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प्रा. द. बा. आठलराज्ये, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, मुधीन ठेविश्वकोिमराठी महाचवद्या्राज्य, फ्टणा.
प्रा. सदावशि आठिले, एम.ए., प्रािाराज्य्व, प लेमराि सारडा महाचवद्या्राज्य, अहमदवकोश निगर.

डॉ. अ. शं. आपटे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठीएससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, सटमें्ट्र् वलॉटर

अँड पलॉवर चरसि्व सट लेशवकोश नि, खडकोश नवास्ा (पुणा) ले .

शी. जोशी. पां. आपटे, िमराठी.डमराठी. आट्व; ए.एम., मािमराठी चि्कोश न्ा चशक्षकोश न, पुणा. ले
डॉ. वकोश निा. रा. आपटे, एम.बमराठी.बमराठी.एस., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख वमैद्यकोश नमराठीराज्य कोश नाराज्य्ववाह, व लेसटवकोश नि्व इंचडराज्या ्ाइफ
इनशुअरनस कोश नंपवकोश निमराठी, सातीpारा; भरावे म्हणूतीpपरावे म्हणूव्व चशक्षकोश न, शरमराठीरचक्रराज्याचवजावकोश नि, आराज्यर्वांग् वमैद्यकोश न महाचवद्या्राज्य, सातीpारा; पुणा. ले
प्रा. भालिंद्र आपटे, शास्त्मराठी (कोश नाशमराठी चवद्यापमराठीठी ), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, बिहदमराठी अधराज्यापकोश न प्रचशक्षणा

महाचवद्या्राज्य; संपादकोश न ‘दचक्षणा भारतीp’ (बिहदमराठी) व ‘िांदविश्वकोबा’ (मराठी मराठी), हमैदराबाद (आंध्र प्रद लेश).

प्रा. वि. वि. आपटे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचतीpचवजावकोश नि चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि

महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.

डॉ. जोशीे. डबलराज्य्. आराज्यरवकोश नि, बमराठी.डमराठी.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, चवलसवकोश नि महाचवद्या्राज्य,
मुंबई; सातीpारा.
सौ. िीणा आलासे, एम.ए., मराठी मराठी सममराठीक्षकोश न व बंगा्मराठी साचहतराज्याच्राज्या अभ्याराज्यासकोश न, कोश न्कोश नत्ता.
डॉ. वि. अ. आळतेकर, बमराठी.एससमराठी.; एम.एस.; एससमराठी.डमराठी., संिा्कोश न, वकोश निपशवकोश नि् म लेटप्र्मितिकोश न् ्पबविश्वकोर लेटरमराठी,

िमश लेटपरावे म्हणूर.

प्रा. कि. शं. इवकोश निामदार, एम.एससमराठी. (गचणातीp), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, गचणातीp चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि
महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.
डॉ. वकोश निा. भा. इवकोश निामदार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नविश्वको्ंचबराज्या), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि

चवभाग, इननसटटरावे म्हणूट ऑफ साराज्यनस, मुंबई.

प्रा. मरमु. कृ. उपाधराज्ये, एम.ए.; ए्ल.ए्ल., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेवराज्याखराज्यातीpा, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, चवदभ्व
महाचवद्या्राज्य, अमरावतीpमराठी.
प्रा. द. ह. ओक, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, मुधीन ठेविश्वकोिमराठी महाचवद्या्राज्य, फ्टणा.
शी. भ. प्र. ओक, बमराठी.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचभराज्यंतीpा, पुणा ले.
प्रा. िा. रा. ओक, बमराठीएससमराठी. (एंचिचवकोश निअबिरग), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, पारशमराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटटरावे म्हणूट

सुरतीp; वाई.

शी. शा. ववकोश नि. ओक, बमराठी.कोश नलॉम., मराठी मराठी ् लेखकोश न, पुणा. ले
प्रा. स. जोशी. ओक, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, चवबि्गडवकोश नि महाचवद्या्राज्य, सांग्मराठी.
डॉ. कृ. ह. ओगले, ए्ल.एम.ई. (ऑ.); डलॉकटर लेट (एंचिचवकोश निअबिरग) (िम्ववकोश निमराठी), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त उपप्रमुख,
राज्यांच्कोश न अचभराज्यांच्कोश नमराठी चवभाग, नवहकटविश्वकोचरराज्या ज्राज्युचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटटरावे म्हणूट, मुंबई.

प्रा. ग. वि. कंटक, एम.ए., प्रपाठी कोश न, चडपाट्वमटमेंट ऑफ पविश्वकोतीpु्वगमराठीि अँड फटमेंि, सटमेंटर ऑफ पविश्वकोसट गपज्राज्युएट
इनस्ट्रकशवकोश नि अँड चरसि्व (मुंबई चवद्यापमराठीठी ), पणािमराठी (गविश्वकोवा).
प्रा. ग. वकोश नि. कढे, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त्, ठी ाणा ले.
प्रा. संभाजोशीी कदम, िमराठी.डमराठी. आट्व (पटमेंबिटग), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेष्ठांच्या ातीpा, सर ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑफ आट्व,

कोश न्ासममराठीक्षकोश न, मुंबई.

प्रा. पां. म. कमलाप्र, एम.ए., उपप्रािाराज्य्व व प्रमुख, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, संगमवकोश नि लेर वकोश निगरपाच्कोश ना कोश न्ा, दा.
ि. मा्पाणामराठी वाचणाज्राज्य व ब. वकोश निा. सारडा चवजावकोश नि महाचवद्या्राज्य, संगमवकोश नि लेर.
कै. कृ. र. करंदीकर, बमराठी.ए.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, पुणा ले

चवद्यापमराठीठी , पुणा. ले

शी. वकोश निा. स. करंदीकर, बमराठी.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त ् लेखा अचधीन ठेकोश नारमराठी, दुगधीन ठेशाळा चवकोश नास खातीp ले, महाराष्ट्र राज्राज्य,
पुणा ले.
डॉ. म. अ. करंदीकर, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रपाठी कोश न, मराठी मराठी चवभाग, चदलमराठी चवद्यापमराठीठी , चदलमराठी.

कै. वश. ल. करंदीकर, बमराठी.ए., मराठी मराठी ् लेखकोश न व वंना समृत्तप्कोश नार, पुणा. ले
डॉ. कृ. र. करमरकर, एमएससमराठी.; पमराठीएि.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, गचणातीp चवभाग, कोश नलॉ् लेि

ऑफ चमच्टरमराठी एंचिचवकोश निअबिरग, पुणा ले.

प्रा. के. वि. कर्मितडले, बमराठी.एससमराठी.; बमराठीएससमराठी. (एंचिचवकोश निअबिरग); एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, पुणा. ले
शी. ि .भ. कर्मितणक, वाङ्मयीनमराज्य चवशारद (महाराष्ट्र चवद्यापमराठीठी ), डाराज्यर लेकटर, ् लेबर एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि सनवह्वस,
मुंबई.

मुंबई.

डॉ. श. द. कर्मितणक, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचतीpहास चवभाग, मुंबई चवद्यापमराठीठी ,

सौ. ववकोश निशा कणर्डे, एम.ए., वाई.
डॉ. आ. वद. किर्डे, बमराठी.एससमराठी. (पुणा ले); डलॉ. र लेरल. वकोश निाट. (टरावे म्हणूर्मितबग लेवकोश नि), भुईमरावे म्हणूग चवश लेषज, एफ.ए.ओ. प्रकोश नलप
कोश नाराज्यी निर्मिती ही सर्वा्राज्य, कोश नंना समृचष संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि संससा, राज्य लेझमराठीवकोश नि, न्राज्यनमपवकोश निा (ब्रह्मद लेश).
प्रा. जोशी. वकोश निी. किर्डे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, स. प. महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.

मुंबई.

कै. सरमुशील किळेकर, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी., अचधीन ठेवकतीpा; अंशकोश नाच्कोश न प्राधराज्यापकोश न, गवहनमर्न्मेंट ्लॉ कोश नलॉ् लेि,

शी. राज्य. रा. कांबळे, एम.ए., मािमराठी संपादकोश नमराठीराज्य साहायराज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; साहायराज्यकोश न चिलहा
स लेवाराज्यविश्वकोिवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, चिलहा स लेवाराज्यविश्वकोिवकोश नि कोश नाराज्यी निर्मिती ही सर्वा्राज्य, औरंगाबाद.
शी. स. ग. काजोशीरेकर, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त ज्राज्युचवकोश निअर साराज्यंचटचफकोश न ऑचफसर एकस््विश्वकोचझवपि चरसि्व

अँड ड लेवह्पमटमेंट ्पबविश्वकोर लेटरमराठी, पाषाणा; पुणा. ले

कै. जोशी. गवको. काणे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; ए.आय.आय.एससमराठी.; ए.एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त
संिा्कोश न, चडपाट्वमटमेंट ऑफ कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मुंबई चवद्यापमराठीठी , मुंबई.

पुणा ले.

कै. बा. मवको. काववकोश निटकर, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी.; बमराठी.एससमराठी., चिटणामराठीस, भारतीp इचतीpहास संशविश्वकोधीन ठेकोश न मंडळ,

डॉ. रा. सी. कापडी, एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
सौ. सरमुलभा कापडी, बमराठी. ए. (ऑ.); बमराठी.एड., वाई.
डॉ. अ. रा. कामत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व सहसंिा्कोश न, गविश्वकोख् ले राज्राज्यशास्त्
व अस्वशास्त् संससा, पुणा ले.
प्रा. वकोश नि. वि. कारेकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, रािाराम महाचवद्या्राज्य,

कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.

डॉ. वकोश निा. गवको. कालेलकर, एम.ए.; डमराठी.च्ट. (पपचरस), भाषाशास्त्ज; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, ड लेक्कवकोश नि
कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
डॉ. शी. िा. काळे, एम.ए.; ए.एम.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नविश्वको्ंचबराज्या), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख उपराज्यविश्वकोचितीp

मावकोश निसशास्त् चवभाग, मुंबई चवद्यापमराठीठी , मुंबई.

पुणा ले.

शीमती सरमुमवत वकत्कवकोश निे, एम.ए., संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि साहायराज्यकोश न, समािशास्त् व मावकोश निवशास्त् चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि,

प्रा. ह. िा. करमुबेर, बमराठी.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, राज्यांच्कोश न अचभराज्यांच्कोश नमराठी चवभाग, अचभराज्यांच्कोश नमराठी
महाचवद्या्राज्य, पुणा ले; कोश नुडाळ (तीpा. िाव्मराठी).
प्रा. जोशी. ब. करमुमठेकर, एम.ए.; बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवद्या्राज्य व

बंना समृहनमहाराष्ट्र वाचणाज्राज्य महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.

शी. अववकोश निरुद्ध करमुलकणक, एम.ए., ् लेखकोश न व कोश नवमराठी, पुणा. ले
डॉ. उ. के. करमुलकणक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचतीpचवजावकोश नि चवभाग, चशवािमराठी चवद्यापमराठीठी ,
कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
करमु. जोशीराज्यशी करमुलकणक, बमराठी.ए., वाई.

चदलमराठी.

डॉ. वकोश निा. ह. करमुलकणक, एम.ए.; पमराठीएि.डमराठी., साहायराज्यकोश न अचभ् लेख चवकोश निद लेशकोश न, राष्ट्रमराठीराज्य अचभ् लेखागार, वकोश निवमराठी

कै. वकोश निी. बा. करमुलकणक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सहराज्यविश्वकोगमराठी प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष महाचवद्या्राज्य, पुणा. ले
कै. पं. तरमु. करमुलकणक, बमराठी.एससमराठी. (मुंबई); डमराठी.आय.आय.एससमराठी. (बंग्विश्वकोर); एम.आय.ई. (भारतीp),
स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, चवद्युतीp अचभराज्यांच्कोश नमराठी चवभाग, अचभराज्यांच्कोश नमराठी महाचवद्या्राज्य, पुणा. ले
डॉ. भीमराि करमुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, मलॉडवकोश नि्व महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.
डॉ. राज्य. स. करमुलकणक, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नापरावे म्हणूस संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी,

गचळतीpधीन ठेानराज्य चवश लेषज, बटाटा चवसतीpार अचधीन ठेकोश नारमराठी; कोश नंना समृचष उपसंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.

प्रा. रं. सी. करमुलकणक, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, मुंबई चवद्यापमराठीठी , मुंबई.
प्रा. र. ग. करमुलकणक, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, रािाराम महाचवद्या्राज्य, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
डॉ. श. भा. करमुलकणक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., शास्त्ज, वकोश निपशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न् ्पबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा. ले

डॉ. शराज्यामकांत करमुलकणक, एम.डमराठी.; डमराठी.समराठी.पमराठी., चवकोश नंना समृचतीpवमैजाचवकोश निकोश न, कोश नु्कोश नणावर्ती नक्चवकोश निकोश न, नक्चवकोश निकोश न्
्पबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा ले.
प्रा. स. वि. करमुलकणक, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एड.; बमराठी.टमराठी.; ए्लए्ल.एम., प्राधराज्यापकोश न, ्लॉ कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
शी. श. म. केतकर, एम.एससमराठी., अधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि, संचधीन ठेपाद प्राचणासंगहा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. गवको. रा. केळकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त शास्त्ज, वकोश निपशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न् ्पबविश्वकोर लेटरमराठी व

मािमराठी प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, वकोश निह चौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.

प्रा. शं. वह. केळशीकर, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, पा््षे महाचवद्या्राज्य, मुंबई.
शी. अ. वद. कवकोकड, िमराठी.डमराठी. आट्व (पटमेंबिटग), अचधीन ठेकोश नारमराठी, पुणा ले महावकोश निगरपाच्कोश ना, पुणा ले.
प्रा. वकोश निा. िा. कवकोगेकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भह चौचतीpकोश नमराठी चवभाग, चमठी मराठीबाई कोश नलॉ् लेि
ऑफ आट्वस अँड िह चौहावकोश नि इननसटटरावे म्हणूट ऑफ साराज्यनस, चव् लेपा््षे, मुंबई; पुणा. ले

शी. वि. शी. कवकोठािळे, बमराठी. ई. (म लेकोश नपचवकोश निकोश न्), वाई.
शीमती कवकोिालसका-सवकोवकोश निी, अचधीन ठेवराज्याखराज्यातराज्या, आधीन ठेुचवकोश निकोश न राज्यरावे म्हणूरविश्वकोपमराठीराज्य भाषा चवभाग, चदलमराठी चवद्यापमराठीठी , चदलमराठी.

कोश नराड.

शी. िा. मवको. कवकोळेकर, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त उपप्रािाराज्य्व, मुधीन ठेविश्वकोिमराठी हाराज्यसकोश नरावे म्हणू्, फ्टणा;

प्रा. शी. ब. खटािकर, एमएससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, रािाराम महाचवद्या्राज्य,
कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
शी. ग. ह. खरे, इचतीpहास संशविश्वकोधीन ठेकोश न व ् लेखकोश न; कोश नाराज्यी निर्मिती ही सर्वाधराज्यक्ष, भारतीp इचतीpहास संशविश्वकोधीन ठेकोश न मंडळ, पुणा ले.
कै. वत्र. रं. खळदकर, िमराठी. बमराठी.वहमराठी.समराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.
प्रा. म. अ. खांडिे, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, चवदभ्व महाचवद्या्राज्य, अमरावतीpमराठी.
सौ. ववकोश निम्कला वकोश निा. खांबेटे, एम.एससमराठी., अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारतीpमराठीराज्य हवामावकोश नि खातीp, ले पुणा. ले
डॉ. ि. सी. खरमुसपे, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचषचवद्या व ववकोश निसपचतीpचवजावकोश नि); पमराठीएच.डमराठी.; रा. भा. पंचडतीp, कोश नु्गुरू,

मराठी वाडा कोश नंना समृचष चवद्यापमराठीठी , परभणामराठी.

प्रा. वि. गवको. खेर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भह चौचतीpकोश नमराठी चवभाग, चवदभ्व महाचवद्या्राज्य, अमरावतीpमराठी.
शी. अचराज्यरमुत खवकोडिे, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी., मािमराठी सहसंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; संपादकोश न,
कोश नसांशु माचसकोश न, औरंगाबाद.
प्रा. सरमु. कृ. गजोशीेंद्रगडकर, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.ई. (चसनवह्); एम.ई.; एम.एस.ई.; ए.एम.आय.ई.,

प्राधराज्यापकोश न, नवहकटविश्वकोचरराज्या ज्राज्युचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटटरावे म्हणूट, मुंबई.

प्रा. कृ. ब. गटणे, एससमराठीएच.चडप. आि्व. (मुंबई); ए.आय.आय.ए. (मुंबई), साहायराज्यकोश न प्राधराज्यापकोश न, सर
ि ले. ि ले. कोश नलॉ् लेि ऑफ आर्मितकोश नट लेकिर, मुंबई.
प्रा. द. द. गडम, एम,एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, ब्भमराठीम महाचवद्या्राज्य, बमराठीड.
प्रा. द. बा. गडिे, प्राधराज्यापकोश न, राज्यांच्कोश न अचभराज्यांच्कोश नमराठी चवभाग, अचभराज्यांच्कोश नमराठी महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.

शी. िा. रा. गदर्डे, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), उपमुखराज्य पमराठीकोश न संरक्षणा अचधीन ठेकोश नारमराठी, कोश नंना समृचष संिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र

राज्राज्य, पुणा. ले

शी. वकोश निा. स. गाडे, एम.ए., वाघविश्वको्मराठी (तीpा. कोश नविश्वकोर लेगाव).
डॉ. वद. रा. गाडेकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.िमराठी.एस.; एफ.आय.ए.एस.; एफ.आय.िमराठी.ए.,
प्रपाठी कोश न, भरावे म्हणूचवजावकोश नि चवभाग, महारािा सराज्यािमराठीराव चवद्यापमराठीठी , बडविश्वकोद ले.
प्रा. अ. प. गावकोश नि्, बमराठी.ई. (इ् लेनक्ट्रकोश न्); बमराठी.ई. (म लेक.), प्राधराज्यापकोश न, राज्यांच्कोश न अचभराज्यांच्कोश नमराठी चवभाग,

नवहकटविश्वकोचरराज्या ज्राज्युचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटटरावे म्हणूट, मुंबई.

डॉ. गवकोकिद मवको. गारे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी; चडप.इवकोश नि अब्ववकोश नि सटडमराठीि ऑफ ड लेवह्बिपग कोश नं्ट्रमराठीज् (्ं डवकोश नि
चवद्यापमराठीठी ), संिा्कोश न, आचदवासमराठी संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि व प्रचशक्षणा संससा, पुणा ले.

प्रा. वकोश निा. तरमु. गाळकर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, िावकोश निकोश नमराठीद लेवमराठी बिाि
चवजावकोश नि महाचवद्या्राज्य, वधीन ठेी निर्मिती ही सर्वा.
प्रा. रा. द. गरमुपते, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, भह चौचतीpकोश नमराठी चवभाग, रामवकोश निाराराज्यणा रुईराज्या

महाचवद्या्राज्य, मुंबई.

प्रा. ल. िा. गरमुजोशी्कर, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणातीp चवभाग, नवहकटविश्वकोचरराज्या ज्राज्युचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न्
इननसटटरावे म्हणूट, मुंबई.
कै. कमल गवकोखले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., ् लेचखकोश ना व संशविश्वकोचधीन ठेकोश ना; प्राधराज्याचपकोश ना, वकोश निह चौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या

महाचवद्या्राज्य, मुंबई.

शी. ल. दा. गवकोखले, बमराठी.ई. (चसनवह्); एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख अचभराज्यंतीpा, मुंबई पविश्वकोट्व ्ट्रसट,
मुंबई.
शी. िा. परमु. गवकोखले, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नंना समृचष उपसंिा्कोश न, संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि आचणा चशक्षणा, मुंबई

चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य कोश नंना समृचषस लेवा; वाई.

डॉ. सौ. शवकोभवकोश निा ल. गवकोखले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचतीpहास व प्रािमराठीवकोश नि भारतीpमराठीराज्य संसकोश नंना समृचतीp, पुणा ले
चवद्यापमराठीठी , पुणा. ले
शी. शी. परमु. गवकोखले, बमराठी.एससमराठी., ् लेखकोश न, प्रकोश नाशकोश न, शास्त्मराठीराज्य उपकोश नरणाांि ले कोश नारखावकोश निदार, सामाचिकोश न

आचणा रािकोश नमराठीराज्य कोश नाराज्य्वकोश नतीp्षे, पुणा ले.

डॉ. शी. ब. गवकोगटे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; एम.एड.; चडप.एड., सहसंिा्कोश न,
इंचडराज्यवकोश नि इननसटटरावे म्हणूट ऑफ एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, पुणा. ले
शी. सदावशि वही. गवकोरक्षकर, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी. (मुंबई); पविश्वकोसट गपज्राज्युएट चड््विश्वकोमा इवकोश नि

म्हणून राज्यरावे म्हणूचझऑ्लॉिमराठी (बडविश्वकोदा), डाराज्यर लेकटर, चप्रनस ऑफ व लेलस म्हणून राज्यरावे म्हणूचझराज्यम, मुंबई.

डॉ. एन. एस. गवकोरेकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.च्ट, प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, उदरावे म्हणू्व, फासवर्ती व इस्ाममराठी
चवभाग, सटमेंट झ लेचवराज्यस्व कोश नलॉ् लेि, मुंबई; संिा्कोश न, अंिुमवकोश नि-इ-इस्ाम उदरावे म्हणू्व चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, मुंबई.

पुणा ले.

प्रा. स. म. गवकोळिलकर, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी., वराज्याखराज्यातीpा, राज्राज्यशास्त् चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवद्या्राज्य,

डॉ. गं. ब. गामवकोपाधराज्ये, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मराठी मराठीि ले स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रपाठी कोश न, अधराज्यापवकोश नि-संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र
(मुंबई चवद्यापमराठीठी ), पणािमराठी (गविश्वकोवा).
प्रा. प. द. घवकोश नि, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भह चौचतीpकोश नमराठी चवभाग, िमराठी. एस. कोश नलॉ् लेि, खामगाव.
प्रा. सौ. सरमुवशला प. घवकोश नि, एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचतीpचवभाग चवभाग, िमराठी. एस. कोश नलॉ् लेि,

खामगाव.

शी. सरमु. रा. घाटगे, बमराठी.एससमराठी., वाई.
डॉ. रा. वि. घाटे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग आचणा
उपप्रािाराज्य्व, स. प. महाचवद्या्राज्य, पुणा. ले
करमु. प्रवतमा वकोश नि. िंदाराणा, बमराठीएससमराठी. (ऑ.), वाई.

शी. रा. वकोश निा. िवहाण, ् लेखकोश न व समािकोश नाराज्य्वकोश नतीp,्षे वाई.
प्रा. आ. र. िांदेकर, एम.एससमराठी. (गचणातीp); एम.एससमराठी. (सांनखराज्यकोश नमराठी), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, गचणातीp
चवभाग, चसद्धास्व कोश न्ा व चवजावकोश नि महाचवद्या्राज्य, मुंबई.
सौ. िासंती रा. विन्मरमुळगरमुंद, एम.एससमराठी., मािमराठी प्राधराज्याचपकोश ना, प लेमराि सारडा महाचवद्या्राज्य,

अहमदवकोश निगर; िा्वकोश निा.

डॉ. ि. कत्र. विपळवकोणकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भह चौचतीpकोश नमराठी चवभाग,
इनसटमराठीटरावे म्हणूट ऑफ साराज्यनस, मुंबई; पुणा. ले
प्रा. शं. ल. िवकोरघडे, एम.एससमराठी., मािमराठी वातीpावरणाचवज, भारतीpमराठीराज्य हवामावकोश नि खातीp, ले पुणा. ले
शी. मा. ल. िौंडे, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.
डॉ. द. सी. िौगले, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष) (पुणा ले); पमराठीएच.डमराठी. (अम लेचरकोश ना), संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि संिा्कोश न कोश नविश्वकोकोश नणा

कोश नंना समृचष चवद्यापमराठीठी , दापविश्वको्मराठी.

डॉ. रघरमुिीर द. िौधरी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., गुिरातीpमराठी कोश नसा कोश नादंबरमराठीकोश नार व सममराठीक्षकोश न; प्राधराज्यापकोश न, बिहदमराठी
चवभाग, गुिरातीp चवद्यापमराठीठी , अहमदाबाद.
कै. रा. मवको. िौधरी, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचषचवद्या चवभाग, कोश नंना समृचष महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.
प्रा. िसंत. सरमु. िौधरी, एम.ए., (भरावे म्हणूगविश्वको्); एम.ए. (अस्वशास्त्); बमराठी.एड., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग,

चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवद्या्राज्य, वाई.

डॉ. अशवकोक िौसाळकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., वराज्याखराज्यातीpा, राज्राज्यशास्त् चवभाग, चशवािमराठी चवद्यापमराठीठी ,
कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
सौ. वकोश निंदा जोशीगताप, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.
शी. प्रभाकर शंकरराि जोशीठार, बमराठी.ए. (ऑ.); ए्लए्ल.बमराठी.; संगमराठीतीp चवशारद, सुपबिरटटमेंडटमेंट, इंचडराज्यवकोश नि

वकोश नि लेवहमराठी, मुंबई.

शी. राज्य. कं. जोशीमदाडे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), वाई.

प्रा. प्र. शं. जोशीािडेकर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, चवबि्गडवकोश नि महाचवद्या्राज्य,
सांग्मराठी.
प्रा. द. शी. जोशीवकोग, एम.एससमराठी. (भह चौचतीpकोश नमराठी) (अ्ाहाबाद), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, फगराज्यु्वसवकोश नि

महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.

कै. रा. शी. जोशीवकोग, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवद्या्राज्य, पुणा. ले
शी. ि. दा. जोशीवकोगळेकर, एम.एससमराठी., उपसंिा्कोश न, नराज्याराज्य साहायराज्यकोश न वमैजाचवकोश निकोश न प्रराज्यविश्वकोगशाळा, महाराष्ट्र
शासवकोश नि, मुंबई.
डॉ. अ. कृ. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, एस. राज्यरावे म्हणू. कोश नलॉ् लेि

ऑफ आरस्व व एम. वहमराठी. कोश नलॉ् लेि ऑफ साराज्यनस अँड कोश नलॉमस्व, अंधीन ठे लेरमराठी (परावे म्हणूव्व), मुंबई.

प्रा. अ. म. जोशीवकोशी, एम.ए., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, मराठी मराठी चवभाग, नवहकटविश्वकोचरराज्या महाचवद्या्राज्य, गवालह लेर व
माधीन ठेव महाचवद्या्राज्य,उजमैवकोश नि; पुणा ले.
प्रा. के. ल. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, दरावे म्हणूरसंद लेशवहवकोश नि अचभराज्यांच्कोश नमराठी, अचभराज्यांच्कोश नमराठी

महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.

डॉ. गवको. वि. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचतीpचवजावकोश नि चवभाग, चशवािमराठी
चवद्यापमराठीठी , कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
शीमती दमराज्यंती जोशीवकोशी, प्रखराज्यातीp कोश नथसकोश न वकोश नितीp्वकोश नमराठी व तीpज; अभ्याराज्यागतीp वकोश निंना समृतराज्यकोश न्ा प्राधराज्याचपकोश ना, खमैरागढील संप.
प्रा. वकोश निा. गवको. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ्विश्वकोकोश नमानराज्य चटळकोश न म्हणून राज्युचवकोश निचसप् म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि, मुंबई.
कै. वकोश निा. ह. जोशीवकोशी, आराज्युव्षेद चवशारद, सनमावकोश निवकोश निमराठीराज्य सलागार, आराज्युव्षेद भववकोश नि, मुंबई.
प्रा. पां. ह. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प लेमराि सारडा महाचवद्या्राज्य, अहमदवकोश निगर.
डॉ. रा. वकोश निा. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, ववकोश निसपचतीpचवजावकोश नि चवभाग, मराठी वाडा चवद्यापमराठीठी ,

औरंगाबाद.

प्रा. रा. वभ. जोशीवकोशी, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, डलॉ. बाबासाह लेब आंब लेडकोश नर आरस्व, साराज्यनस अँड कोश नलॉमस्व
कोश नलॉ् लेि, महाड; मुंबई.
सौ. लीवकोश निा जोशीवकोशी, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), पुणा ले.
डॉ. वि. सी. जोशीवकोशी, एम.ए.; बमराठी.एड.; पमराठीएच.डमराठी., वराज्याखराज्यातीpा, राज्राज्यशास्त् चवभाग, सरसवतीpमराठी भुववकोश नि

चशक्षणा संसस लेि ले आरस्व अँड कोश नलॉमस्व महाचवद्या्राज्य, औरंगाबाद.

शी. िेणीमाधिशास्त्ी जोशीवकोशी, आराज्युव्षेदािाराज्य्व, आराज्युव्षेदमराठीराज्य चिचकोश नतसा वराज्यवसाराज्य, मुंबई.
शी. शी. बा. जोशीवकोशी, एम.ए.; चडप.च्ब.एससमराठी., सहसंपादकोश न व मराठी मराठी चवभाग संपादकोश न, राष्ट्रमराठीराज्य
गंससरावे म्हणूिमराठी, कोश न्कोश नत्ता.
कै. वराज्यं. द. वटळक, एम.ए.; बमराठी.एड., अधराज्यापकोश न, चवव लेकोश नवर्मितधीन ठेवकोश निमराठी महाचवद्या्राज्य, हमैदराबाद (आंध्र प्रद लेश).

प्रा. वि. शं. टेंबे, डमराठी.ई.ई.; डमराठी.एम.ई.; बमराठी.ई. (इ् लेनक्ट्रकोश न्); एम.आय.ई. (भारतीp), प्राधराज्यापकोश न,
चवद्युतीp अचभराज्यांच्कोश नमराठी चवभाग, सरकोश नारमराठी तीpं्चवकोश निकोश न लेतीpवकोश नि, कोश नराड.
प्रा. अ. स. टवकोणगांिकर, एम.ई.; एम.आराज्य.ई., प्राधराज्यापकोश न, ससापतराज्य अचभराज्यांच्कोश नमराठी चवभाग,

अचभराज्यांच्कोश नमराठी महाचवद्या्राज्य, कोश नराड.

प्रा. विजोशीराज्या टवकोणगािकर, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, फटमेंि चवभाग, एनलफनसटवकोश नि महाचवद्या्राज्य, मुंबई.
डॉ. तराज्यं. कृ. टवकोपे, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी.; ए्लए्ल.डमराठी., मािमराठी कोश नु्गुरू, मुंबई चवद्यापमराठीठी ; ॲडवहविश्वकोकोश न लेट,
उच्च नराज्याराज्या्राज्य, मुंबई; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य चवचधीन ठे आराज्यविश्वकोग, मुंबई.
कै. मा. ग. टवकोळ,े एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, भह चौचतीpकोश नमराठी चवभाग, गविश्वकोपाळ कोश नंना समृषणा गविश्वकोख् ले

महाचवद्या्राज्य, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.

प्रा. आ. रे. वडस्झा, एम.ए., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, साराज्यनस कोश नलॉ् लेि, कोश नराड; संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि
अचधीन ठेकोश नारमराठी, प्रिा्वकोश नि संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि चवभाग, बडविश्वकोद ले.
कै. िा. रा. ढमढेर,े एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, पुणा ले.
डॉ. ग. िा. तगारे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व चशक्षणााचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र राज्राज्य

चशक्षणास लेवा, सांग्मराठी.

प्रा. गवको. रा. ततििादी, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, कोश नंना समृचष ववकोश निसपचतीpचवजावकोश नि
चवभाग, पंिाबराव कोश नंना समृचष चवद्यापमराठीठी , अकोश नविश्वको्ा; वकोश निागपरावे म्हणूर.
करमु. विमल तरटे, बमराठी.ए. (ऑ.), बावधीन ठेवकोश नि (तीpा. वाई).
प्रा. ग. मं. तलगेरी, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, कोश नमराठीटकोश नचवजावकोश नि चवभाग, कोश नंना समृचष महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.
डॉ. प्रमवकोद तलगेरी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, सटमेंटर ऑफ िम्ववकोश नि सटडमराठीि, सकोश नरावे म्हणू् ऑफ

्ँगव लेचिस, िवाहर्ा् वकोश नि लेहरू चवद्यापमराठीठी , वकोश निवमराठी चदलमराठी.

शी. अ. शी. तांबिेकर, प्रसमवग्व अचभराज्यंतीpा (सटमराठीम व मविश्वकोटर), पचरवहवकोश नि मं्ा्राज्य; सदसराज्य, इननसटटरावे म्हणूट
ऑफ मचरवकोश नि एंचिचवकोश निअस्व (्ं डवकोश नि); मािमराठी प्रमुख अचभराज्यंतीpा, बिसचदराज्या सटमराठीम वकोश नि लेनवहग लेशवकोश नि कोश नंपवकोश निमराठी; भरावे म्हणूतीpपरावे म्हणूव्व अचभराज्यंतीpा व

िहाि चवकोश निरमराठीक्षकोश न, मकोश नमर्कंटाइ् मचरवकोश नि चडपाट्वमटमेंट, भारतीp सरकोश नार; प्रमुख वराज्यवससापकोश न, डटमेंपविश्वको एंचिचवकोश निअबिरग वकस्व,
िुवकोश नि ले गविश्वकोव ले, पणािमराठी (गविश्वकोवा).
प्रा. मरमु. शं. तांबे, बमराठी.एससमराठी. (एंचिचवकोश निअबिरग), मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, राज्यांच्कोश न अचभराज्यांच्कोश नमराठी चवभाग, वकोश नि लेवह्

कोश नलॉ् लेि ऑफ एंचिचवकोश निअबिरग, आय.एन.एस. चशवािमराठी, ्विश्वकोणाावळा; वाराणासमराठी (उत्तर प्रद लेश).

डॉ. रा. िा. तामहवकोश निकर, एम.एससमराठी. (मुंबई); पमराठीएच.डमराठी. (पपचरस), अधराज्यक्ष व वराज्यवससापकोश नमराठीराज्य संिा्कोश न,
चमश्री. लक्षधीन ठेातीpरावे म्हणू चवकोश निगम च्., सुपर ॲ्लॉराज्यज् प्रलॉि लेकट, हमैदराबाद (आंध्र प्रद लेश).
डॉ. मवको. द. तािडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, चशवािमराठी चवद्यापमराठीठी , कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
प्रा. मरमु. म. रते, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त उपप्रािाराज्य्व व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, मुळिमराठी ि लेठी ा

महाचवद्या्राज्य, िळगाव.

शी. र. कं. दळिी, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.

डॉ. रा. वकोश निा. दांडेकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., संसकोश नंना समृतीpि ले गुणाश्री. लक्षमराठी प्राधराज्यापकोश न, पुणा ले चवद्यापमराठीठी ; मावकोश निस लेवमराठी
सचिव, भांडारकोश नर प्राच्राज्यचवद्या संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि मंचदर, पुणा ले.
डॉ. करमुंजोशीवबहारी दास, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न (ओचडराज्या), र लेवह लेनश्शाँ कोश नलॉ् लेि, कोश नटकोश न

(ओचरसा); चवद्यापमराठीठी  अवकोश निुदावकोश नि आराज्यविश्वकोग पुरसकोश नंना समृतीp प्राधराज्यापकोश न.

डॉ. वि. गवको. वदघे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्तमराठी वचरष्ठांच्या  संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, चशक्षा मं्ा्राज्य, वकोश निवमराठी
चदलमराठी; मुंबई.
प्रा. िं. ग. दीवक्षत, डमराठी.एम.ई.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख, राज्यांच्कोश न अचभराज्यांच्कोश नमराठी चवभाग, सरकोश नारमराठी

तीpं्चवकोश निकोश न लेतीpवकोश नि, पुणा. ले

प्रा. प्र. वकोश निा. दीवक्षत, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, मराठी मराठी चवभाग, मुधीन ठेविश्वकोिमराठी महाचवद्या्राज्य, फ्टणा.
शी. विजोशीराज्य दीवक्षत, िमराठी.डमराठी. (आर्मितकोश नट लेकिर), सलागार व वासतीpुचवशारद, ् लेखकोश न, वकोश निाचसकोश न.

कै. वि. मा. दीवक्षत-पटिध्कवकोश नि, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, उपप्रािाराज्य्व व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त्
चवभाग, इसमाई् राज्युसरावे म्हणूफ कोश नलॉ् लेि, मुंबई; वकोश निाचसकोश न रविश्वकोड.
शी. हे. वि. दीवक्षत, डमराठी.एम.ई.ई. (कोश नविश्वकोअर ऑफ चसगवकोश निलस), चवकोश निवंना समृत्त ् लेफट. कोश नवकोश नि्व्, पुणा. ले
डॉ. शी. गं. दीवक्षत, िमराठी.बमराठी.वहमराठी.समराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रभारमराठी उपसंिा्कोश न, पशुवमैद्यकोश नमराठीराज्य िमैव पदास्व चवकोश निर्मितमतीpमराठी

संससा, पुणा; ले बंग्विश्वकोर (कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न).

डॉ. िंदरमुलाल गं. दरमुबे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.च्ट., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख बिहदमराठी चवभाग, कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न
चवद्यापमराठीठी , धीन ठेारवाड (कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न).

पुणा ले.

शी. मवको. रा. देि, बमराठी.एससमराठी. (वह लेटरवकोश निरमराठी), संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, पशुवमैद्यकोश नमराठीराज्य िमैव पदास्व चवकोश निर्मितमतीpमराठी संससा,

डॉ. शां. भा. देि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., संिा्कोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि अँड पविश्वकोसट गपज्राज्युएट चरसि्व
इननसटटरावे म्हणूट, पुणा. ले
शी. स. ग. देि, बमराठी. ए. (ऑ.); एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेकोश नारमराठी, सटमेंच्राज्युरमराठी र लेराज्यलॉवकोश नि, कोश नलराज्याणा.
प्रा. िा. कि. देिधर, एम.ए.; बमराठी.म्हणून राज्युचझकोश न, उपप्रािाराज्य्व, बिितीpामणाराव कोश नलॉ् लेि ऑफ कोश नलॉमस्व, सांग्मराठी.
डॉ. शं. िा. देिधर, एस.टमराठी.समराठी.; बिहदमराठी साचहतराज्य रतवकोश नि; एच.आरल.एम.पमराठी.; राज्यविश्वकोग टमराठीिस्व चड््विश्वकोमा,

स लेवाचवकोश निवंना समृत्त मुखराज्याधराज्यापकोश न व चशक्षणा अचधीन ठेकोश नारमराठी, मुंबई महावकोश निगरपाच्कोश ना चशक्षणा खातीp ले, मुंबई.

शी. मा. ग. देिभकत, िमराठी.डमराठी. आि्व; ए.आरल.आय.; बमराठी.ए., वासतीpुशास्त्ज, तीpांच्कोश न चशक्षणा
संिा्वकोश निा्राज्य; महाराष्ट्र शासवकोश नि पुरसकोश नंना समृतीp प्राधराज्यापकोश न (१९६६–७२), मुंबई.
प्रा. अरकिद देशपांडे, एम.ए., प्रपाठी कोश न, इचतीpहास चवभाग, पुणा ले चवद्यापमराठीठी , पुणा ले.
प्रा. कृ. के. देशपांडे, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणातीp चवभाग, अचभराज्यांच्कोश नमराठी महाचवद्या्राज्य, पुणा; ले

वकोश निाचसकोश न रविश्वकोड.

डॉ. िं. धरमुं. देशपांडे, एम.ए.; डमराठी.च्ट., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, मुंबई चवद्यापमराठीठी ; मािमराठी
चशक्षणा संिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, मुंबई.

शी. जोशी. र. देशपांडे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.) शाखाचधीन ठेकोश नारमराठी, बँकोश न ऑफ महाराष्ट्र, हाडविश्वकोळतीpमराठी तीpा. अहमदपरावे म्हणूर
(चि. उसमावकोश निाबाद).
डॉ. वकोश निा. र. देशपांडे, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी. (मुंबई); ए.एम.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नविश्वको्ंचबराज्या), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त

प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, राज्राज्यशास्त् चवभाग, वकोश निागपरावे म्हणूर चवद्यापमराठीठी , वकोश निागपरावे म्हणूर.

शी. िामवकोश निराि हवर देशपांडे, एफ.समराठी.ए., संगमराठीतीpतीpज व ् लेखकोश न, िाट्वड्व अकोश नौंटंट व ज्राज्य लेष्ठांच्या  भागमराठीदार, म ले.
बाट्मराठीबविश्वकोई अँड पुरविश्वकोचहतीp िाट्वड्व अकोश नौंटंटस, मुंबई.
शी. िास् देशपांडे, एम.ए.; बमराठी.एड.; राष्ट्रभाषा चवशारद, ् लेखकोश न व मुखराज्याधराज्यापकोश न, रावसाह लेब पटवधीन ठे्ववकोश नि

चवद्या्राज्य, पुणा. ले

डॉ. स. ह. देशपांडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष अस्वशास्त्, अस्वशास्त् चवभाग, मुंबई चवद्यापमराठीठी ,
मुंबई; संपादकोश न, समाि प्रबविश्वकोधीन ठेवकोश नि पच्कोश ना, पुणा. ले

प्रा. जा. मा. देशपांडे, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, एनलफनसटवकोश नि
महाचवद्या्राज्य, मुंबई.
डॉ. राज्य. वि. देशमरमुख, बमराठी.एससमराठी.; एम.ई. (धीन ठेातीpुचवजावकोश नि); एम.ई. (राज्यांच्कोश न); पमराठीएच.डमराठी.;

ए.एम.आय.ई., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, धीन ठेातीpुचवजावकोश नि व उतपादवकोश नि अचभराज्यांच्कोश नमराठी चवभाग, सरकोश नारमराठी तीpं्चवकोश निकोश न लेतीpवकोश नि, पुणा ले.

प्रा. वग. द. देकशगकर, बमराठी.ए. (ऑ.) (्ं डवकोश नि); एम.ए. (राज्य ले्), प्राधराज्यापकोश न, चिवकोश निमराठी इचतीpहास, भाषा व
वाङ्मयीनमराज्य; सलागार संपादकोश न, ‘िाराज्यवकोश निमराठीि चरपविश्वकोट’्व , वकोश निवमराठी चदलमराठी.
डॉ. शांवतवकोश निार देसाई, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; पमराठी.िमराठी.चडप. (्मराठीडस), कोश नन्नड कोश नसा-कोश नादंबरमराठीकोश नार;

प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इंगिमराठी चवभाग, चशवािमराठी चवद्यापमराठीठी , कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.

प्रा. वराज्यं. वि. द्रविड, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, बिहदमराठी चवभाग, रािाराम महाचवद्या्राज्य, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
शी. भा. वि. धारप, बमराठी.ई., चि्पटतीpं्ज, चवतीpरकोश न, चवकोश निमी निर्मिती ही सर्वातीp; ले चि्पटचवषराज्यकोश न अभ्याराज्यासकोश न, ् लेखकोश न;
मा्कोश न, अ्कोश ना टलॉकोश नमराठीि, पुणा ले.
प्रा. राज्य. जोशी. धारूरकर, एम.ए. (इचतीpहास); एम.ए. (राज्राज्यशास्त्); एम.एड.; ए्लए्ल.बमराठी.; डमराठी.पमराठी.एड.,

चवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.

शी. रा. रा. धरमुमाळ, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), वाई.
शी. ए. रा. धंगडे, बमराठी.ए.; बमराठी.कोश नलॉम. (्ं डवकोश नि), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त चशक्षणा संिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
प्रा. म. िा. धंड, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, मराठी मराठी चवभाग, एनलफनसटवकोश नि
महाचवद्या्राज्य; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त संिा्कोश न, मराठी मराठी संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि मंडळ, मुंबई; मािमराठी संपादकोश न, ‘मराठी मराठी वाङ्मयीनमराज्यकोश नविश्वकोश’,
मुंबई.

डॉ. सैयराज्यद वकोश निईमरमुदीवकोश नि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, चवदभ्व महाचवद्या्राज्य, अमरावतीpमराठी;
सदसराज्य, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमतीpमराठी मंडळ.
शी. ि. वि. वकोश निगरकर, एम.ए.; आय.पमराठी.एस., कोश नमांडंट, िवकोश निर् हविश्वकोमगाडस्व व डाराज्यर लेकटर, चसनवह्

चडफ लेनस, महाराष्ट्र राज्राज्य, मुंबई.

डॉ. म. कृ. वकोश निाईक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; ए.एम. (प लेवकोश निचसलवह लेचवकोश निराज्या), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इंगिमराठी चवभाग,
कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न चवद्यापमराठीठी , धीन ठेारवाड (कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न).

शी. सरमु. ि. वकोश निाईक, बमराठी.एससमराठी.; ए्लए्ल.बमराठी., सहायराज्यकोश न नराज्याराज्याधीन ठेमराठीश व अपर स् नराज्याराज्याधीन ठेमराठीश, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
डॉ. मवको. वकोश निा. वकोश निात्, बमराठी.एससमराठी.; एम.बमराठी.बमराठी.एस., मुखराज्या्राज्य आराज्युकतीp, महाराष्ट्र राज्राज्य, भारतीp सकोश नाऊट व

गाईड, मुंबई; पुणा. ले

शी. म. का. वकोश निाराज्यकिडी, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एड., चशक्षकोश न, द्रचवड हाराज्यसकोश नरावे म्हणू्, वाई.
शी. राज्य. रा. वकोश निेवकोश निे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारतीpमराठीराज्य हवामावकोश नि खातीp ले; सदसराज्य, ज्राज्यविश्वकोचतीpर्मितवद्या
पचरसंससा, पुणा ले.
प्रा. ि. प्र. वकोश निेरलेकर, ए्लए्ल.बमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, ्लॉ. कोश नलॉ् लेि; वकोश नमराठी्, पुणा ले.
शी. बाळ जोशी. पंवडत, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी.; साचहतराज्य चवशारद, क्रमराठीडासममराठीक्षकोश न व ् लेखकोश न,

आकोश नाशवाणामराठीवरमराठी् चक्रकोश न लेट समा्विश्वकोिकोश न व रणािमराठी चक्रकोश न लेटपटरावे म्हणू, पुणा ले.

सौ. भागराज्यशी अ. पंवडत, बमराठी.ए.; चड््विश्वकोमा इवकोश नि िरलवकोश निपच्झम, वाई.
डॉ. अ. द. पटिध्कवकोश नि, बमराठी.ई. (चसनवह्) (पुणा ले); एम.ई. (चसनवह्) (मुंबई); पमराठीएच.डमराठी. (एंचिचवकोश निअबिरग
अँड ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी) (वकोश निागपरावे म्हणूर), वचरष्ठांच्या  तीpांच्कोश न वराज्यवससापकोश न, ॲसविश्वकोचसएट लेड इंडनस्ट्रराज्य् कोश ननस्टंटस पविश्वकोलराज्युशवकोश नि
कोश नं्ट्रविश्वको् चडनवहिवकोश नि, मुंबई.

डॉ. अ. वि. पटिध्कवकोश नि, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी. (ट लेक.), संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि चवभाग,
समराठीबा चरसि्व सटमेंटर, मुंबई.
प्रा. ग. कृ. पटिध्कवकोश नि, एम.एससमराठी. (बवकोश निारस); एम.ए. (कोश नँटब), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, गचणातीp

चवभाग, इननसटटरावे म्हणूट ऑफ साराज्यनस, वकोश निागपरावे म्हणूर.

प्रा. म. गं. पटिध्कवकोश नि, एम.ए.; एम.एड.; डमराठी.पमराठी.एड.; प्रािाराज्य्व, िंद्रश लेखर आगाश ले शाचरचरकोश न चशक्षणा
महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.
प्रा. मा. बा. पटिध्कवकोश नि, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, संसकोश नंना समृतीp व प्राकोश नंना समृतीp भाषा-साचहतराज्य चवभाग,

फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवद्या्राज्य, पुणा. ले

कै. वि. भा. पटिध्कवकोश नि, बमराठी.ए.; ए्लए्ल.बमराठी., अचधीन ठेवकतीpा, हाराज्यकोश नविश्वकोट,्व वाई.
सौ. शरमुभदा अ. पटिध्कवकोश नि, एम.एस.ए.एम. (गुिरातीp आराज्युव्षेद चवद्यापमराठीठी ), खािगमराठी वमैद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य,
मुंबई.
डॉ. सौ. सवरता अ. पटिध्कवकोश नि, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., शास्त्मराठीराज्य संशविश्वकोचधीन ठेकोश ना, वकोश निपशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न्

्पबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा ले.

कै. सी. वही. पदमवकोश निाभवकोश नि, मािमराठी औद्यविश्वकोचगकोश न चवकोश निरमराठीक्षकोश न, उद्यविश्वकोग संिा्वकोश निा्राज्य, मं्ा्राज्य, मुंबई.
प्रा. िसंत परब, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंबिटग), अचधीन ठेष्ठांच्या ातीpा, शासकोश नमराठीराज्य कोश न्ा महाचवद्या्राज्य, औरंगाबाद.
शी. वकोश निरेश परळीकर, एम.ए.; बमराठी.एड., संपादकोश न, मराठी मराठी चवभाग, वकोश निपशवकोश नि् बुकोश न ्ट्रसट इंचडराज्या, वकोश निवमराठी
चदलमराठी.
प्रा. प्र. वकोश निा. परांजोशीपे, एम.ए.; एम.च्ट.; पदवराज्युत्तर आंग्भाषा अधराज्यापवकोश नि पदचवकोश ना, प्रपाठी कोश न, वंना समृत्तप्

चवद्या चवभाग, पुणा ले चवद्यापमराठीठी , पुणा. ले

प्रा. राज्य. रा. परांजोशीपे, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भह चौचतीpकोश नमराठी चवभाग, चवदभ्व महाचवद्या्राज्य, अमरावतीpमराठी.
डॉ. स. राज्य. परांजोशीपे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ए.झ लेड.; डमराठी.ए.एस.एफ. (मुंबई), प्राधराज्यापकोश न,
प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग व प्रमुख, िमराठीवचवजावकोश नि चवभाग, मलॉडवकोश नि्व कोश नलॉ् लेि, पुणा ले; खािगमराठी वमैद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, पुणा ले.
डॉ. आ. शं. परांडेकर, बमराठी.ए.एम.एस. (पुणा ले), खािगमराठी वमैद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
कै. शं. आ. परांडेकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, िवकोश नितीpा महाचवद्या्राज्य (द लेविंद कोश नलॉ् लेि),

अिु्ववकोश निवकोश निगर; (चि. कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर) स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रािाराम महाचवद्या्राज्य, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.

कै. म. प. पांडे, पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, रचशराज्यवकोश नि चवभाग, सटमें्ट्र् इननसटटरावे म्हणूट ऑफ इंनग्श अँड
फलॉचरवकोश नि ्ँगव लेचिस, हमैदराबाद (आंध्र प्रद लेश).
डॉ. अ. वराज्यं. पाटील, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, महातमा फु् ले कोश नंना समृचष चवद्यापमराठीठी , राहुरमराठी (चि.

अहमदवकोश निगर).

सौ. विमला पाटील, बमराठी.ए. (ऑवकोश निस्व); ए्लए्ल.बमराठी.; चड््विश्वकोमा इवकोश नि िरलवकोश निपच्झम (्ं डवकोश नि), संपाचदकोश ना,
‘फ लेचमवकोश निा’ पाचक्षकोश न, मुंबई.
डॉ. शा. दा. पाटील, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचतीpचवजावकोश नि व सरावे म्हणूकमिमराठीवचवजावकोश नि चवभाग,

पुणा ले चवद्यापमराठीठी , पुणा ले.

प्रा. वश. जा. पाटील, एम.एससमराठी., प्रािाराज्य्व, साराज्यनस कोश नलॉ् लेि, सातीpारा.
शी. ह. कि. पाटील, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अधीन ठेमराठीक्षकोश न, श लेतीpकोश नमराठी शाळा (मांिरमराठी); चवकोश निरमराठीक्षकोश न, श लेतीpकोश नमराठी शाळा,
मुंबई राज्राज्य; पुणा. ले

पुणा ले.

डॉ. श. परमु. पाठक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवद्या्राज्य,

डॉ. के. वि. पावकोश निसे, बमराठी.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; बमराठी.टमराठी.; एम.एड.; डमराठी.पमराठी.एड., प्राधराज्यापकोश न, चशक्षणाशास्त्
संससा, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.
प्रा. र. ग. पावकोश निसे, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, श्री. लक्षमराठीमतीpमराठी वकोश निासमराठीबाई

दामविश्वकोदर ठी ाकोश नरसमराठी मचह्ा चवद्यापमराठीठी , मुंबई.

शी. वि. कि. पािगी, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), वाई.
शी. का. ग. वपत्रे, एम.ए., चब्रग लेचडराज्यर (चवकोश निवंना समृत्त), प्रमुख, संरक्षणाशास्त् चवभाग, पुणा ले चवद्यापमराठीठी , पुणा ले.
कै. शी. वराज्यं. परमुणतांबेकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, चडपाट्वमटमेंट ऑफ कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी,
मुंबई चवद्यापमराठीठी , मुंबई.

पुणा ले.

प्रा. िा. ल. परमुरवकोवहत, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, भह चौचतीpकोश नमराठी चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवद्या्राज्य,

कै. अ. द. परमुसाळकर, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त संिा्कोश न व प्राधराज्यापकोश न, भांडारकोश नर
प्राच्राज्यचवद्या संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि मंचदर, पुणा ले; मािमराठी उपसंिा्कोश न तीpसा उपसंपादकोश न, इचतीpहास चवभाग व इचतीpहास गंसमा्ा,
भारतीpमराठीराज्य चवद्याभववकोश नि, मुंबई.

डॉ. सरमु. वकोश नि. पेंडसे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, संसकोश नंना समृतीp चवभाग, चवदभ्व महाचवद्या्राज्य, अमरावतीpमराठी.

प्रा. करमु. का. वद. पेणढरकर, एम.ए.; बमराठी.टमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, गचणातीp चवभाग, एनलफनसटवकोश नि महाचवद्या्राज्य,
मुंबई.
प्रा. रा. वकोश निा. पवकोखरकर, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); रा. भा. प्रवमराठीणा, प्राधराज्यापकोश न, कोश नमराठीटकोश नचवजावकोश नि चवभाग, महातमा

फु् ले कोश नंना समृचष चवद्यापमराठीठी , राहुरमराठी (अहमदवकोश निगर).

प्रा. िं. रा. पवकोतवकोश निीस, एम.ए., प्रािाराज्य्व, मुळिमराठी ि लेठी ा महाचवद्या्राज्य, िळगाव.
कै. वकोश निा. ह. फडके, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणातीp चवभाग, कोश नमराठीर्मिततीp महाचवद्या्राज्य, मुंबई.
डॉ. भालिंद्र फडके, एम.ए.; बमराठी.टमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्यातीpा, मराठी मराठी चवभाग, पुणा ले चवद्यापमराठीठी , पुणा ले.
प्रा. वि. शं. फडके, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, मुंबई चवद्यापमराठीठी , मुंबई.

प्रा. वकोश निा. अ. फडणीस, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), मािमराठी प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, उद्यावकोश निचवजावकोश नि चवभाग, महातमा
फु् ले कोश नंना समृचष चवद्यापमराठीठी , राहुरमराठी (अहमदवकोश निगर).
प्रा. मवको. परमुं. फाटक, एम.एससमराठी., प्रािाराज्य्व व प्रमुख, भह चौचतीpकोश नमराठी चवभाग, डलॉ. दातीpार चवजावकोश नि व वाचणाज्राज्य

महाचवद्या्राज्य व डलॉ. ब लेह लेर ले मावकोश निवराज्य महाचवद्या्राज्य, चिपळरावे म्हणूणा.

शी. धै. शं. फाळके, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), सातीpारा रविश्वकोड (तीpा. कोश नविश्वकोर लेगाव).
प्रा. अ. अ. अ. फैजोशीी, एम.ए. (कोश नँटब); बार ॲट ्लॉ, मािमराठी प्रािाराज्य्व, गवहनमर्न्मेंट ्लॉ कोश नलॉ् लेि, मुंबई;
भारतीpमराठीराज्य रािदरावे म्हणूतीp (ईचि्तीp); अभ्याराज्यागतीp प्राधराज्यापकोश न, मपकगमराठी् चवद्यापमराठीठी  (कोश नपवकोश निडा), कोश नटमेंचब्रि चवद्यापमराठीठी  (इंग्ं ड),
्लॉस अँि लेलस चवद्यापमराठीठी  (कोश नपच्फविश्वकोर्मितवकोश निराज्या); मावकोश निस लेवमराठी सदसराज्य, अर लेचबकोश न अकोश नादममराठी, दमासकोश नस, कोश नमैरविश्वको; सदसराज्य,
कोश नटमेंद्रमराठीराज्य ्विश्वकोकोश नस लेवा आराज्यविश्वकोग, चदलमराठी; मुंबई.
डॉ. बाळ फंडके, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (्ं डवकोश नि), प्रमुख, प्रारणा िमराठीवचवजावकोश नि व वराज्यावसाराज्यमराठी आरविश्वकोगराज्य

चवभाग (वमैद्यकोश नमराठीराज्य प्रभाग), भाभा ॲटलॉचमकोश न चरसि्व सटमेंटर, तीpुभ्षे, मुंबई.

डॉ. िंद्रकांत बांवदिडेकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्यातीpा, बिहदमराठी चवभाग, पुणा ले चवद्यापमराठीठी , पुणा. ले
प्रा. प्र. म. बांवदिडेकर, एम.ए., अचधीन ठेवराज्याखराज्यातीpा, राज्राज्यशास्त् चवभाग, रामवकोश निाराराज्यणा रुईराज्या महाचवद्या्राज्य,
मुंबई.
डॉ. गं. वि. बापट, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, इंगिमराठी चवभाग, वकोश निह चौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या

महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.

कै. ग. कृ. बापट, चकोश न््लोसकोश नर ऑइ् एंचिनस च्., पुणा ले.
डॉ. भ. ग. बापट, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, गविश्वकोख् ले अस्वशास्त् संससा, पुणा ले.
कै. शी. ह. बापट, िमराठी.बमराठी.वहमराठी.समराठी. (मुंबई), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त पशुसंवधीन ठे्ववकोश नि उपसंिा्कोश न, पुणा ले.
डॉ. सरवकोवजोशीवकोश निी बाबर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., संपाचदकोश ना, समािचशक्षणा मा्ा, पुणा ले.
डॉ. िा. द. बेंद्रे, एम.ए.; बमराठी.एड.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, कोश नन्नड चवभाग, चकोश नट ले् कोश नलॉ् लेि,
धीन ठेारवाड (कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न).

डॉ. वि. द. बवकोरकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूचवजावकोश नि चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवद्या्राज्य,
पुणा ले.
डॉ. मरमु. ववकोश नि. बवकोरले, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); आय.ए.आरल.आय.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख,

कोश नमराठीटकोश नचवजावकोश नि चवभाग, पंिाबराव कोश नंना समृचष चवद्यापमराठीठी , अकोश नविश्वको्ा.
शी. सरमु. ि. बवकोराटे, बमराठी.ए.(ऑ.), वाई.

प्रा. रा. र. बवकोरूडे, एम.ए., अचधीन ठेवराज्याखराज्यातीpा, मावकोश निसशास्त् चवभाग, जावकोश निचवजावकोश नि महाचवद्या्राज्य,
औरंगाबाद.
करमु. माधरमुरी ब्रहे, एम.ए., वाई.
शी. गरमुलाबदास ब्रवकोकर, बमराठी.ए., गुिरातीpमराठी ् लेखकोश न, मुंबई.

डॉ. गवको. के. भट, एम.ए.; पमराठीएि.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त संिा्कोश न, भांडारकोश नर प्राच्राज्यचवद्या संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि मंचदर,
पुणा ले.
करमु. वकोश निवलवकोश निी भट, एम.एससमराठी., मािमराठी संपादवकोश नि साहायराज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; पुणा ले.
प्रा. अ. के. भागित, एम. ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवद्या्राज्य, वाई; पुणा ले.
प्रा. अ. वि. भागित, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.
शीमती दरमुग्या भागित, एम.ए., ् लेचखकोश ना, मुंबई.
प्रा. वकोश निवलवकोश निी भागित, एम.ए.; िमराठी.डमराठी.आट्व; ए.एम., साहायराज्यकोश न अचधीन ठेवराज्याखराज्यातीpमराठी, सर ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू्

ऑफ आट्व, मुंबई.

डॉ. ि. राज्य. भागित, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); पमराठीएच.डमराठी., प्रािाराज्य्व, आवकोश निंद चवकोश निकोश न लेतीpवकोश नि कोश नंना समृचष महाचवद्या्राज्य,
वरविश्वकोरा (चि. िंद्रपरावे म्हणूर).
कै. राज्य. वकोश निा. भाट, एम.एससमराठी.; बमराठी. ए.; बमराठी.टमराठी., प्राधराज्यापकोश न, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
डॉ. सौ. कमल राज्य. भालेराि, ए्ल.समराठी.पमराठी.एस. (मुंबई), खािगमराठी वमैद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, वाई.
डॉ. राज्य. तराज्यं. भालेराि, एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, वाई.
प्रा. शी. द. भािे, बमराठी.ए.; एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भह चौचतीpकोश नमराठी चवभाग व उपप्रािाराज्य्व, स.

प. महाचवद्या्राज्य, पुणा. ले

कै. ब. िा. वभडे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, स. प. महाचवद्या्राज्य, पुणा. ले
डॉ. र. द. वभडे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भह चौचतीpकोश नमराठी चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.
डॉ. वि. प. वभडे, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); पमराठीएच.डमराठी. (मुंबई); पमराठीएच.डमराठी. (आराज्यविश्वकोवा), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अधीन ठेमराठीक्षकोश न
कोश नंना समृचष अचधीन ठेकोश नारमराठी, कोश नंना समृचष चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य व मािमराठी प्रािाराज्य्व, कोश नंना समृचष महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.
डॉ. वि. वि. वभडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; कोश नावराज्यतीpमराठीस;्व राज्याचजकोश निरावे म्हणूडामचणा; श्री. लक्षह चौतीpा्ं कोश नार, प्रपाठी कोश न, संसकोश नंना समृतीp

चवभाग, पुणा ले चवद्यापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ. सरमुभाष भेणडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, कोश नमराठीर्मिततीp महाचवद्या्राज्य,
मुंबई; सदसराज्य, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमतीpमराठी मंडळ.
शी. प्र. बा. भवकोईटे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एड., चशक्षकोश न, श्री. लक्षमराठी चसद्ध लेश्वर हाराज्यसकोश नरावे म्हणू्, तीpडवळ ले समंतीp (तीpा.

कोश नविश्वकोर लेगाव, चि. सातीpारा.).

शी. दौलतराि भवकोसले, बमराठी.ए. (ऑवकोश निस्व), मािमराठी चवधीन ठेावकोश नि पचरषद सदसराज्य; ् लेखकोश न, चशक्षणा क्ष ले्ातीpमराठी्
कोश नाराज्य्वकोश नतीpी निर्मिती ही सर्वा, मुंबई.
प्रा. भा. ल. भवकोळे, एम.ए., अचधीन ठेवराज्याखराज्यातीpा, राज्राज्यशास्त् चवभाग, वकोश निागपरावे म्हणूर चवद्यापमराठीठी , वकोश निागपरावे म्हणूर.
डॉ. मरमु. वि. भवकोळे, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; एम.डमराठी., वराज्याखराज्यातीpा व प्रमुख, शास्त्मराठीराज्य संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि चवभाग, िमराठी. एस.

कोश नलॉ् लेि ऑफ राज्यविश्वकोग, कोश नमैवलराज्यधीन ठेाम सचमतीpमराठी, ्विश्वकोणाावळा.

प्रा. रा. म. मराठे, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी.; एम.एड., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, कोश नलॉ् लेि ऑफ एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, धीन ठेुळ ले.
प्रा. मरमु. का. महाजोशीवकोश नि, एम.एससमराठी.,

प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचतीpचवजावकोश नि चवभाग, चवदभ्व महाचवद्या्राज्य,

अमरावतीpमराठी.
प्रा. शी. द. महाजोशीवकोश नि, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचतीpचवजावकोश नि चवभाग, गविश्वकोपाळ कोश नंना समृषणा गविश्वकोख् ले

महाचवद्या्राज्य, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.

प्रा. म. बा. मांडके, एम.एससमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्यातीpा, मावकोश निवशास्त् चवभाग, पुणा ले चवद्यापमराठीठी , पुणा. ले
सौ. ितरमुरा मांढरे, एम.ए., वाई.
डॉ. म. शी. माटे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारतीpमराठीराज्य इचतीpहास व संसकोश नंना समृचतीp आचणा
पुरातीpत्त्वाची होय. सदरवचवद्या, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले
शी. वि. स. माडीिाले, मािमराठी सहसंपादकोश न, ‘कोश न लेसरमराठी’; प्कोश नार, पुणा. ले
शी. अ. गवको. माराज्यदेि, बमराठी.ई.; एम.आय.ई. (भारतीp), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचभराज्यंतीpा, पुणा ले.
डॉ. िा. वि. वमराशी, एम.ए.; सनमानराज्य डमराठी.्मराठीट. (मुंबई, सागर व वकोश निागपरावे म्हणूर), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व व

प्राधराज्यापकोश न, संसकोश नंना समृतीp चवभाग, चवदभ्व महाचवद्या्राज्य, अमरावतीpमराठी; भरावे म्हणूतीpपरावे म्हणूव्व सनमानराज्य संिा्कोश न, पदवराज्युत्तर चवभाग
(मावकोश निवराज्य शाखा); सनमानराज्य प्राधराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारतीpमराठीराज्य इचतीpहास आचणा संसकोश नंना समृचतीp, वकोश निागपरावे म्हणूर चवद्यापमराठीठी , वकोश निागपरावे म्हणूर.
डॉ. वकोश निरेंद्र वमश, एम.ए. (चवश्वभारतीpमराठी); पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न (ओचडराज्या), चवश्वभारतीpमराठी, शांचतीpचवकोश निकोश न लेतीpवकोश नि

(प. बंगा्).

प्रा. रा. के. मरमुटाटकर, एम.ए., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, मावकोश निवशास्त् चवभाग, पुणा ले चवद्यापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ. म. अ. मेहेंदळे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, संसकोश नंना समृतीp चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
शी. वि. वि. मवकोडक, परकोश नमराठीराज्य भाषा प्रमाणाप्, सभासद, प्रशासकोश न मंडळ, ज्राज्यविश्वकोचतीpर्मितवद्या पचरसंससा, पुणा ले.
डॉ. रा. शा. मवकोरखंडीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, राज्राज्यशास्त् चवभाग, मराठी वाडा चवद्यापमराठीठी ,
औरंगाबाद.

प्रा. विश्वास राज्यंद,े िमराठी.डमराठी. आट्व (डलॉईंग अँड पटमेंबिटग), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, र लेखा व चि्कोश न्ा शाखा, सर
ि ले. ि ले. कोश न्ा महाचवद्या्राज्य, मुंबई.
शी. ह. वराज्यं. राज्यादक, बमराठी.एिमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त चशक्षकोश न, द्रचवड हाराज्यसकोश नरावे म्हणू्, वाई.

पुणा ले.

डॉ. टी. टी. रघरमुवकोश निारन, एम.ए.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, गचणातीp चवभाग, पुणा ले चवद्यापमराठीठी ,

डॉ. गं. िा. रहाळकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., शास्त्ज, िमराठीवचवजावकोश नि व कोश नंना समृचषचवजावकोश नि चवभाग, भाभा
ॲटलॉचमकोश न चरसि्व सटमेंटर, तीpुभ्षे, मुंबई.

प्रा. म. रा. राईलकर, एम.एससमराठी. (गचणातीp); एम.एससमराठी. (सांनखराज्यकोश नमराठी), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, गचणातीp
चवभाग आचणा उपप्रािाराज्य्व, स. प. महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.
डॉ. अ. कि. रावकोश निडे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, पुणा ले चवद्यापमराठीठी , पुणा. ले
प्रा. अशवकोक रावकोश निडे, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी.; संगमराठीतीpािाराज्य्व, संिा्कोश न, मुंबई चवद्यापमराठीठी , संगमराठीतीp कोश नटमेंद्र, मुंबई.
डॉ. द. र. रावकोश निडे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ई.एस.आय, प्रपाठी कोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, पुणा ले

चवद्यापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ. पंढरीवकोश निार रावकोश निडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचतीpहास चवभाग, मराठी वाडा चवद्यापमराठीठी ,
औरंगाबाद.
प्रा. एलए. ए. रॉव्रिगजोशी, प्राधराज्यापकोश न, ढील संपटमेंप ले कोश नलॉ् लेि ऑफ आट्वस अँड साराज्यनस, पणािमराठी (गविश्वकोवा).
प्रा. स. के. रुईकर, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचतीp चवकोश नंना समृचतीpचवजावकोश नि, कोश नंना समृचष महाचवद्या्राज्य,

कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.

डॉ. प्र. िा. रेगे, एम.ए.; ए्लए्ल.एम.; पमराठीएच.डमराठी. (्ं डवकोश नि), प्रािाराज्य्व, नराज्यरावे म्हणू ्लॉ कोश नलॉ् लेि, मुंबई.
डॉ. म. शं. रेगे, एमएससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ए.ई.बमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग,
इननसटटरावे म्हणूट ऑफ साराज्यनस, मुंबई.
प्रा. मे. परमुं. रेग,े एम.ए., मािमराठी प्रािाराज्य्व, प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, तीpत्त्वाची होय. सदरवजावकोश नि चवभाग, कोश नमराठीर्मिततीp महाचवद्या्राज्य,

मुंबई; कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी संपादकोश न, ‘वकोश निवभारतीp’ माचसकोश न, वाई; सदसराज्य, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमतीpमराठी मंडळ; प्रमुख, पारमराठीख
सटमेंटर फलॉर एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि् सटडमराठीि, मुंबई.
डॉ. िा. वि. लिाटे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी. (ट लेक.), उतपादवकोश नि वराज्यवससापकोश न,

ह लेकसट फामी निर्मिती ही सर्वासराज्युचटकोश न् च्., मुंबई.

डॉ. प्र. ग. लाळे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, संसकोश नंना समृतीp चवभाग, उसमाचवकोश निराज्या चवद्यापमराठीठी , हमैदराबाद
(आंध्र प्रद लेश).
प्रा. ग. ह. वलमराज्ये, एम.ई. (इ् लेनक्ट्रकोश न्), प्राधराज्यापकोश न, चवद्युत् अचभराज्यांच्कोश नमराठी चवभाग, अचभराज्यांच्कोश नमराठी

महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.

कै. वद. ह. वलमराज्ये, एम.ए., पुणा ले.
शी. रा. के. लेल,े बमराठी.ए.; चडप.च्ब., प्कोश नार, मािमराठी सहसंपादकोश न, ‘महाराष्ट्र टाइम्हणून स’ व मािमराठी
गंसपा्, महाराष्ट्र चवचधीन ठेमंडळ गंसा्राज्य, मुंबई.
डॉ. रा. द. लेल,े प्राधराज्यापकोश न, म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि, वकोश निागपरावे म्हणूर.
डॉ. वह. तरमु. लवकोखंडे, बमराठी.एससमराठी.; एम.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी., राज्युवकोश नि लेसकोश नविश्वको सकोश नलॉ्र (रचशराज्या),

प्राधराज्यापकोश न, चडपाट्वमटमेंट ऑफ कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मुंबई चवद्यापमराठीठी , मुंबई.

प्रा. सरमुरेंद्र िडगािकर, एम.ए. (मुंबई); सर्मितटचफकोश न लेट (हाराज्यड ले्बग्व), वकोश निंना समृतराज्य-कोश न्ावंतीp, वकोश निंना समृतराज्यचशक्षकोश न,
संससापकोश न व िा्कोश न, बिकोश नचकोश नणामराठीवंना समृंद वकोश निंना समृतराज्या्राज्य, पुणा ले व मुंबई; प्राधराज्यापकोश न, िम्ववकोश नि चवभाग, रूपार ले् कोश नलॉ् लेि, मुंबई.

डॉ. सौ. शराज्यामला सरमु. िवकोश निारसे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., पुणा. ले
डॉ. शी. भा. िणर्डेकर, एम.ए.; डमराठी.च्ट., प्रमुख, संसकोश नंना समृतीp चवभाग, वकोश निागपरावे म्हणूर चवद्यापमराठीठी , वकोश निागपरावे म्हणूर.
डॉ. िंद्रकांत ित्कक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, मराठी मराठी चवभाग, श्री. लक्षमराठीमतीpमराठी वकोश निासमराठीबाई दामविश्वकोदर ठी ाकोश नरसमराठी
मचह्ा चवद्यापमराठीठी , मुंबई.

वकोश निागपरावे म्हणूर.

डॉ. िसंत कृषण िऱहाडपांडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, चहस्लॉप कोश नलॉ् लेि,

डॉ. वद. मरमु. िाघ, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, स. प. महाचवद्या्राज्य, पुणा. ले
शी. बाप् िाटिे, संपादकोश न, ‘मराज्यरावे म्हणूरपंख’ व ‘कोश नसा्कममराठी’; अवकोश निुबविश्वकोधीन ठेपट चदगदश्वकोश न, पटकोश नसा-संवाद ् लेखकोश न,
पुणा ले.
शी. वि. स. िाकळबे, बमराठी.ए. (ऑ.), प्कोश नार व ् लेखकोश न, प्रकोश नाशवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, इंचडराज्यवकोश नि इननसटटरावे म्हणूट ऑफ

एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, पुणा. ले

प्रा. प्र. भ. िैद, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचतीpचवजावकोश नि चवभाग, आरल. वाय. कोश न ले. साराज्यनस
कोश नलॉ् लेि, वकोश निाचसकोश न.
कै. अ. वभ. शहा, एम.एससमराठी. (मुंबई); एम.एससमराठी. (पुणा ले), मावकोश निद प्राधराज्यापकोश न, इंचडराज्यवकोश नि इननसटटरावे म्हणूट ऑफ

एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, पुणा; ले संिा्कोश न, प्राजपाठी शाळा, पुणा ले कोश नटमेंद्र; अधराज्यक्ष, इंचडराज्यवकोश नि स लेकराज्यु्र सविश्वकोसाराज्यटमराठी; संपादकोश न, ‘द
स लेकराज्यु्चरसट’ व ‘नराज्यरावे म्हणू क लेसट’ दमैमाचसकोश न, पुणा ले.
प्रा.

मवको.

गरमु.

एम.आय.एस.टमराठी.ई.;

शहा,

बमराठी.ई.

(चसनवह्);

आय.आरल.एस.ई.आय.ए.एस;

एफ.आय.ई.;
एम.आय.टमराठी.

एफ.आय.वहमराठी.;

(अम लेचरकोश ना),

एम.आय.िमराठी.एस.;

प्रािाराज्य्व

अचभराज्यांच्कोश नमराठी

महाचवद्या्राज्य, औरंगाबाद.
शीमती वकोश निम्कदा शहाणे, एम.ए., चसचवकोश निराज्यर चरसि्व अचससटंट, चफलम अँड ट लेच्नवहिवकोश नि इनसटमराठीटरावे म्हणूट, पुणा. ले
शी. मवको. जा. शहाणे, बमराठी.ए.(ऑ.); चवश लेष अधराज्यराज्यवकोश नि, टविश्वकोर्शाँटविश्वको चवद्यापमराठीठी , टविश्वकोर्शाँटविश्वको (कोश नपवकोश निडा); चवकोश निवंना समृत्त

संपकोश नी निर्मिती ही सर्वाचधीन ठेकोश नारमराठी, परराष्ट्र संबंधीन ठे मं्ा्राज्य, भारतीp सरकोश नार; मािमराठी संिा्कोश न, वंना समृत्तप्चवद्या चवभाग, पुणा ले चवद्यापमराठीठी ;
सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य भाषा सलागार मंडळ, पुणा. ले
कै. शा. वि. शहाणे, एम.ए.; एस.टमराठी.समराठी.; राष्ट्रभाषा कोश नविश्वकोचवद, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त मुखराज्याधराज्यापकोश न, पुणा. ले

शी. र. रू. शाह, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी., मािमराठी सहसंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; पुणा. ले
शी. मा. कृ. कशदे, ि ले.पमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नपप्टवकोश नि; माचहतीpमराठीपट चवकोश निमी निर्मिती ही सर्वातीpा, चदगदश्वकोश न, चवकोश निव लेदकोश न आचणा मािमराठी

प्कोश नार, मुंबई.

डॉ. शा. वकोश निा. वशरवकोडकर, बमराठी.एससमराठी.; एम.बमराठी.बमराठी.एस.; एम.एससमराठी. (म लेचडकोश न्), प्राधराज्यापकोश न,
शरमराठीरचक्रराज्याचवजावकोश नि, बमराठी. ि ले. म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले
प्रा. सरमु. स. वशरवकोडकर, एम.एससमराठी.; प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भह चौचतीpकोश नमराठी चवभाग, श्री. लक्षमराठी वारणाा महाचवद्या्राज्य,

वारणाावकोश निगर.

शी. अ. िा. शेंडे, एम.एससमराठी., साहायराज्यकोश न अचभराज्यंतीpा, आकोश नाशवाणामराठी (चवचवधीन ठे भारतीpमराठी), मुंबई.
करमु. रुकसावकोश निा महम्दवमराज्यियाँ शेख, एम.ए., वाई.

प्रा. बा. ग. शेजोशीिलकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, रुपार ले् कोश नलॉ् लेि,
मुंबई.
कै. वकोश निा. स. शीखंडे, बमराठी.ए.; ए्लए्ल.बमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त चडनस्ट्रकट आचणा स लेशनस िज; मािमराठी

अचधीन ठेवराज्याखराज्यातीpा, चवचधीन ठे महाचवद्या्राज्य, ब लेळगाव; मुंबई.

डॉ. श. शं. शीखंडे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणातीp चवभाग, मुंबई
चवद्यापमराठीठी , मुंबई; वकोश निागपरावे म्हणूर.
शी. का. शी. शीववकोश नििासािाराज्य्क, राष्ट्रभाषा चवशारद (बिहदमराठी); चवदावकोश नि (तीpचमळ व संसकोश नंना समृतीp), वंना समृत्तप्कोश नार,

् लेखकोश न व साहायराज्यकोश न संपादकोश न, ‘कोश न्मै महळ’, मद्रास.

प्रा. बाबरमुराि सडिेलकर, िमराठी.डमराठी. आट्व (पटमेंबिटग); आट्व एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि (अम लेचरकोश ना), वराज्यावसाचराज्यकोश न चि्कोश नार,
भरावे म्हणूतीpपरावे म्हणूव्व प्राधराज्यापकोश न, सर ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑफ आट्व, मुंबई; कोश न्ा संिा्कोश न, कोश न्ा संिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य,
मुंबई.

डॉ. अ. ब. सप्रे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, ववकोश निसपचतीpचवजावकोश नि चवभाग, मराठी वाडा चवद्यापमराठीठी ,
औरंगाबाद.
शी. गवको. वि. सप्रे, बमराठी. ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त संिा्कोश न, तीpं्चशक्षणा चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले

पुणा ले.

कै. वद. द. समर्क, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवद्या्राज्य,

डॉ. मवकोश निवकोहरराराज्य सरदेसाराज्य, एम.ए. (मुंबई); डमराठी.च्ट. (पपचरस), प्रमुख, फटमेंि चवभाग, मुंबई चवद्यापमराठीठी ,
मुंबई.
डॉ. सतराज्येंद्रवकोश निार सम्या, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, आधीन ठेुचवकोश निकोश न भारतीpमराठीराज्य भाषा चवभाग, गह चौहातीpमराठी

चवद्यापमराठीठी , गह चौहातीpमराठी (आसाम).

डॉ. द. वि. सलगर, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; एम.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, शरमराठीरचक्रराज्याचवजावकोश नि, गँट म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि,
मुंबई.
प्रा. ि. गवको. सहस्त्बरमुद्धे, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त सहसंिा्कोश न, प्रशासकोश नमराठीराज्य अचधीन ठेकोश नारमराठी महाचवद्या्राज्य,

महाराष्ट्र शासवकोश नि, मुंबई; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, दामविश्वकोदर वाचणाज्राज्य व अस्वशास्त् महाचवद्या्राज्य, मडगाव; मुंबई.

प्रा. एकवकोश निार साखळकर, एम.ए., अचधीन ठेवराज्याखराज्यातीpा, राज्राज्यशास्त् चवभाग, कोश नमराठीर्मिततीp महाचवद्या्राज्य, मुंबई.
शी. तराज्यं. रा. साठे, एम.एससमराठी.; ए.आय.आय.एससमराठी., औद्यविश्वकोचगकोश न सलागार, मुंबई.
डॉ. राज्य. स. साठे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (वकोश निलॉस्व कोश नपरविश्वको्ाराज्यवकोश निा), प्रपाठी कोश न, सांनखराज्यकोश नमराठी चवभाग, मुंबई
चवद्यापमराठीठी , मुंबई.
शी. र. रा. साठे, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), वाई.
डॉ. सतराज्यरंजोशीवकोश नि साठे, बमराठी.ए.; ए्लए्ल.एम.; एस.ि ले.डमराठी. (वकोश निलॉस्व व लेसटवकोश नि,्व राज्यरावे म्हणू.एस.ए.), प्रािाराज्य्व, चवचधीन ठे

महाचवद्या्राज्य, पुणा ले.

डॉ. कि. रा. सावकोश निे, िमराठी.बमराठी.वहमराठी.समराठी. (मुंबई); एफ.आरल.वहमराठी.समराठी.एस. (सवमराठीडवकोश नि), मािमराठी प्राधराज्यापकोश न,
प्रसरावे म्हणूचतीpचवद्या व मादमराठीरविश्वकोगचवजावकोश नि व प्रािाराज्य्व, ब्शाँब ले वह लेटरवकोश निरमराठी कोश नलॉ् लेि, मुंबई.

डॉ. भा. र. साबडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सचिव, मराठी ा िटमेंबर ऑफ कोश नलॉमस्व अँड इंडस्ट्रमराठीि, पुणा. ले
प्रा. प्र. रा. सािंत, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवद्या्राज्य, वाई.
कै. प्र. ल. सासिडकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्यातीpा, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
सौ. प्रवमला साळिी, एम.ए., समािस लेचवकोश ना, सविश्वकोवकोश निई (अहमदवकोश निगर).
प्रा. आ. ह. साळरमुंखे, एम.ए., प्रमुख, संसकोश नंना समृतीp चवभाग, ्ा् बहादरावे म्हणूर शास्त्मराठी महाचवद्या्राज्य, सातीpारा.
डॉ. परमु. र. वसरसाळकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मुखराज्य संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, आचदवासमराठी संशविश्वकोधीन ठेवकोश नि व प्रचशक्षणा
संससा, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.
प्रा. गवको. कि. सरमुि,र्डे एम.ए., प्रािाराज्य्व व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, चसद्धास्व वाचणाज्राज्य आचणा अस्वशास्त्

महाचवद्या्राज्य, मुंबई.

शी. द. बा. स्राज्य्किंशी, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.
डॉ. सरमुकरमुमार सेवकोश नि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ए.एस., अधराज्यक्ष, पच पश्चिम बंगा् शासकोश नमराठीराज्य पचरभाषा संसद;
प्राधराज्यापकोश न, भाषाशास्त्, कोश न्कोश नत्ता चवद्यापमराठीठी , कोश न्कोश नत्ता (प. बंगा्).
प्रा. प्र. वि. सवकोिवकोश निी, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भरावे म्हणूचवजावकोश नि चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवद्या्राज्य, पुणा. ले
कै. शी. प. सवकोहवकोवकोश निी, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, हंसराि प्रागिमराठी ठी ाकोश नरसमराठी महाचवद्या्राज्य, वकोश निाचसकोश न.
डॉ. बा. वि. हतिळणे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, िमराठीवरसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, म लेचडकोश न्

कोश नलॉ् लेि, औरंगाबाद.

कै. ल. ब. हरवकोलीकर, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी.; बमराठी.टमराठी., प्राधराज्यापकोश न, वकोश निह चौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या महाचवद्या्राज्य,
पुणा ले.
डॉ. सौ. कमला शी. हडककर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, िमराठीवचवजावकोश नि चवभाग,

द लेविंद कोश नलॉ् लेि, अिु्ववकोश निवकोश निगर (चि. कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर).

शी. ि. म. हडककर, बमराठी.ई., सहराज्यविश्वकोगमराठी उपाधराज्यक्ष (उतपादवकोश नि चवभाग), चकोश न््लोसकोश नर ब्रदस्व च्.,
चकोश न््लोसकोश नरवाडमराठी (चि. सांग्मराठी).

प्रा. म. द. हातकणंगलेकर, एम.ए., प्रमुख, इंगिमराठी चवभाग, चवबि्गडवकोश नि महाचवद्या्राज्य, सांग्मराठी.
प्रा. र. दे. हातेकर, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवद्या्राज्य, वाई.
प्रा. म. द. हेवगष्टे, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, िमराठीवरसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, चमरि म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि, चमरि.
प्रा. विजोशीराज्या हेगे, प्राधराज्याचपकोश ना, सांनखराज्यकोश नमराठी चवभाग, साराज्यनस कोश नलॉ् लेि, वकोश निागपरावे म्हणूर.
प्रा. िा. रा. हवकोवकोश निप, एम.ए.; ए्लए्ल.बमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, ्लॉ कोश नलॉ् लेि; वकोश नमराठी्, पुणा. ले
शीमती हिांग ई श्, चिवकोश निमराठी ् लेचखकोश ना, वकोश निवमराठी चदलमराठी.
प्रा. ब. ग. क्षीरसागर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचतीpचवजावकोश नि चवभाग, चवबि्गडवकोश नि

महाचवद्या्राज्य, सांग्मराठी.

डॉ. करमु. सरमुमवत क्षेत्रमाडे, ए्ल.समराठी.पमराठी.एस. (मुंबई); ए्ल.एम. (रविश्वकोटंडा), ् लेचखकोश ना व खािगमराठी वमैद्यकोश नमराठीराज्य
वराज्यवसाराज्य, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
डॉ. वि. रा. जावकोश निसागर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (वकोश निागपरावे म्हणूर); पमराठीएच.डमराठी. (चवसकोश नलॉननसवकोश नि), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त

प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचतीpचवजावकोश नि चवभाग, वकोश निागपरावे म्हणूर चवद्यापमराठीठी , वकोश निागपरावे म्हणूर.

कला विभागातील अभराज्यागत संपादक
शी. राज्य. के. ओतारी, बमराठी.कोश नलॉम (ऑ.), चि्कोश नार, वाई.
शी. मा. वभ. कदम, चि्कोश नार, बावधीन ठेवकोश नि (तीpा. वाई, चि. सातीpारा).
शी. मा. वभ. कवकोरडे, चि्कोश नार, वाई.
शी. ग. वि. खरे, चि्कोश नार, पुणा ले.
शी. स. पां. खरे, बमराठी.कोश नलॉम., वाई.
शी. ि. कृ. गंधळेकर, आट्व डाराज्यर लेकटर, चफलम्हणून स अँड डामा; कोश नमर्मितशअ् आर्मितटसट, मुंबई.
शी. वस. द. जोशीमदाडे, म लेकोश नपचवकोश निकोश न् डाफरसमवकोश नि, वाई.
शी. भ. ब. जोशीाधि, बमराठी.कोश नलॉम. (ऑ.). बविश्वकोप लेगाव (तीpा. वाई, चि. सातीpारा).
शी. शी. के. वटळक, छाराज्याचि्कोश नार, वाई.
शी. शौ. म. डांगे, ए.टमराठी.डमराठी.; बमराठी.ए., तीpासगाव (चि. सातीpारा).
शी. प्र. शी. वरटे, बमराठी.ए., चि्कोश नार, वाई.
शी. ध. गे. वकोश निवकोश निािरे, म लेकोश नपचवकोश निकोश न् डाफरसमवकोश नि, पाडळमराठी (तीpा. खंडाळा, चि. सातीpारा).
शी. सं. बा. पाटील, िमराठी.डमराठी.आट्व (डलॉईंग आचणा पटमेंबिटग), ओग् लेवाडमराठी (तीpा. कोश नराड, चि. सातीpारा).
शी. भा. मवको. पावकोश निसे, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंबिटग आचणा कोश नमर्मितशअ्); डमराठी.टमराठी.समराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नमर्मितशअ्
आर्मितटसट, कोश नलॉ् लेि ऑफ चमच्टरमराठी एंचिचवकोश निअबिरग, पुणा ले.
शी. पां. द. पारसवकोश निीस, िमराठी.डमराठी. आट्व (पटमेंबिटग), कोश नमर्मितशअ् आर्मितटसट, मुंबई.
शी. जा. रा. फरांदे, म लेकोश नपचवकोश निकोश न् डाफरसमवकोश नि, वाई.
शी. अ. शी. बापट, िमराठी.डमराठी. आट्व (कोश नमर्मितशअ्), पुणा. ले

शी. वि. म. बारटके, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त ज्राज्युचवकोश निअर अचससटंट मपवकोश नि लेिर, गवहनमर्न्मेंट फविश्वकोटविश्वकोबिझकोश नविश्वकोगाचफकोश न प्र लेस, पुणा. ले
शी. मवको. रा. बवकोडस, िमराठी.डमराठी. आट्व (पटमेंबिटग), कोश नमर्मितशअ् आर्मितटसट, मुंबई.
शी. स. द. महामरमुवकोश निी, पमराठी.टमराठी.समराठी., प्रासचमकोश न चशक्षकोश न, वाई.
शी. वकोश निा. ध. राऊत, ए.एम., माधराज्यचमकोश न चि्कोश न्ा चशक्षकोश न, कोश ननराज्याशाळा, वाई.
शी. ि. वि. सकरमुंड,े चि्कोश नार, वाई.
शी. अ. वकोश निा. साठे, चि्कोश नार, वाई.
शी. अ. तरमु. हेरकळ, बमराठी.ए.(ऑ.), चि्कोश नार, म लेणाव्मराठी (तीpा. वाई, चि. सातीpारा).
शी. शी. वि. हवकोवकोश निराि, िमराठी.डमराठी. आट्व (डलॉईंग आचणा पटमेंबिटग), उदगमराठीर (चि. उसमावकोश निाबाद).

ऋणववकोश निदर्डेश
मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशा्ा अवकोश नि लेकोश न संससावकोश निमराठी व वराज्यकतीp्यक्तींवकोश निमराठी अवकोश नि लेकोश न प्रकोश नार ले साहायराज्य कोश न ले् ले . चवश लेषतीpय स्वतः छाराज्याचि् ले,
रंगमराठीतीp पारदर्मितशकोश ना, वकोश निकोश नाश ले, वमैजाचवकोश निकोश न आचणा तीpांच्कोश न चवषराज्यांच्राज्या आकोश नंना समृतराज्या इ. पुरवरावे म्हणूवकोश नि बिकोश नवा तराज्यांिा वापर कोश नरणराज्यास
अवकोश निुमतीpमराठी द लेऊवकोश नि तराज्यांवकोश निमराठी चवश्वकोश नविश्वकोशास महत्त्वाची होय. सदरवािमराठी मदतीp कोश न ले्मराठी. तराज्यांिा कोश नंना समृतीpजतीpापरावे म्हणूव्वकोश न चवकोश निद्षेश पुढील संप ले कोश नरमराठीतीp आहविश्वकोतीp :
अपर पविश्वकोच्स आराज्युकतीp, गुनह ले शाखा, बंना समृहनमुंबई, मुंबई.
आय.समराठी.ए.आर., चरसि्व कोश न्शाँम्हणून प लेकस फलॉर एन.ई.एच.रमराठीिवकोश नि, चश््शाँग.
आसाम साचहतराज्य सभा, आसाम सरकोश नार, िविश्वकोरहाट.

इंटरवकोश निपशवकोश नि् कोश नम्हणून राज्युचवकोश निकोश न लेशवकोश नि एिनसमराठी, राज्यरावे म्हणू.एस.ए., मुंबई.
इंदरावे म्हणू्कोश नर, चव. ग.; फविश्वकोटविश्वकोआर्मितटसट, पुणा ले.

उसमाचवकोश निराज्या चवद्यापमराठीठी , हमैदराबाद, आंध्र प्रद लेश.
ए-वन सटुचडओ, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.

कोश नदम, मा. चभ.; बावधीन ठेवकोश नि (तीpा. वाई).

कोश न्कोश नत्ता पविश्वकोट,्व कोश न्कोश नत्ता, प. बंगा् राज्राज्य.
कोश न्ा संिा्कोश न, कोश न्ा संिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र सरकोश नार, मुंबई.
कोश नांड्ा पविश्वकोट्व, कोश नांड्ा, गुिरातीp राज्राज्य.
सह चौ. कोश नु्कोश नणावर्ती, ्मराठी्ा; पुणा ले.

कोश नु्सचिव, बंग्विश्वकोर चवद्यापमराठीठी , बंग्विश्वकोर.
कोश नविश्वकोिमराठीवकोश नि चशपराज्याड्व च्., कोश नविश्वकोिमराठीवकोश नि.

चकनस्ँड म्हणून राज्युचझराज्यम, ऑस्ट्र लेच्राज्या.
खर ले, िराज्यंतीp; फविश्वकोटविश्वकोआर्मितटसट, पुणा. ले
गग्भाई हासमराठीभाई, पुणा. ले

गांगु्मराठी, अरुणा; फविश्वकोटविश्वकोआर्मितटसट, कोश न्कोश नत्ता.
गविश्वकोख् ले बबवकोश निराव; वाई.

‘टाइम्हणून स ऑफ इंचडराज्या’ कोश नाराज्यी निर्मिती ही सर्वा्राज्य, मुंबई.

डाराज्यर लेकटर ऑफ ॲडवहटी निर्मिती ही सर्वाराज्यबिझग अँड नवहज्राज्युअ् पनब्चसटमराठी, वकोश निवमराठी चदलमराठी.
डाराज्यर लेकटर ऑफ इनफम्षेशवकोश नि अँड पनब्कोश न चर् लेशनस, गवहनमर्न्मेंट ऑफ उत्तर प्रद लेश, ्खवकोश निह चौ.
डाराज्यर लेकटर ऑफ इनफम्षेशवकोश नि अँड पनब्चसटमराठी वकोश निं. ५, कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न राज्राज्य, बंग्विश्वकोर.
डाराज्यर लेकटर, ्ट्राराज्यब् कोश नलिर् चरसि्व अँड ्ट्र लेबिवकोश निग इननसटटरावे म्हणूट, हमैदराबाद.
डाराज्यर लेकटर, चद इंचडराज्यवकोश नि ््ाराज्यवुड इंडनस्ट्रि चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, बंग्विश्वकोर.
डाराज्यर लेकटर, सटमें्ट्र् वलॉटर अँड पलॉवर चरसि्व सट लेशवकोश नि, खडकोश नवास्ा, पुणा. ले
चडपाट्वम लेट ऑफ टरावे म्हणूचरझम, चफच्पमराठीनस.
ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.

तीpहसमराठी्दार, अकोश नविश्वको्ा, चि. अकोश नविश्वको्ा.
तीpहसमराठी्दार, चिपळरावे म्हणूणा, चि. रतवकोश निाचगरमराठी.

तीpहसमराठी्दार, पमैठी णा, चि. औरंगाबाद.
तीpुचतीpकोश नविश्वकोचरवकोश नि पविश्वकोट्व ्ट्रसट, तीpुचतीpकोश नविश्वकोचरवकोश नि.

च्गुणा ले, जावकोश निविश्वकोबा सविश्वकोमािमराठी; म्हणून हसवड, तीpा. माणा, चि. सातीpारा.
सत्त ले, राज्यदुवकोश निास; मािमराठी संपादकोश न, ‘साधीन ठेवकोश निा’, प्कोश नारवकोश निगर, पुणा ले.

द लेशपांड ले, वसंतीpराव; फुटबलॉ् माग्वदश्वकोश न, सर परशुराम महाचवद्या्राज्य, पुणा. ले
वकोश निामिविश्वकोशमराठी, स. चस.; पुणा. ले

पाटमराठी्, िराज्यंतीpराव; संिा्कोश न, कोश नंना समृचषचशक्षणा संससा, कोश नविश्वकोसबाड चह्, कोश नविश्वकोसबाड, चि. ठी ाणा ले.
पारादमराठीप पविश्वकोट,्व पारादमराठीप, ओचरसा राज्राज्य.
प्रवमराठीणा सटुचडओ, पुणा. ले

प्रािाराज्य्व, चवदभ्व महाचवद्या्राज्य, अमरावतीpमराठी.

फडकोश न ले, कोश नम्ाकोश नर गणा लेश; फविश्वकोटविश्वकोगाफस्व अँड डमराठी्स्व, कोश नराड.
चफच््स इंचडराज्या च्., मुंबई.

चफलम अँड ट लेच्नवहिवकोश नि इननसटटरावे म्हणूट ऑफ इंचडराज्या, पुणा. ले
भारतीpमराठीराज्य जावकोश निपमराठीठी , वकोश निवमराठी चदलमराठी.

ब्शाँब ले पविश्वकोट्व ्ट्रसट, मुंबई, महाराष्ट्र राज्राज्य.
बाग्, भाई माधीन ठेवराव; कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.

बारटक्क ले, चव. म.; फविश्वकोटविश्वकोआर्मितटसट, पुणा ले.
ब लेवकोश नि साराज्य्पवकोश नि, नराज्यरावे म्हणूराज्यलॉकोश न्व.

चब्रचटश एअरव लेि, मुंबई.
चब्रचटश ड ले्राज्युटमराठी हाराज्यकोश नचमशवकोश निर, मुंबई.

मंग्विश्वकोर पविश्वकोट्व, मंग्विश्वकोर, कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न राज्राज्य.
मद्रास पविश्वकोट्व ्ट्रसट, मद्रास, तीpचमळवकोश निाडरावे म्हणू राज्राज्य.
मधराज्यवतीpवर्ती संगहा्राज्य, वकोश निागपरावे म्हणूर.

मराठी मराठी साचहतराज्य पचरषद, हमैदराबाद, आंध्र प्रद लेश.
मामी निर्मिती ही सर्वागविश्वकोवा पविश्वकोट्व ्ट्रसट, मामी निर्मिती ही सर्वागविश्वकोवा.

माचहतीpमराठी व वकोश निभविश्वकोवाणामराठी मं्ा्राज्य, भारतीp सरकोश नार, वकोश निवमराठी चदलमराठी.
माळमराठी, अचवकोश नि् शं.; फविश्वकोटविश्वकोआर्मितटसट, मुंबई.
माळमराठी, शं. तीpु.; फविश्वकोटविश्वकोआर्मितटसट, मुंबई.

मुंबई मराठी मराठी गंससंगहा्राज्य, दादर, मुंबई.
रािदरावे म्हणूतीpावास, ि लेकोश नविश्वकोस्विश्वकोवहाचकोश नराज्या, वकोश निवमराठी चदलमराठी.
रािदरावे म्हणूतीpावास, प. िम्ववकोश निमराठी, वकोश निवमराठी चदलमराठी.
रािदरावे म्हणूतीpावास, पविश्वकोतीpु्वगा्, वकोश निवमराठी चदलमराठी.
रािदरावे म्हणूतीpावास, पविश्वको्ंड, वकोश निवमराठी चदलमराठी.

रािदरावे म्हणूतीpावास, चफवकोश नि्ंड, वकोश निवमराठी चदलमराठी.
रािदरावे म्हणूतीpावास, फानस, वकोश निवमराठी चदलमराठी.

रािमातीpा ऑफ िराज्यपरावे म्हणूर, रािससावकोश नि टरावे म्हणूचरसट कोश नलॉप्लोर लेशवकोश नि च्., िराज्यपरावे म्हणूर.
वझ ले, चव. रा.; वाई.
वाटव ले, बापरावे म्हणू; पुणा. ले

वाचणाज्राज्य दरावे म्हणूतीpावास, ऑनस्ट्रराज्या, वकोश निवमराठी चदलमराठी.
वाचणाज्राज्य दरावे म्हणूतीpावास, िम्ववकोश नि फ लेडर् चरपनलबकोश न, मुंबई.

वाचणाज्राज्य दरावे म्हणूतीpावास, पविश्वकोच्श पमराठीपलस चरपनब्कोश न, मुंबई.
कोश नमै. चविराज्यकोश नर, एम. वहमराठी.; फविश्वकोटविश्वकोआर्मितटसट, मुंबई.

संिा्कोश न, पुरातीpत्त्वाची होय. सदरव व वसतीpुसंगहा्राज्य ले, महाराष्ट्र राज्राज्य, वरळमराठी, मुंबई.
संिा्कोश न, महाराष्ट्र ्घुउद्यविश्वकोग चवकोश नास महामंडळ (मराज्यी निर्मिती ही सर्वाचदतीp), मुंबई.
संिराज्य फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.
‘सकोश नाळ’ कोश नाराज्यी निर्मिती ही सर्वा्राज्य, पुणा ले.

सहकोश नारमराठी भांडार, चद. कोश नु्ाबा सटमें्ट्र् कोश नविश्वको-ऑपर लेचटवह कोश नंझ्राज्यरावे म्हणूमस्व हविश्वको्स ले् अँड चरट ले् सटविश्वकोअस्व च्.;
कोश नु्ाबा, मुंबई.

हनलडराज्या पविश्वकोट्व ्ट्रसट, हनलडराज्या, प. बंगा् राज्राज्य.
हाराज्यकोश नचमशवकोश नि ऑफ ऑस्ट्र लेच्राज्या, वकोश निवमराठी चदलमराठी.

बिहदुससावकोश नि अँचटबाराज्यलॉचटकस च्., बिपपरमराठी, पुणा ले.

