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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 लेल्या वीस वरराज्या वमराठीस

वषर्वांती मंडळ ज्राज्या चवचवधीन ठे राज्यविश्वकोिवकोश निा आखल्या वीस वरराज्या तराज्या मंपमैकोश नमराठी १९ वकोश निविश्वकोवहटमेंबर, १९६० ्ा ती मंडळकोश न्वती मंडळमराठीस्व शमराठी. ्कमणाशास्त्मराठी िविश्वकोशमराठी राज्या मंच्या अध्राज्या
अधराज्यक्षती मंडळ लेखा्मराठी वकोश नि लेम् लेल्या वीस वरराज्या महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य स मंसकोश नंना समृचती मंडळ म मंडळािमराठी चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी हमराठी सविर्मिती ही सर्वाती मंडळ महत्त्वाची होय. वािमराठी हविश्वकोराज्य . सदर
म मंडळावकोश नि ले ग ले्मराठी सववमराठीस वष्षे मराठी मराठी भाषा आचणा साचहतराज्य राज्या मंच्या अध्राज्या अचभवंना समृद्धमराठीसाठी मराठी आपल्या वीस वरराज्या वाङ्मयीनमराज्यमराठीवकोश नि राज्यविश्वकोिवकोश निा 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. म 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 समृष्ठांचा मंच्या अध्राज्या वमराठीस ख मंडा मंती मंडळ मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशािमराठी रिवकोश निा व प्रकोश नाशवकोश नि 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 नल्या वीस वरपासाठी मराठी महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळािमराठी चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी कोश न ले्मराठी आह ले . सदर म मंडळािमराठी सधराज्यािमराठी
मुदती मंडळ ती मंडळमराठीवकोश नि वषर्वांिमराठी असरावे म्हणूवकोश नि तराज्याि म मंडळाच्या अध्राज्या द लेखर लेखमराठीखा्मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशाि ले राज्यापुढील संमराठी् 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 पुढील सं लेहमराठी िा्ावराज्याि ले आह ले.
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सौ. करमुमरमुद अ. आठिले, एम.एससमराठी., स मंगणाकोश न कोश नाराज्य्वक्रमकोश न, हरावे म्हणूसटवकोश नि, ट लेकसस (अम लेचरकोश ना).
डट्रॉ. वि. तरं आठिले, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, ॲवकोश निलॉच्चटकोश न् चवभाग, भाभा
ॲटलॉचमकोश न चरसि्व सटमेंटर, मु मंबई.
शी. मरमु. वद. आपटे, एम.ई. (चसनवह्), चवकोश निवंना समृत्त म लेिर व मािमराठी अधराज्यापकोश न, रक्षा कोश नाराज्यिर्मिती ही सर्वाधराज्यराज्यवकोश नि स मंससावकोश नि,

मसरावे म्हणूरमराठी; चवचवधीन ठे स मंससा मंि ले सभासद, पुणा ले.

प्रा. वि. वि. आपटे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, रगराज्यु्वसवकोश नि
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डट्रॉ. जोशीे. डब्र्हैसू. आरररॉनि, बमराठी.डमराठी.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, चवल्या वीस वरसवकोश नि महाचवदा्राज्य,

मु मंबई; साती मंडळारा.

डट्रॉ. 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 ब मंगा्मराठी साचहतराज्याच्या अध्राज्या अभ्यराज्यासकोश न, कोश न्कोश नत्ता.
डट्रॉ. प. म. आलेगािकर, एम.ए.; एम.एड.; डमराठी.पमराठी.एस.; पमराठीएच.डमराठी., उपप्रािाराज्य्व व प्रमुख, पदवराज्युत्तर

चवभाग, ि मंद्रश लेखर आगाश ले शारमराठीचरकोश न चशक्षणा महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

डट्रॉ. वि. अ. आळतेेकर, बमराठी.एससमराठी.; एम.एस.; एससमराठी.डमराठी., स मंिा्कोश न, वकोश निॅशवकोश नि् म लेटॅ्र्मितिकोश न् ्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी,
िमश लेटपरावे म्हणूर
डट्रॉ. रॉनिा. भा. इरॉनिामदार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नविश्वको् मंचबराज्या), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि

चवभाग, इननसटटरावे म्हणूट ऑर साराज्यनस, मु मंबई; सदसराज्य, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.

डट्रॉ. पा. वरं उिगांिकर, डमराठी.ए.एस.एफ. (मु मंबई), वमैदकोश नमराठीराज्य अचधीन ठेकोश नारमराठी, सर दविश्वकोराब टाटा ्ट्रसट उपिार
कोश नटमेंद्र, बविश्वकोरमराठी-बुद्रुकोश न (ती मंडळा. िुन्नर, चि. पुणा ले).
प्रा. द. ह. ओक, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, मुधीन ठेविश्वकोिमराठी महाचवदा्राज्य, र्टणा; पुणा. ले
प्रा. िा. रा. ओक, बमराठीएससमराठी. (ए मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, पारशमराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटटरावे म्हणूट

सुरती मंडळ; वाई.

वदिंगते शा. कि. ओक, बमराठी.ई.; एम.एससमराठी, (ए मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग); एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न,
अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
प्रा. स. जोशी. ओक, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, चवबिंदू ठरलेल्गडवकोश नि महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.
डट्रॉ. कृ. ह. ओगले, ए््.एम.ई. (ऑ.); डलॉकटर लेट (ए मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग) (िम्ववकोश निमराठी), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त उपप्रमुख,

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

सौ. ज्रवकोतस्थरॉनिा संभाजोशीी कदम, िमराठी.डमराठी.आट्व; ए.एम., चित्रिकोश नार, ठी ाणा ले.
डट्रॉ. ि. शं. कदम, एम.ए; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचती मंडळहास चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
प्रा. संभाजोशीी कदम, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंबिंदू ठरलेलटग), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेष्ठांचाती मंडळा, सर ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑर आट्व;
वराज्यनकती मंडळचित्रिकोश नार व कोश न्ासममराठीक्षकोश न, मु मंबई.
शीमतेी सरवकोवजोशीरॉनिी कमतेरॉनि्हैसूरकर, ् लेचखकोश ना, मु मंबई.
प्रा. िा. वरं. करंजोशीकर, बमराठी.ए.; िमराठी.डमराठी.आट्व (मु मंबई); टमराठी.डमराठी. (शा मंचती मंडळचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि), चवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न,

चित्रिकोश न्ा चवभाग, सर ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑर आट्व, मु मंबई.

वदिंगते कृ. र. करंदीकर, बमराठी.ए.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवजावकोश नि
चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
वदिंगते म. अ. करंदीकर, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रपाठी कोश न, मराठी मराठी चवभाग, चदलमराठी चवदापमराठीठी , चदलमराठी.
डट्रॉ. रॉनिा. वि. करबेलकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, चवदभ्व

महाचवदा्राज्य व मािमराठी प्रािाराज्य्व, चबराज्याणामराठी चवजावकोश नि महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी; वकोश निागपरावे म्हणूर.

वदिंगते ि. भ. कर्मितणक, वाङ्मयीनमराज्य चवशारद, डाराज्यर लेकटर, ् लेबर एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि सनवह्वस, मु मंबई.
सौ. वरॉनिशा कण्, एम.ए., वाई.
वदिंगते जोशी. रॉनिी. कि्, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.
वदिंगते सरमुशील किळेकर, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा; अ मंशकोश नाच्कोश न प्राधराज्यापकोश न, गवहनमर्न्मेंट ्लॉ

कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.

प्रा. र. शं. कळमकर, एम.ए.; एम.च्ट., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इ मंगिमराठी चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर
महाचवदा्राज्य, वाई.
शी. मा. शी. का िटे, बमराठी.ए. (ऑ.); बमराठी.टमराठी., चवकोश निवंना समृत्त ् लेफट. कोश नवकोश नि्व्, वाई.

वदिंगते. बा. मवको. कावरॉनिटकर, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; बमराठी.एससमराठी., चिटणामराठीस, भारती मंडळ इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न
म मंडळ, पुणा ले.
प्रा. भा. द. कामते, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, दापविश्वको्मराठी (चि. रतवकोश निाचगरमराठी).
शी. गौरीश कारवकणी, अधराज्यापकोश न, शमराठी. भद्रकोश ना्मराठी उच्च माधराज्यचमकोश न शाळा, गविश्वकोकोश नणा्व (कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).
प्रा. रॉनि. वि. कारेकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य,

कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.

डट्रॉ. रॉनिा. गवको. कालेलकर, एम.ए.; डमराठी.च्ट. (पॅचरस), भाषाशास्त्ज, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, ड लेक्कवकोश नि
कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
डट्रॉ. कि. ग. काशीकर, एम.ए.; डमराठी.च्ट., स मंसकोश नंना समृती मंडळकोश नविश्वकोश चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
डट्रॉ. शी. िा. काळे, एम.ए.; ए.एम.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नविश्वको् मंचबराज्या), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख,

उपराज्यविश्वकोचिती मंडळ मावकोश निसशास्त् चवभाग, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.

डट्रॉ. म. मा. वकबे, बमराठी.एससमराठी.; एम.एिमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (मु मंबई), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य,
दापविश्वको्मराठी (चि. रतवकोश निाचगरमराठी); पुणा. ले
प्रा. जोशी. ब. करमुमठेकर, एम.ए.; बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रगराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य व

बंना समृहनमहाराष्ट्र वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शी. अवरॉनिरद्ध करमुलकणक, एम.ए., ् लेखकोश न व कोश नवमराठी, पुणा. ले
डट्रॉ. उ. के. करमुलकणक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, चशवािमराठी
चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
डट्रॉ. गवको. तरं. करमुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि; चिटणामराठीस,

भारती मंडळ इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, 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
डट्रॉ. िं. वि. करमुलकणक, बमराठी.ए. (ऑ); एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, मतसराज्यविश्वकोदविश्वकोग,
महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई.

चदलमराठी.

डट्रॉ. रॉनिा. ह. करमुलकणक, एम.ए.; पमराठीएि.डमराठी., साहाय्यराज्यकोश न अचभ् लेख चवकोश निद लेशकोश न, राष्ट्रमराठीराज्य अचभ् लेखागार, वकोश निवमराठी

वदिंगते रॉनिी. बा. करमुलकणक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सहराज्यविश्वकोगमराठी प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डट्रॉ. परमुषपा र. करमुलकणक, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.).; एम.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, ररावे म्हणूड
ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी चडनवहिवकोश नि, चडपाट्वमटमेंट ऑर कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.
प्रा. परमु. स. करमुलकणक, बमराठी. एससमराठी.; ए््ए््.एम., ॲडवहविश्वकोकोश न लेट व अ मंशकोश नाच्कोश न प्राधराज्यापकोश न, बिंदू ठरलेलसबलॉराज्यचसस

्लॉ कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.

डट्रॉ. मा. गरमु. करमुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, समािशास्त् चवभाग,
मराठी वाडा चवदापमराठीठी ; स मंिा्कोश न, वकोश नि लेहरू इननसटटरावे म्हणूट ऑर सविश्वकोश् सटडमराठीि (चटळकोश न महाराष्ट्र चवदापमराठीठी ), पुणा. ले
प्रा. िा. मा. करमुलकणक, एम,ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, वसई (चि. ठी ाणा ले).
प्रा. र. ग. करमुलकणक, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
डट्रॉ. वि. शी. करमुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, मावकोश निवशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डट्रॉ. शरामकांते 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.; ए््ए््.एम., प्रािाराज्य्व, बिंदू ठरलेलसबलॉराज्यचसस ्लॉ कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
डट्रॉ. सरमु. बा. करमुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, भाषाचवजावकोश नि चवभाग, चवद लेशमराठी व भारती मंडळमराठीराज्य
भाषा, वकोश निागपरावे म्हणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपरावे म्हणूर.
शी. परमु. बा. केरकर, एम.ई. (ऑटविश्वकोमविश्वकोबाई्) (अम लेचरकोश ना), मािमराठी महावराज्यवससापकोश न, मु मंबई चवदुत् पुरवठी ा

आचणा पचरवहवकोश नि उपक्रम, मु मंबई.

डट्रॉ. अशवकोक रा. केळकर, एम.ए. (पुणा ले); पमराठीएच.डमराठी. (कोश नलॉवकोश नि्षे्), प्राधराज्यापकोश न, अवकोश निुराज्यविश्वकोचिती मंडळ भाषाचवजावकोश नि,
प्रगती मंडळ अधराज्यराज्यवकोश नि कोश नटमेंद्र, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.

वदिंगते क. िा. केळकर, एम,एससमराठी. (मु मंबई), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त उपप्रािाराज्य्व चवकोश नि प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भरावे म्हणूचवजावकोश नि
चवभाग, रगराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा; ले प्रभारमराठी चवभाग स मंपादकोश न, चवजावकोश नि व ती मंडळ मंत्रिचवदा कोश नक्षा, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश,
वाई.

डट्रॉ. 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 निह चौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या महाचवदा्राज्य, पुणा ले; मािमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, खटाव
चमल्या वीस वरस, मु मंबई; पुणा. ले

डट्रॉ. वरं. िा. कवकोटबागे, एम.ए; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, बिंदू ठरलेलहदमराठी चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर
महाचवदा्राज्य, वाई.
शी. वि. शी. कवकोठािळे, बमराठी. ई. (म लेकोश नॅचवकोश निकोश न्), वाई.
प्रा. द. ब. कवकोठीिाले, बमराठी.ए.; एम.एड.; डमराठी.पमराठी.ई. (मद्रास), चवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, ्ट्र लेबिंदू ठरलेलवकोश निग इननसटटरावे म्हणूट रलॉर

चरचिकोश न् एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, कोश ना मंचदव्मराठी, मु मंबई.

डट्रॉ. 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; पुणा ले.

कोश नराड.

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

शीमतेी अरंधतेी खंडकर, एम.ए., प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, ती मंडळकोश न्वशास्त् व ती मंडळत्त्वाची होय. वजावकोश नि चवभाग,
एस.आय.ई.एस. कोश नलॉ् लेि ऑर आरस्व अस अँड साराज्यनस, मु मंबई.
शीमतेी प्रेमलतेा खंडकर, एम.ए., वाई.
वदिंगते ग. ह. खरे, सनमानराज्य डमराठी.च्ट. (पुणा ले चवदापमराठीठी ), इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न व ् लेखकोश न; कोश नाराज्यिर्मिती ही सर्वाधराज्यक्ष,

भारती मंडळ इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, पुणा. ले

वदिंगते कत्र. रं. खळदकर, िमराठी. बमराठी.वहमराठी.समराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
डट्रॉ. प. रा. खारॉनिगांिकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., उपस मंिा्कोश न, वकोश निॅशवकोश नि् म लेटॅ्र्मितिकोश न् ्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी,
ती मंडळारामणामराठी (मद्रास), ती मंडळचमळवकोश निाडरावे म्हणू.

डट्रॉ. ि. सी. खरमुस्थपे, 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.
प्रा. कृ. ब. गटणे, एससमराठी.एच.चडप. आि्व. (मु मंबई); ए.आय.आय.ए. (मु मंबई), साहाय्यराज्यकोश न प्राधराज्यापकोश न,

सर ि ले. ि ले. कोश नलॉ् लेि ऑर आर्मितकोश नट लेकिर, मु मंबई.

प्रा. प्र. रा. गद्, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, प्रती मंडळाप कोश नलॉ् लेि, अमळवकोश नि लेर.
शी. िा. रा. गद्, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), उपमुखराज्य पमराठीकोश न स मंरक्षणा अचधीन ठेकोश नारमराठी, कोश नंना समृचष स मंिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र
राज्राज्य, पुणा. ले
शी. रॉनिा. स. गाडे, एम.ए., वाघविश्वको्मराठी (ती मंडळा. कोश नविश्वकोर लेगाव).
प्रा. का. र. गरमुपते, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
प्रा. परमु. वक. गरमुपतेा, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, वकोश निागपरावे म्हणूर.
शी. का. भा. गरमुपतेे, ए््.ई.ई.; ए््.एम.ई., प्स अँट मॅवकोश नि लेिर, टाइपराराज्यटर चडनवहिवकोश नि, गविश्वकोदर लेि बलॉइस

मॅनराज्युरॅकिबिंदू ठरलेलरग कोश न मंपवकोश निमराठी प्रा. च्., मु मंबई.

वदिंगते जोशी. द. गोंधळेकर, िमराठी.डमराठी.आट्व (मु मंबई); चडप्विश्वकोमा इवकोश नि राइवकोश नि आट्व (् मं डवकोश नि), श लेष्ठांच भारती मंडळमराठीराज्य
चित्रिकोश नार; सदसराज्य, ्च्ती मंडळ कोश न्ा अकोश नादममराठी; मािमराठी अचधीन ठेष्ठांचाती मंडळा, सर ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑर आट्व; मािमराठी कोश न्ा चवभाग
प्रमुख, टाइम्हणून स ऑर इ मंचडराज्या, मु मंबई; मािमराठी कोश न्ा स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई.

वदिंगते कमल गवकोखले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., ् लेचखकोश ना व स मंशविश्वकोचधीन ठेकोश ना; प्राधराज्याचपकोश ना, वकोश निह चौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या
महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
प्रा. गवको. पां. गवकोखले, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, दापविश्वको्मराठी (चि. रतवकोश निाचगरमराठी).
शी. वद. मवको. गवकोखले, एम.एससमराठी., वचरष्ठांच रसाराज्यवकोश निज, एचशराज्यवकोश नि पटमेंरस, पुणा. ले
शी. म. रा. गवकोखले, प्रलॉि लेकट मॅवकोश नि लेिर, चद परशुराम पलॉटरमराठी वकस्व कोश न मं. च्., मविश्वकोरवमराठी (गुिराती मंडळ).

पुणा ले.

शी. मवको. रॉनिा. गवकोखले, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त साहाय्यराज्यकोश न वाती मंडळावरणावमैजाचवकोश निकोश न , भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ ले,

शी. िा. परमु. गवकोखले, 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.
डट्रॉ. सौ. शवकोभरॉनिा ल. गवकोखले, 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. परमु. गवकोखले, 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.
डट्रॉ. शी. ब. गवकोगटे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); एम.ए.; एम.एड.; डमराठी.पमराठी.एड.; पमराठीएच.डमराठी., सहस मंिा्कोश न,

इ मंचडराज्यवकोश नि इननसटटरावे म्हणूट ऑर एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, पुणा. ले

शी. र. वि. गवकोडबवकोले, एम.एससमराठी., वाती मंडळावरणावमैजाचवकोश निकोश न, पुणा. ले
प्रा. सरमुधांशरमु दा. गवकोरे, बमराठी.एससमराठी.; एम.ए., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, समािशास्त् चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.
डट्रॉ. गं. ब. गामवकोपाधरे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मराठी मराठीि ले स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रपाठी कोश न, अधराज्यापवकोश नि-स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र,

मु मंबई चवदापमराठीठी ; पणािमराठी (गविश्वकोवा).

प्रा. सौ. सरमुवशला प. घरॉनि, एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवभाग चवभाग, िमराठी. एस. कोश नलॉ् लेि,
खामगाव (चि. बु्ढील संाणाा).
वदिंगते 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

डट्रॉ. ि. मरमु. घाणेकर, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.वहमराठी.एससमराठी., पदवराज्युत्तर पदचवकोश ना (ऑस्ट्र लेच्राज्या), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त
साहाय्यराज्यकोश न आराज्युकती मंडळ, कोश नंना समृचष म मंत्रिा्राज्य, भारती मंडळ सरकोश नार चवकोश नि स मंिा्कोश न, कोश नटमेंद्रमराठीराज्य भ लेड प्रिवकोश निवकोश नि क्ष लेत्रि, वकोश निवमराठी चदलमराठी; पुणा. ले
शी. वद. रा. घवकोरपडे, बमराठी.ए.; एम.एड., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त मुखराज्याधराज्यापकोश न; वाती मंडळिर्मिती ही सर्वाहर, चमरि.
करमु. प्रवतेमा रॉनि. िंदाराणा, बमराठीएससमराठी. (ऑ.), वाई.
शी. रा. रॉनिा. िवहाण, ् लेखकोश न व सामाचिकोश न कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळ्षे, वाई.
सौ. मृणावलरॉनिी िाफेकर, एम.एससमराठी., मु मंबई.

सौ. िासंतेी रा. विन्मरमुळगरमुंद, एम.एससमराठी., मािमराठी प्राधराज्याचपकोश ना, प लेमराि सारडा महाचवदा्राज्य,

अहमदवकोश निगर; पुणा. ले

डट्रॉ. ि. कत्र. विपळवकोणकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भह चौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग,
इनसटमराठीटरावे म्हणूट ऑर साराज्यनस, मु मंबई; पुणा. ले
डट्रॉ. सरमु. रा. िरमुरॉनिेकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, मराठी मराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
प्रा. शं. ल. िवकोरघडे, एम.एससमराठी., मािमराठी वाती मंडळावरणाचवज, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ, ले पुणा. ले
डट्रॉ. द. सी. िौगले, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष) (पुणा ले); पमराठीएच.डमराठी. (प लेवकोश निचसल्या वीस वरवह लेचवकोश निराज्या), स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंिा्कोश न,

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

वदिंगते भा. आ. िौगरमुल,े एम.एस.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नॅच्रविश्वकोर्मितवकोश निराज्या), मािमराठी कोश नु्गुरू, प मंिाबराव कोश नंना समृचष
चवदापमराठीठी , अकोश नविश्वको्ा.
सौ. जोशीरशी िौधरी, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.
वदिंगते रा. मवको. िौधरी, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचषचवदा चवभाग, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
प्रा. िसंते िौधरी, एम.ए., (भरावे म्हणूगविश्वको्); एम.ए. (अस्वशास्त्); बमराठी.एड., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, चकोश नसवकोश नि

वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.

डट्रॉ. अशवकोक िौसाळकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., वराज्याखराज्याती मंडळा, राज्राज्यशास्त् चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी ,
कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
प्रा. के. जोशीगवजोशीते कसह, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, खा्सा

महाचवदा्राज्य, मु मंबई.

डट्रॉ. अवह्रा पां. जोशीगतेाप, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; ए््ए््.बमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग,
रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
सौ. रॉनिंदा जोशीगतेाप, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.

शी. प्रभाकर जोशीठार, बमराठी.ए. (ऑ.); ए््ए््.बमराठी.; स मंगमराठीती मंडळ चवशारद, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त सुपबिंदू ठरलेलरटटमेंडटमेंट, इ मंचडराज्यवकोश नि
वकोश नि लेवहमराठी, मु मंबई.
शी. र. कों. जोशीमदाडे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), वाई.
वदिंगते िा. जोशी. वजोशीराफे, बमराठी.ई. (ऑ.); एम.ट लेक.; पमराठीएच.डमराठी.; ए.एम.आय.टमराठी.ई., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न,

चवदुत् अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसटटरावे म्हणूट ऑर ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई.

प्रा. अ. रा. जोशीवकोग, बमराठी.ए.; चडप्विश्वकोमा इवकोश नि बिंदू ठरलेलप्रबिंदू ठरलेलटग ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, प्राधराज्यापकोश न, गवहनमर्न्मेंट इननसटटरावे म्हणूट ऑर
बिंदू ठरलेलप्रबिंदू ठरलेलटग ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई.
वदिंगते रा. शी. जोशीवकोग, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रगराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
प्रा. सरमुरेखा जोशीवकोग, अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी.
वदिंगते ि. दा. जोशीवकोगळेकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त उपस मंिा्कोश न, नराज्याराज्य साहाय्यराज्यकोश न वमैजाचवकोश निकोश न

प्रराज्यविश्वकोगशाळा, महाराष्ट्र शासवकोश नि, मु मंबई.

वदिंगते क. वि. जोशीवकोशी, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नंना समृचष उपस मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
प्रा. के. ल. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, दरावे म्हणूरस मंद लेशवहवकोश नि अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी, अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
वदिंगते गवको. वि. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, चशवािमराठी

चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.

प्रा. गवको. ह. जोशीवकोशी, एम.ए., प्रमुख, स मंसकोश नंना समृती मंडळ चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.
शी. पां. म. जोशीवकोशी, बमराठी.एससमराठी. (मु मंबई), असविश्वकोचशएट, इ मंचडराज्यवकोश नि ॲचगकोश नल्या वीस वरिर् चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, वकोश निवमराठी
चदलमराठी; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त मंना समृद् सव्षेक्षणा अचधीन ठेकोश नारमराठी, पाटब मंधीन ठेार ले खाती मंडळ ले, महाराष्ट्र राज्राज्य; पुणा ले.
शीमतेी प्रवमला जोशीवकोशी, बमराठी.कोश नलॉम., वाई.
प्रा. म. वि. जोशीवकोशी, बमराठी.ई. (मु मंबई); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.) (मस अँि लेसटर); ए.एम.आय.ई., प्राधराज्यापकोश न,

अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, चडपाट्वमटमेंट ऑर कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.

प्रा. मा. वि. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, स मंगम लेश्वर महाचवदा्राज्य, सविश्वको्ापरावे म्हणूर.
प्रा. सौ. मीरॉनिाक्षी जोशीवकोशी, एम.एससमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, शमराठीमती मंडळमराठी वमराठीरम्हणून मा ग मंगाचसरमराठी गल्या वीस वरस्व कोश नलॉ् लेि, गु्बगिर्मिती ही सर्वा
(कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).
शी. र. अ. जोशीवकोशी, चवभागमराठीराज्य मंना समृदा स मंधीन ठेारणा अचधीन ठेकोश नारमराठी, प मंढील संरपरावे म्हणूर.
डट्रॉ. रा. रॉनिा. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, मराठी वाडा चवदापमराठीठी ,

और मंगाबाद.

सौ. लीरॉनिा जोशीवकोशी, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), पुणा ले.
ि म्हैदराजोशी िेणीमाधिशास्त्ी जोशीवकोशी, 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.

डट्रॉ. सरमुरेश दामवकोदर जोशीवकोशी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, मराठी मराठी चवभाग, नराज्या. ती मंडळातराज्यासाह लेब आठी ल्या वीस वरराज्य ले
कोश न्ा आचणा व लेदमरावे म्हणूती मंडळवर्ती श मं. रा. सप्र ले वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य, द लेवरूख (चि. रतवकोश निाचगरमराठी).
डट्रॉ. गवको. का. झेंडे, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); एम.एिमराठी.एससमराठी. (म ले्बवकोश नि्व); पमराठीएच.डमराठी.

(मंना समृदाचवजावकोश नि), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, पदवराज्युत्तर महाचवदा्राज्य, महातमा रु् ले कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी; पुणा. ले

वदिंगते वरं. द. वटळक, एम.ए.; बमराठी.एड., प्राधराज्यापकोश न, चवव लेकोश नवर्मितधीन ठेवकोश निमराठी महाचवदा्राज्य, हमैदराबाद (आ मंध
प्रद लेश).
प्रा. अ. स. टवकोणगांिकर, एम.ई.; एम.आराज्य.ई., प्राधराज्यापकोश न, ससापतराज्य अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग,

अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, कोश नराड.

प्रा. विजोशीरा टवकोणगािकर, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, फटमेंि चवभाग, एनल्या वीस वररनसटवकोश नि महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
वदिंगते 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 नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
डट्रॉ. म. िा. ठोंबरे, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., कोश नापरावे म्हणूस चवश लेषज, महातमा रु् ले कोश नंना समृचष

चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (चि. अहमदवकोश निगर).

प्रा. जा. ल. डाहाके, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, अमरावती मंडळमराठी.
वदिंगते िा. रा. ढमढेर,े एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, पुणा. ले
डट्रॉ. शा. पां. ढमाले, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); एम.एस. (पशुचवकोश नारचवजावकोश नि), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त उपस मंिा्कोश न,
पशुस मंवधीन ठे्ववकोश नि (पशुधीन ठेवकोश नि प्रधीन ठेावकोश नि) खाती मंडळ ले, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.
डट्रॉ. ग. िा. तेगारे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व चशक्षणााचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र राज्राज्य चशक्षणा

स लेवा, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.

डट्रॉ. म. बा. तेाटके, बमराठी.एससमराठी. (वह लेटरवकोश निरमराठी); एम.वहमराठी.एससमराठी., ती मंडळा मंचत्रिकोश न अचधीन ठेकोश नारमराठी (पशुधीन ठेवकोश नि), पशुस मंवधीन ठे्ववकोश नि
स मंिा्वकोश निा्राज्य, पुणा ले.
प्रा. मा. वि. तेाम्हणकर, एमएससमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डट्रॉ. शं. गवको. तेरमुळपरमुळे, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी  व अभ्यराज्यागती मंडळ प्राधराज्यापकोश न, साऊस

एचशराज्या इननसटटरावे म्हणूट, हाराज्यड््बग्व चवदापमराठीठी ; अचधीन ठेछात्रि, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसटटरावे म्हणूट ऑर ॲडवहानसड सटडमराठी , चसम्ा;
पुणा ले.
प्रा. रमेश तेेंडरमुलकर, एम.ए., ् लेखकोश न, प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
शी. रदरमुरॉनिा
डट्रॉ. जोशीरमुंग

चवदापमराठीठी , चदलमराठी.

ते, बमराठी.एससमराठी.; राष्ट्रभाषा रतवकोश नि, मािमराठी स मंपादकोश न, ‘साधीन ठेवकोश निा’ सापती मंडळाचहकोश न, पुणा ले.
ारॉनि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, चिवकोश निमराठी व िपावकोश निमराठी अभ्यराज्यास चवभाग, चदलमराठी

शी. र. कों. दळिी, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.
प्रा. वि. ग. दाढे, बमराठी.एम.ई. (राज्यरावे म्हणू.एस.ए.), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, कोश नराड;
पुणा ले.
डट्रॉ. वद. शी. दातेार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; बमराठी.ए.; ए.आय.आय.एफसमराठी.; एम.आय.आय.कोश न लेम.ई.,

स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, सटमें्ट्र् सलॉल्या वीस वरट अस अँड मरमराठीवकोश नि कोश न लेचमकोश नल्या वीस वरस चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, भाववकोश निगर (गुिराती मंडळ); मावकोश निस लेवमराठी
प्राधराज्यापकोश न, महाराष्ट्र ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि रलॉर दमराठी कोश ननल्या वीस वरटवह लेशवकोश नि ऑर साराज्यनस, पुणा ले.
शी. म. कि. दातेार, बमराठी.ए., कोश न मंत्रिाटदार, पुणा. ले

शी. शं. रा. दातेे, बमराठी.ए., स मंपादकोश न, ‘कोश नाळ’ सापती मंडळाचहकोश न; स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न; स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, द लेववकोश निागरमराठी मविश्वकोवकोश निविश्वकोटाइप

मुद्रणा, पुणा ले.

डट्रॉ. र. भा. दामले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी, गुणाशमराठी प्राधराज्यापकोश न, समािशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले
डट्रॉ. करमुंजोशीवबहारी दास, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न (ओचडराज्या), चवदापमराठीठी  अवकोश निुदावकोश नि
आराज्यविश्वकोग पुरसकोश नंना समृती मंडळ प्राधराज्यापकोश न, र लेवह लेनशन्शाँ कोश नलॉ् लेि, कोश नटकोश न (ओचरसा).
डट्रॉ. प्रबाल दासगरमुपते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. (नराज्यरावे म्हणूराज्यलॉकोश न्व), प्रपाठी कोश न, इ मंडविश्वको-आराज्य्ववकोश नि भाषाचवजावकोश नि, भाषाचवजावकोश नि

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

डट्रॉ. वि. गवको. वदघे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्तमराठी वचरष्ठांच स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, चशक्षा म मंत्रिा्राज्य, वकोश निवमराठी
चदलमराठी; मु मंबई.
शी. कृ. वि. वदिेकर, िमराठी.बमराठी.वहमराठी.समराठी. (मु मंबई), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त पशुस मंवधीन ठे्ववकोश नि उपस मंिा्कोश न, पुणा ले.
प्रा. िं. ग. दीवक्षते, 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. दीवक्षते, ् लेखकोश न, व कोश नाराज्य्ववाह, महाराष्ट्र साचहतराज्य पचरषद, पुणा. ले
शी. विजोशीर दीवक्षते, िमराठी.डमराठी. (आर्मितकोश नट लेकिर), ए.आय.आय.ए., सलागार व वासती मंडळुचवशारद, ् लेखकोश न,
चित्रिपट सममराठीक्षकोश न व छाराज्याचित्रिकोश नार, वकोश निाचसकोश न.
डट्रॉ. शी. गं. दीवक्षते, ि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 नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).

प्रा. शी. ह. दीवक्षते, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, ती मंडळत्त्वाची होय. वजावकोश नि चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य,
कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
शी. हे. वि. दीवक्षते, डमराठी.एम.ई.ई. (कोश नविश्वकोअर ऑर चसगवकोश निल्या वीस वरस), चवकोश निवंना समृत्त ् लेफट. कोश नवकोश नि्व्, पुणा. ले
डट्रॉ. िं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).

डट्रॉ. वि. स. दरमुि्, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., रु्बाइट शास्त्ज (अम लेचरकोश ना), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, सरसमराठी
िमराठीवचवजावकोश नि आचणा मतसराज्यविश्वकोदविश्वकोग, मविश्वकोहवकोश नि्ा् सुखचडराज्या चवदापमराठीठी , उदराज्यपरावे म्हणूर (रािससावकोश नि).
डट्रॉ. गवको. बं. देगल्हैसूरकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.च्ट., प्रपाठी कोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
डट्रॉ. शां. भा. देि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी स मंिा्कोश न व गुणाशमराठी प्राधराज्यापकोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
वदिंगते र. रॉनिा. देिधर, 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.

प्रा. िा. कि. देिधर, एम.ए.; बमराठी.म्हणून राज्युचझकोश न, उपप्रािाराज्य्व, बिंदू ठरलेलिती मंडळामणाराव कोश नलॉ् लेि ऑर कोश नलॉमस्व, सा मंग्मराठी.
वदिंगते िा. िा. देिधर, एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, र लेवद मंडा (चि. राराज्यगड).
डट्रॉ. अरकिद म. देशपांडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचती मंडळहास चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डट्रॉ. के. ब. देशपांडे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (् मं डवकोश नि); डमराठी.आय.समराठी., प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवभाग चवभाग,
मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.
डट्रॉ. िं. धरमुं. देशपांडे, एम.ए.; डमराठी.च्ट., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, मु मंबई चवदापमराठीठी ; मािमराठी

चशक्षणा स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई.

शी. जोशी. र. देशपांडे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.) शाखा वराज्यवससापकोश न, बस अँकोश न ऑर महाराष्ट्र, इि्कोश नर मंिमराठी.
डट्रॉ. र. कि. देशपांडे, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी. (अम लेचरकोश ना), उपमुखराज्य शास्त्मराठीराज्य
अचधीन ठेकोश नारमराठी, इननसटटरावे म्हणूट ऑर आमिर्मिती ही सर्वामटमेंट ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, चमचवकोश निस्ट्रमराठी ऑर चडर लेनस, पुणा ले.
शी. िामरॉनिराि हवर देशपांडे, एफ.समराठी.ए., स मंगमराठीती मंडळती मंडळज व ् लेखकोश न, िाट्वड्व अकोश नौंट मंट व ज्राज्य लेष्ठांच भागमराठीदार, म ले.

बाट्मराठीबलॉई अस अँड पुरविश्वकोचहती मंडळ िाट्वड्व अकोश नौंट मंटस, मु मंबई.

डट्रॉ. वि. भा. देशपांडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., वकोश निाटसममराठीक्षकोश न व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, मलॉडवकोश नि्व
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
शी. शी. ह. देशपांडे, स मंगमराठीती मंडळ-वराज्यास मंगमराठी, चवकोश निवंना समृत्त सुपबिंदू ठरलेलरटटमेंड मंट व प्रमुख, िमराठीववकोश नि चवमा चवकोश निगम, वकोश निाचसकोश न.
प्रा. सरमुधाकर देशपांडे, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग व प्रमुख, िमराठीवचवजावकोश नि चवभाग,

आर्. डमराठी. वकोश निॅशवकोश नि् कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.

प्रा. जा. मा. देशपांडे, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, एनल्या वीस वररनसटवकोश नि

महाचवदा्राज्य, मु मंबई.

डट्रॉ. र. वि. देशमरमुख, 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, शासकोश नमराठीराज्य ती मंडळ मंत्रिचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि, पुणा ले.
डट्रॉ. वि. मा. देशमरमुख, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, स.प. महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
प्रा. वग. द. देकशगकर, बमराठी.ए. (ऑ.) (् मं डवकोश नि); एम.ए. (राज्य ले्), प्राधराज्यापकोश न, चिवकोश निमराठी इचती मंडळहास, भाषा व

वाङ्मयीनमराज्य; सलागार स मंपादकोश न, िाराज्यवकोश निमराठीि चरपविश्वकोट,्व वकोश निवमराठी चदलमराठी.

प्रा. म. ग. देसाई, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इ मंगिमराठी चवभाग, रगराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
शी. मवणभाई देसाई, समाि कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळ्षे व मागासाराज्यसाराज्य पुरसकोश नार चवि लेती मंडळ ले, उरळमराठी कोश ना मंिवकोश नि (पुणा ले).
प्रा. करमु. वि. पं. दोंदे, एम.एससमराठी., मािमराठी प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, साराज्यनस कोश नलॉ् लेि,
वकोश निागपरावे म्हणूर; नराज्यरावे म्हणूराज्यलॉकोश न्व.
डट्रॉ. वरं. वि. द्रविड, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, बिंदू ठरलेलहदमराठी चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य,

कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.

डट्रॉ. मवको. गवको. धडफळे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, स मंसकोश नंना समृती मंडळ-प्राकोश नंना समृती मंडळ चवभाग, रगराज्यु्वसवकोश नि
महाचवदा्राज्य; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, पुणा. ले
शी. शी. दा. धारकर, इवकोश नििाि्व, कोश नॅबिंदू ठरलेलवकोश निग रॅकटरमराठी अस अँड ड लेवह्पमटमेंट ्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी, भाभा ॲटलॉचमकोश न चरसि्व

सटमेंटर, मु मंबई.

वदिंगते भास्थकरराि धारप, बमराठी.ई., चित्रिपट ती मंडळ मंत्रिज, चवती मंडळरकोश न, चवकोश निमिर्मिती ही सर्वाती मंडळ; ले चित्रिपटचवषराज्यकोश न अभ्यराज्यासकोश न,
् लेखकोश न; मा्कोश न, अ्कोश ना टलॉकोश नमराठीि, पुणा. ले
शी. ए. रा. धोंगडे, बमराठी.ए.; बमराठी.कोश नलॉम. (् मं डवकोश नि), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त चशक्षणा स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
डट्रॉ. रमेश धोंगडे, एम.ए. (इ मंगिमराठी); एम.ए. (भाषाचवजावकोश नि); पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न भाषाचवजावकोश नि, ड लेक्कवकोश नि

कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.

डट्रॉ. स म्हैयरद रॉनिईमरमुदीरॉनि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी.
शी. ि. वि. रॉनिगरकर, एम.ए.; आय.पमराठी.एस., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त पविश्वको्मराठीस महाचवकोश निरमराठीक्षकोश न व कोश नमा मंड मंट िवकोश निर्,
हविश्वकोमगारस्व व डाराज्यर लेकटर, चसनवह् चडर लेनस, महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई; पुणा. ले
डट्रॉ. भवको. सरमुं. रॉनििलकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.बमराठी.एस., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, इननसटटरावे म्हणूट ऑर

साराज्यनस, मु मंबई; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न शास्त्ज, इ मंचडराज्यवकोश नि कोश नह चौननस् ऑर ॲचगकोश नल्या वीस वरिर् चरसि्व, वकोश निवमराठी चदलमराठी; मु मंबई.

डट्रॉ. म. कृ. रॉनिाईक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; ए.एम. (प लेवकोश निचसल्या वीस वरवह लेचवकोश निराज्या), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इ मंगिमराठी चवभाग,
कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न चवदापमराठीठी , धीन ठेारवाड (कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).
डट्रॉ. आरॉनिंद रॉनिाईक–करमुराडे, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); एम.एस.; पमराठीएच.डमराठी. (राज्यरावे म्हणू.एस.ए.); चसगमा Xi, िा्कोश न

व अन्न ती मंडळ मंत्रिज, सुमवकोश नि ररावे म्हणूड कोश ननसल्या वीस वरट मंरस, वकोश निवमराठी चदलमराठी.

डट्रॉ. ि. गवको. रॉनिांदेडकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, राज्राज्यशास्त् चवभाग, महारािा सराज्यािमराठीराव
चवदापमराठीठी , बडविश्वकोद. ले
डट्रॉ. मवको. रॉनिा. रॉनिाते्हैसू, बमराठी.एससमराठी.; एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य; उपाधराज्यक्ष, अचख् भारती मंडळ

सकोश नाऊट व गाईड, पुणा ले.

शी. मं. ह. रॉनिारूरकर, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.ई.; एफ.आय.ए.ई.; एम.आय.ई.; ए.एम.आय.ई.,
स लेवाचवकोश निवंना समृत्त मुखराज्य अचभराज्य मंती मंडळा (पचरवहवकोश नि), मु मंबई चवदुत् पुरवठी ा आचणा पचरवहवकोश नि उपक्रम, मु मंबई.
शी. र. रा. रॉनिेरॉनिे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ ले; सदसराज्य, ज्राज्यविश्वकोचती मंडळर्मितवदा

पचरस मंससा, पुणा ले.

शी. अविरॉनिाश पंवडते, एम.ए.; चडप्विश्वकोमा इवकोश नि बुकोश न पनब्बिंदू ठरलेलशग, सहस मंपादकोश न, ओचरए मंट ्न्शाँगमवकोश नि च्.,
मु मंबई.
शी. बाळ जोशी. पंवडते, 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 पंवडते, बमराठी.ए.; चडप्विश्वकोमा इवकोश नि िर्वकोश निॅच्झम, वाई.
प्रा. र. वि. पंवडते, एम.ए.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, मावकोश निसशास्त् चवभाग, वकोश निागपरावे म्हणूर महाचवदा्राज्य,
वकोश निागपरावे म्हणूर.

शी. सेतेरमुमाधिराि पगडी, एम.ए.; आय.ए.एस., इचती मंडळहासकोश नार; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त सचिव, महाराष्ट्र राज्राज्य

साचहतराज्य स मंसकोश नंना समृचती मंडळ म मंडळ, मु मंबई.

शी. वद. शं. पटिध्करॉनि, बमराठी.ई., अचभराज्य मंती मंडळा, प्रमराठीचमराज्यर ऑटविश्वकोमविश्वकोबाई्, मु मंबई.
प्रा. मधरमुस्हैसूदरॉनि पटिध्करॉनि, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, स. कोश ना. पाटमराठी् बिंदू ठरलेलसधीन ठेुदुग्व महाचवदा्राज्य,
मा्वणा.
प्रा. मा. िा. पटिध्करॉनि, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश नंना समृती मंडळ व प्राकोश नंना समृती मंडळ भाषा-साचहतराज्य चवभाग,

रगराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

वदिंगते वि. भा. पटिध्करॉनि, बमराठी.ए.; ए््ए््.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा, उच्च नराज्याराज्या्राज्य, वाई.
सौ. शरमुभदा अ. पटिध्करॉनि, एम.एस.ए.एम. (गुिराती मंडळ आराज्युव्षेद चवदापमराठीठी ), खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य,
मु मंबई.
शी. म. ह. परांजोशीपे, बमराठी.एससमराठी. (मु मंबई), रसट्व क्ास चडप्विश्वकोमा (कोश नलॉ् लेि ऑर एरलॉवकोश निलॉचटकोश न्

ए मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग) (् मं डवकोश नि), चवकोश निवंना समृत्त असविश्वकोचशएट र ले्विश्वको ऑर रलॉराज्य् एरलॉवकोश निलॉचटकोश न् सविश्वकोसाराज्यटमराठी (् मं डवकोश नि), चवकोश निवंना समृत्त मटमेंबर,
एरलॉवकोश निलॉचटकोश न् सविश्वकोसाराज्यटमराठी ऑर इ मंचडराज्या आचणा चवकोश निवंना समृत्त कोश न मं्ट्रविश्वको्र ऑर एरलॉवकोश निलॉचटकोश न् इनसप लेकटविश्वकोर लेट , इसटवकोश नि्व एचरराज्या
(चडपाट्वमटमेंट ऑर चसनवह् एनवहएश लेवकोश नि, गवहनमर्न्मेंट ऑर इ मंचडराज्या), पुणा ले.

डट्रॉ. स. र. परांजोशीपे, 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
वदिंगते. शं. आ. परांडेकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर;

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

डट्रॉ. सौ. कसधरमु. अ. पराडकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, गवहनमर्न्मेंट
इनसटमराठीटरावे म्हणूट ऑर साराज्यनस, वकोश निागपरावे म्हणूर.
डट्रॉ. सरमुहास पळशीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., राज्राज्यशास्त् चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
शी. गवको. वि. पाटणकर, चवकोश निवंना समृत्त म लेिर, पुणा. ले

डट्रॉ. प्र. ग. पाटणकर, पमराठीएच.डमराठी. (ट लेक.); बमराठी.ई. (चसनवह्); एफ.आय.ई.; एम.आय.आर्.टमराठी.,
स मंिा्कोश न, सटमें्ट्र् इननसटटरावे म्हणूट ऑर रविश्वकोड ्ट्रॅनसपविश्वकोट्व, पुणा. ले
डट्रॉ. रा. भा. पाटणकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इ मंगिमराठी चवभाग, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.

पुणा ले.

शी. शंकर पाटील, बमराठी.ए.; बमराठी.टमराठी., ् लेखकोश न; चवदासचिव, महाराष्ट्र राज्राज्य पाठ्यपुसती मंडळकोश न चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ,

डट्रॉ. शा. दा. पाटील, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि व सरावे म्हणूकमिमराठीवचवजावकोश नि चवभाग,
पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.

मु मंबई.

डट्रॉ. एस. के. पाटील. एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., र लेचडओ कोश न लेचमस्ट्रमराठी चवभाग, भाभा ॲटलॉचमकोश न चरसि्व सटमेंटर,

वदिंगते 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

पुणा ले.

डट्रॉ. श. परमु. पाठक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, रगराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य,

डट्रॉ. ि. स. पारॉनिसरे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, वकोश निॅशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न् ्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा ले.
शी. पाि्कतेीकरमुमार, 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.
प्रा. सौ. सरमुलभा श. वपशिीकर, एम.ए., गाचराज्यकोश ना, प्राधराज्याचपकोश ना, वा्ि मंद महाचवदा्राज्य, सविश्वको्ापरावे म्हणूर.
प्रा. शीराम परमुजोशीारी, एम.ए., स मंगमराठीती मंडळज व स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख , मराठी मराठी चवभाग, वा्ि मंद
महाचवदा्राज्य; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ; सविश्वको्ापरावे म्हणूर.
एअर वहाइस माश्कल परमु. ल. परमुरवकोवहते, अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य वाराज्युस लेवकोश निा, चश्न्शाँग (आसाम).

पुणा ले.

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

शी. वि. गवको. पेंढारकर, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी स मंिा्कोश न, चरझवह्व बॅकोश न ऑर इ मंचडराज्या, मु मंबई;
अस्वसलागार, बस अँकोश न ऑर टा मंझाचवकोश निराज्या, मु मंबई.
डट्रॉ. म. प. पेठे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; चडप.च्ब., ग मंसपा्, िराज्यकोश नर ग मंसा्राज्य, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
प्रा. रा. रॉनिा. पवकोखरकर, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); रा. भा. प्रवमराठीणा, प्राधराज्यापकोश न, कोश नमराठीटकोश नचवजावकोश नि चवभाग, महातमा

रु् ले कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (अहमदवकोश निगर).

डट्रॉ. अरॉनिरमुराधा पवकोतेदार, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.
प्रा. िं. रा. पवकोतेरॉनिीस, एम.ए., प्रािाराज्य्व व प्राधराज्यापकोश न, मुळिमराठी ि लेठी ा महाचवदा्राज्य, िळगाव.
शी. र. दा. प्रधारॉनि, सदसराज्य, एरलॉवकोश निलॉचटकोश न् सविश्वकोसाराज्यटमराठी ऑर इ मंचडराज्या; कोश न मं्ट्रविश्वको्र ऑर एरविश्वकोड्रम्हणून स (चवकोश निवंना समृत्त);

चवकोश निवंना समृत्त िवकोश निर् मॅवकोश नि लेिर, बन्शाँम्हणून ब ले एअरपविश्वकोट्व; पुणा ले.

वदिंगते रॉनिा. ह. फडके, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
शी. ध म्है. शं. फाळके, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), साती मंडळारा रविश्वकोड (ती मंडळा. कोश नविश्वकोर लेगाव).
प्रा. अ. अ. अ. फ म्हैजोशीी, एम.ए. (कोश नस अँटब); वार ॲट ्लॉ, मािमराठी प्रािाराज्य्व, गवहनमर्न्मेंट ्लॉ कोश नलॉ् लेि, मु मंबई;
भारती मंडळमराठीराज्य रािदरावे म्हणूती मंडळ (ईचिपती मंडळ); अभ्यराज्यागती मंडळ प्राधराज्यापकोश न, मॅकगमराठी् चवदापमराठीठी  (कोश नॅवकोश निडा), कोश नटमेंचबि चवदापमराठीठी  (इ मंग् मं ड),
्लॉस अस अँि लेल्या वीस वरस चवदापमराठीठी  (कोश नॅच्रविश्वकोर्मितवकोश निराज्या); मावकोश निस लेवमराठी सदसराज्य, अर लेचबकोश न अकोश नादममराठी, दमासकोश नस, कोश नमैरविश्वको; सदसराज्य,
कोश नटमेंद्रमराठीराज्य ्विश्वकोकोश नस लेवा आराज्यविश्वकोग, चदलमराठी; मु मंबई.
डट्रॉ. िंद्रकांते बांवदिडेकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., गुरुद लेव टागविश्वकोर प्रविश्वकोर लेसर ऑर कोश न मंपॅर लेचटवह च्टर लेिर,

मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.

डट्रॉ. वि. मा. बािल, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; िमराठी.डमराठी.आट्व; ए.एम., उपप्रािाराज्य्व, रगराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.
डट्रॉ. गं. वि. बापट, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, इ मंगिमराठी चवभाग, वकोश निह चौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

डट्रॉ. परमु. वि. बापट, एम.ए.; ए.एम.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, पुणा ले व चदलमराठी चवदापमराठीठी ; पुणा. ले

वदिंगते शी. ह. बापट, िमराठी.बमराठी.वहमराठी.समराठी. (मु मंबई), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त पशुस मंवधीन ठे्ववकोश नि उपस मंिा्कोश न, पुणा. ले
डट्रॉ. िा. द. बेंद्रे, एम.ए.; बमराठी.एड.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, कोश नन्नड चवभाग, चकोश नट ले् कोश नलॉ् लेि,
धीन ठेारवाड
डट्रॉ. वि. द. बवकोरकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., शास्त्ज, महाराष्ट्र ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि रलॉर चद कोश ननल्या वीस वरटवह लेशवकोश नि

ऑर साराज्यनस, पुणा ले.

शी. दा. वि. बवकोरगांिकर, िाट्वड्व इ मंचिचवकोश निअर (राज्यरावे म्हणू.कोश न ले.), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त महावराज्यवससापकोश न (कोश नम्वशाळा),
बिाि ऑटविश्वको च्., आकोश नुडवर्ती (पुणा) ले .
शी. सरमु. ि. बवकोराटे, बमराठी.ए.(ऑ.), वाई.
शी. गरमुलाबदास बवकोकर, बमराठी.ए., गुिराती मंडळमराठी ् लेखकोश न, मु मंबई.
डट्रॉ. गवको. के. 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 प्राच्या अध्राज्यचवदा स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंचदर, पुणा ले.

करमु. रॉनिवलरॉनिी भट, एम.एससमराठी., मािमराठी स मंपादवकोश नि साहाय्यराज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; पुणा ले.
प्रा. स. िा. भट, एम.एससमराठी., वाती मंडळावरणाचवज, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ ले, पुणा ले.
डट्रॉ. 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
डट्रॉ.

वद.

दे.

भिाळकर,

एम.एससमराठी.

(चरचिकस)

(सागर);

एम.एससमराठी.

(इ् लेक्ट्रलॉचवकोश निकस)

(साउससॅम्हणून म्प्टवकोश नि); पमराठीएच.डमराठी. (साउससॅम्हणून म्प्टवकोश नि), प्रमुख, ् लेसर चवभाग, भाभा ॲटलॉचमकोश न चरसि्व सटमेंटर, मु मंबई.
प्रा. अ. के. भागिते, एम. ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई; पुणा ले.
शीमतेी दरमुग्या भागिते, एम.ए., ् लेचखकोश ना, मु मंबई.

डट्रॉ. रॉनिवलरॉनिी भागिते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; िमराठी.डमराठी.आट्व; ए.एम., साहाय्यराज्यकोश न अचधीन ठेवराज्याखराज्यातराज्या, सर ि ले.
ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑर आट्व, मु मंबई.

शी. भा. वि. भागिते, एफ.समराठी.आय.; ए.समराठी.आर्.ए.; डमराठी.कोश नलॉम., भरावे म्हणूदृशराज्य वासती मंडळुचशल्या वीस वरपज व उदावकोश निचवदा
सलागार, पुणा. ले

पुणा ले.

डट्रॉ. बी. विजोशीर भारॉनि्हैसू, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, मावकोश निवशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी ,

प्रा. दे. वि. भालकर, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, प मंिाबराव कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी , अकोश नविश्वको्ा.
डट्रॉ. र. तरं. भालेराि, एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, वाई.
वदिंगते शी. द. भािे, बमराठी.ए.; एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भह चौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग व
उपप्रािाराज्य्व, स. प. महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
डट्रॉ. टी. भास्थकरन, एम.ए. (म्राज्याळम); एम.ए. (स मंसकोश नंना समृती मंडळ); पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, म्राज्याळम चवभाग,

कोश न लेरळ चवदापमराठीठी , चत्रिवटमेंद्रम.

वदिंगते ब. िा. वभडे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.
डट्रॉ. वि. प. वभडे, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); पमराठीएच.डमराठी. (मु मंबई); पमराठीएच.डमराठी. (आराज्यविश्वकोवा), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त सहराज्यविश्वकोगमराठी

अचधीन ठेष्ठांचाती मंडळा, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

सौ. सरमुिेतेा वभडे-िाफेकर, िमराठी.डमराठी.आट्व; एफ.एम.ए. (वकोश निंना समृतराज्य), भरती मंडळवकोश निाटम वकोश निती मंडळ्वकोश नमराठी व ती मंडळज; ् लेचखकोश ना,
पुणा ले.
डट्रॉ. सरमुभाष भेणडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य,

मु मंबई; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.

डट्रॉ. सौ. अरॉनिरमुराधा भवकोईटे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, समािशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डट्रॉ. उतम भवकोईटे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., 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 सम मंती मंडळ (ती मंडळा.
कोश नविश्वकोर लेगाव, चि. साती मंडळारा).

डट्रॉ. कि. तरं. भवकोपटकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मवकोश निविश्वकोचवजावकोश नि चवभाग,
गुिराती मंडळ चवदापमराठीठी ; पुणा. ले
डट्रॉ. अरण भवकोसले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचती मंडळहास चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
वदिंगते 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.

शी. िा. ल. मंजोशी्हैसूळ, ग मंसपा्, भा मंडारकोश नर प्राच्या अध्राज्यचवदा स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंचदर, पुणा ले.
प्रा. प्र. शे. महल्े, एम,एससमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचषचवदा चवभाग, प मंिाबराव कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी ,
अकोश नविश्वको्ा; ती मंडळा मंदरावे म्हणूळ चवसती मंडळार कोश नंना समृचषचवदाव लेत्ता, धीन ठेावकोश नि स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि गट, कोश नंना समृचष स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, बिंदू ठरलेलसद लेवाहमराठी (चि. ि मंद्रपरावे म्हणूर).
प्रा.सरमुरॉनिंदा महाजोशीरॉनि, एम.च्ट., अचधीन ठेवराज्याखराज्यातराज्या, िम्ववकोश नि भाषा, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
प्रा. से. रा. मळगी, एम.ए.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, ्ा् बहादरावे म्हणूर कोश नलॉ् लेि, सागर (कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).
प्रा. म. बा. मांडके, एम.एससमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, मावकोश निवशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
सौ. ितेरमुरा मांढरे, एम.ए., वाई.
डट्रॉ. म. शी. माटे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास व स मंसकोश नंना समृती मंडळमराठी आचणा

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

प्रा. वद. द. माहरमुलकर, एम.ए.; चडप.बिंदू ठरलेल्नगवनसटकस (एबिंदू ठरलेलडबरविश्वको), चवकोश निवंना समृत्त प्रपाठी कोश न व प्रमुख, भाषाशास्त्
चवभाग, महारािा सराज्यािमराठीराव चवदापमराठीठी , बडविश्वकोद. ले

मु मंबई.

शी. गं. वभ. वमटबंदर, बमराठी.ई. (मु मंबई), महावराज्यवससापकोश न, मु मंबई चवदुत् पुरवठी ा आचणा पचरवहवकोश नि उपक्रम,

वदिंगते िा. 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 समृती मंडळमराठी, वकोश निागपरावे म्हणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपरावे म्हणूर.

डट्रॉ. रॉनिरेंद्र वमश, एम.ए. (चवश्वभारती मंडळमराठी); पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न (ओचडराज्या), चवश्वभारती मंडळमराठी, शा मंचती मंडळचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि
(प. ब मंगा्).

डट्रॉ. शां. ब. मरमुजोशीरमुमदार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स मंिा्कोश न, बिंदू ठरलेलसबलॉराज्यचसस ्लॉ कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.
प्रा. रा. के. मरमुटाटकर, एम.ए., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि सलागार आचणा प्रमुख, अचख् भारती मंडळमराठीराज्य गा मंधीन ठेमराठी ् लेप्रसमराठी

रौंड लेशवकोश नि, वधीन ठेिर्मिती ही सर्वा.

शी. अरकिद मरमुळगािकर, ् लेखकोश न, अभ्यराज्यागती मंडळ अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, स मंगमराठीती मंडळ चवभाग, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.
प्रा. शं. ह. मरमुळीक, वासती मंडळुकोश न्ा पदचवकोश ना, म लेराज्यविश्वको सुवणा्वपदकोश न चवि लेती मंडळ ले; प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, वासती मंडळुकोश न्ा
चवभाग, बमराठी.वहमराठी.बमराठी कोश नलॉ् लेि ऑर ए मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग अस अँड ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, हुबळमराठी (कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).
डट्रॉ. शं. के. मवकोडक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्रपाठी कोश न, अस्वशास्त् चवभाग, मु मंबई चवदापमराठीठी ; प्रािाराज्य्व,

चसडवकोश निहॅम महाचवदा्राज्य, मु मंबई.

शी. सवकोराब मवकोदी, स मंगमराठीती मंडळ सममराठीक्षकोश न व ् लेखकोश न, प्रचसद्धमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, एअर इ मंचडराज्या, मु मंबई; ि लेवकोश निविश्वकोआ
(इट्मराठी).
डट्रॉ. वरं. िा. म्हसकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, वकोश निॅशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न् ्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा. ले
प्रा. वि. तेा. रहाटे, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), कोश नंना समृचष अचधीन ठेष्ठांचाती मंडळा व ह मंगाममराठी कोश नु्गुरू, प मंिाबराव कोश नंना समृचष चवदापमराठीठी ,

अकोश नविश्वको्ा.

शी. ग. म. राजोशीर्मितष, एम.ए., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग; कोश नु्सचिव, मु मंबई चवदापमराठीठी ,
मु मंबई.
प्रा. प्र. दा. राजोशीे, बमराठी.ई. (इ् लेनक्ट्रकोश न्), मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, चवदुत् अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

डट्रॉ. वि. र. राजोशीवकोपाधरे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, भह चौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, इ मंचडराज्यवकोश नि
इननसटटरावे म्हणूट ऑर ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, खरगपरावे म्हणूर (प. ब मंगा्); वकोश निागपरावे म्हणूर.
डट्रॉ. अ. कि. रारॉनिडे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
प्रा. अशवकोक रारॉनिडे, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; स मंगमराठीती मंडळािाराज्य्व, साहाय्यराज्यकोश न स मंिा्कोश न, वकोश निॅशवकोश नि् सटमेंटर रलॉर द

पर्रलॉचममिंग आरस्व, मु मंबई.

डट्रॉ. करमु. उषा रारॉनिडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि साहाय्यराज्यकोश न, भाषाचवजावकोश नि चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि,
पुणा ले.
डट्रॉ. द. र. रारॉनिडे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ई.एस.आय., प्रपाठी कोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, पुणा ले

चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डट्रॉ. प्रमवकोद पा. रारकर, (एस.ि ले.), बमराठी.पमराठी.एच.; ए््.पमराठी.एच.; एम.ए. (मराठी मराठी); एम.ए.
(मावकोश निसशास्त्); बमराठी.टमराठीएच.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी साहाय्यराज्यकोश न प्राधराज्यापकोश न, ्विश्वकोराज्यविश्वको्ा चवदापमराठीठी , चशकोश नागविश्वको; स मंिा्कोश न व
स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, ‘सवकोश नि लेहसदवकोश नि’ इननसटटरावे म्हणूट रलॉर द सटडमराठी ऑर चरच्िवकोश नि, पुणा ले.

वदिंगते ि. दी. राि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी ,
कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.

पुणा ले.

शीमतेी सरमुरॉनिीतेी राि, एम.ए.; चडप.च्ब.; िम्ववकोश नि भाषा पदचवकोश ना, आय.ए््.एस. चवचधीन ठे महाचवदा्राज्य,

प्रा. स. के. रईकर, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवकोश नंना समृचती मंडळचवजावकोश नि, महातमा रु् ले कोश नंना समृचष
चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (चि. अहमदवकोश निगर).
डट्रॉ. दी. िा. रेगे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी. (ट लेक.), स मंिा्कोश न, चडपाट्वमटमेंट

ऑर कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.

डट्रॉ. प्र. िा. रेगे, एम.ए.; ए््ए््.एम.; पमराठीएच.डमराठी. (् मं डवकोश नि), प्रािाराज्य्व, नराज्यरावे म्हणू ्लॉ कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.
डट्रॉ. म. शं. रेगे, एमएससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, इननसटटरावे म्हणूट ऑर साराज्यनस,
मु मंबई.
प्रा. मे. परमुं. रेग,े एम.ए., मािमराठी प्रािाराज्य्व, प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ती मंडळत्त्वाची होय. वजावकोश नि चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य,

मु मंबई; कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी स मंपादकोश न, ‘वकोश निवभारती मंडळ’ माचसकोश न, वाई; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ;
स मंपादकोश न, ‘नराज्यरावे म्हणू क लेसट’, मु मंबई.

शी. शा. ग. लाड, बमराठी.एससमराठी. (ए मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग); एम.आय.ई.; एम.आय.आय.टमराठी.; एम.एम.ई.ए., मािमराठी

मुखराज्य अचभराज्य मंती मंडळा, मु मंबई चवदुत् पुरवठी ा आचणा पचरवहवकोश नि उपक्रम, मु मंबई.
शी. आरआ. एम. लाला, बमराठी.ए., मु मंबई.

डट्रॉ. प्र. ग. लाळे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, स मंसकोश नंना समृती मंडळ चवभाग, उसमाचवकोश निराज्या चवदापमराठीठी , हमैदराबाद
(आ मंध प्रद लेश).
वदिंगते वद. ह. वलमरे, एम.ए., पुणा. ले
वदिंगते मॅथर्हैसू-राररॉनिर लेदल्, एम.पमराठीएच. (म्हणून राज्यरावे म्हणूचवकोश निकोश न); एम.टमराठी.एच.; पमराठीएच.डमराठी., धीन ठेम्व-ती मंडळत्त्वाची होय. वजावकोश निावर

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

शी. र. वि. लेल,े बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त साहाय्यराज्यकोश न स मंिा्कोश न, सटमें्ट्र् ग्ास अस अँड चसरॅचमकोश न

चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट व मािमराठी वराज्यवससापकोश न, चरसि्व अस अँड ड लेवह्पमटमेंट, बटमेंगलॉ् पलॉटरमराठीि, च्. कोश न्कोश नत्ता; सविश्वको्ापरावे म्हणूर.

डट्रॉ. एस. टी. लवकोखंडिाला, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी. (मु मंबई), डमराठी.चर््. (ऑकसरड्व), स मंिा्कोश न,
आय.एस.आय.टमराठी. (पुणा) ले ; मु मंबई.
शी. ह. वि. िझे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रचशक्षणा अचधीन ठेकोश नारमराठी, राज्या मंचत्रिकोश न अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग,

महाराष्ट्र राज्राज्य माग्व पचरवहवकोश नि महाम मंडळ व प्रकोश नाशकोश न, राज्य मंत्रिचवजावकोश नि प्रकोश नाशवकोश नि, पुणा. ले

प्रा. सरमुरेंद्र िडगािकर, एम.ए. (मु मंबई); सर्मितटचरकोश न लेट (हाराज्यड लेल्या वीस वरबग्व), वकोश निती मंडळ्वकोश न, स मंससापकोश न व िा्कोश न,
‘बिंदू ठरलेलकोश नचकोश नणामराठी वंना समृनद वकोश निंना समृतराज्या्राज्य’, पुणा ले व मु मंबई; प्राधराज्यापकोश न, िम्ववकोश नि चवभाग, रूपार ले् कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.
डट्रॉ. सौ. शरामला सरमु. िरॉनिारसे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., पुणा. ले
वदिंगते मरमु. िरदराजोशीन, एम.ए.; एम.ओ.ए््.; पमराठीएच.डमराठी., कोश नु्गुरू, मदुराई चवदापमराठीठी , मदुराई

(ती मंडळचमळवकोश निाडरावे म्हणू).

डट्रॉ. िसंते कृषण िऱहाडपांडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, चहस्लॉप कोश नलॉ् लेि,
वकोश निागपरावे म्हणूर.
शी. ल. शी. िाकणकर, बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); ‘च्चपकोश नार’, च्चपशास्त् व मुद्रणार्कोश न-स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न व

सलागार; ती मंडळा मंचत्रिकोश न स मंिा्कोश न, इननसटटरावे म्हणूट ऑर टाराज्यपविश्वकोगाचरकोश न् चरसि्व, पुणा. ले

डट्रॉ. अ. भा. िाघ, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रभारमराठी वमैजाचवकोश निकोश न, िमैव दरावे म्हणूषणा व क्षरणा चवभाग, राष्ट्रमराठीराज्य
समुद्रचवजावकोश नि स मंससावकोश नि, डविश्वकोवकोश निा पलॉ् (गविश्वकोवा).
डट्रॉ. वद. मरमु. िाघ, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, स. प.

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शी. बाप्हैसू िाटिे, भरावे म्हणूती मंडळपरावे म्हणूव्व ‘कोश नसा्कममराठी’ माचसकोश नाि ले स मंपादकोश न, अवकोश निुबविश्वकोधीन ठेपट चदगदश्वकोश न, पटकोश नसा व स मंवाद
् लेखकोश न, पुणा. ले
शी. वि. का. विसपरमुतेे, चडप्विश्वकोमा इवकोश नि ् लेटर प्र लेस चप्रबिंदू ठरलेलटग ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी (चसटमराठी अस अँड चगल्या वीस वररस, ् मं डवकोश नि),

वराज्यवससापकोश न, शासकोश नमराठीराज्य मुद्रणाा्राज्य, वाई.

शी. जोशी. शी. ि म्हैद, बमराठी.ई. (ऑ.), उपवराज्यवससापकोश न, प्स अँट सनवह्वस लेस, सटमें्ट्र् िमराठीप प्स अँट, मबिंदू ठरलेलहद्र अस अँड मबिंदू ठरलेलहद्र
च्., मु मंबई.
प्रा. प्र. भ. ि म्हैद, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, आर्. वाय. कोश न ले. साराज्यनस

कोश नलॉ् लेि, वकोश निाचसकोश न.

शी. ह. का. ि म्हैषणि, एम.ई. (ऑटविश्वकोमविश्वकोबाइ्), साहाय्यराज्यकोश न वराज्यवससापकोश न, प्रलॉडकट ए मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग चवभाग,
मबिंदू ठरलेलहद्र अस अँड मबिंदू ठरलेलहद्र च्., मु मंबई.
डट्रॉ. के. एम. शम्या, एम.ए. (म्हणून राज्यरावे म्हणूचवकोश निकोश न); डमराठी.चर््. (म्हणून राज्यरावे म्हणूचवकोश निकोश न), प्रमुख, आधीन ठेुचवकोश निकोश न राज्यरावे म्हणूरविश्वकोपमराठीराज्य भाषा चवभाग,

चदलमराठी चवदापमराठीठी , चदलमराठी.

डट्रॉ. सरमुहरॉनिरमुराम शम्या, बमराठी.ए. (ऑ.); एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, भाषाचवजावकोश नि चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि,
पुणा ले.
प्रा.

मवको.

गरमु.

शहा,

बमराठी.ई.

एम.आय.एस.टमराठी.ई.; आय.आर्.

(चसनवह्);

एफ.आय.ई.;

एफ.आय.वहमराठी.;

एम.आय.िमराठी.एस.;

एम.ई.आय.ए.एस; एम.आय.टमराठी. (अम लेचरकोश ना), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व,

अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, और मंगाबाद.
शी. मवको. जा. शहाणे, बमराठी.ए.(ऑ.); चवश लेष अधराज्यराज्यवकोश नि, टविश्वकोरस अँटविश्वको चवदापमराठीठी , टविश्वकोरस अँटविश्वको (कोश नॅवकोश निडा); चवकोश निवंना समृत्त

स मंपकोश निर्मिती ही सर्वाचधीन ठेकोश नारमराठी, परराष्ट्र स मंब मंधीन ठे म मंत्रिा्राज्य, भारती मंडळ सरकोश नार; मािमराठी स मंिा्कोश न, वंना समृत्तपत्रिचवदा चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी ;
सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य भाषा सलागार म मंडळ, पुणा. ले
वदिंगते 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.; ए््ए््.बमराठी., मािमराठी सहस मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; पुणा. ले
डट्रॉ. र. ि म्है. वशरि म्हैकर, 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. द. स. वशरवकोडकर, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
डट्रॉ. सौ. रकसारॉनिा महम्हैसूदवमरियाँ शेख, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, बिंदू ठरलेलहदमराठी चवभाग, दचहवडमराठी

कोश नलॉ् लेि, दचहवडमराठी, चि. साती मंडळारा.

डट्रॉ. शबबीर शेख, एम.ए. (इचती मंडळहास); एम.ए. (इ मंगिमराठी); एम.ए. (समािशास्त्); पमराठीएच.डमराठी.,
अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, राज्यशव मंती मंडळ महाचवदा्राज्य, वधीन ठेिर्मिती ही सर्वा.

मु मंबई.

प्रा. बा. ग. शेजोशीिलकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, रुपार ले् कोश नलॉ् लेि,

वदिंगते रॉनिा. स. शीखंडे, बमराठी.ए.; ए््ए््.बमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त चडनस्ट्रकट आचणा स लेशनस िज; मािमराठी
अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, चवचधीन ठे महाचवदा्राज्य, ब लेळगाव; मु मंबई.
शी. गवको. वि. सप्रे, बमराठी. ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, ती मंडळ मंत्रिचशक्षणा चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले

पुणा ले.

वदिंगते वद. द. सम ,्क बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, रगराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य,

डट्रॉ. मरॉनिवकोहररार सरदेसार, एम.ए. (मु मंबई); डमराठी.च्ट. (पॅचरस), प्रमुख, फटमेंि व पविश्वकोती मंडळु्वगमराठीि चवभाग, गविश्वकोवा
चवश्वचवदा्राज्य, गविश्वकोवा.
डट्रॉ. सतरेंद्ररॉनिा

सम्या, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, आधीन ठेुचवकोश निकोश न भारती मंडळमराठीराज्य भाषा चवभाग, गह चौहाती मंडळमराठी

चवदापमराठीठी , गह चौहाती मंडळमराठी (आसाम).

डट्रॉ. द. वि. सलगर, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; एम.डमराठी., प्रािाराज्य्व, कोश नंना समृषणाा वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य, कोश नराड.
डट्रॉ. र. वश. सहस्त्बरमुद्धे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (भरावे म्हणूचवजावकोश नि), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, भारती मंडळमराठीराज्य भरावे म्हणूवमैजाचवकोश निकोश न
सव्षेक्षणा, महाराष्ट्र परावे म्हणूव्व म मंड्, वकोश निागपरावे म्हणूर; पुणा. ले
प्रा. जोशीरा सागडे, बमराठी.एससमराठी.; ए््ए््.एम., आय.ए््. एस. चवधीन ठेमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
शी. तरं. रा. साठे, एम.एससमराठी.; ए.आय.आय.एससमराठी.; चडप.कोश न लेम.ट लेक. (बडविश्वकोद ले), मािमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न,

अर्ॅबस च्., भाटघर (ती मंडळा. भविश्वकोर); मािमराठी कोश नटमेंद्रमराठीराज्य औदविश्वकोचगकोश न सलागार, वकोश निवमराठी चदलमराठी; औदविश्वकोचगकोश न सलागार,
वराज्यावसाचराज्यकोश न (स लेवाचवकोश निवंना समृत्त), मु मंबई.

शी. म. ग. साठे, एम.एस. (ररावे म्हणूड ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी), कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी स मंिा्कोश न, साठी  ले चबसकोश नमराठीट अस अँड िलॉकोश नविश्वको् लेट

कोश न मंपवकोश निमराठी च्., पुणा. ले

शी. र. रा. साठे, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), वाई.
डट्रॉ. रा. म. साठे, 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.
डट्रॉ. सतररंजोशीरॉनि साठे, बमराठी.ए.; ए््ए््.एम.; एस.ि ले.डमराठी. (वकोश निलॉस्वव लेसटवकोश नि,्व राज्यरावे म्हणू.एस.ए.), प्रािाराज्य्व,

आय.ए््.एस. चवधीन ठेमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

डट्रॉ. प्रकाश शी. साठे, एम.डमराठी. (मवकोश निविश्वको.); डमराठी.पमराठी.एम., मवकोश निविश्वकोचवकोश नार चिचकोश नतसकोश न, पुणा ले.
डट्रॉ. कि. रा. सारॉनिे, िमराठी.बमराठी.वहमराठी.समराठी. (मु मंबई); एफ.आर्.वहमराठी.समराठी.एस. (सवमराठीडवकोश नि), मािमराठी प्राधराज्यापकोश न,
प्रसरावे म्हणूचती मंडळचवदा व मादमराठीरविश्वकोगचवजावकोश नि व प्रािाराज्य्व, बन्शाँब ले वह लेटरवकोश निरमराठी कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.
प्रा. ज्रवकोतेी प्र. सािरकर, बमराठी.कोश नलॉम.; एम.ए. (रचशराज्यवकोश नि), मावकोश निद अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
सौ. प्रवमला साळिी, एम.ए., समािस लेचवकोश ना, सविश्वकोवकोश निई (अहमदवकोश निगर).
प्रा. आ. ह. साळरमुंखे, एम.ए., प्रमुख, स मंसकोश नंना समृती मंडळ चवभाग, ्ा् बहादरावे म्हणूर शास्त्मराठी महाचवदा्राज्य, साती मंडळारा.
डट्रॉ. परमु. र. वसरसाळकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त मुखराज्य स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, आचदवासमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि

प्रचशक्षणा स मंससा, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले

शी. पनालाल सरमुराणा, बमराठी.ए. (ऑ.); ए््ए््.बमराठी., वकोश नमराठी् व रािकोश नमराठीराज्य कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळ्षे, बाशवर्ती (चि
सविश्वको्ापरावे म्हणूर).
प्रा. गवको. कि. सरमुि,् एम.ए., प्रािाराज्य्व व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, चसद्धास्व वाचणाज्राज्य आचणा अस्वशास्त्

महाचवदा्राज्य, मु मंबई.

प्रा. रॉनिा. शी. सवकोमण, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष). प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.

प्रा. प्र. वि. सवकोिरॉनिी, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भरावे म्हणूचवजावकोश नि चवभाग, रगराज्यु्वसवकोश नि
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

पुणा ले.

वदिंगते ल. ब. हरवकोलीकर, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; बमराठी.टमराठी., प्राधराज्यापकोश न, वकोश निह चौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या महाचवदा्राज्य,

डट्रॉ. 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 नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर).
शी. मवकोही-इदीरॉनि हावजोशीरॉनिी, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी., प्राधराज्यापकोश न, अर लेचबकोश न, एस. पमराठी. कोश नलॉ् लेि. शमराठीवकोश निगर.
प्रा. जोशी. रॉनिा. हाटे, बमराठी.एससमराठी. (अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी); एम.एस.ए.ई. (राज्यरावे म्हणू.एस.ए.); एम.आय.ई. (भारती मंडळ);

स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, ऑटविश्वकोमविश्वकोबाई् अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी, नवहकटविश्वकोचरराज्या ज्राज्युचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटटरावे म्हणूट, मु मंबई.
प्रा. म. द. हातेकणंगलेकर, एम.ए., प्रमुख, इ मंगिमराठी चवभाग, चवबिंदू ठरलेल्गडवकोश नि महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.
शी. कृ. शं. कहगिे, एम.ए.; चडप.च्ब., चवकोश निवंना समृत्त ग मंसपा्, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
प्रा. पवकोपटी रा. वहरारॉनिंदाणी, प्राधराज्याचपकोश ना, बिंदू ठरलेलसधीन ठेमराठी चवभाग, कोश न ले. समराठी. कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.

डट्रॉ. सेरॉनि-इवि वहसामातसरमु, डाराज्यर लेकटर, इ मंटरवकोश निॅशवकोश नि् सविश्वकोसाराज्यटमराठी रलॉर एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि् इनरम्षेशवकोश नि, टविश्वकोचकोश नओ.
प्रा. म. द. हेवगष्टे, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, िमराठीवरसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, चमरि म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि, चमरि.
प्रा. ब. ग. क्षीरसागर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, चवबिंदू ठरलेल्गडवकोश नि
महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.
डट्रॉ. वि. रा. जारॉनिसागर, 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 विभागातेील अभरागते संपादक
शी. ह. तेा. इरॉनिामदार, म लेकोश नॅचवकोश निकोश न् ड्राफरसवकोश निम, वाई.
शी. र. के. ओतेारी, बमराठी.कोश नलॉम (ऑ.), चित्रिकोश नार, वाई.
शी. मा. वभ. कदम, चित्रिकोश नार, बावधीन ठेवकोश नि (ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा).
शी. ग. वि. खरे, चित्रिकोश नार, पुणा ले.
शी. रा. बा. गरमुजोशीर, चित्रिकोश नार, वाई.
शी. ि. कृ. गोंधळेकर, आट्व डाराज्यर लेकटर, चरल्या वीस वरम्हणून स अस अँड ड्रामा; कोश नमर्मितशअ् आर्मितटसट, मु मंबई.
शी. शी. के. वटळक, छाराज्याचित्रिकोश नार, वाई.
शी. शौ. म. डांगे, ए.टमराठी.डमराठी.; बमराठी.ए., ती मंडळासगाव (चि. साती मंडळारा).
शी. प्र. म. डेरे, चित्रिकोश नार, कोश नटमेंिळ (ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा).
शी. वजोशी. वभ. दीवक्षते, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंबिंदू ठरलेलटग), पुणा. ले
शी. िंद्रकांते देशमरमुख, चित्रिकोश नार, औ मंधीन ठे (चि. साती मंडळारा).
शी. ध. गे. रॉनिरॉनिािरे, म लेकोश नॅचवकोश निकोश न् ड्राफरसमवकोश नि, पाडळमराठी (ती मंडळा. ख मंडाळा, चि. साती मंडळारा).
शी. सं. बा. पाटील, िमराठी.डमराठी.आट्व (ड्रलॉई मंग आचणा पटमेंबिंदू ठरलेलटग), ओग् लेवाडमराठी (ती मंडळा. कोश नराड, चि. साती मंडळारा).
शी. भा. मवको. पारॉनिसे, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंबिंदू ठरलेलटग आचणा कोश नमर्मितशअ्); डमराठी.टमराठी.समराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नमर्मितशअ्
आर्मितटसट, कोश नलॉ् लेि ऑर चमच्टरमराठी ए मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग, पुणा ले.
शी. सरमु. वद. महामरमुरॉनिी, चित्रिकोश नार, वाई.
शी. र. मरमु. रेिले, ्ट्र लेसर, कोश नटमेंिळ (ती मंडळा. वाई, चि साती मंडळारा).
शी. रॉनिा. ध. राऊते, ए.एम., माधराज्यचमकोश न चित्रिकोश न्ा चशक्षकोश न, कोश ननराज्याशाळा, वाई.

शी. अविरॉनिाश. रॉनिा. साठे, चित्रिकोश नार, वाई.
शी. िा. रा. साळी, िमराठी.डमराठी.आट्व (ड्रलॉइ मंग आचणा पटमेंबिंदू ठरलेलटग), पुणा. ले
शी. अ. तेरमु. हेरकळ, बमराठी.ए.(ऑ.), म लेणाव्मराठी (ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा).
शी. शी. वि. हवकोरॉनिराि, िमराठी.डमराठी.आट्व (ड्रलॉई मंग आचणा पटमेंबिंदू ठरलेलटग), ती मंडळोंडार (ती मंडळा. उदगमराठीर, चि. ्ाती मंडळरावे म्हणूर).

ऋणवरॉनिद्श
मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशा्ा अवकोश नि लेकोश न स मंससा मंवकोश निमराठी व वराज्यकती मंडळ्यक्तींवकोश निमराठी अवकोश नि लेकोश न प्रकोश नार ले साहाय्यराज्य 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 मंच्या अध्राज्या आकोश नंना समृतराज्या इ. पुरवरावे म्हणूवकोश नि बिंदू ठरलेलकोश नवा तराज्या मंिा वापर कोश नरणराज्यास
अवकोश निुमती मंडळमराठी द लेऊवकोश नि तराज्या मंवकोश निमराठी चवश्वकोश नविश्वकोशास महत्त्वाची होय. वािमराठी मदती मंडळ कोश न ले्मराठी. तराज्या मंिा कोश नंना समृती मंडळजती मंडळापरावे म्हणूव्वकोश न चवकोश निद्षेश पुढील सं ले कोश नरमराठीती मंडळ आहविश्वकोती मंडळ :
अचवकोश नि् रविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, म लेह लेकोश नर (चि. बु्ढील संाणाा).
‘इ मंचडराज्यवकोश नि एकसप्र लेस’ कोश नाराज्यिर्मिती ही सर्वा्राज्य, एकसप्र लेस टलॉवस्व, मु मंबई.

इनरम्षेशवकोश नि चडपाट्वमटमेंट, चद रलॉराज्य् सवमराठीचडश ॲकोश नॅड लेममराठी ऑर साराज्यनस लेस, सटलॉकोश नहविश्वकोम, सवमराठीडवकोश नि.
इननसटटरावे म्हणूट रलॉर चद सटडमराठी ऑर चरच्िवकोश नि, पुणा ले.

कोश नाराज्यिर्मिती ही सर्वा्राज्य अधीन ठेमराठीक्षकोश न, ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि ऑर इ मंचडराज्यवकोश नि ऑटविश्वकोमविश्वकोबाइ् मॅनराज्युरॅकिरस्व, मु मंबई.
कोश नु्सचिव, ममराठीरती मंडळ चवदापमराठीठी , ममराठीरती मंडळ.
कोश नु्सचिव, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई

कोश नु्सचिव, मुकती मंडळ चवदापमराठीठी , पचचिम बर्मित्वकोश नि.

कोश नु्सचिव, मविश्वकोहवकोश नि्ा् सुखाचडराज्या चवदापमराठीठी , उदराज्यपरावे म्हणूर.
कोश नु्सचिव, मह चौवकोश निमराठी चवदापमराठीठी , गारगविश्वकोटमराठी.

कोश नंना समृचष स मंिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.
गा मंगु्मराठी, अरुणा; रविश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, कोश न्कोश नत्ता.
प्रा. गविश्वकोडबविश्वको्, ले रा. द.; मु मंबई.

डलॉ. घाणा लेकोश नर, व. मु.; बिंदू ठरलेलििवड, पुणा. ले
सह चौ. घमैसास, वास मंती मंडळमराठी; पुणा ले.

िाधीन ठेव, प्रकोश नाश; प्र लेस रविश्वकोटविश्वकोगारर, पुणा ले.

चिल्या वीस वरहा माचहती मंडळमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र शासवकोश नि, बु्ढील संाणाा.
‘टाइम्हणून स ऑर इ मंचडराज्या’ कोश नाराज्यिर्मिती ही सर्वा्राज्य, मु मंबई.
डवकोश नि्लॉप इ मंचडराज्या च्. कोश न्कोश नत्ता.

डाराज्यर लेकटर, चद टाटा ए मंचिचवकोश निअबिंदू ठरलेलरग अस अँड ्विश्वकोकोश नविश्वकोमविश्वकोचटवह कोश न मंपवकोश निमराठी च्.; पुणा ले.
ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.

चद र लेडर् चरपनब्कोश न ऑर िम्ववकोश निमराठी, मु मंबई.
दमराठीपकोश न रविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.

द लेशपा मंड ले, अचवकोश नि् ए.; छाराज्याचित्रिकोश नार, वाबिंदू ठरलेलशद, ठी ाणा ले.
दमैचवकोश निकोश न ‘सकोश नाळ’ कोश नाराज्यिर्मिती ही सर्वा्राज्य, पुणा. ले
वकोश निॅशवकोश नि् पविश्वको्ट्र्षेट गॅ्रमराठी, ् मं डवकोश नि.
वकोश निाईकोश न, अरुणा; मु मंबई.

प्रा. पाटमराठी्, मा. घविश्वको.; कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.

प्रमुख चवश्वसती मंडळ, बिंदू ठरलेलििवड द लेवससावकोश नि ्ट्रसट, बिंदू ठरलेलििवड, पुणा ले.

प्र लेस इनरम्षेशवकोश नि बराज्यरावे म्हणूरविश्वको, गवहनमर्न्मेंट ऑर इ मंचडराज्या, मु मंबई.
प्रविश्वकोप्राराज्यटर, राि चव्ास आरस्व सटुचडओ, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
बवकोश निारस बिंदू ठरलेलहदरावे म्हणू चवदापमराठीठी , वाराणासमराठी.

बाग ले, मह लेश बमराठी.; रविश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
बारटक्क ले, चव. म.; रविश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, पुणा ले.

बाइटरवह लेट,्व वह लेवकोश नि्वर; अधराज्यक्ष, डाइम्र-बटमेंरस कोश न मंपवकोश निमराठी, सटटगाट्व, प. िम्ववकोश निमराठी.
चबचटश ओवहरसमराठीि एअरव लेि कोश नलॉपकॉर्पोर लेशवकोश नि, मु मंबई.

चबचटश हाराज्यकोश नचमशवकोश निर इवकोश नि व लेसटवकोश नि्व इ मंचडराज्या, मु मंबई.

भ मंडार ले, वहमराठी. कोश न ले.; इ मंडविश्वकोराज्यरावे म्हणूरविश्वकोचपराज्यवकोश नि मचशवकोश निरमराठी कोश न मंपवकोश निमराठी प्रा. च्., मु मंबई.
भारती मंडळ इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, पुणा. ले

भारती मंडळमराठीराज्य ववकोश निसपती मंडळमराठी सव्षेक्षणा चवभाग, पुणा. ले
मराठी मराठी साचहतराज्य पचरषद, हमैदराबाद, आ मंध प्रद लेश.

महाराष्ट्र राज्राज्य ्विश्वकोकोश नसाचहतराज्य सचमती मंडळमराठी, चशक्षणा उपस मंिा्कोश न, पुणा. ले
माकस म्हणून राज्यरावे म्हणू्र भववकोश नि, पुणा. ले

माळमराठी, श मं. ती मंडळु.; रविश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, मु मंबई.
चमरिकोश नर, उमरसाह लेब; चमरि, चि. सा मंग्मराठी.
मुनस्म सतराज्यशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, पुणा ले.

शमराठीमती मंडळमराठी मविश्वकोदमराठी, म लेहती मंडळाब सविश्वकोहराब; कोश नु्ाबा, मु मंबई.
राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी ऑर कोश नटमेंचबि, कोश नटमेंचबि.

राज्यरावे म्हणूरविश्वकोचपराज्यवकोश नि ऑग्ववकोश निाराज्यझ लेशवकोश नि रलॉर नराज्यरावे म्हणूनक्अर चरसि्व, सवकोश नि्व (CERN), चिचवकोश निवहा (नसवतझ्मिंड).
रािदरावे म्हणूती मंडळावास, मॅ्ॅगॅसमराठी (मादागासकोश नर); वकोश निवमराठी चदलमराठी.

डलॉ. वाघ, अ. भा.; राष्ट्रमराठीराज्य समुद्रचवजावकोश नि स मंससावकोश नि, डविश्वकोवकोश निा-पलॉ् (गविश्वकोवा).
वाचणाज्राज्य दरावे म्हणूती मंडळावास, इझ्ाए्; मु मंबई.

वाचणाज्राज्य दरावे म्हणूती मंडळावास, राज्यरावे म्हणू.एस.एस.आर्.; वकोश निवमराठी चदलमराठी.
बिंदू ठरलेलशगर ले, वहमराठी. आर्.; पुणा. ले

बिंदू ठरलेलशद ले, माधीन ठेवराव; चवकोश निमिर्मिती ही सर्वाती मंडळा-चदगदश्वकोश न, कोश नविश्वकोल्या वीस वरहापरावे म्हणूर.
चशरविश्वकोडकोश नर, ह लेम मंती मंडळ वहमराठी.; छाराज्याचित्रिकोश नार, मु मंबई.

शमराठी. स मंससावकोश नि माचणाकोश न प्रभरावे म्हणू, माचणाकोश नवकोश निगर, चिल्या वीस वरहा बमराठीदर (कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).
शमराठी. समस्व वराज्याराज्याम म मंचदर, दादर, मु मंबई.

स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि रलॉर चद कोश ननल्या वीस वरटवह लेशवकोश नि ऑर साराज्यनस, पुणा ले.

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, समािकोश नल्या वीस वरराज्याणा चवभाग, पुणा ले.

स मंिा्कोश न, सटमें्ट्र् सलॉल्या वीस वरट अस अँड मरमराठीवकोश नि कोश न लेचमकोश नल्या वीस वरस चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, भाववकोश निगर (गुिराती मंडळ).
स मंिराज्य रविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.

डलॉ. बिंदू ठरलेलसग, ि ले. एन.; साराज्य मंचटसट, चडनवहिवकोश नि ऑर ि लेवकोश नि लेचटकस, इ मंचडराज्यवकोश नि ॲचगकोश नल्या वीस वरिर् चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट,
वकोश निवमराठी चदलमराठी.

हाटकोश नर, वकोश निाग लेश; छाराज्याचित्रिकोश नार, ठी ाणा ले.
हाराज्यकोश नचमशवकोश नि ऑर इ मंचडराज्या; मा् ले.

चहमा्राज्यवकोश नि रॅ्मराठी ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि, मु मंबई.

मराठी विश्वकवकोशाते िापरले्रा संक्षेपांिी रादी
मराठी संक्षेप

अक्र.

अवकोश निुक्रमा मंकोश न

परावे म्हणू.

परावे म्हणूव्व

अवकोश निु.

अवकोश निुवाद/अवकोश निुवादकोश न

ब मं.

ब मंगा्मराठी

अस अँचप.

अस अँचपअर

म. भा.

मराठी मराठी भाषा मंती मंडळर

आ मं.ए.

आ मंती मंडळरराष्ट्रमराठीराज्य एकोश नकोश न

माराज्यअस अँचप.

माराज्यक्रविश्वकोअस अँचपअर

इ.

इतराज्यादमराठी

चमअस अँचप.

चमच्अस अँचपअर

इ मं. भा.

इ मंगिमराठी भाषा मंती मंडळर

चमममराठी.

चमच्ममराठीटर

इ. स.

इसवमराठी सवकोश नि

ममराठी.

ममराठीटर

उ.

उत्तर

म लेवलॉ.

म लेगॅवलॉट

उदा.

उदाहरणाास्व

रा. स मं.

रासाराज्यचवकोश निकोश न स मंघटवकोश नि

कोश नॅ

कोश नॅ्रमराठी

च्.

च्टर

कोश नार.

कोश नारकोश नमराठीद्व

वलॉ.

वलॉट

चकोश नगॅ.

चकोश न्विश्वकोगॅम

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 लेनल्या वीस वरसअस 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 नॅमरावे म्हणू.

कोश नॅ्रमराठीमरावे म्हणूल्या वीस वरराज्य

चकोश नकोश नॅ.

चकोश न्विश्वकोकोश नॅ्रमराठी

चकोश नममराठी.
चकोश नममराठी.

इ मंगिमराठी शमराठीष्वकोश नास्व

चकोश न्विश्वकोममराठीटर
२

चकोश नवलॉ.
°कोश न ले.

च्. परावे म्हणू.
गॅ.

चकोश न्विश्वकोवलॉट

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

म.
म. शमराठी.
चम.

चमगॅ.

चमच्.
मंना समृ.

म्हणून राज्यरावे म्हणूगॅ.
्ॅ

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

सस.
स ले.

मराठी मराठी

मराठी मराठी शमराठीष्वकोश नास्व
चमचवकोश निट

चमच्गॅम

चमच्च्टर
मंना समृतराज्यरावे म्हणू

माराज्यक्रविश्वकोगॅम
्ॅचटवकोश नि

वाती मंडळावरणामराठीराज्य दाब
चवचशष्ट उषणाती मंडळा
वहविश्वकोल्या वीस वरट

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

बिंदू ठरलेलह.

बिंदू ठरलेलहदमराठी

प.

पचचिम

ह ले.

ह लेकटर

िह चौ. सटमेंममराठी.
द.

िह चौरस सटमेंचटममराठीटर
दचक्षणा

सटमेंममराठी.

सटमेंचटममराठीटर
३

चह.
ह लेच्.

घवकोश नि सटमेंचटममराठीटर
चहिरमराठी
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 अनराज्यत्रि आ् लेल्या वीस वरराज्या वकोश निोंदमराठीिा चवकोश निदश्वकोश न अस ले् , ती मंडळर

ती मंडळविश्वको शबद ⇨ अशा चिनहाच्या अध्राज्या पुढील सं ले चती मंडळरपा दश्वचव् ले्ा आह ले . एखादा वकोश निोंदमराठीती मंडळमराठी् चवचशष्ट मिकोश नुराशमराठी चवषराज्यदृषटा
चवकोश निगचडती मंडळ अशमराठी दुसरमराठी वकोश निोंद चवकोश निर्मितदष्ट कोश नरती मंडळावकोश निा कोश न मंसाती मंडळ [→] अस ले बाणाचिनह वापरूवकोश नि तराज्यापुढील सं ले तराज्या वकोश निोंदमराठीि ले वकोश निाव चद् ले
आह ले.

