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चवदापमराठीठी , हमैदराबाद (आ मंध्र प्रद लेश).
शी. शवकोभवकोश निा ह. अभराज्यंकर, मु मंबई.

राज्राज्य).

शी. एस. जोशीी. आर्गरिाल, स मंिा्कोश न, वकोश निॅशवकोश नि् र लेझस्व अअँड ब् लेडस प्रा. च्. कोश न्कोश नता (प. ब मंगा्

प्रा. क. म. आर्गाशे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, चवव्ग्य श्रद्धांजलडवकोश नि महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.
डॉ. िसंत िा. आर्गाशे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., गुणाश्रमराठी प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी ,
पुणा ले.
शीमती करमुमुमूद अ. आठिले, एम.एससमराठी., स मंगणाकोश न कोश नाराज्य्वक्रमकोश न, हहणूसटवकोश नि, ट लेकसस (अम लेचरकोश ना).

प्रा. सदावशि आठिले, एम.ए., मािमराठी प्रािाराज्य्व, प लेमराि सारडा महाचवदा्राज्य, अहमदवकोश निगर; मािमराठी

प्रभारमराठी चवभाग स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; पुणा ले.

शी. अ. बा. आपटे, बमराठी.ए.; डमराठी.बमराठी.एस.; समराठी.पमराठी.एड., क्रमराठीडा् लेखकोश न, पुणा ले.
डॉ. वकोश निा. रा. आपटे, 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, शरमराठीरचक्रराज्याचवज्ावकोश नि व चवकोश न संस्कृचती मंडळचवज्ावकोश नि, आराज्यर्वांग्य श्रद्धांजल् वमैदकोश न महाचवदा्राज्य,
साती मंडळारा; पुणा. ले

शी. मरमु. वद. आपटे, एम.ई. (चसनवह्), चवकोश निव संस्कृत म लेिर; मािमराठी अधराज्यापकोश न, रक्षा कोश नाराज्यार्याधराज्यराज्यवकोश नि स मंससावकोश नि,
मसहणूरमराठी; आिमराठीव सभासद, औदविश्वकोचगकोश न अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी स मंससा, पुणा. ले
प्रा. वि. वि. आपटे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, फग्य श्रद्धांजलराज्यु्वसवकोश नि

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

वदिंर्गत जोशीे. डब्लराज्युमू. आराज्यरवकोश नि, बमराठी.डमराठी.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, चवल्यापासवकोश नि
महाचवदा्राज्य, मु मंबई; साती मंडळारा.
डॉ. मीरा आरवकोळे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि साहायराज्यकोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अअँड चरसि्व

इननसटट्हणूट, पुणा. ले

डॉ. प. म. आलेर्गािकर, एम.ए.; एम.एड.; डमराठी.पमराठी.एड.; पमराठीएच.डमराठी., प्रािाराज्य्व व प्रमुख, पदवराज्युतर
चवभाग, ि मंद्रश लेखर आगाश ले शारमराठीचरकोश न चशक्षणा महाचवदा्राज्य, पुणा ले; अचधीन ठेषाती मंडळा, चशक्षणाशास्त् चवदाशाखा, पुणा ले
चवदापमराठीठी , पुणा. ले

वदिंर्गत वि. अ. आळतेकर, बमराठी.एससमराठी.; एम.एस.; एससमराठी.डमराठी., स मंिा्कोश न, वकोश निॅशवकोश नि् म लेटॅ्र्मितिकोश न्
्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी, िमश लेटपहणूर (चबहार राज्राज्य).
वदिंर्गत वकोश निा. भा. इवकोश निामदार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नविश्वको् मंचबराज्या), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि

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

वरअर ॲडवमरल राज्य. वकोश नि. इवकोश निामदार, सवकोश निाती मंडळकोश न, रलॉराज्य् वकोश नि लेवह् ए मंचिचवकोश निअवरग कोश नलॉ् लेि, नप्मस (ग लेट
च ब्रिटवकोश नि); सवकोश निाती मंडळकोश न, चडफ लेनस सनवह्वस लेस सटाफ कोश नलॉ् लेि, व लेव्ग्य श्रद्धांजलटवकोश नि; सवकोश निाती मंडळकोश न, वकोश निॅशवकोश नि् चडफ लेनस कोश नलॉ् लेि, वकोश निवमराठी चदलमराठी;
डाराज्यर लेकटर, डलॉकोश नराज्याडस्व अअँड फ््मराठीट मटमेंट लेवकोश निनस, वकोश निवमराठी चदलमराठी.

शी. म. शी. एकबवकोटे, अचधीन ठेकोश नारमराठी, इ मंचडराज्यवकोश नि एअर्ाइनस, वकोश निवमराठी चदलमराठी.
वदिंर्गत द. ह. ओक, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, मुधीन ठेविश्वकोिमराठी महाचवदा्राज्य, फ्टणा; पुणा. ले
वदिंर्गत िा. रा. ओक, बमराठीएससमराठी. (ए मंचिचवकोश निअवरग), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, पारशमराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटट्हणूट
सुरती मंडळ; वाई.
प्रा. स. जोशी. ओक, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, चवव्ग्य श्रद्धांजलडवकोश नि महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.
डॉ. कृ. ह. ओर्गले, ए््.एम.ई. (ऑ.); डलॉकटर लेट (ए मंचिचवकोश निअवरग) (िम्ववकोश निमराठी), स लेवाचवकोश निव संस्कृत उपप्रमुख,

राज्या मंचंत्रिकोश न अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी चवभाग, नवहकटविश्वकोचरराज्या ज्राज्युचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटट्हणूट, मु मंबई.

शी. सरमु. मं. कंटक, बमराठी.एससमराठी. (रसाराज्यवकोश नि); एम.एससमराठी. (प्राचणा); पमराठी.िमराठी.डमराठी.एस., ज्राज्य लेष स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि
साहायराज्यकोश न, र लेशमराठीम स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, पािगणामराठी; पुणा ले.
डॉ. ि. शं. कदम, एम.ए; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी ,

कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

प्रा. संभाजोशीी कदम, िमराठी.डमराठी. आट्व (पटमेंवटग), स लेवाचवकोश निव संस्कृत अचधीन ठेषाती मंडळा, सर ि ले. ि ले. सकोश नहणू् ऑफ आट्व;
वराज्यनकती मंडळचिंत्रिकोश नार व कोश न्ासममराठीक्षकोश न, ठी ाणा ले.
वदिंर्गत कृ. र. करंदीकर, बमराठी.ए.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवज्ावकोश नि

चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ. र्गवको. के. करंदीकर, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; एफ.समराठी.पमराठी.एस. (मु मंबई); एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. (राज्य ले्राज्यहणू.एस.ए.), स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंिा्कोश न, वमैदकोश नमराठीराज्य चशक्षणा व स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि, महाराष्ट्र राज्राज्य; मािमराठी प्राधराज्यापकोश न व अचधीन ठेषाती मंडळा,
वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य; पुणा ले.

वदिंर्गत म. अ. करंदीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रपाठी कोश न, मराठी मराठी चवभाग, चदलमराठी चवदापमराठीठी ,
चदलमराठी.
वदिंर्गत वश. ल. करंदीकर, बमराठी. ए., मराठी मराठी ् लेखकोश न व व संस्कृतपंत्रिकोश नार, पुणा. ले
शी. वि. मवको. करमरकर, एम.कोश नलॉम; बमराठी.ए.; ए््ए््.बमराठी.; समराठी.ए.आय.आय.बमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत उपमुख्यानेराज्य

प्रब मंधीन ठेकोश न, समाधीन ठेावकोश नि चवभाग, बअँकोश न ऑफ महाराष्ट्र, पुणा. ले

प्रा. के. वि. कर्मितडले, बमराठी.एससमराठी.; बमराठीएससमराठी. (ए मंचिचवकोश निअवरग); एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, पुणा. ले
डॉ. आ. वि. कि्, बमराठी.एससमराठी. (पुणा) ले ; डलॉ.र लेर.वकोश निाट् (ट्हणूर्मितबग लेवकोश नि); भुईमहणूग चवश लेषज्, एफ.ए.ओ. प्रकोश नल्यापाप
कोश नाराज्यार्या्राज्य, कोश न संस्कृचष स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा, राज्य लेझमराठीवकोश नि, नपराज्यवकोश निमॅवकोश निा (मराज्यावकोश निमार).
डॉ. कि. शी. कि्, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, खा्सा महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
वदिंर्गत जोशी. वकोश निी. कि्, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, सर परशुरामभाऊ

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शी. रा. वि. कि्, एम.एससमराठी, स लेवाचवकोश निव संस्कृत वराज्यवससापकोश न, वकोश निवसारमराठी ऑइ् प्रलॉडकटस प्रा. च्., वकोश निवसारमराठी
(गुिराती मंडळ राज्राज्य).
वदिंर्गत सरमुशील किळेकर, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा; अ मंशकोश नाच्कोश न प्राधराज्यापकोश न, गवहनमर्न्मेंट ्लॉ

कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.

वदिंर्गत कृ. वकोश निा. कशाळीकर, ए.एम.आय.ई., चवदुत् अचभराज्य मंती मंडळा, चवक्रमराठी वराज्यवससापकोश न, बलॉमब ले गॅर लेि एअर
कोश न मंचडशववकोश निग चडनवहिवकोश नि, मु मंबई.
डॉ. दा. राज्य. कसतरमुरे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, गचणाती मंडळ चवभाग, डलॉ. बाबासाह लेब

आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.

प्रा. राज्य. शं. कळमकर, एम.ए.; एम.च्ट्. (हमैदराबाद), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इ मंगिमराठी चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर
महाचवदा्राज्य, वाई.
शी. स. र्ग. काजोशीरेकर, बमराठी.एससमराठी. ज्राज्युचवकोश निराज्यर साराज्य मंचटचफकोश न ऑचफसर, एकसप्विश्वकोवलि चरसि्व अअँड

ड लेवह्पमटमेंट ्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी, पाषाणा; पुणा ले.

वदिंर्गत जोशी. र्गवको. काणे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; ए.आय.आय.एससमराठी.; ए.एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत
स मंिा्कोश न, चडपाट्वमटमेंट ऑफ कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.
वदिंर्गत. बा. मवको. काववकोश निटकर, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; बमराठी.एससमराठी., चिटणामराठीस, भारती मंडळ इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न

म मंडळ, पुणा ले.

प्रा. र्गवको. कृ. कानहेरे, बमराठी.आि्व.; िमराठी.डमराठी.आि्व.; एफ.आय.आय.ए.; एफ.आय.टमराठी.पमराठी.; एम.एस.
(वकोश निगररिवकोश निा व ससापतराज्य) (राज्यहणू.एस.ए.), प्राधराज्यापकोश न व वकोश निगररिवकोश निा चवभाग प्रमुख , शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शीमती सरमुलभा कापडी, बमराठी.ए. (ऑ.); बमराठी.एड., कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.
वदिंर्गत अ. रा. कामत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, गविश्वकोख् ले राज्राज्यशास्त् व अस्वशास्त्
स मंससा, पुणा. ले
वदिंर्गत वकोश नि. वि. कारेकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, रािाराम

महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

वदिंर्गत वकोश निा. र्गवको. कालेलकर, एम.ए.; डमराठी.च्ट्. (पॅचरस), भाषाशास्त्ज्, स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, ड लेक्कवकोश नि
कोश नलॉ् लेि पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अअँड चरसि्व इननसटट्हणूट, पुणा. ले
डॉ. कि. र्ग. काशीकर, एम.ए.; डमराठी.च्ट्., (पुणा ले चवदापमराठीठी ); डमराठी.च्ट्. (सनमानराज्य, चटळकोश न महाराष्ट्र

चवदापमराठीठी ), स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न प्राधराज्यापकोश न, चटळकोश न महाराष्ट्र चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ. सरमुधा काळदाते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., फ ले्विश्वको आय.एस.समराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, समािशास्त् चवभाग;
स मंिा्कोश न, ॲकोश नड लेचमकोश न सटाफ कोश नलॉ् लेि, डलॉ. बाबासाह लेब आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद; सदसराज्य,
महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.

शी. मवको. िी. काळीकर, एम.एससमराठी. (गचणाती मंडळ), मािमराठी स मंपादवकोश नि साहायराज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई;
वकोश निागपहणूर.
डॉ. अकराज्यकरमुमार म. काळे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याख्यानेराज्याती मंडळा, धीन ठेरमप लेठी  महाचवदा्राज्य, वकोश निागपहणूर.
शीमती शला करमुंिुमूर, एम.एससमराठी.; ए््ए््.एम.; डमराठी.आय.बमराठी.एम., मािमराठी प्राधराज्याचपकोश ना, आय.ए््.एस.

चवधीन ठेमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले व वकोश निॅशवकोश नि् ्लॉ सकोश नहणू् ऑफ इ मंचडराज्या राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी, ब मंग्विश्वकोर; अचधीन ठेवकतराज्या, पुणा ले.

प्रा. जोशी. ब. करमुमठेकर, एम.ए.; बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, फग्य श्रद्धांजलराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य व
ब संस्कृहनमहाराष्ट्र वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. अ. रा. करमुलकण्यवर्गी, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत सुप्रचती मंडळष प्राधराज्यापकोश न, इचती मंडळहास

चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा; ले अधराज्यक्ष, भारती मंडळमराठीराज्य अवकोश निुस मंधीन ठेावकोश नि पचरषद, चदलमराठी (१९७८-१९८१); कोश नु्गुरू, चटळकोश न
महाराष्ट्र चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ. उ. के. करमुलकण्यवर्गी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, चशवािमराठी

चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

शी. का. मं. करमुलकण्यवर्गी, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.ई. (इ् लेनक्ट्रकोश न्), अचभराज्य मंती मंडळा, मु मंबई.
प्रा. कृ. रा. करमुलकण्यवर्गी, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, सर परशुरामभाऊ
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. र्गवको. तराज्यं. करमुलकण्यवर्गी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, ड लेक्कवकोश नि

कोश नलॉ् लेि पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अअँड चरसि्व इननसटट्हणूट, पुणा. ले

शी. िं. जोशी. करमुलकण्यवर्गी, बमराठी.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), ऊस स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, पाड लेगाव (चि. साती मंडळारा).
डॉ. िं. वि. करमुलकण्यवर्गी, बमराठी.ए. (ऑ); एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंिा्कोश न, मतसराज्यविश्वकोदविश्वकोग,
महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई.
प्रा. वद. वभ. करमुलकण्यवर्गी, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, फग्य श्रद्धांजलराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. वकोश निा. ह. करमुलकण्यवर्गी, एम.ए.; पमराठीएि.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत अचभ् लेख उपचवकोश निद लेशकोश न, राष्ट्रमराठीराज्य अचभ् लेखागार,

वकोश निवमराठी चदलमराठी.

वदिंर्गत वकोश निी. बा. करमुलकण्यवर्गी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सहराज्यविश्वकोगमराठी प्राधराज्यापकोश न, कोश न संस्कृचष महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
वदिंर्गत. पं. तरमु. करमुलकण्यवर्गी, बमराठी.एससमराठी. (मु मंबई); डमराठी.आय.आय.एससमराठी. (ब मंग्विश्वकोर); एम.आय.ई.
(भारती मंडळ), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, चवदुत् अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.

शी. वप्र. खं. करमुलकण्यवर्गी, बमराठी.एससमराठी. (ए मंचिचवकोश निअवरग); एफ.आय.ई.; सहसदसराज्य, आर्.आय.एन.ए.;
सलागार अचभराज्य मंती मंडळा व मािमराठी प्रमुख स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी , सटमें्ट्र् वलॉटर अअँड पलॉवर चरसि्व सट लेशवकोश नि, खडकोश नवास्ा;
पुणा ले.

डॉ. मा. र्गरमु. करमुलकण्यवर्गी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, समािशास्त् चवभाग, डलॉ.
बाबासाह लेब आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद; स मंिा्कोश न, वकोश नि लेहरू इननसटट्हणूट ऑफ सविश्वकोश् सटडमराठीि
(चटळकोश न महाराष्ट्र चवदापमराठीठी ), पुणा. ले

डॉ. मवको. स. करमुलकण्यवर्गी, बमराठी.ई. (चवदुत्); एम.ई. (चवदुत्); पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, चवदुत् अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी
चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
डॉ. राज्य. स. करमुलकण्यवर्गी, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष); पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत कोश नापहणूस स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी,

गचळती मंडळधीन ठेानराज्य चवश लेषज्, बटाटा चवसती मंडळार अचधीन ठेकोश नारमराठी, कोश न संस्कृचष उपस मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.

प्रा. र. र्ग. करमुलकण्यवर्गी, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, इननसटट्हणूट ऑफ साराज्यनस, मु मंबई.
डॉ. िा. म. करमुलकण्यवर्गी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., भहणूती मंडळपहणूव्व प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ चवभाग, एनल्यापाफनसटवकोश नि
महाचवदा्राज्य, मु मंबई; स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंिा्कोश न, भाषा स मंिा्वकोश निा्राज्य, मु मंबई.
डॉ. िृंदा करमुलकण्यवर्गी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि साहायराज्यकोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अअँड चरसि्व

इननसटट्हणूट, पुणा. ले

डॉ. शी. रा. करमुलकण्यवर्गी, एम.एस. (ई.एन.टमराठी.) (मु मंबई); डमराठी.ओ.आर्.ए््. (मु मंबई), शल्यापाराज्यचिचकोश नतसकोश न,
सपमराठीि ड लेफवकोश नि लेस अअँड ई. एन. टमराठी. हलॉनसपट्, कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.
प्रा. स. वि. करमुलकण्यवर्गी, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एड.; ए््ए््.एम., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, वसबाराज्यविश्वकोचसस

सविश्वकोसाराज्यटमराठीि ले चवधीन ठेमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

प्रा. शीमती साधवकोश निा करमुलकण्यवर्गी, एम.ए.; एम.चफ्., प्राधराज्याचपकोश ना, सटमेंट ममराठीरा महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
प्रा. सरमु. के. करमुलकण्यवर्गी, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग; पदवराज्युतर
प्राधराज्यापकोश न, कोश नम्ववमराठीर भाऊराव पाटमराठी् महाचवदा्राज्य, इस्ामपहणूर आचणा विती मंडळामणाराव वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य,
चवश्रामबाग, सा मंग्मराठी.

शी. श. म. केतकर, एम.एससमराठी., अधराज्यापकोश न, प्राचणाशास्त्, स मंचधीन ठेपाद प्राचणास मंगहा्राज्य, पुणा. ले
प्रा. शीमती अवकोश निरमुपमा केसकर, एम.ए.; बमराठी.च्ब., वराज्याख्यानेराज्यातराज्या, समािशास्त् चवभाग, वकोश नि लेहरू इननसटट्हणूट
ऑफ सविश्वकोश् सटडमराठीि (चटळकोश न महाराष्ट्र चवदापमराठीठी ), पुणा. ले
डॉ. अशवकोक रा. केळकर, एम.ए. (पुणा ले); पमराठीएच.डमराठी. (कोश नलॉवकोश निर्ने्), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, ती मंडळतकोश ना्मराठीवकोश नि

भाषाचवज्ावकोश नि प्रगती मंडळ अधराज्यराज्यवकोश नि कोश नटमेंद्र, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अअँड चरसि्व इननसटट्हणूट, पुणा ले.
वदिंर्गत इंदरमुमती केळकर, बमराठी.ए. (ऑ.), सामाचिकोश न कोश नाराज्य्वकोश नतराज्यार्या, पुणा ले.

डॉ. र्गवको. रा. केळकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत शास्त्ज्, 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
चमल्यापास, मु मंबई; पुणा. ले

प्रा. शं. वह. केळशीकर, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, पा्र्ने महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
डॉ. वराज्यं. िा. कवकोटबार्गे, एम.ए; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, वहदमराठी चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर
महाचवदा्राज्य, वाई.

कोश नराड.

वदिंर्गत िा. मवको. कवकोळेकर, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत उपप्रािाराज्य्व, मुधीन ठेविश्वकोिमराठी हाराज्यसकोश नहणू्, फ्टणा;

वदिंर्गत र्ग. ह. खरे, सनमानराज्य डमराठी.च्ट्. (पुणा ले चवदापमराठीठी ), इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न व ् लेखकोश न; कोश नाराज्यार्याधराज्यक्ष,
भारती मंडळ इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, पुणा. ले
वदिंर्गत कत्र. रं. खळदकर, िमराठी. बमराठी.वहमराठी.समराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, कोश न संस्कृचष महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
प्रा. म. रा. खावडलकर, प्राधराज्यापकोश न, राज्या मंचंत्रिकोश न अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

डॉ. कृ. का. खातरमु, एम.ए.; डमराठी.एससमराठी. (वकोश निॅट) (वलॉसार्या), वकोश निगरभहणूगविश्वको्शास्त्ज्, बडविश्वकोद. ले
डॉ. प. रा. खावकोश निर्गांिकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., उपस मंिा्कोश न, वकोश निॅशवकोश नि् म लेटॅ्र्मितिकोश न् ्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी,
ती मंडळारामणामराठी (मद्रास), ती मंडळचमळवकोश निाडहणू राज्राज्य.
डॉ. आ. वि. खेडेकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग व

स मंराज्यविश्वकोिकोश न, परमराठीक्षा सुधीन ठेार चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले

प्रा. सरमु. कृ. र्गजोशीेंद्रर्गडकर, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.ई. (चसनवह्); एम.ई.; एम.एस.ई.; ए.एम.आय.ई.,
प्राधराज्यापकोश न, नवहकटविश्वकोचरराज्या िहणूचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटट्हणूट, मु मंबई.
प्रा. प्र. रा. र्गद्, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, प्रती मंडळाप कोश नलॉ् लेि, अमळवकोश नि लेर.
शी. िा. रा. र्गद्, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), उपमुख्यानेराज्य पमराठीकोश न स मंरक्षणा अचधीन ठेकोश नारमराठी, कोश न संस्कृचष स मंिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र

राज्राज्य, पुणा. ले

वदिंर्गत ब. र्गं. र्गरमुंडे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (च्वहरपहणू्), प्रमुख गुणावता चवकोश निराज्य मंंत्रिणा अचधीन ठेकोश नारमराठी, टाटा
ऑइ् चमल्यापास कोश न मं. च्., मु मंबई.
प्रा. का. र. र्गरमुपत, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, कोश न संस्कृचष महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
प्रा. परमु. वक. र्गरमुपता, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, कोश न संस्कृचष महाचवदा्राज्य, वकोश निागपहणूर.
प्रा. रा. द. र्गरमुपते, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, रामवकोश निाराराज्यणा रुईराज्या महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
वदिंर्गत ल. िा. र्गरमुजोशी्कर, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, नवहकटविश्वकोचरराज्या िहणूचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न्

इननसटट्हणूट, मु मंबई.

वदिंर्गत जोशी. द. र्गोंधळेकर, िमराठी.डमराठी.आट्व (मु मंबई); चडप्विश्वकोमा इवकोश नि फाइवकोश नि आट्व (् मं डवकोश नि), चिंत्रिकोश नार;
सदसराज्य, ्च्ती मंडळ कोश न्ा अकोश नादममराठी; मािमराठी अचधीन ठेषाती मंडळा, सर ि ले. ि ले. सकोश नहणू् ऑफ आट्व; मािमराठी कोश न्ा चवभाग प्रमुख,
टाइमस ऑफ इ मंचडराज्या, मु मंबई; मािमराठी कोश न्ा स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई.

वदिंर्गत कमल र्गवकोखले, बमराठी.ए.; पमराठीएच.डमराठी., ् लेचखकोश ना व स मंशविश्वकोचधीन ठेकोश ना; प्राधराज्याचपकोश ना, वकोश निौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
वदिंर्गत मवको. वकोश निा. र्गवकोखले, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत साहायराज्यकोश न वाती मंडळावरणावमैज्ाचवकोश निकोश न, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि

खाती मंडळ ले, पुणा. ले

वदिंर्गत िा. परमु. र्गवकोखले, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), स लेवाचवकोश निव संस्कृत कोश न संस्कृचष उपस मंिा्कोश न, स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि आचणा चशक्षणा,
मु मंबई चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य कोश न संस्कृचषस लेवा, वाई.
डॉ. शवकोभवकोश निा र्गवकोखले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रपाठी कोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अअँड चरसि्व

इननसटट्हणूट, पुणा. ले

शी. शी. परमु. र्गवकोखले, बमराठी.एससमराठी., ् लेखकोश न, प्रकोश नाशकोश न, शास्त्मराठीराज्य उपकोश नरणाा मंि ले कोश नारखावकोश निदार, सामाचिकोश न
आचणा रािकोश नमराठीराज्य कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळर्ने, पुणा ले.
शी. शी. रा. र्गवकोखले, आय.आर्.टमराठी.एस. (चवकोश निव संस्कृत), वराज्यवससापवकोश नि सलागार; मािमराठी स मंिा्कोश न, र लेल्यापाव ले सटाफ

कोश नलॉ् लेि; मािमराठी सदसराज्य, अचधीन ठेसभा, महारािा सराज्यािमराठीराव चवदापमराठीठी , बडविश्वकोद; ले पुणा. ले

डॉ. शी. ब. र्गवकोर्गटे, एम.ए.; एम.एड.; डमराठीप.एड.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत सहस मंिा्कोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि
इननसटट्हणूट ऑफ एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि; मावकोश निद स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न माग्वदश्वकोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसटट्हणूट ऑफ एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, पुणा ले; मावकोश निद
प्राधराज्यापकोश न, सवाममराठी रामावकोश नि मंद ती मंडळमराठीस्व स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा, और मंगाबाद; पुणा ले.

डॉ. अ. स. र्गवकोडबवकोले, एम.डमराठी. (मु मंबई); एफ.आर्.समराठी.पमराठी. (एवडबरविश्वको); एफ.आर्.एफ.पमराठी.एस.
(ग्य श्रद्धांजल्ासगविश्वको); एफ.ए.आय.आय.डमराठी. (मु मंबई), वमैदकोश नमराठीराज्य सलागार, मािमराठी मावकोश निद प्राधराज्यापकोश न, गअँट वमैदकोश नमराठीराज्य
महाचवदा्राज्य, चवचवधीन ठे रुग्य श्रद्धांजलणाा्राज्या मंि ले सलागार, मु मंबई.

शी. प्र. स. र्गवकोडबवकोले, बमराठी.एससमराठी. (धीन ठेाती मंडळुचवज्ावकोश नि), स लेवाचवकोश निव संस्कृत महावराज्यवससापकोश न, म लेसस्व अरव्मराठी इसपाती मंडळ
च्., अ्वर; पुणा. ले
शी. र. वि. र्गवकोडबवकोले, एम.एससमराठी., वाती मंडळावरणावमैज्ाचवकोश निकोश न, पुणा. ले
डॉ. शी. ह. र्गवकोडबवकोले, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., चवकोश निव संस्कृत स मंिा्कोश न, आघारकोश नर स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा

(एम.ए.समराठी.एस.), पुणा. ले

डॉ. मवको. स. र्गवकोसािी, एम.कोश नलॉम.; पमराठीएच.डमराठी.; बमराठी.ए.; ए््ए््.बमराठी.; साचहतराज्यािाराज्य्व, प्रमुख स मंिा्कोश न,
चभकोश नुसा राज्यमासा क्षचंत्रिराज्य वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य आचणा ि ले . डमराठी. समराठी. चबटकोश नविश्वको वराज्यवससापवकोश नि अभराज्यास व स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि
स मंससा, वकोश निाचसकोश न.

शी. वि. पां. र्गवकोसािी, 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 अअँड इनसटन्स्ट्रुमटमेंट लेशवकोश नि सटमेंटर, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
प्रा. प. द. घवकोश नि, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, िमराठी. एस. कोश नलॉ् लेि, खामगाव (चि.

बु्ढाणाा).

प्रा. शीमती सरमुवशला प. घवकोश नि, एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवभाग चवभाग, िमराठी. एस.
कोश नलॉ् लेि, खामगाव (चि. बु्ढाणाा).
शी. ब. र्ग. घिघिे, बमराठी.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), सहराज्यविश्वकोगमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य कोश न संस्कृचष अवकोश निुस मंधीन ठेावकोश नि स मंससा; कोश न संस्कृचष

उपस मंिा्कोश न, वधीन ठेार्या चिल्यापाहा; अधीन ठेमराठीक्षकोश न कोश न संस्कृचष अचधीन ठेकोश नारमराठी, वकोश निागपहणूर चवभाग, वकोश निागपहणूर,
शीमती विमल शा. घाडर्गे, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.

डॉ. ि. मरमु. घाणेकर, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.वहमराठी.एससमराठी.; पदवराज्युतर पदचवकोश ना (ऑस्ट्र लेच्राज्या), स लेवाचवकोश निव संस्कृत
साहायराज्यकोश न आराज्युकती मंडळ, कोश न संस्कृचष म मंंत्रिा्राज्य, भारती मंडळ सरकोश नार; स मंिा्कोश न, कोश नटमेंद्रमराठीराज्य भ लेड प्रिवकोश निवकोश नि क्ष लेंत्रि, वकोश निवमराठी चदलमराठी; पुणा. ले

वदिंर्गत मवको. ल. िंद्रात्रेराज्य, एम.एससमराठी. (गचणाती मंडळ), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य

अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

डॉ. ई. र्गवको. िवहाण, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, पशुचवज्ावकोश नि व दुग्य श्रद्धांजलधीन ठेशास्त् चवभाग, महातमा फु् ले कोश न संस्कृचष
चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (चि. अहमदवकोश निगर).
शी. रामवकोश निार िवहाण, बमराठी.ए. (ऑ.), चवकोश निरमराठीक्षकोश न, पुणा ले मासाडमराठी हमा् व इती मंडळर श्रमिमराठीवमराठी म मंडळ; अधराज्यक्ष,

अचख् भारती मंडळमराठीराज्य दच्ती मंडळ वकोश निाट् स मंम ले्वकोश नि, वकोश निाचसकोश न; पुणा. ले

शीमती िासंती रा. विनमरमुळर्गरमुंद, एम.एससमराठी., मािमराठी प्राधराज्याचपकोश ना, प लेमराि सारडा महाचवदा्राज्य,
अहमदवकोश निगर; पुणा. ले
वदिंर्गत मा. कत्र. विपळुमूणकर, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); एम.एससमराठी. (् मं डवकोश नि), स लेवाचवकोश निव संस्कृत

प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसटट्हणूट ऑफ ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, वकोश निवमराठी चदलमराठी; पुणा ले.

डॉ. ि. कत्र. विपळवकोणकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग,
इननसटट्हणूट ऑफ साराज्यनस, मु मंबई; पुणा. ले
वदिंर्गत शं. ल. िवकोरघडे, एम.एससमराठी., मािमराठी वाती मंडळावरणाचवज्, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ, ले पुणा. ले
वदिंर्गत भा. आ. िौर्गरमुल,े एम.एस.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नॅच्फविश्वकोर्मितवकोश निराज्या), मािमराठी कोश नु्गुरू, प मंिाबराव कोश न संस्कृचष

चवदापमराठीठी , अकोश नविश्वको्ा.

शीमती जोशीराज्यशी िौधरी, एम.ए.; बमराठी.एड., अधराज्याचपकोश ना, अ मंिुमवकोश नि-इ-इस्ाम पनब्कोश न सकोश नहणू्, पािगणामराठी;
वाई.
वदिंर्गत रा. मवको. िौधरी, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, कोश न संस्कृचषचवदा चवभाग, कोश न संस्कृचष महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
प्रा. िसंत िौधरी, एम.ए. (भहणूगविश्वको्); एम.ए. (अस्वशास्त्); बमराठी.एड., अचधीन ठेवराज्याख्यानेराज्याती मंडळा, भहणूगविश्वको् चवभाग,

चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.

डॉ. अशवकोक िौसाळकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, राज्राज्यशास्त् चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी ,
कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

डॉ. अवहलराज्या पां. जोशीर्गताप, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; ए््ए््.बमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग,
रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.
शी. राजोशीेंद्र बा. जोशीर्गताप, बमराठी.एससमराठी.; ए््ए््.एम., अचधीन ठेवकती मंडळा, पुणा. ले
प्रा. रा. र्ग. जोशीाधि, एम.ए., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, एनल्यापाफनसटवकोश नि महाचवदा्राज्य, मु मंबई; चमव्द कोश न्ा

महाचवदा्राज्य, और मंगाबाद; स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रभारमराठी चवभाग स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; पुणा. ले

प्रा. प्र. शं. जोशीािडेकर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, चवव्ग्य श्रद्धांजलडवकोश नि महाचवदा्राज्य,
सा मंग्मराठी.
डॉ. मरमुरलीधर जोशीतली, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अधराज्यक्ष, वसधीन ठेमराठी भाषा, आधीन ठेुचवकोश निकोश न भारती मंडळमराठीराज्य भाषा चवभाग, चदलमराठी

चवदापमराठीठी , चदलमराठी.

शी. अशवकोक जोशीवकोशी, वराज्यावसाचराज्यकोश न उतपादवकोश निा मंि ले अभराज्यासकोश न, पुणा ले.
शी. र्गं. कृ. जोशीवकोशी, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); एम.एससमराठी. (ट लेक.), ए.एम.आय.आय.एम.आय.आय.एम.
(् मं डवकोश नि), रासाराज्यचवकोश निकोश न अचभराज्य मंती मंडळा व कोश नारखावकोश निा वराज्यवससापकोश न, अझविश्वकोफर्नेवकोश नि च्चमट लेड, ठी ाणा ले; मु मंबई.
वदिंर्गत र्गवको. वि. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, चशवािमराठी

चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

वदिंर्गत वकोश निा. ह. जोशीवकोशी, आराज्युवर्नेद चवशारद, सनमावकोश निवकोश निमराठीराज्य सलागार, आराज्युवर्नेद भववकोश नि, मु मंबई.
प्रा. म. वि. जोशीवकोशी, बमराठी.ई. (मु मंबई); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.) (मअँि लेसटर); ए.एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत
प्राधराज्यापकोश न, अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी चवभाग, चडपाट्वमटमेंट ऑफ कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.
प्रा. शीमती मीवकोश निाकी र. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, श्रमराठीमती मंडळमराठी वमराठीरममा ग मंगाचसरमराठी गल्यापास्व कोश नलॉ् लेि,

गु्बगार्या (कोश नवकोश निार्याटकोश न राज्राज्य).

प्रा. र. परमु. जोशीवकोशी, बमराठी.ई.; ए.एम.आय.ई. (भारती मंडळ); समराठी. इ मंचिचवकोश निराज्यर; एम.आय.ई.ई. (् मं डवकोश नि),
प्राधराज्यापकोश न, चवदुत् अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, कोश नराड.
प्रा. राजोशीीि जोशीवकोशी, एम.कोश नलॉम., प्राधराज्यापकोश न, रावसाह लेब पटवधीन ठे्ववकोश नि कोश नचवकोश निष महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

डॉ. रा. वकोश निा. जोशीवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, डलॉ. बाबासाह लेब
आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.
सौ. लीवकोश निा जोशीवकोशी, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), पुणा ले.
शी. िा. वकोश निा. जोशीवकोशी, बमराठी.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), स लेवाचवकोश निव संस्कृत कोश न संस्कृचष चवकोश नास अचधीन ठेकोश नारमराठी, कोश न संस्कृचष चवभाग, महाराष्ट्र

राज्राज्य; कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

वदिंर्गत िद्यराजोशी िेणीमाधिशास्त्ी जोशीवकोशी, आराज्युवर्नेदािाराज्य्व, भहणूती मंडळपहणूव्व प्रािाराज्य्व, आराज्यर्वांग्य श्रद्धांजल् वमैदकोश न महाचवदा्राज्य,
साती मंडळारा; प्रमुख स मंपादकोश न, आराज्युवर्नेदमराठीराज्य महाकोश नविश्वकोश; सदसराज्य, आराज्युवर्नेद स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, महाराष्ट्र शासवकोश नि; आराज्युवर्नेदमराठीराज्य
चिचकोश नतसा स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि, ् लेखवकोश नि व अधराज्यापवकोश नि; मु मंबई.

डॉ. वश. द. जोशीवकोशी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
डॉ. पंवडत टापरे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, मराठी मराठी चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.
वदिंर्गत शी. रा. वटकेकर, पंत्रिप मंचडती मंडळ, मु मंबई.
डॉ. अ. दा. वटलुमू, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
प्रा. वि. शं. टेंबे, डमराठी.ई.ई.; डमराठी.एम.ई.; बमराठी.ई. (इ् लेक.); एम.आय.ई. (भारती मंडळ), प्राधराज्यापकोश न, चवदुत्
अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य ती मंडळ मंंत्रिचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि, कोश नराड.
प्रा. शीमती विजोशीराज्या बा. टवकोणर्गांिकर, एम.ए.; चडप्विश्वकोमा इवकोश नि च्टर लेिर (सलॉबलॉ्ववकोश नि), प्रपाठी कोश न व प्रमुख,

फटमेंि चवभाग, फटमेंि चवभाग, चवद लेशमराठीराज्य भाषा चवभाग, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.

वदिंर्गत मा. र्ग. टवकोळ,े एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, गविश्वकोपाळ कोश न संस्कृषणा
गविश्वकोख् ले महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.
शी. वकोश निा. रा. ठाकुमूर, एम.एससमराठी. (ट लेक.), स लेवाचवकोश निव संस्कृत रासाराज्यचवकोश निकोश न अचभराज्य मंती मंडळा, वकोश निवसारमराठी ऑइ् प्रलॉडकडस

प्रा. च्., वकोश निवसारमराठी (गुिराती मंडळ राज्राज्य).

डॉ. म. िा. ठोंबरे, बमराठी.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष); एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत कोश नापहणूस चवश लेषज्, महातमा
फु् ले कोश न संस्कृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (चि. अहमदवकोश निगर).
प्रा. जा. ल. डाहाके, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, अमरावती मंडळमराठी.

प्रा. आ. रे. वडसुमूझा, एम.ए., मािमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, प्रिा्वकोश नि स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि चवभाग, बडविश्वकोद; ले प्रािाराज्य्व,

मचह्ा महाचवदा्राज्य, कोश नराड.

डॉ. शराज्यामलाल शम्या डवकोर्गरा, शास्त्मराठी (स मंसकोश न संस्कृती मंडळ); प्रभाकोश नर (वहदमराठी); एम.ए.; एम.ओ.ए््. (स मंसकोश न संस्कृती मंडळ),
प मंिाब चवदापमराठीठी , ि मंदमराठीगढ; पमराठीएच.डमराठी. (भाषाचवज्ावकोश नि), आगा चवदापमराठीठी ; प्राधराज्यापकोश न, ् लेखकोश न, स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न;

स लेवाचवकोश निव संस्कृत ग मंसपा्, चवश्व लेश्वरावकोश नि मंद चवश्वब मंधीन ठेहणू भारती मंडळभारती मंडळमराठी अवकोश निुशमराठी्वकोश नि स मंससावकोश नि, प मंिाब चवदापमराठीठी , हविश्वकोचशराज्यारपहणूर;
सुिावकोश निपहणूर टमराठीहरा (चहमाि् प्रद लेश राज्राज्य).
वदिंर्गत िा. रा. ढमढेर,े एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, पुणा. ले
डॉ. म. के. ढिळीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंिा्कोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अअँड चरसि्व

इननसटट्हणूट, पुणा. ले

प्रा. दा. र्गवको. ढिळे, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, फग्य श्रद्धांजलराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
डॉ. र्ग. िा. तर्गारे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व चशक्षणााचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र चशक्षणा स लेवा,
सा मंग्मराठी.
प्रा. र्गवको. रा. ततििादी, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, कोश न संस्कृचष ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि

चवभाग, प मंिाबराव कोश न संस्कृचष चवदापमराठीठी , अकोश नविश्वको्ा; वकोश निागपहणूर.

प्रा. र्ग. मं. तलर्गेरी, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, कोश नमराठीटकोश नचवज्ावकोश नि चवभाग, कोश न संस्कृचष महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.

पुणा ले.

डॉ. सरमु. वकोश नि. तिले, एम.ए; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, राज्राज्यशास्त् व ्विश्वकोकोश नप्रशासवकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी ,

डॉ. कि. िा. तळिलकर, एम.डमराठी. (मु मंबई); एम.आर्.समराठी.पमराठी. (् मं डवकोश नि); एफ.समराठी.समराठी.पमराठी. (राज्यहणू.एस.ए.),
मावकोश निस लेवमराठी प्राधराज्यापकोश न, गअँट वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य; मावकोश निस लेवमराठी चफचिचशराज्यवकोश नि, गविश्वकोकोश नुळदास ती मंडळ लेिपा् रुग्य श्रद्धांजलणाा्राज्य;
खािगमराठी हृद्रविश्वकोगती मंडळज्, मु मंबई.

प्रा. मरमु. शं. तांबे, बमराठी.एससमराठी. (अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी), मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, राज्या मंचंत्रिकोश न अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी चवभाग, वकोश निाचवकोश न
अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, आय.एन.एस. चशवािमराठी, ्विश्वकोणाावळा; वाराणासमराठी (उतर प्रद लेश राज्राज्य).

डॉ. द. वि. तामहणे, बमराठी.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., चडपाट्वमटमेंट ऑफ कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई चवदापमराठीठी ,
मु मंबई.
डॉ. र्ग. ह. तारळेकर, एम.ए.; बमराठी.टमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स मंगमराठीती मंडळज्, स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, कोश न्ा व वाचणाज्राज्य

महाचवदा्राज्य, धीन ठेुळ ले.

प्रा. शी. ह. तरमुळपरमुळे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (इच्वकोश निलॉराज्य), प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ. जोशीरमुंर्ग रावकोश नि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, चिवकोश निमराठी व िपावकोश निमराठी अभराज्यास चवभाग, चदलमराठी

चवदापमराठीठी , चदलमराठी.

शी. घ. भ. दशपरमुत्र,े एम.एससमराठी.; ए.आय.एफ.समराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत मुख्यानेराज्य ववकोश निस मंरक्षकोश न, भारती मंडळमराठीराज्य ववकोश निस लेवा,
महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
शी. र. कों. दळिी, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.
डॉ. रा. वकोश निा. दांडेकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंसकोश न संस्कृती मंडळि ले गुणाश्रमराठी प्राधराज्यापकोश न, पुणा ले चवदापमराठीठी ; मावकोश निस लेवमराठी

सचिव, भा मंडारकोश नर प्राच्याराज्यचवदा स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंचदर, पुणा ले.

शी. ह. वि. दातराज्ये, स मंगमराठीती मंडळज्, ् लेखकोश न व प्रकोश नाशवकोश नि, पुणा ले.
डॉ. राज्य. भा. दामले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, समािशास्त् चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी , पुणा ले
डॉ. करमुंजोशीवबहारी दास, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न (ओचडराज्या), चवदापमराठीठी  अवकोश निुदावकोश नि

आराज्यविश्वकोगपुरसकोश न संस्कृती मंडळ प्राधराज्यापकोश न, र लेवह लेनशन्शाँ महाचवदा्राज्य, कोश नटकोश न (ओचरसा राज्राज्य).

डॉ. प्रबाल दासर्गरमुपत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. (नराज्यहणूराज्यलॉकोश न्व चवदापमराठीठी ), प्राधराज्यापकोश न, अवकोश निुप्रराज्युकती मंडळ भाषाचवज्ावकोश नि,
हमैदराबाद चवदापमराठीठी , हमैदराबाद (आ मंध्र प्रद लेश राज्राज्य).
डॉ. संतवकोष दासतावकोश निे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग आचणा उपप्रािाराज्य्व,

वकोश निौरौसिमराठी वाचडराज्या महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

प्रा. िं. र्ग. दीवकत, डमराठी.एम.ई.ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रमुख, राज्या मंचंत्रिकोश न अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य
ती मंडळ मंंत्रिचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि, पुणा. ले

शी. विजोशीराज्य दीवकत, िमराठी.डमराठी. (आर्मितकोश नट लेकिर), ए.आय.आय.ए., सलागार व वासती मंडळुचवशारद, ् लेखकोश न,

चिंत्रिपट सममराठीक्षकोश न व छाराज्याचिंत्रिकोश नार, वकोश निाचसकोश न.

वदिंर्गत. वि. मा. दीवकत-पटिध्कवकोश नि, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, उपप्रािाराज्य्व व प्रमुख,
रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, इसमाई् राज्युसहणूफ कोश नलॉ् लेि, मु मंबई; वकोश निाचसकोश न रविश्वकोड.
डॉ. शी. र्गं. दीवकत, िमराठी.बमराठी.वहमराठी.समराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रभारमराठी उपस मंिा्कोश न, पशुवमैदकोश नमराठीराज्य िमैव पदास्व चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी

स मंससा, पुणा; ले ब मंग्विश्वकोर (कोश नवकोश निार्याटकोश न राज्राज्य).

प्रा. शी. ह. दीवकत, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, ती मंडळतवज्ावकोश नि चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य,
कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.
वदिंर्गत हे. वि. दीवकत, डमराठी.एम.ई.ई. (कोश नविश्वकोअर ऑफ चसग्य श्रद्धांजलवकोश निल्यापास), चवकोश निव संस्कृत ् लेफ्ट. कोश नवकोश नि्व्, पुणा. ले
डॉ. िंदरमुलाल दरमुबे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.च्ट्., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, वहदमराठी चवभाग,

कोश नवकोश निार्याटकोश न चवदापमराठीठी , धीन ठेारवाड; प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, वहदमराठी चवभाग, सवकोश निाती मंडळकोश नविश्वकोतर कोश नटमेंद्र, दचक्षणा भारती मंडळ वहदमराठी प्रिार
सभा, धीन ठेारवाड (कोश नवकोश निार्याटकोश न राज्राज्य).

डॉ. र्गवको. बं. देर्गलुमूरकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.च्ट्., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रपाठी कोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि

पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अअँड चरसि्व इननसटट्हणूट, पुणा ले.

शी. म. रा. देि, बमराठी.एससमराठी. (पशुवमैदकोश न), स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, पशुवमैदकोश नमराठीराज्य िमैव पदास्व चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी स मंससा,
पुणा ले.
डॉ. शां. भा. देि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंिा्कोश न, गुणाश्रमराठी प्राधराज्यापकोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि

पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अअँड चरसि्व इननसटट्हणूट, पुणा ले.

डॉ. र्गवको. बा. देिडीकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ए.एससमराठी.; एफ.एन.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंिा्कोश न;
गुणाश्रमराठी प्राधराज्यापकोश न, आघारकोश नर स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा (एम.ए.समराठी.एस.), पुणा ले.
डॉ. अरकिद म. देशपांडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंिा्कोश न, सपधीन ठेार्या परमराठीक्षा कोश नटमेंद्र, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
प्रा. कृ. के. देशपांडे, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी

महाचवदा्राज्य, पुणा ले; वकोश निाचसकोश न रविश्वकोड.

प्रा. वद. राज्य. देशपांडे, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी; चवदापमराठीठी 
अवकोश निुदावकोश नि आराज्यविश्वकोगपुरसकोश न संस्कृती मंडळ प्राधराज्यापकोश न, अमरावती मंडळमराठी.
प्रा. राज्य. वकोश निा. देशपांडे, डमराठी.एम.ई.ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, औदविश्वकोचगकोश न प्रचशक्षणा स मंससा, साती मंडळारा; मािमराठी

कोश नम्वशाळा अधीन ठेमराठीक्षकोश न, भारती मंडळमराठी चवदापमराठीठी , ती मंडळ मंंत्रिचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि, पुणा ले; वाई.

डॉ. स. ह. देशपांडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, कोश न संस्कृचष-अस्वशास्त्, अस्वशास्त् चवभाग,
मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई; मािमराठी स मंपादकोश न, ‘समाि प्रबविश्वकोधीन ठेवकोश नि पचंत्रिकोश ना’, पुणा ले.
प्रा. वर्ग. द. देकशर्गकर, एम.ए. (राज्य ले् चवदापमराठीठी , अम लेचरकोश ना), स मंिा्कोश न, सटमेंटर फलॉर चद सटडमराठी ऑफ

ड लेवह्वपग सविश्वकोसाराज्यटमराठीि, चदलमराठी

प्रा. शीमती. वि. पं. दोंदे, एम.एससमराठी., मािमराठी प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, साराज्यनस कोश नलॉ् लेि,
वकोश निागपहणूर; नराज्यहणूराज्यलॉकोश न्व.
डॉ. सं. कृ. दवकोरर्गे, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष); पमराठीएच.डमराठी., कोश नु्गुरू, महातमा फु् ले कोश न संस्कृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी

(चि. अहमदवकोश निगर).

डॉ. वराज्यं. वि. द्रविड, एम.ए. (स मंसकोश न संस्कृती मंडळ-मराठी मराठी); एम.ए. (वहदमराठी-पा्मराठी); पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत
प्राधराज्यापकोश न, वहदमराठी चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

पुणा ले.

डॉ. वत्र. वकोश निा. धम्यावधकारी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत सचिव व स मंिा्कोश न, वमैचदकोश न स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ,

वदिंर्गत भासकरराि धारप, बमराठी.ई., चिंत्रिपट ती मंडळ मंंत्रिज्, चवती मंडळरकोश न, चिंत्रिपटचवषराज्यकोश न अभराज्यासकोश न, पुणा ले.
शी. रा. रा. धरमुमाळ, बमराठी.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), वाई.
शी. ए. रा. धोंर्गडे, बमराठी.ए.; बमराठी.कोश नलॉम. (् मं डवकोश नि), स लेवाचवकोश निव संस्कृत चशक्षणा स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
डॉ. सयराज्यद वकोश निईमरमुदीवकोश नि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी.
वदिंर्गत ि. वि. वकोश निर्गरकर, एम.ए.; आय.पमराठी.एस., कोश नमा मंड मंट िवकोश निर्, हविश्वकोमगाडस्व व डाराज्यर लेकटर, चसनवह्
चडफ लेनस; स लेवाचवकोश निव संस्कृत पविश्वको्मराठीस महाचवकोश निरमराठीक्षकोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई.

वदिंर्गत द. वकोश निा. वकोश निरिणे, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; चडप.एच.आय.एस. (चिवकोश निमराठीवहा), स लेवाचवकोश निव संस्कृत वराज्यापार
आराज्युकती मंडळ, ्मराठीग ऑफ वकोश नि लेशनस; राज्यहणू.एन.आर्.आर्.; गॅट राज्या स मंससा मंती मंडळहणूवकोश नि स लेवा. पुणा ले.
डॉ. भवको. सरमुं. वकोश नििलकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.बमराठी.एस., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, इननसटट्हणूट ऑफ

साराज्यनस, मु मंबई; स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न शास्त्ज्, भारती मंडळमराठीराज्य कोश न संस्कृचष स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा, वकोश निवमराठी चदलमराठी; मु मंबई.

डॉ. मवको. प्र. वकोश नििलकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; चडप.ट लेक.; ए.आर्.समराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, अणाुकोश नटमेंद्रमराठीराज्य भौचती मंडळकोश नमराठी
चवभाग, भाभा अणाुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, मु मंबई.
शी. सरमु. ि. वकोश निाईक, बमराठी.एससमराठी.; ए््ए््.बमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत चिल्यापाहा नराज्याराज्याधीन ठेमराठीश, मािमराठी अधराज्यक्ष, महाराष्ट्र

औदविश्वकोचगकोश न नराज्याराज्या्राज्य, पुणा. ले

शी. जावकोश निेश्वर वकोश निाडकण्यवर्गी, एम.ए., ् लेखकोश न व पंत्रिकोश नार, मु मंबई.
प्रा. मा. रा. वकोश निाववकोश नििडेकर, बमराठी.ए.; ए््ए््.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा व मावकोश निद प्राधराज्यापकोश न, शहािमराठी ्लॉ कोश नलॉ् लेि;
कोश नलॉ् लेि ऑफ कोश नलॉमस्व; चवभाग प्रमुख, वराज्यापाराचवषराज्यकोश न कोश नाराज्यदा, छ. शाहहणू सटमें्ट्र् इननसटट्हणूट ऑफ चबचझवकोश नि लेस
एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि अअँड चरसि्व, कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

डॉ. एस. के. वकोश निाराज्यर, एम.ए.; बमराठी.ओ.ए््.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, मद्रास चवदापमराठीठी , मद्रास
(ती मंडळचमळवकोश निाडहणू राज्राज्य).
डॉ. जोशीराज्यंत वकोश निारळीकर, बमराठी.एससमराठी. (बवकोश निारस); ्ट्राराज्यपलॉस (कोश नटमेंच ब्रिि); रअँग्य श्रद्धांजल्र; एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.;

डमराठी.एससमराठी. (कोश नटमेंच ब्रिि), भारती मंडळमराठीराज्य खगविश्वको्मराठीराज्य भौचती मंडळकोश नमराठीचवज् व गचणाती मंडळज्; स मंिा्कोश न, अ मंती मंडळर-चवश्वचवदा्राज्य कोश नटमेंद्र,
खगविश्वको्चवज्ावकोश नि व खगविश्वको्भौचती मंडळकोश नमराठी, पुणा ले.
शी. वि. वि. ववकोश निकते, अचधीन ठेकोश नारमराठी, डाइ मंग चडपाट्वमटमेंट, अरववद चमल्यापास, अहमदाबाद (गुिराती मंडळ राज्राज्य).
शी. राज्य. रा. वकोश निेवकोश निे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत 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 पनब्वशग, स मंपादकोश न व प्रमुख, ओचरए मंट ्न्शाँगमवकोश नि च्.
(स मंपादकोश नमराठीराज्य चवभाग), पुणा. ले
शी. बाळ जोशी. पंवडत, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; साचहतराज्य चवशारद, क्रमराठीडासममराठीक्षकोश न व ् लेखकोश न; चक्रकोश न लेट

समा्विश्वकोिकोश न व रणािमराठी चक्रकोश न लेटपटहणू, पुणा. ले

शीमती भागराज्यशी पंवडत, बमराठी.ए.; चडप्विश्वकोमा इवकोश नि िर्वकोश निॅच्झम, वाई.
वदिंर्गत मा. भ. पंत, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ, ले पुणा. ले
शी. उ. कृ. पटिध्कवकोश नि, बमराठी.एससमराठी.; एम.आय.ई.ई.; एफ.आय.ई.; एफ.आय.एस.आय., चवदुत्
अचभराज्य मंती मंडळा, प्रमुख स मंिा्कोश न, प्रराज्यविश्वकोग इ् लेनक्ट्रकोश नल्यापास प्रा. च्., मु मंबई.
वदिंर्गत वि. भा. पटिध्कवकोश नि, बमराठी.ए.; ए््ए््.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा, उच्च नराज्याराज्या्राज्य, मु मंबई; वाई.

मु मंबई.

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

डॉ. सवरता अ. पटिध्कवकोश नि, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., शास्त्मराठीराज्य स मंशविश्वकोचधीन ठेकोश ना, वकोश निॅशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न् ्ॅबविश्वकोर लेटरमराठी,
पुणा ले.
प्रा. िसंत परब, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंवटग), मािमराठी अचधीन ठेषाती मंडळा, सर ि ले. ि ले. सकोश नहणू् ऑफ आट्व, मु मंबई;

वराज्यनकती मंडळचिंत्रिकोश नार, कोश न्ासममराठीक्षकोश न व ् लेखकोश न, मु मंबई.

शी. म. ह. परांजोशीपे, बमराठी.एससमराठी. (मु मंबई), फसट्व क्ास चडप्विश्वकोमा (कोश नलॉ् लेि ऑफ एरलॉवकोश निलॉचटकोश न्
ए मंचिचवकोश निअवरग) (् मं डवकोश नि), चवकोश निव संस्कृत असविश्वकोचशएट फ ले्विश्वको ऑफ रलॉराज्य् एरलॉवकोश निलॉचटकोश न् सविश्वकोसाराज्यटमराठी (् मं डवकोश नि), चवकोश निव संस्कृत मटमेंबर,

एरलॉवकोश निलॉचटकोश न् सविश्वकोसाराज्यटमराठी ऑफ इ मंचडराज्या आचणा चवकोश निव संस्कृत कोश न मं्ट्रविश्वको्र ऑफ एरलॉवकोश निलॉचटकोश न् इनसप लेकटविश्वकोर लेट , ईसटवकोश नि्व एचरराज्या
(चडपाट्वमटमेंट ऑफ चसनवह् एनवहएश लेवकोश नि, गवहनमर्न्मेंट ऑफ इ मंचडराज्या), पुणा ले.
डॉ. स. राज्य. परांजोशीपे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ए.झ लेड.; डमराठी.ए.एस.एफ. (मु मंबई), प्राधराज्यापकोश न,

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

वदिंर्गत. शं. आ. परांडेकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर;
स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, िवकोश निती मंडळा महाचवदा्राज्य (द लेवि मंद कोश नलॉ् लेि), अिु्ववकोश निवकोश निगर; कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

वाई.

शी. िसंत पळशीकर, ् लेखकोश न, मािमराठी स मंपादकोश न, ‘समाि प्रबविश्वकोधीन ठेवकोश नि पचंत्रिकोश ना’, पुणा; ले सामाचिकोश न कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळर्ने,

डॉ. सरमुहास पळशीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., वराज्याख्यानेराज्याती मंडळा, राज्राज्यशास्त् व ्विश्वकोकोश नप्रशासवकोश नि चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी , पुणा. ले

वदिंर्गत म. प. पांडे, पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, रचशराज्यवकोश नि चवभाग, सटमें्ट्र् इननसटट्हणूट ऑफ इ मंनग्य श्रद्धांजल्श
अअँड फलॉचरवकोश नि ्अँग्य श्रद्धांजलव लेचिस, हमैदराबाद (आ मंध्र प्रद लेश राज्राज्य).
प्रा. भा. वि. पाटणकर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी, मु मंबई.
डॉ. मा. िी. पाटणकर, एम.ई. (चसनवह्); पमराठीएच.डमराठी. (सलॉइल्यापास); एम.आय.ई. (भारती मंडळ);

एफ.आय.एस.टमराठी.ई., प्राधराज्यापकोश न, ससापतराज्य अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

डॉ. अ. वराज्यं. पाटील, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, महातमा फु् ले कोश न संस्कृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (चि.

अहमदवकोश निगर).

वदिंर्गत बी. एस. पाटील, बमराठी.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, कोश नवकोश निार्याटकोश न कोश नलॉ् लेि,
धीन ठेारवाड; प्रािाराज्य्व, साराज्यनस कोश नलॉ् लेि (राज्यशव मंती मंडळराव िवहाणा इननसटट्हणूट ऑफ साराज्यनस), साती मंडळारा.
शी. ल. ह. पाटील, बमराठी.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष); पदवराज्युतर पदचवकोश ना, वसती मंडळुस मंगहा्राज्यशास्त्; मािमराठी

अचधीन ठेवराज्याख्यानेराज्याती मंडळा, कोश न संस्कृचष अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी, कोश न संस्कृचष महाचवदा्राज्य, वकोश निागपहणूर व पुणा. ले

डॉ. शा. दा. पाटील, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि व सहणूकमिमराठीवचवज्ावकोश नि चवभाग,
पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
वदिंर्गत ह. कि. पाटील, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत अधीन ठेमराठीक्षकोश न, श लेती मंडळकोश नमराठी शाळा (मा मंिरमराठी); चवकोश निरमराठीक्षकोश न, श लेती मंडळकोश नमराठी

शाळा, मु मंबई राज्राज्य; पुणा. ले

डॉ. राज्यशिंत पाठक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, कोश न्ा-चवज्ावकोश नि-वाचणाज्राज्य
महाचवदा्राज्य, मवकोश निमाड.

पुणा ले.

डॉ. श. परमु. पाठक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, फग्य श्रद्धांजलराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य,

डॉ. म. रा. पाधराज्ये, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, अवकोश निुप्रराज्युकती मंडळ भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग,
चडपाट्वमटमेंट ऑफ कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.
शी. र. र्ग. पावकोश निस,े एम.ए.; ए््ए््.बमराठी., मािमराठी प्रपाठी कोश न, श्रमराठीमती मंडळमराठी वकोश निासमराठीबाई दामविश्वकोदर ठी ाकोश नरसमराठी मचह्ा

चवदापमराठीठी ; मु मंबई; स मंिा्कोश न, प्रज्ा िॅचरट लेब् ्ट्रसट, ठी ाणा ले.

शी. पाि्कतीकरमुमार, वकोश निती मंडळ्वकोश न, वकोश नि संस्कृतराज्यस मंशविश्वकोधीन ठेकोश न आचणा वकोश नि संस्कृतराज्यचशक्षकोश न; स मंिा्कोश न, ती मंडळ मंिावहणूर वकोश नि संस्कृतराज्यशाळा, मु मंबई

डॉ. दतात्रराज्य परमुंडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याख्यानेराज्याती मंडळा, मलॉडवकोश नि्व महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
वदिंर्गत शी. वराज्यं. परमुणतांबेकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, फलॉर लेसट चरसि्व इननसटट्हणूट, माराज्यवकोश निलॉर
फलॉर लेसट प्रलॉडकटस चवभाग, ड लेहराडहणूवकोश नि; स मंिा्कोश न, ्ॅकोश न चरसि्व इननसटट्हणूट, रा मंिमराठी (चबहार राज्राज्य).
शीमती प्रभािती रा. परमुरम, चडप्विश्वकोमा इवकोश नि मासटस्व ट ले्वरग, कोश नवटग अकोश नॅड लेममराठी, ् मं डवकोश नि; स मंससाचपकोश ना व

मािमराठी स मंिाच्कोश ना, कोश न्ाचवकोश नास ती मंडळा मंचंत्रिकोश न चशक्षणा खाती मंडळ ले, महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई; अभराज्यागती मंडळ अचधीन ठेवराज्याख्यानेराज्याती मंडळा, श्रमराठीमती मंडळमराठी
वकोश निासमराठीबाई दामविश्वकोदर ठी ाकोश नरसमराठी मचह्ा महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
शी. परमु. ल. परमुरवकोवहत, एम.एससमराठी. (चडफ लेनस), स लेवाचवकोश निव संस्कृत एअर वहाइस माश्व्, भारती मंडळमराठीराज्य वाराज्युस लेवकोश निा, पुणा. ले

पुणा ले.

वदिंर्गत िा. ल. परमुरवकोवहत, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, फग्य श्रद्धांजलराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य,

वदिंर्गत अ. द. परमुसाळकर, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंिा्कोश न व प्राधराज्यापकोश न,
भा मंडारकोश नर प्राच्याराज्यचवदा स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंचदर, पुणा; ले मािमराठी उपस मंिा्कोश न ती मंडळसा उपस मंपादकोश न, इचती मंडळहास चवभाग व इचती मंडळहास
ग मंसमा्ा, भारती मंडळमराठीराज्य चवदाभववकोश नि, मु मंबई.

शी. वि. र्गवको. पेंढरकर, स लेवाचवकोश निव संस्कृत कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी स मंिा्कोश न, चरझवह्व बॅकोश न ऑफ इ मंचडराज्या, मु मंबई; अस्वसलागार,
बअँकोश न ऑफ टा मंझाचवकोश निराज्या, दार लेस्ाम; मु मंबई.
डॉ. िसंत प्र. पेठे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, गविश्वकोख् ले राज्राज्यशास्त् व अस्वशास्त् स मंससा,

पुणा ले; स मंिा्कोश न, मचह्ा व बा्कोश न स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र; फ ले्विश्वको, रलॉराज्य् सविश्वकोसाराज्यटमराठी ऑफ ह लेल्यापास, ् मं डवकोश नि; पुणा ले.

प्रा. रा. वकोश निा. पवकोखरकर, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष); राष्ट्रभाषा प्रवमराठीणा, प्राधराज्यापकोश न, कोश नमराठीटकोश नचवज्ावकोश नि चवभाग,
महातमा फु् ले कोश न संस्कृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (अहमदवकोश निगर).
प्रा. िं. रा. पवकोतवकोश निीस, एम.ए., प्रािाराज्य्व व प्राधराज्यापकोश न, मुळिमराठी ि लेठी ा महाचवदा्राज्य, िळगाव.
शी. म. र्गवको. प्रधावकोश नि, मािमराठी उपस मंिा्कोश न, वकोश निागरमराठी चवमावकोश नि वाहती मंडळहणूकोश न, वकोश निाचसकोश न.
शी. र. दा. प्रधावकोश नि, सदसराज्य, एरलॉवकोश निलॉचटकोश न् सविश्वकोसाराज्यटमराठी ऑफ इ मंचडराज्या; कोश न मं्ट्रविश्वको्र ऑफ एरविश्वकोडविश्वकोमस

(स लेवाचवकोश निव संस्कृत); स लेवाचवकोश निव संस्कृत िवकोश निर् मॅवकोश नि लेिर, बन्शाँमब ले एअरपविश्वकोट्व; पुणा. ले

डॉ. रा. प. प्रभरमुणे, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; डमराठी.िमराठी.ओ., स्त्मराठीरविश्वकोग व प्रसहणूचती मंडळशास्त् ती मंडळज्, सुकोश न संस्कृती मंडळ हलॉनसपट्, वाई.

डॉ. विठ्ठल प्रभुमू, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; एफ.समराठी.िमराठी.पमराठी.; एफ.आय.समराठी. (राज्यहणू.एस.ए.), ्लैंचगकोश न वती मंडळ्ववकोश निशास्त्
ती मंडळज्, मु मंबई.
वदिंर्गत वकोश निा. ह. फडके, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
डॉ. वि. शं. फडके, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भहणूगविश्वको् चवभाग, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई;

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

डॉ. वत्र. कि. फडतरे, एम.ए.; ए््ए््.एम.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, आय.ए््.एस. चवधीन ठेमराठी
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
शी. ध. शं. फाळके, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), साती मंडळारा रविश्वकोड (ती मंडळा. कोश नविश्वकोर लेगाव).
प्रा. अ. अ. अ. फजोशीी, एम.ए. (कोश नअँटब); वार ॲट ्लॉ, मािमराठी प्रािाराज्य्व, गवहनमर्न्मेंट ्लॉ कोश नलॉ् लेि, मु मंबई;

भारती मंडळमराठीराज्य रािदहणूती मंडळ (ईचिपती मंडळ); अभराज्यागती मंडळ प्राधराज्यापकोश न, मॅकगमराठी् चवदापमराठीठी  (कोश नॅवकोश निडा), कोश नटमेंच ब्रिि चवदापमराठीठी  (ग लेट च ब्रिटवकोश नि);
्लॉस अअँि लेल्यापास चवदापमराठीठी  (कोश नॅच्फविश्वकोर्मितवकोश निराज्या-अम लेचरकोश न लेिमराठी स मंराज्युकती मंडळ स मंससावकोश नि ले); मावकोश निस लेवमराठी सदसराज्य, अर लेचबकोश न अकोश नादममराठी,
दमासकोश नस, कोश नमैरविश्वको; सदसराज्य, कोश नटमेंद्रमराठीराज्य ्विश्वकोकोश नस लेवा आराज्यविश्वकोग, चदलमराठी; मु मंबई.
शीमती सरमुलतावकोश निा फजोशीी, उदहणू्व ् लेचखकोश ना, मु मंबई.
प्रा. आ. शी. बड्, एम.फाम्व., प्राधराज्यापकोश न, शासकोश नमराठीराज्य औषधीन ठेचवकोश निमार्याणाशास्त् महाचवदा्राज्य, कोश नराड.
डॉ. िंद्रकांत बांवदिडेकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, वहदमराठी चवभाग, मु मंबई
चवदापमराठीठी , मु मंबई; चवदापमराठीठी  अवकोश निुदावकोश नि आराज्यविश्वकोगपुरसकोश न संस्कृती मंडळ गुणाश्रमराठी अचधीन ठेछांत्रि, मु मंबई.
डॉ. र्गं. वि. बापट, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, इ मंगिमराठी चवभाग, वकोश निौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

वदिंर्गत परमु. वि. बापट, एम.ए.; ए.एम.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, पुणा ले चवदापमराठीठी ; चदलमराठी
चवदापमराठीठी ; पुणा. ले
डॉ. सरवकोवजोशीवकोश निी बाबर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंपाचदकोश ना, समाि चशक्षणा मा्ा, पुणा. ले
वदिंर्गत र्ग. रा. बाळ, िमराठी.डमराठी.ए.; एफ.समराठी.ए. (िाट्वड्व अकोश नाउ मं ट मंट), स मंससापकोश न व िा्कोश न, ‘िमराठी. आर्.

बाळ िाट्वड्व अकोश नाउ मं ट मंडस’, पुणा ले.

शी. ववकोश नि. वि. बाळ, स लेवाचवकोश निव संस्कृत च ब्रिग लेचडअर, भारती मंडळमराठीराज्य समैचवकोश निकोश नमराठी स लेवा; सनमावकोश निवकोश निमराठीराज्य सदसराज्य, चवचवधीन ठे
सामाचिकोश न स मंससा व नराज्यास, पुणा. ले
डॉ. िा. द. बेंद्रे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; बमराठी.एड., स लेवाचवकोश निव संस्कृत चवकोश निवड श्र लेणामराठी अचधीन ठेवराज्याख्यानेराज्याती मंडळा व प्रमुख, कोश नन्नड

चवभाग, चकोश नट ले् आडस्व कोश नलॉ् लेि, धीन ठेारवाड (कोश नवकोश निार्याटकोश न राज्राज्य).

शी. प्र. वकोश निा. बेहेरे, बमराठी.ए.; बमराठी.कोश नलॉम.; ए््ए््.बमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत चिल्यापाहा व संत्रि नराज्याराज्याधीन ठेमराठीश ; मावकोश निद सचिव,
इ मंचडराज्यवकोश नि ्लॉ सविश्वकोसाराज्यटमराठी, पुणा ले.
डॉ. सरमुभाष ह. बेहेरे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, डलॉ. बाबासाह लेब आ मंब लेडकोश नर

मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.

वदिंर्गत कि. रा. बोंद्रे, बमराठी.कोश नलॉम., उपाधराज्यक्ष, माकोश नर्नेवटग, चकोश न्र्लोसकोश नर ऑइ् ए मंचिनस च्., पुणा. ले
डॉ. मरमु. ववकोश नि. बवकोरले, बमराठी.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष); आय.ए.आर्.आय.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, कोश नमराठीटकोश नचवज्ावकोश नि
चवभाग, प मंिाबराव कोश न संस्कृचष चवदापमराठीठी , अकोश नविश्वको्ा.
शी. सरमु. ि. बवकोराटे, बमराठी.ए.(ऑ.), वाई.
करमु. वकोश निवलवकोश निी भट, एम.एससमराठी., मािमराठी स मंपादवकोश नि साहायराज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; पुणा ले.
डॉ. तारा भिाळकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; एस.टमराठी.समराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, मराठी मराठी चवभाग, श्रमराठीमती मंडळमराठी ि मंपाब लेवकोश नि

वा्ि मंद शाह मचह्ा महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.

वदिंर्गत अ. के. भार्गित, एम. ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई; पुणा ले.
शीमती दरमुर्ग्या भार्गित, एम.ए., ् लेचखकोश ना, मु मंबई.
डॉ. वकोश निवलवकोश निी भार्गित, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; िमराठी.डमराठी.आट्व; ए.एम., अचधीन ठेवराज्याख्यानेराज्यातराज्या, सर ि ले. ि ले. सकोश नहणू्
ऑफ आट्व, मु मंबई.
शी. रा. शं. भार्गित, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.), स लेवाचवकोश निव संस्कृत अचधीन ठेकोश नारमराठी, वहविश्वकोल्यापाटास च्चमट लेड, मु मंबई.

पुणा ले.

प्रा. श. द. भार्गित, एमएससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, सर परशुरामभाऊ महाचवदा्राज्य,

डॉ. राज्य. तराज्यं. भालेराि, एम.बमराठी.बमराठी.एस., स लेवाचवकोश निव संस्कृत वमैदकोश नमराठीराज्य अचधीन ठेकोश नारमराठी, वाई; पुणा ले.
प्रा. वकोश निा. का. भािे, बमराठी.ई. (ससापतराज्य); एम.एससमराठी. (अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी), मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, शासकोश नमराठीराज्य
अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य; प्राधराज्यापकोश न, महाराष्ट्र इननसटट्हणूट ऑफ ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, पुणा ले.
डॉ. टी. भासकरन, एम.ए. (म्राज्याळम); एम.ए. (स मंसकोश न संस्कृती मंडळ); पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व

अधराज्यक्ष, ओचरए मंट् चरसि्व इननसटट्हणूट अअँड मॅनराज्युनसक्रपडस ्ाराज्य ब्रिरमराठी, कोश न लेरळ चवदापमराठीठी , चती मंडळरुअवकोश नि मंती मंडळपुरम (कोश न लेरळ
राज्राज्य).
वदिंर्गत ब. िा. वभडे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व प्रािाराज्य्व, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, सर

परशुरामभाऊ महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

डॉ. र. द. वभडे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, फग्य श्रद्धांजलराज्यु्वसवकोश नि
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. वि. प. वभडे, बमराठी.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष); पमराठीएच.डमराठी. (मु मंबई); पमराठीएच.डमराठी. (आराज्यविश्वकोवा), स लेवाचवकोश निव संस्कृत सहराज्यविश्वकोगमराठी

अचधीन ठेषाती मंडळा, कोश न संस्कृचष महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शी. शं. र्गवको. वभडे, चडप्विश्वकोमा इवकोश नि सुपरवाराज्यझरमराठी अअँड फविश्वकोरमवकोश निचशप; राज्य मंंत्रिविश्वकोपकोश नरणा ती मंडळ मंंत्रिज्; उतपादकोश नती मंडळा
चवषराज्याि ले सवराज्य मंस लेवमराठी प्रचशक्षकोश न व ् लेखकोश न, ठी ाणा ले.
शीमती सरमुिेता वभडे-िाफेकर, िमराठी.डमराठी.आट्व; एफ.एम.ए. (वकोश नि संस्कृतराज्य); भरती मंडळवकोश निाट्म वकोश निती मंडळ्वकोश नमराठी व ती मंडळज्;

् लेचखकोश ना, पुणा ले.

डॉ. सरमुभाष भेणडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य;
प्रािाराज्य्व, श्रमराठी रािससावकोश निमराठी स लेवा स मंघ महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
शी. प्र. बा. भवकोईटे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एड., अधराज्यापकोश न, श्रमराठी चसद लेश्वर चवदा्राज्य, गुरसाळ ले (ती मंडळा.

खटाव, चि. साती मंडळारा).

डॉ. कि. तराज्यं. भवकोपटकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मवकोश निविश्वकोचवज्ावकोश नि चवभाग,
गुिराती मंडळ चवदापमराठीठी ; अहमदाबाद; पुणा. ले
प्रा. द. पा. भवकोरे, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), प्राधराज्यापकोश न, उदावकोश निचवदा चवभाग, कोश न संस्कृचष महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. अरण भवकोसले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचती मंडळहास चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

प्रा. वकोश निा. वि. भवकोसले, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, कोश नुडाळ महाचवदा्राज्य, कोश नुडाळ (चि.

वसधीन ठेुदुग्व).

प्रा. रा. वजोशी. भवकोसले, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, कोश न संस्कृचष महाचवदा्राज्य, अकोश नविश्वको्ा.
डॉ. जोशीराज्यकरमुमार मर्गर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि माग्वदश्वकोश न, प्रपाठी कोश न, भहणूगविश्वको् चवभाग, चमव्द कोश न्ा
महाचवदा्राज्य, और मंगाबाद.
डॉ. वकोश नि. र्गं. मर्गर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, िमराठीवरसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, इननसटट्हणूट

ऑफ साराज्यनस, मु मंबई.

शी. जोशी. राज्य. मराठे, बमराठी.ई. (चसनवह्), स लेवाचवकोश निव संस्कृत अचती मंडळचरकती मंडळ आराज्युकती मंडळ, र लेल्यापाव ले सुरक्षा, भारती मंडळमराठीराज्य र लेल्यापाव ले,
मु मंबई; पुणा ले.
शी. स. कि. मराठे, बमराठी.ई., सदसराज्य, ज्राज्यविश्वकोचती मंडळर्मितवदा पचरस मंससा, पुणा ले.
प्रा. सरमु. द. महाजोशीवकोश नि, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, वराज्यावसाचराज्यकोश न अस्वशास्त् चवभाग, िराज्यवसगपहणूर

महाचवदा्राज्य, िराज्यवसगपहणूर (चि. कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर).

प्रा. शीमती सरमुवकोश निंदा महाजोशीवकोश नि, एम.च्ट्., अचधीन ठेवराज्याख्यानेराज्यातराज्या, िम्ववकोश नि भाषा चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
डॉ. सरमुहास महाजोशीवकोश नि, बमराठी.ए.; एम.कोश नलॉम.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, चहश लेबशास्त् चवभाग, वकोश नि लेस वाचडराज्या
वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
शी. र्गंर्गाधर महामबरे, बमराठी.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र इ मंडनस्ट्रराज्य् अअँड ट लेनकवकोश निकोश न्

कोश ननसल्यापाटनसमराठी ऑग्ववकोश निाराज्यझ लेशवकोश नि, पुणा ले.

शी. वही. बी. माईणकर, स मंिा्कोश न, विवकोश नि ले व माप ले, भारती मंडळ सरकोश नार, वकोश निवमराठी चदलमराठी.
प्रा. म. बा. मांडके, एम.एससमराठी., प्रपाठी कोश न, मावकोश निवशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
डॉ. म. शी. माटे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि
पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अअँड चरसि्व इननसटट्हणूट, पुणा ले.

डॉ. ववकोश निवशकांत वमरजोशीकर, बमराठी.एससमराठी.; एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न (मराठी मराठी) व प्रमुख, आधीन ठेुचवकोश निकोश न
भारती मंडळमराठीराज्य भाषा चवभाग, अचधीन ठेषाती मंडळा, कोश न्ाशाखा, चदलमराठी चवदापमराठीठी , चदलमराठी.
वदिंर्गत िा. वि. वमराशी, एम.ए.; सनमानराज्य डमराठी.्मराठीट्. (मु मंबई, सागर व वकोश निागपहणूर), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व व

प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ चवभाग, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी; भहणूती मंडळपहणूव्व सनमानराज्य स मंिा्कोश न, पदवराज्युतर चवभाग
(मावकोश निवराज्य शाखा) व सनमानराज्य प्राधराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास आचणा स मंसकोश न संस्कृती मंडळमराठी, वकोश निागपहणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपहणूर.

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 राज्राज्य).

प्रा. शीमती शीला वद. वमस्त्ी, एम.ए. (स मंसकोश न संस्कृती मंडळ); एम.ए. (ती मंडळतवज्ावकोश नि/समािशास्त्); ए््ए््.बमराठी.,
अचधीन ठेवराज्याख्यानेराज्यातराज्या व प्रमुख, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ/समािशास्त् चवभाग, दमाणामराठी भमैरूरती मंडळवकोश नि फत लेि मंद दराज्यावकोश नि मंद कोश न्ा व शास्त्
महाचवदा्राज्य, सविश्वको्ापहणूर.

डॉ. एस. के. मरमुकजोशी्यवर्गी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य ववकोश निसपचती मंडळवमैज्ाचवकोश निकोश न सवर्नेक्षणा स मंससा,
कोश न्कोश नता.
डॉ. शां. ब. मरमुजोशीरमुमदार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स मंिा्कोश न, वसबाराज्यविश्वकोचसस आ मंती मंडळरराष्ट्रमराठीराज्य सा मंसकोश न संस्कृचती मंडळकोश न व

शमैक्षचणाकोश न कोश नटमेंद्र, पुणा ले.

डॉ. वद. आ. मरमुळे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत साहायराज्यकोश न स मंिा्कोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसटट्हणूट ऑफ
्ट्रलॉचपकोश न् चमचटऑरलॉ्लॉिमराठी, पुणा; ले मावकोश निस लेवमराठी प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ. संजोशीीिवकोश निी मरमुळे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, गविश्वकोख् ले राज्राज्यशास्त् व अस्वशास्त् स मंससा, पुणा. ले
शी. वि. दा. मेंहेंदळे, मािमराठी ववकोश निस मंरक्षकोश न, महणूल्यापाराज्यमापवकोश नि चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
शी. वि. वि. मवकोडक, परकोश नमराठीराज्य भाषा प्रमाणापंत्रि; वराज्यापारचवषराज्यकोश न पदचवकोश ना (मु मंबई), मािमराठी चवकोश निरमराठीक्षणा

अचधीन ठेकोश नारमराठी, ती मंडळ मंंत्रिचवदा व अनव लेषणा चवभाग, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ ले, पुणा; ले सदसराज्य, ज्राज्यविश्वकोचती मंडळर्मितवदा पचरस मंससा, पुणा ले
चवदापमराठीठी  फटमेंि असविश्वकोचशएशवकोश नि, राज्यविश्वकोगचवदाधीन ठेाम, इ मंचडराज्यवकोश नि चमचटऑरलॉ्लॉचिकोश न् सविश्वकोसाराज्यटमराठी, पुणा ले.

डॉ. शं. के. मवकोडक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्रपाठी कोश न, अस्वशास्त् चवभाग, मु मंबई चवदापमराठीठी  आचणा मािमराठी

प्रािाराज्य्व, चसडवकोश निहॅम महाचवदा्राज्य व एनल्यापाफनसटवकोश नि महाचवदा्राज्य; स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, ती मंडळविश्वको्ावकोश निमराठी वाचणाज्राज्य
महाचवदा्राज्य, मु मंबई.

शी. सवकोराब मवकोदी, बमराठी.ए. स मंगमराठीती मंडळसममराठीक्षकोश न व ् लेखकोश न; कोश नाराज्य्वक्रम-सलागार, इननसटट्हणूट फलॉर द आडस्व,
िलॉि्व म लेझवकोश नि चवदापमराठीठी , फ लेअरफॅकस, वहर्मितिचवकोश निराज्या; चवश्वसती मंडळ, समर इननसटट्हणूट फलॉर चक्रएचटवह अअँड पफलॉ्वचमअँड पर्फॉर्मिंग
आडस्व, म लेचर् मं ड चवदापमराठीठी , अम लेचरकोश ना.

डॉ. राजोशीलकमी रा. मवकोवहते, एम.बमराठी.बमराठी.एस. (मु मंबई), स्त्मराठीरविश्वकोग व प्रसहणूती मंडळमराठीशास्त् ती मंडळज्, वाई.
डॉ. आवकोश निंद राज्यादि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
वदिंर्गत राज्य. बा. राजोशीे, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, सर परशुरामभाऊ
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. अ. कि. रावकोश निडे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
प्रा. अशवकोक रावकोश निड,े एम.ए.; ए््ए््.बमराठी.; स मंगमराठीती मंडळािाराज्य्व, स मंगमराठीती मंडळज् व ् लेखकोश न, मािमराठी स मंिा्कोश न, मु मंबई

चवदापमराठीठी  स मंगमराठीती मंडळ कोश नटमेंद्र, मु मंबई; मािमराठी साहायराज्यकोश न स मंिा्कोश न, वकोश निॅशवकोश नि् सटमेंटर फलॉर द पर्फलॉचमअँड पर्फॉर्मिंग आडस्व, मु मंबई.

डॉ. उषा रावकोश निडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि साहायराज्यकोश न, भाषाचवज्ावकोश नि चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि
पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अअँड चरसि्व इननसटट्हणूट, पुणा ले.
डॉ. द. र. रावकोश निडे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ई.एस.आय., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख ,

प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ. म. आ. रावकोश निडे, ए््.समराठी.पमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, मु मंबई.
डॉ. ई. वही. रामकृषणवकोश नि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इ मंगिमराठी चवभाग, दचक्षणा गुिराती मंडळ चवदापमराठीठी ,
सुरती मंडळ.
डॉ. प्रमवकोद पा. राराज्यकर, (एस.ि ले.), बमराठी.पमराठी.एच.; ए््.पमराठी.एच.; एम.ए. (मराठी मराठी); एम.ए.

(मावकोश निसशास्त्); बमराठी.टमराठी.एच.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी साहायराज्यकोश न प्राधराज्यापकोश न, ्विश्वकोराज्यविश्वको्ा चवदापमराठीठी , चशकोश नागविश्वको; स मंिा्कोश न व
स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, ‘सवकोश नि लेहसदवकोश नि’, इननसटट्हणूट फलॉर द सटडमराठी ऑफ चरच्िवकोश नि, पुणा. ले
शीमती सरमुवकोश निीती राि, एम.ए.; चडप.च्ब.; िम्ववकोश नि भाषा पदचवकोश ना, स मंगणाकोश न पदचवकोश ना, चरसि्व फ ले्विश्वको,

सहस मंपादकोश न, ‘अस्वबविश्वकोधीन ठे’; भारती मंडळमराठीराज्य अस्वचवज्ावकोश निवर्मितधीन ठेवकोश निमराठी, पुणा ले.

डॉ. िा. ब. राहरमुडकर, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष); एम.ए. (कोश नॅवकोश निझस); पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत अचधीन ठेषाती मंडळा
(कोश न संस्कृचष), प मंिाबराव कोश न संस्कृचष चवदापमराठीठी , अकोश नविश्वको्ा; पुणा ले.

प्रा. एलए. ए. रॉव्रिगजोशी, प्राधराज्यापकोश न, ढटमेंप ले कोश नलॉ् लेि ऑफ आडस्व अअँड साराज्यनस, पणािमराठी (गविश्वकोवा राज्राज्य).
प्रा. स. के. रईकर, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), चवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवकोश न संस्कृचती मंडळचवज्ावकोश नि, महातमा फु् ले कोश न संस्कृचष

चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (चि. अहमदवकोश निगर); पुणा ले.

डॉ. प्र. िा. रेर्ग,े एम.ए.; ए््ए््.एम.; पमराठीएच.डमराठी. (् मं डवकोश नि), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, नराज्यहणू ्लॉ कोश नलॉ् लेि, मािमराठी
स मंिा्कोश न व अधराज्यक्ष, सारसवती मंडळ कोश नविश्वको-ऑपर लेचटवह बअँकोश न (मराज्यार्या.); स मंिा्कोश न, ठी  लेवमराठी चवमा व पती मंडळ हममराठी महाम मंडळ, मु मंबई.
डॉ. िा. िी. लिाटे, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी. (ट लेक.), उतपादवकोश नि वराज्यवससापकोश न,

ह लेकसट फामार्यासराज्यहणूचटकोश नल्यापास च्., मु मंबई.

डॉ. प्र. र्ग. लाळे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, उसमाचवकोश निराज्या चवदापमराठीठी , हमैदराबाद; पुणा. ले
वदिंर्गत वद. ह. वलमराज्ये, एम.ए., पुणा. ले
वदिंर्गत मॅथराज्युमू-राराज्यवकोश निर लेदल्, एम.ए.; पमराठीएच. (मराज्यहणूचवकोश निकोश न); एम.टमराठी.एच.; पमराठीएच.डमराठी., धीन ठेम्व-ती मंडळतवज्ावकोश निावर
िम्ववकोश नि, इ मंगिमराठी व मराठी मराठीती मंडळहणूवकोश नि चवपु् ् लेखवकोश नि; सदसराज्य, ‘सवकोश नि लेहसदवकोश नि’, पुणा ले.
डॉ. वह. तरमु. लवकोखंडे, बमराठी.एससमराठी.; एम.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी., राज्युवकोश नि लेसकोश नविश्वको सकोश नलॉ्र (रचशराज्या),

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

प्रा. र. ल. लवकोणकर, एम.ए.; एम.चफ््., वराज्याख्यानेराज्याती मंडळा, इचती मंडळहास चवभाग, सर परशुरामभाऊ
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. िा. द. ित्कक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.बमराठी.एस., मािमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि

चवभाग, आघारकोश नर स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा (एम.ए.समराठी.एस.) पुणा. ले

प्रा. प. द. िांर्गीकर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळरविश्वकोगचवज्ावकोश नि, कोश न संस्कृचष महाचवदा्राज्य, अकोश नविश्वको्ा.
वदिंर्गत वद. मरमु. िाघ, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भहणूगविश्वको् चवभाग, सर
परशुरामभाऊ महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
प्रा. अ. वकोश निा. िेलणकर, प्राधराज्यापकोश न, नवहकटविश्वकोचरराज्या िहणूचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटट्हणूट, मु मंबई.

डॉ. कि. र्ग. िद्य, बमराठी.ए.; एम.कोश नलॉम.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, ब संस्कृहनमहाराष्ट्र वाचणाज्राज्य
महाचवदा्राज्य; कोश नाराज्य्ववाह, ड लेक्कवकोश नि एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि सविश्वकोसाराज्यटमराठी, पुणा ले.
शी. जोशी. शी. िद्य, बमराठी.ई. (ऑ.), उपवराज्यवससापकोश न, प्अँट सनवह्वस लेस, सटमें्ट्र् िमराठीप प्अँट, मवहद्र अअँड मवहद्र

च्., मु मंबई.

प्रा. प्र. भ. िद्य, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, आर्. वाय. कोश न ले. साराज्यनस
कोश नलॉ् लेि, वकोश निाचसकोश न.
डॉ. सरमुहवकोश निरमुराम शम्या, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, भाषाचवज्ावकोश नि चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट

अअँड चरसि्व इननसटट्हणूट, पुणा ले.

वदिंर्गत अ. वभ. शाह, एम.एससमराठी. (मु मंबई); एम.एससमराठी. (पुणा) ले , डाराज्यर लेकटर ऑफ प्रविश्वकोगॅमस, इ मंटरवकोश निॅशवकोश नि्
असविश्वकोचसएशवकोश नि फलॉर कोश नल्यापािर् फमराठीडम, मु मंबई.
शी. र. र. शाह, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी., मािमराठी सहस मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; अचधीन ठेवकती मंडळा, पुणा ले.
डॉ. वि. का. कशदे, एम.ए.; बमराठी.एड.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, मराठी मराठी चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी ,

कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

प्रा. भा. द. वशिलकर, प्राधराज्यापकोश न, राज्या मंचंत्रिकोश न अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी चवभाग, चवश्व लेश्वरयराज्या रमराठीिवकोश नि् कोश नलॉ् लेि ऑफ
ए मंचिचवकोश निअवरग, वकोश निागपहणूर.
डॉ. रकसावकोश निा शेख-मरमुला, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, वहदमराठी चवभाग, दादा पाटमराठी्

महाचवदा्राज्य, कोश नि्वती मंडळ (चि. अहमदवकोश निगर).

वदिंर्गत वकोश निा. स. शीखंडे, बमराठी.ए.; ए््ए््.बमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत चिल्यापाहा व संत्रि नराज्याराज्याधीन ठेमराठीश; मािमराठी
अचधीन ठेवराज्याख्यानेराज्याती मंडळा, चवधीन ठेमराठी महाचवदा्राज्य, ब लेळगाव; मु मंबई.

पुणा ले.

डॉ. वद. शं. शवकोत्री, एम.डमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, औषचधीन ठेचक्रराज्याचवज्ावकोश नि, बमराठी. ि ले. वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य,

प्रा. बाबरमुराि सडिेलकर, िमराठी.डमराठी. आट्व (पटमेंवटग); आट्व एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि (अम लेचरकोश ना), वराज्यावसाचराज्यकोश न चिंत्रिकोश नार;
मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, सर ि ले. ि ले. सकोश नहणू् ऑफ आट्व, मु मंबई; मािमराठी कोश न्ा स मंिा्कोश न, कोश न्ा स मंिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र
राज्राज्य, मु मंबई.

शी. मा. ता. सपकाळ, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); ए््ए््.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा, कोश नटमेंिळ (ती मंडळा. वाई).
डॉ. अ. ब. सप्रे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, डलॉ. बाबासाह लेब
आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.
वदिंर्गत र्गवको. वि. सप्रे, बमराठी. ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंिा्कोश न, ती मंडळ मंंत्रिचशक्षणा चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले

पुणा ले.

वदिंर्गत वद. द. समर्क, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, फग्य श्रद्धांजलराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य,

डॉ. मवकोश निवकोहरराराज्य सरदेसाराज्य, एम.ए. (मु मंबई); डमराठी.च्ट्. (पॅचरस), प्रमुख, फटमेंि-पविश्वकोती मंडळु्वगमराठीि चवभाग, मु मंबई
चवदापमराठीठी ; प्रमुख स मंपादकोश न, ‘कोश नोकोश नणामराठी चवश्वकोश नविश्वकोश’, उपाधराज्यक्ष, गविश्वकोवा-कोश नोकोश नणामराठी अकोश नाद लेममराठी, ती मंडळाळगाव (गविश्वकोवा राज्राज्य).
डॉ. द. वि. सलर्गर, एम.डमराठी., मािमराठी प्रािाराज्य्व, कोश न संस्कृषणाा वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य, कोश नराड.
वदिंर्गत ि. र्गवको. सहस्त्बरमुद्ध,े एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत सहस मंिा्कोश न, प्रशासकोश नमराठीराज्य अचधीन ठेकोश नारमराठी महाचवदा्राज्य,

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

प्रा. एकवकोश निार साखळकर, एम.ए., मािमराठी प्रािाराज्य्व, प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, राज्राज्यशास्त् चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ
महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
शी. तराज्यं. रा. साठे, एम.एससमराठी.; ए.आय.आय.एससमराठी.; चडप.कोश न लेम.ट लेक. (बडविश्वकोद ले), मािमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न,

आ्ॅ्व बस च्., भाटघर (ती मंडळा. भविश्वकोर); मािमराठी कोश नटमेंद्रमराठीराज्य औदविश्वकोचगकोश न सलागार, वकोश निवमराठी चदलमराठी; औदविश्वकोचगकोश न सलागार,
वराज्यावसाचराज्यकोश न (स लेवाचवकोश निव संस्कृत), मु मंबई.
शी. र. रा. साठे, बमराठी.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), वाई.
डॉ. सतराज्यरंजोशीवकोश नि साठे, बमराठी.ए.; ए््ए््.एम.; एस.ि ले.डमराठी. (वकोश निलॉस्वव लेसटवकोश नि,्व राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी), स लेवाचवकोश निव संस्कृत

प्रािाराज्य्व, आय. ए््. एस. चवधीन ठेमराठी महाचवदा्राज्य; प्राधराज्यापकोश न व मावकोश निद स मंिा्कोश न, प्रगती मंडळ चवधीन ठेमराठी अधराज्यराज्यवकोश नि स मंससा, पुणा ले.

डॉ. हेमलता द. सावकोश निे, एम.एससमराठी.; एम.ए. (चटळकोश न महाराष्ट्र चवदापमराठीठी ); पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना व
प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, आबासाह लेब गरवार ले महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. भा. र. साबडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सरकोश नाराज्य्ववाह, मराठी ा िटमेंबर ऑफ कोश नलॉमस्व अअँड इ मंडस्ट्रमराठीि, पुणा. ले
प्रा. प्र. रा. सािंत, एम.ए., पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भहणूगविश्वको् चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.

पुणा ले.

प्रा. हे. वकोश नि. सािंत, प्राधराज्यापकोश न, राज्या मंचंत्रिकोश नमराठी अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी महाचवदा्राज्य,

सौ. प्रवमला साळिी, एम.ए., समािस लेचवकोश ना, सविश्वकोवकोश निई (अहमदवकोश निगर).
डॉ. आ. ह. साळरमुंखे, एम.ए., पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ चवभाग, ्ा् बहादहणूर शास्त्मराठी
महाचवदा्राज्य, साती मंडळारा.
डॉ. परमु. र. वसरसाळकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रमुख मुख्यानेराज्य स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, आचदवासमराठी

स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि व प्रचशक्षणा स मंससा, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले.

प्रा. र्गवको. कि. सरमुि,् एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, चसदास्व वाचणाज्राज्य आचणा
अस्वशास्त् महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
शी. भा. र्ग. सरमुि्, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत सहस मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; पुणा ले.
प्रा. प्र. वि. सवकोिवकोश निी, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भहणूचवज्ावकोश नि चवभाग, फग्य श्रद्धांजलराज्यु्वसवकोश नि

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

डॉ. कमला शी. हड्यवर्गीकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, िमराठीवचवज्ावकोश नि चवभाग, द लेवि मंद
कोश नलॉ् लेि, अिु्ववकोश निवकोश निगर (चि. कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर).
प्रा. मवकोही-इदीवकोश नि हावजोशीवकोश निी, एम.ए.; ए््ए््.बमराठी., प्राधराज्यापकोश न, अर लेचबकोश न, एस. पमराठी. कोश नलॉ् लेि. श्रमराठीवकोश निगर (िममहणू

व कोश नाशममराठीर राज्राज्य).

प्रा. जोशी. वकोश निा. हाटे, बमराठी.एससमराठी. (अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी); एम.एस.ए.ई. (राज्यहणू.एस.ए.); एम.आय.ई. (भारती मंडळ);
स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, सवराज्य मंि् अचभराज्या मंचंत्रिकोश नमराठी, नवहकटविश्वकोचरराज्या िहणूचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटट्हणूट, मु मंबई.
प्रा. म. द. हेवर्गष्टे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, िमराठीवरसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, चमरि म लेचडकोश न्

कोश नलॉ् लेि, चमरि; कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

प्रा. स. वकोश नि. हवकोवकोश निप, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, सर परशुरामभाऊ
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

डॉ. लवलतकरमुमार खं. कीरसार्गर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प ले्ट्रविश्वकोच्राज्यम ए मंचिचवकोश निअवरग
चवभाग, महाराष्ट्र इननसटट्हणूट ऑफ ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, पुणा. ले
डॉ. ि. कृ. कीरे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., ्विश्वकोकोश नमानराज्य चटळकोश न प्राधराज्यापकोश न, राज्राज्यशास्त् व ्विश्वकोकोश नप्रशासवकोश नि

चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ. वि. रा. जावकोश निसार्गर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (वकोश निागपहणूर); पमराठीएच.डमराठी. (चवसकोश नलॉननसवकोश नि), स लेवाचवकोश निव संस्कृत
प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, वकोश निागपहणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपहणूर.

कला विभार्गातील अभराज्यार्गत संपादक
शी. ह. ता. इवकोश निामदार, म लेकोश नॅचवकोश निकोश न् डाफ्डसमवकोश नि, वाई.
शी. मा. वभ. कदम, चिंत्रिकोश नार, बावधीन ठेवकोश नि (ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा).
वदिंर्गत र्ग. वि. खरे, चिंत्रिकोश नार, पुणा ले.
शी. रा. बा. र्गरमुजोशीर, चिंत्रिकोश नार, वाई.
शी. ि. कृ. र्गोंधळेकर, आट्व डाराज्यर लेकटर, चफल्यापाम अअँड डामा; कोश नमर्मितशअ् आर्मितटसट, मु मंबई.
शी. रं. रा. जोशीमदाडे, चिंत्रिकोश नार, वाई.
शी. प्रशांत रा. जोशीाधि, म लेकोश नॅचवकोश निकोश न् डाफ्डसमवकोश नि, वाई.
शी. शौ. म. डांर्गे, ए.टमराठी.डमराठी.; बमराठी.ए., ती मंडळासगाव (चि. साती मंडळारा).
शी. प्र. शी. वरटे, बमराठी.ए., ए््ए््.बमराठी., चिंत्रिकोश नार; अचधीन ठेवकती मंडळा, वाई.
शी. िंद्रकांत देशमरमुख, चिंत्रिकोश नार, औ मंधीन ठे (चि. साती मंडळारा).
शी. वद. वश. वकोश निेिसे, म लेकोश नॅचवकोश निकोश न् डाफ्डसमवकोश नि, वाई.
शी. भा. मवको. पावकोश निसे, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंवटग आचणा कोश नमर्मितशअ्); डमराठी.टमराठी.समराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत कोश नमर्मितशअ्
आर्मितटसट, कोश नलॉ् लेि ऑफ चमच्टरमराठी ए मंचिचवकोश निअवरग, पुणा ले.

पुणा ले.

शी. वि. म. बारटके, स लेवाचवकोश निव संस्कृत कोश नचवकोश निष साहायराज्यकोश न वराज्यवससापकोश न, गवहनमर्न्मेंट फविश्वकोटविश्वकोवझकोश नविश्वकोगाचफकोश न प्र लेस,

वदिंर्गत एम. आरए. बवकोडस, िमराठी.डमराठी. आट्व (पटमेंवटग), कोश नमर्मितशअ् आर्मितटसट, मु मंबई.
शी. ल. वद. महामरमुवकोश निी, चिंत्रिकोश नार, वाई.
शी. सरमु. वद. महामरमुवकोश निी, चिंत्रिकोश नार, वाई.

शी. शौ. क. मरमुलाणी, चिंत्रिकोश नार, चशर मंब ले (ती मंडळा. कोश नविश्वकोर लेगाव, चि. साती मंडळारा).
शी. वकोश निा. ध. राऊत, ए.एम., माधराज्यचमकोश न चिंत्रिकोश न्ा चशक्षकोश न, कोश ननराज्याशाळा, वाई.
शी. आ. तरमु. राजोशीापरमुरे, चिंत्रिकोश नार, वाई.
शी. ि. शं. कशदे, ए.टमराठी.डमराठी., वाई.
शी. ि. वि. सकरमुंड,े चिंत्रिकोश नार, वाई.
शी. अविवकोश निाश वकोश निा. साठे, चिंत्रिकोश नार, वाई.
करमु. सरमुववकोश निता म. सरमुि्, चिंत्रिकोश नार, वाई.
शी. अ. तरमु. हेरकळ, बमराठी.ए.(ऑ.), म लेणाव्मराठी (ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा).
शी. शी. वि. हवकोवकोश निराि, िमराठी.डमराठी.आट्व (डलॉइ मंग आचणा पटमेंवटग); ए.टमराठी.डमराठी., मराज्यहणूर् पटमेंवटग, ती मंडळोडार (ती मंडळा.
उदगमराठीर, (चि. ्ाती मंडळहणूर).

ऋणववकोश निद्श
मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशा्ा अवकोश नि लेकोश न स मंससा मंवकोश निमराठी व वराज्यकती मंडळ्रीजींवकोश निमराठी अवकोश नि लेकोश न प्रकोश नार ले साहायराज्य कोश न ले् ले . चवश लेषती मंडळः छाराज्याचिंत्रि ले,
र मंगमराठीती मंडळ पारदर्मितशकोश ना, वकोश निकोश नाश ले, वमैज्ाचवकोश निकोश न आचणा ती मंडळा मंचंत्रिकोश न चवषराज्या मंच्याराज्या आकोश न संस्कृतराज्या इ. पुरवहणूवकोश नि वकोश नवा तराज्या मंिा वापर कोश नरण्राज्यास
अवकोश निुमती मंडळमराठी द लेऊवकोश नि तराज्या मंवकोश निमराठी चवश्वकोश नविश्वकोशास महतवािमराठी मदती मंडळ कोश न ले्मराठी. तराज्या मंिा कोश न संस्कृती मंडळज्ती मंडळापहणूव्वकोश न चवकोश निदर्नेश पुढ ले कोश नरमराठीती मंडळ आहविश्वकोती मंडळ :
इ मंचडराज्यवकोश नि ॲल्यापाराज्युचमचवकोश निराज्यम कोश न मं. च्., कोश न्कोश नता.
कोश नलॉनसराज्यु् लेट ऑफ चद पविश्वकोच्श पमराठीपल्यापास चरपनब्कोश न, मु मंबई.

कोश नलॉनसराज्यु् लेट िवकोश निर् ऑफ चद फ लेडर् चरपनब्कोश न ऑफ िम्ववकोश निमराठी, मु मंबई.
डलॉ. कोश न लेळकोश नर, अशविश्वकोकोश न रा., पुणा. ले

खर ले, िराज्य मंती मंडळ; फविश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, पुणा. ले
डलॉ. खा मंडग ले, म मंदा; औ मंधीन ठे, पुणा ले.

गुपती मंडळा, कोश न ले. समराठी., ्खवकोश निौ (उतर प्रद लेश राज्राज्य).
डलॉ. घाणा लेकोश नर, व. मु.; वििवड, पुणा ले.

चदव मंगती मंडळ िवहाणा, रा. वकोश निा.; ् लेखकोश न व सामाचिकोश न कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळर्ने, वाई.
िारमराठी आडस्व, कोश नमर्मितशअ् फविश्वकोटविश्वको सनवह्वस, चगरगाव, मु मंबई.
श्रमराठीमती मंडळमराठी चिटणामराठीस, माराज्या; मु मंबई.
ि लेती मंडळवकोश नि फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.

िवकोश निर् मॅवकोश नि लेिर, चितर मंिवकोश नि ्विश्वकोकोश नमविश्वकोचटवह वकस्व, चितर मंिवकोश नि (प मं. ब मंगा् राज्राज्य).
िवकोश निस मंपकोश न्व अचधीन ठेकोश नारमराठी, मधराज्य र लेल्यापाव ले, मु मंबई.

िवकोश निस मंपकोश न्व अचधीन ठेकोश नारमराठी, म ले्ट्रविश्वको र लेल्यापाव ले, कोश न्कोश नता.
चिल्यापाहा माचहती मंडळमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, चिल्यापाहा माचहती मंडळमराठी कोश नाराज्यार्या्राज्य, वधीन ठेार्या.
‘टाइमस ऑफ इ मंचडराज्या’ कोश नाराज्यार्या्राज्य, मु मंबई.

डाराज्यर लेकटर ऑफ इनफमर्नेशवकोश नि, गवहनमर्न्मेंट ऑफ प मंिाब, ि मंडमराठीगढ.

डाराज्यर लेकटर, पनब्कोश न चर् लेशनस चडपाट्वमटमेंट, चती मंडळरुअवकोश नि मंती मंडळपुरम (कोश न लेरळ राज्राज्य),
डाराज्यर लेकटर ऑफ पनब्कोश न चर् लेशनस, चमचवकोश निस्ट्रमराठी ऑफ चडफ लेनस, वकोश निवमराठी चदलमराठी.
ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अअँड चरसि्व इननसटट्हणूट, पुणा. ले
दश्ववकोश नि फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.

चद टाटा आराज्यवकोश नि्व अअँड सटमराठी् कोश न मं. च्., फविश्वकोट्व, मु मंबई.
दमराठीपकोश न फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.

दमैचवकोश निकोश न ‘सकोश नाळ’ कोश नाराज्यार्या्राज्य, पुणा ले.
वकोश निाडकोश नणावर्ती, ज्ावकोश नि लेश्वर; ्च्ती मंडळ ् लेखवकोश नि व पंत्रिकोश नार, मु मंबई.

प्रचसदमराठी व माचहती मंडळमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, ववकोश निचवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
च ब्रिचटश ड लेपराज्युटमराठी हाराज्यकोश नचमशवकोश निर, मु मंबई.

मराठी मराठी साचहतराज्य पचरषद, हमैदराबाद (आ मंध्र प्रद लेश राज्राज्य).
महाराष्ट्र राज्राज्य पाठ्यपुसती मंडळकोश न चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी व अभराज्यासक्रम स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, पुणा ले.

माळमराठी, श मं. ती मंडळु.; फविश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, वा मंद्र ले, मु मंबई.
मु मंबई मराठी मराठी ग मंसस मंगहा्राज्य, दादर, मु मंबई.

मौंट चवल्यापासवकोश नि व पॅ्विश्वकोमार व लेधीन ठेशाळा, अम लेचरकोश ना.
प्रा. रतवकोश निपारखमराठी, आशा; पुणा ले.

रािदहणूती मंडळावास, प लेरू; वकोश निवमराठी चदलमराठी.

रािदहणूती मंडळावास, पविश्वको् मंड; वकोश निवमराठी चदलमराठी.

वराज्यवससापकोश न, वगार ले आट्व गॅ्रमराठी, वधीन ठेार्या.
श्ाकोश ना फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.

श्रमराठी. अ मंबाबाई ती मंडळा्मराठीम स मंससा, चमरि (चि. सा मंग्मराठी).
स मंिराज्य फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.
सरद लेशपा मंड ले, बमराठी. बमराठी.; मु मंबई.

चसवकोश निगार फविश्वकोटविश्वको आडस्व, वाई.

सविश्वकोश् व लेल्यापाफ लेअर मॅवकोश नि लेिर, वा्ि मंद इ मंडस्ट्रमराठीि च्., वा्ि मंदवकोश निगर.
सविश्वकोळसकोश नर, वहमराठी. बमराठी.; फविश्वकोटविश्वको आर्मितटसट, मु मंबई.

सटमराठी् ऑसलॉचरटमराठी ऑफ इ मंचडराज्या च्., बविश्वकोकोश नारविश्वको सटमराठी् चसटमराठी (चबहार राज्राज्य).
हविश्वकोवकोश निराव, श्रमराठी. चव.; ती मंडळोडार (ती मंडळा. उदगमराठीर, चि. ्ाती मंडळहणूर).

मराठी विश्वकवकोशात िापरलेलराज्या संकेपांिी राज्यादी
मराठी संकेप

अक्र.

अवकोश निुक्रमा मंकोश न

पहणू.

पहणूव्व

अवकोश निु.

अवकोश निुवाद/अवकोश निुवादकोश न

°फॅ.

फॅर लेवकोश निहाइट (ती मंडळापमावकोश नि)

अअँचप.

अअँचपअर

म.

मराठी मराठी

आ मं.ए.

आ मंती मंडळरराष्ट्रमराठीराज्य एकोश नकोश न

म. शमराठी.

मराठी मराठी शमराठीष्वकोश नास्व

इ.

इतराज्यादमराठी

चम.

चमचवकोश निट

इ मं. भा.

इ मंगिमराठी भाषा मंती मंडळर

चमगॅ.

चमच्गॅम

इ. स.

इसवमराठी सवकोश नि

चमच्.

चमच्च्टर

उ.

उतर

म संस्कृ.

म संस्कृतराज्यहणू

उदा.

उदाहरणाास्व

मराज्यहणूगॅ.

माराज्यक्रविश्वकोगॅम

कोश नॅ

कोश नॅ्रमराठी

्ॅ

्ॅचटवकोश नि

कोश नार.

कोश नारकोश नमराठीद्व

वा. दा.

वाती मंडळावरणामराठीराज्य दाब

चकोश नगॅ.

चकोश न्विश्वकोगॅम

चव. उ.

चवचशष उषणाती मंडळा

िौरस चकोश न्विश्वकोममराठीटर

वहविश्वको.

वहविश्वकोल्यापाट

चकोश नवलॉ. ती मंडळा.

चकोश न्विश्वकोवलॉट ती मंडळास

स मं.

स मंसकोश न संस्कृती मंडळ

क्र.

क्रमा मंकोश न

स मंव.

स मंवत्

गु.

गुिराती मंडळमराठी

सस.

समुद्रसपाटमराठी

घ. ममराठी.

घवकोश नि ममराठीटर

स ले.

स लेकोश न मंद

अश.

अश्वशकती मंडळमराठी

आ.

आकोश न संस्कृचती मंडळ

आव संस्कृ.

आव संस्कृतमराठी

इ मं.

इ मंगिमराठी

इ मं.शमराठी.

इ.स.पहणू.
उ. अश.
कोश न.

इसवमराठी सवकोश नि पहणूव्व
उपराज्युकती मंडळ अश्वशकती मंडळमराठी
कोश नन्नड

कोश नॅमहणू.

कोश नॅ्रमराठीमहणूल्यापाराज्य

चकोश नकोश नॅ.

चकोश न्विश्वकोकोश नॅ्रमराठी

चकोश नममराठी.
चकोश नममराठी.

इ मंगिमराठी शमराठीष्वकोश नास्व

चकोश न्विश्वकोममराठीटर
२

चकोश नवलॉ.
°कोश न ले.

च्. पहणू.
गॅ.

चकोश न्विश्वकोवलॉट

कोश न लेनवहवकोश नि ती मंडळापमावकोश नि
च्सती मंडळ पहणूव्व
गॅम

ब मं.

म. भा.
माराज्यअअँचप.
चमअअँचप.
चमममराठी.
ममराठी.

म लेवलॉ.
रा. स मं.
च्.
वलॉ.

चव. गु.
श.

स मंपा.
स मंक्ष ले.
सु.

ब मंगा्मराठी

मराठी मराठी भाषा मंती मंडळर
माराज्यक्रविश्वकोअअँचपअर
चमच्अअँचपअर
चमच्ममराठीटर
ममराठीटर

म लेगॅवलॉट
रासाराज्यचवकोश निकोश न स मंघटवकोश नि
च्टर
वलॉट

चवचशष गुरुतव
शकोश न ले

स मंपादकोश न/ स मंपाचदती मंडळ
स मंक्ष लेप
सुमार ले

घ. सटमेंममराठी.

घवकोश नि सटमेंचटममराठीटर

°स ले.

िौ. चकोश नममराठी.

िौरस चकोश न्विश्वकोममराठीटर

सटमेंममराठी.
सटमेंममराठी.

२

िौ. सटमेंममराठी.

िौरस सटमेंचटममराठीटर

सटमेंममराठी.

३

द.

दचक्षणा

चह.

चहिरमराठी

प.

पच्चिम

ह लेच्.

ह लेकटविश्वकोच्टर

िौ. ममराठी.
ि.

वकोश निॅममराठी.

िौरस ममराठीटर
िनम

वकोश निॅवकोश निविश्वकोममराठीटर

स लेनल्यापासअस (ती मंडळापमावकोश नि)

वह.
ह ले.

सटमेंचटममराठीटर

िौरस सटमेंचटममराठीटर
घवकोश नि सटमेंचटममराठीटर
वहदमराठी

ह लेकटर

इंगजोशीी संकेप
Comp.

Compiled/Compiler

Trans.

Translation/Translator

Ed.

Edited/Editor

Vol./s

Volume/s

विशेष सूचना : चवव लेिवकोश निाच्याराज्या प्रवाहाती मंडळ आ् ले्ा शबद हा अनराज्यंत्रि आ् लेल्यापाराज्या वकोश निोदमराठीिा चवकोश निदश्वकोश न अस ले् , ती मंडळर

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

