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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 अठ्ठावराज्या

अठावमराठीस वषर्वांती मंडळ ज्राज्या चवचवधीन ठे राज्यविश्वकोिवकोश निा आखल्या अठ्ठावराज्या तराज्या मंपमैकोश नमराठी १९ वकोश निविश्वकोवहटमेंबर १९६० ्ा ती मंडळकोश न्वती मंडळमराठीस्व श्री. लक्ष्ममराठी . ्कमणाशास्त्मराठी िविश्वकोशमराठी
राज्या मंचराज्या अधराज्यक्षती मंडळ लेखा्मराठी वकोश नि लेम् लेल्या अठ्ठावराज्या 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 अठावमराठीस वषवर्षे मराठी मराठी भाषा आचणा साचहतराज्य राज्या मंचराज्या अचभवंना समृद्धमराठीसाठी मराठी आपल्या अठ्ठावराज्या वाङ्मयीन यमराज्यमराठीवकोश नि

राज्यविश्वकोिवकोश निा मंदार 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 नारचराज्या साचहतराज्याचराज्या
प्रकोश नाशवकोश निास्व अवकोश निुदावकोश नि लेहमराठी चद्मराठी. म मंडळाचराज्या राज्या एकोश नरावे म्हणूणा वाङ्मयीन यमराज्यमराठीवकोश नि कोश नाराज्य्वक्रमाती मंडळ सविर्मिती ही सर्वाती मंडळ महत्त्वाची होय. वािा व महाराष्ट्र
शासवकोश निािा मावकोश निबिबदरावे म्हणू ठी र् ले्ा प्रकोश नल्या अठ्ठावप म्हणून हणाि ले प्रतराज्य लेकोश नमराठी सुमार ले हिार पंना समृष्ठांच्या ा मंचराज्या 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 नल्या अठ्ठावपासाठी 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 मंडळाचराज्या 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 राज्यापुढील सं लेहमराठी िा्ावराज्याि ले आह ले.
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शी. अ. िा. आपटते, एम.एससमराठी.; ए.एम.पमराठी.आरर.आय. (् मं डवकोश नि), साहायराज्यकोश न चवभागमराठीराज्य वराज्यवससापकोश न

(ती मंडळा मंचत्रिकोश न), रासाराज्यचवकोश निकोश न प्रचक्रराज्या, बलॉम्हणून ब ले टाराज्यस्व इ मंटरवकोश निॅशवकोश नि् च्चमट लेड (मविश्वकोदमराठी सटविश्वकोवकोश नि), मु मंबई.

डॉ. वकोश निा. रा. आपटते, एम.बमराठी.बमराठी.एस. (मु मंबई), मािमराठी िमराठीफ म लेचडकोश न् स लेक्र लेटरमराठी, व लेसटवकोश नि्व इ मंचडराज्या ्ाइफ
इनशुअरनस कोश न मंपवकोश निमराठी व मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, शरमराठीरचक्रराज्याचवजावकोश नि व चवकोश नंना समृचती मंडळचवजावकोश नि, आराज्यर्वांग् वमैदकोश न महाचवदा्राज्य,
साती मंडळारा; पुणा. ले

वदिंगत म. वि. आपटते, बमराठी.एससमराठी.; एम.बमराठी.बमराठी.एस. वमैदकोश नमराठीराज्य अचधीन ठेकोश नारमराठी, कोश नमैवल्या अठ्ठावराज्यधीन ठेाम, ्विश्वकोणाावळा;
प्रािाराज्य्व, स लेवासदवकोश नि, पुणा. ले

शी. मरमु. वद. आपटते, एम.ई. (चसनवह्), चवकोश निवंना समृत्त म लेिर; 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. आपटते, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

वदिंगत जोशीते. डब्लययू. आयरवकोश नि, बमराठी.डमराठी.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, चवल्या अठ्ठावसवकोश नि
महाचवदा्राज्य, मु मंबई; साती मंडळारा.
सौ. िीणा आलासते, एम.ए., मराठी मराठी सममराठीचक्षकोश न व ब मंगा्मराठी साचहतराज्याचराज्या अभ्यराज्याचसकोश ना, कोश न्कोश नत्ता.
डॉ. प. म. आलतेगािकर, एम.ए.; एम.एड.; डमराठी.पमराठी.एस.; पमराठीएच.डमराठी., उपप्रािाराज्य्व व प्रमुख, पदवराज्युत्तर

चवभाग, ि मंद्रश लेखर आगाश ले शारमराठीचरकोश न चशक्षणा 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 ऑफ साराज्यनस, मु मंबई; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.
शी. माधि इमारतते, िमराठी.डमराठी.आट्व (फाइवकोश नि), मुकती मंडळ वराज्यवसाराज्यमराठी चित्रिकोश नार, कोश नविश्वकोफराड (ठी ाणा ले).
प्रा. द. ह. ओक, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, मुधीन ठेविश्वकोिमराठी महाचवदा्राज्य, फ्टणा; 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.

प्रा. स. जोशी. ओक, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, चवबि्गडवकोश नि महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.
डॉ. कृ. ह. ओगलते, ए्र.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.
डॉ. ि. शं. कदम, एम.ए; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचती मंडळहास चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.
प्रा. संभाजोशीी कदम, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंबिटग), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेष्ठांच्या ाती मंडळा, सर ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑफ आट्व;

वराज्यनकती मंडळचित्रिणाकोश नार व कोश न्ासममराठीक्षकोश न, ठी ाणा ले.

वदिंगत 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

डॉ. म. अ. करंदीकर, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रपाठी कोश न, मराठी मराठी चवभाग, चदलमराठी चवदापमराठीठी , चदलमराठी.
डॉ. वि. रा. करंदीकर, एम.ए., पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य; प्रमुख

स मंपादकोश न, मराठी मराठी शबदकोश नविश्वकोश, महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य स मंसकोश नंना समृचती मंडळ म मंडळ, पुणा ले.

वदिंगत वश. ल. करंदीकर, बमराठी.ए., मराठी मराठी ् लेखकोश न व वंना समृत्तपत्रिकोश नार, पुणा. ले
डॉ. वकोश निा. वि. करबेतेलकर, 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.
वदिंगत स. मा. करमळकर, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त चशक्षकोश न, खामगाव (चि. बु्ढील संाणाा).
वदिंगत ि. भ. कर्मितणक, वाङ्मयीन यमराज्य चवशारद, डाराज्यर लेकटर, ् लेबर एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि सनवह्वस, मु मंबई.
सौ. ववकोश निशा कण्, एम.ए.; बमराठी.एड., वाई.

पुणा ले.

वदिंगत जोशी. वकोश निी. कि्, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य,

वदिंगत सरमुशील किळतेकर, एम.ए.; ए्रए्र.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा; अ मंशकोश नाच्कोश न प्राधराज्यापकोश न, गवहनमर्न्मेंट ्लॉ
कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.
प्रा. य. शं. कळमकर, एम.ए.; एम.च्ट., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इ मंगिमराठी चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर

महाचवदा्राज्य, वाई.

वदिंगत जोशी. गवको. काणते, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; ए.आय.आय.एससमराठी.; ए.एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त
स मंिा्कोश न, चडपाट्वमटमेंट ऑफ कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.
शी. मा. शी. कारिटते, बमराठी.ए. (ऑ.); बमराठी.टमराठी., चवकोश निवंना समृत्त ् लेफट. कोश नवकोश नि्व्, वाई.
शी. उ. कते. काववकोश निटकर, ऊस चवश लेषज, पाड लेगाव (चि. साती मंडळारा).
वदिंगत. बेा. मवको. काववकोश निटकर, एम.ए.; ए्रए्र.बमराठी.; बमराठी.एससमराठी., चिटणामराठीस, भारती मंडळ इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न

म मंडळ, पुणा ले.

प्रा. गवको. कृ. कानहतेरते, बमराठी.आि्व.; िमराठी.डमराठी.आट्व.; ए.आय.आय.ए.; ए.आय.टमराठी.पमराठी.; 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.
सौ. सरमुलभा कापडी, बमराठी.ए. (ऑ.); बमराठी.एड., वाई.
डॉ. अ. रा. कामत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, गविश्वकोख् ले राज्राज्यशास्त् व अस्वशास्त्

स मंससा, पुणा. ले

शी. गौरीश कायवकणी, अधराज्यापकोश न, श्री. लक्ष्ममराठी. भद्रकोश ना्मराठी उच्च माधराज्यचमकोश न शाळा, गविश्वकोकोश नणा्व (कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).
शीमती वकोश नियवकोश निा कारखावकोश निीस, एम.ए.; एम.चफ्र. (भरावे म्हणूगविश्वको्); एम.ए. (मराठी मराठी), प्राधराज्याचपकोश ना, मलॉडवकोश नि्व
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
प्रा. वकोश नि. वि. कारतेकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य,

कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.

वदिंगत वकोश निा. गवको. कालतेलकर, एम.ए.; डमराठी.च्ट. (पॅचरस), 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 मंडळ कोश नविश्वकोश चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.

वकोश निागपरावे म्हणूर.

शी. मवको. िी. काळीकर, एम.एससमराठी. (गचणाती मंडळ), मािमराठी स मंपादवकोश नि साहायराज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई;

वदिंगत. कते. वकोश निा. काळते, बमराठी.ए.; ए्रए्र.बमराठी., मराठी मराठी वकोश निाट व चित्रिपट चदगदश्वकोश न आचणा ् लेखकोश न, पुणा ले.
डॉ. शी. िा. काळते, 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.
शीमती अंजोशीली कीत्डवकोश निते, एम.ए., मु मंबई.
शीमती शला करमुंियूर, एम.एससमराठी.; ए्रए्र.एम., प्राधराज्याचपकोश ना, आय.ए्र.एस. चवचधीन ठे महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
प्रा. ह. िा. करमुबेतेर, बमराठी.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, राज्या मंचत्रिकोश न अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी

महाचवदा्राज्य, पुणा ले; कोश नुडाळ (ती मंडळा. िाव्मराठी, चि. साती मंडळारा).

शी. अववकोश निरद्ध करमुलकणक, एम.ए., ् लेखकोश न व कोश नवमराठी, कोश नलॉननटवकोश नि लेनट् प्रकोश नाशवकोश नि, पुणा. ले
डॉ. अ. रा. करमुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी , पुणा. ले
प्रा. गवको. म. करमुलकणक, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, आरस्व अस अँड कोश नलॉमस्व कोश नलॉ् लेि, कोश नराड; पुणा. ले
डॉ. वकोश निा. ह. करमुलकणक, एम.ए.; पमराठीएि.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त साहायराज्यकोश न अचभ् लेख चवकोश निद लेशकोश न, राष्ट्रमराठीराज्य

अचभ् लेखागार, वकोश निवमराठी चदलमराठी.

वदिंगत वकोश निी. बेा. करमुलकणक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सहराज्यविश्वकोगमराठी प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
शी. वप्र. खं. करमुलकणक, बमराठी.एससमराठी. (ए मंचिचवकोश निअबिरग); एफ.आय.ई.; सहसदसराज्य, आरर.आय.एन.ए.;
सलागार अचभराज्य मंती मंडळा व मािमराठी प्रमुख स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी , सटमें्ट्र् वलॉटर अस अँड पलॉवर चरसि्व सट लेशवकोश नि, खडकोश नवास्ा;
पुणा ले.

डॉ. 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 ऑफ सविश्वकोश् सटडमराठीि (चटळकोश न महाराष्ट्र चवदापमराठीठी ), पुणा. ले
प्रा. र. ग. करमुलकणक, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, इननसटटरावे म्हणूट ऑफ साराज्यनस, मु मंबई.
डॉ. िा. म. करमुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, भाषा स मंिा्वकोश निा्राज्य, मु मंबई.
प्रा. िा. मा. करमुलकणक, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, वसई (चि. ठी ाणा ले).
डॉ. वि. शी. करमुलकणक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, मावकोश निवशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ. शयामकांत 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. सरमु. कते. करमुलकणक, एम.ए.; ए्रए्र.बमराठी, प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, कोश नम्ववमराठीर भाऊराव पाटमराठी्
महाचवदा्राज्य, इस्ामपरावे म्हणूर.
शी. करमुमार कतेतकर, बमराठी.ए., चवश लेष वाती मंडळिर्मिती ही सर्वाहर, ‘द इकोश नलॉवकोश निलॉचमकोश न टाइम्हणून स’, ठी ाणा ले.

डॉ. अशवकोक रा. कतेळकर, एम.ए. (पुणा ले); पमराठीएच.डमराठी. (कोश नलॉवकोश निवर्षे्), प्राधराज्यापकोश न, अवकोश निुराज्यविश्वकोचिती मंडळ भाषाचवजावकोश नि,
प्रगती मंडळ अधराज्यराज्यवकोश नि कोश नटमेंद्र, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि अस अँड पविश्वकोसट गॅज्राज्युएट चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, पुणा. ले
वदिंगत क. िा. कतेळकर, एम,एससमराठी. (मु मंबई), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त उपप्रािाराज्य्व चवकोश नि प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भरावे म्हणूचवजावकोश नि

चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश 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. कतेळकर, 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 निौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या महाचवदा्राज्य, पुणा ले; मािमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, खटाव
चमल्या अठ्ठावस, मु मंबई; पुणा. ले
प्रा. शं. वह. कतेळशीकर, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, पा्वर्षे महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
डॉ. ववकोश निवकोश निाद क्योंडतेकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेकोश नारमराठी, म ले. एचशराज्यवकोश नि पटमेंरस इ मंचडराज्या, च्. मु मंबई.
डॉ. वयं. िा. कवकोटबेागते, एम.ए; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, बिहदमराठी चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर

महाचवदा्राज्य, वाई.

डॉ. द. गं. कवकोपरकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; व लेदती मंडळमराठीस्व; पाच्ती मंडळमराठीस,्व स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, श्री. लक्ष्ममराठी. प मंिम ख लेमराि
महाचवदा्राज्य, साव मंती मंडळवाडमराठी; और मंगाबाद.

कोश नराड.

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

शीमती अरंधती खंडकर, एम.ए., प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, ती मंडळकोश न्वशास्त् व ती मंडळत्त्वाची होय. वजावकोश नि चवभाग,
एस.आय.ई.एस. कोश नलॉ् लेि ऑफ आरस्व अस अँड साराज्यनस, मु मंबई.
शीमती प्रतेमलता खंडकर, एम.ए., वाई.
शीमती साधवकोश निा खडपतेकर-बेहरमुलकर, िमराठी.डमराठी.आट्व; चडप्विश्वकोमा इवकोश नि आट्व एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि; बॅि्र ऑफ फाइवकोश नि

आट्व, ‘स लेकोश न मंड ग लेड आर्मितटसट’, कोश नाटरावे म्हणू्ववकोश नि चफल्या अठ्ठावम राज्युचवकोश निट; चफल्या अठ्ठावम्हणून स चडनवहिवकोश नि, पुणा ले.

वदिंगत ग. ह. खरते, 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

डॉ. परमु. वि. खांडतेकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग,
इननसटटरावे म्हणूट ऑफ साराज्यनस, वकोश निागपरावे म्हणूर.
डॉ. ि. सी. खरमुसपते, 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.

डॉ. आ. वि. खतेडतेकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग व स मंराज्यविश्वकोिकोश न, परमराठीक्षा
सुधीन ठेार चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.

मु मंबई.

शी. वि. गवको. खवकोबेरतेकर, एम.ए. (स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, पुराचभ् लेख चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य,

प्रा. कृ. म. गद्रते, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ, ले पुणा. ले
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. वकोश निा. स. गाडते, एम.ए., वाघविश्वको्मराठी (ती मंडळा. कोश नविश्वकोर लेगाव).
प्रा. अ. प. गावकोश नियू, 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.

वदिंगत ल. िा. गरमुजोशी्डर, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, नवहकटविश्वकोचरराज्या ज्राज्युचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न्
इननसटटरावे म्हणूट, मु मंबई.
वदिंगत कमल गवकोखलते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., ् लेचखकोश ना व स मंशविश्वकोचधीन ठेकोश ना; प्राधराज्याचपकोश ना, वकोश निौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

डॉ. ग. शी. गवकोखलते, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., साराज्य मंचटचफकोश न ऑचफसर, टाटा इननसटटरावे म्हणूट ऑफ
फ मंडामटमेंट् चरसि्व, मु मंबई.

पुणा ले.

शी. मवको. वकोश निा. गवकोखलते, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त साहायराज्यकोश न वाती मंडळावरणावमैजाचवकोश निकोश न, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ ले,

शी. िा. परमु. गवकोखलते, 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.

डॉ. सौ. शवकोभवकोश निा गवकोखलते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचती मंडळहास व प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य स मंसकोश नंना समृती मंडळमराठी , पुणा ले

चवदापमराठीठी , पुणा. ले

शी. शी. परमु. गवकोखलते, बमराठी.एससमराठी., ् लेखकोश न, प्रकोश नाशकोश न, शास्त्मराठीराज्य उपकोश नरणाा मंि ले कोश नारखावकोश निदार, सामाचिकोश न
आचणा रािकोश नमराठीराज्य कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळवर्षे, पुणा ले.
डॉ. शी. बे. गवकोगटते, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); एम.ए.; एम.एड.; डमराठीप.एड.; पमराठीएच.डमराठी., सहस मंिा्कोश न,

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

डॉ. शी. ह. गवकोडबेवकोलते, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., चवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि फलॉर चद
कोश ननल्या अठ्ठावटवह लेशवकोश नि ऑफ साराज्यनस, पुणा ले.
शीमती रतेखा गवकोरते, एम.ए.; राष्ट्रभाषा प्रवमराठीणा, सामाचिकोश न व सा मंसकोश नंना समृचती मंडळकोश न कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळवर्ती, राराज्यपरावे म्हणूर.
शी. वि. पां. गवकोसािी, डमराठी.एम.ई.; डमराठी.ई.ई.; ए.एम.आय.ई. (म लेक.); बमराठी.ई. (म लेक.), कोश नम्वशा्ा

कोश नाराज्य्वद लेशकोश न, राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी साराज्यनस अस अँड इनसटन्स्ट्रुमटमेंट लेशवकोश नि सटमेंटर, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.

डॉ. गं. बे. गामवकोपाधयते, 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. घवकोश नि, एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवभाग चवभाग, िमराठी. एस. कोश नलॉ् लेि,

खामगाव (चि. बु्ढील संाणाा).

डॉ. अ. मा. घाटगते, एम.ए. (पा्मराठी-प्राकोश नंना समृती मंडळ); एम.ए. (स मंसकोश नंना समृती मंडळ); पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रधीन ठेावकोश नि
स मंपादकोश न, स मंसकोश नंना समृती मंडळ कोश नविश्वकोश; प्रधीन ठेावकोश नि स मंपादकोश न, प्राकोश नंना समृती मंडळ कोश नविश्वकोश, पुणा ले.
डॉ. वकोश नि. द. घाटगते, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., शास्त्ज, वकोश निॅशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न् ्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा ले.
वदिंगत रा. वि. घाटते, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग

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

शीमती विमल शा. घाडगते, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.
शी. वश. मवको. घसास, सचिव, अचख् भारती मंडळमराठीराज्य मराठी मराठी वकोश निाट पचरषद, मु मंबई.

डॉ. कमल िवहाण, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि साहायराज्यकोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि अस अँड पविश्वकोसट गॅज्राज्युएट चरसि्व
इननसटटरावे म्हणूट, पुणा. ले

पुणा ले.

शी. रामवकोश निार िवहाण, बमराठी.ए. (ऑ.), वचरष्ठांच्या  च्चपकोश न, मासाडमराठी हमा् व इती मंडळर श्री. लक्ष्ममिमराठीवमराठी कोश नामगार म मंडळ,

प्रा. सौ. पल्लिी विडगरमुपकर, एमएससमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना. रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, स मंगम लेश्वर महाचवदा्राज्य,
सविश्वको्ापरावे म्हणूर.
प्रा. मा. कत्र. विपळयूणकर, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); एम.एससमराठी. (् मं डवकोश नि), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न,

रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसटटरावे म्हणूट ऑफ ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, वकोश निवमराठी चदलमराठी; पुणा ले.

डॉ. ि. कत्र. विपळवकोणकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग,
इनसटमराठीटरावे म्हणूट ऑफ साराज्यनस, मु मंबई; पुणा. ले
वदिंगत शं. ल. िवकोरघडते, एम.एससमराठी., मािमराठी वाती मंडळावरणाचवज, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ ले, पुणा ले.
डॉ. द. सी. िौगलते, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष) (पुणा ले); पमराठीएच.डमराठी. (प लेवकोश निचसल्या अठ्ठाववह लेचवकोश निराज्या), स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंिा्कोश न,

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

वदिंगत भा. आ. िौगरमुल,ते एम.एस.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नॅच्फविश्वकोर्मितवकोश निराज्या), मािमराठी कोश नु्गुरू, प मंिाबराव कोश नंना समृचष
चवदापमराठीठी , अकोश नविश्वको्ा.
शी. वक. का. िौधरी, एम.ए., कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी स मंपादकोश न व सचिव, दश्वचवकोश निकोश ना चवभाग, महाराष्ट्र शासवकोश नि, मु मंबई.
सौ. जोशीयशी िौधरी, एम.ए., वाई.
वदिंगत 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., वराज्याखराज्याती मंडळा, राज्राज्यशास्त् चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी ,
कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.

डॉ. अवहलया पां. जोशीगताप, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; ए्रए्र.बमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग,
रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.
सौ. वकोश निंदा जोशीगताप, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.
वदिंगत रा. शी. जोशीवकोग, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
शी. का. िा. जोशीवकोगळतेकर, बमराठी.ई., मािमराठी प्रमुख अचभराज्य मंती मंडळा, पुणा ले.
प्रा. कते. ल. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, दरावे म्हणूरस मंद लेशवहवकोश नि अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी, अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

वदिंगत गवको. वि. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, चशवािमराठी
चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.
डॉ. िं. रा. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
वदिंगत कत्र. वकोश निा. जोशीवकोशी, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.ई., प्राधराज्यापकोश न, राज्या मंचत्रिकोश न अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, महारािा

सराज्यािमराठीराव चवदापमराठीठी , बडविश्वकोद ले.

डॉ. मधरमुकर लकमण जोशीवकोशी, बमराठी.ई. (म लेटॅ्िवर्ती) (पुणा ले); बमराठी.ई. (इ् ले.) (अहमदाबाद); एम.ई.;
पमराठीएच.डमराठी. (राज्य ले्), स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि वराज्यवससापकोश न, इ मंटरवकोश निॅशवकोश नि् चबचझवकोश नि लेस मचशनस कोश नलॉपॉर्पोर लेशवकोश नि, वहररममाँट (अम लेचरकोश ना).
प्रा. म. वि. जोशीवकोशी, बमराठी.ई. (मु मंबई); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.) (मस अँि लेसटर); ए.एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त

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

प्रा. सौ. मीवकोश निाक्षी जोशीवकोशी, एम.एससमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, श्री. लक्ष्ममराठीमती मंडळमराठी वमराठीरम्हणून मा ग मंगाचसरमराठी गल्या अठ्ठावस्व कोश नलॉ् लेि, गु्बगिर्मिती ही सर्वा
(कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).
प्रा. मरमु. य. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, चवबि्गडवकोश नि महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.
डॉ. रा. वकोश निा. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, मराठी वाडा चवदापमराठीठी ,

और मंगाबाद.

प्रा. रा. वभ. जोशीवकोशी; एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, डलॉ. बाबासाह लेब आ मंब लेडकोश नर आरस्व, साराज्यनस अस अँड कोश नलॉमस्व
कोश नलॉ् लेि, महाड; मु मंबई.

सौ. लीवकोश निा जोशीवकोशी, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), पुणा ले.
डॉ. िसंत स. जोशीवकोशी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.
शी. िा. वकोश निा. जोशीवकोशी, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नंना समृचष चवकोश नास अचधीन ठेकोश नारमराठी, कोश नंना समृचष चवभाग, महाराष्ट्र
राज्राज्य; कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.
वदिंगत िदराजोशी ितेणीमाधिशास्त्ी जोशीवकोशी, आराज्युववर्षेदािाराज्य्व, भरावे म्हणूती मंडळपरावे म्हणूव्व प्रािाराज्य्व, आराज्यर्वांग् वमैदकोश न महाचवदा्राज्य,

साती मंडळारा; प्रमुख स मंपादकोश न, आराज्युववर्षेदमराठीराज्य महाकोश नविश्वकोश; सदसराज्य, आराज्युववर्षेद स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, महाराष्ट्र शासवकोश नि; आराज्युववर्षेदमराठीराज्य
चिचकोश नतसा, स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि, ् लेखवकोश नि व अधराज्यापवकोश नि; मु मंबई.
शी. वही. एम. जोशीवकोशी, बमराठी.ए., उपाधराज्यक्ष, कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न वकोश निाट स मंघ, ब मंग्विश्वकोर.
सौ. इंदयू वटळक, बमराठी.एससमराठी.; वंना समृत्तपत्रिचवदा पदचवकोश ना, वंना समृत्तपत्रिमराठीराज्य स मंपादवकोश नि व ् लेखवकोश नि, पुणा ले.

प्रद लेश).

वदिंगत वयं. द. वटळक, एम.ए.; बमराठी.एड., प्राधराज्यापकोश न, चवव लेकोश नवर्मितधीन ठेवकोश निमराठी महाचवदा्राज्य, हमैदराबाद (आ मंध्र

प्रा. अ. स. टवकोणगांिकर, एम.ई.; एम.आय.ई., प्राधराज्यापकोश न, ससापतराज्य अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग,
अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, कोश नराड.
प्रा. विजोशीया टवकोणगािकर, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, फटमेंि चवभाग, एनल्या अठ्ठावफनसटवकोश नि महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
डॉ. गवको. त. टवकोणपी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
वदिंगत मा. ग. टवकोळ,ते एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, गविश्वकोपाळ कोश नंना समृषणा

गविश्वकोख् ले महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.

डॉ. क. अ. ठकार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग,
मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.
डॉ. म. िा. ठ्योंबेरते, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नापरावे म्हणूस चवश लेषज, महातमा

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

प्रा. िंद्रकरमुमार डांगते, एम.ए.; एम.एड., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, कोश नलॉ् लेि ऑफ एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, बाशवर्ती; पुणा ले.

वदिंगत िा. रा. ढमढतेर,ते एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, पुणा. ले
डॉ. ग. िा. तगारते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व चशक्षणााचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र राज्राज्य चशक्षणा
स लेवा, कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.
डॉ. प्रमवकोद तलगतेरी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, सटमेंटर ऑफ िम्ववकोश नि सटडमराठीि सकोश नरावे म्हणू् ऑफ ्स अँगव लेचिस,

िवाहर्ा् वकोश नि लेहरू चवदापमराठीठी , वकोश निवमराठी चदलमराठी.

डॉ. सरमु. वकोश नि. तिलते, एम.ए; पमराठीएच.डमराठी. (िवाहर्ा् वकोश नि लेहरू चवदापमराठीठी ), प्रपाठी कोश न, राज्राज्यशास्त् व
्विश्वकोकोश नप्रशासवकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
प्रा. मरमु. शं. तांबेते, बमराठी.एससमराठी. (ए मंचिचवकोश निअबिरग), मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, राज्या मंचत्रिकोश न अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, वकोश नि लेवह्

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

डॉ. शं. गवको. तरमुळपरमुळते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी  व अभ्यराज्यागती मंडळ
प्राधराज्यापकोश न, साऊस एचशराज्या इननसटटरावे म्हणूट, हाराज्यड्रबग्व चवदापमराठीठी ; अचधीन ठेछात्रि, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसटटरावे म्हणूट ऑफ
ॲडवहानसड सटडमराठीि, चसम्ा; पुणा ले.

शी. यदरमुवकोश निार रतते, बमराठी.एससमराठी.; राष्ट्रभाषा रतवकोश नि, मािमराठी स मंपादकोश न, ‘साधीन ठेवकोश निा’ सापती मंडळाचहकोश न, पुणा ले.
शी. घ. भ. दशपरमुत्र,ते एम.एससमराठी.; ए.आय.एफ.समराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त मुखराज्य ववकोश निस मंरक्षकोश न, भारती मंडळमराठीराज्य ववकोश निस लेवा,
महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
शी. र. क्यों. दळिी, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.
डॉ. सा. ह. दांडतेगािकर, एम.एससमराठी. (सागर); एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (् मं डवकोश नि); ए्रए्र.बमराठी., मािमराठी

प्राधराज्यापकोश न, कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न चवदापमराठीठी , धीन ठेारवाड; प्रपाठी कोश न, चशवािमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर; प्रािाराज्य्व, द लेवचगरमराठी
महाचवदा्राज्य, और मंगाबाद व श्री. लक्ष्ममराठी चशवािमराठी महाचवदा्राज्य, परभणामराठी; और मंगाबाद.

पुणा ले.

प्रा. वि. ग. दाढते, बमराठी.एम.ई. (राज्यरावे म्हणू.एस.ए.), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, कोश नराड;

शी. म. कि. दातार, बमराठी.ए., कोश न मंत्रिाटदार, पुणा. ले
डॉ. करमुंजोशीवबेहारी 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 लेनशमाँ कोश नलॉ् लेि, कोश नटकोश न (ओचरसा).

डॉ. प्रबेाल दासगरमुपत, 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 अस अँड पविश्वकोसट गॅज्राज्युएट चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, पुणा ले.

डॉ. गरमु. वयं. वदितेकर, एम.ए.; पमराठीएि.डमराठी.; चडप.च्ब., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचधीन ठेपरमराठीक्षकोश न, पुसती मंडळकोश न ले व प्रकोश नाशवकोश नि ले,
मु मंबई.
प्रा. िं. ग. दीवक्षत, डमराठी.एम.ई.ई., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रमुख, राज्या मंचत्रिकोश न अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य

ती मंडळ मंत्रिचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि, पुणा. ले

प्रा. राजोशीा दीवक्षत, एम.ए.; डमराठी.एच.ई., साहायराज्यकोश न प्राधराज्यापकोश न, सपधीन ठेिर्मिती ही सर्वा परमराठीक्षा कोश नटमेंद्र, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
शी. विजोशीय दीवक्षत, िमराठी.डमराठी. (आर्मितकोश नट लेकिर), ए.आय.आय.ए., सलागार व वासती मंडळुचवशारद, ् लेखकोश न,
चित्रिपट सममराठीक्षकोश न व छाराज्याचित्रिकोश नार, वकोश निाचसकोश न.
वदिंगत. वि. मा. दीवक्षत-पटिध्डवकोश नि, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, उपप्रािाराज्य्व व प्रमुख,

रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, इसमाई् राज्युसरावे म्हणूफ कोश नलॉ् लेि, मु मंबई; वकोश निाचसकोश न रविश्वकोड.

प्रा. शी. ह. दीवक्षत, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, ती मंडळत्त्वाची होय. वजावकोश नि चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य,
कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.
वदिंगत हते. वि. दीवक्षत, डमराठी.एम.ई.ई. (कोश नविश्वकोअर ऑफ चसगवकोश निल्या अठ्ठावस), चवकोश निवंना समृत्त ् लेफट. कोश नवकोश नि्व्, पुणा ले.
डॉ. िंदरमुलाल गं. दरमुबेते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.च्ट., चवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, बिहदमराठी चवभाग,

कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न चवदापमराठीठी , धीन ठेारवाड (कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).

डॉ. शां. भा. दतेि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, गुणाश्री. लक्ष्ममराठी प्राधराज्यापकोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि अस अँड
पविश्वकोसट गॅज्राज्युएट चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, पुणा. ले
वदिंगत य. वकोश निा. दतेिधर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, इचती मंडळहास चवभाग, पा्वर्षे कोश नलॉ् लेि; रूपार ले्

कोश नलॉ् लेि; मचह्ा चवदा्राज्य, चव् लेपा्वर्षे; मु मंबई.

डॉ. हते. ग. दतेवहारते, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, टाटा इनसटटरावे म्हणूट ऑफ फ मंडामटमेंट् चरसि्व,
मु मंबई.

प्रा. कृ. कते. दतेशपांडते, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा; ले
वकोश निाचसकोश न रविश्वकोड.
डॉ. वि. भा. दतेशपांडते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, मलॉडवकोश नि्व महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
डॉ. स. ह. दतेशपांडते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., चवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, कोश नंना समृचष अस्वशास्त्, अस्वशास्त् चवभाग, मु मंबई

चवदापमराठीठी , मु मंबई; मािमराठी स मंपादकोश न, ‘समाि प्रबविश्वकोधीन ठेवकोश नि पचत्रिकोश ना’, पुणा ले.

प्रा. सरमुधाकर दतेशपांडते, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग व प्रमुख, िमराठीवचवजावकोश नि चवभाग,
आरर. डमराठी. वकोश निॅशवकोश नि् कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.
प्रा. हरीश दतेशमरमुख, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); ए्रए्र.एम., आय.ए्र.एस. चवचधीन ठे महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
प्रा. वग. द. दतेकशगकर, बमराठी.ए. (ऑ.) (् मं डवकोश नि); एम.ए. (राज्य ले्), प्राधराज्यापकोश न, चिवकोश निमराठी इचती मंडळहास, भाषा व

वाङ्मयीन यमराज्य; सलागार स मंपादकोश न, ‘िाराज्यवकोश निमराठीि चरपविश्वकोट’्व , वकोश निवमराठी चदलमराठी.

प्रा. िं. कृ. दतेसाई, एम.एससमराठी.; एम.चफ्र., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, स मंगमवकोश नि लेर महाचवदा्राज्य,
स मंगमवकोश नि लेर.
प्रा. करमु. वि. पं. द्योंद,ते एम.एससमराठी., मािमराठी प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, साराज्यनस कोश नलॉ् लेि,

वकोश निागपरावे म्हणूर; नराज्यरावे म्हणूराज्यलॉकोश न्व.

डॉ. वयं. वि. द्रविड, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, बिहदमराठी चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य,
कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.
डॉ. वत्र. वकोश निा. धम्यावधकारी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंिा्कोश न, वमैचदकोश न स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, पुणा ले.
वदिंगत भासकरराि धारप, बमराठी.ई., चित्रिपट ती मंडळ मंत्रिज, चित्रिपट चवकोश निमिर्मिती ही सर्वाती मंडळ, ले चवती मंडळरकोश न, चित्रिपटचवषराज्यकोश न

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

शी. ए. रा. ध्योंगडते, बमराठी.ए.; बमराठी.कोश नलॉम. (् मं डवकोश नि), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त चशक्षणा स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
डॉ. रमतेश ध्योंगडते, एम.ए. (इ मंगिमराठी); एम.ए. (भाषाचवजावकोश नि); पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न भाषाचवजावकोश नि चवभाग,
ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि अस अँड पविश्वकोसट गॅज्राज्युएट चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, पुणा. ले
डॉ. सययद वकोश निईमरमुदीवकोश नि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी.

वदिंगत ि. वि. वकोश निगरकर, एम.ए.; आय.पमराठी.एस., कोश नमा मंड मंट िवकोश निर्, हविश्वकोमगारस्व व डाराज्यर लेकटर, चसनवह्

चडफ लेनस; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त पविश्वको्मराठीस महाचवकोश निरमराठीक्षकोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई.

डॉ. भवको. सरमुं. वकोश नििलकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.बमराठी.एस., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, इननसटटरावे म्हणूट ऑफ
साराज्यनस, मु मंबई; स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न शास्त्ज, इ मंचडराज्यवकोश नि कोश नौननस् ऑफ ॲचगकोश नल्या अठ्ठाविर् चरसि्व, वकोश निवमराठी चदलमराठी; मु मंबई.
डॉ. शं. आ. वकोश नििलगरमुंदकर, एम.ए. (अस्वशास्त्); एम.ए. (राज्राज्यशास्त्); पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्र-कोश नु्गुरू,

पुणा ले चवदापमराठीठी ; प्रािाराज्य्व, मलॉडवकोश नि्व महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

डॉ. म. कृ. वकोश निाईक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; ए.एम. (प लेवकोश निचसल्या अठ्ठाववह लेचवकोश निराज्या), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इ मंगिमराठी चवभाग,
कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न चवदापमराठीठी , धीन ठेारवाड (कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).
डॉ. सरमुरतेश वकोश निाडकणक, एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, मु मंबई.
शी. जावकोश नितेश्वर वकोश निाडकणक, एम.ए., ्च्ती मंडळ ् लेखकोश न व पत्रिकोश नार, मु मंबई.
डॉ. जोशीयंत वकोश निारळीकर, बमराठी.एससमराठी. (बवकोश निारस); ्ट्राराज्यपलॉस (कोश नटमेंचब्रिि); रस अँग्र; एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.;

डमराठी.एससमराठी. (कोश नटमेंचब्रिि), भारती मंडळमराठीराज्य खगविश्वको्मराठीराज्य भौचती मंडळकोश नमराठीचवज व गचणाती मंडळज ; प्राधराज्यापकोश न, टाटा इननसटटरावे म्हणूट ऑफ
फ मंडामटमेंट् चरसि्व, मु मंबई.
शी. य. रा. वकोश नितेवकोश निते, 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.; चडप्विश्वकोमा इवकोश नि बुकोश न पनब्बिशग, सहस मंपादकोश न, ओचरए मंट ्माँगमवकोश नि च्.,
मु मंबई.
शी. बेाळ जोशी. पंवडत, एम.ए.; ए्रए्र.बमराठी.; साचहतराज्यचवशारद, क्रमराठीडासममराठीक्षकोश न व ् लेखकोश न;

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

सौ. भागयशी पंवडत, बमराठी.ए.; चडप्विश्वकोमा इवकोश नि िररवकोश निॅच्झम, वाई.
डॉ. अ. वि. पटिध्डवकोश नि, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी. (ट लेक.), स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि चवभाग,
समराठीबा चरसि्व सटमेंटर, मु मंबई.

प्रा. मधरमुसयूदवकोश नि पटिध्डवकोश नि, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, स. कोश ना. पाटमराठी् बिसधीन ठेुदुग्व महाचवदा्राज्य,
मा्वणा.

मु मंबई.

सौ. शरमुभदा अ. पटिध्डवकोश नि, एम.एस.ए.एम. (गुिराती मंडळ आराज्युववर्षेद चवदापमराठीठी ), खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य,

डॉ. सौ. सवरता अ. पटिध्डवकोश नि, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., शास्त्मराठीराज्य स मंशविश्वकोचधीन ठेकोश ना, वकोश निॅशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न्
्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा ले.
डॉ. स. य. परांजोशीपते, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ए.झ लेड.; डमराठी.ए.एस.एफ. (मु मंबई), प्राधराज्यापकोश न,

प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा; ले खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, पुणा. ले

वदिंगत. शं. आ. परांडतेकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर;
स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, िवकोश निती मंडळा महाचवदा्राज्य (द लेवि मंद कोश नलॉ् लेि), अिु्ववकोश निवकोश निगर; कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.
डॉ. मवको. वद. पराडकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; साचहतराज्य रतवकोश नि, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, कोश न ले. वहमराठी. प लेडरकोश नर

कोश न्ा, चवजावकोश नि व वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य, मु मंबई; मावकोश निद कोश नु्पती मंडळमराठी, बम्हणून बई बिहदमराठी चवदापमराठीठी , मु मंबई.

डॉ. सौ. कसधरमु. अ. पराडकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग,
गवहनमर्न्मेंट इनसटमराठीटरावे म्हणूट ऑफ साराज्यनस, वकोश निागपरावे म्हणूर.
डॉ. सरमुधाकर पिार, एम.ए.; बमराठी.एड., समराठी.ि ले.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, वंना समृत्तपत्रिचवदा चवभाग,

मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.

डॉ. सरमुहास पळशीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, राज्राज्यशास्त् चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
वदिंगत म. प. पांडते, पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, रचशराज्यवकोश नि चवभाग, सटमें्ट्र् इननसटटरावे म्हणूट ऑफ इ मंनग्श
अस अँड फलॉचरवकोश नि ्स अँगव लेचिस, हमैदराबाद (आ मंध्र प्रद लेश).
डॉ. प्र. ग. पाटणकर, बमराठी.ई. (ससापतराज्य); पमराठीएच.डमराठी. (ट लेक.); मािमराठी उपमहावराज्यवससापकोश न, मु मंबई चवदुत

पुरवठी ा व पचरवहवकोश नि उपक्रम; भरावे म्हणूती मंडळपरावे म्हणूव्व अधराज्यक्ष व महावराज्यवससापकोश न, चदलमराठी पचरवहवकोश निा्राज्य; मािमराठी उपाधराज्यक्ष व
महावराज्यवससापकोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य माग्व पचरवहवकोश नि महाम मंडळ; स मंिा्कोश न, सटमें्ट्र् इननसटटरावे म्हणूट ऑफ रविश्वकोड ्ट्रॅनसपविश्वकोट्व
(्ट्र लेबिवकोश निग अस अँड चरसि्व), पुणा ले.

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

वदिंगत 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

शी. पाि्डतीकरमुमार, 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. का. ग. वपत्रते, एम.ए., चब्रिग लेचडराज्यर (चवकोश निवंना समृत्त), प्रमुख, स मंरक्षणाशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
वदिंगत शी. वयं. परमुणतांबेतेकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, फलॉर लेसट चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, माराज्यवकोश निलॉर
फलॉर लेसट प्रलॉडकरस चवभाग, ड लेहराडरावे म्हणूवकोश नि; स मंिा्कोश न, ्ॅकोश न चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, रा मंिमराठी.
शी. वि. गवको. पेंढारकर, स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी स मंिा्कोश न, चरझवह्व बॅकोश न ऑफ इ मंचडराज्या, मु मंबई;

अस्वसलागार, बस अँकोश न ऑफ टा मंझाचवकोश निराज्या, मु मंबई.

शी. कृ. वद. पतेशिा, एम.एससमराठी.; डमराठी.िमराठी. (मु मंबई); एफ.िमराठी.ए. (् मं डवकोश नि); एफ.एम.एस., भरावे म्हणूचवजावकोश नि व
रतवकोश निचवदाचवषराज्यकोश न सलागार, पुणा. ले
डॉ. अवकोश निरमुराधा पवकोतदार, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, मराठी मराठी चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. शी. परमु. पवकोतवकोश निीस, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, चडपाट्वमटमेंट ऑफ कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी,

मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.

प्रा. वद. गवको. फडकते, बमराठी.ई. (चसनवह्); एम.ई. (चसनवह्); ए.एम.आय.ई. (भारती मंडळ), प्राधराज्यापकोश न,
ससापतराज्य अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी चवभाग, अचभराज्या मंचत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
वदिंगत वकोश निा. ह. फडकते, एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
वदिंगत अ. शी. फाटक, बमराठी.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एम.ए., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त वकोश निभविश्वकोवकोश निाटचवकोश निर्मितमती मंडळमराठी प्रमुख,

आकोश नाशवाणामराठी, माचहती मंडळमराठी आचणा वकोश निभविश्वकोवाणामराठी खाती मंडळ ले, कोश नटमेंद्र सरकोश नार, पुणा ले.

शी. ध. शं. फाळकते, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), साती मंडळारा रविश्वकोड (ती मंडळा. कोश नविश्वकोर लेगाव).
डॉ. शी. शं. बेहरमुलकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रािाराज्य्व, श्री. लक्ष्ममराठी बा्मुकोश नु मंद स मंसकोश नंना समृती मंडळ महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
डॉ. िंद्रकांत बेांवदिडतेकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, बिहदमराठी चवभाग, मु मंबई चवदापमराठीठी ,
मु मंबई.

डॉ. परमु. वि. बेापट, एम.ए.; ए.एम.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, पुणा ले व चदलमराठी चवदापमराठीठी ; पुणा. ले
प्रा. श. रा. बेवकोटते, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.
शी. सरमु. ि. बेवकोराटते, बमराठी.ए.(ऑ.), वाई.
डॉ. गवको. कते. भट, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न (स मंसकोश नंना समृती मंडळ), महाराष्ट्र एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि सनवह्वस;

आिमराठीव सदसराज्य व स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, भा मंडारकोश नर प्राचराज्यचवदा स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंचदर, पुणा. ले

करमु. वकोश निवलवकोश निी भट, एम.एससमराठी., मािमराठी स मंपादवकोश नि साहायराज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; पुणा ले.
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 दरमुग्या भागित, एम.ए., ् लेचखकोश ना, मु मंबई.
डॉ. वकोश निवलवकोश निी भागित, एम.ए.; िमराठी.डमराठी.आट्व; पमराठीएच.डमराठी.; ए.एम., साहायराज्यकोश न अचधीन ठेवराज्याखराज्यातराज्या, सर ि ले.

ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑफ आट्व, मु मंबई.

शी. भा. वि. भागित, एफ.समराठी.आय.; ए.समराठी.आरर.ए.; डमराठी.कोश नलॉम., भरावे म्हणूदृशराज्य वासती मंडळुचशल्या अठ्ठावपज व उदावकोश निचवदा
सलागार, पुणा. ले
डॉ. सौ. कमल य. भालतेराि, ए्र.समराठी.पमराठी.एस. (मु मंबई), खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, वाई.
डॉ. य. तयं. भालतेराि, एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, वाई.
प्रा. अ. शी. भािते, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
शी. प्रभाकर भािते, अवकोश निुभवमराठी व वराज्यास मंगमराठी र मंगभरावे म्हणूषाकोश नार व र मंगभरावे म्हणूषाती मंडळज, पुणा. ले
वदिंगत शी. द. भािते, बमराठी.ए.; एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती 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., अधराज्यक्ष व प्राधराज्यापकोश न,
ओचरए मंट् चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट अस अँड मॅनराज्युनसक्रप्ट् लायबर ्ाराज्यब्रिरमराठी, कोश न लेरळ चवदापमराठीठी , चत्रिवटमेंद्रम.

प्रा. ग. ल. वभडते, 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.

वदिंगत बे. िा. वभडते, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.
डॉ. वि. प. वभडते, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष); पमराठीएच.डमराठी. (मु मंबई); पमराठीएच.डमराठी. (आराज्यविश्वकोवा), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त सहराज्यविश्वकोगमराठी

अचधीन ठेष्ठांच्या ाती मंडळा, कोश नंना समृचष महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

सौ. सरमुितेता वभडते-िाफतेकर, िमराठी.डमराठी.आट्व; एफ.एम.ए. (वकोश निंना समृतराज्य), भरती मंडळवकोश निाटम वकोश निती मंडळ्वकोश नमराठी व ती मंडळज; ् लेचखकोश ना,
पुणा ले.

मु मंबई.

डॉ. सरमुभाष भतेणडते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य,

शी. प्र. बेा. भवकोईटते, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एड., चशक्षकोश न, श्री. लक्ष्ममराठी चसद्ध लेश्वर हाराज्यसकोश नरावे म्हणू्, ती मंडळडवळ ले सम मंती मंडळ (ती मंडळा.
कोश नविश्वकोर लेगाव, चि. साती मंडळारा).
डॉ. कि. तयं. भवकोपटकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मवकोश निविश्वकोचवजावकोश नि चवभाग,

गुिराती मंडळ चवदापमराठीठी ; पुणा. ले

डॉ. अरण भवकोसलते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचती मंडळहास चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.
वदिंगत 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.
डॉ. र. बेा. मंिरकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., वराज्याखराज्याती मंडळा व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, रा. व. वकोश निाराराज्यणाराव

बविश्वकोरावकोश न ले महाचवदा्राज्य, श्री. लक्ष्ममराठीरामपरावे म्हणूर.

प्रा. मरमु. का. महाजोशीवकोश नि, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, चवदभ्व महाचवदा्राज्य,
अमरावती मंडळमराठी.
प्रा. सरमुवकोश निंदा महाजोशीवकोश नि, एम.च्ट., अचधीन ठेवराज्याखराज्यातराज्या, िम्ववकोश नि भाषा चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
प्रा. सते. रा. मळगी, एम.ए.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्रािाराज्य्व, ्ा् बहादरावे म्हणूर कोश नलॉ् लेि, सागर (कोश नवकोश नििर्मिती ही सर्वाटकोश न).

सौ. ितरमुरा मांढरते, एम.ए.; बमराठी.एड., वाई.
डॉ. म. शी. माटते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास व स मंसकोश नंना समृती मंडळमराठी आचणा

पुराती मंडळत्त्वाची होय. वचवदा, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि अस अँड पविश्वकोसट गॅज्राज्युएट चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, पुणा ले.

शी. अ. गवको. मायदतेि, बमराठी.ई.; एम.आय.ई. (भारती मंडळ), स लेवाचवकोश निवंना समृत्त अचभराज्य मंती मंडळा, पुणा ले.
प्रा. वद. द. माहरमुलकर, एम.ए.; चडप.बि्नगवनसटकस (एबिडबरविश्वको), चवकोश निवंना समृत्त प्रपाठी कोश न व प्रमुख, भाषाशास्त्
चवभाग, महारािा सराज्यािमराठीराव चवदापमराठीठी , बडविश्वकोद. ले
वदिंगत िा. 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) व सनमानराज्य प्राधराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास आचणा स मंसकोश नंना समृती मंडळमराठी, 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).

शी. प्रकाश वमसाळ, एम.ए.; बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.च्ब.; समराठी.ए.आय.आय.बमराठी., ग मंसा्राज्य अचधीन ठेकोश नारमराठी, वा. गविश्वको.
कोश नाळ ले ग मंसा्राज्य, बस अँकोश न ऑफ महाराष्ट्र, पुणा. ले
डॉ. म. अ. मतेहेंदळते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश नंना समृती मंडळ चवभाग व मािमराठी सहराज्यविश्वकोगमराठी प्रमुख

स मंपादकोश न, स मंसकोश नंना समृती मंडळ कोश नविश्वकोशचवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि अस अँड पविश्वकोसट गॅज्राज्युएट चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, पुणा ले; स मंपादकोश न,
महाभारती मंडळािा सा मंसकोश नंना समृचती मंडळकोश न कोश नविश्वकोश, भा मंडारकोश नर ओचरए मंट् चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, पुणा ले.
डॉ. अशवकोक मवकोडक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, सविश्वकोनवहएती मंडळ अभ्यराज्यास कोश नटमेंद्र, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.
डॉ. सवकोहवकोश नि प्र. मवकोडक, एम.एससमराठी.; डमराठी.एससमराठी. (चिवकोश निमराठीवहा), प्राधराज्यापकोश न, चवकोश नास िमराठीवचवजावकोश नि,

प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले

प्रा. अरकिद. सरमु. मवकोरते, िमराठी.डमराठी.आट्व; ए.एम., प्राधराज्यापकोश न, चित्रिकोश न्ा महाचवदा्राज्य, वकोश निागपरावे म्हणूर.
डॉ. एफ. जोशीते. वबेलतेसकॉवह यावकोश निसतेवकोश नि, पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, कोश नविश्वकोपवकोश निह लेगवकोश नि चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोपवकोश निह लेगवकोश नि
(ड लेनमाकोश न्व).
प्रा. अशवकोक रावकोश निड,ते एम.ए.; ए्रए्र.बमराठी.; स मंगमराठीती मंडळािाराज्य्व, स मंिा्कोश न, मु मंबई चवदापमराठीठी  स मंगमराठीती मंडळ कोश नटमेंद्र, मु मंबई.

डॉ. करमु. उषा रावकोश निडते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि साहायराज्यकोश न, भाषाशास्त् चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि अस अँड

पविश्वकोसट गॅज्राज्युएट चरसि्व इननसटटरावे म्हणूट, पुणा. ले

डॉ. द. र. रावकोश निडते, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ई.एस.आय., प्रपाठी कोश न, प्राचणाचवजावकोश नि चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ. वद. रा. रावकोश निडते, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, सरावे म्हणूकमिमराठीवचवजावकोश नि चवभाग, महाराष्ट्र

ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि फलॉर चद कोश ननल्या अठ्ठावटवह लेशवकोश नि ऑफ साराज्यनस, पुणा ले.

डॉ. प्रमवकोद पा. रायकर, (एस.ि ले.), बमराठी.पमराठी.एच.; ए्र.पमराठी.एच.; एम.ए. (मराठी मराठी); एम.ए.
(मावकोश निसशास्त्); बमराठी.टमराठीएच.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी साहायराज्यकोश न प्राधराज्यापकोश न, ्विश्वकोराज्यविश्वको्ा चवदापमराठीठी , चशकोश नागविश्वको; स मंिा्कोश न व
स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, ‘सवकोश नि लेहसदवकोश नि’, इननसटटरावे म्हणूट फलॉर द सटडमराठी ऑफ चरच्िवकोश नि, पुणा. ले

डॉ. बेा. रं. रायरीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न; भरावे म्हणूती मंडळपरावे म्हणूव्व स मंिा्कोश न, मु मंबई कोश नामगार स मंससा, मु मंबई.
वदिंगत ि. दी. राि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्रपाठी कोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, चशवािमराठी
चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.

पुणा ले.

प्रा. वही. एन. राि, बमराठी.ए.; ए्रए्र.एम., अ मंशकोश नाच्कोश न प्राधराज्यापकोश न, आय ए्र. एस. चवचधीन ठे महाचवदा्राज्य,

शीमती सरमुवकोश निीती राि, एम.ए.; चडप.च्ब.; िम्ववकोश नि भाषा पदचवकोश ना, आय.ए्र.एस. चवचधीन ठे महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.
प्रा. एलए. ए. रॉव्रिगजोशी, प्राधराज्यापकोश न, ढील संटमेंप ले कोश नलॉ् लेि ऑफ आरस्व अस अँड साराज्यनस, पणािमराठी.
प्रा. स. कते. रईकर, एम.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवकोश नंना समृचती मंडळचवजावकोश नि, महातमा फु् ले कोश नंना समृचष

चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (चि. अहमदवकोश निगर).

प्रा. मते. परमुं. रतेग,ते 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.

वदिंगत शं. जोशी. रतेग,ते बमराठी.ई. (म लेक.); ए.एम.आय.ई., वचरष्ठांच्या  कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, गार्मित्कोश न अस अँड कोश न मंपवकोश निमराठी,
मु मंबई.

डॉ. र. गवको. लागयू, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., चवजावकोश निचवषराज्यकोश न ् लेखकोश न, हविश्वकोममराठी भाभा चवजावकोश नि चशक्षणा कोश नटमेंद्र,

टाटा इननसटटरावे म्हणूट ऑफ फ मंडामटमेंट् चरसि्व, मु मंबई.

डॉ. प्र. ग. लाळते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, उसमाचवकोश निराज्या चवदापमराठीठी , हमैदराबाद.
वदिंगत मॅथययू-रायवकोश निर लतेदल्, एम.ए.; पमराठीएच. (म्हणून राज्यरावे म्हणूचवकोश निकोश न); एम.टमराठी.एच.; पमराठीएच.डमराठी., धीन ठेम्वती मंडळत्त्वाची होय. वजावकोश निचवषराज्यकोश न िम्ववकोश नि, इ मंगिमराठी व मराठी मराठीती मंडळरावे म्हणूवकोश नि चवपु् ् लेखवकोश नि, सदसराज्य, ‘सवकोश नि लेहसदवकोश नि’, पुणा. ले
डॉ. वह. तरमु. लवकोखंडते, बमराठी.एससमराठी.; एम.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी., राज्युवकोश नि लेसकोश नविश्वको सकोश नलॉ्र (रचशराज्या),

प्राधराज्यापकोश न, चडपाट्वमटमेंट ऑफ कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.

प्रा. सरमुरेंद्र िडगािकर, एम.ए. (मु मंबई); सर्मितटचफकोश न लेट (हाराज्यड लेल्या अठ्ठावबग्व), 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 महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
वदिंगत मरमु. िरदराजोशीन, एम.ए.; एम.ओ.ए्र.; पमराठीएच.डमराठी., कोश नु्गुरू, मदुराई चवदापमराठीठी , मदुराई

(ती मंडळचमळवकोश निाडरावे म्हणू).

शी. वद. गवको. िाखारकर, एम.पमराठी.एड.; डमराठी.पमराठी.एड., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त स मंिा्कोश न, क्रमराठीडा व राज्युवकोश न स लेवा चवभाग,
महाराष्ट्र राज्राज्य; मािमराठी सदसराज्य-सचिव, महाराष्ट्र राज्राज्य क्रमराठीडा पचरषद; क्रमराठीडाचवषराज्यकोश न ् लेखकोश न, पुणा ले.
शी. श. सं िाघ, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), आस् ले (ती मंडळा. वाई).
शी. गजोशीावकोश निवकोश नि िामवकोश निािाय्ड, एम.एससमराठी., शास्त्ज आराज्यसविश्वकोटविश्वकोप चवभाग, भाभा अणाुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, मु मंबई.
डॉ. अ. सा. िेंगसरकर, एम.डमराठी.; एफ.ए.समराठी.समराठी. (राज्यरावे म्हणू.एस.ए.); एफ.आय.समराठी.ए. (राज्यरावे म्हणू.एस.ए.),

मावकोश निस लेवमराठी हृदरविश्वकोगती मंडळज व चवभाग प्रमुख, कोश न ले.ई.एम. हलॉनसपट्; प्राधराज्यापकोश न हृदरविश्वकोग चिचकोश नतसाशास्त्, गविश्वकोवधीन ठे्ववकोश निदास
सु मंदरदास वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य, मु मंबई.

डॉ. सा. ग. िेंगसकर, एम.डमराठी.; एफ.समराठी.पमराठी.एस., मािमराठी चवश लेष अचधीन ठेकोश नारमराठी व स मंिा्कोश न, वमैदकोश नमराठीराज्य

चशक्षणा, गविश्वकोवा, वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य, पणािमराठी.

शी. जोशी. शी. िद, बमराठी.ई. (ऑ.), उपवराज्यवससापकोश न, प्स अँट सनवह्वस लेस, सटमें्ट्र् िमराठीप प्स अँट, मबिहद्र अस अँड मबिहद्र
च्., मु मंबई.

प्रा. प्र. भ. िद, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवजावकोश नि चवभाग, आरर. वाय. कोश न ले. साराज्यनस
कोश नलॉ् लेि, वकोश निाचसकोश न.
शी. ि. शी. िद, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.) (कोश न लेचमकोश न् ए मंचिचवकोश निअबिरग); एम.एस. (ॲक्रम,

ओहाराज्यओ-राज्यरावे म्हणू.एस.ए.), मािमराठी वराज्यवससापकोश नमराठीराज्य स मंिा्कोश न, सवनसती मंडळकोश न रबर प्रलॉडकरस च्., पुणा ले.

प्रा. वि. गवको. िद, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग,
गवहनमर्न्मेंट कोश नलॉ् लेि ऑफ ए मंचिचवकोश निअबिरग, राराज्यपरावे म्हणूर (मधराज्य प्रद लेश); पुणा ले.
प्रा. द. स. वशरवकोडकर, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.
प्रा. सरमु. स. वशरवकोडकर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, श्री. लक्ष्ममराठीवारणाा महाचवदा्राज्य, वारणाावकोश निगर

(चि. कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर).

वदिंगत जोशीते. एस. वशक्, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व शास्त्ज, चफचिकोश न् चरसि्व ्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी,
अहमदाबाद,
डॉ. सौ. रकसावकोश निा शतेख, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, बिहदमराठी चवभाग, दचहवडमराठी कोश नलॉ् लेि,

दचहवडमराठी, चि. साती मंडळारा.

डॉ. शब्बेीर शतेख, एम.ए. (इचती मंडळहास); एम.ए. (समािशास्त्); एम.ए. (इ मंगिमराठी); पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न,
इचती मंडळहास चवभाग, राज्यशव मंती मंडळ महाचवदा्राज्य, वधीन ठेिर्मिती ही सर्वा.
प्रा. बेाबेरमुराि सडितेलकर, ि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 ऑफ आट्व, मु मंबई; कोश न्ा स मंिा्कोश न, कोश न्ा स मंिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य,
मु मंबई.
डॉ. मवकोश निवकोहरराय सरदतेसाय, एम.ए. (मु मंबई); डमराठी.च्ट. (पॅचरस), प्रमुख, फटमेंि-पविश्वकोती मंडळु्वगमराठीि चवभाग, मु मंबई

चवदापमराठीठी ; प्रमुख स मंपादकोश न, ‘कोश नविश्वकोकोश नणामराठी चवश्वकोश नविश्वकोश’; उपाधराज्यक्ष, गविश्वकोवा–कोश नविश्वकोकोश नणामराठी अकोश नाद लेममराठी, गविश्वकोवा.

डॉ. सतयेंद्रवकोश निार सम्या, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, आधीन ठेुचवकोश निकोश न भारती मंडळमराठीराज्य भाषा चवभाग,
गौहाती मंडळमराठी; अधराज्यक्ष, आसाम अकोश नॅड लेममराठी फलॉर कोश नल्या अठ्ठाविर् चर् लेशनस, गौहाती मंडळमराठी.
डॉ. द. वि. सलगर, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; एम.डमराठी., प्रािाराज्य्व, कोश नंना समृषणाा वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य, कोश नराड.

प्रा. ि. गवको. सहस्त्बेरमुद्धते, 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; मु मंबई.
वदिंगत पी. सांबेमयूतक, बमराठी.ए.; बमराठी.ए्र. (मद्रास), प्रपाठी कोश न, स मंगमराठीती मंडळ चवभाग, मद्रास चवदापमराठीठी ;

प्राधराज्यापकोश न, स मंगमराठीती मंडळशास्त्, वराज्य मंकोश नट लेश्वर चवदापमराठीठी , चती मंडळरुपती मंडळमराठी; चवदापमराठीठी  अवकोश निुदावकोश नि आराज्यविश्वकोगपुरसकोश नंना समृती मंडळ प्राधराज्यापकोश न, मद्रास
(ती मंडळचमळवकोश निाडरावे म्हणू).
प्रा. एकवकोश निार साखळकर, एम.ए., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, राज्राज्यशास्त् चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
शी. तयं. रा. साठते, 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. र. रा. साठते, बमराठी.एससमराठी. (कोश नंना समृचष), वाई.
डॉ. सतयरंजोशीवकोश नि साठते, बमराठी.ए.; ए्रए्र.एम.; एस.ि ले.डमराठी. (वकोश निलॉस्वव लेसटवकोश नि,्व राज्यरावे म्हणू.एस.ए.), प्रािाराज्य्व,

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

डॉ. कृ. रा. सािंत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, चमठी मराठीबाई महाचवदा्राज्य;
वकोश निाटचवषराज्यकोश न ती मंडळज, मु मंबई.
डॉ. आ. ह. साळरमुंखते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, स मंसकोश नंना समृती मंडळ चवभाग, ्ा् बहादरावे म्हणूर शास्त्मराठी

महाचवदा्राज्य, साती मंडळारा.

डॉ. परमु. र. वसरसाळकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मुखराज्य स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, आचदवासमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि प्रचशक्षणा
स मंससा, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.
डॉ. र. कते. सरमुखटणकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भरावे म्हणूचवजावकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ. एस. ए. सरमुभावकोश नि, ए्र.आय.एम.; एच.पमराठी.आय.एम., सुपबिरटटमेंड मंट, गवहनमर्न्मेंट हलॉनसपट् ऑफ

इ मंचडराज्यवकोश नि म लेचडसमराठीवकोश नि, आरामबाकोश नम (मद्रास) व प्रमुख, राज्यरावे म्हणूवकोश निावकोश निमराठी वमैदकोश न चवभाग, चकोश न्पाऊकोश न म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि अस अँड
हलॉनसपट्, मद्रास.

प्रा. यशिंत सरमुमंत, बमराठी.ए.; एम.ए.; एम.चफ्र., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, राज्राज्यशास्त् चवभाग, मलॉडवकोश नि्व

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शी. पनालाल सरमुराणा, बमराठी.ए. (ऑ.); ए्रए्र.बमराठी., वकोश नमराठी् व रािकोश नमराठीराज्य कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळवर्षे, स मंपादकोश न, दमैचवकोश निकोश न
मराठी वाडा, और मंगाबाद.
शी. भा. ग. सरमुि्, एम.ए., मािमराठी सहस मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई.
डॉ. अववकोश निता सतेवकोश नि, एम.ए.; डमराठी. म्हणून राज्युचझकोश न, ‘ए ग लेड आर्मितटसट’, आकोश नाशवाणामराठी व दरावे म्हणूरदश्ववकोश नि; प्रािाराज्यिर्मिती ही सर्वा,

कोश नम्ाद लेवमराठी स मंगमराठीती मंडळ महाचवदा्राज्य, राराज्यपरावे म्हणूर (मधराज्य प्रद लेश).

डॉ. सरमुकरमुमार सतेवकोश नि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., भारती मंडळमराठीराज्य भाषाचवजावकोश नि व धवचवकोश निचविार चवभाग, कोश न्कोश नत्ता
चवदापमराठीठी , कोश न्कोश नत्ता.

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., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भरावे म्हणूचवजावकोश नि चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
वदिंगत शी. प. सवकोहवकोवकोश निी, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, ह मंसराि प्रागिमराठी ठी ाकोश नरसमराठी महाचवदा्राज्य, वकोश निाचसकोश न.
डॉ. बेा. वि. हतिळणते, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, िमराठीवरसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, वमैदकोश नमराठीराज्य

महाचवदा्राज्य, और मंगाबाद.

शी. मवकोही-इदीवकोश नि हावजोशीवकोश निी, एम.ए.; ए्रए्र.बमराठी., प्राधराज्यापकोश न, अर लेचबकोश न, एस. पमराठी. कोश नलॉ् लेि. श्री. लक्ष्ममराठीवकोश निगर.
प्रा. जोशी. वकोश निा. हाटते, 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.
शी. कृ. शं. कहगिते, एम.ए.; चडप.च्ब., चवकोश निवंना समृत्त ग मंसपा्, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
प्रा. म. द. हतेवगष्टते, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, िमराठीवरसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, चमरि म लेचडकोश न्

कोश नलॉ् लेि, चमरि.

प्रा. स. वकोश नि. हवकोवकोश निप, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, स. प. महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
प्रा. सौ. सरमुधा क्षीरसागर, एम.ए., प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, भरावे म्हणूगविश्वको् चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य,
वाई.

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 अभयागत संपादक
शी. ह. ता. इवकोश निामदार, म लेकोश नॅचवकोश निकोश न् डाफरसवकोश निम, वाई.
शी. मा. वभ. कदम, चित्रिकोश नार, बावधीन ठेवकोश नि (ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा).
वदिंगत ग. वि. खरते, चित्रिकोश नार, पुणा. ले
शी. रा. बेा. गरमुजोशीर, चित्रिकोश नार, वाई.
शी. ि. कृ. ग्योंधळतेकर, आट्व डाराज्यर लेकटर, चफल्या अठ्ठावम्हणून स अस अँड डामा; कोश नमर्मितशअ् आर्मितटसट, मु मंबई.
शी. रं. रा. जोशीमदाडते, चित्रिकोश नार, वाई.
शी. शी. कते. वटळक, छाराज्याचित्रिकोश नार, वाई.
शी. शौ. म. डांगते, ए.टमराठी.डमराठी.; बमराठी.ए., ती मंडळासगाव (चि. साती मंडळारा).
शी. िंद्रकांत दतेशमरमुख, चित्रिकोश नार, औ मंधीन ठे (चि. साती मंडळारा).
शी. ध. गते. वकोश निवकोश निािरते, म लेकोश नॅचवकोश निकोश न् डाफरसमवकोश नि, पाडळमराठी (ती मंडळा. ख मंडाळा, चि. साती मंडळारा).
शी. भा. मवको. पावकोश निसते, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंबिटग आचणा कोश नमर्मितशअ्); डमराठी.टमराठी.समराठी., स लेवाचवकोश निवंना समृत्त कोश नमर्मितशअ्
आर्मितटसट, कोश नलॉ् लेि ऑफ चमच्टरमराठी ए मंचिचवकोश निअबिरग, पुणा ले.
शी. जा. रा. फरांदते, म लेकोश नॅचवकोश निकोश न् डाफरसमवकोश नि, वाई.
शी. अ. शी. बेापट, िमराठी.डमराठी.आट्व (कोश नमर्मितशअ्), पुणा. ले
शी. ल. वद. महामरमुवकोश निी, चित्रिकोश नार, वाई.
शी. सरमु. वद. महामरमुवकोश निी, चित्रिकोश नार, वाई.
शी. शौ. क. मरमुलाणी, चित्रिकोश नार, चशर मंब ले (ती मंडळा. कोश नविश्वकोर लेगाव, चि. साती मंडळारा).
शी. वकोश निा. ध. राऊत, ए.एम., माधराज्यचमकोश न चित्रिकोश न्ा चशक्षकोश न, कोश ननराज्याशाळा, वाई.

शी. ि. वि. सकरमुंड,ते चित्रिकोश नार, वाई.
शी. अविवकोश निाश. वकोश निा. साठते, चित्रिकोश नार, वाई.

वाई.

शी. वश. तरमु. सरमुतार, ए.एम., माधराज्यचमकोश न चित्रिकोश न्ा चशक्षकोश न, ती मंडळकोश न्वती मंडळमराठीस्व श्री. लक्ष्ममराठी. ्कमणाशास्त्मराठी िविश्वकोशमराठी चवदा्राज्य,

शी. अ. तरमु. हतेरकळ, बमराठी.ए.(ऑ.), म लेणाव्मराठी (ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा).
शी. शी. वि. हवकोवकोश निराि, िमराठी.डमराठी.आट्व (डलॉइ मंग आचणा पटमेंबिटग), ए.टमराठी.डमराठी., म्हणून राज्यरावे म्हणूर् पटमेंबिटग, ती मंडळोडार (ती मंडळा.
उदगमराठीर, चि. ्ाती मंडळरावे म्हणूर).

ऋणववकोश निद्श
मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशा्ा अवकोश नि लेकोश न स मंससा मंवकोश निमराठी व वराज्यकती मंडळ्यक्तींवकोश 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 मंचराज्या आकोश नंना समृतराज्या इ. पुरवरावे म्हणूवकोश नि बिकोश नवा तराज्या मंिा वापर कोश नरण्राज्यास
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 निदवर्षेश पुढील सं ले कोश नरमराठीती मंडळ आहविश्वकोती मंडळ :
अचवकोश नि् फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, रतवकोश निाचगरमराठी.
आहुिा फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, राज्यवती मंडळमाळ.

इ मंटरवकोश निॅशवकोश नि् सविश्वकोसाराज्यटमराठी फलॉर एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि इनफमर्न्मेंशवकोश नि, टविश्वकोचकोश नओ, िपावकोश नि.
इ मंचडराज्यवकोश नि मशमराठीवकोश नि टरावे म्हणू् मॅनराज्युफॅकिरस्व ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि, मु मंबई.
इ मंदु्कोश नर, चव. ग.; छाराज्याचित्रिकोश नार, कोश नि्वती मंडळ.

इननसटटरावे म्हणूट ऑफ इकोश नलॉवकोश निलॉचमकोश न गविश्वकोस, राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी एनक् लेवह, चदलमराठी.
उपअचभराज्य मंती मंडळा, राष्ट्रमराठीराज्य महामाग्व उपचवभाग क्र. ६६, साती मंडळारा.
उपअचभराज्य मंती मंडळा, साव्विचवकोश निकोश न बा मंधीन ठेकोश नाम उपचवभाग, वाई.

कोश नॅप्ट् लायबवकोश नि एस. नवहकटलॉर, ए.डमराठी.समराठी. टरावे म्हणू गवहवकोश नि्वर ऑफ वकोश निागा्स अँड, मचणापरावे म्हणूर अस अँड चत्रिपुरा, रािभववकोश नि, इ मंफाळ.
कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी अचभराज्य मंती मंडळा, राष्ट्रमराठीराज्य महामाग्व चवभाग क्र. ७, कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.
कोश नु्सचिव, रचवश मंकोश नर चवदापमराठीठी , राराज्यपरावे म्हणूर (म. प्र.).
कोश नु्सचिव, रािससावकोश नि चवदापमराठीठी , िराज्यपरावे म्हणूर.

गा मंगु्मराठी, अरुणा; फविश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, कोश न्कोश नत्ता.
घविश्वकोरपड ले, श मंकोश नरराव; शाहरावे म्हणूपुरमराठी, कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.

िवकोश निस मंपकोश न्व चवकोश निद लेशा्राज्य, रािससावकोश नि राज्राज्य, िराज्यपरावे म्हणूर.
िमराठी. सवरूप र लेचडओ ॲस्ट्रविश्वको सटमेंटर, टाटा इननसटटरावे म्हणूट ऑफ फ मंडामटमेंट् चरसि्व, ऊटकोश नम मंड.
‘टाइम्हणून स ऑफ इ मंचडराज्या’ कोश नाराज्यिर्मिती ही सर्वा्राज्य, मु मंबई.

डाराज्यर लेकटर, टाटा इननसटटरावे म्हणूट ऑफ फ मंडामटमेंट् चरसि्व, मु मंबई.
डाराज्यर लेकटर, टाटा म लेमविश्वकोचरराज्य् हलॉनसपट्, मु मंबई.

डाराज्यर लेकटर, बल्या अठ्ठावग लेचरराज्यवकोश नि कोश नल्या अठ्ठाविर् अस अँड इनफमर्न्मेंशवकोश नि सटमेंटर, वकोश निवमराठी चदलमराठी.
ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.

डलॉ. ती मंडळुळपुळ ले, श मं. गविश्वको.; इ मंचडराज्यवकोश नि इननसटटरावे म्हणूट ऑफ ॲडवहानसड सटडमराठीि, चसम्ा.
दमराठीपकोश न फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.
डलॉ. द लेशपा मंड ले, चव. भा.; पुणा. ले

वकोश निॅशवकोश नि् पविश्वको्ट्रवर्षेट गॅ्रमराठी, ् मं डवकोश नि.
चदव मंगती मंडळ वकोश निाईकोश न, बापरावे म्हणूराव; मु मंबई.
पाटमराठी्, रामराव; कोश नविश्वकोल्या अठ्ठावहापरावे म्हणूर.

पाटमराठी्, स मं. वा.; फविश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, ओग् लेवाडमराठी.

प्र लेचसडटमेंट, बविश्वकोड्व ऑफ ्ट्रसटमराठीि, श्री. लक्ष्ममराठी रमणााश्री. लक्ष्ममम, पविश्वको. चती मंडळरुवनाम्ई (साउस इ मंचडराज्या).
बिाि ऑटविश्वको च्.; पुणा ले.

बोद्र ले, आवकोश नि मंद; चित्रिकोश नार व चशल्या अठ्ठावपकोश नार, पुणा ले.
चब्रिचटश ड लेपराज्युटमराठी हाराज्यकोश नचमशवकोश निर, मु मंबई.

भारती मंडळ इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, पुणा. ले
मराठी मराठी साचहतराज्य पचरषद, हमैदराबाद, आ मंध्र प्रद लेश.

माकोश नवर्षेबिटग मॅवकोश नि लेिर, पमराठी. डमराठी. बिहदुिा वकोश निॅशवकोश नि् हलॉनसपट्, मु मंबई.
माळमराठी, श मं. ती मंडळु.; फविश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, मु मंबई.
श्री. लक्ष्ममराठीमती मंडळमराठी म लेहती मंडळा, चविराज्या; मु मंबई.

रचशराज्यवकोश नि सटमें्ट्र् इननसटटरावे म्हणूट ऑफ इ मंनग्श अस अँड फलॉचरवकोश नि ्स अँगव लेि लेस, हमैदराबाद, आ मंध्र प्रद लेश.
रािदरावे म्हणूती मंडळावास, ती मंडळुकोश न्वसती मंडळावकोश नि; वकोश निवमराठी चदलमराठी.

रािदरावे म्हणूती मंडळावास, राज्यरावे म्हणूगविश्वकोस्ानवहराज्या; वकोश निवमराठी चदलमराठी.

रािदरावे म्हणूती मंडळावास, राज्यरावे म्हणू. एस. एस. आरर.; वकोश निवमराठी चदलमराठी.
रािदरावे म्हणूती मंडळावास, रूमाचवकोश निराज्या; वकोश निवमराठी चदलमराठी.
रािदरावे म्हणूती मंडळावास, ह मंग लेरमराठी; वकोश निवमराठी चदलमराठी.

वाचणाज्राज्यदरावे म्हणूती मंडळावास, िम्ववकोश नि फ लेडर् चरपनब्कोश न, मु मंबई.

स मंिा्कोश न, क्रमराठीडा व राज्युवकोश नस लेवा, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
स मंिा्कोश न, दरावे म्हणूरदश्ववकोश नि कोश नटमेंद्र, वरळमराठी, मु मंबई.
सर ि ले. ि ले. सकोश नरावे म्हणू् ऑफ आट्व, मु मंबई.

सुपबिरट लेड मंट, ती मंडळळ लेगाव िवकोश निर् हलॉनसपट्, ती मंडळळ लेगाव, चि. पुणा. ले
स लेक्र लेटरमराठी, रलॉराज्य् सविश्वकोसाराज्यटमराठी, ् मं डवकोश नि.

मराठी विश्वकवकोशात िापरलतेलया संक्षतेपांिी यादी
मराठी संक्षतेप

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.

चवचशष गुरुतव

िौरस 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 अठ्ठावसअस ती मंडळापमावकोश नि

अश.

अश्वशकती मंडळमराठी

आ.

आकोश नंना समृती मंडळमराठी

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 ननड

कोश नॅमरावे म्हणू.

कोश नॅ्रमराठीमरावे म्हणूल्या अठ्ठावराज्य

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
चवचशष उषणाती मंडळा
वहविश्वकोल्या अठ्ठावट

स मंसकोश नंना समृती मंडळ
स मंवत

समुद्रसपाटमराठी
स लेकोश न मंद

घ. सटमेंममराठी.

घवकोश नि सटमेंचटममराठीटर

सटमेंममराठी.

िौ. चकोश नममराठी.

िौरस चकोश न्विश्वकोममराठीटर

सटमेंममराठी.२

िौरस सटमेंचटममराठीटर

ि.

िनम

बिह.

बिहदमराठी

प.

पच्चिम

ह ले.

ह लेकटर

िौ. सटमेंममराठी.
द.

िौरस सटमेंचटममराठीटर
दचक्षणा

सटमेंममराठी.

सटमेंचटममराठीटर
३

चह.
ह लेच्.

घवकोश नि सटमेंचटममराठीटर
चहिरमराठी
ह लेकटविश्वकोच्टर

इंगजोशीी संक्षतेप
Comp.

Compiled/Compiler

Trans.

Translation/Translator

Ed.

Edited/Editor

Vol./s

Volume/s

विशेष सूचना : चवव लेिवकोश निाचराज्या प्रवाहाती मंडळ आ् ले्ा शबद हा अनराज्यत्रि आ् लेल्या अठ्ठावराज्या वकोश निोदमराठीिा चवकोश निदश्वकोश न अस ले् , ती मंडळर

ती मंडळविश्वको शबद ⇨ अशा चिनहाचराज्या पुढील सं ले चती मंडळरपा दश्वचव् ले्ा आह ले . एखादा वकोश निोदमराठीती मंडळमराठी् चवचशष मिकोश नुराशमराठी चवषराज्यदृषटा
चवकोश निगचडती मंडळ अशमराठी दुसरमराठी वकोश निोद चवकोश निर्मितदष कोश नरती मंडळावकोश निा कोश न मंसाती मंडळ [→] अस ले बाणाचिनह वापरूवकोश नि तराज्यापुढील सं ले तराज्या वकोश निोदमराठीि ले वकोश निाव चद् ले
आह ले.

