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मराठी मराठी भाषा व साचहतराज्य राज्या मंिा सवर्वांगमराठीणा चवकोश नास कोश नरूवकोश नि तराज्या मंवकोश निा समंना समृद्ध कोश नराव ले म्हणून हणारावे म्हणूवकोश नि महाराष्ट्र शासवकोश निावकोश नि ले

ग लेलराज्या वमराठीस वषर्वांती मंडळ ज्राज्या चवचवधीन ठे राज्यविश्वकोिवकोश निा आखलराज्या तराज्या मंपमैकोश नमराठी १९ वकोश निविश्वकोवहटमेंबर, १९६० ्ा ती मंडळकोश न्वती मंडळमराठीस्व शमराठी. ्कमणाशास्त्मराठी
िविश्वकोशमराठी राज्या मंच्राज्या अधराज्यक्षती मंडळ लेखा्मराठी वकोश नि लेम् लेलराज्या महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य स मंसकोश नंना समृचती मंडळ म मंडळािमराठी चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी हमराठी सवी निर्मिती ही सर्वाती मंडळ महत्त्वाची होय. सदरवािमराठी

हविश्वकोराज्य. सदर म मंडळावकोश नि ले ग ले्मराठी िविश्वकोवमराठीस वष्षे मराठी मराठी भाषा आचणा साचहतराज्य राज्या मंच्राज्या अचभवंना समृद्धमराठीसाठी मराठी आपलराज्या वाङ्मयीनमराज्यमराठीवकोश नि
राज्यविश्वकोिवकोश निा मंदार ले चवचवधीन ठे प्रकोश नारि ले वमैिाचरकोश न/जावकोश निप्रधीन ठेावकोश नि साचहतराज्य सवती मंडळय स्वतः चवकोश निमी निर्मिती ही सर्वाणा कोश न ले् ले व ती मंडळशाि प्रकोश नारच्राज्या साचहतराज्याच्राज्या
प्रकोश नाशवकोश निास्व अवकोश निुदावकोश नि लेहमराठी चद्मराठी. म मंडळाच्राज्या राज्या एकोश नरावे म्हणूणा वाङ्मयीनमराज्यमराठीवकोश नि कोश नाराज्य्वक्रमाती मंडळ सवी निर्मिती ही सर्वाती मंडळ महत्त्वाची होय. सदरवािा व महाराष्ट्र
शासवकोश निािा मावकोश निबिबदरावे म्हणू ठी र् ले्ा प्रकोश नलप म्हणून हणाि ले प्रतराज्य लेकोश नमराठी सुमार ले हिार पंना समृष्ठांच्या ा मंच्राज्या वमराठीस ख मंडा मंती मंडळ मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशािमराठी

रिवकोश निा व प्रकोश नाशवकोश नि हा हविश्वकोराज्य. शासवकोश निावकोश नि ले चदवकोश निा मंकोश न १ चडसटमेंबर, १९८० पासरावे म्हणूवकोश नि भरावे म्हणूती मंडळपरावे म्हणूव्व साचहतराज्य स मंसकोश नंना समृचती मंडळ म मंडळाि ले
चवभािवकोश नि कोश न ले् ले असरावे म्हणूवकोश नि कोश न लेवळ राज्या प्रकोश नलपासाठी मराठी महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळािमराठी चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी कोश न ले्मराठी

आह ले. सदर म मंडळािमराठी दर ती मंडळमराठीवकोश नि वषर्वांवकोश निमराठी पुवकोश निर्विवकोश निा हविश्वकोती मंडळ असरावे म्हणूवकोश नि तराज्याि म मंडळाच्राज्या द लेखर लेखमराठीखा्मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशाि ले
राज्यापुढमराठी् स मंपादवकोश निाि ले व प्रकोश नाशवकोश निाि ले कोश नाराज्य्व चदवकोश निा मंकोश न १ चडसटमेंबर १९८० पासरावे म्हणूवकोश नि िा्रावे म्हणू आह ले व पुढ लेहमराठी िा्ावराज्याि ले आह ले .
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साती मंडळारा; पुणा. ले

प्रा. भा. क. आपट, एम.ए., चवकोश निवंना समृत्त प्रपाठी कोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, वकोश निागपरावे म्हणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपरावे म्हणूर;
पुणा ले.
डॉ. मधुमालती आपट, एम.ए. (गचणाती मंडळ); डलॉकटर लेट (पपचरस), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्याचपकोश ना, गचणाती मंडळ चवभाग,

र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

प्रा. वि. वि. आपट, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, र्गराज्यु्वसवकोश नि
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

सौ. पुषपलता द. आफळ, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), प्रराज्यविश्वकोगचवकोश निद्षेचशकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, चवबि्गडवकोश नि

महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.
डॉ. जोशी空畘. डब्र्. आररवकोश नि, बमराठी.डमराठी.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, चवलसवकोश नि महाचवदा्राज्य,

मु 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 नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
सौ. िीणा आलास, एम.ए., मराठी मराठी सममराठीचक्षकोश ना व ब मंगा्मराठी साचहतराज्याच्राज्या अभ्यराज्यासकोश न, कोश न्कोश नत्ता.
प्रा. कि. शं. इवकोश निामदार, एम.एससमराठी. (गचणाती मंडळ), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, गचणाती मंडळ चवभाग, र्गराज्यु्वसवकोश नि

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

डॉ. वकोश निा. भा. इवकोश निामदार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नविश्वको् मंचबराज्या), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि
चवभाग, इननसटटरावे म्हणूट ऑर् साराज्यनस, मु मंबई; सदसराज्य, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.
डॉ. वकोश निा. र. इवकोश निामदार, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, राज्राज्यशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
प्रा. द. ह. ओक, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, मुधीन ठेविश्वकोिमराठी महाचवदा्राज्य, र््टणा; पुणा. ले
शी. भ. प्र. ओक, बमराठी.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचभराज्य मंती मंडळा, पुणा ले.
प्रा. िा. रा. ओक, बमराठीएससमराठी. (ए मंचिचवकोश निअबिरग), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, पारशमराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटटरावे म्हणूट

सुरती मंडळ; वाई.

कै. शा. कि. ओक, बमराठी.ई.; एम.एससमराठी, (ए मंचिचवकोश निअबिरग); एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न,
अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
प्रा. स. जोशी空畘. ओक, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, चवबि्गडवकोश नि महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.
डॉ. क. ह. ओगल, ए््.एम.ई. (ऑ.); डलॉकटर लेट (ए मंचिचवकोश निअबिरग) (िम्ववकोश निमराठी), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त उपप्रमुख,

राज्या मंचत्रिकोश न अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, नवहकटविश्वकोचरराज्या ज्राज्युचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटटरावे म्हणूट, मु मंबई.

प्रा. संभाजोशी空畘ी कदम, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंबिटग), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेष्ठांच्या ाती मंडळा, सर ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑर् आट्व;
वराज्यनकती मंडळचित्रिणाकोश नार व कोश न्ासममराठीक्षकोश न, मु मंबई.
प्रा. पां. म. कमलाप्र, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, स मंगमवकोश नि लेर वकोश निगरपाच्कोश ना कोश न्ा, दा. ि.

मा्पाणामराठी वाचणाज्राज्य व ब. वकोश निा. सारडा चवजावकोश नि महाचवदा्राज्य, स मंगमवकोश नि लेर.

कै. क. र. करंदीकर, बमराठी.ए.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी , पुणा. ले

पुणा ले.

शी. वकोश निा. स. करंदीकर, बमराठी.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त ् लेखा अचधीन ठेकोश नारमराठी, दुगधीन ठेशाळा चवकोश नास खाती मंडळ ले, महाराष्ट्र राज्राज्य,

डॉ. वि. रा. करंदीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य; प्रमुख
स मंपादकोश न, मराठी मराठी शबदकोश नविश्वकोश, महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य स मंसकोश नंना समृचती मंडळ म मंडळ, पुणा ले.
कै. वश. ल. करंदीकर, बमराठी.ए., मराठी मराठी ् लेखकोश न व वंना समृत्तपत्रिकोश नार, पुणा. ले
डॉ. म. भा. कर्मितणक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भह चौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग,

रामवकोश निाराराज्यणा रूईराज्या महाचवदा्राज्य, मु मंबई.

शी. ि .भ. कर्मितणक, वाङ्मयीनमराज्य चवशारद, चवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, कोश नामगार चशक्षणा स मंससा, मु मंबई.
सौ. ववकोश निशा कण्, एम.ए., वाई.
डॉ. कि. शी. कि्, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, खा्सा महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
कै. जोशी空畘. वकोश निी. कि्, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
कै. सुशील किळकर, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा; अ मंशकोश नाच्कोश न प्राधराज्यापकोश न, गवहनमर्न्मेंट ्लॉ कोश नलॉ् लेि,
मु मंबई.
डॉ. मु. शी. कावकोश निड, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
प्रा. गविश्वको. कोश नंना समृ. कोश नानह लेर, ले बमराठी.आि्व.; िमराठी.डमराठी.आट्व.; ए.आय.आय.ए.; ए.आय.टमराठी.पमराठी.; ए.आर्.आय.; बमराठी.ए.

(् मं डवकोश नि); एम.एस. (वकोश निगररिवकोश निा व ससापतराज्य) (राज्यरावे म्हणू.एस.ए.), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, वकोश निगररिवकोश निा चवभाग,
अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले; मु मंबई

डॉ. वकोश निा. गवको. काललकर, एम.ए.; डमराठी.च्ट. (पपचरस), भाषाशास्त्ज; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, ड लेक्कवकोश नि

कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.

डॉ. कि. ग. काशीकर, एम.ए.; डमराठी.च्ट., स मंसकोश नंना समृती मंडळकोश नविश्वकोश चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
शीमती सुमवत वकत्कवकोश नि, एम.ए., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि साहायराज्यकोश न, समािशास्त् व मावकोश निवशास्त् चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि,
पुणा ले.
प्रा. जोशी空畘. ब. कुमठकर, एम.ए.; बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य व

बंना समृहनमहाराष्ट्र वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शी. अववकोश निरद्ध कुलकणक, एम.ए., ् लेखकोश न व कोश नवमराठी, पुणा. ले
डॉ. अ. रा. कुलकणक, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी , पुणा. ले
शी. का. मं. कुलकणक, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.ई. (इ् लेनक्ट्रकोश न्), अचभराज्य मंती मंडळा, मु मंबई.
डॉ. गवको. तरं. कुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
डॉ. गवको. शी. कुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, इ मंचडराज्यावकोश निा राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी ऑर् प लेवकोश निचसलवह लेचवकोश निराज्या,

अम लेचरकोश ना.

डॉ. िं. वि. कुलकणक, बमराठी.ए. (ऑ.); एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, मतसराज्यविश्वकोदविश्वकोग,
महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई.

चदल्मराठी.

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

कै. पं. तु. कुलकणक, बमराठी.एससमराठी. (मु मंबई); डमराठी.आय.आय.एससमराठी. (ब मंग्विश्वकोर); एम.आय.ई. (भारती मंडळ),
स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, चवदुती मंडळ अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

डॉ. भीमराि कुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, मराठी मराठी पदवराज्युत्तर व स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि चवभाग, शमराठीमती मंडळमराठी

वकोश निासमराठीबाई दामविश्वकोदर ठी ाकोश नरसमराठी मचह्ा चवदापमराठीठी , मु मंबई.

डॉ. मा. गु. कुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, समािशास्त् चवभाग,
मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद; स मंिा्कोश न, वकोश नि लेहरू इननसटटरावे म्हणूट ऑर् सविश्वकोश् सटडमराठीि (चटळकोश न महाराष्ट्र
चवदापमराठीठी ), पुणा. ले

डॉ. र. स. कुलकणक, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नापरावे म्हणूस स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी,
गचळती मंडळधीन ठेानराज्य चवश लेषज, बटाटा चवसती मंडळार अचधीन ठेकोश नारमराठी; कोश नंना समृचष उपस मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.
प्रा. र. ग. कुलकणक, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
डॉ. िा. म. कुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, स मंसकोश नंना समृती मंडळ-प्राकोश नंना समृती मंडळ चवभाग,

एनलर्नसटवकोश नि महाचवदा्राज्य; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, भाषा स मंिा्वकोश निा्राज्य, मु मंबई.

प्रा. वि. शी. कुलकणक, एम.एससमराठी. (मावकोश निवशास्त्), अचधीन ठेवराज्याख्याराज्याती मंडळा, मावकोश निवशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी ,
पुणा ले.
डॉ. शरामकांत कुलकणक, 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 ्पबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा ले.

प्रा. स. वि. कुलकणक, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एड.; ए््ए््.एम., प्रािाराज्य्व, बिसबलॉराज्यचसस ्लॉ कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले
डॉ. सु. बा. कुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याख्याराज्याती मंडळा, भाषाचवजावकोश नि चवभाग, चवद लेशमराठी व भारती मंडळमराठीराज्य
भाषा, वकोश निागपरावे म्हणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपरावे म्हणूर.
शी. ह. िा. कुलकणक, म लेिर िवकोश निर् (चवकोश निवंना समृत्त), पमराठी.एस.समराठी., मािमराठी प्रमुख इनस्ट्रकटर, चडर् लेनस

सनवह्वस लेस सटार् कोश नलॉ् लेि, व लेबि्गटवकोश नि (ती मंडळचमळवकोश निाडरावे म्हणू); पमराठीएच.डमराठी.ि ले माग्वदश्वकोश न, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.

डॉ. अशवकोक रा. कळकर, एम.ए. (पुणा) ले ; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नलॉवकोश नि्षे्), प्राधराज्यापकोश न, उपराज्यविश्वकोचिती मंडळ भाषाचवजावकोश नि,
भाषाचवजावकोश नि प्रगती मंडळ अधराज्यराज्यवकोश नि कोश नटमेंद्र, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले
कै. क. िा. कळकर, एम.एससमराठी. (मु मंबई), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त उपप्रािाराज्य्व चवकोश नि प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भरावे म्हणूचवजावकोश नि

चवभाग, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा; ले प्रभारमराठी चवभाग स मंपादकोश न, चवजावकोश नि व ती मंडळ मंत्रिचवदा कोश नक्षा, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश,
वाई.
डॉ. गवको. रा. कळकर, 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 महाचवदा्राज्य, पुणा ले; मािमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, खटाव
चमलस, मु मंबई; पुणा. ले

शी. गवकोकिदशास्त्ी कळकर, वराज्याकोश नरणाती मंडळमराठीस;्व व लेदानती मंडळिरावे म्हणूडामचणा, सहस मंपादकोश न, धीन ठेम्वकोश नविश्वकोश, वाई.
प्रा. शंकुतला कळकर, एम.एससमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, वाचडराज्या महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
डॉ. द. गं. कवकोपरकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; व लेदती मंडळमराठीस्व; पाच्ती मंडळमराठीस,्व स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, शमराठी. प मंिम ख लेमराि

महाचवदा्राज्य, साव मंती मंडळवाडमराठी; मा्वणा.

डॉ. वि. वभ. कवकोलत, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व; मािमराठी कोश नु्गुरू, वकोश निागपरावे म्हणूर
चवदापमराठीठी ; मािमराठी सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य स मंसकोश नंना समृचती मंडळ म मंडळ, वकोश निागपरावे म्हणूर.

कोश नराड.

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

कै. ग. ह. खर, सनमानराज्य डमराठी.च्ट., इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न व ् लेखकोश न; कोश नाराज्यी निर्मिती ही सर्वाधराज्यक्ष, भारती मंडळ इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न
म मंडळ, पुणा ले.
डॉ. ि. सी. खुसप, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचषचवदा व ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि); पमराठीएच.डमराठी.; रा. भा. प मंचडती मंडळ, मािमराठी

कोश नु्गुरू, मराठी वाडा कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , परभणामराठी.

शी. शां. वकोश निा. खैर, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), पुणा ले.
शी. वि. गवको. खवकोबरकर, एम.ए. (स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि), चवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, पुराचभ् लेख चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य,
मु मंबई.
प्रा. क. म. गद्र, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ, ले पुणा. ले
शी. वि. द. गद्, एम.ए.; एफ.आय.ए. (् मं डवकोश नि), चवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, चवमा स मंिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र

राज्राज्य, मु मंबई.

कै. शी. वि. गाडगीळ, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा, पुणा ले.
शी. वकोश निा. स. गाड, एम.ए., वाघविश्वको्मराठी (ती मंडळा. कोश नविश्वकोर लेगाव).
डॉ. वद. रा. गाडकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.िमराठी.एस.; प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूचवजावकोश नि चवभाग, महारािा
सराज्यािमराठीराव चवदापमराठीठी , बडविश्वकोद ले.

प्रा. अ. प. गावकोश नि्, बमराठी.ई. (इ् लेनक्ट्रकोश न्); बमराठी.ई. (म लेक.), प्राधराज्यापकोश न, राज्या मंचत्रिकोश न अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग,

नवहकटविश्वकोचरराज्या ज्राज्युचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटटरावे म्हणूट, मु मंबई.

डॉ. गवकोकिद मवको. गार, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी; चडप.इवकोश नि अब्ववकोश नि सटडमराठीि ऑर् ड लेवह्बिपग कोश न मं्ट्रमराठीि (् मं डवकोश नि
चवदापमराठीठी ), स मंिा्कोश न, आचदवासमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि व प्रचशक्षणा स मंससा, पुणा ले.
शी. क. गुं. कगड, स मंगमराठीती मंडळचवकोश निपुणा; स मंगमराठीती मंडळािाराज्य्व, प्रािाराज्य्व, शमराठीवल्भ स मंगमराठीती मंडळा्राज्य, मु मंबई.
कै. कमल गवकोखल, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., ् लेचखकोश ना व स मंशविश्वकोचधीन ठेकोश ना; प्राधराज्याचपकोश ना, वकोश निह चौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शी. िा. पु. गवकोखल, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नंना समृचष उपस मंिा्कोश न, स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि आचणा चशक्षणा, मु मंबई
चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य कोश नंना समृचषस लेवा; वाई.
प्रा. वि. पु. गवकोखल, एम.ए.; बमराठी.एड., प्राधराज्यापकोश न, कोश न्ा व वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य, कोश नराड.
डॉ. सौ. शवकोभवकोश निा गवकोखल, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचती मंडळहास व प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य स मंसकोश नंना समृचती मंडळ, पुणा ले

चवदापमराठीठी , पुणा. ले

शी. शी. पु. गवकोखल, बमराठी.एससमराठी., ् लेखकोश न, प्रकोश नाशकोश न, शास्त्मराठीराज्य उपकोश नरणाा मंि ले कोश नारखावकोश निदार, सामाचिकोश न
आचणा रािकोश नमराठीराज्य कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळ्षे, पुणा ले.
डॉ. शी. ब. गवकोगट, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); एम.ए.; एम.एड.; चडप.एड; पमराठीएच.डमराठी., सहस मंिा्कोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि

इननसटटरावे म्हणूट ऑर् एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, पुणा. ले

डॉ. शी. ह. गवकोडबवकोल, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, सरावे म्हणूकमिमराठीवचवजावकोश नि चवभाग व उपस मंिा्कोश न,
महाराष्ट्र ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि र्लॉर चद कोश ननलटवह लेशवकोश नि ऑर् साराज्यनस, पुणा ले.

पुणा ले.

प्रा. सुधांशु दा. गवकोर, बमराठी.एससमराठी.; एम.ए., अचधीन ठेवराज्याख्याराज्याती मंडळा, समािशास्त् चवभाग, स.प. महाचवदा्राज्य,

डॉ. सौ. इंवदरा गवकोसिामी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याख्याराज्याती मंडळा, असचमराज्या चवभाग, चदल्मराठी चवदापमराठीठी ,
चदल्मराठी.

डॉ. द. र. गवकोहवकोकर, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; बमराठी.एस.एफ.एस.; डमराठी. च्ट., मािमराठी कोश नु्गुरू, वकोश निागपरावे म्हणूर
चवदापमराठीठी , वकोश निागपरावे म्हणूर; वणामराठी.
प्रा. सौ. सुवशला प. घवकोश नि, एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवभाग चवभाग, िमराठी. एस. कोश नलॉ् लेि,

खामगाव. (चि. बु्ढाणाा).

डॉ. रा. वि. घाट, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग आचणा
उपप्रािाराज्य्व, स. प. महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
कु. प्रवतमा वकोश नि. िंदाराणा, बमराठीएससमराठी. (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).

डॉ. कमल िवहाण, एम.ए. (आगा); पमराठीएच.डमराठी. (पुणा ले), स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि साहायराज्यकोश न, पुराती मंडळत्त्वाची होय. सदरवचवदा चवभाग,
ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
शी. रा. वकोश निा. िवहाण, ् लेखकोश न व सामाचिकोश न कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळ,्षे वाई.
शी. अ. भा. वितळ, मावकोश निचित्रिकोश न् लेि ले अभ्यराज्यासकोश न, पुणा. ले
सौ. िासंती रा. विन्मुळगुंद, एम.एससमराठी., मािमराठी प्राधराज्याचपकोश ना, प लेमराि सारडा महाचवदा्राज्य,

अहमदवकोश निगर; और मंगाबाद.

डॉ. ि. कत्र. विपळवकोणकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भह चौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग,
इनसटमराठीटरावे म्हणूट ऑर् साराज्यनस, मु मंबई; पुणा. ले
प्रा. शं. ल. िवकोरघड, एम.एससमराठी., मािमराठी वाती मंडळावरणाचवज, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ, ले पुणा. ले
डॉ. द. सी. िौगल, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष) (पुणा ले); पमराठीएच.डमराठी. (प लेवकोश निचसलवह लेचवकोश निराज्या), स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंिा्कोश न,

कोश नविश्वकोकोश नणा कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , दापविश्वको्मराठी. (रतवकोश निाचगरमराठी).

डॉ. भा. आ. िौगुल, एम.एस.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नपच्र्विश्वकोर्मितवकोश निराज्या), मािमराठी कोश नु्गुरू, प मंिाबराव कोश नंना समृचष
चवदापमराठीठी , अकोश नविश्वको्ा.
कै. रा. मवको. िौधरी, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचषचवदा चवभाग, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

प्रा. िसंत. िौ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., वराज्याख्याराज्याती मंडळा, राज्राज्यशास्त् चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी ,
कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
डॉ. ब. फ. छापगर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., वमैजाचवकोश निकोश न अचधीन ठेकोश नारमराठी, भाभा अवकोश निुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, मु मंबई.
प्रा. क. जोशी空畘गवजोशी空畘त कसह, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, खा्सा

महाचवदा्राज्य, मु मंबई

सौ. वकोश निंदा जोशी空畘गताप, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.
शी. प्रभाकर जोशी空畘ठार, बमराठी.ए. (ऑ.); ए््ए््.बमराठी.; स मंगमराठीती मंडळ चवशारद, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त सुपबिरटटमेंडटमेंट, इ मंचडराज्यवकोश नि
वकोश नि लेवहमराठी, मु मंबई.
शी. रा. द. जोशी空畘ालवकोश निाप्रकर, अचधीन ठेकोश नारमराठी, बपकोश न ऑर् महाराष्ट्र; मल्खा मंबपटरावे म्हणू व मल्ाखा मंबती मंडळज, पुणा ले.
कै. रा. शी. जोशी空畘वकोग, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
शी. ि. दा. जोशी空畘वकोगळकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त उपस मंिा्कोश न, नराज्याराज्य साहायराज्यकोश न वमैजाचवकोश निकोश न प्रराज्यविश्वकोगशाळा,

महाराष्ट्र शासवकोश नि, मु मंबई.

शी. अ. म. जोशी空畘वकोशी, एम.ए., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, मराठी मराठी चवभाग, नवहकटविश्वकोचरराज्या महाचवदा्राज्य, गवालह लेर व
माधीन ठेव महाचवदा्राज्य,उजमैवकोश नि; पुणा ले.
प्रा. क. ल. जोशी空畘वकोशी, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, दरावे म्हणूरस मंद लेशवहवकोश नि अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी, अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

कै. गवको. वि. जोशी空畘वकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, चशवािमराठी
चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
डॉ. बा. ल. जोशी空畘वकोशी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि साहायराज्यकोश न, समािशास्त् चवभाग, मराठी वाडा

चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.

प्रा. सौ. मीवकोश निाक्षी जोशी空畘वकोशी, एम.एससमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, शमराठीमती मंडळमराठी वमराठीरम्हणून मा ग मंगाचसरमराठी मु्मुलींि ले महाचवदा्राज्य,
गु्बगी निर्मिती ही सर्वा (कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न).
प्रा. र. पु. जोशी空畘वकोशी, बमराठी.ई.; ए.एम.आय.ई. (भारती मंडळ); समराठी.ए मंचिचवकोश निअर; एम.आय.ई.ई. (् मं डवकोश नि),

प्राधराज्यापकोश न, चवदुत् अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, कोश नराड.

शी. र. ह. जोशी空畘वकोशी, बमराठी.एससमराठी.; डमराठी.एफ.एससमराठी., उपस मंिा्कोश न, प्राद लेचशकोश न मतसराज्यविश्वकोदविश्वकोग, महाराष्ट्र शासवकोश नि,
वकोश निागपरावे म्हणूर.

मु मंबई.

शी. ल. स. जोशी空畘वकोशी, एम.ए., उपचवकोश निद लेशकोश न, कोश नपास चवकोश नास चवकोश निद लेशा्राज्य, कोश नंना समृचष म मंत्रिा्राज्य, भारती मंडळ सरकोश नार,

सौ. लीवकोश निा जोशी空畘वकोशी, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), पुणा ले.
डॉ. िसंत स. जोशी空畘वकोशी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर
महाचवदा्राज्य, वाई.
िासंती वि. जोशी空畘वकोशी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि साहायराज्यकोश न, पुराती मंडळत्त्वाची होय. सदरव चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले
िैदराजोशी空畘 िणीमाधिशास्त्ी जोशी空畘वकोशी, आराज्युव्षेदािाराज्य्व, भरावे म्हणूती मंडळपरावे म्हणूव्व प्रािाराज्य्व, आराज्यर्वांग् वमैदकोश न महाचवदा्राज्य,

साती मंडळारा; प्रमुख स मंपादकोश न, आराज्युव्षेदमराठीराज्य महाकोश नविश्वकोश; सदसराज्य, आराज्युव्षेद स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, महाराष्ट्र शासवकोश नि; आराज्युव्षेदमराठीराज्य
चिचकोश नतसा, स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि, ् लेखवकोश नि व अधराज्यापवकोश नि; मु मंबई.

डॉ. वश. द. जोशी空畘वकोशी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व स मंिा्कोश न, स मंसकोश नंना समृती मंडळ प्रगती मंडळ अधराज्यराज्यवकोश नि कोश नटमेंद्र, पुणा ले

चवदापमराठीठी , पुणा. ले

पुणा ले.

शीमती सविता जोशी空畘वकोशी, बमराठी.एससमराठी.; ए््ए््.बमराठी., अचधीन ठेवराज्याख्याराज्याती मंडळा, आय.ए््.एस. चवचधीन ठे महाचवदा्राज्य,

डॉ. सुरश दामवकोदर जोशी空畘वकोशी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, मराठी मराठी चवभाग, नराज्या. ती मंडळातराज्यासाह लेब आठी लराज्य ले
कोश न्ा आचणा व लेदमरावे म्हणूती मंडळवर्ती श मं. रा. सप्र ले वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य, द लेवरूख (चि. रतवकोश निाचगरमराठी).
प्रा. सुधा. प्र. जोशी空畘वकोशी, एम.ए., प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, रामचवकोश निर मंिवकोश नि झुवकोश निझुवकोश निवा्ा

महाचवदा्राज्य, घाटकोश नविश्वकोपर, मु मंबई.

डॉ. सौ. अपण्या झा, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि साहायराज्यकोश न, भाषाचवजावकोश नि चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि,
पुणा ले.

डॉ. गवको. का. झेंड, 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

डॉ. पंवडत टापर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याख्याराज्याती मंडळा, मराठी मराठी चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.
कै. शी. रा. वटककर, पत्रिप मंचडती मंडळ, मु मंबई.
शी. र. रा. वटपणीस, बमराठी.ए.; बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.ई., चवकोश निवंना समृत्त म लेिर, अवकोश नि मंती मंडळपरावे म्हणूर (आ मंध्र प्रद लेश).
कै. वरं. द. वटळक, एम.ए.; बमराठी.एड., प्राधराज्यापकोश न, चवव लेकोश नवर्मितधीन ठेवकोश निमराठी महाचवदा्राज्य, हमैदराबाद (आ मंध्र प्रद लेश).
डॉ. शा. कत्र. वटळक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.बमराठी.एस.; एफ.पमराठी.एस.; एफ.पमराठी.एन.एस.;
एफ.आय.समराठी.ए., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद व अधराज्यक्ष, इ मंचडराज्यवकोश नि
सविश्वकोसाराज्यटमराठी र्लॉर वकोश निपिर् साराज्यनस लेस.

प्रा. वि. शं. टेंब, डमराठी.ई.ई.; डमराठी.एम.ई.; बमराठी.ई. (इ् लेनक्ट्रकोश न्); एम.आय.ई. (भारती मंडळ), प्राधराज्यापकोश न,
चवदुती मंडळ अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, सरकोश नारमराठी ती मंडळ मंत्रिचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि, कोश नराड.
डॉ. तरं. क. टवकोप, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; ए््ए््.डमराठी., मािमराठी कोश नु्गुरू, मु मंबई चवदापमराठीठी ; ॲडवहविश्वकोकोश न लेट,

उच्च नराज्याराज्या्राज्य, मु मंबई; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य चवचधीन ठे आराज्यविश्वकोग, मु मंबई.

कै. मा. ग. टवकोळ, एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, भह चौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, गविश्वकोपाळ कोश नंना समृषणा गविश्वकोख् ले
महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
शी. वि. वि. ठकार, एम.एससमराठी.; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, कोश नटमेंद्रमराठीराज्य मधीन ठेुमचक्षकोश ना स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, पुणा ले.
डॉ. म. िा. ठोंबर, 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.

डॉ. बा. वि. ठवकोसर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, टाटा इननसटटरावे म्हणूट ऑर् र् मंडामटमेंट् चरसि्व,
मु मंबई.
कै. िा. रा. ढमढर, एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, पुणा ले.

डॉ. म. क. ढिळीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, पुराती मंडळत्त्वाची होय. सदरवचवदा चवभाग व सहस मंिा्कोश न, ड लेक्कवकोश नि
कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
शीमती अरणा ढर, एम.ए., मराठी मराठी कोश नवचराज्यत्रिमराठी, पुणा ले.
डॉ. ग. िा. तगार, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, शमराठीमती मंडळमराठी महाराणामराठी ती मंडळाराराणामराठी टमराठीिस्व

्ट्र लेबिवकोश निग कोश नलॉ् लेि, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर; मािमराठी चशक्षणााचधीन ठेकोश नारमराठी, चिलहा पचरषद, सा मंग्मराठी.

प्रा. गवको. रा. ततििादी, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, कोश नंना समृचष ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि
चवभाग, प मंिाबराव कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , अकोश नविश्वको्ा; वकोश निागपरावे म्हणूर.
प्रा. ग. मं. तलगरी, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, कोश नमराठीटकोश नचवजावकोश नि चवभाग, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
प्रा. भा. गवको. तामसकर, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न; मावकोश निद स मंिा्कोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसटटरावे म्हणूट ऑर् चिऑगर्मराठी,

महाराष्ट्र शाखा, पुणा. ले

प्रा. मा. वि. तामहणकर, एम.एससमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
कै. र. ग. तामहण, एम.एससमराठी.; बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.), साहायराज्यकोश न स मंिा्कोश न, औषधीन ठेचवकोश निराज्य मंत्रिणा प्रराज्यविश्वकोगशाळा,
मु मंबई.
डॉ. ग. ह. तारळकर, एम.ए. (स मंसकोश नंना समृती मंडळ); एम.ए. (बिहदमराठी); बमराठी.टमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (स मंसकोश नंना समृती मंडळ), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त

प्राधराज्यापकोश न, कोश न्ा व मु. चर्. मु. अ. वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य, धीन ठेुळ ले; पुणा ले.

डॉ. मवको. द. तािड, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
डॉ. रवकोवमला रापर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. (ऑकझवकोश नि.), प्राधराज्याचपकोश ना, िवाहर्ा् वकोश नि लेहरू चवदापमराठीठी , वकोश निवमराठी
चदल्मराठी.
डॉ. ग. उ. वरट, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., वचरष्ठांच्या  स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचभछात्रि, स मंसकोश नंना समृती मंडळ प्रगती मंडळ अधराज्यराज्यवकोश नि कोश नटमेंद्र, पुणा ले

चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ. इंवदरा राजोशी空畘ेंद्र दळिी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि साहायराज्यकोश न, भाषाचवजावकोश नि चवभाग, ड लेक्कवकोश नि
कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
शी. र. कों. दळिी, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.

सौ. वकोश निीला दातार (पंवडत), एम.ए., चशचक्षकोश ना, राउरकोश न ले्ा (ओचरसा).
प्रा. द. अ. दाभवकोलकर, एम.ए., मािमराठी कोश नु्गुरू, पुणा ले चवदापमराठीठी ; स मंिा्कोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसटटरावे म्हणूट ऑर्

एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, पुणा. ले

डॉ. कुंजोशी空畘वबहारी दास, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न (ओचडराज्या) व चवदापमराठीठी  अवकोश निुदावकोश नि
आराज्यविश्वकोग पुरसकोश नंना समृती मंडळ प्राधराज्यापकोश न, र लेवह लेनशन्शाँ कोश नलॉ् लेि, कोश नटकोश न (ओचरसा).
डॉ. वि. गवको. वदघ, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त वचरष्ठांच्या  स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, चशक्षा म मंत्रिा्राज्य, वकोश निवमराठी

चदल्मराठी; मु मंबई.

प्रा. फान्सन्सस वदवस दिब्रिटवको, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, सटमेंट पाराज्यस कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.
प्रा. िं. ग. दीवक्षत, डमराठी.एम.ई.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख, राज्या मंचत्रिकोश न अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, सरकोश नारमराठी
ती मंडळ मंत्रिचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि, पुणा. ले
शी. म. शी. दीवक्षत, ् लेखकोश न व कोश नाराज्य्ववाह, महाराष्ट्र साचहतराज्य पचरषद, पुणा ले.

मु मंबई.

प्रा. ल. वि. दीवक्षत, डमराठी.एम.ई.ई., प्राधराज्यापकोश न, चडपाट्वमटमेंट ऑर् कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई चवदापमराठीठी ,

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. विजोशी空畘र दीवक्षत, िमराठी.डमराठी. (आर्मितकोश नट लेकिर); ए.आय.आय.ए., सल्ागार व वासती मंडळुचवशारद, ् लेखकोश न,

चित्रिपट सममराठीक्षकोश न व छाराज्याचित्रिकोश नार वकोश निाचसकोश न.

डॉ. शी. गं. दीवक्षत, िमराठी.बमराठी.वहमराठी.समराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रभारमराठी उपस मंिा्कोश न, पशुवमैदकोश नमराठीराज्य िमैव पदास्वचवकोश निर्मितमती मंडळमराठी
स मंससा, पुणा; ले ब मंग्विश्वकोर (कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न).
प्रा. शी. ह. दीवक्षत, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, ती मंडळत्त्वाची होय. सदरवजावकोश नि चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य,

कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.

शी. ह. वि. दीवक्षत, डमराठी.एम.ई.ई. (कोश नविश्वकोअर ऑर् चसगवकोश निलस), चवकोश निवंना समृत्त ् लेफट. कोश नवकोश नि्व्, पुणा. ले

डॉ. िंदुलाल गं. दुब, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.च्ट., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, बिहदमराठी चवभाग, कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न
चवदापमराठीठी , धीन ठेारवाड (कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न).
डॉ. गवको. बं. दगल्रकर, एम.ए.; डमराठी.च्ट., प्रपाठी कोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
डॉ. शां. भा. दि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंिा्कोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि पुणा ले.
डॉ. गवको. बा. दिडीकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ए.एससमराठी.; एफ.एन.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न चवकोश नि

गुणाशमराठी प्राधराज्यापकोश न, महाराष्ट्र ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि र्लॉर चद कोश ननलटवह लेशवकोश नि ऑर् साराज्यनस, पुणा. ले

कै. र. वकोश निा. दिधर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, इचती मंडळहास चवभाग, पा््षे कोश नलॉ् लेि; रूपार ले्
कोश नलॉ् लेि; मचह्ा चवदा्राज्य चव् लेपा््षे; मु मंबई.
कै. बा. िा. दिधर, एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, र लेवद मंडा (चि. राराज्यगड).
शी. मा. ग. दिभकत, िमराठी.डमराठी.आि्व.; ए.आर्.आय.; बमराठी.ए., वासती मंडळुशास्त्ज, ती मंडळा मंचत्रिकोश न चशक्षणा

स मंिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र शासवकोश निपुरसकोश नंना समृती मंडळ प्राधराज्यापकोश न (१९६६–७२), मु मंबई.

प्रा. क. क. दशपांड, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा; ले
वकोश निाचसकोश न रविश्वकोड.
डॉ. िं. धुं. दशपांड, एम.ए.; डमराठी.च्ट., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, मु मंबई

चवदापमराठीठी ; मािमराठी चशक्षणा स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई.

कै. वकोश निा. र. दशपांड, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी. (मु मंबई); ए.एम.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नविश्वको् मंचबराज्या), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त
प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, राज्राज्यशास्त् चवभाग, वकोश निागपरावे म्हणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपरावे म्हणूर.
शी. पु. ल. दशपांड, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी., साचहनतराज्यकोश न, अचभवकोश नि लेती मंडळ ले, वकोश निाट व चित्रिपट चदगदश्वकोश न,

स मंगमराठीती मंडळती मंडळज, स मंससापकोश न-पु. ्. द लेशपा मंड ले प्रचती मंडळष्ठांच्या ावकोश नि, पुणा. ले

शी. िामवकोश निराि हवर दशपांड, एफ.समराठी.ए., स मंगमराठीती मंडळती मंडळज व ् लेखकोश न, िाट्वड्व अकोश नौंट मंट व ज्राज्य लेष्ठांच्या  भागमराठीदार, म ले.
बाट्मराठीबलॉराज्य अँड पुरविश्वकोचहती मंडळ िाट्वड्व अकोश नौंट मंटस, मु मंबई.
डॉ. वि. भा. दशपांड, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, मलॉड्ववकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शी. शी. ह. दशपांड, स मंगमराठीती मंडळ-वराज्यास मंगमराठी, चवकोश निवंना समृत्त सुपबिरटटमेंडटमेंट व चवभाग प्रमुख, िमराठीववकोश नि चवमा चवकोश निगम,
वकोश निाचसकोश न.
डॉ. र. वि. दशमुख, बमराठी.एससमराठी.; एम.ई. (धीन ठेाती मंडळुचवजावकोश नि); एम.ई. (राज्या मंचत्रिकोश न); पमराठीएच.डमराठी.;

ए.एम.आय.ई., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, धीन ठेाती मंडळुचवजावकोश नि व उतपादवकोश नि अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, सरकोश नारमराठी ती मंडळ मंत्रिचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि, पुणा ले.

प्रा. म. ग. दसाई, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इ मंगिमराठी चवभाग, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
शी. शी. शी. दसाई, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.ए.; टमराठी.डमराठी.; डमराठी.एफ.एससमराठी., उपस मंिा्कोश न, मतसराज्यविश्वकोदविश्वकोग (सागरमराठी),
महाराष्ट्र शासवकोश नि, मु मंबई.
डॉ. वरं. वि. द्रविड, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, बिहदमराठी चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
शी. कमलाकर धारप, एम.ए., वंना समृत्तपत्रिस मंपादकोश न, दमैचवकोश निकोश न ्विश्वकोकोश नमती मंडळ, वकोश निागपरावे म्हणूर.
शी. भासकरराि धारप, बमराठी.ई., चित्रिपट ती मंडळ मंत्रिज, चवती मंडळरकोश न, चवकोश निमी निर्मिती ही सर्वाती मंडळ; ले चित्रिपटचवषराज्यकोश न अभ्यराज्यासकोश न, ् लेखकोश न;

मा्कोश न, अ्कोश ना टलॉकोश नमराठीि, पुणा ले.

शी. ए. रा. धोंगड, बमराठी.ए.; बमराठी.कोश नलॉम. (् मं डवकोश नि), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त चशक्षणा स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
डॉ. रमश धोंगड, एम.ए. (इ मंगिमराठी); एम.ए. (भाषाचवजावकोश नि); पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, भाषाचवजावकोश नि चवभाग,
ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
प्रा. म. िा. धोंड, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, मराठी मराठी चवभाग, एनलर्नसटवकोश नि

महाचवदा्राज्य; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, मराठी मराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, मु मंबई; मािमराठी स मंपादकोश न, मराठी मराठी वाङ्मयीनमराज्यकोश नविश्वकोश, मु मंबई.

प्रा. शीमती अन्िारूल ऐवकोश नि वकोश निईमुद्दीनीवकोश नि, एम.ए., प्राधराज्याचपकोश ना व उदरावे म्हणू्व चवभाग प्रमुख, शमराठीमती मंडळमराठी कोश न लेशरबाई
्ाहविश्वकोटमराठी महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी.
डॉ. सैयरद वकोश निईमुद्दीनीवकोश नि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी.
शी. पां. क. वकोश निगरकर, बमराठी.ई. (चसनवह्), मुख्याराज्य अचभराज्य मंती मंडळा व स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि

स मंससा, वकोश निाचसकोश न.

शी. ि. वि. वकोश निगरकर, एम.ए.; आय.पमराठी.एस., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त पविश्वको्मराठीस महाचवकोश निरमराठीक्षकोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई;
पुणा ले.

कै. द. वकोश निा. वकोश निरिण, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; चडप.एच.आय.एस. (चिचवकोश निवहा), चवकोश निवंना समृत्त वराज्यापार आराज्युकती मंडळ,

्मराठीग ऑर् वकोश नि लेशनस; राज्यरावे म्हणू.एन.आर्.आर्.; गपट (GATT) वगमैरटमेंमधराज्य ले कोश नाम; पुणा ले.

डॉ. भवको. सुं. वकोश नििलकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.बमराठी.एस., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, इननसटटरावे म्हणूट ऑर्
साराज्यनस, मु मंबई; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न शास्त्ज, इ मंचडराज्यवकोश नि कोश नह चौननस् ऑर् ॲचगकोश नलिर् चरसि्व, वकोश निवमराठी चदल्मराठी; मु मंबई.
डॉ. ि. गवको. वकोश निांदडकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, राज्राज्यशास्त् चवभाग, महारािा सराज्यािमराठीराव

चवदापमराठीठी , बडविश्वकोदा.

शी. र. रा. वकोश निवकोश नि, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ ले; सदसराज्य, ज्राज्यविश्वकोचती मंडळर्मितवदा
पचरस मंससा, पुणा ले.

शी. अविवकोश निाश पंवडत, एम.ए., उपस मंपादकोश न, ओचरए मंट ्लॉ मंगमवकोश नि च्., मु मंबई.
शी. बाळ जोशी空畘. पंवडत, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; साचहतराज्य चवशारद, क्रमराठीडासममराठीक्षकोश न व ् लेखकोश न,

आकोश नाशवाणामराठीवरमराठी् चक्रकोश न लेट समा्विश्वकोिकोश न व रणािमराठी चक्रकोश न लेटपटरावे म्हणू, पुणा ले.
सौ. भागरशी पंवडत, बमराठी.ए.; चडप्विश्वकोमा इवकोश नि िर्वकोश निपच्झम, वाई.
डॉ. र. वि. पंवडत, एम.वहमराठी.एससमराठी. (ऑ.); पमराठीएच.डमराठी. (प लेवकोश निचसलवह लेचवकोश निराज्या), प्राधराज्यापकोश न, वकोश निागपरावे म्हणूर पशुवमैदकोश न

महाचवदा्राज्य, वकोश निागपरावे म्हणूर.

शी. मा. भ. पंत, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ, ले पुणा. ले
प्रा. ि. शी. पटिध्कवकोश नि, एम.ए., प्रपाठी कोश न, गविश्वकोख् ले अस्वशास्त् स मंससा, पुणा. ले
कै. वि. भा. पटिध्कवकोश नि, बमराठी.ए.; ए््ए््.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा, उच्च नराज्याराज्या्राज्य, मु मंबई; वाई.
सौ. शुभदा अ. पटिध्कवकोश नि, एम.एस.ए.एम. (गुिराती मंडळ आराज्युव्षेद चवदापमराठीठी ), खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य,
मु मंबई.
डॉ. सौ. सवरता अ. पटिध्कवकोश नि, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., शास्त्मराठीराज्य स मंशविश्वकोचधीन ठेकोश ना, वकोश निपशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न्

्पबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा ले.

डॉ. रु. म. पठाण, एम.ए.; बमराठी.टमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (मराठी मराठी); पमराठीएच.डमराठी. (बिहदमराठी); डमराठी.्मराठीट. (चबहार),
प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.

चदल्मराठी.

शी. वकोश निरश परळीकर, एम.ए.; बमराठी.एड., स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवभाग, वकोश निपशवकोश नि् बुकोश न ्ट्रसट इ मंचडराज्या, वकोश निवमराठी

डॉ. स. र. परांजोशी空畘प, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ए.झ लेड.; डमराठी.ए.एस.एफ. (मु मंबई), प्राधराज्यापकोश न,
प्राचणाचवजावकोश नि-पदवराज्युत्तर स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र व चवभाग प्रमुख, मलॉडवकोश नि्व कोश नलॉ् लेि, पुणा ले; खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, पुणा ले.
कै. शं. आ. परांडकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर;

स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, िवकोश निती मंडळा महाचवदा्राज्य (द लेवि मंद कोश नलॉ् लेि), अिु्ववकोश निवकोश निगर; कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.

डॉ. क. भ. पिार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भरावे म्हणूचवजावकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ. गवको. मा. पिार, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
डॉ. सुधाकर पिार, एम.ए.; बमराठी.एड.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, वंना समृत्तपत्रिचवदा चवभाग, मराठी वाडा
चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.
शी. गवको. वि. पाटणकर, चवकोश निवंना समृत्त म लेिर, पुणा. ले
डॉ. मा. वि. पाटणकर, एम.ई. (चसनवह्); पमराठीएच.डमराठी. (सलॉइलस); एम.आय.ई. (भारती मंडळ);

एम.आय.एस.टमराठी.ई., प्राधराज्यापकोश न, ससापतराज्य अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, और मंगाबाद.
प्रा. भ. द. पाटील, एम.ए.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.

प्रा. एस. पी. पाटील, एम.ए., अचधीन ठेवराज्याख्याराज्याती मंडळा, इननसटटरावे म्हणूट ऑर् कोश नन्नड सटडमराठीि, कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न चवदापमराठीठी ,
धीन ठेारवाड (कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न).
डॉ. शा. दा. पाटील, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि व सरावे म्हणूकमिमराठीवचवजावकोश नि चवभाग,

पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.

शी. ह. कि. पाटील, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अधीन ठेमराठीक्षकोश न, श लेती मंडळकोश नमराठी शाळा (मा मंिरमराठी); चवकोश निरमराठीक्षकोश न, श लेती मंडळकोश नमराठी शाळा,
मु मंबई राज्राज्य; पुणा. ले
डॉ. रशिंत पाठक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, मराठी मराठी चवभाग, कोश न्ा व वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य,

मवकोश निमाड (चि. वकोश निाचसकोश न).

डॉ. म. रा. पाधर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, अवकोश निुप्रराज्युकती मंडळ भह चौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग,
चडपाट्वमटमेंट ऑर् कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.
शीमती सुमती पारगािकर, बमराठी.ए.; बमराठी.टमराठी., बा्साचहतराज्य ् लेचखकोश ना, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त रािपचत्रिती मंडळ अचधीन ठेकोश नारमराठी,

चशक्षणा खाती मंडळ, ले महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई.

कै. गवकोिध्कवकोश नि पारीख, एम.ए., ् लेखकोश न, चशक्षणाती मंडळज आचणा सामाचिकोश न कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळ्षे; मािमराठी प्राधराज्यापकोश न,
रामवकोश निाराराज्यणा रूईराज्या महाचवदा्राज्य, मु मंबई; मािमराठी र लेकटर, मु मंबई चवदापमराठीठी ; डाराज्यर लेकटर, बपकोश न ऑर् इ मंचडराज्या आचणा
ब लेवकोश नि लेट कोश नविश्वको्मवकोश नि अँड कोश न मंपवकोश निमराठी, मु मंबई.

शी. पाि्कतीकुमार, वकोश निती मंडळ्वकोश न, वकोश निंना समृतराज्यस मंशविश्वकोधीन ठेकोश न आचणा वकोश निंना समृतराज्यचशक्षकोश न; स मंिा्कोश न, ती मंडळ मंिावरावे म्हणूर वकोश निंना समृतराज्यशाळा, मु मंबई.
शी. वि. कि. पािगी, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), वाई.
शी. का. ग. वपत्र, एम.ए., चब्रिग लेचडराज्यर (चवकोश निवंना समृत्त), प्रमुख, स मंरक्षणाशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
प्रा. शीराम पुजोशी空畘ारी, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, वा्ि मंद महाचवदा्राज्य व स मंगमराठीती मंडळज,
सविश्वको्ापरावे म्हणूर.
सौ. प्रभािती रा. पुरम, स मंिाच्कोश ना व मुख्याराज्याधराज्याचपकोश ना, कोश न्ाचवकोश नास, भरती मंडळकोश नाम व चशवणाकोश नाम वग्व, पुणा ले.

पुणा ले.

प्रा. िा. ल. पुरवकोवहत, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, भह चौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य,

कवकोश नि्कल जोशी空畘. सी. पेंडस, मराठी ा ्ाइट इनन मं्ट्रमराठी, र लेचिमटमेंट् सटमेंटर, ब लेळगाव.
डॉ. सु. वकोश नि. पेंडस, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश नंना समृती मंडळ चवभाग, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी.
शी. वि. गवको. पेंढारकर, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी स मंिा्कोश न, भारती मंडळमराठीराज्य चरझवह्व बपकोश न, मु मंबई; मािमराठी
अस्वसल्ागार, बँकोश न ऑर् टा मंझाचवकोश निराज्या, दार लेस्ाम (टा मंझाचवकोश निराज्या); पुणा ले.

पुणा ले.

डॉ. म. प. पठ, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; चडप.च्ब., चवकोश निवंना समृत्त ग मंसपा्, िराज्यकोश नर ग मंसा्राज्य, पुणा ले चवदापमराठीठी ,

प्रा. रा. वकोश निा. पवकोखरकर, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); रा. भा. प्रवमराठीणा, प्राधराज्यापकोश न, कोश नमराठीटकोश नचवजावकोश नि चवभाग, महातमा
र्ु् ले कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (अहमदवकोश निगर).

पुणा ले.

डॉ. अवकोश निुराधा पवकोतदार, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य,

डॉ. सौ. कुमुद पवकोर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., गविश्वकोख् ले अस्वशास्त् स मंससा, पुणा ले.
डॉ. ि. सु. प्रराग, एम.डमराठी.; एफ.आय.समराठी.ए. (राज्यरावे म्हणू.एस.ए.); एफ.समराठी.पमराठी.एस., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त मावकोश निद
प्राधराज्यापकोश न, बमराठी. ि ले. म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि व ससरावे म्हणूवकोश नि हलॉनसपट्, पुणा ले.
कै. वकोश निा. ह. फडक, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
शी. धै. शं. फाळक, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), साती मंडळारा रविश्वकोड (ती मंडळा. कोश नविश्वकोर लेगाव).
डॉ. रमश मवको. बडि, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., भरावे म्हणूचवजावकोश नि व पुराप्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, महाराष्ट्र

ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि र्लॉर चद कोश ननलटवह लेशवकोश नि ऑर् साराज्यनस, पुणा ले.

डॉ. िंद्रकांत बांवदिडकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., गुरुद लेव टागविश्वकोर प्रविश्वकोर् लेसर ऑर् कोश न मंपपर लेचटवह च्टर लेिर,
मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.
प्रा. द. दा. बागुल, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; बमराठी.टमराठी., ती मंडळत्त्वाची होय. सदरवजावकोश नि व समािशास्त्ाि ले स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न;

भरावे म्हणूती मंडळपरावे म्हणूव्व सदसराज्य, पुणा ले चवदापमराठीठी  ती मंडळत्त्वाची होय. सदरवजावकोश नि अभ्यराज्यास चवकोश निराज्यामकोश न म मंडळ, पुणा ले.

डॉ. पु. 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. (मु मंबई), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त पशुस मंवधीन ठे्ववकोश नि उपस मंिा्कोश न, पुणा ले.
डॉ. द. िा. बाळ, एस.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (च्वहरपरावे म्हणू्); एफ.ए.एससमराठी.; एफ.झ लेड.एस.आय., मु मंबई.
डॉ. िा. द. बेंद्र, एम.ए.; बमराठी.एड.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, कोश नन्नड चवभाग, चकोश नट ले् कोश नलॉ् लेि,
धीन ठेारवाड.
शी. शी. ग. बडकर, बमराठी.एससमराठी.; एम.एससमराठी. (ट लेक.) (मु मंबई); एम.एस. (इच्वकोश निलॉराज्य-राज्यरावे म्हणू.एस.ए.),

रासाराज्यचवकोश निकोश न अचभराज्य मंती मंडळा, र मंिकोश नद्रवराज्य ती मंडळ मंत्रिज, पुणा. ले

डॉ. वि. द. बवकोरकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., शास्त्ज, महाराष्ट्र ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि र्लॉर चद कोश ननलटवह लेशवकोश नि
ऑर् साराज्यनस, पुणा ले.

डॉ. मु. ववकोश नि. बवकोरल, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); आय.ए.आर्.आय.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, कोश नमराठीटकोश नचवजावकोश नि

चवभाग, प मंिाबराव कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , अकोश नविश्वको्ा.

शी. सु. ि. बवकोराट, बमराठी.ए.(ऑ.), वाई.
शीमती माधुरी स दिब्रिह्म, एम.ए., बमराठी.च्ब., मु मंबई.
शी. गुलाबदास स दिब्रिवकोकर, बमराठी.ए., गुिराती मंडळमराठी ् लेखकोश न, मु मंबई.
डॉ. गवको. क. भट, एम.ए.; पमराठीएि.डमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न (स मंसकोश नंना समृती मंडळ), महाराष्ट्र चशक्षणा स लेवा; आिमराठीव
सदसराज्य व स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, भा मंडारकोश नर प्राच्राज्यचवदा स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंचदर, पुणा ले.
कु. वकोश निवलवकोश निी भट, एम.एससमराठी., मािमराठी स मंपादवकोश नि साहायराज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; पुणा ले.
शी. शरद गवको. भट, एम.ए.; एम.च्ब., साराज्यनस असविश्वकोचसएट, इननसटटरावे म्हणूट ऑर् इनर्म्षेशवकोश नि साराज्य मंचटसट

(् मं डवकोश नि), वकोश निपशवकोश नि् एनवहाराज्यरवकोश निमटमेंट् इ मंचिचवकोश निराज्यबिरग चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, वकोश निागपरावे म्हणूर.

डॉ. अ. रा. भडकमकर, एम.बमराठी.बमराठी.एस. (मु मंबई); बमराठी.एससमराठी. (म लेचडकोश न्) (मु मंबई); एम.एससमराठी.
(म लेचडकोश न्) (पुणा ले), प्राधराज्यापकोश न, शरमराठीरचक्रराज्याचवजावकोश नि, बमराठी. ि ले. म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले
शीमती दुग्या भागित, एम.ए., ् लेचखकोश ना, मु मंबई.
शी. भा. वि. भागित, एफ.समराठी.आय.; ए.समराठी.आर्.ए.; डमराठी.कोश नलॉम., भरावे म्हणूदृशराज्य वासती मंडळुचशलपज व उदावकोश निचवदा

सल्ागार, पुणा. ले

डॉ. र. तरं. भालराि, एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, वाई.
कै. शी. द. भाि, बमराठी.ए.; एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भह चौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग व उपप्रािाराज्य्व, स.
प. महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
डॉ. टी. भासकरन, एम.ए. (म्राज्याळम); एम.ए. (स मंसकोश नंना समृती मंडळ); पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, म्राज्याळम चवभाग,

कोश न लेरळ चवदापमराठीठी , चत्रिवटमेंद्रम.

प्रा. ग. ल. वभड, एम.ए. (इचती मंडळहास); एम.ए. (प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य स मंसकोश नंना समृती मंडळमराठी), प्राधराज्यापकोश न, इचती मंडळहास चवभाग,
डमराठी. बमराठी. एफ. दराज्यावकोश नि मंद कोश न्ा व शास्त् महाचवदा्राज्य, सविश्वको्ापरावे म्हणूर.

पुणा ले.

सौ. सुिता वभड-िाफकर, िमराठी.डमराठी.आट्व; एम.एफ.ए. (वकोश निंना समृतराज्य), भरती मंडळवकोश निाटम वकोश निती मंडळ्वकोश नमराठी व ती मंडळज; ् लेचखकोश ना,

डॉ. सुभाष भणड, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य,
मु मंबई.
डॉ. सौ. अवकोश निुराधा भवकोईट, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, समािशास्त् समाि, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ. उत्तम भवकोईट, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, समािशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
शी. प्र. बा. भवकोईट, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एड., चशक्षकोश न, शमराठी चसद्ध लेश्वर हाराज्यसकोश नरावे म्हणू्, ती मंडळडवळ ले सम मंती मंडळ (ती मंडळा.

कोश नविश्वकोर लेगाव, चि. साती मंडळारा.).

डॉ. कि. तरं. भवकोपटकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मवकोश निविश्वकोचवजावकोश नि चवभाग,
गुिराती मंडळ चवदापमराठीठी , अहमदाबाद; पुणा. ले
प्रा. द. पा. भवकोर, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष.), प्राधराज्यापकोश न, उदावकोश निचवदा चवभाग, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
डॉ. अरण भवकोसल, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचती मंडळहास चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
शी. दौलतराि भवकोसल, बमराठी.ए. (ऑवकोश निस्व), मावकोश निद कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळी निर्मिती ही सर्वा, शमैक्षचणाकोश न स मंससा, मु मंबई.
डॉ. संभाजोशी空畘ीराि भवकोसल, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, मराठी मराठी चवभाग, मराठी वाडा चवदापमराठीठी ,

और मंगाबाद.

प्रा. अरकिद मंगरूळकर, एम.ए.; स मंगमराठीती मंडळज, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, स मंसकोश नंना समृती मंडळ-प्राकोश नंना समृती मंडळ चवभाग, स.
प. महाचवदा्राज्य, पुणा ले

सा मंग्मराठी.

प्रा. डी. डी. मगद्म, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, मराठी मराठी चवभाग, शमराठीमती मंडळमराठी कोश नसती मंडळुरबाई वा्ि मंद महाचवदा्राज्य,

शी. वकोश निा. बा. मराठ, एम.ए.; चडप.च्ब.; कोश नावराज्यती मंडळमराठीस;्व साचहतराज्य चवशारद, मािमराठी ग मंसपा्, इ मंचडराज्यवकोश नि
इननसटटरावे म्हणूट ऑर् ॲडवहानसड सटडमराठीि, चसम्ा व सहस मंपादकोश न, भारती मंडळमराठीराज्य राष्ट्रमराठीराज्य ग मंससरावे म्हणूिमराठी (कोश नटमेंद्रमराठीराज्य स मंदभ्व
ग मंसा्राज्य, भारती मंडळ सरकोश नार), कोश न्कोश नत्ता; चवश लेषाचधीन ठेकोश नारमराठी, धीन ठेम्वकोश नविश्वकोश, वाई.

शी. स. कि. मराठ, बमराठी.ई., सदसराज्य, ज्राज्यविश्वकोचती मंडळर्मितवदा पचरस मंससा, पुणा ले.
प्रा. ि. भा. मसुरकर, एम.एससमराठी., प्रपाठी कोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, इननसटटरावे म्हणूट ऑर् साराज्यनस, मु मंबई.
प्रा. शी. द. महाजोशी空畘वकोश नि, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, गविश्वकोपाळ कोश नंना समृषणा गविश्वकोख् ले
महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
प्रा. म. बा. मांडक, एम.एससमराठी., अचधीन ठेवराज्याख्याराज्याती मंडळा, मावकोश निवशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
सौ. ितुरा मांढर, एम.ए., वाई.
डॉ. म. शी. माट, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास व स मंसकोश नंना समृचती मंडळ आचणा

पुराती मंडळत्त्वाची होय. सदरवचवदा, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले

डॉ. मा. शं. माडीिाल, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.आर्.आय.समराठी. (् मं डवकोश नि), साहायराज्यकोश न स मंिा्कोश न,
नराज्याराज्यसाहायराज्यकोश न वमैजाचवकोश निकोश न प्रराज्यविश्वकोगशाळा, महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई.
प्रा. वद. द. माहुलकर, एम.ए.; चडप.बि्नगवनसटकस (एबिडबरविश्वको), चवकोश निवंना समृत्त प्रपाठी कोश न व प्रमुख, भाषाशास्त्

चवभाग, महारािा सराज्यािमराठीराव चवदापमराठीठी , बडविश्वकोद. ले

डॉ. सौ. लवलता वमरजोशी空畘कर, टमराठी.डमराठी.; एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याख्याराज्याती मंडळा, मराठी मराठी चवभाग, चदल्मराठी
चवदापमराठीठी , चदल्मराठी.
कै. िा. वि. वमराशी, एम.ए.; सनमानराज्य डमराठी.्मराठीट. (मु मंबई, सागर व वकोश निागपरावे म्हणूर), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व व

प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश नंना समृती मंडळ चवभाग, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी; भरावे म्हणूती मंडळपरावे म्हणूव्व सनमानराज्य स मंिा्कोश न, पदवराज्युत्तर चवभाग
(मावकोश निवराज्य शाखा); सनमानराज्य प्राधराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास आचणा स मंसकोश नंना समृचती मंडळ, वकोश निागपरावे म्हणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपरावे म्हणूर.
डॉ. वकोश निरेंद्र वमश, एम.ए. (चवश्वभारती मंडळमराठी); पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न (ओचडराज्या), चवश्वभारती मंडळमराठी, शा मंचती मंडळचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि

(प. ब मंगा्).

डॉ. एस. क. मुकजोशी空畘क, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य ववकोश निसपचती मंडळवमैजाचवकोश निकोश न सव्षेक्षणा स मंससा,
कोश न्कोश नत्ता.
प्रा. रा. क. मुटाटकर, एम.ए., प्रपाठी कोश न, मावकोश निवशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.

डॉ. प्र. तरं. मुठ, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, चवलसवकोश नि महाचवदा्राज्य,
मु मंबई.
डॉ. लीला ि मु्हरकर (गवकोळ), एमएससमराठी. (मु मंबई); पमराठीएच.डमराठी. (एबिडबरविश्वको); एम.आय.आय.ई.,

स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.

प्रा. शं. ह. मुळीक, चडप्विश्वकोमा इवकोश नि आर्मितकोश नट लेकिर, म लेराज्यविश्वको सुवणा्वपदकोश न चवि लेती मंडळ ले, साहायराज्यकोश न प्राधराज्यापकोश न, सर ि.
िमराठी. वासती मंडळुकोश न्ा महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
डॉ. वद. आ. मुळ, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., साहायराज्यकोश न स मंिा्कोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसटटरावे म्हणूट ऑर् ्ट्रलॉचपकोश न्

चमचटऑरलॉ्लॉिमराठी, पुणा. ले

डॉ. म. अ. महेंदळ, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश नंना समृती मंडळ चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
शी. वि. वि. मवकोडक, परकोश नमराठीराज्य भाषा प्रमाणापत्रि; वराज्यापारचवषराज्यकोश न पदचवकोश ना (मु मंबई), मािमराठी चवकोश निरमराठीक्षणा
अचधीन ठेकोश नारमराठी, ती मंडळ मंत्रिचवदा व अनव लेषणा चवभाग, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ ले, पुणा; ले सदसराज्य, ज्राज्यविश्वकोचती मंडळर्मितवदा पचरस मंससा, पुणा ले
चवदापमराठीठी  नटमेंि ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि, राज्यविश्वकोगचवदाधीन ठेाम, इ मंचडराज्यवकोश नि चमचटऑरलॉ्लॉचिकोश न् सविश्वकोसाराज्यटमराठी, पुणा. ले

डॉ. रा. शा. मवकोरखंडीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, राज्राज्यशास्त् चवभाग, मराठी वाडा चवदापमराठीठी ,
और मंगाबाद.
शी. िासुदि वकोश निारारण मवकोरालिार, ए््.टमराठी.एम.; बमराठी.ए.; ए.टमराठी.आय.; एम.एस.ई.आय., वस्त् शास्त्ज,

मािमराठी स मंिा्कोश न, वस्त्आराज्युकती मंडळ, भारती मंडळ सरकोश नार; मािमराठी कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य हाती मंडळमाग महाम मंडळ,
वकोश निागपरावे म्हणूर.
प्रा. विश्वास रंद, िमराठी.डमराठी. आट्व (डलॉई मंग अँड पटमेंबिटग), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, र लेखा व चित्रिकोश न्ा शाखा, सर

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

डॉ. आवकोश निंद रादि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, मराठी मराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
शीमती पदमा रंगािारी, एम.ए.; चडप्विश्वकोमा इवकोश नि म्हणून राज्युचझकोश न, अचधीन ठेवराज्याख्याराज्याती मंडळा, कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न स मंगमराठीती मंडळ, मु मंबई
चवदापमराठीठी , मु मंबई.
डॉ. सौ. विजोशी空畘रा राजोशी空畘ाधरक्ष, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, एनलर्नसटवकोश नि महाचवदा्राज्य, मु मंबई.

डॉ. अववकोश निल मा. रावकोश निड, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., साहायराज्यकोश न स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, सागरमराठी िमराठीवशास्त्मराठीराज्य
स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, कोश न, कोंकोश नणा कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , रतवकोश निाचगरमराठी.
प्रा. अशवकोक रावकोश निड, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; स मंगमराठीती मंडळािाराज्य्व, साहायराज्यकोश न स मंिा्कोश न, वकोश निपशवकोश नि् सटमेंटर र्लॉर द

पर्र्लॉचममिंग आरस्व, मु मंबई.

डॉ. कु. उषा रावकोश निड, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि साहायराज्यकोश न, भाषाशास्त् चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
डॉ. द. र. रावकोश निड, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ई.एस.आय, प्रपाठी कोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ. पंढरीवकोश निार रावकोश निड, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचती मंडळहास चवभाग, मराठी वाडा चवदापमराठीठी ,

और मंगाबाद.

कै. मा. र. रावकोश निड, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सहराज्यविश्वकोगमराठी अचधीन ठेष्ठांच्या ाती मंडळा, मतसराज्यचवदाशाखा, सागरमराठी िमराठीवशास्त्मराठीराज्य
स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, कोश न, कोंकोश नणा कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , रतवकोश निाचगरमराठी.
प्रा. स. क. रईकर, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवकोश नंना समृचती मंडळचवजावकोश नि, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य,

कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.

डॉ. दी. बा. रग, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी. (ट लेक.), स मंिा्कोश न, चडपाट्वमटमेंट
ऑर् कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.
डॉ. प्र. िा. रग, एम.ए.; ए््ए््.एम.; पमराठीएच.डमराठी. (् मं डवकोश नि), प्रािाराज्य्व, नराज्यरावे म्हणू ्लॉ कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.
प्रा. म. पुं. रग, एम.ए., मािमराठी प्रािाराज्य्व, प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ती मंडळत्त्वाची होय. सदरवजावकोश नि चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य,

मु मंबई; कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी स मंपादकोश न, ‘वकोश निवभारती मंडळ’ माचसकोश न, वाई; सदसराज्य, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ; स मंपादकोश न ननराज्यरावे म्हणू
क लेसट’ मु मंबई.
डॉ. िा. वि. लिाट, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी. (ट लेक.), उतपादवकोश नि वराज्यवससापकोश न,

ह लेकसट र्ामी निर्मिती ही सर्वासराज्युचटकोश न् च्., मु मंबई.

डॉ. प्र. ग. लाळ, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, स मंसकोश नंना समृती मंडळ चवभाग, उसमाचवकोश निराज्या चवदापमराठीठी , हमैदराबाद
(आ मंध्र प्रद लेश).
कै. वद. ह. वलमर, एम.ए., पुणा ले.

डॉ. मॅथर्-रारवकोश निर लदल्, एम.पमराठीएच. (म्हणून राज्यरावे म्हणूचवकोश निकोश न); एम.टमराठी.एच.; पमराठीएच.डमराठी., धीन ठेम्व-ती मंडळत्त्वाची होय. सदरवजावकोश निावर िम्ववकोश नि,

इ मंगिमराठी व मराठी मराठीती मंडळरावे म्हणूवकोश नि चवपु् ् लेखवकोश नि, सदसराज्य, ‘सवकोश नि लेहसदवकोश नि’, पुणा ले.

प्रा. पा. कल. लवकोकगारीिार, बमराठी.ई. (चसनवह्); ए.एम.आय.ई.; एफ.आर्.एस.एच. (इ मंग् मं ड),
स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख, ससापतराज्य अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, कोश नसरविश्वको वाचडराज्या इननसटटरावे म्हणूट ऑर् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, व मावकोश निस लेवमराठी
सचिव, चद इननसटटरावे म्हणूशवकोश नि ऑर् ए मंचिचवकोश निअस्व (इ मंचडराज्या), पुणा. ले

प्रा. सुरेंद्र िडगािकर, एम.ए. (मु मंबई); सर्मितटचर्कोश न लेट (हाराज्यड ले्बग्व), वकोश निती मंडळ्वकोश न, स मंससापकोश न व िा्कोश न,
‘बिकोश नचकोश नणामराठी वंना समृनद वकोश निंना समृतराज्या्राज्य’, पुणा ले व मु मंबई; प्राधराज्यापकोश न, िम्ववकोश नि चवभाग, रूपार ले् कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.
डॉ. सौ. शरामला सु. िवकोश निारस, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., पुणा. ले
कै. मु. िरदराजोशी空畘न, एम.ए.; एम.ओ.ए््.; पमराठीएच.डमराठी., कोश नु्गुरू, मदुराई चवदापमराठीठी , मदुराई

(ती मंडळचमळवकोश निाडरावे म्हणू).

डॉ. िा. द. ित्कक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.बमराठी.एस., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग,
महाराष्ट्र ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि र्लॉर चद कोश ननलटवह लेशवकोश नि ऑर् साराज्यनस, पुणा ले.

वकोश निागपरावे म्हणूर.

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

प्रा. क. वकोश निा. िळसंगकर, एम.ए., प्रािाराज्य्व, रामवकोश निाराराज्यणा रुईराज्या कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.
शी. ल. शी. िाकणकर, बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.), ‘च्चपकोश नार’, च्चपशास्त् व मुद्रणार््कोश न–स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न व
सल्ागार, ती मंडळा मंचत्रिकोश न स मंिा्कोश न, इननसटटरावे म्हणूट ऑर् टाइपविश्वकोगाचर्कोश न् चरसि्व, पुणा ले.

प्रद लेश).

डॉ. वि. शी. िाकणकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; िमराठी.डमराठी., स मंिा्कोश न, शमै्चित्रिशविश्वकोधीन ठे स मंससावकोश नि, उजमैवकोश नि (मधराज्य

शी. वदगंबर गवकोपाळ िाखारकर, एम.पमराठी.एड.; डमराठी.पमराठी.एड., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, क्रमराठीडा व राज्युवकोश न स लेवा
चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य; महाराष्ट्र राज्राज्य क्रमराठीडा पचरषद लेि ले मािमराठी सदसराज्य-सचिव, क्रमराठीडाचवषराज्यकोश न ् लेखकोश न, पुणा ले.
डॉ. वद. मु. िाघ, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
शी. बाप् िाटि, अवकोश निुबविश्वकोधीन ठेपट चदगदश्वकोश न, पटकोश नसा-स मंवाद ् लेखकोश न, पुणा. ले

प्रा. श. जोशी空畘. िाड, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
डॉ. कु. रशवकोधरा िाधिाणी, एम.ए. (स मंसकोश नंना समृती मंडळ व भाषाचवजावकोश नि); पमराठीएच.डमराठी., उपस मंपादकोश न, स मंसकोश नंना समृती मंडळ कोश नविश्वकोश

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

डॉ. कत्र. वकोश निा. िाळुंजोशी空畘कर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, समािशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
कै. प. ल. िैद, एम.ए.; डमराठी.च्ट., प्राधराज्यापकोश न, बवकोश निारस बिहदु चवश्वचवदा्राज्य, बवकोश निारस; मुख्याराज्य स मंपादकोश न,
‘महाभारती मंडळ’, भा मंडारकोश नर प्राच्राज्यचवदा स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंचदर, पुणा ले.

प्रा. प्र. भ. िैद, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, आर्. वाय. कोश न ले. साराज्यनस

कोश नलॉ् लेि, वकोश निाचसकोश न.
डॉ. सरवकोवजोशी空畘वकोश निी िैद, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याख्याराज्याती मंडळा, मराठी मराठी चवभाग, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.
डॉ. सुहवकोश निुराम शम्या, बमराठी.ए. (ऑ.) (स मंसकोश नंना समृती मंडळ); एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, भाषाचवजावकोश नि चवभाग, ड लेक्कवकोश नि

कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.

कै. शा. वि. शहाण, एम.ए.; एस.टमराठी.समराठी.; राष्ट्रभाषा कोश नविश्वकोचवद, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त मुख्याराज्याधराज्यापकोश न, पुणा. ले
शी. र. रू. शाह, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी., मािमराठी सहस मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; पुणा ले.
डॉ. र. िै. वशरिैकर, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; डमराठी.पमराठी.एम. (इ मंग् मं ड), मािमराठी मावकोश निस लेवमराठी प्राधराज्यापकोश न,
मावकोश निसचिचकोश नतसा चवभाग, बमराठी. ि ले. म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि, पुणा, ले और 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. धवकोश निंजोशी空畘र मु. शंगारपुर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूचवजावकोश नि चवभाग, महारािा सराज्यािमराठीराव चवदापमराठीठी ,
बडविश्वकोद ले.
डॉ. कु. रकसावकोश निा महम्दवमरियाँ शख, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, बिहदमराठी चवभाग, दचहवडमराठी

कोश नलॉ् लेि, दचहवडमराठी, चि. साती मंडळारा.

शी. वश. बा. संकवकोश नििाड-पाटील, साचहतराज्य-चवशारद, स मंपादकोश न, ‘जावकोश निप्रसाद’ माचसकोश न, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
डॉ. विलास संगि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, समािशास्त् चवभाग,
समािशास्त्ाि ले गुणाशमराठी प्राधराज्यापकोश न, चशवािमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर

प्रा. बाबुराि सडिलकर, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंबिटग); आट्व एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि (अम लेचरकोश ना), वराज्यावसाचराज्यकोश न चित्रिकोश नार,

भरावे म्हणूती मंडळपरावे म्हणूव्व प्राधराज्यापकोश न, सर ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑर् आट्व, मु मंबई; कोश न्ा स मंिा्कोश न, कोश न्ा स मंिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य,
मु मंबई.
शी. वद. बा. सणस, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), वाई.
शी. गवको. वि. सप्र, बमराठी. ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, ती मंडळ मंत्रिचशक्षणा चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले

पुणा ले.

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

शी. दिस दिब्रित सरिौधरी, बमराठी.ए., वकोश निाटकोश नकोश नार, चित्रिपट चवकोश निमी निर्मिती ही सर्वाती मंडळा, अचभवकोश नि लेती मंडळा, चदगदश्वकोश न व प्राधराज्यापकोश न,
इ मंचडराज्यवकोश नि इननसटटरावे म्हणूट ऑर् चसएटर आरस्व, कोश न्कोश नत्ता.
डॉ. सतरेंद्रवकोश निार सम्या, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, आधीन ठेुचवकोश निकोश न भारती मंडळमराठीराज्य भाषा चवभाग, गह चौहाती मंडळमराठी

चवदापमराठीठी , गह चौहाती मंडळमराठी (आसाम).

डॉ. द. वि. सलगर, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; एम.डमराठी., प्रािाराज्य्व, कोश नंना समृषणाा वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य, कोश नराड.
डॉ. र. वश. सहस्त्बुद्ध, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (भरावे म्हणूचवजावकोश नि), स मंिा्कोश न, भारती मंडळमराठीराज्य भरावे म्हणूवमैजाचवकोश निकोश न सव्षेक्षणा,
महाराष्ट्र परावे म्हणूव्व म मंड्, वकोश निागपरावे म्हणूर.
प्रा. ि. गवको. सहस्त्बुद्ध, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त सहस मंिा्कोश न, प्रशासकोश नमराठीराज्य अचधीन ठेकोश नारमराठी महाचवदा्राज्य,

महाराष्ट्र शासवकोश नि, मु मंबई; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, दामविश्वकोदर वाचणाज्राज्य व अस्वशास्त् महाचवदा्राज्य, मडगाव.

प्रा. एकवकोश निार साखळकर, एम.ए., अचधीन ठेवराज्याख्याराज्याती मंडळा, राज्राज्यशास्त् चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
प्रा. जोशी空畘रा सागड, बमराठी.एससमराठी.; ए््ए््.एम., आय.ए््.एस. चवचधीन ठे महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
शी. तरं. रा. साठ, एम.एससमराठी.; ए.आय.आय.एससमराठी., चडप.कोश न लेम.ट लेक (बडविश्वकोद) ले , मािमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न,
अर्पबस च्., भाटघर (ती मंडळा. भविश्वकोर); मािमराठी कोश नटमेंद्रमराठीराज्य औदविश्वकोचगकोश न सल्ागार, वकोश निवमराठी चदल्मराठी; औदविश्वकोचगकोश न सल्ागार,
वराज्यावसाचराज्यकोश न (स लेवाचवकोश निवंना समृत्त), मु मंबई.

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

डॉ. रा. म. साठ, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., शास्त्मराठीराज्य स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, वमैश लेचषकोश न रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग,
भाभा अवकोश निुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, मु मंबई.
डॉ. सतररंजोशी空畘वकोश नि साठ, बमराठी.ए.; ए््ए््.एम.; एस.ि ले.डमराठी. (वकोश निलॉस्वव लेसटवकोश नि,्व राज्यरावे म्हणू.एस.ए.), प्रािाराज्य्व,

आय.ए््.एस चवचधीन ठे महाचवदा्राज्य व प्रचती मंडळ-कोश नु्गुरू, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले

शी. प्र. रा. सावकोश नि, उपस मंिा्कोश न, मतसराज्यविश्वकोदविश्वकोग चवभाग, ती मंडळारापविश्वकोरवा्ा मतसराज्या्राज्य, मु मंबई.
डॉ. भा. र. साबड, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सचिव, मराठी ा िटमेंबर ऑर् कोश नलॉमस्व अँड इ मंडस्ट्रमराठीि, पुणा. ले
प्रा. आ. ह.साळुंख, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, स मंसकोश नंना समृती मंडळ चवभाग, ्ा् बहादरावे म्हणूर शास्त्मराठी महाचवदा्राज्य,
साती मंडळारा.
डॉ. पु. र. वसरसाळकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मुख्याराज्य स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, आचदवासमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि व प्रचशक्षणा

स मंससा, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.

शी. पनालाल सुराणा, बमराठी.ए. (ऑ.); ए््ए््.बमराठी., वकोश नमराठी् व रािकोश नमराठीराज्य कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळ्षे, सविश्वको्ापरावे म्हणूर.
प्रा. गवको. कि. सुि,् एम.ए., प्रािाराज्य्व व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, चसद्धास्व वाचणाज्राज्य आचणा अस्वशास्त्
महाचवदा्राज्य, मु मंबई.

पुणा ले.

प्रा. वकोश निा. शी. सवकोमण, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष). प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य,

प्रा. प्र. वि. सवकोिवकोश निी, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भरावे म्हणूचवजावकोश नि चवभाग, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
कै. शी. प. सवकोहवकोवकोश निी, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, ह 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 लेवि मंद कोश नलॉ् लेि, अिु्ववकोश निवकोश निगर (चि. कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर).
शीमती उषा हसतक, एम.ए.; चडप.च्ब., साहायराज्यकोश न ग मंसपा्, मराठी वाडा चवदापमराठीठी  ग मंसा्राज्य,

और मंगाबाद.

शी. मवकोही-उद्दीनीवकोश नि हावजोशी空畘वकोश निी, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी., प्राधराज्यापकोश न, अर लेचबकोश न, एस. पमराठी. कोश नलॉ् लेि. शमराठीवकोश निगर.

प्रा. र. द. हातकर, एम.ए., प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.
प्रा. ब. ग. क्षीरसागर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, चवबि्गडवकोश नि
महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.

सा मंग्मराठी.

प्रा. ि. ग. क्षीरसागर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, चवबि्गडवकोश नि महाचवदा्राज्य,

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 निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, वकोश निागपरावे म्हणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपरावे म्हणूर.

कला विभागातील अभरागत संपादक
शी. मा. वभ. कदम, चित्रिकोश नार, बावधीन ठेवकोश नि (ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा).
शी. प्र. जोशी空畘वको. किठकर, ्ट्र लेसर, वाई.
शी. मा. वभ. कवकोरड, बमराठी.ए. (ऑ.), चित्रिकोश नार, वाई.
शी. ग. वि. खर, चित्रिकोश नार, पुणा ले.
शी. स. पां. खर, बमराठी.कोश नलॉम., वाई.
शी. रा. बा. गुजोशी空畘र, चित्रिकोश नार, वाई.
शी. ि. क. गोंधळकर, आट्व डाराज्यर लेकटर, चर्लम्हणून स अँड डामा; कोश नमर्मितशअ् आर्मितटसट, मु मंबई.
शी. शी. क. वटळक, छाराज्याचित्रिकोश नार, वाई.
शी. शौ. म. डांग, ए.टमराठी.डमराठी.; बमराठी.ए., ती मंडळासगाव (चि. साती मंडळारा).
शी. प्र. शी. वरट, बमराठी.ए., चित्रिकोश नार, वाई.
शी. िंद्रकांत दशमुख, चित्रिकोश नार, औ मंधीन ठे (चि. साती मंडळारा).
शी. ध. ग. वकोश निवकोश निािर, म लेकोश नपचवकोश निकोश न् डाफरसमवकोश नि, पाडळमराठी (ती मंडळा. ख मंडाळा, चि. साती मंडळारा).
शी. सं. बा. पाटील, िमराठी.डमराठी.आट्व (डलॉई मंग आचणा पटमेंबिटग), ओग् लेवाडमराठी (ती मंडळा. कोश नराड, चि. साती मंडळारा).
शी. भा. मवको. पावकोश निस, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंबिटग आचणा कोश नमर्मितशअ्); डमराठी.टमराठी.समराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नमर्मितशअ्
आर्मितटसट, कोश नलॉ् लेि ऑर् चमच्टरमराठी ए मंचिचवकोश निअबिरग, पुणा ले.
शी. जा. रा. फरांद, म लेकोश नपचवकोश निकोश न् डाफरसमवकोश नि, वाई.
शी. वि. म. बारटक, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त ज्राज्युचवकोश निअर अचससट मंट मपवकोश नि लेिर, गवहनमर्न्मेंट र्विश्वकोटविश्वकोबिझकोश नविश्वकोगाचर्कोश न प्र लेस, पुणा. ले
शी. सु. वद. महामुवकोश निी, चित्रिकोश नार, वाई.

शी. र. मु. रिल, ्ट्र लेसर, कोश नटमेंिळ (ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा).
शी. वकोश निा. ध. राऊत, ए.एम., माधराज्यचमकोश न चित्रिकोश न्ा चशक्षकोश न, कोश ननराज्याशाळा, वाई.
शी. अविवकोश निाश वकोश निा. साठ, चित्रिकोश नार, वाई.
शी. अ. तु. हरकळ, बमराठी.ए.(ऑ.), चित्रिकोश नार, म लेणाव्मराठी (ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा).
शी. शी. वि. हवकोवकोश निराि, िमराठी.डमराठी. आट्व (डलॉइ मंग आचणा पटमेंबिटग), ती मंडळ, कोंडार (ती मंडळा. उदगमराठीर, चि. उसमावकोश निाबाद).

ऋणववकोश निद्श
मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशा्ा अवकोश नि लेकोश न स मंससावकोश निमराठी व वराज्यकती मंडळमुलींवकोश निमराठी अवकोश नि लेकोश न प्रकोश नार ले साहायराज्य कोश न ले् ले . चवश लेषती मंडळय स्वतः छाराज्याचित्रि ले,
र मंगमराठीती मंडळ पारदर्मितशकोश ना, वकोश निकोश नाश ले, वमैजाचवकोश निकोश न आचणा ती मंडळा मंचत्रिकोश न चवषराज्या मंच्राज्या आकोश नंना समृतराज्या इ. पुरवरावे म्हणूवकोश नि बिकोश नवा तराज्या मंिा वापर कोश नरणराज्यास
अवकोश निुमती मंडळमराठी द लेऊवकोश नि तराज्या मंवकोश निमराठी चवश्वकोश नविश्वकोशास महत्त्वाची होय. सदरवािमराठी मदती मंडळ कोश न ले्मराठी. तराज्या मंिा कोश नंना समृती मंडळजती मंडळापरावे म्हणूव्वकोश न चवकोश निद्षेश पुढ ले कोश नरमराठीती मंडळ आहविश्वकोती मंडळ :
आसाम साचहतराज्य सभा, आसाम सरकोश नार, िविश्वकोरहाट.
इ मंचडराज्यवकोश नि ज्राज्यरावे म्हणूट इ मंडस्ट्रमराठीि चरसि्व ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि, कोश न्कोश नत्ता.
एन. टमराठी कोश नटमेंदरावे म्हणूरकोश नर आचणा कोश न मंपवकोश निमराठी, पुणा ले.

कोश नचवकोश निष्ठांच्या  पमैदासकोश नर (भुईमरावे म्हणूग), कोश नंना समृचष स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, कोश न॥ चडगि (चि. सा मंग्मराठी).
कोश नरमरकोश नर, अवकोश नि मंती मंडळ चवषणारावे म्हणू, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.

कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी अचभराज्य मंती मंडळा, अहमदवकोश निगर पाटब मंधीन ठेार ले चवभाग, अहमदवकोश निगर,
कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी अचभराज्य मंती मंडळा, पुणा ले पाटब मंधीन ठेार ले चवभाग, पुणा. ले
कोश नलॉनसराज्यु् लेट िवकोश निर् डमराठी नानस, मु मंबई.

चकोश न््लोसकोश नर ब्रिदस्व च्., उदविश्वकोग भववकोश नि, पुणा. ले
डलॉ कोश नु्कोश नणावर्ती, ि मं. चव.; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, मसतराज्यविश्वकोदविश्वकोग, महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई.
कोश नु्सचिव, वकोश निागपरावे म्हणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपरावे म्हणूर.

कोश नु्सचिव, भाग्परावे म्हणूर चवदापमराठीठी , भाग्परावे म्हणूर.
कोश नु्सचिव, भाववकोश निगर चवदापमराठीठी , भाववकोश निगर.

कोश नु्सचिव, भविश्वकोपाळ चवश्वचवदा्राज्य, भविश्वकोपाळ.
कोश नु्सचिव, म मंग्विश्वकोर चवदापमराठीठी , म मंग्विश्वकोर.
कोश नु्सचिव, मगधीन ठे चवदापमराठीठी , बविश्वकोधीन ठेगराज्या.

कोश नु्सचिव, मचणापरावे म्हणूर चवदापमराठीठी , कोश ना मंिमराठीपरावे म्हणूर; इ मंर्ाळ.
कोश नु्सचिव, मदुराई-कोश नामराि चवदापमराठीठी , मदुराई.
कोश नु्सचिव, मद्रास चवदापमराठीठी , मद्रास.

कोश नु्सचिव, मराठी वाडा चवदापमराठीठी , परभणामराठी.

कोश नु्सचिव, महातमा र्ु् ले कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी, चि. अहमदवकोश निगर.
कोश नु्सचिव, महारािा सराज्यािमराठीराव चवदापमराठीठी , बडविश्वकोद. ले
डलॉ. कोश न लेळकोश नर, अशविश्वकोकोश न; ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले
डलॉ. कोश न लेळकोश नर, गविश्वको. रा.; पुणा ले.

कराज्युर लेटर, बन्शाँम्हणून ब ले वकोश निपिर् चहसटरमराठी सविश्वकोसाराज्यटमराठी, मु मंबई.
खर ले, िराज्य मंती मंडळ; र्विश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, पुणा. ले

ख लेकोश नाळ ले, बाळासाह लेब; ख लेकोश नाळ ले सटुचडओ, खामगाव (चि. बु्ढाणाा).
गा मंगु्मराठी, अरुणा; र्विश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, कोश न्कोश नत्ता.

गावकोश नि्षेट, डबलराज्यरावे म्हणू ि ले.; माराज्यक्रलॉपस स्ाइड्सस, बिसडरर्विश्वकोड्व (इ मंग् मं ड).
गमराठीती मंडळा प्रविवकोश नि सुवणा्व महविश्वकोतसव सचमती मंडळमराठी आशम, पववकोश निार, वधीन ठेी निर्मिती ही सर्वा.

गविश्वकोळ ले, प्रकोश नाश; छाराज्याचित्रिकोश नार, पुणा. ले
गह चौती मंडळम बिाि आशम, पववकोश निार, वधीन ठेी निर्मिती ही सर्वा.
िा मंदवडकोश नर, स. चव.; वकोश निाचसकोश न.

प्रा. चिपळरावे म्हणूणाकोश नर, चव. चव.; चशक्षणा स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.
िमराठीर् इ मंचिचवकोश निअर, चहराकोश नरावे म्हणूड डपम, ओचरसा.

िठी ार, प्रभाकोश नर श मंकोश नरराव; स मंगमराठीती मंडळ चवशारद, मु मंबई.

िवकोश निस मंपकोश न्व चवकोश निद लेशवकोश निा्राज्य, रािससावकोश नि राज्राज्य, िराज्यपरावे म्हणूर.
िा्वकोश निापरावे म्हणूरकोश नर, रा. द.; मल्खा मंबपटरावे म्हणू व मल्खा मंब ती मंडळज, पुणा ले.
चिलहा माचहती मंडळमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र राज्राज्य, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
चिलहा माचहती मंडळमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.

चिलहा माचहती मंडळमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र राज्राज्य, वकोश निागपरावे म्हणूर.
चिलहा माचहती मंडळमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र राज्राज्य, भ मंडारा.
िविश्वकोशमराठी, एम.ए््.; र्विश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, पुणा ले.

िविश्वकोशमराठी, एस. ि ले.; छाराज्याचित्रिकोश नार, भा मंडुप, मु मंबई.
‘टाइम्हणून स ऑर् इ मंचडराज्या’ कोश नाराज्यी निर्मिती ही सर्वा्राज्य, मु मंबई.

ठी कोश नार, बिि. चव.; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, कोश नटमेंद्रमराठीराज्य मधीन ठेुमचक्षकोश ना स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, पुणा. ले
डाराज्यर लेकटर, अँथलॉपलॉ्लॉचिकोश न् सवह्षे ऑर् इ मंचडराज्या, कोश न्कोश नत्ता.

डाराज्यर लेकटर ऑर् इनर्म्षेशवकोश नि अँड पनब्कोश न चर् लेशनस, गवहनमर्न्मेंट ऑर् प मंिाब, ि मंडमराठीगढ.

डाराज्यर लेकटर, ऑर् इनर्म्षेशवकोश नि अँड पनब्कोश न चर् लेशनस, गवहनमर्न्मेंट ऑर् व लेसट बटमेंगलॉ्, कोश न्कोश नत्ता.
डाराज्यर लेकटर, ऑर् इनर्म्षेशवकोश नि अँड पनब्कोश न लेशनस. हविश्वकोम चडपाट्वमटमेंट, ती मंडळचमळवकोश निाडरावे म्हणू, मद्रास.
डाराज्यर लेकटर, ऑर् पनब्कोश न चर् लेशनस, चमचवकोश निस्ट्रमराठी ऑर् चडर् लेनस, वकोश निवमराठी चदल्मराठी.
डाराज्यर लेकटर ऑर् सविश्वकोश् व ले्र् लेअर, पुणा ले.

डाराज्यर लेकटर, ऑ् इ मंचडराज्या कोश नविश्वको-ऑर्मितडवकोश नि लेट लेड राइस इम्हणून पम्प्रूवहमटमेंट प्रविश्वकोि लेकट, रािटमेंद्रवकोश निगर (हमैदराबाद).
डाराज्यर लेकटर, इनर्म्षेशवकोश नि अँड पनब्चसटमराठी, मधराज्य प्रद लेश, भविश्वकोपाळ
डाराज्यर लेकटर, खादमराठी अँड नवह् लेि इ मंडस्ट्रमराठीि कोश नचमशवकोश नि, मु मंबई.
डाराज्यर लेकटर िवकोश निर्, ऑ् इ मंचडराज्या र लेचडओ, वकोश निवमराठी चदल्मराठी.

डाराज्यर लेकटर, चद टाटा इ मंचिचवकोश निराज्यबिरग अँड ्विश्वकोकोश नविश्वकोमविश्वकोचटवह कोश न मंपवकोश निमराठी च्.; पुणा ले.
डाराज्यर लेकटर, वकोश निपशवकोश नि् गप्रमराठी ऑर् मलॉडवकोश नि्व आट्व, वकोश निवमराठी चदल्मराठी.

डाराज्यर लेकटर, पनब्कोश न चर् लेशनस चडपाट्वमटमेंट, गवहनमर्न्मेंट ऑर् कोश न लेरळ, चत्रिवटमेंद्रम.
डाराज्यर लेकटर, भारती मंडळमराठीराज्य भरावे म्हणूिु मंबकोश नतव स मंससावकोश नि, अच्बाग, चि. राराज्यगड.
डाराज्यर लेकटर, महाराष्ट्र ॲकोश नपड लेममराठी ऑर् साराज्यनस लेस, पुणा ले.

डाराज्यर लेकटर, सटमें्ट्र् र्रावे म्हणूड ट लेकवकोश निलॉ्लॉचिकोश न् चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, म्हणून हमैसरावे म्हणूर.

चडपाट्वमटमेंट ऑर् इनर्म्षेशवकोश नि अँड पनब्शर, गवहनमर्न्मेंट ऑर् कोश नवकोश निी निर्मिती ही सर्वाटकोश न, ब मंग्विश्वकोर.
ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.

ती मंडळहसमराठी्दार, अकोश नविश्वको्ा ती मंडळा्ुकोश ना, अकोश नविश्वको्ा, चि. अहमदवकोश निगर.
ती मंडळहसमराठी्दार, भविश्वकोर ती मंडळा्ुकोश ना, भविश्वकोर, चि. पुणा ले.

ती मंडळहसमराठी्दार, माणागाव ती मंडळा्ुकोश ना, माणागाव, चि. राराज्यगड.
ती मंडळ ले्चबराज्या, चवश लेषज, ती मंडळ ले्चबराज्या स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र (महातमा र्ु् ले कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी ), िळगाव.
ती मंडळविश्वको्ाराम, एम. कोश न ले.; प्र लेस र्विश्वकोटविश्वकोगार्र, मु मंबई.

दत्त, सुचवकोश नि्कोश नुमार; र्विश्वकोटविश्वको िर्वकोश निपच्सट, कोश न्कोश नत्ता.
चद ्कममराठी चवषणाु ट लेकसटाइ् चमलस च्., सविश्वको्ापरावे म्हणूर.
दमैचवकोश निकोश न ‘कोश न लेसरमराठी’ कोश नाराज्यी निर्मिती ही सर्वा्राज्य, पुणा ले.

दमैचवकोश निकोश न ‘सकोश नाळ’ कोश नाराज्यी निर्मिती ही सर्वा्राज्य, पुणा. ले
धीन ठेाक्रस, एस. एन.; र्विश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, वकोश निागपरावे म्हणूर.
वकोश निाईकोश न, बापरावे म्हणूराव; मु मंबई.

वकोश नि लेऊरगावकोश नर, स. कोश न ले.; पुणा ले.

नराज्यरावे म्हणू म मंग्विश्वकोर पविश्वकोट्व ्ट्रसट, पहा मंबरावे म्हणूर, म मंग्विश्वकोर.
पटवधीन ठे्ववकोश नि, वस मंती मंडळराव; गविश्वकोख् ले अस्वशास्त् स मंससा, पुणा ले.

पनब्कोश न चर् लेशनस ऑचर्सर, गवहनमर्न्मेंट ऑर् चत्रिपुरा, अगरती मंडळ्ा.
पनब्कोश न चर् लेशनस मपवकोश नि लेिर, कोश ना््व सबग्व चब्रिग लेचरराज्यवकोश नि, डमराठीकोश न- ले १७९९, कोश नविश्वकोपवकोश निह लेगवकोश नि.
परुळ लेकोश नर, चवकोश निवकोश निाद, पा मं.; छाराज्याचित्रिकोश नार, बविश्वकोचरव्मराठी (प.), मु मंबई.

डलॉ. पवार, मा. सरावे म्हणू.; मािमराठी कोश नु्गुरू, महातमा र्ु् ले कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (चि. अहमदवकोश निगर).
पाटमराठी्, एस. बमराठी.; र्विश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, वाई.

डलॉ. पाराशर, चव. तराज्य मं.; भरावे म्हणूचवजावकोश नि चवभाग, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
प्रभारमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, वकोश निपशवकोश नि् इनसटुमटमेंरस च्., िादवपरावे म्हणूर (कोश न्कोश नत्ता).
प्र लेस इनर्म्षेशवकोश नि बराज्यरावे म्हणूरविश्वको, गवहनमर्न्मेंट ऑर् इ मंचडराज्या, मु मंबई.

डलॉ. बडव ले, रम लेश मविश्वको.; प्रमुख, भरावे म्हणूचवजावकोश नि व पुरािमराठीवचवजावकोश नि चवभाग, महाराष्ट्र ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि र्लॉर दमराठी
कोश ननलटवह लेशवकोश नि ऑर् साराज्यनस, पुणा ले.

बाग्, भाई माधीन ठेवराव; चित्रिकोश नार, कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.
बाग ले, मह लेश बमराठी.; र्विश्वकोटविश्वको आर्मितटसट कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.

बारटक्क ले, चव. म.; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त ज्राज्युचवकोश निअर अचससट मंट मपवकोश नि लेिर, गवहनमर्न्मेंट र्विश्वकोटविश्वकोबिझकोश नविश्वकोगाचर्कोश न प्र लेस, पुणा. ले
बावकोश नर, पुरुषविश्वकोत्तम; र्विश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, भा मंडरावे म्हणूप, मु मंबई.
सह चौ. बटमेंद्र, ले शुभदा रम लेश; पुणा ले.

डलॉ. बविश्वकोरकोश नर, चव. द.; महाराष्ट्र ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि र्लॉर चद कोश ननलटवह लेशवकोश नि ऑर् साराज्यनस, पुणा ले.
भाती मंडळ चवश लेषज, भाती मंडळ स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र (कोश न, कोंकोश नणा कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी ), कोश नि्वती मंडळ (चि. राराज्यगड).
भारती मंडळमराठीराज्य चवदा भववकोश नि, मु मंबई.

भारती मंडळमराठीराज्य जावकोश निपमराठीठी , वकोश निवमराठी चदल्मराठी.
मराठी ा ्ाइट इनर् मं्ट्रमराठी र लेचिमटमेंट् सटमेंटर, ब लेळगाव.
मराठी मराठी साचहतराज्य पचरषद, हमैदराबाद, आ मंध्र प्रद लेश.
महाचडकोश न, प्रभाकोश नर; र्विश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, मु मंबई.

महाचवकोश निब मंधीन ठेकोश न, भारती मंडळमराठीराज्य िवकोश निगणावकोश निा कोश नाराज्यी निर्मिती ही सर्वा्राज्य, भारती मंडळ सरकोश नार, वकोश निवमराठी चदल्मराठी.
महाराष्ट्र चर्लम कोश न मंपवकोश निमराठी (चित्रिवकोश निगरमराठी), कोश नविश्वकोलहापरावे म्हणूर.

महाराष्ट्र समलॉ् सकोश न ले् इ मंडस्ट्रमराठीि ड लेवह्पमटमेंट कोश नलॉप्लोर लेशवकोश नि च्., मु मंबई.
महाबि्गम, ई. एस.; मु मंबई.

महासमाद लेशकोश न, हविश्वकोमगाड्वस, महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई.
डलॉ. मपच्वकोश नि, एस. आर्. समराठी.; इननसटटरावे म्हणूट ऑर् चिऑ्लॉचिकोश न् साराज्यनस लेस, चिओमपगवकोश नि लेचटझम राज्युचवकोश निट

एबिडबरविश्वको.

मासकोश न म्हणून राज्यरावे म्हणू्र भाववकोश नि, पुणा ले.

माळमराठी, श मं. ती मंडळु.; र्विश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, मु मंबई.
चमचवकोश निनस्ट्र ऑर् इनर्मर्न्मेंशवकोश नि अँड ब्रिलॉडकोश नानसट मंग, आकोश नाशवाणामराठी भववकोश नि, वकोश निवमराठी चदल्मराठी.

म लेढ लेकोश नर, कोश नंना समृ. पा मं.; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त पविश्वकोच्स महास मंिा्कोश न व महाचवकोश निरमराठीक्षकोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई.
म लेहटमेंदळ ले, कोश नंना समृषणाराव; म लेहटमेंदळ ले म्हणून राज्युचझकोश न् सटमेंटर, पुणा ले.
मौंट चवलसवकोश नि व पप्विश्वकोमार व लेधीन ठेशाळा, अम लेचरकोश ना.

रचिस्ट्रार, अचख् भारती मंडळमराठीराज्य गा मंधीन ठेव्व महाचवदा्राज्य म मंडळ, चमरि (सा मंग्मराठी).
रािकोश नम् सटुचडओ, परळ, मु मंबई.

रािा कोश न लेळकोश नर वसती मंडळुस मंगहा्राज्य, पुणा. ले

रािारामबापरावे म्हणू पाटमराठी् सहकोश नारमराठी साखर कोश नारखावकोश निा च्., रािारामवकोश निगर, पविश्वको. साखराळ ले, ती मंडळा्ुकोश ना वाळवा
(चि. सा मंग्मराठी).

रावकोश निड, ले िमराठी.ए.; छाराज्याचित्रिकोश नार, पुणा ले.
र लेग ले, वकोश निा. राज्य.; उपवराज्यवससापकोश न, शासकोश नमराठीराज्य मधराज्यवती मंडळवर्ती मुद्रणाा्राज्य, मु मंबई.
्ाराज्यब्रिरमराठी अँड इनर्मर्न्मेंशवकोश नि सनवह्वस लेस, भाभा अणाुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, ती मंडळुभ्षे.
्ास्ववकोश नि अँड टरावे म्हणूब्रिविश्वको च्., मु मंबई.

डलॉ. वती मंडळ्वकोश न, वा. द.; स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, महाराष्ट्र ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि र्लॉर चद
कोश ननलटवह लेशवकोश नि ऑर् साराज्यनस, पुणा ले.

वाखारकोश नर, चद. गविश्वको.; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, क्रमराठीडा व राज्युवकोश न स लेवा चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.
कोश नमै.चविराज्यकोश नर, एम.वहमराठी.; र्विश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, मु मंबई.

चवभागमराठीराज्य माचहती मंडळमराठी उपस मंिा्कोश न, चवभागमराठीराज्य माचहती मंडळमराठी कोश नाराज्यी निर्मिती ही सर्वा्राज्य, वकोश निागपरावे म्हणूर.
चव्ाराज्यती मंडळहुस लेवकोश नि अँड ब्रिदस्व, म्हणून राज्यरावे म्हणूचझकोश न् इनसटस्ट्रुमटमेंरस, चमरि (सा मंग्मराठी).
वहविश्वकोरा, एस. ए््.; र्विश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, मु मंबई.

शासकोश नमराठीराज्य ग मंसागार, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.

म ले. बिशद ले, परशराम माणाकोश नविश्वकोबा; भा मंड्ाि ले वराज्यापारमराठी, सा मंग्मराठी.
शमराठीवासती मंडळव, बमराठी. ि ले.; अचससट मंट डाराज्यर लेकटर, वकोश निपशवकोश नि् चिओचर्चिकोश न् चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, हमैदराबाद.

स मंघटकोश न, चद. ड लेवह्पमटमेंट कोश नचमशवकोश निर (हँचडक्रपफरस), भारती मंडळ सरकोश नार (बा् ग मंधीन ठेव्व कोश न्ा दा्वकोश नि), पुणा. ले
स मंिा्कोश न, अस्व व सा मंनख्याराज्यकोश नमराठी स मंिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई.
स मंिा्कोश न, कोश नटमेंद्रमराठीराज्य मधीन ठेुमचक्षकोश ना स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, पुणा. ले

स मंिा्कोश न, पविश्वकोचझशवकोश नि् ॲस्ट्रलॉवकोश निलॉममराठी सटमेंटर, भारती मंडळ सरकोश नार, कोश न्कोश नत्ता.
स मंिा्कोश न, भाभा अवकोश निुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, ती मंडळुभ्षे.

स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य पाठ्यपुसती मंडळकोश न चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी व अभ्यराज्यासक्रम स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, पुणा ले.

स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र चवदापमराठीठी  ग मंसचवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, वकोश निागपरावे म्हणूर.
स मंिा्कोश न, चशक्षणाशास्त् स मंससा, पुणा ले.
स मंिराज्य र्विश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.

स मंपादकोश न, ‘वकोश निागमणामराठी’, अमंना समृती मंडळा प्रमराठीती मंडळम कोश न्म प्रकोश नाशवकोश नि, वकोश निवमराठी चदल्मराठी.
स मंपादकोश न, ‘श लेती मंडळकोश नरमराठी’, कोश नंना समृचष स मंिा्वकोश निा्राज्य, पुणा ले.
सकोश नु मंड, ले वस मंती मंडळ; वाई.

सडव ले्कोश नर, बाबुराव; कोश न्ा स मंिा्कोश न, कोश न्ा स मंिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई.
सरदार पट ले् राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी, वल्भ-चवदावकोश निगर (चि. ख लेडा), गुिराती मंडळ राज्राज्य.
सरसवती मंडळमराठी महा् ्ाराज्यब्रिरमराठी, ती मंडळ मंिावर.

साहायराज्यकोश न स मंिा्कोश न, प्राद लेचशकोश न माचहती मंडळमराठी कोश नाराज्यी निर्मिती ही सर्वा्राज्य, पुणा ले.

सुपबिरटटमेंबिडग इ मंचिचवकोश निअर, पनब्कोश न ह लेलस सकोश न्व्, ब लेऱहमपरावे म्हणूर (ओचरसा राज्राज्य).
सरावे म्हणूिवकोश निा चवकोश निद लेशकोश न, सरावे म्हणूिवकोश निा एव मं िवकोश निस मंपकोश न्व चवभाग, ्खवकोश निह चौ, उत्तर प्रद लेश.

सटमें्ट्र् इननसटटरावे म्हणूट ऑर् चर्शरमराठीि एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि (इ मंचडराज्यवकोश नि कोश नह चौननस् ऑर् ॲचगकोश नलिर् चरसि्व), अ मंधीन ठे लेरमराठी
(प.), मु मंबई.

स लेक्र लेटरमराठी, इ मंचडराज्यवकोश नि मशम्प्रूम गविश्वकोअस्व ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि, सविश्वको्वकोश नि (चहमाि् प्रद लेश).
स लेक्र लेटरमराठी, इ मंचडराज्यवकोश नि साराज्यनस कोश नन्शाँग लेस ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि, कोश न्कोश नत्ता.

स लेक्र लेटरमराठी, चद सपाइचसस एकसपविश्वकोट्व प्रमविश्वकोशवकोश नि कोश नह चौननस्, एवकोश निी निर्मिती ही सर्वाकोश नु्म (कोश नविश्वकोिमराठीवकोश नि).
स लेक्र लेटरमराठी, सह चौराष्ट्र ्ट्रसट, मु मंबई.

प्रा. सविश्वकोववकोश निमराठी, प्र. वमराठी.; प्रमुख, भरावे म्हणूचवजावकोश नि चवभाग, र्गराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य पुणा ले.
सविश्वकोळसकोश नर, वहमराठी. बमराठी.; र्विश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, मु मंबई.
हाटकोश नर, वकोश निाग लेश; छाराज्याचित्रिकोश नार, ठी ाणा ले.

हाराज्य कोश नचमशवकोश नि ऑर् म् लेचशराज्या, वकोश निवमराठी चदल्मराठी.

हा्ग ले, सविश्वकोमवकोश निास वकोश निागवकोश निासअपपा, परळमराठी वमैिवकोश निास.
बिहदुससावकोश नि एरविश्वकोवकोश निलॉचटकस च्., ब मंग्विश्वकोर.

मराठी विश्वकवकोशात िापरल्रा संक्षपांिी रादी
मराठी संक्षप

अक्र.

अवकोश निुक्रमा मंकोश न

परावे म्हणू.

परावे म्हणूव्व

अवकोश निु.

अवकोश निुवाद/अवकोश निुवादकोश न

ब मं.

ब मंगा्मराठी

अँचप.

अँचपअर

म. भा.

मराठी मराठी भाषा मंती मंडळर

आ मं.ए.

आ मंती मंडळरराष्ट्रमराठीराज्य एकोश नकोश न

माराज्यअँचप.

माराज्यक्रविश्वकोअँचपअर

इ.

इतराज्यादमराठी

चमअँचप.

चमच्अँचपअर

इ मं. भा.

इ मंगिमराठी भाषा मंती मंडळर

चमममराठी.

चमच्ममराठीटर

इ. स.

इसवमराठी सवकोश नि

ममराठी.

ममराठीटर

उ.

उत्तर

म लेवलॉ.

म लेगपवलॉट

उदा.

उदाहरणाास्व

रा. स मं.

रासाराज्यचवकोश निकोश न स मंघटवकोश नि

कोश नप

कोश नप्रमराठी

च्.

च्टर

कोश नार.

कोश नारकोश नमराठीद्व

वलॉ.

वलॉट

चकोश नगप.

चकोश न्विश्वकोगपम

चव. गु.

चवचशष्ट गुरुतव

िह चौरस चकोश न्विश्वकोममराठीटर

श.

शकोश न ले

चकोश नवलॉ. ती मंडळा.

चकोश न्विश्वकोवलॉट ती मंडळास

स मंपा.

स मंपादकोश न/ स मंपाचदती मंडळ

क्र.

क्रमा मंकोश न

स मंक्ष ले.

स मंक्ष लेप

गु.

गुिराती मंडळमराठी

सु.

सुमार ले

घ. ममराठी.

घवकोश नि ममराठीटर

°स ले.

स लेनलसअस ती मंडळापमावकोश नि

अश.

अश्वशकती मंडळमराठी

आ.

आकोश नंना समृचती मंडळ

आवंना समृ.

आवंना समृत्तमराठी

इ मं.

इ मंगिमराठी

इ मं.शमराठी.

इ.स.परावे म्हणू.
उ. अश.
कोश न.

इसवमराठी सवकोश नि परावे म्हणूव्व
उपराज्युकती मंडळ अश्वशकती मंडळमराठी
कोश नन्नड

कोश नपमरावे म्हणू.

कोश नप्रमराठीमरावे म्हणूलराज्य

चकोश नकोश नप.

चकोश न्विश्वकोकोश नप्रमराठी

चकोश नममराठी.
चकोश नममराठी.

इ मंगिमराठी शमराठीष्वकोश नास्व

चकोश न्विश्वकोममराठीटर
२

चकोश नवलॉ.
°कोश न ले.

च्. परावे म्हणू.
गप.

चकोश न्विश्वकोवलॉट

कोश न लेनवहवकोश नि ती मंडळापमावकोश नि
च्सती मंडळ परावे म्हणूव्व
गपम

म.
म. शमराठी.
चम.

चमगप.

चमच्.
मंना समृ.

म्हणून राज्यरावे म्हणूगप.
्प

वा. दा.
चव. उ.
वहविश्वको.
स मं.
स मंव.

सस.
स ले.

मराठी मराठी

मराठी मराठी शमराठीष्वकोश नास्व
चमचवकोश निट

चमच्गपम

चमच्च्टर
मंना समृतराज्यरावे म्हणू

माराज्यक्रविश्वकोगपम
्पचटवकोश नि

वाती मंडळावरणामराठीराज्य दाब
चवचशष्ट उषणाती मंडळा
वहविश्वकोलट

स मंसकोश नंना समृती मंडळ
स मंवत्

समुद्रसपाटमराठी
स लेकोश न मंद

घ. सटमेंममराठी.

घवकोश नि सटमेंचटममराठीटर

सटमेंममराठी.

िह चौ. चकोश नममराठी.

िह चौरस चकोश न्विश्वकोममराठीटर

सटमेंममराठी.२

िह चौरस सटमेंचटममराठीटर

ि.

िनम

बिह.

बिहदमराठी

प.

पच्चिम

ह ले.

ह लेकटर

िह चौ. सटमेंममराठी.
द.

िह चौरस सटमेंचटममराठीटर
दचक्षणा

सटमेंममराठी.

सटमेंचटममराठीटर
३

चह.
ह लेच्.

घवकोश नि सटमेंचटममराठीटर
चहिरमराठी
ह लेकटविश्वकोच्टर

इंगजोशी空畘ी संक्षप
Comp.

Compiled/Compiler

Trans.

Translation/Translator

Ed.

Edited/Editor

Vol./s

Volume/s

विशेष सूचना : चवव लेिवकोश निाच्राज्या प्रवाहाती मंडळ आ् ले्ा शबद हा अनराज्यत्रि आ् लेलराज्या वकोश नि, कोंदमराठीिा चवकोश निदश्वकोश न अस ले् , ती मंडळर

ती मंडळविश्वको शबद ⇨ अशा चिनहाच्राज्या पुढ ले चती मंडळरपा दश्वचव् ले्ा आह ले . एखादा वकोश नि, कोंदमराठीती मंडळमराठी् चवचशष्ट मिकोश नुराशमराठी चवषराज्यदृषटा
चवकोश निगचडती मंडळ अशमराठी दुसरमराठी वकोश नि, कोंद चवकोश निर्मितदष्ट कोश नरती मंडळावकोश निा कोश न मंसाती मंडळ [→] अस ले बाणाचिनह वापरूवकोश नि तराज्यापुढ ले तराज्या वकोश नि, कोंदमराठीि ले वकोश निाव चद् ले
आह ले.

