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महाराषरश
षरश्ा ्ाज्रािे

पवहले ि माजोी मुखरमंत्री शी. रशिंतराि िवहाण रांनिी महाराष् राज्राच्यरा सरापनिेच्यरा

िेळी राज्रकारभाारा्ंबंधीिी, मब्यूलभाब्यूत धवकोरण ्ब्यूवित करणारी काही ्ुत्रे ्ांवगतली. तरा ्ब्यूत्रांनिु्ार मराठी भााषा
ि ्ावहतर रांच्यरा अवभािवृद्धरर्क महाराष् राज्र ्ावहतर ्ंसकवृवत मंडळािी सरापनिा वदनिांक १९ निवकोवहमेंबर १९६०

रवकोजोी झाली. रा मंडळानिे प्रारंभाीि खालील कार्कक्रम हाती घेतला अ्ब्यूनि तवको कारर्याननितही केला जोात आहे. हा
कार्कक्रम अ्ा :

१.

२.
३.
४.
५.
६.
७.

मराठीमधरे एन्ारर्लवकोपीडीरा वरिटावनिकाप्रमाणे ्ि्क्ंग्ाहक विश्वकवकोश ्ंपावदत करूनि

प्रकावशत करणे. रा विश्वकवकोशािे वरिटावनिकाच्यरा आकारािे प्रतरेकी १,००० पवृषांिे २० खंड
(पवरभााषा्ंग्ह धरूनि) ्ंकनलपत केले आहेत.

अदाित उपलबध कागदपत्रांिा उपरवकोग करूनि अंदाजोे प्रतरेकी ५०० पवृषांच्यरा ४ खंडांत

महाराष्ाच्यरा इवतहा्ािे ्ंपादनि आवण प्रकाशनि करणे.

मराठी बवकोलभााषांिा शास्त्ीर अभ्यरा् करूनि तरा बाबतीत मावहती प्रकावशत करणे.
अनर भाारतीर आवण प्रमुख परदेशी भााषांच्यरा अभ्यरा्ािी ्ाधनिे द्ैभाावषक शबदकवकोश, भााषाप्रिेश

आवण ्ावहतरपवरिर रा वत्रविध सिरूपांत मराठी भाावषकांनिा उपलबध करूनि देणे.

मराठीत अनर भााषांतील उतकवृष ग्ंरांिी भााषांतरे प्रकावशत करूनि मराठी िाङ्मराच्यरा

्मवृद्धी् मदत करणे.

शास्त्ीर आवण तांवत्रक विषरांिर तरािप्रमाणे ्ामावजोक शास्त्े आवण मानिवरविदा रा विषरांिर

वििारपब्यूण्क पण ्ुट्ुटीत ग्ंरांिी वनिरमती करणे.

विद्ानि लेखक ि प्रवतवषत ्ंशवकोधनि्ंसरा रांिे लेखनि िा ्ंशवकोधनि प्रकावशत करण्रा्ाठी

अनिुदानि देणे.

प्रारंभाी ्ुरू केलेलरा रा क्रार्कक्रमाखेरीजो ्ावहतर ्ंसकवृवत मंडळानिे मराठी महाशबदकवकोश, मराठी
िाङ्मरकवकोश, लवलत कला ्ंशवकोधनि इतरादी निवरा कार्कक्रमांिीही आखणी करूनि कार्किाही ्ुरू केली आहे.

महाराष् राज्र ्ावहतर ्ंसकवृवत मंडळ

अधरक :
तक्कतीर्क शी. लकमणशास्त्ी जोवकोशी

्दसर :
प्रा. गवको. ध. पारीख
शी. गवको. िा. बेडेकर
शी. देिीप्ग िौहानि
शी. आ. रा. देशपांडे
डलॉ. पु. का. केळकर
शी. पु. ल. देशपांडे
डलॉ. वि. वभा. कवकोलते
शी. ग. वद. माडगब्यूळकर
डलॉ. निा. गवको. कालेलकर
डलॉ. ्रवकोवजोनिी बाबर
प्रा. अ. वभा. शाह
प्रा. अनिंत काणेकर
प्रा. मे. पुं. रेगे
शी. बा. वश. निाईक
डलॉ. म. निा. िानिखडे
शी. ्. आ. ्प्रे (सिीकवृत)
डलॉ. जो. गवको. काणे (१९७१ ते १९७४)
शी. ए. ए. ए. फैजोी (१९७१ ते १९७४)

शी. ्ेतुमाधिराि पगडी (१९७१ ते १९७४)
्वििश :
शी. द. र. राजोाधरक

***
मराठी विश्वकवकोश ्वमती
अधरकश :

तक्कतीर्क शी. लकमणशास्त्ी जोवकोशी
्दसरश :

प्रा. गवको. ध. पारीख
शी. गवको. िा. बेडेकर
डलॉ. निा. गवको. कालेलकर
शी. आ. रा. देशपांडे
शी. बा. वश. निाईक
प्रा. अनिंत काणेकर
डलॉ. वि. वभा. कवकोलते
डलॉ. ्रवकोवजोनिी बाबर
प्रा. मे. पु.ं रेगे
शी. ्. आ. ्प्रे (सिीकवृत)
पा. अ. वभा. शाह (१९७१-७४)

्वििश :

शी. द. र. राजोाधरक

***
कारर्यालरीनि ्ेिक िगश ्क

मराठी विश्वकवकोशश: १

मराठी विश्वकवकोशश
प्रमुख ्ंपादकश:
तक्कतीर्क शी. लकमणशास्त्ी जोवकोशी

मा नि वर वि दा क का

वि जा निश िश तं त्र वि दा क का

प्रभाारी विभााग ्ंपादकश:

प्रभाारी विभााग ्ं्ंपादकश:

शी. रा. ग. जोाधिश

कै. क. िा. केळकरश

्ह्ंपादकश:

शी. ि. ग. भादे

शी. र. रू. शाहश

्ंपादनि ्ाहायरकश:

शी. अ. ह. खवकोडिे

शी. अ. निा. ठाकब्यूरश

शी. भाा. ग. ्ुि्

शी. जो. वि. जोमदाडे

्ंपादक ्ाहायरकश:

शी. भाब्यू. पि. वमठारी

शी. वि. रा. गद्रे

्ंपादकीर ्ाहायरकश:

शी. ्ु. र. देशपांडे

शी. ्. वि. कुलकण्

शी. अ. र. कुलकण्

शी. वि. ल. ्ब्यूर्किंशी

शी. शी. दे. इनिामदारश

कला कका

्ंशवकोधनि ्ाहायरकश:

कला ्ंपादकश:

शी. िं. पां. जोवकोशी

शी. गवको. वि. िांदिडकरश

्ंपादकीर ्ाहायरकश:

प्रमुख वित्रकारश:

शी. म. वरं. वम्ारश

शी. म. ल. व्निगारिाडी

कु. वि. शी. गवकोखले

्ाहायरक छारावित्रकारश:

कु. प्र. िा. पवकोरे

शी. वि. र. खडतरे

शी. र. रा. कांबळे

टंकलेखनि कका

शी. जो. बा. ्ंकपाळश

प्रमुख टंकलेखनि-वनि-वलवपकश:

कु. हे. गवको. कानिडे

शी. प्र. शी. अििटश

प्रशा्नि कका

टंकलेखनि-वनि-वलवपकश:

प्रमुख ्ंपादकांिे सिीर ्ाहायरकश:

्ौ. प्र. प्र. अििटश

शी. रा. पु. कवकोलहटकरश

शी. नि. पा. बागिानिश

ग्ंरालर कका

शी. ्ु. वि. देशपांडे

ग्ंरालरीनि ्ाहायरकश:

शी. ्ु. वत्र. कालगांिकरश

शी. ग. म. आजोगांिकरश

्ौ. वि. मु. गारकिाडश

शी. नि. ि. निारगांिकरश

कु. कु. प. जोवकोशी

्ौ. ्ु. रा. कवकोलहटकरश

्ौ. प्र. नि. निारगांिकरश
शी. अ. वश. ढगे
शी. वि. ि. िनिार्े

प्रसतािनिा
मनिवरविदा, विजानि ि तंत्रविदा रांतील ्ि्क विषरांिे अदराित जानि एका वरापक रवकोजोनिेखाली ्ंकवलत
करणारा हा मराठी विश्वकवकोश आहे. रापब्यूि्ही मराठीत विश्वकवकोशवनिरमतीिे प्ररतनि झाले आहेत. तरांपैकी डलॉ. शी. वरं.
केतकर रांिा महाराष्ीर जानिकवकोवशशवशश
ि िशेष

उलेखनिीर आहे. तरावप तरानिंतरच्यरा गेलरा ्ुमारे अधरर्या

शतकात ्ि्कि जानिविजानिांिा िेगानिे विका् झाला. हा विका् ्ंपब्यूण्कपणे लकात घेऊनि विदमानि जानिकेत्रािा
्िर्वांगीण पवरिर करूनि देणारा हा मराठीतील पवहलाि प्ररतनि आहे.
ज्रा भााषेत फार मवकोठा प्रमाणात विदांिी शतकानिुशतके वनिरमती झालेली अ्ते, तेरेि

विश्वकवकोशा्ारखे विविध जानि्ंग्ाहक ग्ंर वनिमर्याण करण्रािी आिशरकता अ्ते. प्रािीनि काळापा्ब्यूनि अशा
प्रकारिे ग्ंर जोगातलरा ्ाकर ्मवृद्ध भााषांमधरे वनिमर्याण झालरािी पुषकळ उदाहरणे आहेत. आधुवनिक विदा पवपश्चिमी

देशांत ्तरावरा शतकापा्ब्यूनि िाढब्यू लागलरा, तरामुळे अनिेक कारणांसति विश्वकवकोशवनिरमतीिी गरजो विद्ानिांनिा
फार भाा्ब्यू लागली. एक महणजोे, कवकोणताही एक महतिािा विषर अनर अनिेक विषरांशी ्ंलग्नि अ्तवको. अशा अनिेक

विषरांिी एकत्र मावहती वमळाली, तर तवको विषर निीट ्मजोुनि घेता रेतवको पकिा तरा विषरािे ्ंशवकोधनि करण्रा्
अनिुकब्यूल अ्ा वरापक दृवषकवकोनि वमळतवको. दु्रे अ्े, की प्रगत ्माजोातील अतरंत बुवद्धमानि अशा कवकोणाही एका

माण्ा् आरुषरात आपला विषर ि ्ंलग्नि विषर रांिे जानि पब्यूण्क ्ंपादनि करणे अशर्र ठरते; कारण विदांिा

विसतारि अफाट झालेला अ्तवको. अगवकोदर एकि विदा अ्ली तर वतच्यरातब्यूनि अनिेक विदा ि शास्त्े वनिमर्याण हवकोतात.
उदा., िैदक; तरातब्यूनि शारीर, शरीरवक्रराविजानि, औषधविजानि, जोीिर्ारनिशास्त्, रवकोगजोंतुशास्त् इतरादी शास्त्े

वनिमर्याण झाली आहेत. महणब्यूनि अशा विश्वकवकोशािी गरजो व्द्ध हवकोते. वत्रे कारण अ्े, की ्ु्ंसकवृत मनिुषराच्यरा
जोीिनिातील वरिहारांनिा तरा ्ंसकवृतीतील विदांिे अवधषानि अ्ते; तरा विदा विविध अ्तात; तरा विदांिी
मावहती एकत्र ि रवकोडर्रात वमळिलरानिे तरा तरा वरिहारामधरे िुका टाळणे शर्र हवकोते. विश्वकवकोशांमुळे अशी
आिशरक मावहती वमळते ि तरामुळे अजानिमब्यूलक िुका टाळता रेतात. िौरे कारण अ्े, की वशकण्ंसरांनिा

्ु्ंसकवृत ्माजोात मब्यूलभाब्यूत महति प्राप झालेले अ्ते. ग्ंरालर हे जो्े वशकण्ंसरांिे अपवरहार्क अंग अ्ते,
तराप्रमाणेि विश्वकवकोश हेही वततकेि अपवरहार्क अंग ठरते. आपलरा देशात देशी भााषांमधरे आधुवनिक विदांिी
मांडणी विसतवृत प्रमाणात झाली निाही, तरीदेखील विश्वकवकोशवनिरमती्ारखे प्ररतनि करािे लागत आहेत.

अशा प्ररतनिांनिा अनिुकब्यूल ठरणारी पवरनसरती ्धराच्यरा मराठी ्माजोात वनिमर्याण झालरािे वद्ब्यूनि रेते.
वशकणािा प्र्ार झपाटानिे हवकोत अ्ब्यूनि ्माजोाच्यरा ्ि्क ररांतील लवकोकांिा वशकणािा आवण विदा्ंपादनिािा
अवधकार मानर झाला आहे. िाढतरा औदवकोवगकीकरणामुळे ्माजोाच्यरा िैजावनिक आवण तांवत्रक गरजोा िाढत

िाललरा आहेत. उच वशकणािे माधरम महणब्यूनि मराठीिा सिीकार करण्रात आला अ्ब्यूनि वशकण्ंसरांतब्यूनि

इंग्जोीिा उपरवकोग उत्तरवकोत्तर कमी कमी हवकोऊ लागला आहे. मराठी माधरमाच्यरा सिीकारामुळे वशकणवकोपरवकोगी
पाठपुसतकांिी आवण ्ंदभा्कग्ंरांिी गरजो तीव्रतेनिे जोाणित आहे. ग्ंरालर िळिळीलाही शा्कीर आवण

्ामावजोक प्रवकोत्ाहनि िाढतरा प्रमाणात वमळब्यू लागले आहे. शा्निवरिहारािी भााषा महणब्यूनिही राज्रपातळीिर
मराठीला मानरता वमळाली आहे. रा पाश्व्कभाब्यूमीिर मराठी भााषेतील ्ि्कविषर्ंग्ाहक कवकोशािी इषता आवण

आिशरकता ्हजो पटण्रा्ारखी आहे. ्ि्क्ाधारण वशवकत मराठी माणब्यू् कवकोणतराही केत्रात काम करीत
अ्ला, तरी तराच्यरा जानिविषरक गरजोा मराठीतब्यूनिही भाागलरा पावहजोेत. जानिािे आदानिप्रदानि केिळ शैकवणक
्ंसरा, ्ंशवकोधनि्ंसरा, प्ररवकोगशाळा पकिा विवशष अभ्यरा्मंडळे इतरादींपुरते मरर्यावदत करणे िा ठेिणे शर्र निाही

आवण रवकोग्रही निाही. पािलवकोपािली सपधर्या अ्लेलरा आजोच्यरा ्माजोात विविध जानिांच्यरा ्ंपादनिािी गरजो प्रतरेक
पुरवकोगामी वरकीला वनिवपश्चितपणे जोाणिेल. केिळ विजानिे ि तंत्रविजानिे रांच्यराति निवहे, तर ्ामावजोक शास्त्ांतही
एिढ्ा झपाटानिे प्रगती हवकोत आहे आवण रा ्तत िाढणार््र
र््र
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जानिािे आपलरा ्ामावजोक पवरनसरतीिर

एिढे वरापक ि दब्यूरगामी पवरणाम हवकोत आहेत, की निागवरक महणब्यूनि आपली कार्ककमता वटकिब्यूनि धरण्रा्ाठी आवण
झपाटानिे बदलणार््र
र््र
ा ा

्ामावजोक पवरनसरतीिी कलपनिा रेण्रा्ाठी वरकीला अनिेक विषरांिा पवरिर करूनि

घेणे आवण तवको िाढिीत राहणे आिशरक झाले आहे. काहीशी अशा प्रकारिी गरजो अंशत: भाागविण्रािे कार्क हा
मराठी विश्वकवकोश करू शकेल, अ्ा आमिा विश्वा् आहे.
मराठी विश्वकवकोशाच्यरा प्रकलपाला दु्रीही एक प्रेरक पाश्व्कभाब्यूमी आहे. जोागवतक जानिकेत्रािे वकवतजो झपाटानिे
विसतार पाित आहे अतरंत िेगिानि अशी जानि्ाधनिे अवधकावधक उपलबध हवकोत आहेत. प्रवतवदनिी विकव्त हवकोणारे
विविध विषरांिे जानि, निभावकोिाणी, अनिुबवकोधपट, िवृत्तपट, िवृत्तपत्रे रां्ारखरा ्मब्यूहमाधरमांच्यरा द्ारा कमीअवधक
प्रमाणात ्ामानर मराठी माण्ापर्यंतही रेऊनि पवकोहवकोित आहे. कळत-निकळत हा ्ामानर मराठी माणब्यू् जानिाच्यरा
प्रभाािाखाली रेत आहे. तरामुळे विविध विषरां्ंबंधीिे तरािे कुतब्यूहल जोागवृत हवकोणेही सिाभााविक आहे. रा

कुतब्यूहला् इष ते िळण लागब्यूनि ते विकव्त हवकोण्रा्ाठी ्ि्कविषर्ंग्ाहक विश्वकवकोशा्ारखरा जानि्ाधनिािी
आजो अतरंत गरजो आहे.

जानिाजो्कनिाप्रमाणेि विविध जानिविषरांिी ररार्क अवभावरकी कशी करािी, हा एक मब्यूलभाब्यूत प्रशनिही आपणा् तीव्रतेनिे
जोाणित आहे. जानिविजानिांिी नििी पवरभााषा कशी िापरािी ि तरांतील विविध विषर कशा रीतीनिे वरक करािेत.

हे ्मजोण्रा्ाठीही ्ि्कविषर्ंग्ाहक कवकोशरिनिेिा प्ररतनि उपरुक ठरतवको. विविध जानिशाखांतील विषरांिर
प्रमाणभाब्यूत अ्े पुरे्े ग्ंर मराठीत निाहीत. महणब्यूनि अशा ग्ंरांिी गरजो अंशत:भाागािी ि विविध विषरांिर प्रमाणभाब्यूत
ग्ंर वनिमर्याण हवकोण्राच्यरा कारर्या् िालनिा वमळािी, हे उवदिष रा विश्वकवकोशाद्ारे ्ाधर हवकोण्रा् हातभाार लागेल, अ्ा
आमहा् विश्वा् िाटतवको.
वनिरवनिराळरा केत्रांतील आंतरराष्ीर ्ंबंधां्ाठी आवण जानिविजानिाच्यरा केत्रात निवरा ्ंकलपनिांच्यरा देिघेिी्ाठी

इंग्जोी्ारखरा ्मवृद्ध भााषेिा आ्रा घरािाि लागतवको. तरावप इंग्जोी रेत नि्ेल, तर वजोजा्ब्यूंिी िाटि बंद वहािी,
अशी पवरनसरती राहता कामा निरे. हळब्यूहळब्यू ्ि्क प्रकारिे प्रगलभा आवण ्ब्यूकम जानि मराठीतब्यूनि वमळिता रािे, अशी
नसरती वनिमर्याण झाली पावहजोे. मराठी विश्वकवकोशािा प्ररतनि रा दृषीनिे लकणीर ठरेल.

कवकोश ्ाधारणपणे दवकोनि प्रकारिे अ्तात :पवहला प्रकार महणजोे विवशष विषरािा ि दु्रा प्रकार महणजोे
्ि्कविषर्ंग्ाहक. मराठी विश्वकवकोश दु्र््र
र््र
ा ाप्रकारिा

महणजोे ्ि्कविषर्ंग्ाहक आहे. रा प्रकारच्यरा

कवकोशरिनिेिे काही सिाभााविक फारदे ्ंभाितात. एखादा विषरािी मावहती शवकोधब्यू पाहणार््र
र््र
ा ा

िािकािे लक

काहीशा निकळतपणे इतरही विषरांकडे िेधले जोाते आवण तराच्यरा वजोजा्ेच्यरा अनिु्ारे अशा इतर विषरांिाही

पवरिर करूनि घेण्रा् तवको प्रिवृत्त हवकोतवको. पापश्चिातर भााषांत ्ि्कविषर्ंग्ाहक कवकोशरिनिेिी एक वनिवपश्चित परंपरा
आढळते. अशा परंपरेमुळे विवशष विषरपर कवकोशरिनिेला उत्तेजोनि वमळब्यूनि तीही विकव्त झालेली वद्ते. तशी
दुहेरी कवकोशपरंपरा मराठी िा इतर भाारतीर भााषांत वनिमर्याण झालेली निाही. तरामुळे ्माजोाच्यरा ्ि्क्ाधारण
जानिविषरक गरजोा लकात घेता, ्ि्कविषर्ंग्ाहक कवकोश अवधक आिशरक ठरतवको. रािा अर्क ्ि्कविषर्ंग्ाहक

कवकोश अगवकोदर वहािा आवण विवशष विषरापर कवकोश निंतर वहािा, पकिा राच्यरा उलट वहािे अ्े काही निाही. रा दवकोनि
प्रकारांपैकी एक अवधक उपरुक ि दु्रा कमी उपरुक अ्ेही निाही. मराठीिे उदाहरण घरािरािे झाले, तर

वराराम जानिकवकोश, प्रािीनि, मधररुगीनि ि अिर्यािीनि िवरत्रकवकोश, भाारतीर ्ंसकवृवत कवकोश, ततिजानि कवकोश रां्ारखी
विषरािार कवकोशरिनिा मराठीत हवकोऊ लागली आहे. मुखरत:आपलरा जानिविषरक गरजोा आवण वरािहावरक ्वकोरी

रांच्यरा दृषीनिे ्ि्कविषर्ंग्ाहक कवकोशरिनिेला अग्क्रम वदलरानिे विवशष विषरिार कवकोशरिनिेलाही िालनिा वमळेल,
अ्े आमहा् िाटते.
हा मराठी विश्वकवकोश महाराष् शा्निािा एक प्रकलप महणब्यूनि मानर झालरानिंतर तरािी िाई रेरे सरापनिा झाली.
तरािे ्ंपादकीर सिरूप प्ररमत:वनिवपश्चित करूनि ्ंपादनि कारर्यालर अनसततिात आले. पवपश्चिमी देशांतील अ्े
प्रकलप लकात घेऊनि तरांिे जो्ेच्यरा त्े अनिुकरण करणे शर्र निवहते. वतकडे विश्वकवकोशवनिरमतीिी परंपरा अनिेक
शतकांिी आहे. आपलराकडे रा शतकात वनिरवनिराळरा प्रदेशांत विश्वकवकोशवनिरमतीिे प्ररतनि झालेले अ्ले ि
महाराष्ातही तरा प्रकारिे प्ररतनि झालेले अ्ले, तरी रा प्ररतनिांनिा अनिुकरण करािे अ्े रश लाभालेले निाही

रािी कारणे अनिेक आहेत. सिातंतरपब्यूि्क काळात हे प्ररतनि खाजोगी सिरूपािे हवकोते, तरामुळे तरांनिा द्रवरबळ िांगले
निवहते. शास्त्ज ि लेखनि्मर्क ्ुवशवकतांिा िग्क फार लहानि हवकोता. इंग्जोी भााषेला प्रवतषा मवकोठी हवकोती, तशी ती देशी
भााषांनिा निवहती. सिातंतरवकोत्तर काळात देशी भााषांनिा राजोप्रवतषा लाभाली, तरी विकव्त अशी विश्वकवकोशरिनिेिी

परंपरा नि्लरामुळे आमहा् विश्वकवकोशरिनिेिा तपशीलिार अ्ा कार्कक्रम सितंत्रपणे वनिवपश्चित करािा लागला.
तजांच्यरा ्वमतरा विषरिार निेमलरा; प्रतरेक विषराच्यरा मुखर, मधरम, लहानि ि निाममात्र अशा नि नोंदींिी शीष्कके
वनिवपश्चित केली. मुखर, मधरम ि लहानि नि नोंदींतील मुदिरांिी टािणे तरार केली. एका नि नोंदीतील विषर दु्र््र
र््र
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अनिेक नि नोंदीमधरे जोात अशा नसरतीत प्रतरेक नि नोंदीच्यरा मुदिरांिी पुनिरािवृत्ती हवकोऊ निरे, महणब्यूनि ्रवम्ळ हवकोणाऱरा
नि नोंदींच्यरा मरर्यादा आखण्रात

आलरा ि तरािप्रमाणे तरा तरा नि नोंदींच्यरा वटपणांमधरे तशा ्ब्यूिनिा वदलरा. हे काम प्रतरेक विषरांच्यरा विद्ानिांकडब्यूनि ि
कारर्यालरीनि ्ंपादकिगर्याकडब्यूनि करिब्यूनि घेतले. प्रतरेक विषरातील मुखर, मधरम, लहानि ि निाममात्र नि नोंदींच्यरा
्मग् रादा तरार करण्रात आलरा. तरामुळे एकमेकांमधरे वम्ळणारे विषर कवकोणते हे वनिवपश्चित करता आले आवण

पुनिरािवृत्तीिा दवकोष कमीत कमी हवकोईल अशी खबरदारी घेण्रात आली. ह्ा नि नोंदीच्यरा रादा तरानिंतर अकारविलहे
तरार करण्रात आलरा. रा ्ि्क विषरिार रादांिरूनि एक ्मग् रादी अकारविलहेिारीनिे तरार केली. नि नोंदीतील

प्रतरेक विषरािा विसतार, खवकोली लकात घेऊनि प्रतरेक नि नोंदीला वकती ओळी ि वकती शबद अशी लेखनिमरर्यादा
ठरविली. हे ्ि्क ठरविणाच्यरा अगवकोदर विश्वकवकोशािी एकंदर पवृषे १७,००० ि प्रतरेक पवृषातील शबद्ंखरा ्ु. ७५०
अशी ठरविण्रात आली. तराप्रमाणे मानिवरविदा महणजोे भााषा-्ावहतर, धम्क कला, ्ामावजोक शास्त्े इतरादींनिा अध्
पवृष्ंखरा (८,५०० पवृ ०) आवण विजानि ि तंत्रविदा शाखेला वततकीि पवृष्ंखरा (८,५०० पवृ ०) ठरविली. प्रतरेक

महतिािा विषर नि नोंदीतब्यूनि ्ुटणार निाही, अशी आमही खबरदारी घेतली आहे. प्रतरेक विषराच्यरा विद्ानिांिी
तातपुरती ्वमती निेमब्यूनि तरा विषरातील कवकोणतराही महतिािा उपविषर पकिा ्मजोण्रा् आिशरक अ्लेला

उपविषर नि नोंदीच्यरा रादीत रा ्वमतीनिे ्माविष करण्रािा प्ररतनि केला आहे. अशा ्वमतरांनिी ्ि्कच्यरा ्ि्क
उपविषर पवृरक नि नोंदीच्यरा सिरूपात आणणे शर्र हवकोणार निाही, अ्ाही वनिण्कर केला. कारण ्ि्कविषर्ंग्ाहक

विश्वकवकोशात ्ि्क उपविषरक पवृरक नि नोंदीच्यरा सिरूपात ्माविष करण्रािे धवकोरण सिीकारलरा् तराला अंत राहब्यू
शकत निाही. प्रतरेक शास्त् ि विदा ्ंपब्यूण्कपणे तपशीलिार ्ांगणे हे विश्वकवकोशािे काम नि्ते, विश्वकवकोश काही
मरर्यादेपर्यंति माग्कदश्कक करू शकतवको.

महाराष् राज्र ्ावहतर ्ंसकवृवत मंडळ ि रा मंडळानिे विश्वकवकोश ्वमती रांच्यरापुढे प्ररमपा्ब्यूनि आतापर्यंत
विश्वकवकोश कारर्यालराच्यरा कारर्यािी िेळवकोिेळी मावहती मांडण्रात आली. िरील मंडळ ि ्वमती रा कारर्यालराला
िारंिार भाेटी देऊनि कारर्यालरािी ि कारर्यािी प्रतरक पाहणी करीत अ्ते.

विश्वकवकोशािे लेखनि-कार्क ि ्ंपादनि-कार्क करण्रािी रीती अशा प्रकारिी आहे : प्रतरक लेखनि-कार्क तरा तरा
विषराच्यरा विद्ानिांकडे त्ेि जोरूरीप्रमाणे कारर्यालरातील ्ंपादकिगर्याकडे ्वकोपविली जोाते. एका विद्ानिानिे
वलवहलेला लेख दु्ऱरा विद्ानिाकडब्यूनि तपा्ब्यूनि घेतला जोातवको. ्मीवकत केलेला लेख कारर्यालराच्यरा पद्धतीप्रमाणे

तरार झालेला आहे की निाही हे तपा्ब्यूनि तवको आिशरक तर पुनहा वलवहला जोातवको. मब्यूळ लेखकानिे वलवहलेला लेख
पकिा ्मीककानिे ्मीवकत केलेला लेख ठीक निाही अ्े ठरलरा् तवको दु्ऱरा लेखकाकडब्यूनिश वलहब्यूनि घेऊनि
तपा्ब्यूनि घेतला जोातवको. अ्े हे काम अतरंत वजोकरीिे आहे. ्ंपादकीर कामात एक वजोवकरीिे काम अ्े करािे

लागते, की आमही लेखकांकडब्यूनि मागविलेले महतिािे लहानिमवकोठे लेख अनिेक िेळा अपुरे वद्ले, तर ते पुरे करािे
लागतात; अदराित मावहती नि वम ळविता वलवहलेले आढळले, तर भार घालािी लागते; िार्र रिनिा ्दवकोष

वद्ली, तर बदलािी लागते; वि्ंगत विधनिांनिी भारलेले पकिा घाईघाईनिे खरडलेले टाकािे लागतात. रािे मुखर
कारण महणजोे विश्वकवकोशा्ाठी आिशरक अ्े वरा्ंगपब्यूि्कक काटेकवकोर लेखनि करण्रािी परंपरा अजोब्यूनि दृढमब्यूल
वहािरािी आहे.

विश्वकवकोशाच्यरा लेखनिार्क ि ्ंपादनिार्क अभ्यरागत ्ंपादक महणब्यूनि प्रवतमा् महाराष्ातील ि अनर वठकाणिे विद्ानि
बवकोलािब्यूनि तरांच्यराकडब्यूनि लेखनि-्ंपादनि करूनि घेण्रािी नििीनि प्ररा आमही पाडली आहे ि अपेकेप्रमाणे अभ्यरागत
्ंपादकिग्कही आमहा् लाभाला आहे.

महाराष्ातील ि महाराष्ाबाहेरील विजानि ि तंत्रविदा त्ेि ्ामावजोक शास्त्े, कला, ्ावहतर इतरादी विषरांिर
वलहब्यू शकणार््र
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ि वलवहण्रा् तरार अ्लेलरा विद्ानिांिे ्ाहायर आमहां् लाभाले आहे. हजोारािर विद्ानिांिे

लेखनि्ाहायर इतर्रा विसतवृत प्रमाणात प्ररमि उपलबध झाले आहे. महाराष्ात पकिा भाारतात आतापर्यंत अ्े
्ाहायर घेऊनि आवण विजानि ि तंत्रविदा त्ेि इतर विदा रांनिा ्ारखेि महति देऊनि कवकोशरिनिा केलरािे
बहुतेक हे पवहलेि उदाहरण आहे.

रा कवकोशातील ्ि्कि लेख अभ्यरा्पब्यूि्कक ि क्वकोशीनिे वलवहले आहेत, तरावप अवतशर तांवत्रक आवण विशेष
जानिशाखांिरील लेखांच्यरा काही मरर्यादांकडे लक िेधणे आिशरक आहे. प्रगत देशातील निागवरकांिी ्ि्क्ाधारण

शैकवणक पातळी बरीि िरच्यरा दजोर्यािी अ्ते. तरा तरा देशातील ्ि्क पातळरांिरील वरिहार तरा तरा
देशभााषेतब्यूनिि िालत अ्तात. कवकोणतीही जानिशाखा घेतली तर वतच्यरात ज्रांनिी नििीनि भार टाकली आहे, अ्े
अनिेक अवधकारी लवकोक, तज ि ्ंशवकोधक तरा प्रगत देशांत आढळतात. उदा., इंग्लंड पकिा अमेवरकेत प्रकावशत
झालेलरा विश्वकवकोशािे लेखक अनिेकदा तरा तरा विषरातील जोागवतक खरातीिे ्ंशवकोधक

अ्तात आवण तरांच्यरा लेखांत तरा जानिशाखेतील अदाित मावहती ि ्ंकलपनिा अंतभाब्यू्कत झालेलरा आढळतात.

्ि्क्ाधारण िािकाला ही मावहती ि ्ंकलपनिा ग्हण करता रेतील अशा शैलीत हे लेख वलवहलेले अ्ले, तरी
तरांिी बौवद्धक पातळी बरीि उच अ्ते. आपलराकडे जानिािे विवशषीकरण एिढे झालेले निाही. अनिेक
जानिशाखांत नििीनि भार टाकणारे ्ंशवकोधनि आपलराकडे अजोब्यूनि पुरेशा प्रमाणात हवकोत निाही. ्ि्क्ाधारण ्ुवशवकत
िािकांच्यरा आिार्रात अशा विषरांिी मब्यूलततिे पकिा तरांच्यरात घडत अ्लेले अर्कपब्यूण्क बदल आले निाहीत. अशा

अनिेक जानिाशाखांिा मराठी िािकाला प्ररमि पद्धतशीर पवरिर करूनि देण्रािा प्ररतनि रा विश्वकवकोशाद्ारे हवकोणार
आहे. विश्वकवकोशातील लेख अनिेक विद्ानिांनिी पवरशमानिे मावहती गवकोळा करूनि वलवहलेले आहेत; पण हे लेखक तरा
तरा विषरात नििीनि भार टाकलेले अवधकारी तज आहेत, अ्े निवहे.

प्रसतुत मराठी विश्वकवकोश ्ि्क्ामानर वशवकतां्ाठी ि महाविदालरीनि वशकण घेत अ्लेलरा पकिा तरा पातळीच्यरा
िािकां्ाठी ्ंदभा्कग्ंर महणब्यूनि उपरुक ठरािा वनिरवनिराळरा विषरांतील महतिाच्यरा ततिांिा आवण वििारप्रिाहांिा
सरब्यूल आढािा घेऊनि तरा तरा विषरातील अदाित अभ्यरा्ािे ्ार रात देण्रािे प्ररतनि आहे. वरावपलेख, लहानि-

मवकोठा इतर नि नोंदी, तरांिे पब्यूरक्ंदभा्क आवण ्ंदभा्कग्ंर रांिरूनि एखादा वजोजा्ब्यू अभ्यरा्काला विवशष विषराच्यरा

अभ्यरा्ा्ाठी बरेि्े माग्कदश्कनि वहािे, अशीही दृषी ठेिण्रात आली आहे. अवधक ्खवकोल अभ्यरा्का् उपरुक
ठरतील अशा नि नोंदी त्ेि अवतशर तांवत्रक सिरूपाच्यरा नि नोंदी ह्ा िर उलेवखलेलरा पातळीिरील िािकांनिा
्मजोतीलि, अ्े निाही. ततिजानि, गवणत ि विजानि रांतील अिघड प्रमेरे पकिा विश्वरिनिाविषरक वनिरवनिराळे
व्द्धांत ्ामानर िािकांच्यरा आिार्रात रेतीलि अ्े निाही. तरावप ्ि्कविषर ्ंग्ाहक कवकोशात तरांिा अंतभार्याि
अ्लाि पावहजोे. वनिदानि काही िािकांनिा तरी तरांिा उपरवकोग आहेि.

िािकाला जोवको विषर रा विश्वकवकोशात पहािरािी इच्यछा अ्ते, तरानिे ्ंबंवधत विषर ्ापडला निाही तर तरा
विषराशी ्ंबद्ध अ्लेले आणखी कवकोणते विषर आहेत, रािी अगवकोदर कलपनिा करूनि ते विषर ्मजोािब्यूनि
्ांगणार््र
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नि नोंदी िािावरात. उदा., १. मतसराितार, २, महार, ३. उपमा, ४. िािनिालर, ५. कवकोवहनिब्यूर वहरा. अशा

प्रकारिे विषर तत्त्ंबद्ध महतिाच्यरा नि नोंदीत ्ापडतील. उदा., िरील विषर अनिुक्रमे १. अितारश आवण

दशाितार, २. जोावत्ंसरा;अनिु्ब्यूवित जोाती ि जोमाती;आवण असपवृशरता, ३. अलंकार, ्ावहतरातील, ४. ग्ंरालर,

५. वहराअशा नि नोंदीखाली बघािेत. रा्ाठी ्ब्यूविखंड पावहला महणजोे िर वनिरदष केलेलरा विषरांपेकाही अवधक
बावरक विषरांिी, पदारर्वांिी ि कलपनिांिी मावहती कवकोठेकवकोठे आली आहे, हे कळब्यू शकेल.

पवपश्चिमी देशांतील इंग्जोी, जोम्कनि, फमेंि, रवशरनि, इटावलरनि इतरादी भााषांतील विश्वकवकोशांनिा सिभााषेतील
्ावहतरग्ंरांिी विपुल्ंपन ्ामग्ी आधारभाब्यूत महणब्यूनि वमळते, हाि विश्वकवकोशािा खरा पारा हवकोर. लेखक-

्ंपादकांनिा सिभााषेतील तरा तरा विषरांिरील ्ावहतर उपलबध झालरामुळे आलेले लेखनि तुलनिा करूनि ्हजो
तपा्ता रेते. मराठी पकिा इतर भाारतीर भााषांतील ्ावहतर रा दृषीनिे तुलनिा करता अगदीि त्रवकोटक आहे.

आधुवनिक शास्त्ीर, िैजावनिक ि तंत्रविदाविषरक पुसतकांिे मराठीत फार मवकोठे दुरभाकर आहे, तरामुळे मराठीत ि
अनर देशी भााषांत अ्ा वरापक विश्वकवकोश तरार करािरािा महमजोे पारापा्ब्यूनि गगनििुंबी इमारत उभाारिरािी,

अ्े हे दुघ्कट काम आमही आमच्यरा अंगािर घेतले. तरामुळे जोिळजोिळ ्ि्कि आधुवनिक विषरांिे शास्त्ीर ि
तंत्रविषरक लेखनि दुब्बोध झाले आहे, अ्ा आकेप रेणे शर्र आहे. अ्े अ्ब्यूनिही काही व्द्धहसत लेखकांनिी
अतरंत कठीण विषरही ्ुबवकोध रीतीनिे मांडला आहे. तरािप्रमाणे गुंतागुंतीच्यरा महतिपब्यूण्क ्ंकलपनिांिा जोेरे ्ंदभा्क
आलेला आहे पकिा विवशष पावरभाावषक शास्त्ीर ्ंजा आलेलरा आहेत. तरांिे ्ुबवकोध वििेिनि अनरत्र विश्वकवकोशात
कवकोठे वमळेल, रािेही वदग्दश्कनि तरा तरा सरळी केलेले आहे. तरािप्रमाणे शर्र तेरे कं्ात पावरभाावषक ्ंजांिे

वििरण वदले आहे. दु्रे अ्े, की शास्त्ीर प्रवतपादनि वकतीही ्ुबवकोध भााषेत केले, तरी ते ्ामानर वशवकत

िािकाला दुब्बोधि िाटत अ्ते. आंग्लभााषी ्ुवशवकतालाही गुरूतिाकष्कण, ्ापेकतािाद, पुंजोरावमकी, ततिजानि,
जानिमीमां्ा, ्ावहतरशास्त्, सिच्यछंदतािाद, कलेतील अवभावरवकिाद ि घनििाद इतरावद विषर वकतीही ्वकोपरा
भााषेत मांडले;तरी ते कळण्रा् कठीणि अ्तात. भााषा वकतीही ्ुबवकोध अ्ली, तरी विवशष पात्रता

अ्लरावशिार अशा विषरांिे निीट आकलनि हवकोणे कठीण अ्ते. विश्वकवकोशातील शास्त्ीर विषर हे तरा तरा
विषरातील अभ्यरा्कालि उपरुक ठरतील. ्ामानर वशवकत िािकानिे विषर ्मजोब्यूत घेण्रािा प्ररतनि केलरा्ि
तवको विषर ्मजोेल.
हा मराठी विश्वकवकोश अ्लरामुळे, रात मराठी भााषा ि ्ावहतर आवण महाराष्ािी अनर प्रकारिी मावहती अवधक
तपशीलिार वदली आहे. तरानिंतर भाारताच्यरा मावहतीला प्राधानर वदले आहे. इतर देशांिी मावहती

तुलनिेनिे अवधक ्ामानर सिरूपात वदलेली आहे. ्ामावजोक शास्त्े, कला, विजानि ि तंत्र रा्ंबंधात मात्र जानिाच्यरा
दृषीनिे अवधक महति ज्रा ज्रा विषरांनिा आहे, तरांिी मावहती शर्र तवको भारपब्यूर वदली आहे;कारण रा बाबतीत
प्रादेवशकतेिा प्रशनि उद्भिति निाही. उदा., विजानि ि तंत्रविदा ह्ा प्राधानरानिे पवपश्चिमी अ्लरामुळे, तेरे

अमहाराष्ीर ि अमहाराष्ीर पकिा भाारतीर पकिा अभाारतीर अशा प्रकारिे तारतमर वििारात घेणे, रवकोग्र ठरत
निाही.

मराठी्ह ्ि्कि भाारतीर भााषांतील ्ि्कविषर्ंग्ाहक कवकोशरिनिेिी मुखर ्मसरा पवरभााषेिी आहे. भाारतीर
भााषांमधरे जानिविषरक लेखनि अतरलप प्रमाणात झाले अ्लरामुळे अशा लेखनिाच्यरा अगवकोदर िा बरवकोबर
पवरभााषावनिरमतीिे कार्क करणे आिशरक ठरते. कवकोणतीही पवरभााषा लेखनिात िापरूनि िापरूनि रूढ हवकोत अ्ते,

निु्तरा कवकोशगत पवरभााषेत काहीि अर्क नि्तवको. शालेर आवण महाविदालरीनि मराठी पाठपुसतकांतब्यूनि आवण

्ंदभा्कग्ंरांतब्यूनि मराठी पवरभााषा घडिण्रािे प्ररतनि पब्यूि्पा्ब्यूनि हवकोत अ्ले तरी जानिविजानिांच्यरा काटेकवकोर
उपपादनिा्ाठी रवकोग्र अ्णारी पवरभााषा मराठीतब्यूनि पब्यूण्कत:तरार निाही. मराठी विश्वकवकोशािी ्ि्कविषर्मािेशकता

आवण वििेिनिात िैजावनिक काटेकवकोरपणा ठेिण्रािे आमिे धवकोरण, रांमुळे पवरभााषेिा प्रशनि आमहा् तीव्रतेनिे
जोाणिला. तवको ्वकोडिण्रा्ाठी ्ि्क विषरांच्यरा पवरभााषेिी वनिरमती आवण प्ररवकोग एकाि िेळी करण्रािा आमही

प्ररतनि केला आहे. प्ररतनिात महाराष् शा्निािा शा्निवरिहारकवकोश, पुणे विदापीठािे पवरभााषाविषरक कार्क,

कमेंद्रीर शा्निानिे अनिेक पवरभााषा्ंग्ह, डलॉ. रघुिीर रांिा इंग्जोी-पहदी शबदकवकोश इतरादी कवकोशांिे आमहा् ्ाहायर

घरािे लागेल. जानिविजानिाच्यरा पवरभाावषक ्ंजा मराठीत आणतानिा तरा ्ंजांिी अवखल भाारतीर सतरािरील
उपरुकता जोशी आमही धरानिात घेतली तद्ति मराठीिी प्रकवृती आवण मराठीतील रूढ ्ंजा रांिाही वििार
करूनि पावरभाावषक शबद वनिवपश्चित केल.े भाौवतकी, र्ारनिशास्त्, िनिसपवतविजानि इतरादी विषरांतील

्ंकलपनिांकवरता नििीनि पावरभाावषक शबद तरार केले अ्ले, तरी विवशष पदार्किािक शबद आंतरराष्ीर िा

इंग्जोीि ठेिले आहेत. उदा., ऑनर््जोनि, हारडवकोजोनि, पाइप, काबरु्करेटर इतरावद. तद्ति मराठीनिे आतम्ात
केलेले इंग्जोी शबद त्ेि ठेिले आहेत. उदा., सक्रब्यू, एंवजोनि, निट, बवकोलट इतरावद.
प्रसतुत कवकोशातील जानिविजानिािी पवरभााषा इंग्जोीच्यरा आधारे तरार करण्रात आली आहे. केिळ मराठीति निवहे,

तर अनर भाारतीर भााषांतील कवकोशरिनिाही इंग्जोी ्ावहतराच्यरा आधारे करािी लागते, ही िसतुनसरती आहे आवण
ती विशुद्ध जानिदृषीनिे ्मजोािब्यूनि घेतली पावहजोे.
इंग्जोी भााषेिा पवरभााषा-वनिरमती्ाठी आमही आधार घेतला. तरामुळे इंग्जोी-मराठी अ्ा दुहेरी पवरभााषा्ंग्ह

मराठी विश्वकवकोशाच्यरा प्ररम खंडापब्यूि्ि सितंत्रपणे प्रव्द्ध करण्रािी रवकोजोनिाही आमही कार्किावहत आणली.
जानिविजानिांच्यरा मराठी पवरभााषेिा जोवको महतिािा प्रशनि आहे, तवको ्वकोडविण्रािा प्ररतनि आमही कशा प्रकारे केला,
रािे वदग्दश्कक पवरभााषा्ंग्हाच्यरा प्रसतािनिेत केलेले आहे.

रेखावित्रे, छारावित्रे, आलेख, आकवृतरा, निकाशे इतरवद ्ाधनिांच्यरा आधारे विश्वकवकोशातील िण्र्क विषर अवधक
सपष ि पवरणामकारक करण्रािा प्ररतनि आमही केला आहे. सफवटकांच्यरा आकवृतरा ्मांतर ररादश्कनि पद्धतीनिे,

रंत्रांच्यरा आकवृतरा आरेखनि पद्धतीनिे ि भाब्यूवमतीतील आकवृतरा रेखांकनिानिे दाखविलरा आहेत. वकतरेक सरळी
नि नोंदीच्यरा मजोकुरात ्ंवकप ि ्ब्यूिक मावहती देऊनि रेखवित्रे, तके रांद्ारा ्ंबंवधत विषरािी अवधक मावहती
पुरविलेली आहे.

वित्रांिी ि अनर आकवृतरांिी वनििड ्ाकेपानिे केली आहे. कारर्यालरीनि वित्रकार ि छारावित्रकार रांबरवकोबरि
इतरही निामिंत कलाकारांिे ्ाहायर घेतले आहे. त्ेि निामिंत छारावित्रकारांच्यरा ्ंग्हातब्यूनि काही उत्तम
वित्रांिी वनििड केली आहे. इतरत्र प्रव्द्ध झालेलरा वित्रांत रवकोग्र ते बदल करूनि काही वित्रे तरार करािी

लागली. प्रव्द्ध अशा आंतरराष्ीर ्ंग्हालरांकडब्यूनिही मब्यूत्, िासतब्यू इतरादींिी उत्तम वित्रे वमळविण्रािा प्ररतनि

केला आहे. छारावित्रे जोासत पवरणामकारक अ्लरामुळे ि तरांिा उपरवकोग आधुवनिक मुद्रणपद्धतीत ्ुलभातेनिे
हवकोत अ्लरानिे आिशरक तेरे ती देण्रािर विशेष भार वदला आहे. कलाविषरक वित्रांबाबत प्रामुखरानिे भाारतीर
्ंग्हालरातील वित्रे वनििडण्रािे धवकोरण अनिु्रले आहे;कारण तरामुळे ती ती वित्रे मुळातब्यूनि पाहण्रा् िािक
उदुक हवकोईल आवण त्े कारणे तरा् ्वकोरीिेही ठरेल.
मराठी ्ावहतर महामंडळािे शुद्धलेखनिविषरक वनिरम रा कवकोशात पाळण्रािा प्ररतनि केला आहे. परंतु ज्रा सरळी
वनिरमांनिु्ार लेखनि झाले निाही, तरा सरळी विकलप ्मजोािा. रािे कारण पारंपावरक शुद्धलेखनिाच्यरा ्िरीमधरे

तिवरत ्ंपब्यूण्क बदल हवकोणे कवठण अ्ते. कवि, मवत, गवत, रुवत इतरादी शबद लेखनिात दीघर्यानत िापरले आहेत.
परंतु नि नोंदींच्यरा शीष्ककात र्र््ह्ह सि

ठेिले आहेत ि पवरभााषा्ंग्हातही ऱहसिि ठेिले आहेत.

मजोकुरात काही वठकाणी ते ऱहसि ठेिलेले आढळलरा् तवको अपिाद ्मजोािा. हेि धवकोरण आमही इतर
वनिरमांबाबतही सिीकारले आहे.

हा मराठी विश्वकवकोश ्ि्कविषर्ंग्ाहक सिरूपािा आहे, महणब्यूनि एक ्ंदभा्कग्ंरालर प्ररमपा्ब्यूनिि सरापनि करण्रात

आले आहे. ्ंपादनिाला उपरुक महणब्यूनि इंग्जोी, पहदी, मराठी ि अनरभााषीर विश्वकवकोश मवकोठा ्ंसरेनिे रा
ग्ंरालरात ्ंगवृहीत केले आहेत. विवशष विषरांिे ि ्ि्क्ामानर अ्े शेकडवको विश्वकवकोश रांत आहेत. प्रवतिष्

नििीनि ्ंदभा्कग्ंरांिी भार पडत अ्ते. १९७३ अखेर रा ग्ंरालरात ्ंगवृहीत केलेले अ्े ्ुमारे एकती् हजोार ग्ंर
आहेत. अदराित मावहती वमळािी महणब्यूनि दैवनिके, ्ापावहके ि अनर महतिािी वनिरतकावलके घेतली जोातात.

दैनिंवदनि जोागवतक उलाढाली, नििी नििी ्ंशवकोधनिे ि नििे नििे वििार रा वनिरतकावलकांमधब्यूनि वनििडब्यूनि तरांिी नि नोंद
ठेिण्रात रेते. एवशरनि रेकलॉड्कर, आवफफनि रेकलॉड्कर, कीप्गिी िलड्क ईवहमेंट्स् डाररी इतरादी वनिरतकावलकेही रा
ग्ंर्ंग्हालरािी िैवशषरे आहेत.

विश्वकवकोशािी ही पवहली आिवृत्ती प्रकावशत झालरानिंतर हे विश्वकवकोशवनिरमतीिे कार्क पब्यूण्क झाले, अ्े महणता रेत
निाही. हा प्रकलप शा्निानिे सरारी सिरूपािा केला आहे. तरािा उदिेश अ्ा की, ह्ा विश्वकवकोशातलरा विदांिा ्ंग्ह
केला आहे, तरा विदा ्तत िाढत आहेत. नििीनि नििीनि ्ंशवकोधनि ्ारखे पुढे जोात अ्ब्यूनि विश्वा्ंबंधी अ्लेलरा
जानिात नििीनि भार पडत आहे. कालिे तंत्र ि रंत्र आजो जोुनिे ठरत आहे ि तरा वठकाणी ्ुधारलेलरा तंत्र ि रंत्र रेत

आहे. नििा इवतहा् घडत आहे. जोुनरा इवतहा्ामधरे्ुद्धा उतखनिनिावदकांमुळे अवधक भार पडत आहे. जानि रवकोडे
अजानि फार अ्े अजोब्यूनिही शास्त् महणत आहेत, महणब्यूनि ्तत रा विश्वकवकोशात ्माविष झालेलरा मावहतीत दुरूसती

करणे, भार घालणे रा गवकोषी ्ंपादकांनिा करावरा लागणार आहेत आवण प्रवतिष् पुरिणी खंड महणजोे िारषक
पुसतक प्रव्द्ध करण्रािा कार्कक्रम िालब्यू ठेिािरािा आहे. ्ात-आठ िषर्यानिंतर जानिामधरे इतकी भार पडेल ि

इतका बदल हवकोईल, की तराकरता विश्वकवकोशािी नििीनि ्ुधावरत आिवृत्तीि काढािी लागेल; कारण रा पवहलरा
अिवृत्तीतील बराि्ा मजोकब्यूर अनिािशरकही ठरेल. रा कवकोशातील मावहतीला विवशष कालमरर्यादा ठरविली आहे.
जोवको खंड ज्रा िष् छापब्यूनि प्रव्द्ध हवकोतवको, तरातील मावहती ्ामानरपणे तीनि िषर्वांच्यरा अगवकोदरिी आहे. क्ववित
निंतरिीही अ्ेल.
हा मराठी विश्वकवकोश वशकक ि विदार् रांच्यरापर्यंत पवकोहवकोिला पावहजोे. विदालरे, महाविदालरे, विदापीठे,
्ंशवकोधनि्ंसरा, िवृत्त्ंसरा, ग्ंरालरे ि अनर प्रकारच्यरा जानिािर आधारलेले वरिहार िालिणार््र
र््र
ा ा

्ंसरा

रांनिाही हा विश्वकवकोश उपरुक आहे. हा विश्वकवकोश रा ्िर्वांच्यरा पर्यंत पवकोहवकोिला, तरि शा्निानिे केलेले हे कार्क
कारणी लागले अ्े महणता रेईल.
विश्वकवकोश कारर्यालर,
िाई (्ातारा).

लकमणशास्त्ी

जोवकोशी

अकरतवृतीरा, १४ मे १९७५
्ंपादक, मराठी विश्वकवकोश.

मराठी विश्वकवकोशश: ्ंपादनि-पद्धती
खंडवरिसरा ि विषर :
मराठी विश्वकवकोश एकब्यूण २० खंडांिा हवकोईल. तरांच्यरापैकी पवहलरा १७ खंडांत मानिवरविदा,

विजानि ि तंत्रविदा रांतील ्ुमारे शंभार विषरांिरील अनिेक लहानिमवकोठा नि नोंदींिा आकारविलहे आंतभार्याि

प्रमुख

केला आहे. रांतीि प्रतरेक खंड ्ुमारे १,००० पवृषांिा अ्ेल. बाकीच्यरा तीनि खंडांत पवरभााषा्ंग्ह,
निकाशा्ंग्ह आवण विषर्ब्यूिी रांिा ्मािेश आहे. विश्वकवकोशात रेणाऱरा विषरांिी रादी पुढेवदली आहे :
मानि्नवरश
नवरश
ि िदा

विजानि ि तंत्रविदा

अलंकरण, िेश इ.

अवभारांवत्रकी, निाविक

कवनिष कला ि कारावगरी

अवभारांवत्रकी, रा्ारवनिक

खेळ ि मनिवकोरंजोनि

अवभारांवत्रकी, िैमावनिकी

िलवित्रविदा

अवभारांवत्रकी, सरापतर

जोगातील भााषा ि ्ावहतरे

अिकाशविजानि

धम्क

कीटकविजानि

पुराततिविदा

गवणतशास्त्

भाब्यूगवकोल

ज्रवकोवतषशास्त्

मानि्शास्त्

पशुविकारविजानि

रुद्धशास्त्

भाब्यूविजानि

राज्रशास्त्

मतसरवकोदवकोग

िासतुकला

िनिसपवतरवकोगविजानि

िवृत्तपत्रविदा

िातािरणविजानि

अर्कशासतरश ्
इवतहा्
कला

ग्ंरालरशास्त्
वित्रकला
ततिजानि
निवृतर
भााषाशास्त्

मानििशास्त्
मब्यूरतकला (वशलपकला)
रंगभाब्यूमी

वलवपप्रकार
विवध

वशकणशास्त्

अवभारांवत्रकी, अणुक्रमेंदीर
अवभारांवत्रकी, रांवत्रक
अवभारांवत्रकी, विदुत

अवभारांवत्रकी, ्ंदेशिहनि
अवभारांवत्रकी, सिरंिल
उदवकोग ि वरापार
कवृवषविजानि

जोीिर्ारनिशास्त्
धातुविजानि

प्रावणविजानि
भाौवतकी

र्ारनिशास्त्
िनिसपवतविजानि
िैदक :

(१) मानििी, (२) पशब्यू

्ंगीत

(अ) औषधविजानि,

्ावहतरप्रकार

(इ) रवकोगविजानि.

्माजोशास्त्

(आ) विवकत्ा,

्ावहतरविषरक ्ंकीण्क विषर

िैजावनिक ्ंसरा

्ावहतर्मीका

शारीरवक्रराविजानि
शारीर

्ंग्हालरे
्ानखरकी

्ब्यूकमजोीिविजानि

नि नोंदींिी अकारविलहे रिनिा

१. मराठी विश्वकवकोशाच्यरा ्ि्क खंडांतील नि नोंदीिा क्रम अकारविलहे ठेिला आहे, तवको पुढीलप्रमाणे :
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ञ;

ढ

ण;

त

र

द

ध

नि;

पश

िश

श

षश

्श

हश

ळश

क

ज

फश

बश

भाश

अनिेकदा नि नोंदींच्यरा शीष्ककात एकाहब्यूनि अवधक शबद, ‘ि’, ‘आवण’ रां्ारखी उभारानिरी अवररे,

सिलपविरामविनहे त्ेि क्ववित कं्ही आहेत. रा बाबतीत ्ि्क शबद ्लगपणे वििारात घेऊनि नि नोंदींिा
अंतभार्याि अकारविलहे ररासरळी केला आहे. विरामविनहे, कं् आदी वििारात घेतलेली निाहीत.
उदा., अन,

३.

अन

ि

शेती

्ंघटनिा आवण अनपब्यूणर्या रा

तीनि

निवकोदींिा

प्ररमशमश
अ अन , निंतरशरश
अअनपब्यूणर्या आवण शेिटी अन ि शेती ्ंघटनिा अशा क्रमानिे केला आहे.

अंतभार्याि,

एकाि शीष्ककाच्यरा पण वभान विषरांतील नि नोंदींिी वरिसरा अंकवनिद्शानिे केली आहे. उदा., अनिंत-१

अनिंत-२ अशी क्रमवरिसरा ठेिब्यूनि,अनिंत-१ मधरे ततिजानिातील ि गवणतातील अनिंतािी ्ंकलपनिा विशद
केली आवण अनिंत-२ मधरे एका िनिसपवतविशेषािी निावहती वदली आहे. एकाि निािाच्यरा दवकोनि प्रव्द्ध

४.

सरळांिरील नि नोंदीिी क्रमवरिसराही पाि प्रकारे केली आहे. उदा., अमरािती-१, अमरािती-२.

अकारविलहे कवकोशरिनिेत ्ामानरत: िण्कमालेतील प्रतरेक िणर्यािर नि नोंद वदलेली अ्ते. मराठी

विश्वकवकोशात मात्र हा ्ंकेत पाळलेला निाही. मराठी िण्कमाला अशा शीष्ककाच्यरा नि नोंदीखाली ्ि्क मराठी
िणर्वांिी रवकोडर्रात मावहती वदली आहे.

५.

६.

एखादा नि नोंदविषर दवकोनि निािांनिी रूढ अ्लरा् (उदा., झेकवकोसलवकोवहावकरा आवण िेकवकोसलवकोवहावकरा),

तरांपैकी एका निािानिे पवकोकळ नि नोंद करूनि तरापुढे दु्ऱरा निािाखाली केलेलरा भारीि नि नोंदीिा वनिद्श केला
आहे. उदा., झेकवकोसलवकोवहावकरा : पहा िेकवकोसलवकोवहावकरा.

देशविषरक नि नोंदींत ्ंबंवधत देशांिी अवधकवृत निािे शर्र तवको नि नोंदशीष्ककापुढे कं्ात वदलेली आहेत.

उदा., वफनिलंड

(्ुऑमी),

आइ्लड(लीद्ेनलदवद

ईसलांत).

बाणविनहािा उपरवकोग:
एखादा नि नोंदीतील वििेिनिाच्यरा प्रिाहात आलेला शबद हा विश्वकवकोशात अनरत्र आलेलरा नि नोंदीिा वनिदश्कक अ्ेल,
तर तवको शबदश ⇨ अशा बाणविनहाच्यरा पुढे वतरपा दश्कविलेला आहे. तरािप्रमाणे एखादा नि नोंदीतील विवशष
मजोकुराशीि वनिगवडत अशी नि नोंद विश्वकवकोशात अनरत्र अलेली अ्ते. अशा नि नोंदीिा वनिद्श करतानिा तरा
मजोकुरापुढे िौकटी कं्ात [→] अ्े बाणविनह िापरूनि तरापुढे ्ंबंवधत नि नोंदीिे निाि वदले आहे.
पब्यूरक ्ंदभाश :्क
१.
२.

शेिटी पहा अ्ा वनिद्श करूनि ्ंबंवधत नि नोंदी् पब्यूरक ठरणाऱरा इतर नि नोंदींिा वनिद्श केला आहे.

िण्कक्रमानिु्ार एकापाठवकोपाठ एक रेणाऱरा नि नोंदी क्ववित प्र्ंगी परसपरां् पब्यूरक अ्तात. अशा

लागवकोपाठ रेणाऱरा नि नोंदींिा परसपरां् पब्यूरक ्ंदभा्क देण्रािे बहुधा टाळले आहे. उदा., अपभंश भााषा ि

म;

अपभंश ्ावहतर पकिा अनसर ि अनसरविवकत्ापद्धवत रा नि नोंदी एकापाठवकोपाठ एक आलरानिे एकमेकींच्यरा
पब्यूरक ्ंदभार्यात तरांिा वनिद्श केला निाही.
३.

पुषकळदा एखादा दीघ्क नि नोंदीतील उपविषरत पब्यूरक महणब्यूनि वनिरदष करािरािा अ्तवको. अशा िेळी तरा

दीघ्क नि नोंदीिे शीष्कक देऊनि तरातील उपविषर तरापुढेि कं्ात दश्कविला आहे. उदा., उपरवकोवजोत

कला ह्ा नि नोंदी् पब्यूरक ्ंदभा्क देतानिा कला-२ (कवनिष कला)अ्ा वदला आहे.

्ंदभा्कग्ंरांिा वनिद्श :
महतिाच्यरा नि नोंदींनिा त्ेि इतरही काही नि नोंदींनिा ्ंदभा्कग्ंर वदलेले आहेत. वजोजा्ब्यू िािकांनिा ते पब्यूरक िा
अवधक िािनिा्ाठी माग्कदश्कक ठरतील.

्ंदभा्कग्ंर देतानिा लेखक वनिवपश्चित अ्लरा् प्ररम लेखकािे आडनिाि ि निािािी आदाकरे, तरापुढे ग्ंरािे निाि
ि निंतर तरािे प्रकाशनििष्क अ्ा ्ि्क्ाधारण क्रम ठेिला आहे.

तरावप कौवटलीर अर्कशास्त्, महाभाारत, रामारण, भागिदीता, मनिुसमवृती इ. प्रािीनि ग्ंरांच्यरा बाबतीत तरा तरा
्ंवहतांिे ्ंपादक, प्रकाशक पकिा मुद्रक रांिा वनिद्श करूनि ते ते ्ंदभा्कग्ंर वदलेले आहेत.
वरवकविषरक नि नोंदी :
वरवकविषरक नि नोंदी ्ि्क्ाधारण आडनिािांनिी केलरा आहेत. उदा., अत्रे, प्रलहाद केशि; अडर्नि, वहन्
वक्रशनिनि. रा ्ि्क्ाधारण धवकोरणा् काही अपिाद करािे लागेल, ते पुढीलप्रमाणे आहेतश :
१.
२.
३.

४.

जोी

वरकी

टवकोपणनिािानिे

प्रव्द्ध

वतिी

उदा.,केशि्ुत;लवकोकवहतिादी; रुवकओ वमवशमा िगैरे.

नि नोंद

तरा

टवकोपणनिािानिेि

केली

आहे.

इवतहा्काळातील वरकींच्यरा नि नोंदी ्ि्क्ाधारण तरांच्यरा रूढ अशा निािांनिी केलेलरा आहेत.

उदा.,अपपयरदीवकत; अनिुभािगुप; अशवकोक; वशिाजोी; जानिेश्वरशरशि िगैरे .

इवतहा्काळातील इसलामधमर्मींर वरकींिी निािे ज्रा पद्धतीनिे मराठीत रूढ आहेत, तरा पद्धतीनिेि

सिीकारूनि तरािरील नि नोंदी ररासरळी अंतभाब्यू्कत केलरा आहेत. उदा., अबुल फज्ल, अबुल फैजोी, अबब्यू

हनिीफा, अकबर िगैर.े

अरबी विशेषनिामांतील अल् हे उपपद निगण्र मानिब्यूनि ्ंबंवधत नि नोंदींच्यरा ररासरळी अंतभार्याि केला आहे.

उदा., अल्-फराबी, अल्-गझाली रां्ारखरा नि नोंदी फराबी, अल्; गझाली, अलशलशअअशा
ररासरळी अकारविलहे अंतभार्याि केला आहे.

नि नोंदीच्यरा मजोकुरातील परकीर शबद :
१.

आहे,

नि नोंदीच्यरा मजोकुरात रेणार््र
र््र
ा ा

मानिब्यूनि तरांिा

इंग्जोी ि इतर परकीर शबदांिे उचार सरब्यूलमानिानिे प्रिवलत ि

पवरवित ि पवरवित अ्तील, तर अ्े शबद देिनिागरी वलवपति वदलेले आहेत. सरलनिामांिे उचार

बहुतांशी िेबसट््क वजोऑग्ावफकल वडर्शनिरीप्रमाणे वदले आहेत. आवशराई ि भाारतीर सरलनिामांिे

मराठीतील रूढ उचार वििारात घेऊनि तरांिी रवकोग्र निािे वनिवपश्चित केली आहेत. परकीर विशेषत:

रब्यूरवकोपीर वरवकनिामांिे उचार मराठीत रूढ नि्लरा् बहुतांशी िेवसट््क बारवकोग्ावफकल वडर्शनिरीप्रमाणे
वदले आहेत.
२.

अनिेक नि नोंदींिी शीष्कके ही मब्यूळ परकीर ्ंजांिे निवरानिेि बनिविलेले मराठी परर्यार आहेत. तरांपैका

काही नि नोंदशीष्ककांपुढे कं्ात िािकांच्यरा ्वकोरी्ाठी मब्यूळ परकीर ्ंजाही देिनिागरीत वदलेलरा आहेत.
उदा., अिगम व्द्धांत, अवभावरवकिाद अशा मराठी नि नोंदशीष्ककांपुढील कं्ात अनिुक्रमे ‘इनफम्शनि
वरअरी’ ि ‘एर््प्रेशवनिझम’ अशा मब्यूळ ्ंजा देिनिागरी वलपीत वदलेलरा आहेत.

३.

विश्वकवकोशातील गवणतविषरक लेखांतील बहुतेक ्मीकरणे देिनिागरी वलपीत ि अंकांत वदलेली

आहेत. परंतु भाौवतकी, र्ारनिशास्त् ि इतर विजानिविषरांग्कत ्मीकरणे ्ामानरत: रवकोमनि वलपीत ि
इंग्जोी अंकांत वदलेली आहेत.

परकीर भााषांतील वनिद्श :
१.

परकीर भााषांतील ग्ंर, कलाकवृती, वरकी, ्ंसरा, िासतब्यू इतरादींिे निामवनिद्श ्ामानरत: देिनिागरी

आवण आिशरक तेरे रवकोमनि वलपीत केले आहेत. रा दवकोनि वलपींखेरीजो इतर लेखनिपद्धती आवण
उचारविनहे रांिा िापर केलेला निाही.
२.

३.

इंग्जोीखेरीजो अनर रब्यूरवकोपीर भााषांतील ग्ंरांिा वनिद्श करतानिा, अनिेकदा ्ंबंवधत भााषांतील ग्ंरनिामे नि

देता तरांिी इंग्जोी ग्ंरनिामे वदली आहेत. अशा सरळी ्ंबंवधत ग्ंरवनिद्शाच्यरा बरवकोबरि कं्ात ‘इं. शी.’
(इंग्जोी शीष्ककार्क) अ्ा ्ंकेप िापरला आहे.

लवलत कलाविषरांतील पवपश्चिमी पकिा अनर विदेशी कलाकवृतींिे निामवनिद्श पकिा िार्रखंडातमक

वनिद्श इंग्जोीमधरेि परंतु देिनिागरी वलपीमधरे वित्रपत्रांत वदले आहेत; त्ेि नि नोंदीतील वििरणात्ुद्धा
तरांिा

अ्ाि वनिद्श केला आहे. उदा., वलओनिाद्बो दा वहींिीिे द लासट ्पर, मारकेलअजोेलवकोिे वक्रएशनि ऑफ आदम,
पाब्ल
ब्ल
वको वको

वपका्वकोिे थ्ी डान्््क, झलॉझ्क रिाकिे नसटल लाइफ ऑनि रेड टेबलर््ल
र््ल
लॉ लॉरश इरश इतरावद . सिदेशी

कलाकवृतींिे निामवनिद्श सित् कलाकरांनिी इंग्जोीमधरे वदले अ्तील, तर तेही त्ेि आमही वदले आहेत.
्ंखरालेखनिश:

विश्वकवकोशात मवकोठा ्ंखरांिे लेखनि करतानिा विषरानिुरूप पवपश्चिमी ि भाारतीर पद्धतींिा विकलपानिे उपरवकोग केला
आहे. उदा., (१) १०,०००,००० (पवपश्चिमी), (२) १,००,००,००० (भाारतीर).
लेखकवनिद्शश:
१.

ज्रा नि नोंदींच्यरा शेिटी एकाहब्यूनि अवधक लेखकांिा वनिद्श अ्ेल, तरा नि नोंदी ्ंबंवधत लेखकांच्यरा

परसपर्हकारर्यानिे वलवहलेलरा आहेत पकिा ्ंबंवधत लेखकांनिी तरांमधील काही भाागांिे लेखनि केले
आहे, अ्े ्मजोािे.
२.

३.

काही नि नोंदी प्रदीघ्क आहेत ि तरांतील िेगिेगळरा उपविषरांिे लेखनि वनिरवनिराळरा लेखकांनिी

सितंत्रपणे केले आहे. अशा नि नोंदींत तरा तरा उपविषरांच्यरा शेिटी ्ंबंवधत लेखकाच्यरा निािािा उलेख
आहे.

मराठीखेरीजो अनर भााषेत वलहब्यूनि आलेलरा नि नोंदीच्यरा शेिटी मब्यूळ लेखकािे तरानिंतर वतच्यरा मराठी

अनिुिादकािे निाि वदले आहे. मब्यूळ नि नोंदीच्यरा भााषेिा वनिद्श भााषािािक ्ंकेपानिे लेखकाच्यरा निािापुढील
कं्ात केला आहे ि अनिुिादकाच्यरा निािापुढे कं्ातश ‘म’ हा मराठी भााषािािक ्ंकेप वदला आहे.

कालवनिद्शश:
१.
२.
३.

विश्वकवकोशातील कालवनिद्श व ख्रिसती (इ्िी) कालगणनिेनिु्ार केलेले आहेत. आिशरक तेरे इतरही

कालगणनिांिा उपरवकोग, तरांिा उलेख करूनि केलेला आहे.

वरकी, प्र्ंग पकिा इतर काही गवकोषी रांिा काळ मावहत नि्ेल अरिा अवनिवपश्चित अ्ेल, तर अशा सरळी

प्रशनिविनह घातले आहे.

एखादा कालवनिद्श सरब्यूलमानिानिे आहे, अ्े दश्कविण्रा्ाठी तरामागे ‘्ु.’ (्ुमारे) अ्ा ्ंकेप िापरला

आहे.

४. जोेरे काटेकवकोर कालवनिद्श देता रेणे शर्र निवहते, तेरे केिळ शतकवनिद्शक काल वदलेला आहे.
पवरभााषा :
रा कवकोशात जोे पवरभाावषक आवण तत्म इतर शबद िापरले आहेत, तरांतील बरेि्े शबद नििे ि मराठीत अजोब्यूनि रूढ
नि झालेले आहेत. ते बहुतेक शबद इंनग््नग््
लल
 शमधरे

रूढ अ्लेलरा शबदांिे परर्यारशबद आहेत. कवकोणतरा इंनग््नग््
लल
 श

शबदािा कवकोणता मराठी परर्यार आहे, रािा वनिपश्चिर करण्राकरता उपरुक अ्ा पवरभााषा्ंग्ह (मराठी विश्वकवकोश,
खंड १८) १९७३ मधरे प्रकावशत झाला आहे. तरािरूनि िािकांनिा एखादा मराठी शबदािा इंनग््नग््
लल
 श
इंनग््नग््
लल
 श

परर्यार िा

शबदािा मराठी परर्यार कवकोणता, रा्ंबंधी वनिवपश्चित मावहती वमळेल. मराठी विश्वकवकोश १७ खंडांमधरे ्ंपब्यूण्क

प्रकावशत झालरानिंतर प्रसतुत पवरभााषा्ंग्हािी ्ुधावरत आिवृत्तीही प्रकावशत करण्रािा ्ंकलप रा
विश्वकवकोशप्रकलपामधरे अंतभाब्यू्कत आहे.
पवरभााषा्ंग्ह खंडािा उपरवकोग बाकीिे खंड िाित अ्ता िािकांनिा करता रािा, महणब्यूनि तवको खंड अगवकोदरि
प्रव्द्ध केला आहे.

पवरमाणिािक वनिद्शश:
विश्वकवकोशातील पवरमाणिािक वनिद्श मेव्क पद्धतीनिे केले आहेत. आिशरक तेरे इतर पद्धतींिाही त्ा उलेख
करूनि उपरवकोग केला आहे.
्ंकेपश :
विश्वकवकोशात िापरलेलरा मराठी ि इंग्जोी ्ंकेपांच्यरा सितंत्र रादा प्रतरेक खंडात ्माविष केलेलरा आहेत.
प्रा. ध नों. ्. अंतरकर, डी.ए.एस.एफ. (मुंबई); आरुि्दािार्क, प्राधरापक, रा. आ. पवकोदिार महाविदालर, मुंबई.
प्रा. ि. वि. अकवकोलकर, एम, ए, ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक; ्ंिालक, पॅरा्ारकलॉललॉवजोकल वर्ि्क इननसटटब्यूट, पुणे.
डलॉ. श. र. अडके, एम. एस्ी.; पीएच. डी., प्राधरापक, गवणतशास्त् ि ्ांनखरकी विभााग, पुणे विदापीठ, पुणे.
डलॉ. श. जो. अभ्यरंकर, जोी. एफ. ए. एम. (मुंबई), कार तरा शलर विवकत्क, मलॉड्कनि नर्लवनिक अड बलड बक, िाई.
प्रा. र. पां. आगसते, एम. एस्ी., माजोी प्राधरापक, फग्रु्क्नि महाविदालर, पुणे.
प्रा. क. म. आगाशे, , एम. एस्ी., प्राधरापक ि प्रमुख, गवणत विभााग, फग्रु्क्नि महाविदालर, पुणे.

प्र. अ. गं. आठले, एम. ए.; एल्. एल्. एम., प्रािार्क, एन, बी. टी. ललॉ कलॉलेजो, निाव्क.
डलॉ. अ. ्. आठिले, एम. एस्ी.; पीएच. डी., टेनर्निकल एनर्झर्रुवटवह, एवशरनि पमेंट्स् (इंवडरा) प्रा. वल.,भाांडुप,
मुंबई.
डलॉ. वि.तर. आठिले, एम. एस्ी.; पीएच. डी.,्ेिावनििवृत्त ्ंिालक, ॲनिॅवलवटकल विभााग, भााभाा ॲटलॉवमक वर्ि्क
्मेंटर, मुंबई.
प्रा. ्दावशि आठिले, एम. ए., प्रािार्क प्रेमजोीभााई ्ारडा कलॉलेजो, अहमदनिगर.
शी. अ. िा आपटे, एम. एस्ी., र्ारनिशास्त्, फाररसटवकोनि टारर आवण रबर कं. इंवडरा प्रा. वल., मुंबई.
डलॉ. निा. रा. आपटे, एम. बी. बी. एस., ्ेिावनििवृत्त प्रमुख िैदकीर कार्किाह, िेसटनि्क इंवडरा लाइफ इनशुअरन्
कंपनिी, ्ातारा; भाब्यूतपब्यूि्क वशकक, शरीरवक्रराविजानि, आरर्वांग्ल िैदक महाविदालर, ्ातारा; पुणे.
प्रा. भाा. कवृ. आपटे, एम. ए., प्रपाठक ि प्रमुख, इवतहा् विभााग, निागपब्यूर विदापीठ, निागपब्यूर.
डलॉ. म. वि. आपटे,. बी. एस्ी.; एम. बी.बी. एस. ्ेिावनििवृत्त िैदकीर अवधकारी, पुणे.
डलॉ. वि. वि. आपटे, एम. एस्ी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक िनिसपवतविजानि विभााग, फग्रु्क्नि महाविदालर, पुणे.
डलॉ. जोे. डबलरब्यू. आररनि, बी. डी.; एम. एस्ी.; पीएच. डी., ्ेिावनििवृत्त प्रािार्क, विल्नि महाविदालर, मुंबई; ्ातारा.
प्रा. राजोेद्र प्ह आहलब्यूिावलरा, एम. ए.;वडपलवकोमा इनि इटावलरनि; वडपलवकोमा इनि पलनग्िनसटर््; जोम्कनि, सपॅवनिश ि
हंगेवररनि रांतील प्रमाणपत्रे, प्राधरापक ि प्रमुख, इटावलरनि विभााग, वदली विदापीठ, वदली.
डलॉ. वि. अ. आळतेकर,

बी. एस््ी .; एम. एसश ; एस््ी . डी.,

्ंिालक,

निॅशनिल

मेटॅलरजोकल

जोमशेटपब्यूर.
प्रा. पि. शं. इनिामदार, एम. एस््ी ., प्राधरापक, गवणत विभााग, फग्रु्क्नि महाविदालर, पुणे.
डलॉ. आ.निे. उपाधरे, एम. ए.; डी. वलट., प्राधरापक, जोैनिलॉललॉजोी आवण प्राकवृत, महै्ब्यूर विदापीठ, महै्ब्यूर
प्रा. अ. द. ओक, एम. एस््ी ., प्राधरापक, मुलुंड कलॉलेजो ऑफ कलॉम््क, मुंबई.

लॅबवकोरेटरी,

प्रा. द. ह. ओक, एम. ए.; एल्एल्. बी., ्ेिावनििवृत्त प्रािार्क, मुधवकोजोी कलॉलेजो, फलटण; पुणे.
प्रा. िा. रा. ओक, बी. एस््ी .(एंवजोवनिअपरग), ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, पारशी टेनर्निकल इननसटटब्यूट, ्ुरत; िाई.
शी. शा. वनि. ओक, बी. कलॉम., मराठी लेखक, पुणे.
डलॉ. कवृ. ह. ओगले, एल्, एम, ई. (ऑ.); डलॉर्टरेट (एंवजोवनिअपरग) (जोम्कनिी), ्ेिावनििवृत्त उपप्रमुख, रांवत्रक
अवभारांवत्रकी विभााग, नवहर्टवकोवररा ज्रुवबली टेनर्निकल इननसटटब्यूट,मुंबई.
प्रा. निा.गवको. कटी, बी. एस््ी .; बी. एस््ी .(टेक.), प्राधरापक, र्ारनिशास्त् विभााग, राजोाराम महाविदालर,
कवकोलहापब्यूर.

प्रा. ग. नि. कढे, एम. एस््ी .(्ंशवकोधनि), प्राधरापक, खाल्ा महाविदालर, मुंबई.
प्रा. ्ंभााजोी कदम, जोी. डी. आट्क (पमेंपटग), प्राधरापक, वित्रकला विभााग, ्र जोे. जोे. सकब्यूल ऑफ आट्क, मुंबई; ठाणे.
्ौ. ्रवकोवजोनिी कमतनिब्यूरकर, लेवखका, मुंबई.
डलॉ. कवृ. र. करंदीकर, बी. ए. ; एम. एस््ी .; पीएच. डी., ्ेिावनििवृत्त प्रमुख, प्रावणविजानि विभााग, पुणे विदापीठ, पुणे.
शी. निा. ्. करंदीकर, बी. ए., ्ेिावनििवृत्त लेखा अवधकारी, डेअरी डेवहलपममेंट खाते, महाराष् राज्र, पुणे.
शी. रा.्. करंदीकर, बी.ई.; ए. एम. आय. ई., ्ेिावनििवृत्त कार्ककारी अवभारंता, मुंबई.
कै. वश. ल. करंदीकर, बी. ए., मराठी लेखक ि िवृत्तपत्रकार, पुणे.
प्रा. के. वि. करडले, बी. एस््ी.; बी. एस््ी. (एंवजोवनिअपरग); एम. आय. ई., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक,पुणे.
शी. ि. भा. करणक, िाङ्मर विशारद(वटळक महाराष् विदापीठ), डाररेर्टर, लेबर एज्रुकेशनि ्र्वह्, मुंबई.
प्रा. जो. निी. कि्, एम. एस््ी. ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, प्रावणविजानि विभााग, ्. प. महाविदालर,पुणे.
प्रा. शी. रा. कि्, एम. ई. ्ाहायरक प्राधरापक, कलॉलेजो ऑफ एंवजोवनिअपरग, पुणे.
कै. ्ुशील किळेकर, एम. ए.; एल््एल्. बी., अवधिका; अंशकावलक प्राधरापक, गवहमहर्मेंट ललॉ कलॉलेजो , मुंबई.
शी. ्. ग. काजोरेकर, बी. एस््ी. , ज्रुवनिअर ्ारंवटवफक ऑवफ्र, एर्सपवकोवझवि्वजोशवजोश
र र्ि्क अड डेवहलपममेंट
लॅबवकोरेटरी, पाषाण; पुणे.

डलॉ. जो. गवको . काणे, एम. एस््ी पीएच. डी.; ए. आय. आयशयशएएस् ्ी.; ए. एम. आय. ई., ्ेिावनििवृत्त ्ंिालक,
वडपाट्कममेंट ऑफ टेर्निलॉललॉजोी, मुंबई विदापीठ, मुंबई.
कै. बा. मवको. कावनिटकर, एम. ए.; एल्एल्. बी.; बी. एस््ी ., विटणी्, भाारत इवतहा् ्ंशवकोधक मंडळ, पुणे.

प्रा. ्. ल. कावनिटकर, बी. एस््ी. (ऑ.); एमशमशएएस् ्ी. (लंडनि); एम. आय. ई.(भाारत), प्राधरापक, रांवत्रक
अवभारांवत्रक विभााग, इंवडरनि इननसटटब्यूट ऑफ टेर्निलॉललॉजोी, मुंबई.

डलॉ. िं. रा. कापडी, बी. वही. एस््ी.(मुंबई), पशुिैदकीर अवधकारी, प्रभाारी प्रादेवशक कवृवत्रम रेतनि कमेंद्र, कराड;
िाई.
डलॉ. रा. ्ी. कापडी, एम. बी. बी. एस., खाजोगी िैदकीर वरि्ार, कवकोलहापब्यूर.
्ौ. ्ुलभाा कापडी, बी.ए. (ऑ.); बी. टी., वनििवृत्त वशवकका, िाई.
डलॉ. अ. रा. कामत, एम. एस््ी., पीएच.डी., प्राधरापक ि ्ंशवकोधक, गवकोखले राज्रशास्त् ि अर्कशास्त् ्ंसरा, पुणे.
शी. गौरीश कारवकणी, अधरापक, शी भाद्रकाली उच माधरवमक शाळा, गवकोकण्क (कनिर्याटक).
शी. अ. नि. कारेकर, बी. एस््ी. (ऑ.); बी. एस््ी.(टेक.); डी. आय. एफ. एम.; ए. एम. आय. ई., रा्ारवनिक
अवभारंता, पलॉवलओलेवफन्, ठाणे.

प्रा. नि. वि. कारेकर, एम. एस््ी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, र्ारनिशास्त् विभााग, राजोाराम महाविदालर, कवकोलहापब्यूर.
डलॉ. निा. गवको. कालेलकर, एम. ए.;डी.वलट.(पॅरी्), ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, डेकनि कलॉलेजो; प्रमुख ्ंपादक, मराठी
महाशबदकवकोश, पुणे.
डलॉ. ्ौ. ्ुधा काळदाते, एम. ए.; पी एच. डी., प्राधरावपका, ्माजोशास्त् विभााग, मराठिाडा विदापीठ, औरंगाबाद.
कै. के. निा. काळे, बी. ए.; एल्एल्. बी., मराठी निाट ि वित्रपट वदग्दश्कक ; लेखक, पुणे.
डलॉ. म.ग. काळे, जोी.बी.वही. ्ी.; एम. ए.( अर्कशास्त्), वजोलहा पशु्ंिध्कनि अवधकारी, वजोलहा पवरषद, परभाणी.
डलॉ. शी. िा. काळे, एम. ए.; ए. एम.; पीएच. डी. (कवकोलंवबरा), प्राधरापक ि प्रमुख, अनिुप्ररुक मानि्शास्त् विभााग,
मुंबई विदापीठ, मुंबई.

प्रा. जो. ि. कुमठेकर, एम. ए.; बी. एस््ी.; बी. टी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, फग्रु्क्नि महाविदालर ि बवृहनमहाराष्
िावणज्र महाविदालर, पुणे.
डलॉ. अ.रा. कुलकण्, एम. ए.; एल्एल्. बी.; पीएच. डी., प्राधरापक ि प्रमुख, इवतहा् विभााग, पुणे विदापीठ, पुणे.
डलॉ. उ. के. कुलकण्, एम. एस््ी.; पीएच. डी., प्राधरापक, िनिसपवतविजानि विभााग, वशिाजोी विदापीठ, कवकोलहापब्यूर.
डलॉ. गवको. शी. कुलकण्, एम. ए.; पीएच. डी., प्राधरापक इंवडरानिा रुवनिवहर्टी ऑफ पेनिव्लवहेवनिरा, अमेवरका.
कै. निी. िा. कुलकण्, एम. एस््ी.; पीएच. डी., ्हरवकोगी प्राधरापक, कवृवष महाविदालर, पुणे.
प्रा. पां. निा. कुलकण्, एम. ए., प्राधरापक, मराठी विभााग, राजोाराम महाविदालर, कवकोलहापब्यूर.

डलॉ. मा. गु. कुलकण्, एम. ए., पीएच. डी., प्रपाठक ि प्रमुख, ्माजोशास्त् विभााग, मराठिाडा विदापीठ,
औरंगाबाद.

डलॉ. र. ्. कुलकण्, एम. एस््ी.(कवृवष); पीएच. डी., ्ेिावनििवृत्त कापब्यू््ंशवकोधनि अवधकारी; गवळत धानर विशेषज;
बटाटा विसतार अवधकारी; कवृवष उप्ंिालक, महाराष् राज्र, पुणे.
प्रा. रं. ्ी. कुलकण्, एम. एस््ी., प्राधरापक, र्ारनिशास्त् विभााग, मुंबई विदापीठ, मुंबई.
डलॉ. ि. वद. कुलकण्, एम. ए.; पीएच. डी., प्राधरापक ि प्रमुख, मराठी विभााग, पाल् महाविदालर, मुंबई.
डलॉ. िा. म. कुलकण्, एम. ए.; पीएच. डी., भााषा ्ंिालक, भााषा ्ंिालनिालर, ्वििालर, मुंबई.
प्रा. िा. मा. कुलकण्, एम. ए., प्राधरापक, एनलफनसटनि महाविदालर, मुंबई.
डलॉ. श. भाी. कुलकण्, बी. एस््ी. (ऑ.); पीएच. डी., शास्त्ज, निॅशनिल केवमकल लॅबवकोरेटरी, पुणे.
शी. शी. ्. कुलकण्, डी. एम. ई. ई., ्ेिावनििवृत्त अवभारंता, िेसटनि्क इंवडरा मॅि कंपनिी, अंबरनिार.
शी. ग. वि. केतकर, बी. ए.; एल्एल्. बी., ्ेिावनििवृत्त शवमक पत्रकार; माजोी ्ंपादक, के्री ि तरुण भाारत, पुणे.
डलॉ. वल. भाा. केनिी, बी. ए.; पीएच. डी., प्राधरापक, इवतहा् विभााग, रूपारेल महाविदालर, मुंबई.
डलॉ. अशवकोक रा. केळकर, एम. ए.; पीएच. डी. (कलॉनि्ल), प्राधरापक, अनिुरवकोवजोत भााषाविजानि, भााषाविजानि प्रगतअधररनि-कमेंद्र, डेकनि कलॉलेजो, पुणे.

डलॉ. गवको. रा. केळकर, एम. एस््ी.; पीएच. डी., ्ेिावनििवृत्त शास्त्ज, निॅशनिल केवमकल लॅबवकोरेटरी, पुणे.
शी. गवकोपिदशास्त्ी केळकर, वराकरणतीर्क; िेदानतिब्यूडामवण, ्ह्ंपादक, धम्ककवकोश, िाई.
प्रा. म. वि. केळकर, एम. ए., प्राधरापक, व्डनिहॅम िावणज्र ि अर्कशास्त् महाविदालर, मुंबई.
डलॉ. िा. िा. केळकर, एम. एस््ी.; पीएच. डी., ्हरवकोगी प्राधरापक, भाौवतकी विभााग, इननसटटब्यूट ऑफ ्ारन्,
मुंबई.
प्रा. शं. वह. केळशीकर, एम. ए., प्राधरापक, पाल् महाविदालर, मुंबई.
शी. िा. मवको. कवकोळेकर, बी. एस््ी.; बी. टी., ्ेिावनििवृत्त उपप्रािार्क, मुधवकोजोी हारसकब्यूल, फलटण.
कै. पत्र. रं. खळदकर, जोी. बी. वही. ्ी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, कवृवष महाविदालर, पुणे.
प्रा. म. अ. खांडिे, एम. ए., प्राधरापक, भाब्यूगवकोल विभााग, विदभा्क महाविदालर, अमरािती.
डलॉ. कवृ. का. खातु, एम. ए.; डी. एस््ी. निॅट (िलॉ्र्या), निगरभाब्यूगवकोलशास्त्ज, बडवकोदे.

डलॉ. ि. ्ी. खुसपे, एम. एस््ी. (कवृवष); पीएच. डी., प्रमुख, कवृवषविदा विभााग, महातमा फुले कवृवष विदापीठ, राहुरी.
डलॉ. ग. शी. खैर, एम. ए.; पीएच. डी., ्ेिावनििवृत्त मुखराधरापक, महाराष् विदालर (पुणे विदार् गवृह); ्नमानर
प्राधरापक, मुंबई, पुणे, ि कनिर्याटक विदापीठ, पुणे.

प्रा. कवृ. ि. गटणे, एस््ीएच. वडप. आि्क. (मुंबई); ए. आय. ए. (मुंबई), ्ाहायरक प्राधरापक, ्र जोे. जोे. कलॉलेजो
ऑफ आरकटेर्िर, मुंबई.
प्रा. द. द. गडम, एम. एस््ी. प्राधरापक ि प्रमुख, र्ारनिशास्त् विभााग, बलभाीम महाविदालर, बीड.
शी. कवृ. म. गद्रे, बी. एजोी., ्ेिावनििवृत्त अवधकारी, भाारतीर िातािरणविजानि खाते, पुणे.
डलॉ. र. तरं. गद्रे, जोी. बी. वही. ्ी., मुखरावधकारी, कुकुटपालनि प्रकलप, अकवकोला.
डलॉ. र. कवृ. गद्, एम. बी. बी. एस., रवकोग विवकत्ा ्लागार, मुंबई.
शी. िा. रा. गद्, एम. एस््ी. (कवृवष), पीक ्ंरकण अवधकारी, भाात्ंशवकोधनि कमेंद्र, कजो्कत.
प्रा. पां. ल. (बाळ) गाडगीळ, एम. ए. (मुंबई); एम. एस. (रब्यू. एस. ए.), प्रािार्क, फग्रु्क्नि महाविदालर, पुणे.
शी. शी. वि. गाडगीळ, एम. ए.; एल्एल्. बी., अवधिका, पुणे.
डलॉ. ्ी. निा. गाडगीळ, बी. एस््ी.; एम. बी. बी. एस., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, िनिसपवतविजानि विभााग, पुणे विदापीठ;
प्राधरापक, ह. प्रा. ठा. कलॉलेजो, निाव्क.
शी. रामसिरूप गुपा, बी. एस््ी.; एम. आय. फारर ई. (लंडनि); वडप. एस. डबलरब्यू. (कलकत्ता), ्ंिालक, निॅशनिल
फारर ्र्वह् कलॉलेजो, निागपब्यूर.

डलॉ. म. शं. गुप,े जोी. वही. एस््ी. (कलकत्ता), प्रादेवशक उप्ंिालक, पशु्ंिध्कनि विभााग, निागपब्यूर.
प्रा. ल. िा. गुजो्कर, एम. ए., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, गवणत विभााग, नवहर्टवकोवररा ज्रुवबली टेनर््
नर््
निनि
 कल

इननसटटब्यूट,

मुंबई.
डलॉ. ्ौ. कमल गवकोखले, बी. ए. (ऑ.); पीएच. डी., प्राधरावपका, शीमती निारीबाई दामवकोदर ठाकर्ी महाविदालर,
पुणे.

डलॉ. ग. शी. गवकोखले, एम. एस््ी.; पीएच. डी., ्ारंवटवफक ऑवफ्र, टाटा इननसटटब्यूट ऑफ फंडाममेंटल वर्ि्क,
मुंबई.
शी. शरचंद्र गवकोखले, बी. ए.; पवकोसट ग्ॅज्रुएट वडप्ल
प्ल
वको वकोमा

इनि ्वकोशल ्र्वह् ॲडवमवनिस्ेशनि, कार्ककारी

विटणी्, भाारतीर ्माजोकलराण ्ंसरा; अव्सटंट ्ेक्रेटरी जोनिरल, आंतरराष्ीर ्माजोकलराण ्ंसरा;
रुनिारटेड निेशन् फेलवको इनि ्वकोशल वडफेन्, मुंबई.

डलॉ. ्ौ. शवकोभानिा ल. गवकोखले, एम. ए.; पीएच. डी., प्राधरावपका, इवतहा् ि प्रािीनि भाारतीर ्ंसकवृवत, पुणे विदापीठ,
पुणे.

शी. शी. पु. गवकोखले, बी. एस््ी., लेखक, प्रकाशक, शास्त्ीर उपकरणांिे कारखानिदार, ्ामावजोक आवण
राजोकीरश रश
का कार्ककत् , पुणे.
प्रा. रा. द. गवकोडबवकोले, एम. एस््ी. (भाौवतकी); एम. एस््ी. (गवणत); एस. एम. (कमेंवरिजो); एम. आय. ई.
टी. (लंडनि), ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक ि प्रमुख, भाौवतकी विभााग, रुईरा कलॉलेजो, मुंबई.

प्रा. प. द. घनि, एम. एस््ी., प्राधरापक, भाौवतकी विभााग, जोी. एस. कलॉलेजो, खामगाि.
शी. मु. मा. घाणेकर,

एम.

ए.

(मराठी);

एम.

ए.

(्ंसकवृत);

वडप.एड.

्ेिावनििवृत्तवशकणशणश
उ उप्ंिालक , महाराषरश
षरश्ा ्ाज्र , पुणे.
डलॉ. शं. शी. िाटी, जोी. बी. वही. ्ी., प्रकलप अवधकारी, ्घनि पशु्ुधार प्रकलप, निागपब्यूर.
कै. शं. गं. िाफेकर, बी. ए., वनििवृत्त मेजोर, पुणे.
प्रा. अ.निा. विखलीकर, एम. ए. प्रािार्क ि प्रमुख, गवणत विभााग, देिवगरी कलॉलेजो, औरंगाबाद.
डलॉ. ि. के. विटणी्, एम. बी. बी. एस.; डी. ओ. (मुंबई); डी. ओ. (ऑर्झनि); एफ. ्ी. पी. एस; एफ. ए. एम. एस.,
गुणशी प्राधरापक, ग्ट मेवडकल कलॉलेजो, मुंबई.

प्रा. विजोरा विटणी्, प्रािारर्या, पवपश्चिम विभाागीर भााषा कमेंद्र, डेकनि कलॉलेजो, पुणे.
प्रा. ि. निा. विपळब्यूणकर, एम. एस््ी.; डी. आय. आय. एस््ी. (बंगलवकोर); ए. एम. आय. टी. ई. (नििी वदली),
प्राधरापक, इंवडरनि इननसटटब्यूट ऑफ ्ारन्, बंगलवकोर.
प्रा. वि. वि. विपळब्यूणकर, एम. ए.; एम. एड., ्ेिावनििवृत्त, प्रािार्क, एस. एम. टी. टी. कलॉलेजो, कवकोलहापब्यूर.
डलॉ. ि. पत्र. विपळवकोणकर, एम. एस््ी.; पीएच. डी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक ि प्रमुख, भाौवतकी विभााग,
इननसटटब्यूटशटश
ऑऑफ

्ारन्, मुंबई.

प्रा. शं. ल. िवकोरघडे, एम. एस््ी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक; माजोी िातािरणविज, भाारतीर हिामानि खाते, पुणे.
डलॉ. भाा. आ. िौगुल,े एम. एस््ी.; पीएच. डी.(कॅवलफवकोरनिरा), प्रमुख वरिसरापक आवण रवकोपणी ्लागार, महाराष्
राज्र शेती महामंडळ, पुणे.
कै. रा. मवको. िौधरी, बी. एजोी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, कवृवषविदा विभााग, कवृवष महाविदालर, पुणे.
शी. देिीप्ग िौहानि, बी. ए. (ऑ); एल्एल्. बी.; ्ावहतर विशारद, भाब्यूतपब्यूि्क ्दसर, महाराष् राज्र
लवकोक्ेिा आरवकोग, मुंबई.

प्रा. के. जोगवजोत प्ह, एम. ए.; एल्एल्. बी., प्राधरापक ि प्रमुख, इवतहा् विभााग, खाल्ा महाविदालर, मुंबई.

प्रा. वदलीप जोगताप, एम. ए., प्राधरापक, मानिवर ि िावणज्र महाविदालर, िाई.
प्रा. प्र. शं. जोािडेकर, एम. एस््ी. प्राधरापक ि प्रमुख, र्ारनिशास्त् विभााग, विपलग्डनि महाविदालर, ्ांगली.
डलॉ. शी. रा. जोािळेकर, एम. एस््ी.; पीएच. डी., प्राधरापक, भाौवतकी विभााग, इंवडरनि इननसटटब्यूट
ऑफशफश
टे टेर््निर््
लॉ नि लॉललॉजोी , पिई, मुंबई.
डलॉ. िा. जो. वजोराफे, िी. ई. (ऑ.); एम. टेक.; पीएच्. डी.; ए. एम. आय. टी. ई., ्ाहायरक प्राधरापक, विदुत
रांवत्रकी विभााग, इंवडरनि इननसटटब्यूट ऑफ टेर््नि
र््नि
लॉ लॉललॉजोी , पिई, मुंबई.

शी. ि. दा. जोवकोगळेकर, एम. एस््ी., नरार ्हारक, िैजावनिक प्ररवकोगशाळा, महाराष् शा्नि, मुंबई.
प्रा. ि. र. जोवकोगळेकर, एम. एस््ी., प्राधरापक ि प्रमुख, जोीिशास्त् विभााग, ्ारन् कलॉलेजो, कराड.
प्रा. के. ल. जोवकोशी, एम. एस््ी., प्राधरापक, दब्यूर्ंदेशिहनि अवभारांवत्रकी विभााग, कलॉलेजो ऑफ एंवजोवनिअपरग, पुणे.
डलॉ. गवको. वि. जोवकोशी,

एम. एस््ी.;

पीएच.

डी.,

प्रपाठक

ि

प्रमुख,

िनिसपवतविजानि

विभााग,

वशिाजोी

विदापीठ, कवकोलहापब्यूर.
प्रा. निा. गवको. जोवकोशी, एम. एस््ी., प्राधरापक, लवकोकमानर वटळक मरुवनिव्पल मेवडकल कलॉलेजो, मुंबई.
कै. निा. ह. जोवकोशी, आरुि्द विशारद, ्नमानिनिीर ्लागार, आरुि्द भािनि, मुंबई.
प्रा. पां. ह. जोवकोशी, एम. एस््ी., प्राधरापक, प्रेमजोीभााई ्ारडा कलॉलेजो, अहमदनिगर.
प्रा. म. वि. जोवकोशी, बी. ई. (मुंबई); बी. एस््ी. (टेक.) (मिेसटर); ए. एम. आय. ई.; एफ. पी. आय.

(लंडनि), प्राधरापक, अवभारांवत्रकी विभााग, रुवनिवहर्टी वडपाट्कममेंट ऑफ केवमकल टेर््नि
र््नि
लॉ लॉललॉजोी , मुंबई
विदापीठ, मुंबई.
प्रा. मा. वि. जोवकोशी, एम. एस््ी., प्राधरापक, प्रावणशास्त् विभााग, ्ंगमेश्वर महाविदालर, ्वकोलापब्यूर.
प्रा. ्ौ. मीनिाकी जोवकोशी, एम. एस््ी., प्राधरावपका, शीमती िीरममा गंगाव्री मुलींिे महाविदालर, गुलबगर्या.
शी. रंगनिारशास्त्ी जोवकोशी, ्ावहतरशास्त्ी (बनिार्), ्ह्ंपादक, धम्ककवकोश, िाई.
प्रा. र. पु. जोवकोशी, बी. ई.; ए. एम. आय. ई.; (भाारत); ्ी. एंवजोवनिअर; एम. आय. ई. ई. (लंडनि), प्राधरापक, विदुत
अवभारांवत्रकी विभााग, अवभारांवत्रकी महाविदालर, कराड.

डलॉ. रा. निा. जोवकोशी, एम. एस््ी.; पीएच. डी., प्राधरापक, िनिसपवतविजानि विभााग, मराठिाडा विदापीठ, औरंगाबाद.
शी. िेणीमाधिशास्त्ी जोवकोशी, आरुि्दािार्क, आरुि्दीर विवकत्ा वरि्ार, मुंबई.
शी. शी. रा. वटकेकर, पत्रपंवडत, मुंबई.
शी. र. रा. वटपणी्, बी. ए.; बी. एस््ी.; बी. ई., वनििवृत्त मेजोर, अनिंतपब्यूर (आंध प्रदेश).

कै. मा. ग. टवकोळे, एम. एस््ी.; बी. टी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, भाौवतकी विभााग, गवकोपाळ कवृषण गवकोखले
महाविदालर, कवकोलहापब्यूर.
डलॉ. म. िा. ठ नोंबरे, बी. एस््ी. (कवृवष); एम. एस््ी.; पीएच. डी., प्रािार्क ि प्राधरापक, िनिसपवतविजानि विभााग, कवृवष
महाविदालर, धुळे.

डलॉ. बा. वि. ठवको्र, एम. एस््ी.; पीएच. डी., प्राधरापक, टाटा इननसटटब्यूट ऑफ फंडाममेंटल वर्ि्क, मुंबई.
प्रा. आ. रे. वड्ब्यूझा, एम. ए. प्राधरापक, ्ारन् कलॉलेजो, कराड.
डलॉ. िा. रा. ढमढेर,े एम. बी. बी. एस., खाजोगी िैदक वरि्ार, पुणे.
डलॉ. म. के. ढिळीकर, एम. ए.; पीएच. डी., प्रपाठक, पुरातति विभााग, डेकनि कलॉलेजो, पुणे.
डलॉ. ग. िा. तगारे, एम. ए.; पीएच. डी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक ि वशकणावधकारी, महाराष् वशकण्ेिा, ्ांगली.
प्रा. कवृ. ब. तळिलकर, वडप. टेक.; एम. आय. ई.; आर्. ई, प्राधरापक ि प्रमुख, इलेर््लॉवनिर्् ि
रेवडओश अवभारांवत्रकी विभााग, क्रवको िावडरा इननसटटब्यूट ऑफ टेर््नि
र््नि
लॉ लॉललॉजोी , पुणे.
शी. जोे. ्ी. तारापवकोर, एम. ए.; एल्एल्. बी., अवधिका, हारकवकोट्क, मुंबई.
्ौ. निीला दातार, एम. ए. , वशवकका, कवकोलहापब्यूर.
प्रा. ि. द. दातार, एम. एस््ी., प्राधरापक, आम् कॅडेट कलॉलेजो, पुणे.
प्रा. अहमद बहाउदिीनि दादरकर, एम. ए., प्राधरापक, वडपाट्कममेंट ऑफ फलॉवरनि लग्िेवजो्, मुंबई विदापीठ, मुंबई.
प्रा. देिदत्त दाभावकोलकर, एम. ए., कुलगुरू, पुणे विदापीठ, पुणे.
डलॉ. जो. वि. दामले, बी. ई.; पीएच. डी., प्रमुख, उषणता ्ंसकरण विभााग, वकल्बोसकर कवमन् वल., पुणे.
प्रा. प्र. शं. दामले, एम. एस््ी., प्राधरापक, भाौवतकी विभााग, पुणे विदापीठ, पुणे.
डलॉ. र. भाा. दामले, एम. ए.; पीएच. डी., प्राधरापक, ्माजोशास्त् विभााग, पुणे विदापीठ, पुणे.
डलॉ. कुंजोवबहारी दा्, एम. ए.; पीएच. डी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक (ओवडरा), रेवहेनशलॉ कलॉलेजो, कटक (ओवर्ा);
विदापीठ अनिुदानि आरवकोग पुरसकवृत प्राधरापक.

शी. प्र. वि. वदिाकर, एम. ए.; बी. एड.; जोी. डी. आट्क, आट्क इनस्र्टर, वफलम अड टेवलनवहजोनिशनिश
इ इननसटटब्यूट
ऑफशफश
इं इंवडरा , पुणे.
प्रा. वि. मा. दीवकत-पटिध्कनि,
र्ारनिशानसतरश
नसतरश
ि िभााग

एम. एस््ी.,

्ेिावनििवृत्त

प्राधरापक,

, इसमाईल रु्ब्यूफश फश
कलॉ कलॉलेजो , मुंबई; निाव्क रवकोड.

्ौ. मीनिाकी दीवकत, एम. ए., कवकोलहापब्यूर.

उपप्रािार्क

ि

प्रमुख,

प्रा. ि. पि. दीवकत,

एम. एस््ी.;

र्ारनिशानसतरश
नसतरश
ि िभााग

ए.

एच.

बी.

टी.

आय.

(कानिपब्यूर),

्ेिावनििवृत्त

प्राधरापक,

, प्रताप कलॉलेजो, अमळनिेर; पुणे.

प्रा. शी. ह. दीवकत, एम. ए., प्राधरापक, ततिजानि विभााग, राजोाराम कलॉलेजो, कवकोलहापब्यूर.
शी. जो. ग. देिकुळ,े जोलॉ. मॅनिेपजोग डाररेर्टर, रॅशनिल आट्क अड प्रे् प्रा. वल., मुंबई.
कै. तरं. र. देिवगरीकर, बी. ए. (ऑ.), अधरक, महाराष् गांधी समारक वनिधी, पुणे.
डलॉ. र. निा. देिधर, एम.

ए.

पीएच.

डी.,

माजोी

प्राधरापक,

इवतहा्

कलॉलेजो; रूपारेलश लश
कलॉ कलॉलेजो ; मवहला महाविदालर, पाल्; मुंबई.

विभााग,

पाल्

प्रा. िा. पि. देिधर, एम. ए.; बी. मरुवझक, उपप्रािार्क, पितामणराि कलॉलेजो ऑफ कलॉम््क, ्ांगली.
कै. िा. िा. देिधर, एम. बी. बी. एस., िैदकीर वरि्ार, रेिदंडा.
डलॉ. शां. भाा. देि, एम, ए. पीएच. डी. प्राधरापक, पुरातति विभााग, डेकनि कलॉलेजो, पुणे.
प्रा. अरपिद देशपांड,े एम, ए., प्राधरापक, इवतहा् विभााग, पुणे विदापीठ, पुणे.
शी. आ. रा. देशपांड,े बी. ए. (ऑ.); एल्एल्. बी., माजोी वजोलहा नराराधीश; ्ेिावनििवृत्त ्माजोवशकणशणश
प परामश्कद ,
कमेंद्रीर वशकणशणश
मं मंत्रालर ; निागपब्यूर.
प्रा. कवृ. के. देशपांड,े एम, ए., प्राधरापक, गवणत विभााग, कलॉलेजो ऑफ एंवजोवनिअपरग, पुणे.
प्रा. ग. शी. देशपांड,े एम, ए.; बी. टी., वनििवृत्त प्रािार्क, कलॉलेजो ऑफ एज्रुकेशनि, ्ांगली; कवकोलहापब्यूर.
शी. जो. र. देशपांड,े बी., एस््ी., माजोी ्ंपादकीर ्ाहायरक, मराठी विश्वकवकोश कारर्यालर, िाई.
शी. र. ग. देशपांड,े एम., एस््ी., ्ारंवटवफक ऑवफ्र, आर्वकोटवकोप विभााग, भााभाा ॲटलॉवमक वर्ि्क ्मेंटर, मुंबई.
प्रा. ्ुधाकर

देशपांड,े बी. एस््ी.,

आर्. डी. निॅशनिल कलॉलेजो, मुंबई.

प्राधरापक,

िनिसपवतविजानि

विभााग

ि

प्रमुख

जोीिविजानि

विभााग,

डलॉ. ्ं. कवृ. दवकोरगे, एम. एस््ी. (कवृवष); पीएच. डी., ्हरवकोगी अवधषाता, कवृवष महाविदालर, दापवकोली.
प्रा. र. जो. धारूरकर, एम. ए. (इवतहा्); एम. ए. (राज्रशास्त्); एम. एड.; एल्एल्. बी.; डी. पी.
एड., प्राधरापक, फग्रु्क्निशनिश
म महाविदालर , पुणे.
शी. ए. रा. धागडे, बी. ए. (मुंबई); बी. कलॉम. (लंडनि), ्ेिावनििवृत्त वशकण ्ंिालक, महाराष् राज्र, पुणे.
प्रा. म. िा. ध नोंड, एम. ए.; एल्एल्. बी., प्राधरापक, मराठी विभााग, एनलफनसटनि महाविदालर; ्ंिालक, मराठी
्ंशवकोधनि मंडळ, मुंबई.

शी. द. निा. निरिणे, एम. ए.; एल्एल्. बी; वडप. एच. आय. एस. (वजोनिीवहा), वनििवृत्त वरापार आरुक,
लीगशगश
ऑऑफश निेफश निेशन् ; रब्यू. एन. आर्. आर्.; गॅट (GATT) िगैरेमधरे काम, पुणे.
डलॉ. मवको. प्र. नििलकर, बी. एस््ी.

(ऑ);

एम. एस््ी.;

्ंशवकोधक, नरब्यूनर््नर््
लल
 अवरश फवरश फवजोनर््शनर््श
ड डनवहजोनि

पीएच.

डी.;

वडप.

टेक.;

ए.

आर्.

्ी.,

, भााभाा अणु्ंशवकोधनि कमेंद्र, मुंबई.

डलॉ. म. कवृ. निाईक, एम. ए.; पीएच. डी.; ए. एम. (पेनिव्लवहेवनिरा), प्राधरापक ि प्रमुख, इंग्जोी विभााग,
कनिर्याटवकशवकश
ि िदापीठ , धारिाड.

डलॉ. र. ला. निागपाल, बी. एस््ी. (कवृवष); पीएच. डी. (फ््ल
फ््ल
लॉ लॉवरडा

), ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, कवृवष महाविदालर,

पुणे.
प्रा. प्र. निा. निाडकण्, प्राधरापक, गवणत विभााग, इसमाईल रु्ब्यूफ कलॉलेजो, मुंबई.
प्रा. म. द. निाडकण्, एम. एस््ी., प्रािारश िश
रशप्रर्यािशरश
प्रर्या िश प्रर्याधरापक , र्ारनिशास्त् विभााग, कला, विजानि ि
िावणज्र महाविदालर, ठाणे.

डलॉ. िा. रा. निातब्यू, जोी. बी. वही. ्ी.; एफ. आर्. वही. ए. ्ी. (डेनमाक्क), प्रापाठक, शलरविवकत्ाशास्त्, पशुिैदक
महाविदालर, मुंबई.
प्रा. जो. तरं. निानिकर,

एम. एस््ी.

फळ्ंशवकोधनिश निश
कमें कमेंद्र . औरंगाबाद.

(कवृवष),

कवृवषविदािेत्ता,

राष्ीर

प्रातरवकक

रवकोजोनिा,

शी. र. रा. निेनि, एम. एस््ी., अवधकारी, भाारतीर हिामानि खाते, पुणे.
डलॉ. िा. रा. पंिमुखी, एम. ए.; पीएच डी., प्रपाठक, अर्कशास्त् विभााग, मुंबई विदापीठ, मुंबई.
शी. बाळ जो. पंवडत, एम. ए., एल्एल्. बी; ्ावहतर विशारद, क्रीडा्मीकक ि लेखक, पुणे.
डलॉ. र. वि. पंवडत, एम. वही. एस््ी. (ऑ.), प्राधरापक ि प्रमुख, शरीररिनिाशास्त् विभााग, पशुिैदक महाविदालर.
निागपब्यूर.
डलॉ. अ. वि. पटिध्कनि, बी. एस््ी. (ऑ.); बी. एस््ी. (टेक.); पीएि. डी. (टेक.), ्ंशवकोधनि विभााग, ्ीबा वर्ि्क ्मेंटर,
मुंबई.

प्रा. मा. रा. पटिध्कनि, एम. ए., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापाक, ्ंसकवृत ि प्राकवृत भााषा-्ावहतर विभााग, फग्रु्क्नि
महाविदालर पुणे.
कै. वि. भाा. पटिध्कनि, बी. ए.; एल्एल्. बी., अवधिका, हारकवकोट्क, िाई.
डलॉ. ्ौ. ्वरता अ. पटिध्कनि, एम. एस््ी.; पीएच. डी. शास्त्ीर ्ंशवकोवधका, निॅशनिल केवमकल लॅबवकोरेटरी,पुणे.
प्रा. कमलाकर परिुर,े एम. ए., प्राधरापक फग्रु्क्नि महाविदालर पुणे.

शी. शी. रा. परांजोपे, बी. ई. (केवमकल एंवजोवनिअपरग); वडप्ल
प्ल
वको वकोमा
ऑवफ्र, भााभाा ॲटलॉवमक वर्ि्क ्मेंटर, मुंबई.

वरॲर्टर एंवजोवनिअपरग (रब्यू. के.), ्ारंवटवफक

डलॉ. ्. र. परांजोपे, एम. एस््ी., पीएच. डी.; एफ. ए. झेड.; डी. ए. एस. एफ. (मुंबई), प्राधरापक, प्रावणविजानि
विभााग ि प्रमुख, जोीिविजानि विभााग, मलॉडनि्क कलॉलेजो, पुणे; खाजोगी िैदकीर वरि्ार, पुणे.
प्रा. शं. आ. परांडेकर, एम. एस््ी., ्ेिावनििवृत्त प्रािार्क जोनिता महाविदालर (देििंद कलॉलेजो), अजोु्कनिनिगर;
्ेिावनििवृत्त प्राधरपक, राजोाराम कलॉलेजो, कवकोलहापब्यूर.

्ौ. प्धु अ. पराडकर, एम. एस््ी., प्राधरावपका, िनिसपवतविजानि विभााग, गवहमहर्मेंट इननसटटब्यूट ऑफ ्ारन्,
निागपब्यूर.
डलॉ. वि. गवको. पांड,े एम. ए.; पीएच. डी., प्राधरापक, ॲ्ेला, इवरओवपरा.
शी. गवको. वि. पाटणकर, वनििवृत्त मेजोर, पुणे.
प्रा. अं. तु. पाटील, एम. ए.; एल्एल्. एम.; एम. ्ी. एल्. (रब्यू. एस. ए.)., अंशकावलक प्राधरापक, गवहमहर्मेंट
ललॉ कलॉलेजो; अवधिका, हारकवकोट्क मुंबई.

डलॉ. अ. वरं. पाटील, एम. एस््ी.; पीएच. डी., प्राधरापक, महातमा फुले कवृवष विदापीठ, राहुरी.
डलॉ. एस. के. पाटील, एम. एस््ी.; पीएच. डी., रेवडओ केवमस्ी विभााग, भााभाा ॲटलॉवमक ्मेंटर, मुंबई.
डलॉ. ग. मवको. पाटील, एम. ए.; एल्एल्. पीएच. डी., प्राधरापक, ्ंसकवृत विभााग, शा्कीर जानिविजानि
महाविदालर, औरंगाबाद.
प्रा. भा. दे. पाटील, एम. ए.; बी. टी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, राजोाराम कलॉलेजो, कवकोलहापब्यूर.
शी. म. पु. पाटील, बी. ए.; एल्एल्. बी., माजोी मंत्री, भाब्यूतपब्यूि्क मुंबई राज्र, बेळगाि.
डलॉ. शा. दा. पाटील, एम. एस््ी.; पीएच. डी., प्राधरापक, िनिसपवतविजानि विभााग, पुणे विदापीठ, पुणे.
शी. ह. पि. पाटील, बी. एजोी., ्ेिावनििवृत्त अधीकक, शेतकी शाळा (मांजोरी); वनिरीकक, शेतकी शाळा, मुंबई
राज्र, पुणे.

प्रा. अ. निी. पाठक, एम. ए., प्राधरापक ि प्रमुख, भाब्यूगवकोल विभााग, आट््
्क श्श
अ अड कलॉम््क कलॉलेजो, धुळे.
डलॉ. ि. ्. पानि्रे, एम. एस््ी.; पीएच. डी., ्ंशवकोधक, निॅशनिल केवमकल लॅबवकोरेटरी, पुणे.
डलॉ. के. वि. पानि्े, बी. एस््ी.; पीएच. डी.; बी. टी.; एम. एड.; डी. पी. एड., प्राधरापक, वशकणशास्त््ंसरा, महाराष्
राज्र, पुणे.
डलॉ. म. रा. पार्निी्, एम. ए.; बी. टी. टी. डी. (लंडनि); पीएच. डी. (मुंबई), प्रािार्क, बाबे टीि्क््क ्ेपनिग
कलॉलेजो, मुंबई; विदापीठ अनिुदानि आरवकोग पुरसकवृत प्राधरापक, ठाणे.

शी. पाि्कतीकुमार, नित्कक, निवृतर्ंशवकोधक आवण निवृतरवशकक; ्ंिालक, तंजोािब्यूर निवृतरशाळा, मुंबई.
प्रा. प्र. नि. वपत्रे, एम. ए.; बी. कलॉम., प्राधरापक अर्कशास्त् विभााग, राजोाराम महाविदालर, कवकोलहापब्यूर.
डलॉ. विदाधर पुंडलीक, एम. ए.; पीएच. डी., प्रपाठक, ्माजोशास्त् विभााग, पुणे विदापीठ, पुणे.
डलॉ. ि. अं. पुणतांबेकर, एम. एस््ी.; पीएच. डी., प्राधरापक ि प्रमुख, भाौवतकी विभााग, फग्रु्क्नि महाविदालर, पुणे.
कै. शी. वरं. पुणतांबेकर, एम. एस््ी.; पीएच. डी., प्रमुख, फलॉरेसट वर्ि्क इननसटटब्यूट, मारनिलॉर फलॉरेसट
प्रलॉडनर्ट्स्श
नर्ट्स्श
ि िभााग

, डेहराडब्यूनि; ्ंिालक, लॅक वर्ि्क इननसटटब्यूट, रांिी.

प्रा. िा. ल. पुरवकोवहत, एम. एस््ी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, भाौवतकी विभााग, फग्रु्क्नि महाविदालर, पुणे.
कै. अ. द. पु्ाळकर, एम. ए.; एल्एल् बी.; पीएच. डी., ्ेिावनििवृत्त ्ंिालक ि प्राधरापक, भाांडारकर
प्राच्यरविदा ्ंशवकोधनि मंवदर, पुणे; माजोी उप्ंिालक तरा उप्ंपादक, इवतहा् विभााग ि इवतहा् ग्ंरमाला,
भाारतीर विदा भािनि, मुंबई.

शी. द. वि. पमेंड्े, एल्. एम. ई., ्ेिावनििवृत्त अवभारंता, पुणे.
प्रा. ्ु. नि. पमेंड्े, एम. ए., प्राधरापक, ्ंसकवृत विभााग, विदभा्क महाविदालर, अमरािती.
प्रा. मवको. वरं. पेठ,े एम. ए.; डी. ए. एस. एफ., प्राधरापक ि प्रमुख, मराठी विभााग, ्मेंट झेनवहर््क कलॉलेजो, मुंबई.
प्रा. कु. का. वद. पेण्ढरकर, एम. ए.; बी. टी., प्राधरावपका, गवणत विभााग, एनलफनसटनि महाविदालर, मुंबई.
शी. श. भाा. पेण्ढरकर, बी. ई. (ऑ.), प्रमुख, टेवलकमरुवनिकेशनि अड वडफेन् व्नसटम वडनवहजोनि, वफवलप्
इंवडरा वलवमटेड, नििी वदली.
कै. म. गवको. प्रधानि, बी. एस््ी.; एम. आय. फारर ई. (लंडनि), ्ंिालक, निॅशनिल फारर ्र्वह् कलॉलेजो ि
फाररशरश
ॲॲडवहारझर टब्यू द वमवनिस्ी ऑफ हवकोम अफेअ््क, निागपब्यूर.
शी. गं. शं. फडके, एम. एस््ी.; ्में्ल रेनवहनरब्यू ्र्वह्, कलकत्ता.
कै. निा. ह. फडके, एम. ए. ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, गवणत विभााग, कीरत महाविदालर, मुंबई.
प्रा. निा. अ. फडणी्, एम. एस््ी. (कवृवष), प्राधरापक ि प्रमुख, उदानिविजानि विभााग, महातमा फुले कवृवष विदापीठ,
राहुरी.
प्रा. वि. दा. फरांड,े एम. ए., प्राधरापक, मानिवर ि िावणज्र महाविदालर, िाई.
डलॉ. अ. शी. फाटक, बी. एस््ी.; पीएच्. डी.; एम. ए., ्ेिावनििवृत्त निभावकोनिाटवनिरमती प्रमुख, आकाशिाणी,
मावहती आवण निभावकोिाणी खाते, कमेंद्र ्रकार, भाारत, पुणे.

प्रा. अ. अ. अ. फैजोी, एम. ए. (कटब); बार-ॲट-ललॉ, माजोी प्रािार्क, गवहमहर्मेंट ललॉ कलॉलेजो, मुंबई; भाारतीर
राजोदब्यूतश (ईवजोप); अभ्यरागत प्राधरापक, मॅर्गील विदापीठ (कॅनिडा), कमेंवरिजो विदापीठ (इंग््ल
ग््ल
ं ंड ), ललॉ् अजोेल्

विदापीठश (कॅवलफवकोरनिरा); मानि्ेिी ्दसर, अरेवबक अकादमी, दमासक्, कैरवको; ्दसर, कमेंद्रीर लवकोक्ेिा
आरवकोग, वदली; मुंबई.

शी. द. बा. बि्, बी. एजोी., शेती ि बागारत ्लागार, पुणे.
प्रा. प. म. बि्, एम. एस््ी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, र्ारनिशास्त् विभााग, विल्नि महाविदालर, मुबई.
डलॉ. िंद्रकांत बांवदिडेकर, एम. ए.; पीएच. डी., प्राधरापक ि प्रमुख, पहदी विभााग, एस. आय. ई. एस. कलॉलेजो मुंबई.
डलॉ. पु. वि. बापट, एम. ए.; ए. एम; पीएच. डी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरपक, पुणे ि वदली विदापीठ; पुणे.
डलॉ. शी. ह. बापट, जोी. बी. वही. ्ी. (मुंबई), ्ेिावनििवृत्त पशु्ंिध्कनि उप्ंिालक, पुणे.
शी. वनि. वि. बाळ, ्ेिावनििवृत्त वरिगेवडरर; प्रमुख, रुद्धाभ्यरा् विभााग, पुणे विदापीठ, पुणे.
शी. शी. ग. बेडेकर, बी. एस््ी.; एम. एस््ी. (टेक.); एम. एस. (इवलनिलॉर, अमेवरका), ्लागार
रा्ारवनिकशकश
अ अवभारंता , पुणे.
प्रा. शी. निा. बेहेर,े एम. एस््ी.; एम. टेक.; बी. टी.; पहदी ्ावहतर विशारद (प्रराग), प्राधरापक,
लकमीनिारारणशणश
इ इननसटटब्यूटश ऑ
टश ऑफ

टेर््नि
र््नि
लॉ लॉललॉजोी , निागपब्यूर.

्ौ. कु्ुम बेळगांिकर, एम. ए.; बी. टी., वशवकका, वहजोली हारसकब्यूल, खरगपब्यूर; रानिेबेण्णब्यूर.
प्रा. पबदुमाधि बेळगांिकर, बी. एस््ी.; एम. आय. ई., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, रांवत्रक अवभारांवत्रकी
विभाागशगश
इं इंवडरनिशनिश
इ इननसटटब्यूट ऑफ टेर््नि
र््नि
लॉ लॉललॉजोी , खरगपब्यूर; रानिेबेण्णब्यूर.

डलॉ. मु. वनि. बवकोरले, बी. एस््ी. (कवृवष); आय. ए. आर्.; पीएच. डी; प्राधरापक, कीटकशास्त् विभााग, कवृवष
महाविदालर, अकवकोला.
प्रा. रा. र. बवकोरूड, एम. ए., प्राधरापक, मानि्शास्त् विभााग, जानिविजानि महाविदालर, औरंगाबाद.
डलॉ. गवको. के. भाट, एम. ए.; पीएच. डी., प्राधरापक, ्ंसकवृत विभााग, एनलफनसटनि महाविदालर, मुंबई.
प्रा. अ. रा. भाडकमकर, एम. बी. बी. एस. (मुंबई); बी. एस््ी. (मेवडकल) (मुंबई); एम. एस््ी. (मेवडकल (पुणे),
प्राधरापक, शरीरवक्रराविजानि, बी. जोे. मेवडकल कलॉलेजो, पुणे.

प्रा. पु. ल. भाांडारकर, एम. ए. (राज्रशास्त्); एम. ए. (्माजोशास्त्); एल्एल्. बी., प्राधरापक, पदवरुत्तर ्माजोशास्त्
ि ्माजोकार्क विभााग, वहसललॉप कलॉलेजो, निागपब्यूर.
प्रा. अ. वि. भाागित, एम. ए., प्राधरापक, शीमती निारीबाई दामवकोदर ठाकर्ी महाविदालर, मुंबई.
शीमती दुगर्या भाागित, एम. ए., लेवखका, मुंबई.
प्रा. भाा. वि. भाागित, एफ. ्ी. आय; ए. ्ी. आर्. ए., लडसकेप आरकटेर्ट ि उदानिविदा ्लागार, पुणे.

शीमती रवकोवहणी भााटे, बी. ए. (ऑ); ्ंगीत विशारद, ्ंिावलका, निवृतरभाारती कथ्रक निवृतर्ंसरा, पुणे.
्ौ. कमल र. भाालेराि, एल्. ्ी. पी. एस. (मुंबई), खाजोगी िैदकीर वरि्ार, िाई.
प्रा. शी. द. भाािे, बी. ए.; एम. एस््ी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक ि प्रमुख, भाौवतकी विभााग ि उपप्रािार्क, ्. प.
महाविदालर, पुणे.

प्रा. ग. ल. वभाडे, एम. ए. (इवतहा्); एम. ए. (प्रािीनि भाारतीर ्ंसकवृवत), प्राधरापक, प्रािीनि भाारतीर इवतहा् ि
्ंसकवृवत विभााग, दरानिंद महाविदालर, ्वकोलापब्यूर.
डलॉ. ि. िा. वभाडे, एम. एस््ी.; पीएच. डी. ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, र्ारनिशास्त् विभााग, ्. प. महाविदालर, पुणे.
डलॉ. वि. प. वभाडे, बी. एस््ी. (कवृवष); पीएच. डी. (मुंबई); पीएच. डी. (आरवकोिा), ्ेिावनििवृत्त ्हरवकोगी अवधषाता, कवृवष
महाविदालर, पुणे.

शी. शं. गवको. वभाडे, रंत्रवकोपकरण तंत्रज, ठाणे.
डलॉ. ्ुभााष भाेण्डे, एम. ए.; पीएच. डी., प्राधरापक ि प्रमुख, अर्कशास्त् विभााग, कीरत महाविदालर, दादर, मुंबई.
प्रा. अरपिद मंगरूळकर, एम. ए., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक ि प्रमुख, ्ंसकवृत-प्राकवृत विभााग, ्. प. महाविदालर, पुणे.
डलॉ. नि. गं. मगर, एम. एस््ी.; पीएच. डी., प्राधरापक ि प्रमुख, जोीिनिर्ारनिशास्त् विभााग, इननसटटब्यूट ऑफ
्ारन्, मुंबई.
डलॉ. कमलाकर मनिवकोहर, एम. डी.; पीएच. डी., विकवृवतशास्त्ज ि ्ब्यूकमजोंतुशास्त्ज, मुंबई.
प्रा. रा. म. मराठे, एम. ए. एल्एल्. बी.; एम. एड., ्ेिावनििवृत्त प्रािार्क, कलॉलेजो ऑफ एज्रुकेशनि, धुळे; पुणे
शी. ्. वि. मराठे, बी. ई., ्दसर, ज्रवकोवतरिदा पवर्ंसरा, पुणे.
शी. गंगाधर महामबरे, बी. ए., ग्ंरपाल, वकल्बोसकर ऑईल एंवजोन्, पुणे.
प्रा. ्े. रा. मळगी, एम. ए.; बी. टी., ्ेिावनििवृत्त प्रािार्क, लाल बहादब्यूर कलॉलेजो, ्ागर (कनिर्याटक).
डलॉ. म. शी. माटे, एम. ए.; पीएच. डी., प्रपाठक, प्रािीनि भाारतीर इवतहा् ि ्ंसकवृवत, डेकनि कलॉलेजो, पुणे.
प्रा. अं. वद. माडगब्यूळकर, एम. ए., प्रािार्क, वशिराजो महाविदालर, गडपहग््ग््
ल
ल जो .
शी. अ. गवको. मारदेि, बी. ई.; एम. आय. ई. (भाारत) ्ेिावनििवृत्त अवभारंता, पुणे.
डलॉ. अ. द. मानिमेंफ, पीएच. डी., प्राधरापक, डी. निवकोवबली कलॉलेजो, पुणे.
प्रा. वद. द. माहुलकर, एम. ए.; वडप. पलनग्िनसटर्् (एपडबरवको), प्रपाठक ि प्रमुख, भााषाशास्त् विभााग,
महाराजोा ्राजोीराि विदापीठ, बडवकोद.े

डलॉ. िा. वि. वमराशी, एम. ए.; डी. वलट. (मुंबई); ्नमानर डी. वलट. (्ागर ि निागपब्यूर), ्ेिावनििवृत्त प्रािार्क

िश प्रा
िश प्राधरापक , ्ंसकवृत विभााग, विदभा्क महाविदालर, अमरािती; भाब्यूतपब्यूि्क ्नमानर ्ंिालक, पदवरुत्तर

विभाागश (मानिवरशाखा) आवण ्नमानर प्राधरापक, प्रािीनि भाारतीर इवतहा् आवण ्ंसकवृवत, निागपब्यूर
विदापीठ, निागपब्यूर.
डलॉ. निरमेंद्र वमक, एम. ए. (विश्वभाारती); पीएच. डी., प्राधरापक (ओवडरा), विश्वभाारती, शांवतवनिकेतनिश (प. बंगाल).
कै. बा. ि. मुंढ,े जोी. िी. वही. ्ी. (मुंबई); पीएच. डी. (मरुवनिक), ्ेिावनििवृत्त पशुिैद, कवकोलहापब्यूर.
डलॉ. आर्. एस. मुगळी, एम. ए.; बी. टी.; डी. वलट., माजोी प्रािार्क, विपलग्डनि महाविदालर, ्ांगली;
विदापीठशठश
अ अनिुदानि आरवकोग पुरसकवृत प्राधरापक, बंगलवकोर विदापीठ, बंगलवकोर.
डलॉ.

शां.

ब.

मुजोुमदार, एम.

एस््ी.;

पीएच.

डी.,

प्राधरापक

ि

प्रमुख,

िनिसपवतशास्त्

विभााग,

फग्रु्क्निशनिश
म महाविदालर , पुणे.
प्रा. रामिंद्र मुटाटकर, एम. ए., प्रपाठक, ्माजोशास्त् ि मानििशास्त् विभााग, पुणे विदापीठ, पुणे.
डलॉ. कुमुद मेहता, एम. ए.; पीएच. डी.; वडप. लाररिरी, माजोी प्राधरावपका, इंग्जोी विभााग, पाटकर कलॉलेजो, मुंबई;
अवधकारी, निॅशनिल ्मेंटर फलॉर द पर््फलॉवम्यंग आट्स््क, मुंबई.

डलॉ. म. अ. ममेंहदळे, एम. ए.; पीएच. डी. प्राधरापक, ्ंसकवृत विभााग, डेकनि कलॉलेजो, पुणे.
प्रा. पब्यू. गं. मवकोघे, एम. एस््ी., प्राधरापक, कवृवष महाविदालर, निागपब्यूर.
शी. िवृ. वि. मवकोडक, बी. ई. (ऑ); ए. एम. आय. टी. ई., ्ाहायरक अवभारंता, ओवहर्ीजो कमरुवनिकेशन्
्र्वह्, मुंबई.
शी. वि. वि. मवकोडक, फमेंि भााषा प्रमाणपत्र; रेवडओ ्र्वहप्ग प्रमाणपत्र, ्भाा्द, प्रशा्क मंडळ,
ज्रवकोवतरिदा पवर्ंसरा, पुणे.

शी. ्वकोराब मवकोदी, प्रव्द्धी अवधकारी, एअर इंवडरा, मुंबई.
डलॉ. एफ. जोे. वबलेसकलॉवह रानि्ेनि, पीएच. डी., प्राधरापक, कवकोपनिहेगनि विदापीठ, डेनमाक्क.
शी. ह. वरं. राद्, बी. एजोी.; बी. टी. ्ेिावनििवृत्त वशकक, द्रविड हारसकब्यूल, िाई.
प्रा. म. रा. राईलकर, एम. एस््ी. (गवणत); एम. एस््ी. (्ांनखरकी), प्राधरापक, गवणत विभााग, ्.
प. महाविदालर, पुणे.
शीमती िीणा राघिन, रलॉरल निलॉि्वजोरनि राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.
डलॉ. मुदांबी राजोगवकोपाल, एम. एस््ी.; पीएच. डी., अनतंत्रशास्त्ज, ग नोंब,े निारजोेवररा (प. आवफका).
डलॉ. म. शं. राणे, एम. एस््ी.; पीएच. डी.; एफ. ई. एस. आय., प्रपाठक, प्रावणविजानि विभााग, पुणे विदापीठ, पुणे.
डलॉ. म. आ. रानिडे, एल्. ्ी. पी. एस., खाजोगी िैदक वरि्ार, मुंबई.

शी. दा. ता. रूपिते, बी. ए.; एल्एल्. बी., ्दसर, महाराष् विधानि पवरषद; अवधिका, पुणे.
प्रा. प्र. िा. रगे, एम. ए.; एल्एल्. एम.; पीएच. डी. (लंडनि), प्रािार्क, नरब्यू ललॉ कलॉलेजो, मुंबई.
प्रा. मे. पु.ं रेग,े एम. ए., प्राधरापक, ततिजानि विभााग, कीरत कलॉलेजो, मुंबई.
शीमती आशा वलमरे, माजोी ्ंपादकीर ्ाहायरक, मराठी विश्वकवकोश, िाई.
कै. वद. ह. वलमरे, एम. ए., पुणे.
प्रा. शी. के. वलमरे, वडप. टेक. (इले.); ए. एम. आय. ई. (इंवडरा); ्ी. एंवजोवनिअर; एम. आय. ई.
ई. (लंडनि), प्राधरापक, क्रवको िावडरा इननसटटब्यूट ऑफ टेर््नि
र््नि
लॉ लॉललॉजोी , पुणे.
डलॉ. म. िरदराजोन, एम. ए.; एम. ओ. एल्.; पीएच. डी., कुलगुरू, मदुराई विदापीठ, मदुराई.
प्रा. ्. ह. ित्कक, एम. एस््ी., प्राधरापक, गरिारे कलॉलेजो, पुणे.
डलॉ. भा. द. िमर्या, एम. ए. (फ्् ि पहदी); ए. एफ. (उदब्यू्क); पीएच. डी. (इवतहा्), ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, फग्रु्क्नि
महाविदालर, पुणे.

डलॉ. निी. र. िर््ह
र््ह
ा ाडपांडे , एम. ए.; बी. वलट. (ऑर््फड्क); पीएच. डी.; शास्त्ी; कावरतीर्क, प्रधानि
िैजावनिक, वडफेन्श
न्श
्ा ्ारकलॉललॉवजोकल

वर्ि्क पिग, भाारत ्रकार, नििी वदली.

प्रा. प. द. िांगीकर, एम. एस््ी.; प्राधरापक, िनिसपवतरवकोगविजानि, कवृवष महाविदालर, अकवकोला.
डलॉ.

िं.

शं.

िागळे, एम.

डी.,

मानि्ेिी

्ाहायरक

मरुवनिव्पलशलश
िै िैदकीरश रश
म महाविदालर , शीि, मुंबई.

प्राधरापक,

बालरवकोगविभााग,

लवकोकमानर

वटळक

डलॉ. वद. मु. िाघ, एम. ए.; पीएच. डी., प्राधरापक ि प्रमुख, भाब्यूगवकोल विभााग, ्. प. महाविदालर, पुणे.
प्रा. श. ्. िाड, एम. एस््ी.; प्राधरापक, गवणत विभााग, कीरत महाविदालर, मुंबई.
शी. जो. वश. िैद, बी. ई. (ऑ), उपवरिसरापक, प्ल
प्ल ट

्र्वह्े्, ्में्ल जोीप प्ल
प्ल ट , मपहद्र आवण मपहद्र वल.,

मुंबई.
डलॉ. प. ल. िैद, एम. ए.; डी. वलट., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, बनिार् पहदब्यू विदापीठ, बनिार्; मुखर
्ंपादक, महाभाारत, भाांडारकर प्राच्यरविदा ्ंशवकोधनि मंवदर, पुणे.

प्रा. प्र. भा. िैद, एम. एस््ी., प्राधरापक ि प्रमुख, जोीिशास्त् विभााग, हं. प्रा. ठा. कलॉलेजो, निाव्क.
डलॉ. शी. द. िैद, एम. एस््ी. (टेक.); पीएच. डी. (टेक.), वर्ि्क अड डेवहलपममेंट ऑवफ्र, बाबे
ऑईलशलश
इं इंडस्ीजो प्रा. वल. मुंबई.
शी.

मवको.

झा.

शहाणे, बी.

ए. (ऑ),

विशेष अधररनि,

टवकोराटवको

विदापीठ,

टवकोराटवको,

कनिडा;

वनििवृत्त

्ंपकर्यावधकारी, परराष् ्ंबंध मंत्रालर, भाारत ्रकार; माजोी ्ंिालक, िवृत्तपत्रविदा विभााग, पुणे विदापीठ;
्दसर, महाराष् राज्रश
ज्रश
भाा भााषा

्लागार मंडळ, पुणे.

प्रा. अ. वभा. शाह, एम. एस््ी. (मुंबई); एम. एस््ी. (पुणे), डाररेर्टर ऑफ प्रवकोग्ॅम्, इंटरनिॅशनिल
अ्वकोव्एशनिश निश
फलॉ फलॉर कलिरल फीडम, मुंबई.
डलॉ.

रा.

ध नों.

पशगटे, एम.

महाविदालर, िारणानिगर.

एस््ी.;

पीएच.

डी.

(मुंबई);

पीएच.

डी.

(बरलनि),

प्रािार्क,

शीिारणा

प्रा. पां. आ. पशदे, जोे. पी. माजोी कॅप्टनि, मावहतीपट वनिमर्याता, वदग्दश्कक, वनििेदनि लेखक, वनििेदक आवण
माजोी पत्रकार, मंबई,
डलॉ. शा. निा. वशरवकोडकर, बी. एस््ी.; एम. बी. बी. एस.; एम. एस््ी. (मेवडकल), प्राधरापक, शरीरवक्रराविजानि, बी.
जोे. मेवडकल कलॉलेजो, पुणे.

प्रा. ्ु. ्. वशरवकोडकर, एम. एस््ी., प्राधरापक ि प्रमुख, भाौवतकी विभााग, शीिारणा महाविदालर, िारणानिगर.
्ौ. रजोनिी अ. शमेंदरे, बी. ई. (्ंदेशिहनि), ओहारओ (अमेवरका).
शी. निा. ्. शीखंड,े बी. ए.; एल्एल्. बी., ्ेिावनििवृत्त वडनस्र्ट आवण ्ेशन् जोज; माजोी अवधवराखराता,
विवध महाविदालर, बेळगाि; मुबई.
डलॉ. अ. ब. ्प्रे, एम. एस््ी.; पीएच. डी., प्राधरापक, ्ारान् कलॉलेजो, निागपब्यूर.
डलॉ. ्ी. नि. ्प्रे, ्ेिावनििवृत्त उप्ंिालक, पशु्ंिध्कनि विभााग (गवकोिा), मुंबई.
डलॉ. रा. प. ्बनिी्, बी. एस््ी.; ए. एम.; पीएच. डी.; ए. आय. ए. ्ी., ्ेिावनििवृत्त अवभारंता, मुंबई.
प्रा. वद. द. ्मर्क, बी. एस््ी., ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, फग्रु्क्नि महाविदालर, पुणे.
प्रा. ि. िा. ्रदे्ाई, बी. ई. (मेकॅवनिकल); बी. ई. (इलेनर््कल); एम. आय. ई., प्राधरापक, विश्वेश्वरअयरा रीजोनिल
कलॉलेजो ऑफ एंवजोवनिअपरग, निागपब्यूर.

डलॉ. ्तरमेंद्रनिार ्मर्या, एम. ए.; पीएच. डी., प्राधरापक, आधुवनिक भाारतीर भााषा विभााग, गौहाती विदापीठ, गौहाती
(आ्ाम).
डलॉ. द. वि. ्लगर, एम. बी. बी. एस.; एम. डी., प्राधरापक, शरीरवक्रराविजानि, वमरजो मेवडकल कलॉलेजो, वमरजो.
शी.

ि.

गवको.

्हस्त्बुद्ध,े एम.

ए.,

महाविदालर, महाराष् शा्नि, मुंबई.

्ंिालक,

पाठविषर

आवण

्ंशवकोधनि

प्रशा्कीर

अवधकारी

शी. पी. ्ांबमब्यूत्, बी. ए.; बी. एल्. (मद्रा्), प्रपाठक, ्ंगीत विभााग, मद्रा् विदापीठ, प्राधरापक, ्ंगीतशास्त्,
वरंकटेश्वर विदापीठ, वतरूपती; विदापीठ अनिुदानि आरवकोग पुरसकवृत प्राधरापक (१९६७-७०), मद्रा्.
शी. तरं. रा. ्ाठे, एम. एस््ी.; ए. आय. आय. एस््ी., औदवकोवगक ्लागार, मुंबई.

डलॉ. र. ्. ्ाठे, एम. एस््ी.; पीएच. डी. (निलॉर्क कॅरवकोलारनिा), प्रपाठक, ्ांनखरकी विभााग, मुंबई विदापीठ, मुंबई.
डलॉ. रा. म. ्ाठे, एम. एस््ी.; पीएच. डी. शास्त्ीर ्ंशवकोधक, ॲनिॅवलवटकल वडनवहजोनि, भााभाा अणु्ंशवकोधनि
कमेंदरशदरश
मुं मुंबई .
प्रा. ्ु. रं. ्ाबळे, बी. एस््ी.; एम. एस््ी. (टेक.), वडपाट्कममेंट ऑफ केवमकल टेर््नि
र््नि
लॉ लॉललॉजोी , मुंबई
विदापीठ, मुंबई.

्ौ. प्रवमला ्ाळिी, एम. ए., ्माजो्ेविका, ्वकोनिाई (अहमदनिगर).
शी. पनालाल ्ुराणा, बी. ए. (ऑ.); एल्एल्. बी. िकील ि राजोकीर कार्ककत्, बाश्.
प्रा. गवको. पि. ्ुि,् एम. ए., प्रािार्क ि प्रमुख, अर्कशास्त् विभााग, व्द्धार्क िावणज्र आवण अर्कशास्त् महाविदालर, मुंबई.
शी. निा. शी. ्वकोनिटके, कार्किाह, िैवदक ्ंशवकोधनि मंडळ, पुणे.
कै. िा. वि. ्वकोमण, जोी. बी. वही. ्ी.; पी. जोी. (एपडबरवको), ्ेिावनििवृत्त िवरष पशुिैदक, मुंबई.
प्रा. प्र. वि. ्वकोिनिी. एम. एस््ी., प्राधरापक ि प्रमुख, भाब्यूविजानि विभााग, फग्रु्क्नि महाविदालर, पुणे.
रेवह. जोलॉ. हंबट्क, बी. ए. (ऑ.) (लंडनि), अ्वकोवशएट डाररेर्टर अड र्रब्यूरेटर, मारक्रवकोवफलम ्ेर्शनि, द
हेरलॉ्श्श
इ इननसटटब्यूट , मुंबई.
डलॉ.

बा.

वि.

हतिळणे, एम.

महाविदालर, औरंगाबाद.

एस््ी.;

पीएच.

डी.,

प्रपाठक,

जोीिर्ारनिशास्त्

विभााग,

िैदकीर

प्रा. ्ौ. कमला शी. हड्कर, एम. एस््ी.; प्राधरावपका ि प्रमुख, जोीिविजानि विभााग, देििंद कलॉलेजो
अजोु्कनिनिगरश (कवकोलहापब्यूर).
शी. मवकोही-इदिीनि हावजोनिी, एम. ए.; एल्एल्. बी., प्राधरापक, अरेवबक, एस. पी. कलॉलेजो, शीनिगर.
प्रा. जो. निा. हाटे, बी. एस््ी. (एंवजोवनिअपरग); एम. एस. ए. ई. (रब्यू. ए्. ए.); एम. आय. ई. (भाारत), ्ेिावनििवृत्त
प्राधरापक, ऑटवकोमवकोबाइल एंवजोवनिअपरग, नवहर्टवकोवररा ज्रुवबली टेनर््
नर््
निनि
 कल

इननसटटब्यूट, मुंबई.

प्रा. म. द. हातकणंगलेकर, एम. ए., प्राधरापक ि प्रमुख, इंग्जोी विभााग, विपलग्डनि महाविदालर, ्ांगली.
शी. कवृ. शं. पहगिे, एम. ए.; वडप. लाररिरी, ग्ंरपाल, पुणे विदापीठ, पुणे.
प्रा. पवकोपटी रा. वहरानिंदाणी, प्राधरावपका, प्धी विभााग, के. ्ी. कलॉलेजो, मुंबई.
प्रा. म. द. हेवगषे, एम. एस््ी., प्राधरापक जोीि-र्ारनिशास्त् विभााग, वमरजो मेवडकल कलॉलेजो, वमरजो.
्ौ. अनिुपमा अ. कीर्ागर, एम. एस््ी., भाब्यूतपब्यूि्क प्राधरावपका, र्ारनिशास्त् विभााग, पुणे विदापीठ; निागपब्यूर.

प्रा, ब. ग. जानि्ागर, एम. एस््ी.; पीएच. डी. (निागपब्यूर); पीएच. डी. (विसकलॉनन्नि), प्राधरापक ि
प्रमुख, िनिसपवतविजानि विभााग, निागपब्यूर विदापीठ, निागपब्यूर.
कला विभाागातील अभ्यरागत ्ंपादक
शी. ्ु. वप. अषपुत्र,े बी. ए. एम.; जोी. डी. आट्क (डलॉइंग आवण पमेंपटग); राष्भााषा पंवडत; टी. डी.; एस. टी. ्ी.; ्ी.
टी. ्ी. माधरावमक वित्रकला वशकक, द्रविड हारसकब्यूल, िाई.

शी. गवको. निा. कांबळे, काट्बोग्ाफर, महाराष् राज्र पाठपुसतक वनिरमती ि ्ंशवकोधनि मंडळ, मुंबई.
शी. र. द. कुलकण्, ्ेिावनििवृत्त अव्सटंट मॅनिेजोर, फब्यूड कलॉप्बोरेशेनि ऑफ इंवडरा, ्वकोलापब्यूर.
शी. वि. शी. कवकोठािळे, बी. ई. (मेकॅवनिकल), िाई.
शी. अ. रा. िवहाण, मेकॅवनिकल डाफ्ट्स्मनि, िाई.
शी. शशी वित्रे, कमरशअल आरटसट, मुंबई.
शी. मु. निा. जोवकोगळेकर, डाफ्ट्स्मनि, निॅशनिल केवमकल लॅबवकोरेटरी, पुणे.
शी. जो. जो. ठाकब्यूर, जोी. डी. आट्क (कमरशअल), आरटसट, महाराष् राज्र पाठपुसतक वनिरमवत ि ्ंशवकोधनि
मंडळ, मुंबई.
शी. वजो. वभा. दीवकत, जोी. डी. आट्क (पमेंपटग), पुणे.
शी. ज. निा. फण्ळकर, कमरशअल आरटसट, ्ातारा.
शी. झा. रा. फरांद,े मेकॅवनिकल डाफ्ट्स्मनि, िाई.
शी. म. िा. फाटक, गवहमहर्मेंट वडप्ल
प्ल
वको वकोमा

इनि आरकटेर्िर, पुणे.

शी. अ. शी. बापट, जोी. डी. आट्क (कमरशअल), पुणे.
शी. जोे. एस. मलेल,ब्यू ्ेिावनििवृत्त प्राधरापक, िनिसपवतविजानि; वित्रकार, पुणे.
शी. ्. द. महामुनिी, पी. टी. ्ी., प्रारवमक वशकक, िाई.
शी. निा. ध. राऊत, ए. एम. माधरवमक वित्रकला वशकक, कनराशाळा, िाई.
शी. एस. एस. शहाणे, वडप्ल
प्ल
वको वकोमा

इनि इंवटवरअर डेकवकोरेशनि, कमरशअल आरटसट, पुणे.

शी. वश. तु. ्ुतार, ए. एम., माधरवमक वित्रकला वशकक, शी वशिाजोी विदालर, ्ुरूर.
ऋणवनिद्श

मराठी विश्वकवकोशाला अनिेक ्ंसरांनिी ि वरकींनिी अनिेक प्रकारे ्ाहायर केले. विशेषत् छारावित्रे, रंगीत
पारदरशका, निकाशे, िैजावनिक ि तांवत्रक विषरांच्यरा आकवृतरा इ. पुरिब्यूनि पकिा तरांिा िापर करण्रा् अनिुमती
देऊनि तरांनिी विश्वकवकोशा् महतिािी मदत केली. तरांिा कवृतजतापब्यूि्कक वनिद्श पुढे करीत आहवकोत :
अनमलई विदापीठ, अनमलईनिगर (तवमळनिाडब्यू).
अमेवरकनि हेवरटेजो पनब्ल
नब्ल
 पशग

कंपनिी, नरब्यूरलॉक्क, अमेवरका.

अलेर्झांडर कालडर, रार््बरी, कनिेनर्टकट, अमेवरका.
ॲटलॉवमक एनिजो् विभााग, भाारत ्रकार, कुलाबा, मंबई.

ॲस्वकोवफवजोकल ऑबझवह्टरी, इंवडरा वमवटऑरलॉललॉवजोकल वडपाट्कममेंट, कवकोडईकानिल (तावमळनिाडब्यू).
आकाशिाणी कारर्यालर, नििी वदली.

आरकऑललॉवजोकल ्वह् ऑफ इंवडरा, वदली.

आट्क इननसटटब्यूट ऑफ वशकागवको, वशकागवको, इवलनिलॉर, अमेवरका.
आरटवफवशअल पलब ्मेंटर, पुणे.

ऑवफ् ऑफ द डेपरुटी डाररेर्टर जोनिरल ऑफ ऑबझवह्टरीजो, पुणे.
ऑलरिाइट निलॉर्् आट्क गॅलरी, नरब्यूरलॉक्क, अमेवरका.
ऑनस्रनि राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.

इंटरनिॅशनिल ्वको्ारटी फलॉर एज्रुकेशनिल इनफम्शनि, टवकोवकओ, जोपानि.
इंवडरनि ॲलरुवमवनिरम कंपनिी वलवमटेड, कलकत्ता.

इंवडरनि इननसटटब्यूट ऑफ वजोओमॅग्निेवटझम, कुलाबा, मुंबई

इननसटटब्यूटवको निॅशनिल द अथ्लॉपलॉललॉवजोरा इ वहसटवकोवररा, एस. ई. पी. कलॉद्बोवहा, मेनर््कवको.
इझाएल राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.
इझाएल िावणज्र दब्यूतािा्, मुंबई.
इराक राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.

उत्तर प्रदेश राज्र िेधशाळा, निैवनिताल (उत्तर प्रदेश).
एअर इंवडरा, मंबई.

एच. डी. ्ांकवलरा, डेकनि कलॉलेजो, पुणे.
के. ई. एम. हलॉनसपटल, परळ, मुंबई.

के. एल्. एम. (रलॉरल डि एअरलाइन्), कलकत्ता.
कमेंद्रीर विधी मंत्रालर, नििी वदली.

कमेंद्रीर वशकण ि रुिक ्ेिा मंत्रालर, नििी वदली.
र्रब्यूबा राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.

खेडा वजोलहा ्हकारी दुग्ध-उतपादनि ्ंघ, आणंद (गुजोरात).
गवहमहर्मेंट मरुवझरम, एगमवकोर, मद्रा्.
ग्ी् राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.

घानिा राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.

िेकवकोसलवकोवहावकरा राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.
जोनिता ्ंपक्क विभााग, केरळ राज्र, वत्रिमेंद्रम.
जोनिता ्ंपक्क विभााग, वत्रपुरा प्रदेश, वत्रपुरा.

जोनिता ्ंपक्क विभााग, पंजोाब राज्र, िंडीगढ.
जोपानि राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.

ज्रवकोवतरिदा पवर्ंसरा, पुणे.
डेकनि कलॉलेजो, पुणे.

डेनमाक्क राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.

तुक्कसतानि राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.
रारलंड राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.

द टाइम् ऑफ इंवडरा कारर्यालर, मुंबई.
द निॅशनिल अ्वकोवशएशनि फलॉर द ब्ल
ब्ल
ा ाइंड , मंबई.
द बलॉमबे ललॉ वरपवकोट्कर (प्रारवहेट) वलवमटेड, मुंबई.

द रुवनिवहर्टी ऑफ ॲवरझवकोनिा, ॲवरझवकोनिा सटेट मरुवझरम, टब्यू्लॉनि, ॲवरझवकोनिा अमेवरका.
द ्ौराष् ्सट (द जोनमभाब्यूमी ऑवफ्), मुंबई.
दै. ्काळ कारर्यालर, पुणे.

निॅशनिल अकर्याइवइजो ऑफ इंवडरा, नििी वदली.
निॅशनिल केवमकल लॅबवकोरेटरी, पाषाण, पुणे.
निॅशनिल गॅलरी ऑफ मलॉड्कनि आट्क, वदली.

निॅशनिल फारर ्र्वह् कलॉलेजो, निागपब्यूर.

निलॉट्कनि गॅलरी अड सकब्यूल ऑफ आट्क, फ््ल
फ््ल
लॉ लॉवरडा

, अमेवरका.

निलॉि् राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.

निेहरू मेमवकोवररल मरुवझरम अड लाररिरी, नििी वदली.
निवकोबेल प्राइझ फाउं डेशनि, सटुरेगाटनि १४, सिीडनि.
पवपश्चिम जोम्कनिी िावणज्र दब्यूतािा्, मुंबई.

पॅनि अमेवरकनि एअरिेजो, इनकलॉप्बोरेटेड, नरब्यूरलॉक्क, अमेवरका.
पवकोलंड राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.

प्रव्द्धी आवण पर्कटनि विभााग, पावडिेरी प्रदेश, पावडिेरी.
प्रे् इनफम्शनि बरब्यूरवको, भाारत ्रकार, नििी वदली.
वफवलप् इंवडरा वलवमटेड, िरळी, मुंबई.

वफवलप् कलेर्शनि, निलॉर्क िेसट िलॉपशग्टनि डी. ्ी. अमेवरका.
फवकोटवको फीिर रुवनिट, टाइम् ऑफ इंवडरा, मुंबई.

फवकोड्क मवकोटर कंपनिी, वडअरबलॉनि्क, वमवशगनि, अमेवरका.
फान् राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.

बलगेवररा राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.
बाबे निॅिरल वहसटरी ्वको्ारटी, मुंबई.

वबहार आवदिा्ी ्ंशवकोधनि ्ंसरा, रांिी (वबहार).
बेनलजोम राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.
रिाझील राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.
वरिवटश इनफम्शनि ्र्वह्, मुंबई.

वरिवटश ओवहर्ीजो एअरिेजो कलॉप्बोरेशनि, मंबई कारर्यालर.
रिुकवलनि मरुवझरम, रिुकवलनि, नरब्यूरलॉक्क, अमेवरका.
भााभाा अणु्ंशवकोधनि कमेंद्र, तुभा्, मुंबई.

भाारतकवकोश (बंगाली विश्वकवकोश) कारर्यालर, कलकत्ता.

भाारतातील ्ि्क राज्रांिी ि कमेंद्रशाव्त प्रदेशांिी जोनिगणनिा कारर्यालरे.

भाारतीर जोणगणनिा आरवकोग, वदली.

मनि्नि विलरम् प्रलॉर्टर इननसटटब्यूट-मरुवझरम ऑफ आट्क, नरब्यूरलॉक्क, अमेवरका.
महादेि आरनि्क िर्््क, कवकोलहापब्यूर.
महाराष् ्ावहतर पवरषद, पुणे.
मॅर्् मरब्यूलर भािनि, पुणे.

मॅक्ग्लॉ-वहल बुक कंपनिी, नरब्यूरलॉक्क, अमेवरका.
मारर्या जोॅर््नि गॅलरी, नरब्यूरलॉक्क, अमेवरका.

मे्वकोपलॉवलटनि मरुवझरम ऑफ आट्क, नरब्यूरलॉक्क, अमेवरका.
मौंट विल्नि, पालवकोमार अड हेल ऑबझवह्टरीजो (कॅवलफवकोरनिरा इननसटटब्यूट ऑफ टेर््नि
र््नि
लॉ लॉललॉजोी
इननसटटब्यूट ऑफ िलॉपशग्टनि).

मरुवझरम ऑफ द अमेवरकनि इंवडरनि, हे फाउं डेशनि, नरब्यूरलॉक्क, अमेवरका.
मरुवझरम ऑफ वप्रवमवटवह आट्क, नरब्यूरलॉक्क, अमेवरका.
मरुवझरम ऑफ मलॉड्कनि आट्क, नरब्यूरलॉक्क, अमेवरका.

रुनिारटेड सटेट्स् इनफम्शनि ्र्वह्, मुंबई ि नििी वदली.
रुवनिरनि ऑफ ्वकोनवहएट ्वकोशॅवलसट वरपनब्ल
नब्ल
 क

राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.

रुवनिवहर्टी वडपाट्कममेंट ऑफ केवमकल टेर््नि
र््नि
लॉ लॉललॉजोी , मुंबई विदापीठ, मुंबई.
रुवनिवहर्टी मरुवझरम, रुवनिवहर्टी ऑफ पेनिव्लवहेवनिरा, वफलाडेनलफरा, अमेवरका.
रुगवकोसलानवहरा राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.

रब्यूटा रुवनिवहर्टी, ्लॉलट लेक व्टी, अमेवरका.

रेल रुवनिवहर्टी आट्क गॅलरी, नरब्यू हेिनि, कनिेनर्टकट, अमेवरका.
रलॉबट्क हेल अड कंपनिी, लंडनि, इग््ल
ग््ल
ं ंड .
रूमावनिरा राजोदब्यूता्, नििी वदली.
लवलत कला अकादमी, वदली.
िवनिता ्माजो, दादर, मुंबई.

िक्कशलॉप फलॉर द ब्ल
ब्ल
ा ाइंड , प्रभाादेिी, मुंबई.

नवहर्टवकोवररा मेमवकोवररल फलॉर द ब्ल
ब्ल
ा ाइंड , ताडदेि, मुंबई.
शरुवजोओ निाव्वनिऑल द आत्रवको-पलॉलवकोवजोओ, मेनर््कवको व्टी, अमेवरका.
्ंसकवृवत मंडळ, पुणे.

्विि, ्ौराष् टस्, मुंबई.

्माजो कलराण कारर्यालर, महाराष् राज्र, पुणे.
्वह्अर-जोनिरल ऑफ इंवडरा, डेहराडब्यूनि.

्लॉलवकोमनि आर्. गुगेनिहाइम मरुवझरम, नरब्यूरलॉक्क, अमेवरका.
व्नवहल एंवजोवनिअपरग कवको-ऑपरेवटवह वर्ि्क अ्वकोवशएशनि वलवमटेड, पुणे.
्वकोनवहएट देश कारर्यालर, मुंबई.

नसितझल्यंड राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.
हंगेरी राजोदब्यूतािा्, नििी वदली.

हारकवमशनि फलॉर ऑस्ेवलरा, नििी वदली.
हारकवमशनि फलॉर कॅनिडा, नििी वदली.
हारकवमशनि फलॉर घानिा, नििी वदली.

हारकवमशनि फलॉर नरब्यूझीलंड, नििी वदली.

अड कानि्गी

हारकवमशनि फलॉर मलेवशरा, नििी वदली.

हारकवमशनि फलॉर रुनिारटेड पकग्डम, मुंबई.
मराठी विश्वकवकोशात िापरलेलरा ्ंकेपांिी रांदी
मराठी ्ंकेपश
अक्र.

अणुक्रमांक

पब्यू.

पब्यूि्

अनिु.

अनिुिाद / अनिुिादक

बं

बंगाली

अश.

अश्वशकी

म.

मराठी

अवप.

अवपअर

म. भाा.

मराठी भााषांतर

आ.

आकवृती

म. शी.

मराठी शीष्ककार्क

आं. ए.

आंतरराष्ीर एकक

मारअवप.

मारक्रवकोअवपअर

आिवृ.

आिवृत्ती

वम.

वमवनिट

इ.

इतरादी

वमअवप.

वमवलअवपअर

इं.

इंग्जोी

वमग्ॅ.

वमवलग्ॅम

इं. भाा.

इंग्जोी भााषांतर

वममी.

वमवलमीटर

इं. शी.

इंग्जोी शीष्ककार्क

वमवल.

वमवलवलटर

इ. ्.

इ्िी ्नि

मी.

मीटर

इ. ्. पब्यू.

इ्िी ्नि पब्यूि्क

मवृ.

मवृतरब्यू

उ.

उत्तर

मरब्यूग्ॅ.

मरब्यूग्ॅम

उ. अश.

उपरुक अश्वशकी

रा.्ं.

रा्ारवनिक ्ंघटनि

उदा.

उदाहरणार्क

लॅ.

लॅवटनि

क.

कनड

वल.

वलटर

कॅ.

कॅलरी

िा. दा.

िातािरणीर दाब

कॅम.ब्यू

कॅलरीमब्यूलर

वि. उ.

विवशष उषणता

कार.

कारकीद्क

वि. गु.

विवशष गुरुति

वककॅ.

वकलवकोग्कॅलरी

वहवको.

वहवकोलट

वकग्ॅ.

वकलवकोग्ॅम

श.

शके

वकमी.

वकलवकोमीटर

्ं.

्ंसकवृत

वकमी.२

िौर् वकलवकोमीटर

्ंपा.

्ंपादक / ्ंपावदत

वकिलॉ.

वकलवकोिलॉट

्ंि.

्ंित

वकिलॉ. ता.

वकलवकोिलॉट ता्

्ंके.

्ंकेप

के.

केनलवहनि तापमानि

्ु.

्ुमारे

क्र.

क्रमांक

्े.

्ेकंद

व ख्रि. पब्यू.

व ख्रिसत पब्यूि्क

्े.

्ेनल्अ् तापमानि

गु.

गुजोराती

्मेंमी.

्मेंवटमीटर

ग्ॅ.

ग्ॅम

्मेंमी.२

िौर् ्मेंवटमीटर

घ. ्मेंमी.

घनि ्मेंवटमीटर

्मेंमी.३

घनि ्मेंवटमीटर

िौ. वकमी.

िौर् वकलवकोमीटर

वह.

वहजोरी

िौ. ्मेंमी.

िौर् ्मेंवटमीटर

पह.

पहदी

जो.

जोनम

हे.

हेर्टर

द.

दवकण

हेवल.

हेर्टवकोवलटर

प.

पवपश्चिम

Trans.
Vol./s.

Translation/Translator
Volume/s

इंग्जोी ्ंकेप
Comp.
Ed.

Compiled/Compiler
Edited/Editor

