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मराठी मराठी भाषा व साचहतराज्य राज्यार्मिती मंिा सवर्वांगमराठीणा चवकोश नास कोश नरूवकोश नि तराज्यार्मिती मंवकोश निा समंना समृद्ध कोश नराव ले म्हणून हणारावे म्हणूवकोश नि महाराष्ट्र शासवकोश निावकोश नि ले ग लेल्या वीस वरराज्या

वमराठीस वषर्वांती मंडळ ज्राज्या चवचवधीन ठे राज्यविश्वकोिवकोश निा आखल्या वीस वरराज्या तराज्यार्मिती मंपमैकोश नमराठी १९ वकोश निविश्वकोवहटमेंबर , १९६० ्ा ती मंडळकोश न्वती मंडळमराठीस्व शमराठी. ्कमणाशास्त्मराठी िविश्वकोशमराठी राज्यार्मिती मंच्या अध्राज्या
अधराज्यक्षती मंडळ लेखा्मराठी वकोश नि लेम् लेल्या वीस वरराज्या महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य सर्मिती मंसकोश नंना समृचती मंडळ मर्मिती मंडळािमराठी चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी हमराठी सविर्मिती ही सर्वाती मंडळ महत्त्वाची होय. वािमराठी हविश्वकोराज्य . सदर मर्मिती मंडळावकोश नि ले
ग ले्मराठी एकोश नवमराठीस वष्षे मराठी मराठी भाषा आचणा साचहतराज्य राज्यार्मिती मंच्या अध्राज्या अचभवंना समृद्धमराठीसाठी मराठी आपल्या वीस वरराज्या वाङ्मयीनमराज्यमराठीवकोश नि राज्यविश्वकोिवकोश निार्मिती मंद्वारे ार ले चवचवधीन ठे प्रकोश नारि ले

वमैिाचरकोश न / जावकोश निप्रधीन ठेावकोश नि साचहतराज्य सवती मंडळय स्वतः चवकोश निमिर्मिती ही सर्वाणा कोश न ले् ले व ती मंडळशाि प्रकोश नारच्या अध्राज्या साचहतराज्याच्या अध्राज्या प्रकोश नाशवकोश निास्व अवकोश निुदावकोश नि लेहमराठी चद्मराठी .
मर्मिती मंडळाच्या अध्राज्या राज्या एकोश नरावे म्हणूणा वाङ्मयीनमराज्यमराठीवकोश नि कोश नाराज्य्वक्रमाती मंडळ सविर्मिती ही सर्वाती मंडळ महत्त्वाची होय. वािा व महाराष्ट्र शासवकोश निािा मावकोश निबिंदू ठरलेलबदरावे म्हणू ठी र् ले्ा प्रकोश नल्या वीस वरप म्हणून हणाि ले

प्रतराज्य लेकोश नमराठी सुमार ले हिार पंना समृष्ठार्मिती मंच्या अध्राज्या वमराठीस खर्मिती मंडार्मिती मंती मंडळ मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशािमराठी रिवकोश निा व प्रकोश नाशवकोश नि हविश्वकोराज्य . शासवकोश निावकोश नि ले चदवकोश निार्मिती मंकोश न १ चडसटमेंबर
१९८० पासरावे म्हणूवकोश नि भरावे म्हणूती मंडळपरावे म्हणूव्व साचहतराज्य सर्मिती मंसकोश नंना समृचती मंडळ मर्मिती मंडळाि ले चवभािवकोश नि कोश न ले् ले असरावे म्हणूवकोश नि कोश न लेवळ राज्या प्रकोश नल्या वीस वरपासाठी मराठी महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी

चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी मर्मिती मंडळािमराठी चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी कोश न ले्मराठी आह ले . सदर मर्मिती मंडळािमराठी सधराज्यािमराठी मुदती मंडळ ती मंडळमराठीवकोश नि वषर्वांिमराठी असरावे म्हणूवकोश नि तराज्याि मर्मिती मंडळाच्या अध्राज्या
द लेखर लेखमराठीखा्मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशाि ले राज्यापुढीमराठी् सर्मिती मंपादवकोश निाि ले व प्रकोश नाशवकोश निाि ले कोश नाराज्य्व चदवकोश निार्मिती मंकोश न १ चडसटमेंबर १९८० पासरावे म्हणूवकोश नि िा्रावे म्हणू आह ले व
पुढी लेहमराठी िा्ावराज्याि ले आह ले.
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डॉ. वि. तराज्यं. आठिले, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त सर्मिती मंिा्कोश न, ॲवकोश निॅच्चटकोश न् चवभाग, भाभा
ॲटलॉचमकोश न चरसि्व सटमेंटर, मुर्मिती मंबई.
प्रा. वि. रा. आठिले, बमराठी.एससमराठी.; सर्मिती मंगमराठीती मंडळ प्रवमराठीणा, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, सर्मिती मंगमराठीती मंडळ चवभाग, शमराठीमती मंडळमराठी

वकोश निासमराठीबाई दामविश्वकोदर ठी ाकोश नरसमराठी मचह्ा चवदापमराठीठी ; सर्मिती मंपादकोश न, ‘सर्मिती मंगमराठीती मंडळ कोश न्ा चवहार’; प्रमुख, सर्मिती मंगमराठीती मंडळ चवभाग,
पणािमराठी.
शी. अ. बा. आपटे, बमराठी.ए.; डमराठी.बमराठी.एम.; समराठी.पमराठी.एड., क्रमराठीडाचवषराज्यकोश न ् लेखकोश न, पुणा ले.
शी. जोशी. पां. आपटे, िमराठी.डमराठी. आट्व; ए.एम., मािमराठी चि्कोश न्ा चशक्षकोश न, पुणा. ले

डॉ. ना. रा. आपटे. एम.बमराठी.बमराठी.एस. (मुर्मिती मंबई), मािमराठी िमराठीर् म लेचडकोश न् स लेक्र लेटरमराठी, व लेसटवकोश नि्व इर्मिती मंचडराज्या ्ाइर्
इनशुअरनस कोश नर्मिती मंपवकोश निमराठी व मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, शरमराठीरचक्रराज्याचवजावकोश नि व चवकोश नंना समृचती मंडळचवजावकोश नि, आराज्यर्वांग् वमैदकोश न महाचवदा्राज्य,
साती मंडळारा; पुणा. ले

प्रा. वि. वि. आपटे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, र्गराज्यु्वसवकोश नि
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. जोशीे. डबलराज्य्. आराज्यरन, बमराठी.डमराठी.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, चवल्या वीस वरसवकोश नि

महाचवदा्राज्य, मुर्मिती मंबई; साती मंडळारा.

डॉ. गवको. प्र. आरगीकर, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, कोश नंना समृचष
महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
सौ. िीणा आलासे, एम.ए., मराठी मराठी सममराठीक्षकोश न व बर्मिती मंगा्मराठी साचहतराज्याच्या अध्राज्या अभ्याराज्यासकोश न, कोश न्कोश नत्ता.
डॉ. वि. अ. आळतेकर, बमराठी.एससमराठी.; एम.एस.; एससमराठी.डमराठी., सर्मिती मंिा्कोश न, वकोश निॅशवकोश नि् म लेटॅ्र्मितिकोश न्

्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी, िमश लेटपरावे म्हणूर (चबहार).

डॉ. ना. भा. इनामदार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नविश्वको्र्मिती मंचबराज्या), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि
चवभाग, इननसटट्रावे म्हणूट ऑर् साराज्यनस, मुर्मिती मंबई.
वरअर ॲडवमरल राज्य. न. इनामदार, सवकोश निाती मंडळकोश न, रलॉराज्य् वकोश नि लेवह् एर्मिती मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग कोश नलॉ् लेि, न््मस

(इर्मिती मंग्र्मिती मं ड); सवकोश निाती मंडळकोश न, चडर् लेनस सनवह्वस लेस सटार् कोश नलॉ् लेि, व लेबिंदू ठरलेल्गटवकोश नि; सवकोश निाती मंडळकोश न, वकोश निॅशवकोश नि् चडर् लेनस कोश नलॉ् लेि, वकोश निवमराठी
चदल्मराठी; डाराज्यर लेकटर, डलॉकोश नराज्यारस्व अस अँड फ््मराठीट मटमेंट लेवकोश निनस, वकोश निवमराठी चदल्मराठी.
प्रा. द. ह. ओक, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, मुधीन ठेविश्वकोिमराठी महाचवदा्राज्य, र््टणा.
शी. भ. प्र. ओक, बमराठी.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचभराज्यर्मिती मंती मंडळा, पुणा ले.
प्रा. िा. रा. ओक, बमराठी.एससमराठी. (एर्मिती मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, पारशमराठी ट लेनकवकोश निकोश न्

इननसटट्रावे म्हणूट, सुरती मंडळ; वाई.

कै. शा. कि. ओक, बमराठी.ई.; एम.एससमराठी. (एर्मिती मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग); एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न,
अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
कै. शा. वन. ओक, बमराठी.कोश नलॉम., मराठी मराठी ् लेखकोश न, पुणा ले.

सार्मिती मंग्मराठी.

प्रा. स. जोशी. ओक, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, चवबिंदू ठरलेल्गडवकोश नि महाचवदा्राज्य,

डॉ. क. ह. ओगले, ए्ल्.एम.ई. (ऑ.); डलॉकटर लेट (एर्मिती मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग) (िम्ववकोश निमराठी), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त उपप्रमुख,

राज्यार्मिती मंच्कोश न अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी चवभाग, नवहकटविश्वकोचरराज्या ज्राज्युचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटट्रावे म्हणूट, मुर्मिती मंबई.

डॉ. ओम प्रकाश, एम.ए. (बिंदू ठरलेलहदमराठी-सर्मिती मंसकोश नंना समृती मंडळ); ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.च्ट., प्राधराज्यापकोश न व
प्रमुख, बिंदू ठरलेलहदमराठी चवभाग, चदल्मराठी चवदापमराठीठी , चदल्मराठी.
प्रा. प्र. बा. कटककर, बमराठी.ई. (चसनवह्); ए.एम.आय.ई., प्राधराज्यापकोश न, ससापतराज्य अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी

चवभाग, कोश नसरविश्वको वाचडराज्या इननसटट्रावे म्हणूट ऑर् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, पुणा ले.

सौ. ज्राज्यवकोतसना संभाजोशीी कदम, िमराठी.डमराठी.आट्व; ए.एम., चि्कोश नार, ठी ाणा ले.
प्रा. संभाजोशीी कदम, िमराठी.डमराठी. आट्व (पटमेंबिंदू ठरलेलटग), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेष्ठाती मंडळा, सर ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑर् आट्व;
कोश न्ासममराठीक्षकोश न, मुर्मिती मंबई.
कै. क. र. करंदीकर, बमराठी.ए.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, पुणा ले

चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ. म. अ. करंदीकर, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रपाठी कोश न, मराठी मराठी चवभाग, चदल्मराठी चवदापमराठीठी , चदल्मराठी.
प्रा. प्र. र. करमरकर, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, स. प. महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
शी. ि. भ. कर्मितणक, वाङ्मयीनमराज्य चवशारद, डाराज्यर लेकटर, ् लेबर एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि सनवह्वस, मुर्मिती मंबई.
डॉ. श. द. कर्मितणक, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचती मंडळहास चवभाग, मुर्मिती मंबई चवदापमराठीठी ,
मुर्मिती मंबई.
सौ. वनशा कण्, एम.ए., वाई.

पुणा ले.

प्रा. जोशी. नी. कि्, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य,

डॉ. शी. रा. कि्, एम.ई.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. के. सी. कऱहाडकर, एम.ए.; पमराठी.एच.डमराठी.; एम.ई.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न मराठी मराठी चवभाग, अहमदवकोश निगर
कोश नलॉ् लेि, अहमदवकोश निगर.
कै. सरमुशील किळेकर, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा, अर्मिती मंशकोश नाच्कोश न प्राधराज्यापकोश न, गवहनमर्न्मेंट ्लॉ

कोश नलॉ् लेि, मुर्मिती मंबई.

डॉ. सरमु. रा. काकडे, एम.ए. (इचती मंडळहास); एम.ए. (राज्राज्यशास्त्); पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, राज्राज्यशास्त्

चवभाग, सवाममराठी रामावकोश निर्मिती मंदती मंडळमराठीस्व महाचवदा्राज्य, आर्मिती मंब लेिविश्वकोगाई (चि. बमराठीड.).

शी. स. ग. काजोशीरेकर, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त ज्राज्युचवकोश निराज्यर साराज्यर्मिती मंचटचर्कोश न ऑचर्सर, एकस््विश्वकोचझवझि
चरसि्व अस अँड ड लेवह्पमटमेंट ्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी, पाषाणा; पुणा. ले
कै. जोशी. गवको. काणे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; ए.आय.आय.एससमराठी.; ए.एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त

सर्मिती मंिा्कोश न, चडपाट्वमटमेंट ऑर् कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मुर्मिती मंबई चवदापमराठीठी , मुर्मिती मंबई.

कै. बा. मवको. कावनटकर, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; बमराठी.एससमराठी., चिटणामराठीस, भारती मंडळ इचती मंडळहास सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेकोश न
मर्मिती मंडळ, पुणा ले.
प्रा. मवको. रा. कानेटकर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, दराज्यावकोश निर्मिती मंद कोश नलॉ् लेि,

सविश्वको्ापरावे म्हणूर.

सौ. सरमुलभा कापडी, बमराठी.ए. (ऑ.); बमराठी.एड., साखराळ ले (चि. सार्मिती मंग्मराठी).
शी. भा. शी. कारपे, बमराठी.ई. (चसनवह्); एम.आराज्य.ई. (भारती मंडळ), अ्पर मुखराज्य अचभराज्यर्मिती मंती मंडळा, पाटबर्मिती मंधीन ठेार ले
चवभाग, मुर्मिती मंबई प्रद लेश, मुर्मिती मंबई.
प्रा. न. वि. कारेकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, रािाराम

महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.

शी. वश. शं. काल्कर, बमराठी. ए., कोश नरमणाुकोश नमराठीि ले कोश नाराज्य्वक्रम व ् लेखवकोश नि वराज्यवसाराज्य, वकोश निाचसकोश न.
डॉ. ना. गवको. कालेलकर, एम.ए.; डमराठी.च्ट. (पॅचरस), भाषाशास्त्ज; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, ड लेक्कवकोश नि
कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
डॉ. सौ. सरमुधा काळदाते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, समािशास्त् चवभाग, मराठी वाडा

चवदापमराठीठी , औरर्मिती मंगाबाद.

डॉ. शी. िा. काळे, एम.ए.; ए.एम.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नविश्वको्र्मिती मंचबराज्या), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, उपराज्यविश्वकोचिती मंडळ
मावकोश निसशास्त् चवभाग, मुर्मिती मंबई चवदापमराठीठी , मुर्मिती मंबई.
शीमती सरमुमवत वकत्कने, एम.ए., सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि साहायराज्यकोश न, समािशास्त् व मावकोश निवशास्त् चवभाग, ड लेक्कवकोश नि

कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.

डॉ. भ. ग. करमुंटे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. (इचती मंडळहास); पमराठीएच.डमराठी. (अस्वशास्त्), कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी सर्मिती मंपादकोश न व
सचिव, दश्वचवकोश निकोश ना चवभाग, महाराष्ट्र शासवकोश नि, मुर्मिती मंबई.
शी. मा. िा. करमुंटे, एम.एससमराठी., (बर्मितमगहॅम), अचधीन ठेकोश नारमराठी, वकोश निॅशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न् ्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा ले.
प्रा. जोशी. ब. करमुमठेकर, एम.ए.; बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य व

बंना समृहनमहाराष्ट्र वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शी. अवनरद्ध करमुलकणक, एम.ए., ् लेखकोश न व कोश नवमराठी, पुणा. ले
डॉ. उ. के. करमुलकणक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग,
चशवािमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
डॉ. गवको. तराज्यं. करमुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
प्रा. गवको. म. करमुलकणक, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, आरस्व अस अँड कोश नलॉमस्व कोश नलॉ् लेि, कोश नराड; पुणा. ले
डॉ. गवको. शी. करमुलकणक, एम.ए.; पमराठीएि.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, इर्मिती मंचडराज्यावकोश निा राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी ऑर्

प लेवकोश निचसल्या वीस वरवह लेचवकोश निराज्या, अम लेचरकोश ना.

डॉ. िं. वि. करमुलकणक, बमराठी.ए. (ऑ); एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त सर्मिती मंिा्कोश न, मतसराज्यविश्वकोदविश्वकोग,
महाराष्ट्र राज्राज्य, मुर्मिती मंबई.
डॉ. ना. ह. करमुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., उपचवकोश निद लेशकोश न, राष्ट्रमराठीराज्य अचभ् लेखागार, वकोश निवमराठी चदल्मराठी.
कै. नी. बा. करमुलकणक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सहराज्यविश्वकोगमराठी प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. परमुषपा र. करमुलकणक, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); एम.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, र्रावे म्हणूड

ट लेकवकोश निलॉ्िमराठी चडनवहिवकोश नि, चडपाट्वमटमेंट ऑर् कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मुर्मिती मंबई चवदापमराठीठी , मुर्मिती मंबई.

प्रा. र. ग. करमुलकणक, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य,
कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
डॉ. शराज्यामकांत करमुलकणक, एम.डमराठी.; डमराठी.समराठी.पमराठी., चवकोश नंना समृचती मंडळवमैजाचवकोश निकोश न व कोश नसा् लेखकोश न, कोश नु्कोश नणावर्ती

नक्चवकोश निकोश न, नक्चवकोश निकोश न् ्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा ले.

प्रा. स. वि. करमुलकणक, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एड.; ए्ल्ए्ल्.एम., उपप्रािाराज्य्व, ्लॉ कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले
डॉ. वल. भा. केनी, बमराठी.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, इचती मंडळहास चवभाग, रूपार ले् महाचवदा्राज्य, मुर्मिती मंबई.

डॉ. अशवकोक रा. केळकर, एम.ए. (पुणा ले); पमराठीएच.डमराठी. (कोश नलॉवकोश नि्षे्), प्राधराज्यापकोश न, अवकोश निुराज्यविश्वकोचिती मंडळ

भाषाचवजावकोश नि, भाषाचवजावकोश नि प्रगती मंडळ अधराज्यराज्यवकोश नि कोश नटमेंद्र, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले

डॉ. गवको. रा. केळकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त शास्त्ज, वकोश निॅशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न् ्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी व
मािमराठी प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, वकोश निग चौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या महाचवदा्राज्य, पुणा ले; मािमराठी सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, खटाव
चमल्या वीस वरस, मुर्मिती मंबई; पुणा. ले

शी. िा. मवको. कवकोळेकर, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त उपप्रािाराज्य्व, मुधीन ठेविश्वकोिमराठी हाराज्यसकोश नरावे म्हणू्, र््टणा;
कोश नराड.
शी. ग. ह. खरे, इचती मंडळहास सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेकोश न व ् लेखकोश न; कोश नाराज्यिर्मिती ही सर्वाधराज्यक्ष, भारती मंडळ इचती मंडळहास सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेकोश न मर्मिती मंडळ, पुणा ले.
प्रा. रा. ना. खि्, एम.ए., प्रािाराज्य्व, चििामाती मंडळा महाचवदा्राज्य, बु्ढीाणाा.
कै. कत्र. रं. खळदकर, िमराठी.बमराठी.वहमराठी.समराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
प्रा. म. अ. खांडिे, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी.
डॉ. क. का. खातरमु, एम.ए.; डमराठी.एससमराठी. (वकोश निॅट) (वलॉसिर्मिती ही सर्वा), वकोश निगरभरावे म्हणूगविश्वको्शास्त्ज, बडविश्वकोद. ले
डॉ. प. रा. खानगांिकर, एम.ई.; पमराठीएच.डमराठी. (अम लेचरकोश ना), उपसर्मिती मंिा्कोश न, वकोश निॅशवकोश नि् म लेटॅ्र्मितिकोश न्

्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी, मद्रास (ती मंडळचमळवकोश निाडरावे म्हणू).

शी. कत्र. क. खेडकर, बमराठी.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त सर्मिती मंिा्कोश न (श लेणामराठी १), अर्मिती मंगुच्मुद्रा कोश नटमेंद्र, गुनहाअनव लेषणा
चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले; आळर्मिती मंदमराठी (द लेवािमराठी), चि. पुणा ले.
डॉ. ग. शी. खैर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त मुखराज्याधराज्यापकोश न, महाराष्ट्र चवदा्राज्य (पुणा ले चवदासवर्ती

गंना समृह); सनमानराज्य प्राधराज्यापकोश न, पुणा ले, मुर्मिती मंबई व कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न चवदापमराठीठी ; पुणा ले.

शी. अचराज्यरमुत खवकोडिे, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., मािमराठी सहसर्मिती मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; सर्मिती मंपादकोश न,
कोश नसार्मिती मंशु माचसकोश न, औरर्मिती मंगाबाद.

बमराठीड.

प्रा. द. द. गडम, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, ब्भमराठीम महाचवदा्राज्य,

शी. स. मा. गग्, प्कोश नार व ् लेखकोश न, मािमराठी प्रमुख, वंना समृत्तप्चवदा चवभाग, मराठी वाडा चवदापमराठीठी ,
औरर्मिती मंगाबाद.

कै. सी. ना. गाडगीळ, बमराठी.एससमराठी.; एम.बमराठी.बमराठी.एस., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग,
पुणा ले चवदापमराठीठी ; प्राधराज्यापकोश न, हर्मिती मंसराि प्रागिमराठी ठी ाकोश नरसमराठी महाचवदा्राज्य, वकोश निाचसकोश न.
शी. ना. स. गाडे, एम.ए., वाघविश्वको्मराठी (ती मंडळा. कोश नविश्वकोर लेगाव).
डॉ. वद. रा. गाडेकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.िमराठी.एस., प्रपाठी कोश न, भरावे म्हणूचवजावकोश नि चवभाग, महारािा

सराज्यािमराठीराव चवदापमराठीठी , बडविश्वकोद ले.

डॉ. गवकोकिद मवको. गारे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; चडप् इवकोश नि अब्ववकोश नि सटडमराठीि ऑर् ड लेवह्बिंदू ठरलेलपग कोश नर्मिती मं्ट्रमराठीज् (्र्मिती मं डवकोश नि
चवदापमराठीठी ), सर्मिती मंिा्कोश न, आचदवासमराठी सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि व प्रचशक्षणा सर्मिती मंससा, पुणा ले.

प्रा. ना. तरमु. गाळकर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, िावकोश निकोश नमराठीद लेवमराठी बिाि

चवजावकोश नि महाचवदा्राज्य, वधीन ठेिर्मिती ही सर्वा.
कै. र. शं. गरमुपते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, मराठी वाडा चवदापमराठीठी ,

औरर्मिती मंगाबाद.

प्रा. ल. िा. गरमुजोशी्कर, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, नवहकटविश्वकोचरराज्या ज्राज्युचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न्
इननसटट्रावे म्हणूट, मुर्मिती मंबई.
कै. जोशी. द. गोंधळेकर, िमराठी.डमराठी. आट्व (मुर्मिती मंबई); चड््विश्वकोमा इवकोश नि र्ाइवकोश नि आट्व (्र्मिती मं डवकोश नि), श लेष्ठ भारती मंडळमराठीराज्य

चि्कोश नार; सदसराज्य, ्च्ती मंडळ कोश न्ा अकोश नादममराठी; मािमराठी अचधीन ठेष्ठाती मंडळा, सर ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑर् आट्व; मािमराठी कोश न्ा
चवभाग प्रमुख, टाइम्हणून स ऑर् इर्मिती मंचडराज्या, मुर्मिती मंबई; मािमराठी कोश न्ा सर्मिती मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई.

कै. कमल गवकोखले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., ् लेचखकोश ना व सर्मिती मंशविश्वकोचधीन ठेकोश ना; प्राधराज्याचपकोश ना, वकोश निग चौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

डॉ. द. वि. गवकोखले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., गचणाती मंडळ व सार्मिती मंनखराज्यकोश नमराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
शी. वद. मवको. गवकोखले, एम.एससमराठी., वचरष्ठ रसाराज्यवकोश निज, एचशराज्यवकोश नि पटमेंरस, पुणा. ले
शी. िा. परमु. गवकोखले, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नंना समृचष उपसर्मिती मंिा्कोश न, सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि आचणा चशक्षणा,
मुर्मिती मंबई चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य कोश नंना समृचषस लेवा; वाई.
डॉ. सौ. शवकोभना गवकोखले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचती मंडळहास व प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य सर्मिती मंसकोश नंना समृचती मंडळ, पुणा ले

चवदापमराठीठी , पुणा. ले

शी. शी. परमु. गवकोखले, ् लेखकोश न, प्रकोश नाशकोश न, शास्त्मराठीराज्य उपकोश नरणाार्मिती मंि ले कोश नारखावकोश निदार, सामाचिकोश न आचणा
रािकोश नमराठीराज्य कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळ्षे, पुणा ले.

शी. बा. कि. गवकोगटे, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष) (ऑ.), सार्मिती मंनखराज्यकोश न, कोश नंना समृचष सर्मिती मंिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य,
पुणा ले.
डॉ. शी. ब. गवकोगटे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); एम.ए.; एम.एड.; चडप्.एड.; पमराठीएच.डमराठी., सहसर्मिती मंिा्कोश न,

इर्मिती मंचडराज्यवकोश नि इननसटट्रावे म्हणूट ऑर् एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, पुणा. ले

डॉ. सौ. इंवदरा गवकोसिामी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, असचमराज्या चवभाग, चदल्मराठी चवदापमराठीठी ,
चदल्मराठी.
डॉ. गं. ब. गामवकोपाधराज्ये, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मराठी मराठीि ले स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रपाठी कोश न, अधराज्यापवकोश नि-सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेकोश न कोश नटमेंद्र

(मुर्मिती मंबई चवदापमराठीठी ), पणािमराठी (गविश्वकोवा).

प्रा. सौ. सरमुवशला प. घन, एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवभाग चवभाग, िमराठी. एस.
कोश नलॉ् लेि, खामगाव. (चि. बु्ढीाणाा).
प्रा. ग. के. घरत, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेष्ठाती मंडळा, कोश नंना समृचष अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी महाचवदा्राज्य

(महातमा र्ु् ले कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी ), राहुरमराठी, चि. अहमदवकोश निगर; पुणा ले.

प्रा. एकनार घाग, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., प्राधराज्यापकोश न, मराठी मराठी चवभाग, अणणाासाह लेब वती मंडळ्वकोश न कोश न्ा
महाचवदा्राज्य, मुर्मिती मंबई.

डॉ. रा. वि. घाटे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग

आचणा उपप्रािाराज्य्व, स. प. महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
कै. मरमु. मा. घाणेकर, एम.ए. (मराठी मराठी); एम.ए. (सर्मिती मंसकोश नंना समृती मंडळ); डमराठीप्.एड., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त चशक्षणा

उपसर्मिती मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले

करमु. प्रवतमा न. िंदाराणा, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), वाई.
डॉ. ई. गवको. िवहाण, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, पशुचवजावकोश नि व दुगधीन ठेशास्त् चवभाग, महातमा र्ु् ले
कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (अहमदवकोश निगर).
शी. शी. स. कििणीकर, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचससटर्मिती मंट चरिवकोश नि् मॅवकोश नि लेिर, गाराज्यगमराठी इनस लेनकटसाइड, टाटा

र्ाराज्यझवकोश नि रॅ्मराठीि इर्मिती मंचडराज्या च्., मुर्मिती मंबई; बागबगमराठीिा, खती मंडळ ले व श लेती मंडळमराठी चवषराज्याि ले ती मंडळज, पुणा ले.

सौ. िासंती रा. विन्मरमुळगरमुंद, एम.एससमराठी., मािमराठी प्राधराज्याचपकोश ना, प लेमराि सारडा महाचवदा्राज्य,
अहमदवकोश निगर; औरर्मिती मंगाबाद.
डॉ. ि. कत्र. विपळवकोणकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भग चौचती मंडळकोश नमराठी

चवभाग, इनसटमराठीट्रावे म्हणूट ऑर् साराज्यनस, मुर्मिती मंबई; पुणा ले.

शी. माधि विरमरमुले, बमराठी.आि्व, वासती मंडळुचवशारद; बा्वकोश निाट् ् लेखकोश न व बा्रर्मिती मंगभरावे म्हणूममराठीि ले अभ्याराज्यासकोश न; मुर्मिती मंबई

चवदापमराठीठी , मुर्मिती मंबई.

प्रा. शं. ल. िवकोरघडे, एम.एससमराठी., मािमराठी वाती मंडळावरणाचवज, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ, ले पुणा. ले
डॉ. द. सी. िौगले, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष) (पुणा ले); पमराठीएच.डमराठी. (प लेवकोश निचसल्या वीस वरवह लेचवकोश निराज्या), सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि सर्मिती मंिा्कोश न,
कोश नविश्वकोकोश नणा कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , दापविश्वको्मराठी.
कै. रा. मवको. िौधरी, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचषचवदा चवभाग, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
प्रा. िसंत सरमु. िौधरी, एम.ए. (भरावे म्हणूगविश्वको्); एम.ए. (अस्वशास्त्); बमराठी.एड., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग,

चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.

डॉ. अशवकोक िौसाळकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., वराज्याखराज्याती मंडळा, राज्राज्यशास्त् चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी ,
कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
शी. ब. र. िौहान, बमराठी.ए.; चडप्.एस.एस.ए. (टमराठी.ि ले.एस.एस.), उपप्रमुख अचधीन ठेकोश नारमराठी, ड लेनवहड

ससरावे म्हणूवकोश नि औदविश्वकोचगकोश न प्रचशक्षणा कोश नटमेंद्र, मुर्मिती मंबई.

प्रा. के. जोशीगवजोशीत कसह, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, खा्सा
महाचवदा्राज्य, मुर्मिती मंबई.
सौ. नंदा जोशीगताप, बमराठी.ए., (ऑ.), वाई.
शी. शी. रा. जोशीिळगेकर, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.), ती मंडळार्मिती मंच्कोश न व वराज्यवससापवकोश नि सल्ागार

(खादपदास्व उदविश्वकोग), मुर्मिती मंबई.

डॉ. सौ. सविता जोशीाजोशीवकोवदराज्या, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; राष्ट्रभाषा कोश नविश्वकोचवद, सहसर्मिती मंपाचदकोश ना, मराठी मराठी
चवभाग, वकोश निॅशवकोश नि् बुकोश न ्ट्रसट इर्मिती मंचडराज्या, वकोश निवमराठी चदल्मराठी.
प्रा. प्र. शं. जोशीािडेकर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, चवबिंदू ठरलेल्गडवकोश नि

महाचवदा्राज्य, सार्मिती मंग्मराठी.

शी. ि. वि. जोशीािडेकर, वराज्यापारमराठी िहाि वाहती मंडळरावे म्हणूकोश न वराज्यवसाराज्याती मंडळमराठी् सवर्वोच्च प्रमाणाप् (चब्रिटवकोश नि), मुखराज्य
बर्मिती मंदर अचधीन ठेकोश नारमराठी, राज्राज्य बर्मिती मंदर ले अचधीन ठेमर्मिती मंडळ, महाराष्ट्र शासवकोश नि, मुर्मिती मंबई.
शी. प्रीतमकसह जोशीरमुनेजोशीा, एम.ए., कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी सर्मिती मंिा्कोश न, िवकोश निवाणामराठी मुद्रणाा्राज्य, पुणा ले.

शी. अ. म. जोशीवकोशी, एम.ए., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, मराठी मराठी चवभाग, नवहकटविश्वकोचरराज्या महाचवदा्राज्य, गवाल्या वीस वरह लेर व
माधीन ठेव महाचवदा्राज्य, उजमैवकोश नि; पुणा ले.
डॉ. ग. भा. जोशीवकोशी, एम.ए. (इचती मंडळहास); एम.ए. (राज्राज्यशास्त् व समािशास्त्); पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न

व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

डॉ. गवको. वि. जोशीवकोशी. एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, चशवािमराठी
चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
प्रा. पां. ह. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, प लेमराि सारडा महाचवदा्राज्य,

अहमदवकोश निगर.

शी. ब. गवको. जोशीवकोशी, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), वाई.
शी. म. स. जोशीवकोशी, बमराठी.ई.; ए.एम.आय.ई.ई., िा्कोश न, समाट एर्मिती मंचिचवकोश निअस्व, मुर्मिती मंबई.
प्रा. सौ. मीनाक्षी जोशीवकोशी, एम.एससमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, शमराठीमती मंडळमराठी वमराठीरम्हणून मा गर्मिती मंगाचसरमराठी मु्मुलींि ले महाचवदा्राज्य,
गु्बगिर्मिती ही सर्वा (कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).
डॉ. रा. ना. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, मराठी वाडा

चवदापमराठीठी , औरर्मिती मंगाबाद.

शी. ल. स. जोशीवकोशी, एम.ए., उपचवकोश निद लेशकोश न, कोश नपास चवकोश नास चवकोश निद लेशा्राज्य, कोश नंना समृचष मर्मिती मं्ा्राज्य, भारती मंडळ
सरकोश नार, मुर्मिती मंबई.
सौ. लीना जोशीवकोशी, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), पुणा ले.
शी. शरद जोशीवकोशी, आराज्युर्मितवमा महामर्मिती मंडळाती मंडळ वकोश निविश्वकोकोश नरमराठी, क्रमराठीडाचवषराज्यकोश न ् लेखकोश न, मुर्मिती मंबई.
िैदराजोशी िेणीमाधिशास्त्ी जोशीवकोशी, आराज्युव्षेदािाराज्य्व, भरावे म्हणूती मंडळपरावे म्हणूव्व प्रािाराज्य्व, आराज्यर्वांग् वमैदकोश न महाचवदा्राज्य,

साती मंडळारा; प्रमुख सर्मिती मंपादकोश न, आराज्युव्षेदमराठीराज्य महाकोश नविश्वकोश; सदसराज्य, आराज्युव्षेद सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि मर्मिती मंडळ, महाराष्ट्र शासवकोश नि;
आराज्युव्षेदमराठीराज्य चिचकोश नतसा सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि, ् लेखवकोश नि व अधराज्यापवकोश नि; मुर्मिती मंबई.
डॉ. गवको. का. झेंडे, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); एम.एिमराठी.एससमराठी. (म ले्बवकोश नि)्व ; पमराठीएच.डमराठी.

(मंना समृदाचवजावकोश नि), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, पदवराज्युत्तर महाचवदा्राज्य, महातमा र्ु् ले कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी; पुणा. ले
शी. अबदेअली तयराज्यबअली झैबी, ए्ल्ए्ल्.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा व सलॉच्चसटर, मुर्मिती मंबई.

प्रा. भा. गं. वटळक, एम.ई.; एम.आय.ई., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, उपराज्यविश्वकोचिती मंडळ राज्यर्मिती मं्शास्त् चवभाग,
शासकोश नमराठीराज्य ती मंडळर्मिती मं्चवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि, राज्यवती मंडळमाळ.

प्रद लेश).

कै. वराज्यं. द. वटळक, एम.ए.; बमराठी.एड., प्राधराज्यापकोश न, चवव लेकोश नवर्मितधीन ठेवकोश निमराठी महाचवदा्राज्य, हमैदराबाद (आर्मिती मंध

डॉ. शा. कत्र. वटळक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.बमराठी.एस.; एफ.समराठी.एस.; एफ.पमराठी.एन.एस.;
एफ.आय.समराठी.ए., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, मराठी वाडा चवदापमराठीठी , औरर्मिती मंगाबाद व अधराज्यक्ष, इर्मिती मंचडराज्यवकोश नि
सविश्वकोसाराज्यटमराठी र्लॉर वकोश निॅिर् साराज्यनस लेस.

प्रा. अ. स. टवकोणगांिकर, एम.ई.; एम.आय.ई., प्राधराज्यापकोश न, ससापतराज्य अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी चवभाग,
अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी महाचवदा्राज्य, कोश नराड.

प्रा. विजोशीराज्या टवकोणगािकर, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, फटमेंि चवभाग, एनल्या वीस वरर्नसटवकोश नि महाचवदा्राज्य,

मुर्मिती मंबई.
डॉ. तराज्यं. क. टवकोपे, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; ए्ल्ए्ल्.डमराठी., मािमराठी कोश नु्गुरू, मुर्मिती मंबई चवदापमराठीठी ;

ॲडवहविश्वकोकोश न लेट, उच्च नराज्याराज्या्राज्य, मुर्मिती मंबई; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य चवचधीन ठे आराज्यविश्वकोग, मुर्मिती मंबई.

कै. मा. ग. टवकोळ,े एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, भग चौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, गविश्वकोपाळ कोश नंना समृषणा
गविश्वकोख् ले महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
डॉ. म. बा. ठोंबरे, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रािाराज्य्व व प्राधराज्यापकोश न,

ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, धीन ठेुळ ले.

शी. अजोशीरमु्कन डांगळे, एम.ए., वचरष्ठ च्चपकोश न, भार्मिती मंडार चवभाग, मुर्मिती मंबई बर्मिती मंदर चवश्वसती मंडळ सर्मिती मंससा, मुर्मिती मंबई;
सदसराज्य, समािशास्त् सचमती मंडळमराठी, महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य सर्मिती मंसकोश नंना समृचती मंडळ मर्मिती मंडळ, मुर्मिती मंबई.
प्रा. आ. रे. वडस्झा, एम.ए., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, साराज्यनस कोश नलॉ् लेि, कोश नराड; सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि

अचधीन ठेकोश नारमराठी, प्रिा्वकोश नि सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि चवभाग, बडविश्वकोद ले.

कै. िा. रा. ढमढेर,े एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, पुणा ले.
डॉ. म. के. ढिळीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, पुराती मंडळत्त्वाची होय. वचवदा चवभाग व सहसर्मिती मंिा्कोश न,
ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि सर्मिती मंससा, पुणा ले.
डॉ. ग. िा. तगारे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व चशक्षणााचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र राज्राज्य

चशक्षणास लेवा, सार्मिती मंग्मराठी.

प्रा. मरमु. शं. तांबे, बमराठी.एससमराठी. (एर्मिती मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग), मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, राज्यार्मिती मंच्कोश न अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी चवभाग, वकोश नि लेवह्
कोश नलॉ् लेि ऑर् एर्मिती मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग, आय.एन.एस. चशवािमराठी, ्विश्वकोणाावळा; वाराणासमराठी.
डॉ. द. वि. तामहणे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी. (ट लेक.); ए.एम.आय.आय.

(कोश न लेचमकोश न् एर्मिती मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग), प्राधराज्यापकोश न, िमराठीवरासाराज्यचवकोश निकोश न अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी, र्रावे म्हणूड अस अँड र्म्षेट लेशवकोश नि ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी
स लेकशवकोश नि, चडपाट्वमटमेंट ऑर् कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मुर्मिती मंबई चवदापमराठीठी , मुर्मिती मंबई.
मरह्म जोशीे. सी. तारापवकोर, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा, हाराज्यकोश नविश्वकोट,्व मुर्मिती मंबई.
डॉ. मवको. द. तािडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
डॉ. जोशीरमुंग रान, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, चिवकोश निमराठी व िपावकोश निमराठी अभ्याराज्यास चवभाग, चदल्मराठी

चवदापमराठीठी , चदल्मराठी.

शी. र. कों. दळिी, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.
शीमती मालती दांडेकर, मराठी मराठी कोश नसा-कोश नादर्मिती मंबरमराठीकोश नार, बा्साचहतराज्याच्या अध्राज्या ् लेचखकोश ना व ममराठीमार्मिती मंसकोश न,
िराज्यपरावे म्हणूर (रािससावकोश नि).
शी. सरमु. अ. दातरंगे, एम.ए., साहायराज्यकोश न सर्मिती मंिा्कोश न, वकोश निॅब ल्या वीस वरवमराठी ब्रि ले् म लेमविश्वकोचरराज्य् चरसि्व, मुर्मिती मंबई.
शी. म. कि. दातार, बमराठी.ए., कोश नर्मिती मं्ाटदार, पुणा. ले
सौ. नीला दातार (पंवडत), एम.ए., चशचक्षकोश ना, राउरकोश न ले्ा (ओचरसा).
प्रा. सरमुधा दातार, एम.ए.; एम.एस.डबल्या वीस वरराज्य.रावे म्हणू , अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, कोश नव्षे समािस लेवा सर्मिती मंससा, पुणा. ले
शी. ह. वि. दातराज्ये, ् लेखकोश न, प्रकोश नाशकोश न व मा्कोश न, ‘बिंदू ठरलेलहदुससावकोश नि साचहतराज्य’, पुणा. ले
प्रा. दे. अ. दाभवकोलकर, एम.ए., मािमराठी कोश नु्गुरू, पुणा ले चवदापमराठीठी ; सर्मिती मंिा्कोश न, इर्मिती मंचडराज्यवकोश नि इननसटट्रावे म्हणूट

ऑर् एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, 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); चवदापमराठीठी  अवकोश निुदावकोश नि आराज्यविश्वकोग पुरसकोश नंना समृती मंडळ प्राधराज्यापकोश न.
प्रा. जोशीवकोगेश दास, एम.ए., असचमराज्या कोश नसा-कोश नादर्मिती मंबरमराठीकोश नार, प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, असचमराज्या चवभाग, बमराठी.

बरुआ महाचवदा्राज्य, गग चौहाती मंडळमराठी.

डॉ. वतलवकोत्तमा दासिाणी, एम.ए. (इर्मिती मंनग्श); एम.ए. (भाषा-अभ्याराज्यास); पमराठीएच.डमराठी., चसचवकोश निअर
र् ले्विश्वको, आय.समराठी.एस.एस.आरल्., इर्मिती मंचडराज्यवकोश नि इननसटट्रावे म्हणूट ऑर् एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, पुणा. ले
डॉ. वि. गवको. दीघे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्तमराठी वचरष्ठ सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, चशक्षा मर्मिती मं्ा्राज्य, वकोश निवमराठी

चदल्मराठी; मुर्मिती मंबई.

शी. गरमु. वराज्यं. वदिेकर, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेपरमराठीक्षकोश न, पुसती मंडळकोश न ले व प्रकोश नाशवकोश नि; ले चसचवकोश निराज्यर चरसि्व र् ले्विश्वको
(बिंदू ठरलेलहदमराठी-उदरावे म्हणू्व), महातमा गार्मिती मंधीन ठेमराठी म लेमविश्वकोचरराज्य् चरसि्व सटमेंटर, मुर्मिती मंबई.
प्रा. िं. ग. दीवक्षत, डमराठी.एम.ई.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख, राज्यार्मिती मंच्कोश न अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी चवभाग, सरकोश नारमराठी

ती मंडळर्मिती मं्चवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि, पुणा. ले

शी. म. शी. दीवक्षत, ् लेखकोश न व कोश नाराज्य्ववाह, महाराष्ट्र साचहतराज्य पचरषद, पुणा ले.
प्रा. ि. कि. दीवक्षत, एम.एससमराठी.; ए.एच.बमराठी.टमराठी.आय. (कोश नावकोश निपरावे म्हणूर), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्रािाराज्य्व व
प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, प्रती मंडळाप कोश नलॉ् लेि, अमळवकोश नि लेर; पुणा. ले
शी. विजोशीराज्य दीवक्षत, िमराठी.डमराठी. (आर्मितकोश नट लेकिर), सल्ागार व वासती मंडळुचवशारद, ् लेखकोश न, वकोश निाचसकोश न.
डॉ. शी. गं. दीवक्षत, िमराठी.बमराठी.वहमराठी.समराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रभारमराठी उपसर्मिती मंिा्कोश न, पशुवमैदकोश नमराठीराज्य िमैव पदास्व

चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी सर्मिती मंससा, पुणा; ले बर्मिती मंग्विश्वकोर (कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).

प्रा. शी. ह. दीवक्षत, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, ती मंडळत्त्वाची होय. वजावकोश नि चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
शी. हे. वि. दीवक्षत, डमराठी.एम.ई.ई. (कोश नविश्वकोअर ऑर् चसगवकोश निल्या वीस वरस), चवकोश निवंना समृत्त ् लेफ्ट. कोश नवकोश नि्व्, पुणा. ले
डॉ. िंदरमुलाल गं. दरमुबे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.च्ट., बिंदू ठरलेलहदमराठीि ले प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न
चवदापमराठीठी , धीन ठेारवाड (कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).
डॉ. गवको. बं. देगल्रकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.्मराठीट., प्रपाठी कोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
सौ. इंदरमुमती प्र. देि, एम.ए.; बमराठी.टमराठी.; बमराठी.आरल्.समराठी. (गाड्वबिंदू ठरलेलवकोश निग), चशचक्षकोश ना, मुर्मिती मंबई.
डॉ. शां. भा. देि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सर्मिती मंिा्कोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि अस अँड पविश्वकोसट गॅज्राज्युएट चरसि्व

इननसटट्रावे म्हणूट, पुणा. ले

प्रा. बा. र. देिधर, बमराठी.ए.; गाराज्यकोश न व सर्मिती मंगमराठीती मंडळज, सर्मिती मंससापकोश न, द लेवधीन ठेर सकोश नरावे म्हणू् ऑर् इर्मिती मंचडराज्यवकोश नि म्हणून राज्युचझकोश न,
मुर्मिती मंबई; अधराज्यक्ष, अचख् भारती मंडळमराठीराज्य गार्मिती मंधीन ठेव्व महाचवदा्राज्य मर्मिती मंडळ, चमरि; मािमराठी सर्मिती मंपादकोश न, सर्मिती मंगमराठीती मंडळ कोश न्ा चवहार,
मुर्मिती मंबई.

कै. राज्य. ना. देिधर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, इचती मंडळहास चवभाग, पा््षे कोश नलॉ् लेि; रूपार ले्

कोश नलॉ् लेि; मचह्ा चवदा्राज्य, चव् लेपा््षे, मुर्मिती मंबई.

प्रा. िा. कि. देिधर, एम.ए.; बमराठी.म्हणून राज्युचझकोश न, उपप्रािाराज्य्व, बिंदू ठरलेलिती मंडळामणाराव कोश नलॉ् लेि ऑर् कोश नलॉमस्व, सार्मिती मंग्मराठी.
डॉ. िं. धरमुं. देशपांडे, एम.ए.; डमराठी.च्ट., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, मुर्मिती मंबई चवदापमराठीठी ; मािमराठी
चशक्षणा सर्मिती मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, मुर्मिती मंबई.
डॉ. ना. र. देशपांडे, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी. (मुर्मिती मंबई); ए.एम.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नविश्वको्र्मिती मंचबराज्या), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त

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

शी. परमु. ल. देशपांडे, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., साचहनतराज्यकोश न, अचभवकोश नि लेती मंडळ ले, वकोश निाट् व चि्पट चदगदश्वकोश न ,
सर्मिती मंगमराठीती मंडळती मंडळज, सर्मिती मंससापकोश न-पु. ्. द लेशपार्मिती मंड ले प्रचती मंडळष्ठावकोश नि, पुणा. ले

शी. िामनराि हवर देशपांडे, एफ.समराठी.ए., सर्मिती मंगमराठीती मंडळज व ् लेखकोश न, िाट्वड्व अकोश नौंटर्मिती मंट व ज्राज्य लेष्ठ भागमराठीदार,
म ले. बाट्मराठीबविश्वकोई अस अँड पुरविश्वकोचहती मंडळ िाट्वड्व अकोश नौंटर्मिती मंरस, मुर्मिती मंबई.
प्रा. सरमुधाकर देशपांडे, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग व प्रमुख, िमराठीवचवजावकोश नि

चवभाग, आरल्. डमराठी. वकोश निॅशवकोश नि् कोश नलॉ् लेि, मुर्मिती मंबई.

डॉ. राज्य. वि. देशमरमुख, बमराठी.एससमराठी.; एम.ई. (धीन ठेाती मंडळुचवजावकोश नि); एम.ई. (राज्यार्मिती मंच्कोश न); पमराठीएच.डमराठी.;
ए.एम.आय.ई., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, धीन ठेाती मंडळुचवजावकोश नि व उतपादवकोश नि अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी चवभाग, सरकोश नारमराठी ती मंडळर्मिती मं्चवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि,
पुणा ले.

प्रा. वग. द. देकशगकर, बमराठी.ए. (ऑ.) (्र्मिती मं डवकोश नि); एम.ए. (राज्य ले्), प्राधराज्यापकोश न, चिवकोश निमराठी इचती मंडळहास, भाषा व
वाङ्मयीनमराज्य; सल्ागार सर्मिती मंपादकोश न, ‘िाराज्यवकोश निमराठीि चरपविश्वकोट्व’, वकोश निवमराठी चदल्मराठी.
शी. िैतन्राज्य देसाई, राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी ऑर् म्हणून राज्युचझकोश न, खमैरागढी सर्मिती मंससावकोश नि, (चि. दुग्व; मधराज्य प्रद लेश).
शी. िसंत शांताराम देसाई, बमराठी.ए. (ऑ.); ए्ल्ए्ल्.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा, पुणा ले.
प्रा. वराज्यं. वि. द्रविड, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, बिंदू ठरलेलहदमराठी चवभाग, रािाराम कोश नलॉ् लेि, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
शी. भासकरराि धारप, बमराठी.ई., चि्पट ती मंडळर्मिती मं्ज, चवती मंडळरकोश न, चवकोश निमिर्मिती ही सर्वाती मंडळ; ले चि्पटचवषराज्यकोश न अभ्याराज्यासकोश न,

् लेखकोश न; मा्कोश न, अ्कोश ना टलॉकोश नमराठीि, पुणा. ले

शी. रा. रा. धरमुमाळ, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), वाई.

सौ. नराज्यनतारा धरमुरंधर, िमराठी.डमराठी. आट्व (डलॉइर्मिती मंग आचणा पटमेंबिंदू ठरलेलटग), अधराज्यराज्यवकोश नि, म्हणून राज्यरावे म्हणू्र पटमेंबिंदू ठरलेलटग, मुर्मिती मंबई.
शी. ए. रा. धोंगडे, बमराठी.ए.; बमराठी.कोश नलॉम. (्र्मिती मं डवकोश नि), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त चशक्षणा सर्मिती मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.
डॉ. रमेश धोंडगे, एम.ए. (इर्मिती मंगिमराठी); एम.ए. (भाषाचवजावकोश नि); पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, भाषाचवजावकोश नि

चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले

डॉ. सैयराज्यद नईमरमुदीन, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी.
शी. ि. वि. नगरकर, एम.ए.; आय.पमराठी.एस., कोश नमार्मिती मंडर्मिती मंट, िवकोश निर् हविश्वकोमगारस्व व डाराज्यर लेकटर, चसनवह्
चडर् लेनस, महाराष्ट्र राज्राज्य, मुर्मिती मंबई.
शी. बाप्राि नाईक, बमराठी.ए.; चड््विश्वकोमा इवकोश नि बिंदू ठरलेलप्रबिंदू ठरलेलटग ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, र् ले्विश्वको-इर्मिती मंचडराज्यवकोश नि सटस अँडड्वस

इननसटट्रावे म्हणूट, वकोश निवमराठी चदल्मराठी; र् ले्विश्वको-रलॉराज्य् सविश्वकोसाराज्यटमराठी ऑर् आरस्व, ्र्मिती मं डवकोश नि; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त उपसर्मिती मंिा्कोश न, शासकोश नमराठीराज्य

मुद्रणा व ् लेखवकोश नि सामगमराठी सर्मिती मंिा्वकोश निा्राज्य, मुर्मिती मंबई; मािमराठी चवकोश निराज्यर्मिती मं्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य पाठ्यपुसती मंडळकोश न चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी मर्मिती मंडळ;
मािमराठी सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य सर्मिती मंसकोश नंना समृचती मंडळ मर्मिती मंडळ, मुर्मिती मंबई.

डॉ. म. क. नाईक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; ए.एम. (प लेवकोश निचसल्या वीस वरवह लेचवकोश निराज्या), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इर्मिती मंगिमराठी
चवभाग, कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न चवदापमराठीठी , धीन ठेारवाड (कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).
शी. सरमु. ि. नाईक, बमराठी.एससमराठी.; ए्ल्ए्.बमराठी., साहायराज्यकोश न नराज्याराज्याधीन ठेमराठीश व अ्पर स् नराज्याराज्याधीन ठेमराठीश,

कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.

डॉ. मवको. ना नात्, बमराठी.एससमराठी.; एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य; उपाधराज्यक्ष, अचख्
भारती मंडळ सकोश नाऊट व गाईड, पुणा ले.

पुणा ले.

डॉ. रा. भा. नामदास, एम.वहमराठी.एससमराठी. (मुर्मिती मंबई), साहायराज्यकोश न सर्मिती मंिा्कोश न, पशुरविश्वकोग सव्व चिचकोश नतसा्राज्य,

शी. राज्य. रा. नेने, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ ले; सदसराज्य, ज्राज्यविश्वकोचती मंडळर्मितवदा
पचरसर्मिती मंससा, पुणा ले.
शी. अविनाश पंवडत, एम.ए., अचससटर्मिती मंट एचडटर, ओचरएर्मिती मंट ््शाँगमनस च्., मुर्मिती मंबई.
शी. प. शी. पंवडत, बमराठी.ई. (चसनवह्), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त पराज्य्वव लेक्षकोश न, ससापतराज्य सव्षेक्षणा चवभाग; भारती मंडळमराठीराज्य

स लेवकोश निा अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी स लेवा; मािमराठी प्रमुख अचभराज्यर्मिती मंती मंडळा, बार्मिती मंधीन ठेकोश नाम चवभाग, भारती मंडळमराठीराज्य आराज्युर्मितवमा महामर्मिती मंडळ, पुणा ले.

शी. बाळ जोशी. पंवडत, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.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 पंवडत, बमराठी. ए.; चड््विश्वकोमा इवकोश नि िरल्वकोश निॅच्झम, वाई.
प्रा. र. वि. पंवडत, एम.ए.; बमराठी.टमराठी., प्राधराज्यापकोश न, मावकोश निसशास्त् चवभाग, वकोश निागपरावे म्हणूर महाचवदा्राज्य, वकोश निागपरावे म्हणूर.
प्रा. म. गं. पटिध्कन, एम.ए.; एम.एड.; डमराठी.पमराठी.एड., प्रािाराज्य्व, िर्मिती मंद्रश लेखर आगाश ले शारमराठीचरकोश न चशक्षणा

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

कै. वि. भा. पटिध्कन, बमराठी.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा, हाराज्यकोश नविश्वकोट,्व वाई.
सौ. शरमुभदा अ. पटिध्कन, एम.एस.ए.एम. (गुिराती मंडळ आराज्युव्षेद चवदापमराठीठी ), खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य
वराज्यवसाराज्य, मुर्मिती मंबई.

चदल्मराठी.

शी. नरेश परळीकर, एम.ए.; बमराठी.एड., सर्मिती मंपादकोश न, मराठी मराठी चवभाग, वकोश निॅशवकोश नि् बुकोश न ्ट्रसट इर्मिती मंचडराज्या, वकोश निवमराठी

डॉ. स. राज्य. परांजोशीपे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ए.झ लेड.; डमराठी.ए.एस.एफ. (मुर्मिती मंबई), प्राधराज्यापकोश न,
प्राचणाचवजावकोश नि-पदवराज्युत्तर सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र व चवभाग प्रमुख, मलॉडवकोश नि्व कोश नलॉ् लेि, पुणा ले; खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य,
पुणा ले.

कै. शं. आ. परांडेकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, िवकोश निती मंडळा महाचवदा्राज्य (द लेविर्मिती मंद कोश नलॉ् लेि),
अिु्ववकोश निवकोश निगर; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
डॉ. सौ. कसधरमु. अ. पराडकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग,

गवहनमर्न्मेंट इनसटमराठीट्रावे म्हणूट ऑर् साराज्यनस, वकोश निागपरावे म्हणूर.

कै. म. प. पांडे, पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, रचशराज्यवकोश नि चवभाग, सटमें्ट्र् इननसटट्रावे म्हणूट ऑर् इर्मिती मंनग्श
अस अँड र्लॉचरवकोश नि ्स अँगव लेचिस, हमैदराबाद (आर्मिती मंध प्रद लेश).
डॉ. प. शी. पांढरीपांडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, वकोश निागपरावे म्हणूर.
प्रा. मा. वि. पाटणकर, एम.ई. (चसनवह्); पमराठीएच.डमराठी. (सलॉइल्या वीस वरस); ए.एम.आय.ई. (भारती मंडळ);

एम.आय.एस.टमराठी.ई., प्राधराज्यापकोश न, ससापतराज्य अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी चवभाग, अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी महाचवदा्राज्य, औरर्मिती मंगाबाद.

डॉ. अ. वराज्यं. पाटील, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); पमराठीएच.डमराठी., सहराज्यविश्वकोगमराठी अचधीन ठेष्ठाती मंडळा, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य,
धीन ठेुळ ले.

शी. प. शं. पाटील, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त सर्मिती मंिा्कोश न (श लेणामराठी १), अर्मिती मंगुच्मुद्रा कोश नटमेंद्र, गुनहाअनव लेषणा चवभाग,
महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
कै. म. परमु. पाटील, बमराठी.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., मािमराठी मर्मिती मं्मराठी, भरावे म्हणूती मंडळपरावे म्हणूव्व मुर्मिती मंबई राज्राज्य, ब लेळगाव.
शी. ल. ह. पाटील, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नंना समृचष अचभराज्यर्मिती मंती मंडळा (आराज्याकोश नट) वाई; पुणा ले.
डॉ. शा. दा. पाटील, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि व सरावे म्हणूकमिमराठीवचवजावकोश नि

चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले

कै. ह. कि. पाटील, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अधीन ठेमराठीक्षकोश न, श लेती मंडळकोश नमराठी शाळा (मार्मिती मंिरमराठी); चवकोश निरमराठीक्षकोश न, श लेती मंडळकोश नमराठी
शाळा, मुर्मिती मंबई राज्राज्य; पुणा. ले
शीमती सरमुमती पाराज्यगािकर, बमराठी.ए.; बमराठी.टमराठी., बा्साचहतराज्य ् लेचखकोश ना, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त रािपच्ती मंडळ

अचधीन ठेकोश नारमराठी, चशक्षणाखाती मंडळ ले, महाराष्ट्र राज्राज्य, मुर्मिती मंबई.

डॉ. आमवकोद पारसनीस, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. (पॅचरस), प्रपाठी कोश न, फटमेंि भाषा चवभाग, एम.ई.ए्ल्.,
चदल्मराठी चवदापमराठीठी , चदल्मराठी.
शी. पाि्कतीकरमुमार, वकोश निती मंडळ्वकोश न, वकोश निंना समृतराज्यसर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेकोश न आचणा वकोश निंना समृतराज्यचशक्षकोश न, सर्मिती मंिा्कोश न, ती मंडळर्मिती मंिावरावे म्हणूर वकोश निंना समृतराज्यशाळा, मुर्मिती मंबई.
शी. वि. कि. पािगी, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), वाई.

पुणा ले.

डॉ. िा. ल. परमुरवकोवहत, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, भग चौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य,

प्रा. म. मवको. पेंडसे, एम.ए., वराज्याखराज्याती मंडळा, कोश नमराठीर्मितती मंडळ कोश नलॉ् लेि, मुर्मिती मंबई.
प्रा. करमु. का. वद. पेणढरकर, एम.ए.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्याचपकोश ना, गचणाती मंडळ चवभाग, एनल्या वीस वरर्नसटवकोश नि
महाचवदा्राज्य, मुर्मिती मंबई.
शी. वि. गवको. पेंढारकर, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी सर्मिती मंिा्कोश न, चरझवह्व बॅकोश न ऑर् इर्मिती मंचडराज्या, मुर्मिती मंबई;

अस्वसल्ागार, बस अँकोश न ऑर् टार्मिती मंझाचवकोश निराज्या, दार लेस्ाम.

शी. प्रकाश पेठे, िमराठी.डमराठी.आि्व.; ए.आय.आय.ए., वासती मंडळुचशल्या वीस वरपज, बडविश्वकोद ले.
प्रा. िं. रा. पवकोतनीस, एम.ए., प्रािाराज्य्व व प्राधराज्यापकोश न, मुळिमराठी ि लेठी ा महाचवदा्राज्य, िळगाव.
डॉ. सौ. करमुमरमुद पवकोरे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., गविश्वकोख् ले अस्वशास्त् सर्मिती मंससा, पुणा ले.

डॉ. अ. वि. प्रभरमुण,े एम.बमराठी.बमराठी.एस., बा्रविश्वकोगती मंडळज, वाई.
कै. ना. ह. फडके, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य, मुर्मिती मंबई.
प्रा. वि. दा. फरांदे, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, अस्वशास्त् चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.
सौ. विजोशीराज्या फराडमंड, अधराज्याचपकोश ना, नराज्यरावे म्हणू इरा हाराज्यसकोश नरावे म्हणू् व बहाई धीन ठेम्वप्रिारकोश न, बहाई नसपचरच्या अध्राज्युअ्

असटमेंब्मराठी, पािगणामराठी.

शी. धै. शं. फाळके, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), साती मंडळारा रविश्वकोड (ती मंडळा. कोश नविश्वकोर लेगाव).
डॉ. िंद्रकांत बांवदिडेकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, बिंदू ठरलेलहदमराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
शी. शं. ना. बागडे, बमराठीएससमराठी.; बमराठी.ए.; एम.एड., मुखराज्याधराज्यापकोश न, शमराठी चशवािमराठी चवदा्राज्य, वकोश निसरापरावे म्हणूर
(ती मंडळा. भविश्वकोर, चि. पुणा ले).
शी. भाई माधिराि बागल, सविश्वकोर समािस लेवकोश न, ् लेखकोश न व चि्कोश नार, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
डॉ. वि. मा. बािल, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; िमराठी.डमराठी. (आट्व); ए.एम., प्रमुख राज्राज्यशास्त् चवभाग,

र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

डॉ. गं. वि. बापट, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, इर्मिती मंगिमराठी चवभाग, वाचडराज्या
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. परमु. वि. बापट, एम.ए; ए.एम.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, पुणा ले व चदल्मराठी चवदापमराठीठी ; पुणा ले.
कै. शी. ह. बापट, िमराठी.बमराठी.वहमराठी.समराठी. (मुर्मिती मंबई), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त पशुसर्मिती मंवधीन ठे्ववकोश नि उपसर्मिती मंिा्कोश न, पुणा ले.
डॉ. सरवकोवजोशीनी बाबर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सर्मिती मंपाचदकोश ना, समािचशक्षणा मा्ा, पुणा. ले
शी. ड डॅवनअल इलाराज्यजोशीा बेंजोशीावमन (गडकर), बमराठी.ए.; चड््विश्वकोमा इवकोश नि िरल् वकोश निॅच्झम, वकोश निॅशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न्

्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी, 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.
शी. एच. बेही, सचिव, बहाई नसपचरच्या अध्राज्युअ् असटमेंब्मराठी, पािगणामराठी.

डॉ. वि. द. बवकोरकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., शास्त्ज, महाराष्ट्र ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि र्लॉर चद कोश ननल्या वीस वरटवह लेशवकोश नि
ऑर् साराज्यनस, पुणा ले.
शी. सरमु. ि. बवकोराटे, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.
प्रा. अनंत बवकोिलेकर, बमराठी.ए. (र्ाइवकोश नि) पटमेंबिंदू ठरलेलटग; आट्व मासटर, प्राधराज्यापकोश न, रर्मिती मंग व र लेखा कोश न्ा, सर ि ले.

ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑर् आट्व, मुर्मिती मंबई.

करमु. माधरमुरी ब्रहे, एम.ए., वाई.
डॉ. गरमुलाबदास ब्रवकोकर, बमराठी.ए., गुिराती मंडळमराठी ् लेखकोश न, मुर्मिती मंबई.
डॉ. गवको. के. भट, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सर्मिती मंिा्कोश न, भार्मिती मंडारकोश नर प्राच्या अध्राज्यचवदा सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि मर्मिती मंचदर, पुणा. ले
करमु. नवलनी भट, एम.एससमराठी., मािमराठी सर्मिती मंपादवकोश नि साहायराज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; पुणा ले.
शी. केशििंद्र गं. भडभडे, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., चसऑसलॉर्मराठीि ले अभ्याराज्यासकोश न, पुणा. ले
प्रा. क. रा. भांडारकर, मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, वकोश निलॉचटकोश न् अस अँड एर्मिती मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग कोश नलॉ् लेि, मुर्मिती मंबई; मािमराठी
सर्मिती मंिा्कोश न, महाराष्ट्र इ् लेक्ट्रलॉचवकोश निकस कोश नलॉपर्वोर लेशवकोश नि, महाराष्ट्र शासवकोश नि; वकोश निाचवकोश न ती मंडळर्मिती मं्चवदाचवषराज्यकोश न साचहतराज्याि ले
् लेखकोश न व प्रकोश नाशकोश न चवकोश नि वकोश निाचवकोश न रडार व इ् लेक्ट्रलॉचवकोश निकोश नमराठी ती मंडळज, मुर्मिती मंबई.

प्रा. अ. के. भागित, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई; पुणा ले.
प्रा. अ. वि. भागित, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
शीमती दरमुग्या भागित, एम.ए., ् लेचखकोश ना, मुर्मिती मंबई.
प्रा. नवलनी भागित, एम.ए.; िमराठी.डमराठी.आट्व; ए.एम., साहायराज्यकोश न अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, सर ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू्
ऑर् आट्व, मुर्मिती मंबई.
शी. भा. वि. भागित, एफ.समराठी.आय.; ए.समराठी.आरल्.ए.; डमराठी.कोश नलॉम., भरावे म्हणूदृशराज्य वासती मंडळुचशल्या वीस वरपज व

उदावकोश निचवदा सल्ागार, पुणा ले.

शीमती लीलािती भागित, बमराठी. ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेकोश नारमराठी, आकोश नाशवाणामराठी मुर्मिती मंबई कोश नटमेंद्र; पुणा. ले
डॉ. ि. राज्य. भागित, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); पमराठीएच.डमराठी., प्रािाराज्य्व, आवकोश निर्मिती मंद चवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य,
वरविश्वकोरा (चि. िर्मिती मंद्रपरावे म्हणूर).

डॉ. ि. प्र. भापकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएि.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, चडपाट्वमटमेंट ऑर् सटॅचटनसटकस,
राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी ऑर् कोश नटमेंटकोश नमराठी, ् लेनकझर्मिती मंगटवकोश नि (राज्यरावे म्हणू.एस.ए.).
प्रा. श. वि. भालकर, बमराठी.एससमराठी. (मुर्मिती मंबई); एम.एससमराठी. (ट लेक.), प्राधराज्यापकोश न, र्रावे म्हणूड ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी

चडनवहिवकोश नि, चडपाट्वमटमेंट ऑर् कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मुर्मिती मंबई चवदापमराठीठी , मुर्मिती मंबई.

डॉ. राज्य. तराज्यं. भालेराि, एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, वाई.
प्रा. अ. शी. भािे, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. टी. भासकरन, एम.ए. (म्राज्याळम); एम.ए. (सर्मिती मंसकोश नंना समृती मंडळ); पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, म्राज्याळम
चवभाग, कोश न लेरळ चवदापमराठीठी , च्वटमेंद्रम.
प्रा. ग. ल. वभडे, एम.ए. (इचती मंडळहास); एम.ए. (प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य सर्मिती मंसकोश नंना समृती मंडळमराठी), प्राधराज्यापकोश न, इचती मंडळहास

चवभाग, डमराठी.बमराठी.एफ. दराज्यावकोश निर्मिती मंद कोश न्ा व शास्त् महाचवदा्राज्य, सविश्वको्ापरावे म्हणूर.

कै. ब. िा. वभडे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.
प्रा. मा. राज्य. वभडे, बमराठी.एससमराठी.; एम.एड., अधराज्यक्ष, वकोश निॅब ल्या वीस वरवमराठी ब्रि ले् म लेमविश्वकोचरराज्य् चरसि्व सटमेंटर, मुर्मिती मंबई.

पुणा ले.

डॉ. र. द. वभडे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भग चौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य,

डॉ. वि. प. वभडे, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); पमराठीएच.डमराठी. (मुर्मिती मंबई); 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 महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. वि. वि. वभडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; कोश नावराज्यती मंडळमराठीस;्व राज्याचजकोश निरावे म्हणूडामचणा; शग चौती मंडळा्र्मिती मं कोश नार, प्रपाठी कोश न, पुणा ले

चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ. सरमुभाष भेणडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य,
मुर्मिती मंबई.
डॉ. उत्तम भवकोईटे, एम.ए.; पीएच.डी., प्रपाठी कोश न, समािशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
शी. प्र. बा. भवकोईटे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एड., चशक्षकोश न, शमराठी चसद्ध लेश्वर हाराज्यसकोश नरावे म्हणू्, ती मंडळडवळ ले समर्मिती मंती मंडळ

(ती मंडळा. कोश नविश्वकोर लेगाव, चि. साती मंडळारा).

प्रा. रा. वजोशी. भवकोसले, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, अकोश नविश्वको्ा.

प्रा. अरकिद मंगरूळकर, एम.ए.; सर्मिती मंगमराठीती मंडळती मंडळज, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, सर्मिती मंसकोश नंना समृती मंडळ-प्राकोश नंना समृती मंडळ

चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शी. स. कि. मराठे, बमराठी.ई., सदसराज्य, ज्राज्यविश्वकोचती मंडळर्मितवदा पचरसर्मिती मंससा, पुणा ले.
प्रा. रा. म. मराठे, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; एम.एड., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, कोश नलॉ् लेि ऑर् एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि,
धीन ठेुळ ले; पुणा. ले
प्रा. प्र. शे. महल्े, एम.एससमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचषचवदा चवभाग, पर्मिती मंिाबराव कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी ,

अकोश नविश्वको्ा; ती मंडळार्मिती मंदरावे म्हणूळ चवसती मंडळार कोश नंना समृचषचवदाव लेत्ता, धीन ठेावकोश नि सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि गट, कोश नंना समृचष सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, बिंदू ठरलेलसद लेवाहमराठी (चि. िर्मिती मंद्रपरावे म्हणूर).
प्रा. क. द. महाजोशीन, बमराठी.ई., प्राधराज्यापकोश न, ससापतराज्य अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी, पुणा ले.

प्रा. मरमु. का. महाजोशीन, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, चवदभ्व महाचवदा्राज्य,
अमरावती मंडळमराठी.
प्रा. विदासागर महाजोशीन, एम.ए. (िम्ववकोश नि), अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, िम्ववकोश नि चवभाग, महारािा सराज्यािमराठीराव

चवदापमराठीठी , बडविश्वकोद. ले

शी. म. गवको. महाबळेश्वरकर, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), अचधीन ठेकोश नारमराठी, बॅकोश न ऑर् महाराष्ट्र शाखा, वाई.
प्रा. म. बा. मांडके, एम.एससमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, मावकोश निवशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
सौ. ितरमुरा मांढरे, एम.ए., वाई.
डॉ. म. शी. माटे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास व सर्मिती मंसकोश नंना समृचती मंडळ आचणा
पुराती मंडळत्त्वाची होय. वचवदा, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले
शी. अ. गवको. माराज्यदेि, एम.आय.ई. (भारती मंडळ), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त मुखराज्य अचभराज्यर्मिती मंती मंडळा, महाराष्ट्र राज्राज्य; पुणा. ले
डॉ. सौ. लवलता वमरजोशीकर, टमराठी.डमराठी.; एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, मराठी मराठी चवभाग, चदल्मराठी

चवदापमराठीठी , चदल्मराठी.

डॉ. िा. वि. वमराशी, एम.ए.; सनमानराज्य डमराठी.च्ट. (मुर्मिती मंबई, सागर व वकोश निागपरावे म्हणूर), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व व
प्राधराज्यापकोश न, सर्मिती मंसकोश नंना समृती मंडळ चवभाग, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी; भरावे म्हणूती मंडळपरावे म्हणूव्व सनमानराज्य सर्मिती मंिा्कोश न, पदवराज्युत्तर चवभाग
(मावकोश निवराज्य शाखा); सनमानराज्य प्राधराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास आचणा सर्मिती मंसकोश नंना समृचती मंडळ, वकोश निागपरावे म्हणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपरावे म्हणूर.

डॉ. नरेंद्र वमश, एम.ए. (चवश्वभारती मंडळमराठी), प्राधराज्यापकोश न (ओचडराज्या), चवश्वभारती मंडळमराठी, शार्मिती मंचती मंडळचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि (प.
बर्मिती मंगा्).
प्रा. रा. के. मरमुटाटकर, एम.ए., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, मावकोश निवशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ. म. अ. मेहेंदळे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, सर्मिती मंसकोश नंना समृती मंडळ चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले
शी. वि. वि. मवकोडक, परकोश नमराठीराज्य भाषा प्रमाणाप्; वराज्यापारचवषराज्यकोश न पदचवकोश ना (मुर्मिती मंबई), मािमराठी चवकोश निरमराठीक्षणा
अचधीन ठेकोश नारमराठी, ती मंडळर्मिती मं्चवदा व अनव लेषणा चवभाग, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ ले, पुणा; ले सदसराज्य, ज्राज्यविश्वकोचती मंडळर्मितवदा पचरसर्मिती मंससा, पुणा ले
चवदापमराठीठी  फटमेंि ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि, राज्यविश्वकोगचवदाधीन ठेाम, इर्मिती मंचडराज्यवकोश नि चमचटऑरलॉ्लॉचिकोश न् सविश्वकोसाराज्यटमराठी, पुणा. ले
शी. सवकोराब मवकोदी, प्रचसद्ध अचधीन ठेकोश नारमराठी, एअर इर्मिती मंचडराज्या, मुर्मिती मंबई.
डॉ. रा. शा. मवकोरखंडीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, राज्राज्यशास्त् चवभाग, मराठी वाडा चवदापमराठीठी ,
औरर्मिती मंगाबाद.
प्रा. विश्वास राज्यंदे, िमराठी.डमराठी. आट्व (डलॉईर्मिती मंग अस अँड पटमेंबिंदू ठरलेलटग), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, र लेखा व रर्मिती मंगचवभाग, सर

ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑर् आट्व, मुर्मिती मंबई.

डॉ. एफ. जोशीे. वबलेसकॉवह राज्यानसेन, पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, कोश नविश्वकोपवकोश निह लेगवकोश नि चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोपवकोश निह लेगवकोश नि
(ड लेनमाकोश न्व).
शी. ह. वराज्यं. राज्यादक, बमराठी.एिमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त चशक्षकोश न, द्रचवड हाराज्यसकोश नरावे म्हणू्, वाई.
प्रा. म. रा. राईलकर, एम.एससमराठी. (गचणाती मंडळ); एम.एससमराठी. (सार्मिती मंनखराज्यकोश नमराठी), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, गचणाती मंडळ

चवभाग आचणा उपप्रािाराज्य्व, स. प. महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

डॉ. सौ. विजोशीराज्या राजोशीाधराज्यक्ष, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, एनल्या वीस वरर्नसटवकोश नि महाचवदा्राज्य, मुर्मिती मंबई.
प्रा. अशवकोक रानडे, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; सर्मिती मंगमराठीती मंडळािाराज्य्व, सर्मिती मंिा्कोश न, मुर्मिती मंबई चवदापमराठीठी , सर्मिती मंगमराठीती मंडळ कोश नटमेंद्र,
मुर्मिती मंबई.

पुणा ले.

डॉ. करमु. उषा रानडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेकोश न साहायराज्यकोश न भाषाशास्त् चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि,

डॉ. पंढरीनार रानडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचती मंडळहास चवभाग, मराठी वाडा चवदापमराठीठी ,
औरर्मिती मंगाबाद

प्रा. एलए. ए. रॉव्रिगजोशी, प्राधराज्यापकोश न, ढीटमेंप ले कोश नलॉ् लेि ऑर् आरस्व अस अँड साराज्यनस, पणािमराठी.
प्रा. स. के. रईकर, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळ चवकोश नंना समृचती मंडळचवजावकोश नि, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य,
कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
शी. दा. ता. रपिते, बमराठी.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., रािकोश नमराठीराज्य वकोश नि लेती मंडळ ले व अचधीन ठेवकती मंडळ ले, पुणा. ले
डॉ. दी. िा. रेग,े बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी. (ट लेक.), प्राधराज्यापकोश न, र्रावे म्हणूड

ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी चडनवहिवकोश नि, चडपाट्वमटमेंट ऑर् कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मुर्मिती मंबई चवदापमराठीठी , मुर्मिती मंबई.

डॉ. म. शं. रेगे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ए.ई.बमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग,
इननसटट्रावे म्हणूट ऑर् साराज्यनस, मुर्मिती मंबई.
प्रा. मे. परमुं. रेग,े एम.ए., मािमराठी प्रािाराज्य्व, प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ती मंडळत्त्वाची होय. वजावकोश नि चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य,

मुर्मिती मंबई; कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी सर्मिती मंपादकोश न, ‘वकोश निवभारती मंडळ’ माचसकोश न, वाई; सदसराज्य, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी मर्मिती मंडळ; प्रमुख
पारमराठीख सटमेंटर र्लॉर एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि् सटडमराठीि, मुर्मिती मंबई.

कै. सदानंद रेग,े एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, इर्मिती मंगिमराठी चवभाग, रामवकोश निाराराज्यणा रुईराज्या महाचवदा्राज्य, मुर्मिती मंबई.
डॉ. िा. वि. लिाटे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी. (ट लेक.), उतपादवकोश नि

वराज्यवससापकोश न, ह लेकसट र्ामिर्मिती ही सर्वासराज्युचटकोश न् च्., मुर्मिती मंबई.
डॉ. प्र. ग. लाळे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, सर्मिती मंसकोश नंना समृती मंडळ चवभाग, उसमाचवकोश निराज्या चवदापमराठीठी , हमैदराबाद

(आर्मिती मंध प्रद लेश).

कै. वद. ह. वलमराज्ये, एम.ए., पुणा ले.
डॉ. म. रा. लेदल्, एम.पमराठीएच. (म्हणून राज्यरावे म्हणूचवकोश निकोश न); एम.टमराठीएच.; पमराठीएच.डमराठी., धीन ठेम्व-ती मंडळत्त्वाची होय. वजावकोश निवर िम्ववकोश नि,
इर्मिती मंगिमराठी व मराठी मराठीती मंडळरावे म्हणूवकोश नि चवपु् ् लेखवकोश नि, ‘सवकोश नि लेहसदवकोश नि’ सदसराज्य, पुणा. ले
प्रा. सरमुरेंद्र िडगािकर, एम.ए. (मुर्मिती मंबई); सर्मितटचर्कोश न लेट (हाराज्यड ले्बग्व), वकोश निती मंडळ्वकोश न, सर्मिती मंससापकोश न व िा्कोश न,

‘बिंदू ठरलेलकोश नचकोश नणामराठी वंना समृनद वकोश निंना समृतराज्या्राज्य’ पुणा ले व मुर्मिती मंबई; प्राधराज्यापकोश न, िम्ववकोश नि चवभाग, रूपार ले् कोश नलॉ् लेि, मुर्मिती मंबई.

शी. ना. रा. िडनप, बमराठीएससमराठी. (ऑ.), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त साहायराज्यकोश न वाती मंडळावरणाचवज, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि
खाती मंडळ ले, पुणा. ले
डॉ. सौ. शराज्यामला िनारसे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., पुणा. ले
कै. मरमु. िरदराजोशीन, एम.ए.; एम.ओ.ए्ल्.; पमराठीएच.डमराठी., कोश नु्गुरू, मदुराई चवदापमराठीठी , मदुराई

(ती मंडळचमळवकोश निाडरावे म्हणू).

डॉ. स. ह. ित्कक, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, गरवार ले कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
प्रा. द. गवको. िऱहाडपांडे, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ. िं. शं. िागळे, एम.डमराठी., मावकोश निस लेवमराठी साहायराज्यकोश न प्राधराज्यापकोश न, बा्रविश्वकोगचवभाग, ्विश्वकोकोश नमानराज्य चटळकोश न

म्हणून राज्युचवकोश निचसप् वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य, शमराठीव; मुर्मिती मंबई.

डॉ. करमु. राज्यशवकोधरा िाधिाणी, एम.ए. (सर्मिती मंसकोश नंना समृती मंडळ व भाषाचवजावकोश नि); पमराठीएच.डमराठी., उपसर्मिती मंपादकोश न, सर्मिती मंसकोश नंना समृती मंडळ
कोश नविश्वकोश चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले
कै. म. ना. िानखेडे, एम.ए.; ए.एम. (इर्मिती मंचडराज्यावकोश निा); पमराठीएच.डमराठी. (फ््लॉचरडा), अधराज्यक्ष, महाराष्ट्र

्विश्वकोकोश नस लेवा आराज्यविश्वकोग (१९७३–७८), मुर्मिती मंबई; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य सर्मिती मंसकोश नंना समृचती मंडळ मर्मिती मंडळ.

डॉ. कि. ग. िैद, बमराठी.ए.; एम.कोश नलॉम.; पमराठीएच.डमराठी., प्रािाराज्य्व, बंना समृहनमहाराष्ट्र वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.
कै. प. ल. िैद, एम.ए.; डमराठी.च्ट., प्राधराज्यापकोश न, बवकोश निारस बिंदू ठरलेलहदु चवश्वचवदा्राज्य, बवकोश निारस; मुखराज्य

सर्मिती मंपादकोश न, महाभारती मंडळ, भार्मिती मंडारकोश नर प्राच्या अध्राज्यचवदा सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि मर्मिती मंचदर, पुणा. ले

शीमती नम्कदा शहाणे, एम.ए., चसचवकोश निराज्यर चरसि्व अचससटर्मिती मंट, चर्ल्या वीस वरम अस अँड ट लेच्नवहिवकोश नि इननसटट्रावे म्हणूट,
पुणा ले.
शी. मवको. जा. शहाणे, बमराठी.ए. (ऑ.); चवश लेष अधराज्यराज्यवकोश नि, टविश्वकोर्शाँटविश्वको चवदापमराठीठी , टविश्वकोर्शाँटविश्वको, (कोश नॅवकोश निडा); चवकोश निवंना समृत्त

सर्मिती मंपकोश निर्मिती ही सर्वाचधीन ठेकोश नारमराठी, परराष्ट्र सर्मिती मंबर्मिती मंधीन ठे मर्मिती मं्ा्राज्य, भारती मंडळ सरकोश नार; मािमराठी सर्मिती मंिा्कोश न, वंना समृत्तप्चवदा चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी ; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य भाषा सल्ागार मर्मिती 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.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., मािमराठी सहसर्मिती मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; पुणा ले.
शी. सरमु. र. कशगटे, बमराठीएससमराठी. (ऑ.), अचधीन ठेकोश नारमराठी, बॅकोश न ऑर् महाराष्ट्र, बिंदू ठरलेल्ब (ती मंडळा. साती मंडळारा).
डॉ. र. िै. वशरिैकर, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; डमराठी.पमराठी.एम. (इर्मिती मंग्र्मिती मं ड), मािमराठी मावकोश निस लेवमराठी प्राधराज्यापकोश न, मावकोश निस

चिचकोश नतसा चवभाग, बमराठी. ि ले. म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि, पुणा ले, औरर्मिती मंगाबाद, चमरि व सविश्वको्ापरावे म्हणूर; मािमराठी अधीन ठेमराठीक्षकोश न, मधराज्यवती मंडळवर्ती
मवकोश निविश्वकोरुगणाा्राज्य, राज्य लेरवडा व एन.एम. मवकोश निविश्वकोरुगणाा्राज्य, ठी ाणा ले; मावकोश निचिचकोश नतसकोश न, पुणा ले.
प्रा. द. स. वशरवकोडकर, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.

शी. अ. िा. शेंडे, एम.एससमराठी., साहायराज्यकोश न अचभराज्यर्मिती मंती मंडळा, आकोश नाशवाणामराठी (चवचवधीन ठे भारती मंडळमराठी), मुर्मिती मंबई.
प्रा. बा. ग. शेजोशीिलकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, रूपार ले्
कोश नलॉ् लेि, मुर्मिती मंबई.
डॉ. करमु. रकसाना महम्दवमराज्यियाँ शेख, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., वाई.
शी. वश. बा. संकनिाडे-पाटील, साचहतराज्य-चवशारद, सर्मिती मंपादकोश न, ‘जावकोश निप्रसाद’ माचसकोश न, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
डॉ. विलास संगिे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, समािशास्त् चवभाग,

चशवािमराठी चवदापमराठीठी , समािशास्त्ाि ले गुणाशमराठी प्राधराज्यापकोश न, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.

प्रा. बाबरमुराि सडिेलकर, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंबिंदू ठरलेलटग); आट्व एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि (अम लेचरकोश ना), वराज्यावसाचराज्यकोश न
चि्कोश नार, भरावे म्हणूती मंडळपरावे म्हणूव्व प्राधराज्यापकोश न, सर ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑर् आट्व, मुर्मिती मंबई; कोश न्ा सर्मिती मंिा्कोश न, कोश न्ा सर्मिती मंिा्वकोश निा्राज्य,
महाराष्ट्र राज्राज्य, मुर्मिती मंबई.

शी. वद. बा. सणस, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), वाई.
शी. गवको. वि. सप्रे, बमराठी. ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त सर्मिती मंिा्कोश न, ती मंडळर्मिती मं्चशक्षणा चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
कै. वद. द. समर्क, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.
डॉ. मनवकोहरराराज्य सरदेसाराज्य, एम.ए. (मुर्मिती मंबई); डमराठी.च्ट. (पॅचरस), प्रमुख, फटमेंि चवभाग, मुर्मिती मंबई

चवदापमराठीठी , मुर्मिती मंबई.

डॉ. सतराज्येंद्रनार सम्या, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, आधीन ठेुचवकोश निकोश न भारती मंडळमराठीराज्य भाषा चवभाग, गग चौहाती मंडळमराठी
चवदापमराठीठी , गग चौहाती मंडळमराठी (आसाम).
डॉ. द. वि. सलगर, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; एम.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, शरमराठीरचक्रराज्याचवजावकोश नि, कोश नसती मंडळुरबा म लेचडकोश न्

कोश नलॉ् लेि, मर्मिती मंग्विश्वकोर (कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).

डॉ. राज्य. वश. सहस्त्बरमुद्धे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (भरावे म्हणूचवजावकोश नि), सर्मिती मंिा्कोश न, भारती मंडळमराठीराज्य भरावे म्हणूवमैजाचवकोश निकोश न
सव्षेक्षणा, महाराष्ट्र परावे म्हणूव्व मर्मिती मंड्, वकोश निागपरावे म्हणूर.
प्रा. िसंत द. सहस्त्बरमुद्धे, डमराठी.समराठी.ई., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी महाचवदा्राज्य, कोश नराड.
प्रा. जोशीराज्या सागडे, बमराठी.एससमराठी.; ए्ल्ए्ल्.एम., चवचधीन ठे महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

शी. तराज्यं. रा. साठे, एम.एससमराठी.; ए.आय.आय.एससमराठी., चडप्.कोश न लेम.ट लेक (बडविश्वकोद ले), मािमराठी सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेकोश न,
अर्ॅबस च्., भाटघर (ती मंडळा. भविश्वकोर); मािमराठी कोश नटमेंद्रमराठीराज्य औदविश्वकोचगकोश न सल्ागार, वकोश निवमराठी चदल्मराठी; औदविश्वकोचगकोश न सल्ागार,
वराज्यावसाचराज्यकोश न (स लेवाचवकोश निवंना समृत्त), मुर्मिती मंबई.

शी. प. जोशी. साठे, सर्मिती मंिा्कोश न (श लेणामराठी १), अर्मिती मंगुच्मुद्रा कोश नटमेंद्र, सर्मिती मंगणाकोश नराज्यर्मिती मं् चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य,
मुर्मिती मंबई.
शी. प्र. रा. साठे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त वचरष्ठ रसाराज्यवकोश निशास्त्, अर्ॅबस च्., भाटघर (ती मंडळा. भविश्वकोर).
शी. र. रा. साठे, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), वाई.
डॉ. सतराज्यरंजोशीन साठे, बमराठी.ए.; ए्ल्ए्ल्.एम.; एस.ि ले.डमराठी. (वकोश निलॉस्व व लेसटवकोश नि्व, राज्यरावे म्हणू.एस.ए.), प्रािाराज्य्व, चवचधीन ठे

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

डॉ. भा. र. साबडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सचिव, मराठी ा िटमेंबर ऑर् कोश नलॉमस्व अस अँड इर्मिती मंडनस्ट्रि, पुणा. ले
प्रा. प्र. रा. सािंत, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.
कै. प्र. ल. सासिडकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, 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, सर्मिती मंसकोश नंना समृती मंडळ चवभाग, ्ा्बहादरावे म्हणूर शास्त्मराठी महाचवदा्राज्य, साती मंडळारा.
शी. द. बा. स्राज्य्किंशी, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.
डॉ. नीलमाधि सेन, एम.ए.; डमराठी.च्ट., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख भाषाचवजावकोश नि चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी ; साहायराज्यकोश न सर्मिती मंपादकोश न, सर्मिती मंसकोश नंना समृती मंडळ कोश नविश्वकोश चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले
प्रा. वि. मवको. सवकोलाप्रकर, कोश न्ासममराठीक्षकोश न व मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, सर ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑर् आट्व, मुर्मिती मंबई;

अचधीन ठेष्ठाती मंडळा, िामरािटमेंद्र ॲकोश नॅड लेममराठी ऑर् नवहज्राज्युअ् आरस्व, म्हणून हमैसरावे म्हणूर.

प्रा. प्र. वि. सवकोिनी, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भरावे म्हणूचवजावकोश नि चवभाग, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.
कै. शी. प. सवकोहवकोनी, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, हर्मिती मंसराि प्रागिमराठी ठी ाकोश नरसमराठी महाचवदा्राज्य, वकोश निाचसकोश न.
डॉ. सौ. कमला शी. हडककर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, िमराठीवचवजावकोश नि चवभाग,

द लेविर्मिती मंद कोश नलॉ् लेि, अिु्ववकोश निवकोश निगर (चि. कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर).

प्रा. म. द. हातकणंगलेकर, एम.ए., प्रमुख, इर्मिती मंगिमराठी चवभाग, चवबिंदू ठरलेल्गडवकोश नि महाचवदा्राज्य, सार्मिती मंग्मराठी.
प्रा. र. दे. हातेकर, एम.ए., प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.
डॉ. सेन-इवि वहसामातसरमु, डाराज्यर लेकटर, इर्मिती मंटरवकोश निॅशवकोश नि् सविश्वकोसाराज्यटमराठी र्लॉर एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि् इनर्म्षेशवकोश नि,

टविश्वकोचकोश नओ.

प्रा. ब. ग. क्षीरसागर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, चवबिंदू ठरलेल्गडवकोश नि
महाचवदा्राज्य, सार्मिती मंग्मराठी.
डॉ. वि. रा. जानसागर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (वकोश निागपरावे म्हणूर); पमराठीएच.डमराठी. (चवसकोश नलॉननसवकोश नि), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त

प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, वकोश निागपरावे म्हणूर चवदापमराठीठी , 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 (ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा).
शी. ग. वि. खरे, चि्कोश नार, पुणा ले.
शी. स. पां. खरे, बमराठी.कोश नलॉम., वाई.
शी. ि. क. गोंधळेकर, आट्व डाराज्यर लेकटर, चर्ल्या वीस वरम्हणून स अस अँड डामा; कोश नमर्मितशअ् आर्मितटसट, मुर्मिती मंबई.
शी. वस. द. जोशीमदाडे, म लेकोश नॅचवकोश निकोश न् डाफ्रसमवकोश नि, वाई.
शी. भ. ब. जोशीाधि, बमराठी.कोश नलॉम. (ऑ.). बविश्वकोप लेगाव (ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा).
शी. शी. के. वटळक छाराज्याचि्कोश नार, वाई.
शी. शौ. म. डांगे, ए.टमराठी.डमराठी.; बमराठी.ए., ती मंडळासगाव (चि. साती मंडळारा).
शी. प्र. शी. वरटे, बमराठी.ए., चि्कोश नार, वाई.
शी. िंद्रकांत देशमरमुख, चि्कोश नार, और्मिती मंधीन ठे, चि. साती मंडळारा.
शी. ध. गे. ननािरे, म लेकोश नॅचवकोश निकोश न् डाफ्रसमवकोश नि, पाडळमराठी (ती मंडळा. खर्मिती मंडाळा, चि. साती मंडळारा).
शी. सं. बा. पाटील, िमराठी.डमराठी. आट्व (डलॉईर्मिती मंग आचणा पटमेंबिंदू ठरलेलटग), ओग् लेवाडमराठी (ती मंडळा. कोश नराड, चि. साती मंडळारा).
शी. भा. मवको. पानसे, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंबिंदू ठरलेलटग आचणा कोश नमर्मितशअ्); डमराठी.टमराठी.समराठी.; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नमर्मितशअ्

आर्मितटसट, कोश नलॉ् लेि ऑर् चमच्टरमराठी एर्मिती मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग, पुणा ले.

शी. पां. द. पारसनीस, िमराठी. डमराठी. आट्व (पटमेंबिंदू ठरलेलटग), कोश नमर्मितशअ् आर्मितटसट, मुर्मिती मंबई.
शी. जा. रा. फरांदे, म लेकोश नॅचवकोश निकोश न् डाफ्रसमवकोश नि, वाई.
शी. अ. शी. बापट, िमराठी. डमराठी. आट्व (कोश नमर्मितशअ्), पुणा. ले

शी. वि. म. बारटके, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त ज्राज्युचवकोश निअर अचससटर्मिती मंट मॅवकोश नि लेिर, गवहनमर्न्मेंट र्विश्वकोटविश्वकोबिंदू ठरलेलझकोश नविश्वकोगाचर्कोश न प्र लेस,
पुणा ले.
शी. स. द. महामरमुनी, पमराठी.टमराठी.समराठी., प्रासचमकोश न चशक्षकोश न, वाई.
शी. ना. घ. राऊत, ए.एम., माधराज्यचमकोश न चि्कोश न्ा चशक्षकोश न, कोश ननराज्याशाळा, वाई.
शी. अ. ना. साठे, चि्कोश नार, वाई.
शी. वश. तरमु. सरमुतार, ए.एम., माधराज्यचमकोश न चि्कोश न्ा चशक्षकोश न, वाई हाराज्यसकोश नरावे म्हणू्, वाई.
शी. अ. तरमु. हेरकळ, बमराठी.ए., (ऑ.), म लेणाव्मराठी, ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा.
शी. शी. वि. हवकोनराि, िमराठी.डमराठी. आट्व (डलॉईर्मिती मंग आचणा पटमेंबिंदू ठरलेलटग), ती मंडळोंडार, ती मंडळा. उदगमराठीर (चि.

उसमावकोश निाबाद).

ऋणवनद्श
मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशा्ा अवकोश नि लेकोश न सर्मिती मंससावकोश निमराठी व वराज्यकती मंडळमुलींवकोश निमराठी अवकोश नि लेकोश न प्रकोश नार ले साहायराज्य कोश न ले् ले . चवश लेषती मंडळय स्वतः छाराज्याचि् ले,

रर्मिती मंगमराठीती मंडळ पारदर्मितशकोश ना, वकोश निकोश नाश ले, वमैजाचवकोश निकोश न आचणा ती मंडळार्मिती मंच्कोश न चवषराज्यार्मिती मंच्या अध्राज्या आकोश नंना समृतराज्या इ. पुरवरावे म्हणूवकोश नि बिंदू ठरलेलकोश नवा तराज्यार्मिती मंिा वापर

कोश नरणराज्यास अवकोश निुमती मंडळमराठी द लेऊवकोश नि तराज्यार्मिती मंवकोश निमराठी चवश्वकोश नविश्वकोशास महत्त्वाची होय. वािमराठी मदती मंडळ कोश न ले्मराठी . तराज्यार्मिती मंिा कोश नंना समृती मंडळजती मंडळापरावे म्हणूव्वकोश न चवकोश निद्षेश पुढी ले
कोश नरमराठीती मंडळ आहविश्वकोती मंडळ :

अर्मिती मंगुच्मुद्रा कोश नटमेंद्र, गुनहाअनव लेषणा चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.
अस अँथलॉपलॉ्लॉचिकोश न् सवह्षे ऑर् इर्मिती मंचडराज्या, गवहनमर्न्मेंट ऑर् इर्मिती मंचडराज्या, कोश न्कोश नत्ता.
आसाम साचहतराज्य सभा, आसाम सरकोश नार, िविश्वकोरहाट.

ऑचर्सर इवकोश नि िाि्व, बिंदू ठरलेलटबर एर्मिती मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग ब्रिस अँि अस अँड डाराज्यर लेकटर, र्लॉर लेसट प्रलॉडकटस चरसि्व; र्लॉर लेसट

चरसि्व इननसटट्रावे म्हणूट अस अँड कोश नलॉ् लेिमराठीस, ड लेहराडरावे म्हणूवकोश नि.

ऑ् इर्मिती मंचडराज्या कोश नविश्वको-ऑर्मितडवकोश नि लेट लेड चरसि्व प्रविश्वकोि लेकट र्लॉर डाराज्य्स अँड ॲचगकोश नल्या वीस वरिर (महातमा र्ु् ले कोश नंना समृचष

चवदापमराठीठी ), सविश्वको्ापरावे म्हणूर.

उपराज्युकती मंडळ अचभराज्यर्मिती मंती मंडळा (चवकोश निमिर्मिती ही सर्वाणा) दचक्षणा-परावे म्हणूव्व घाट ्ाइवकोश नि पुणा ले; सटमें्ट्र् र लेल्या वीस वरव ले, मुर्मिती मंबई.

उपमुखराज्य अचभराज्यर्मिती मंती मंडळा (पाणामराठीपुरवठी ा प्रकोश नल्या वीस वरप, चवकोश निराज्यविश्वकोिवकोश नि व अचभकोश नल्या वीस वरप), बंना समृहनमुर्मिती मंबई महावकोश निगरपाच्कोश ना;
मुर्मिती मंबई.

सग चौ. कोश नदम ज्राज्यविश्वकोतसवकोश निा; पुणा. ले
प्रा. कोश नरर्मिती मंदमराठीकोश नर बिंदू ठरलेलवदा; मुर्मिती मंबई.

कोश नाद्रमराठी, आय. एम.; आर्मितकोश नट लेकट, मुर्मिती मंबई.
कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी अचभराज्यर्मिती मंती मंडळा, िार्मिती मंदविश्वको्मराठी धीन ठेरणा, िार्मिती मंदविश्वको्मराठी (चि. सार्मिती मंग्मराठी).

कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी अचभराज्यर्मिती मंती मंडळा, धीन ठेविश्वकोम धीन ठेरणा चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य, साती मंडळारा.
ख लेकोश नाळ ले, बाळासाह लेब; छाराज्याचि्कोश नार, बु्ढीाणाा.

गरसविश्वकोळ ले, सुर लेश; महाराष्ट्र राज्राज्य पाठ्यपुसती मंडळकोश न चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी व अभ्याराज्यास मर्मिती मंडळ, पुणा ले.
गार्मिती मंगु्मराठी, अरुणा; र्विश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, कोश न्कोश नत्ता.

गविश्वकोडबविश्वको्, ले अरूणा; कोश नविश्वकोऑर्मितडवकोश नि लेटर, सकोश नरावे म्हणू् ऑर् अ््ाइड चरसि्व, सार्मिती मंग्मराठी.
िार्मिती मंदवडकोश नर, स. चव., वकोश निाचसकोश न.

चिटणामराठीस, आशाती मंडळाई; चटळकोश नवाडमराठी, ब लेळगाव.
िवकोश निती मंडळासर्मिती मंपकोश न्व अचधीन ठेकोश नारमराठी, गॅमवकोश नि इर्मिती मंचडराज्या च्., मुर्मिती मंबई.

िवकोश निसर्मिती मंपकोश न्व चवकोश निद लेशवकोश निा्राज्य, रािससावकोश नि राज्राज्य, िराज्यपरावे म्हणूर.
चिल्या वीस वरहाचधीन ठेकोश नारमराठी, िर्मिती मंद्रपरावे म्हणूर चिल्या वीस वरहा, िर्मिती मंद्रपरावे म्हणूर.
चिल्या वीस वरहा माचहती मंडळमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, बमराठीड.

चिल्या वीस वरहा माचहती मंडळमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र राज्राज्य, बु्ढीाणाा.
‘टाइम्हणून स ऑर् इर्मिती मंचडराज्या’ कोश नाराज्यिर्मिती ही सर्वा्राज्य, मुर्मिती मंबई.
टाटा आराज्यवकोश नि्व अस अँड सटमराठी् कोश नर्मिती मं. च्., मुर्मिती मंबई.

ठी ाकोश नरावे म्हणूर, चकोश नरणा; सर्मिती मंपादकोश न, दमै. ‘ती मंडळरुणा भारती मंडळ’ ब लेळगाव.
ठी ाकोश नरावे म्हणूर, बाळ; चि्कोश नार, मुर्मिती मंबई.

डाराज्यर लेकटर ऑर् इनर्म्षेशवकोश नि, गुिराती मंडळ राज्राज्य, बडविश्वकोद. ले

डाराज्यर लेकटर, बल्या वीस वरग लेचरराज्यवकोश नि कोश नल्या वीस वरिर् इनर्म्षेशवकोश नि सटमेंटर, वकोश निवमराठी चदल्मराठी.
चडपाट्वमटमेंट ऑर् पनब्चसटमराठी अस अँड इनर्म्षेशवकोश नि, गवहनमर्न्मेंट ऑर् िम्हणून मरावे म्हणू अस अँड कोश नाशममराठीर, शमराठीवकोश निगर.
चडपाट्वमटमेंट ऑर् इनर्म्षेशवकोश नि अस अँड पनब्चसटमराठी, गवहनमर्न्मेंट ऑर् कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न, बर्मिती मंग्विश्वकोर.
ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.

ती मंडळहसमराठी्दार, डहाणारावे म्हणू ती मंडळा्ुकोश ना, डहाणारावे म्हणू, चि. ठी ाणा ले.
ती मंडळहसमराठी्दार, बारामती मंडळमराठी ती मंडळा्ुकोश ना, बारामती मंडळमराठी, चि. पुणा. ले
ती मंडळहसमराठी्दार, बाशवर्ती ती मंडळा्ुकोश ना, बाशवर्ती, चि. सविश्वको्ापरावे म्हणूर.

चसट ले अरबिंदू ठरलेलवद; पदवराज्युत्तर चवभाग, ब्भमराठीम आरस्व, साराज्यनस अस अँड कोश नलॉमस्व कोश नलॉ् लेि, बमराठीड.
चद चसऑसलॉचर्कोश न् पनब्बिंदू ठरलेलशग कोश नर्मिती मं., फानस; मुर्मिती मंबई.

चद. पविश्वकोट्व ॲसलॉचरटमराठी ऑर् नराज्यरावे म्हणूराज्यलॉकोश न्व अस अँड नराज्यरावे म्हणू िसवर्ती, ववकोश निवल्या वीस वरड्व ्ट्र लेड सटमेंटर, नराज्यरावे म्हणूराज्यलॉकोश न्व.
द लेशमुख, कोश न ले. टमराठी.; मुर्मिती मंबई.

वकोश निॅशवकोश नि् पविश्वको्ट्र लेट गॅ्रमराठी, ्र्मिती मं डवकोश नि.

प्रा. वकोश निाईकोश न, वहमराठी. ए. पमराठी.; कोश नविश्वकोऑर्मितडवकोश नि लेटर, बु्कोश न कोश नाट्व चडझाईवकोश नि प्रविश्वकोि लेकट, इर्मिती मंचडराज्यवकोश नि इननसटट्रावे म्हणूट ऑर्
मॅवकोश नि लेिमटमेंट, बर्मिती मंग्विश्वकोर, (कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).

वकोश निविश्वकोब ले् र्ाउर्मिती मं ड लेशवकोश नि, सवमराठीडवकोश नि.
पदमवकोश नििमराठी, ह लेमर्मिती मंती मंडळ; मुर्मिती मंबई.

पनब्कोश न अर् लेअस्व चडपाट्वमटमेंट, चसडवकोश निमराठी.
पनब्कोश न चर् लेशनस ऑचर्सर, म ले्ट्रविश्वको्वर्ती, कोश न्कोश नत्ता.
परार्मिती मंिप ले, सई; मुर्मिती मंबई.

पाटमराठी्, िराज्यर्मिती मंती मंडळराव; सर्मिती मंिा्कोश न, कोश नंना समृचषचशक्षणा सर्मिती मंससा, कोश नविश्वकोसबाड चह्, कोश नविश्वकोसबाड, चि. ठी ाणा ले.
पमै. अवकोश निर्मिती मंती मंडळ; सर्मिती मंपादकोश न, इर्मिती मंचडराज्या बुकोश न हाऊस, मुर्मिती मंबई.

प्रमुख, राज्यार्मिती मंच्कोश न अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी चवभाग, अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
प्रशासकोश न, बाशवर्ती वकोश निगरपाच्कोश ना, बाशवर्ती, चि. सविश्वको्ापरावे म्हणूर.

प्रािाराज्य्व, ब्भमराठीम आट्वस, साराज्यनस अस अँड कोश नलॉमस्व कोश नलॉ् लेि, बमराठीड.
प्र लेस इनर्म्षेशवकोश नि बराज्यरावे म्हणूरविश्वको, भारती मंडळ सरकोश नार, वकोश निवमराठी चदल्मराठी.
बरूआ, ह लेमिर्मिती मंद्र; गग चौहाती मंडळमराठी.

बहाई नसपचरच्या अध्राज्युअ् असटमेंब्मराठी, पािगणामराठी.
बापट, पु. चव.; पुणा ले.

बाबाणामराठी, कोश नमराठीरती मंडळ; मुर्मिती मंबई.
बारटक्क ले, चव. म.; र्विश्वकोटविश्वकोआर्मितटसट, पुणा. ले
स लेठी  चब्िर्मिती ही सर्वा, ए्ल्. एन.; कोश न्कोश नत्ता.

शमराठीमती मंडळमराठी चब्िर्मिती ही सर्वा, गविश्वकोचपकोश नुमारमराठी; मुर्मिती मंबई.
प्रा. बटमेंद्र ले, वकोश निा. शमराठी.; मुर्मिती मंबई.

शमराठीमती मंडळमराठी बटमेंद्र ले, मविश्वकोवकोश निा; मुर्मिती मंबई.

िवकोश निर् ब लेवरावे म्हणूर, िमराठी. िमराठी.; पुणा. ले
चब्रिचटश ड ले्राज्युटमराठी हाराज्यकोश नचमशवकोश निर, मुर्मिती मंबई.
शमराठीमती मंडळमराठी ब्लॉकोश न, पॅचरस, फानस.

भटकोश नळ, सदावकोश निर्मिती मंद; पलॉ्राज्यु्र प्रकोश नाशवकोश नि, मुर्मिती मंबई.
भरती मंडळ वकोश निाट् सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि मर्मिती मंचदर, पुणा. ले

भागवती मंडळ भा. रा.; पुणा. ले
भारती मंडळ इचती मंडळहास सर्मिती मंशविश्वकोधीन ठेकोश न मर्मिती मंडळ, पुणा. ले

भारती मंडळ सकोश नाऊरस अस अँड गाईरस, महाराष्ट्र राज्राज्य, मुर्मिती मंबई.
भारती मंडळमराठीराज्य जावकोश निपमराठीठी , वकोश निवमराठी चदल्मराठी.

मराठी मराठी साचहतराज्य पचरषद, हमैदराबाद, आर्मिती मंध प्रद लेश.
महातमा र्ु् ले कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी.

महाचवकोश निबर्मिती मंधीन ठेकोश न कोश नाराज्यिर्मिती ही सर्वा्राज्य, भारती मंडळ सरकोश नार, वकोश निवमराठी चदल्मराठी.
माकस म्हणून राज्यरावे म्हणू्र भववकोश नि, पुणा. ले

माचहती मंडळमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, सटुप कोश ननस्टर्मिती मंरस च्. मुर्मिती मंबई.
माळमराठी, िगदमराठीश; र्विश्वकोटविश्वकोआर्मितटसट, मुर्मिती मंबई.
माळमराठी, शर्मिती मं. ती मंडळु.; र्विश्वकोटविश्वकोआर्मितटसट, मुर्मिती मंबई.

मलॉर्ट टवकोश नि ले् कोश नचमशवकोश नि, ड लेनवहर, कोश नविश्वको्विश्वकोरॅडविश्वको, अम लेचरकोश ना.

मुखराज्य अचभराज्यर्मिती मंती मंडळा, बार्मिती मंधीन ठेकोश नाम चवभाग, म ले्ट्रविश्वको र लेल्या वीस वरव ले, कोश न्कोश नत्ता.
मुळमराठीकोश न, प्रती मंडळाप; चि्कोश नार, इर्मिती मंचडराज्या बुकोश न हाऊस, मुर्मिती मंबई.
म लेस्त्मराठी, रबिंदू ठरलेलवद्र; कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.

रािदरावे म्हणूती मंडळावास, िवकोश निर्, ऑस्ट्र लेच्राज्या; मुर्मिती मंबई.
रािदरावे म्हणूती मंडळावास, बल्या वीस वरग लेचरराज्या; वकोश निवमराठी चदल्मराठी.

रािदरावे म्हणूती मंडळावास, ब लेनल्या वीस वरिराज्यम; वकोश निवमराठी चदल्मराठी.
रािदरावे म्हणूती मंडळावास, रुमाचवकोश निराज्या; वकोश निवमराठी चदल्मराठी.
डलॉ. रलॉराज्य, िलॉनसवकोश नि; नराज्यरावे म्हणू इरा हाराज्यसकोश नरावे म्हणू्, पािगणामराठी.
कोश नमै. र लेग ले, सदावकोश निर्मिती मंद; मुर्मिती मंबई.

शमराठी. वडवकोश निप, वकोश निा. रा.; पुणा ले.

वाचणाज्राज्य दरावे म्हणूती मंडळावास, इझ्ाए्; मुर्मिती मंबई.
वाचणाज्राज्य दरावे म्हणूती मंडळावास, िम्ववकोश नि र् लेडर् चरपनब्कोश न, मुर्मिती मंबई.
वाचणाज्राज्य दरावे म्हणूती मंडळावास, ब्रिाझमराठी्; मुर्मिती मंबई.

वाचणाज्राज्य दरावे म्हणूती मंडळावास, रलॉराज्य् डॅचवकोश निश, मुर्मिती मंबई.

सग चौ. वाधीन ठेवाणामराठी, राज्यशविश्वकोधीन ठेरा; ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
वलॉवकोश निसवकोश नि (इर्मिती मंचडराज्या) प्रा. च्., बिंदू ठरलेलििवड (पुणा) ले .

चवभागमराठीराज्य माचहती मंडळमराठी कोश नाराज्यिर्मिती ही सर्वा्राज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.
वराज्यवससापकोश न, एर्मिती मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग कोश ननस्ट्रकशवकोश नि कोश नलॉपर्वोर लेशवकोश नि च्., मद्रास.
वराज्यवससापकोश न, मग चौि प्रकोश नाशवकोश नि गंना समृह, मुर्मिती मंबई.

सर्मिती मंिा्कोश न, पुराती मंडळत्त्वाची होय. व व वसती मंडळुसर्मिती मंगहा्राज्य ले, महाराष्ट्र राज्राज्य, मुर्मिती मंबई.
सर्मिती मंिा्कोश न, बाल्या वीस वरकोश नवकोश नि-िमराठी-बारमराठी, मुर्मिती मंबई.
सर्मिती मंिराज्य र्विश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.

सचिव, ब्शाँब ले आट्व सविश्वकोसाराज्यटमराठी, मुर्मिती मंबई.
सरचिटणामराठीस, महाराष्ट्र राज्राज्य ब लेकोश नस्व र् लेडर लेशवकोश नि, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.

सरदार पट ले् राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी, वल्भ-चवदावकोश निगर (चि. ख लेडा), गुिराती मंडळ राज्राज्य.
सरवट ले, वसर्मिती मंती मंडळ; चि्कोश नार व वराज्यर्मिती मंगचि्कोश नार, ए.समराठी.समराठी., मुर्मिती मंबई.

सहसचिव, ऑ् इर्मिती मंचडराज्या ््ॅनसटकस मॅनराज्युर्ॅकिरस्व ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि, मुर्मिती मंबई.

प्रा. सार्मिती मंडग ले, रा. चप.; अचधीन ठेष्ठाती मंडळा, कोश नंना समृचष अचभराज्यार्मिती मंच्कोश नमराठी चवदाशाखा, महातमा र्ु् ले कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी ,
राहुरमराठी.

साठी  ले, प. ि.; सर्मिती मंिा्कोश न, गट क्र. १, अर्मिती मंगुच्मुद्रा कोश नटमेंद्र, गणाकोश नराज्यर्मिती मं् चवभाग, मुर्मिती मंबई.
साहायराज्यकोश न मुखराज्य अचभराज्यर्मिती मंती मंडळा, पाटबर्मिती मंधीन ठेार ले चवभाग, वकोश निागपरावे म्हणूर.
सुर िग चौधीन ठेुरमराठी, द लेबब्रिती मंडळ; वकोश निवगाम, प. बर्मिती मंगा्.

सटमें्ट्र् सलॉल्या वीस वरट अस अँड मरमराठीवकोश नि कोश न लेचमकोश नल्या वीस वरस चरसि्व इननसटट्रावे म्हणूट, भाववकोश निगर, गुिराती मंडळ.
सविश्वकोळसकोश नर, वहमराठी. बमराठी.; र्विश्वकोटविश्वकोआर्मितटसट, मुर्मिती मंबई.

सट लेट इननसटट्रावे म्हणूट ऑर् एनसाराज्यक्विश्वकोपमराठीचडराज्या पनब्कोश न लेशवकोश नि, कोश न लेरळ राज्राज्य, च्वटमेंद्रम.
बिंदू ठरलेलहदुससावकोश नि कोश ननस्ट्रकशवकोश नि कोश नर्मिती मं. च्., मुर्मिती मंबई.

हरावे म्हणूसाकोश न टवकोश नि ले्, म्हणून राज्युचझराज्यम सविश्वकोसाराज्यटमराठी, मॅसॅिरावे म्हणूस लेरस, अम लेचरकोश ना.

मराठी विश्वकवकोशात िापरलेलराज्या संक्षेपांिी राज्यादी
मराठी संक्षेप

अक्र.

अवकोश निुक्रमार्मिती मंकोश न

परावे म्हणू.

परावे म्हणूव्व

अश.

अश्वशकती मंडळमराठी

म.

मराठी मराठी

आ.

आकोश नंना समृचती मंडळ

म. शमराठी.

मराठी मराठी शमराठीष्वकोश नास्व

आवंना समृ.

आवंना समृत्तमराठी

चम.

चमचवकोश निट

इर्मिती मं.

इर्मिती मंगिमराठी

चमगॅ.

चमच्गॅम

इर्मिती मं.शमराठी.

इर्मिती मंगिमराठी शमराठीष्वकोश नास्व

चमच्.

चमच्च्टर

इ.स.परावे म्हणू.

इसवमराठी सवकोश नि परावे म्हणूव्व

मंना समृ.

मंना समृतराज्यरावे म्हणू

उ. अश.

उपराज्युकती मंडळ अश्वशकती मंडळमराठी

म्हणून राज्यरावे म्हणूगॅ.

माराज्यक्रविश्वकोगॅम

कोश न.

कोश नन्नड

्ॅ

्ॅचटवकोश नि

कोश नॅमरावे म्हणू.

कोश नॅ्रमराठीमरावे म्हणूल्या वीस वरराज्य

वा. दा.

वाती मंडळावरणामराठीराज्य दाब

चकोश नकोश नॅ.

चकोश न्विश्वकोकोश नॅ्रमराठी

चव. उ.

चवचशष्ट उषणाती मंडळा

चकोश न्विश्वकोममराठीटर

वहविश्वको.

वहविश्वकोल्या वीस वरट

चकोश नवलॉ.

चकोश न्विश्वकोवलॉट

सर्मिती मं.

सर्मिती मंसकोश नंना समृती मंडळ

°कोश न ले.

कोश न लेनवहवकोश नि ती मंडळापमावकोश नि

सर्मिती मंव.

सर्मिती मंवत

च्. परावे म्हणू.

च्सती मंडळ परावे म्हणूव्व

सस.

समुद्रसपाटमराठी

गॅ.

गॅम

स ले.

स लेकोश नर्मिती मंद

घ. सटमेंममराठी.

घवकोश नि सटमेंचटममराठीटर

सटमेंममराठी.

िग चौ. सटमेंममराठी.

िग चौरस सटमेंचटममराठीटर

सटमेंममराठी.३

अवकोश निु.

अवकोश निुवाद/अवकोश निुवादकोश न

अस अँचप.

अस अँचपअर

आर्मिती मं.ए.

आर्मिती मंती मंडळरराष्ट्रमराठीराज्य एकोश नकोश न

इ.

इतराज्यादमराठी

इर्मिती मं. भा.
इ. स.

इसवमराठी सवकोश नि

उ.

उदा.
कोश नॅ

चकोश न्विश्वकोगॅम
२

चकोश नवलॉ. ती मंडळा.
क्र.
गु.

घ. ममराठी.
िग चौ. चकोश नममराठी.
ि.

उदाहरणाास्व

कोश नारकोश नमराठीद्व

चकोश नगॅ.

चकोश नममराठी.

उत्तर

कोश नॅ्रमराठी

कोश नार.

चकोश नममराठी.

इर्मिती मंगिमराठी भाषार्मिती मंती मंडळर

िग चौरस चकोश न्विश्वकोममराठीटर
चकोश न्विश्वकोवलॉट ती मंडळास
क्रमार्मिती मंकोश न

गुिराती मंडळमराठी

घवकोश नि ममराठीटर
िग चौरस चकोश न्विश्वकोममराठीटर
िनम

बर्मिती मं.

बर्मिती मंगा्मराठी

म. भा.
माराज्यअस अँचप.
चमअस अँचप.
चमममराठी.
ममराठी.

म लेवलॉ.

च्.

चमच्अस अँचपअर
चमच्ममराठीटर
ममराठीटर

रासाराज्यचवकोश निकोश न सर्मिती मंघटवकोश नि
च्टर

वलॉ.

चव. गु.
श.

वलॉट

चवचशष्ट गुरुतव
शकोश न ले

सर्मिती मंपा.

सर्मिती मंपादकोश न/ सर्मिती मंपाचदती मंडळ

सर्मिती मंक्ष ले.

सर्मिती मंक्ष लेप

सु.

सुमार ले

°स ले.

बिंदू ठरलेलह.

माराज्यक्रविश्वकोअस अँचपअर

म लेगॅवलॉट

रा. सर्मिती मं.

सटमेंममराठी.

मराठी मराठी भाषार्मिती मंती मंडळर

स लेनल्या वीस वरसअस ती मंडळापमावकोश नि
२

सटमेंचटममराठीटर

िग चौरस सटमेंचटममराठीटर
घवकोश नि सटमेंचटममराठीटर
बिंदू ठरलेलहदमराठी

द.

दचक्षणा

चह.

चहिरमराठी

प.

पच्चिम

ह ले.

ह लेकटर

ह लेच्.

ह लेकटविश्वकोच्टर

इंगजोशीी संक्षेप
Comp.

Compiled/Compiler

Trans.

Translation/Translator

Ed.

Edited/Editor

Vol./s

Volume/s

विशेष सूचना : चवव लेिवकोश निाच्या अध्राज्या प्रवाहाती मंडळ आ् ले्ा शबद हा अनराज्य् आ् लेल्या वीस वरराज्या वकोश निोंदमराठीिा चवकोश निदश्वकोश न अस ले् ,

ती मंडळर ती मंडळविश्वको शबद ⇨ अशा चिनहाच्या अध्राज्या पुढी ले चती मंडळरपा दश्वचव् ले्ा आह ले. एखादा वकोश निोंदमराठीती मंडळमराठी् चवचशष्ट मिकोश नुराशमराठी

चवषराज्यदृषट्ा चवकोश निगचडती मंडळ अशमराठी दुसरमराठी वकोश निोंद चवकोश निर्मितदष्ट कोश नरती मंडळावकोश निा कोश नर्मिती मंसाती मंडळ [→] अस ले बाणाचिनह वापरूवकोश नि तराज्यापुढी ले तराज्या
वकोश निोंदमराठीि ले वकोश निाव चद् ले आह ले.

