े  
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      आप या दशेाची रा यघटना ही सयुं  रा यप तीची 

रा यसरकार यां यात संयुि क अिधकार िवभागणी केली आहे

िवभागणी ही वेगवेग या रा यात वेगवगेळी आहे

कायद े कर याचा अिधकार संबंिधत रा य सरकारला असतो

इतर धम य अ पसं य असतात व काही रा यात या या उलट प रि थित असते

भािषक अ पसं यांक इ. चे माण येक रा यात वगेवेगळे आहे

भाषेच,े सं कृतीचे संर ण कर याक रता या रा यानंा संिवधानान े खास अिध

ईशा य भारतात कमान पाच रा यांम ये ि चन धम य ब सं य तर हद ूव इतर सव धम य अ पसं यांक 

आहते. का मीर म ये मुसलमान धम य ब सं य तर इतर अ पसं यांक आहते

ब सं यांक तर इतर भािषक अ पसं यां

रा याने जर ब सं यांचे िहत डो यासमोर ठेऊन इतरां ती प पाती धोरण ठेऊन कायद ेकेले तर या दशेाची 

अखडंता, एकता धो यात येईल ह े ल ात घेऊन घट

अ पधा मक, अ पसं कृितक, अ पाविंशक व अ पभािषक घटकानंा दलेल े आहे

धा मकांची, भािषकांची गळचेपी होऊ शकत नाही

आह.े  

मानवासाठी धम हवा, धमासाठी मानव न हे

           मानवासाठी धम हवा क  नको 

धमाचा वीकार करणे यो य क  धम नाकारणे यो य

एक मोठा वग अ ती वात आह ेव या वगातील लोक धमाचा कमालीचा गौरव करतात

धारणा होत ेआिण हणूनच धमाचे र ण करणे ह ेआप यापैक  येकाचे कत  आह ेअसे हा वग समजतो

दसु  या बाजूस धम हा मानवी सं कृतीमधील एक अ यतं अिन  घटक आह े हणून तो फेकून दला पािहजे 

असे मानणारे घटक ही समाजात दसतात

झाला अस याच े मानतात. धमामुळे माणूस िप ानिप ा अ ाना या अंधकारात िपचत पडला आहे

वाभािवकच धमाचा अडसर दरू के याखरेीज मानव जातीला मोकळे माण ेआिण पूण मतेने फुलता येणार 

नाही असे या लोकांच े हणणे आहे
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आप या दशेाची रा यघटना ही सयुं  रा यप तीची Federal Constitution

क अिधकार िवभागणी केली आह.े आपली भौगोिलक ि थित

िवभागणी ही वेगवेग या रा यात वेगवगेळी आह.े या रा यातील प रि थित, 

कायद े कर याचा अिधकार संबंिधत रा य सरकारला असतो. काही रा यांम ये काही धम य ब सं य तर 

पसं य असतात व काही रा यात या या उलट प रि थित असते

चे माण येक रा यात वगेवेगळे आह.े येक रा यातील अ पसं यां या धमाचे

सं कृतीचे संर ण कर याक रता या रा यानंा संिवधानान े खास अिधकार पुरवलेले आहते

ईशा य भारतात कमान पाच रा यांम ये ि चन धम य ब सं य तर हद ूव इतर सव धम य अ पसं यांक 

का मीर म ये मुसलमान धम य ब सं य तर इतर अ पसं यांक आहते. महारा ात मराठी भािषक 

ब सं यांक तर इतर भािषक अ पसं यांक आहते. हीच प रि थित रा यपर वे वेगवेगळी आहे

रा याने जर ब सं यांचे िहत डो यासमोर ठेऊन इतरां ती प पाती धोरण ठेऊन कायद ेकेले तर या दशेाची 

एकता धो यात येईल ह े ल ात घेऊन घटनाकारांनी कलम 29, 30 

अ पाविंशक व अ पभािषक घटकानंा दलेल े आहे

भािषकांची गळचेपी होऊ शकत नाही, ह ेभारतीय रा यघटननेे दलेली एक अमोल अशी दणेगी 

धमासाठी मानव न ह.े –  

मानवासाठी धम हवा क  नको या ाचे नेमके उ र दतेा येणार नाही

धमाचा वीकार करणे यो य क  धम नाकारणे यो य, असा पेच आह.े समाजाम ये धम हवा असे हणणारा 

एक मोठा वग अ ती वात आह ेव या वगातील लोक धमाचा कमालीचा गौरव करतात

त ेआिण हणूनच धमाचे र ण करणे ह ेआप यापैक  येकाचे कत  आह ेअसे हा वग समजतो

 बाजूस धम हा मानवी सं कृतीमधील एक अ यतं अिन  घटक आह े हणून तो फेकून दला पािहजे 

असे मानणारे घटक ही समाजात दसतात. ते धमाचा िनषेध क न धमामुळे मानव जातीचा िवकास कंु ठत 

धमामुळे माणूस िप ानिप ा अ ाना या अंधकारात िपचत पडला आहे

वाभािवकच धमाचा अडसर दरू के याखरेीज मानव जातीला मोकळे माण ेआिण पूण मतेने फुलता येणार 

नाही असे या लोकांच े हणणे आह.े  
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Constitution आह.े क सरकार व 

आपली भौगोिलक ि थित, लोकसंखेची 

 लोकसं या इ. घटकांवर 

काही रा यांम ये काही धम य ब सं य तर 

पसं य असतात व काही रा यात या या उलट प रि थित असते. धा मक अ पस यांक, 

येक रा यातील अ पसं यां या धमाचे, 

कार पुरवलेले आहते. उदा. 

ईशा य भारतात कमान पाच रा यांम ये ि चन धम य ब सं य तर हद ूव इतर सव धम य अ पसं यांक 

महारा ात मराठी भािषक 

पर वे वेगवेगळी आह.े येक 

रा याने जर ब सं यांचे िहत डो यासमोर ठेऊन इतरां ती प पाती धोरण ठेऊन कायद ेकेले तर या दशेाची 

म ये िवशषे संर ण सव 

अ पाविंशक व अ पभािषक घटकानंा दलेल े आह.े यामुळे कुठ याही 

ह ेभारतीय रा यघटननेे दलेली एक अमोल अशी दणेगी 

या ाचे नेमके उ र दतेा येणार नाही. मानवी क याणासाठी 

समाजाम ये धम हवा असे हणणारा 

एक मोठा वग अ ती वात आह ेव या वगातील लोक धमाचा कमालीचा गौरव करतात. धमामुळेच समाजाची 

त ेआिण हणूनच धमाचे र ण करणे ह ेआप यापैक  येकाचे कत  आह ेअसे हा वग समजतो.  

 बाजूस धम हा मानवी सं कृतीमधील एक अ यतं अिन  घटक आह े हणून तो फेकून दला पािहजे 

नव जातीचा िवकास कंु ठत 

धमामुळे माणूस िप ानिप ा अ ाना या अंधकारात िपचत पडला आह.े 

वाभािवकच धमाचा अडसर दरू के याखरेीज मानव जातीला मोकळे माण ेआिण पूण मतेने फुलता येणार 
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मलूत ववादाचा भारतीय लोकशाहीस धोका 

               एका ापक अथाने मूलत ववाद हणजे मूळ धम ंथात कवा िलिखत िवचारसंिचतात जे काही 

या या धमसं थापकांनी सांगून वा िल न ठेवले आहे

अस याचा आ ह ध न यास साजेल अशा त

अथ खरा अस यान े  इतरानंी पण मा य करावे अस े सुचिवणारा एक िवचार कार आहे

णालीला बु ी ामा यवाद वा तकाधा रत िवचार णाली मा य नसते

मानून आंधळेपणाने याचा वीकार करावा एवढेच यात अिभ ेत असते

                 गे या तीन दशका या काळात भारतातील उपेि त

भाव पाडायला सु वात केली आहे

जनता कोण याही गो ीचा सारासार िवचार क  शकत नाही

फायदा घेऊन यांना आप या धा मक क रतावादाचे िशकार बनवतात

बळजबरीने धमप रवतन क न घेतात

व पिव  असे ह यार आह.े पण याही अिधकारावर यांनी ह ला के याचे दसनू येते

जनतेस धमा या आधारावर उमेदवार दऊेन राजक य प  नाग रकानंा याच उमेदवारांना मतदान कर याच े

आिमष दाखिवतात. धमा या आधारावर खासदार

िनरपे   भारतात रा यकत व क रतावादाचे समथक यानी आप या फाय ाकरीता धमाचे राजक यीकरण 

के याचे दसून येते.  

समारोप  

           धमिनरपे ता, वातं य

मू यां या आधारेच आपण आपला िवकास केला पािहजे

वैिश  आह.े भारतीय रा यघटनेने धम वातं याचा  मूलभूत असा अिधकार दला असला तरी धम ही 

खाजगी बाब अस याचे प  केले आह े व यामुळेच 

सावजिनक जीवनात धमिनरपे तेचे त व अवलंिबले पािहजे

जनतेला सतत धा मक कलहाम ये व संघषाम ये गुतंवून ठेव याचा य  करतो

व जागृतपण ेस ाधा  यांचा हा डाव हाणून पडला पािहजे
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रतीय लोकशाहीस धोका –  

एका ापक अथाने मूलत ववाद हणजे मूळ धम ंथात कवा िलिखत िवचारसंिचतात जे काही 

या या धमसं थापकांनी सांगून वा िल न ठेवले आह,े तेच खरे, िचरंतन, अप रवतनीय आिण माणये 

अस याचा आ ह ध न यास साजेल अशा त  हनेे धम ंथातील िवचारसंिचताचंे अथ लावणारे आिण तोच 

अथ खरा अस यान े  इतरानंी पण मा य करावे अस े सुचिवणारा एक िवचार कार आहे

णालीला बु ी ामा यवाद वा तकाधा रत िवचार णाली मा य नसत.े जे आह,े जसे आह ेतेच अंितम स य 

ने याचा वीकार करावा एवढेच यात अिभ ेत असते.  

गे या तीन दशका या काळात भारतातील उपेि त, दबुल घटकांवर मूलत ववा ांनी आपला 

भाव पाडायला सु वात केली आह.े गरीबी, दा र , िश णाचा अभाव या कारणामळेु तळागाळातील 

गो ीचा सारासार िवचार क  शकत नाही. यामुळेच ह े लोक यां याितल उिनवांचा 

फायदा घेऊन यांना आप या धा मक क रतावादाचे िशकार बनवतात. यानंा आ थक आिमष दऊेन 

बळजबरीने धमप रवतन क न घेतात. लोकशाहीत मतदानाचा अिधकार ह ेजनते या हाती असलेले सव  

पण याही अिधकारावर यांनी ह ला के याचे दसनू येते

जनतेस धमा या आधारावर उमेदवार दऊेन राजक य प  नाग रकानंा याच उमेदवारांना मतदान कर याच े

धमा या आधारावर खासदार, मं ी, मु यमं ी सु ा िनवडले जातात

िनरपे   भारतात रा यकत व क रतावादाचे समथक यानी आप या फाय ाकरीता धमाचे राजक यीकरण 

वातं य, समता, याय, बंधुता ही मू य े आप या संिवधां

मू यां या आधारेच आपण आपला िवकास केला पािहज.े ‘िविवधतेत एकता‘ ह ेआप या भारतीय सं कृतीची 

भारतीय रा यघटनेने धम वातं याचा  मूलभूत असा अिधकार दला असला तरी धम ही 

खाजगी बाब अस याचे प  केले आह े व यामुळेच येकाने आपला धम  हा आप या घरात ठेऊन 

सावजिनक जीवनात धमिनरपे तेचे त व अवलंिबले पािहजे. रा यकता वग आपले अपयश झाक यासाठी 

जनतेला सतत धा मक कलहाम ये व संघषाम ये गुतंवून ठेव याचा य  करतो. परंतु नाग रकानंी सजगपण े

चा हा डाव हाणून पडला पािहज.े  
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एका ापक अथाने मूलत ववाद हणजे मूळ धम ंथात कवा िलिखत िवचारसंिचतात जे काही 

अप रवतनीय आिण माणये 

ने धम ंथातील िवचारसंिचताचंे अथ लावणारे आिण तोच 

अथ खरा अस यान े  इतरानंी पण मा य करावे अस े सुचिवणारा एक िवचार कार आह.े या िवचार 

जसे आह ेतेच अंितम स य 

दबुल घटकांवर मूलत ववा ांनी आपला 

िश णाचा अभाव या कारणामळेु तळागाळातील 

यामुळेच ह े लोक यां याितल उिनवांचा 

यानंा आ थक आिमष दऊेन 

लोकशाहीत मतदानाचा अिधकार ह ेजनते या हाती असलेले सव  

पण याही अिधकारावर यांनी ह ला के याचे दसनू येते. िनवडणुक त गरीब 

जनतेस धमा या आधारावर उमेदवार दऊेन राजक य प  नाग रकानंा याच उमेदवारांना मतदान कर याच े

मु यमं ी सु ा िनवडले जातात. यामुळे धम 

िनरपे   भारतात रा यकत व क रतावादाचे समथक यानी आप या फाय ाकरीता धमाचे राजक यीकरण 

बंधुता ही मू य े आप या संिवधानंाचा आ मा आहते. या 

ह ेआप या भारतीय सं कृतीची 

भारतीय रा यघटनेने धम वातं याचा  मूलभूत असा अिधकार दला असला तरी धम ही 

येकाने आपला धम  हा आप या घरात ठेऊन 

रा यकता वग आपले अपयश झाक यासाठी 

परंत ुनाग रकानंी सजगपण े
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सदंभ थं  

1. धम, समाज आिण राजकारण 

2. समकालीन भारतीय राजकारण

काशन पुण.े  

3. राजक य िवचार णाली 

4. आधुिनक राजक य िव ेषण 

5. भारतीय शासन आिण राजकारण 

6. भारताच ेशासन आिण राजकारण 

7. भारतीय शासन आिण राजकारण 
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समाज आिण राजकारण – संपादक डॉ. अशोक चौसाळकर – लोकवाङमय गृह

समकालीन भारतीय राजकारण- काँ ेस वच व ते हद ू जमातवाद – सुहास पळशीकर 

राजक य िवचार णाली – डॉ. शंकर च हाण – शांत पि लकेश स जळगाव

आधुिनक राजक य िव ेषण – ा. डॉ. शुभांगी राठी – अथव पि लकेश स जळगाव

भारतीय शासन आिण राजकारण – ा. बी. बी. पाटील – फडके काशन को हापूर
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लोकवाङमय गृह 

सुहास पळशीकर – ितमा 

शांत पि लकेश स जळगाव.  

अथव पि लकेश स जळगाव.  

फडके काशन को हापूर.  

पपळापुरे काशन, नागपुर.  


