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तराज्या मंती मंडळ मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशािमराठी रिवकोश निा व प्रकोश नाशवकोश नि हा सवर्वांती मंडळ महतवािा उपक्रम ठी र ले् . महाराष्ट्र शासवकोश निावकोश नि ले १ चडसटमेंबर

१९८० रविश्वकोिमराठी कोश न लेवळ हा प्रकोश नल्यापापासाठी मराठी महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश म मंडळािमराठी ससापवकोश निा कोश न ले्मराठी. मराठी मराठी
चवश्वकोश नविश्वकोशाचराज्या प्रतराज्य लेकोश नमराठी सुमार ले एकोश न हिार प संस्कृष्ठांा मंचराज्या एकोश नहणूणा ती मंडळ लेवमराठीस ख मंडा मंिमराठी रिवकोश निा व प्रकोश नाशवकोश निाि ले कोश नाम पहणूणा्व कोश नरणा ले ह ले

म मंडळाि ले प्रमुख कोश नाराज्य्व हविश्वकोराज्य. राज्या म मंडळाचराज्या द लेखर लेखमराठीखा्मराठी मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशािा हा सविश्वकोळावा ख मंड प्रकोश नाचशती मंडळ हविश्वकोती मंडळ
आह ले.
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महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शी. रा. गवको. आरस, चवदुत् अचभराज्य मंती मंडळ ले, दा मंचडराज्याबािार, बडविश्वकोद. ले

सौ. िीणा आलासत, एम.ए., मराठी मराठी सममराठीक्षकोश न व ब मंगा्मराठी साचहतराज्याचराज्या अभ्याराज्याचसकोश ना, कोश न्कोश नत्ता.
डॉ. प. म. आलतगािकर, एम.ए.; एम.एड.; डमराठी.पमराठी.एड.; पमराठीएच.डमराठी., प्रािाराज्य्व व प्रमुख, पदवराज्युत्तर
चवभाग, ि मंद्रश लेखर आगाश ले शारमराठीचरकोश न चशक्षणा महाचवदा्राज्य, पुणा ले; अचधीन ठेष्ठांाती मंडळा, चशक्षणाशास्त्र चवदाशाखा, पुणा ले
चवदापमराठीठी , पुणा. ले

शी. कत. आर्. आसरमुंदी, अचधीन ठेकोश नारमराठी, एअर इ मंचडराज्या, मु मंबई.
वदिंगत ना. भा. इनामदार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नविश्वको् मंचबराज्या), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि
चवभाग, इननसटट्हणूट ऑफ साराज्यनस, मु मंबई; मािमराठी सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ,
मु मंबई.

डॉ. वि. बा. इनामदार, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त ज्राज्य लेष्ठां प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ चवभाग, चवव्रडवकोश नि
महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.
शी. म. शी. एकबवकोटत, अचधीन ठेकोश नारमराठी, इ मंचडराज्यवकोश नि एअर्ाइनस, वकोश निवमराठी चदलमराठी.
वदिंगत भ. प्र. ओक, बमराठी.ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त अचभराज्य मंती मंडळा, पुणा ले.
वदिंगत िा. रा. ओक, बमराठीएससमराठी. (ए मंचिचवकोश निअवरग), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, पारशमराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटट्हणूट

सुरती मंडळ; वाई.

वदिंगत शां. कि. ओक, बमराठी.ई.; एस.एससमराठी. (ए मंचिचवकोश निअवरग); एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न,
अचभराज्या मंचतकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
प्रा. स. ज. ओक, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, चवव्रडवकोश नि महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.
डॉ. कय. ह. ओगलत, ए्ल्.एम.ई. (ऑ.); डलॉकटर लेट (ए मंचिचवकोश निअवरग) (िम्ववकोश निमराठी), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त उपप्रमुख,

राज्या मंचतकोश न अचभराज्या मंचतकोश नमराठी चवभाग, नवहकटविश्वकोचरराज्या िहणूचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न् इननसटट्हणूट, मु मंबई.

डॉ. ि. शं. कदम, एम.ए; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी ,
कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.
वदिंगत कय. र. करंदीकर, बमराठी.ए.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवज्ावकोश नि

चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ. वि. रा. करंदीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, फरराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य; प्रमुख
स मंपादकोश न, मराठी मराठी शबदकोश नविश्वकोश, महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य स मंसकोश न संस्कृचती मंडळ म मंडळ, पुणा ले; मािमराठी सनमानराज्य प्राधराज्यापकोश न, स मंती मंडळ
ज्ावकोश निद लेव अधराज्यासवकोश नि, पुणा ले चवदापमराठीठी ; मािमराठी कोश नाराज्यार्याधराज्यक्ष, महाराष्ट्र साचहतराज्य पचरषद, पुणा. ले

प्रा. कत. वि. कर्मितडलत, बमराठी.एससमराठी.; बमराठीएससमराठी. (ए मंचिचवकोश निअवरग); एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, पुणा. ले
शी. म. ग. कर्मितणक, प्रमुख इनसट ग्रुमटमेंट ओवहरहलॉ् चडनवहिवकोश नि, आय.ए.समराठी., सफदरि मंग एअरपविश्वकोट्व, वकोश निवमराठी
चदलमराठी.
प्रा. म. भा. कर्मितणक, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, रामवकोश निाराराज्यणा रुईराज्या महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
शी. एच. कत. किर, ए.एफ.आरल्.एसमराठी.एस.; एम.एसमराठी.एस.आय.; समराठी.ई., उपमहावराज्यवससापकोश न,

वहदुससावकोश नि एरलॉवकोश निलॉचटकस च्., ब मंग्विश्वकोर.

वदिंगत ज. नी. किर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, सर परशुरामभाऊ
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. शीकयषण ल. किर, बमराठी.कोश नलॉम.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., फ ले्विश्वको, इनशुअरनस इननसटट्हणूट

ऑफ इ मंचडराज्या; साचहतराज्य भहणूषणा, कोश नुसुमागि प्रचती मंडळष्ठांावकोश नि, वकोश निाचसकोश न; स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त उपसचिव (चवपणावकोश नि), म मंड् प्रब मंधीन ठेकोश न,
कोश नटमेंद्रमराठीराज्य कोश नाराज्यार्या्राज्य, भारती मंडळमराठीराज्य आराज्युर्मितवमा महाम मंडळ, मु मंबई.
वदिंगत सरमुशील किळतकर, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा; अ मंशकोश नाच्कोश न प्राधराज्यापकोश न, गवहनमर्न्मेंट ्लॉ

कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.

डॉ. दा. राज्य. कसतरमुरत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, गचणाती मंडळ चवभाग, डलॉ. बाबासाह लेब
आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.
वदिंगत ज. गवको. काणत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; ए.आय.आय.एससमराठी.; ए.एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त

स मंिा्कोश न, राज्यहणूचवकोश निवहर्मितसटमराठी चडपाट्वमटमेंट ऑफ कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.

प्रा. उत्तम कावनटकर, बमराठी.ए. (ऑ.); ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; साचहतराज्य चवशारद (वहदमराठी-प्रराज्याग), चवकोश निव संस्कृत्त चवकोश नासअचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य आराज्युर्मितवमा महाम मंडळ; स मंपादकोश न, ‘एकोश नती मंडळा’ माचसकोश न व प्रकोश नाशवकोश नि, पुणा. ले

पुणा ले.

डॉ. परमुं. ल. कावनटकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी ,

वदिंगत. बा. मवको. कावनटकर, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; बमराठी.एससमराठी., चिटणामराठीस, भारती मंडळ इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न
म मंडळ, पुणा ले.
प्रा. गवको. कय. कानहतरत, 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 प्रमुख, वकोश निगररिवकोश निा चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचतकोश नमराठी
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
वदिंगत न. वि. कारतकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त्र चवभाग, रािाराम

महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

डॉ. र. न. कारतकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
डॉ. सरमुधा काळदातत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., फ ले्विश्वको आय.एस.समराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्रमुख, समािशास्त्र चवभाग व
स मंिा्कोश न, ॲकोश नकॅड 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; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य दश्वचवकोश निकोश ना चवभाग, मु मंबई;
और मंगाबाद.
प्रा. श. स. काळत, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त्र, पुणा ले.
शी. वकशवकोर क. कीर्मिततकर, बमराठी.ई. (म लेकोश नकॅचवकोश निकोश न् व इ् लेनक्ट्रकोश न्), चवकोश निव संस्कृत्त ववग कोश नमा मंडर आचणा चवकोश निव संस्कृत्त

वराज्यवससापकोश नमराठीराज्य स मंिा्कोश न, वहदुससावकोश नि एरलॉवकोश निलॉचटकस च्.; पुणा. ले

शी. अ. र. करमुलकण्, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त सहस मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई.
डॉ. अ. रा. करमुलकण्, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त सुप्रचती मंडळष्ठां प्राधराज्यापकोश न, इचती मंडळहास
चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा; ले अधराज्यक्ष, भारती मंडळमराठीराज्य अवकोश निुस मंधीन ठेावकोश नि पचरषद, चदलमराठी (१९७८-१९८१); कोश नु्गुर, चटळकोश न

महाराष्ट्र चवदापमराठीठी , पुणा ले (१९९३-९६); अधराज्यक्ष, भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास पचरषद, चदलमराठी स मंम ले्वकोश नि (१९९३); भारती मंडळ
सरकोश नार प्रचती मंडळचवकोश निधीन ठेमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य पुराचभ् लेख आराज्यविश्वकोग (१९९६-२००१); सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य स मंसकोश न संस्कृचती मंडळ
म मंडळ, मु मंबई; पुणा ले.

डॉ. अरण वि. करमुलकण्, एम.ए.; डमराठी.आय.आय.टमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मावकोश निसशास्त्र
चवभाग, वकोश निागपहणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपहणूर.
डॉ. एस. बी. करमुलकण्, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., शास्त्रज् वकोश निकॅशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न् ्कॅबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा. ले

डॉ. कांवतमती वग. करमुलकण्, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., चवज्ावकोश नि साहाय्राज्यकोश न, आघारकोश नर स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा,
पुणा ले.
प्रा. गवको. म. करमुलकण्, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, आरस्व अँड कोश नलॉमस्व कोश नलॉ् लेि, कोश नराड; पुणा. ले
प्रा. वद. वभ. करमुलकण्, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, फरराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
वदिंगत. पं. तरमु. करमुलकण्, बमराठी.एससमराठी. (मु मंबई); डमराठी.आय.आय.एससमराठी. (ब मंग्विश्वकोर); एम.आय.ई.

(भारती मंडळ), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, चवदुत् अचभराज्या मंचतकोश नमराठी चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचतकोश नमराठी महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.
प्रा. प्र. वद. करमुलकण्, बमराठी.ई. (चसनवह्); एन.ई.; एफ.आय.ई.; मािमराठी प्रािाराज्य्व, ती मंडळुळिाभवावकोश निमराठी

अचभराज्या मंचतकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, ती मंडळुळिापहणूर; सचिव, पराज्यार्यावरणा रक्षणा म मंडळ, और मंगाबाद.

वदिंगत मा. गरमु. करमुलकण्, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, समािशास्त्र चवभाग,
डलॉ. बाबासाह लेब आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद; स मंिा्कोश न, वकोश नि लेहर इननसटट्हणूट ऑफ सविश्वकोश्
सटडमराठीि (चटळकोश न महाराष्ट्र चवदापमराठीठी ), पुणा. ले

डॉ. मवको. स. करमुलकण्, बमराठी.ई. (चवदुत्); एम.ई. (चवदुत्); पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, चवदुत् अचभराज्या मंचतकोश नमराठी
चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचतकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
प्रा. र. ग. करमुलकण्, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, इननसटट्हणूट ऑफ साराज्यनस, मु मंबई.
प्रा. वि. गवको. करमुलकण्, एम.एससमराठी., चवकोश निव संस्कृत्त स मंससापकोश न–स मंिा्कोश न, हविश्वकोममराठी भाभा चवज्ावकोश नि चशक्षणा कोश नटमेंद्र,

टाटा महणू्भहणूती मंडळ स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा, मु मंबई; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.

डॉ. वि. शी. करमुलकण्, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, मावकोश निवशास्त्र चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
डॉ. शराज्यामकांत करमुलकण्, एम.डमराठी.; डमराठी.समराठी.पमराठी., चवकोश न संस्कृचती मंडळवमैज्ाचवकोश निकोश न व कोश नसा् लेखकोश न, कोश नु्कोश नणावर्ती नक्चवकोश निकोश न,
नक्चवकोश निकोश न् ्कॅबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा ले.
प्रा. शी. रा. करमुलकण्, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त्र चवभाग, राज्यशव मंती मंडळराव िवहाणा कोश नलॉ् लेि ऑफ

साराज्यनस, कोश नराड.

प्रा. स. वि. करमुलकण्, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एड.; ए्ल्ए्ल्.एम., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्रािाराज्य्व, वसबाराज्यविश्वकोचसस
सविश्वकोसाराज्यटमराठीि ले चवधीन ठेमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

प्रा. शीमती अनरमुपमा कतसकर, एम.ए.; बमराठी.च्ब., अचधीन ठेवराज्याखराज्यातराज्या, समािशास्त्र चवभाग, वकोश नि लेहर

इननसटट्हणूट ऑफ सविश्वकोश् सटडमराठीि (चटळकोश न महाराष्ट्र चवदापमराठीठी ), पुणा. ले

डॉ. अशवकोक रा. कतळकर, एम.ए. (पुणा ले); पमराठीएच.डमराठी. (कोश नलॉवकोश निर्ने्), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य
इचती मंडळहास चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि पविश्वकोसटगकॅज्राज्युएट अँड चरसि्व इननसटट्हणूट, पुणा. ले
प्रा. आ. रा. कतळकर, बमराठी.ई. (इ् लेनक्ट्रकोश न्), एम.एस. (इ् लेनक्ट्रकोश न्) (इच्वकोश निलॉराज्य), प्राधराज्यापकोश न,

चवश्व लेश्वरय्राज्या चरिवकोश नि् कोश नलॉ् लेि ऑफ ए मंचिचवकोश निअवरग, वकोश निागपहणूर.

शी. गवको. कत. कतळकर, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.), रासाराज्यचवकोश निकोश न अचभराज्य मंती मंडळा आचणा स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त
महावराज्यवससापकोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि र लेअर अस्व, चडपाट्वमटमेंट ऑफ ॲटलॉचमकोश न एवकोश नििवर्ती, ती मंडळुभर्ने, मु मंबई.
वदिंगत गवको. रा. कतळकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त शास्त्रज्, वकोश निकॅशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न् ्कॅबविश्वकोर लेटरमराठी व

मािमराठी प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त्र चवभाग, वकोश निौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या महाचवदा्राज्य, पुणा ले; मािमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, खटाव
चमल्यापास, मु मंबई; पुणा. ले
शी. गवकोकिदशास्ी कतळकर, वराज्याकोश नरणाती मंडळमराठीस;्व व लेदानती मंडळिहणूडामचणा; सहस मंपादकोश न, धीन ठेम्वकोश नविश्वकोश, वाई.
डॉ. का. शा. कवकोपरगांिकर, पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, िमराठीवभौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, इ मंचडराज्यवकोश नि कोश नकॅनसर चरसि्व

इननसटट्हणूट, मु मंबई.

वदिंगत बा. मवको. कवकोळतकर, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त उपप्रािाराज्य्व, मुधीन ठेविश्वकोिमराठी हाराज्यसकोश नहणू्, फ्टणा;
कोश नराड.
प्रा. श. िा. कवकोळतकर, एम.ई.; ए.एम.आय.ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, चवदुत् अचभराज्या मंचतकोश नमराठी चवभाग,

शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचतकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, कोश नराड; पुणा. ले

डॉ. अरंधती खंडकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, ती मंडळकोश न्वशास्त्र व ती मंडळतवज्ावकोश नि
चवभाग, उपप्रािाराज्यार्या, एस.आय.ई.एस. कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.
वदिंगत ग. ह. खरत, सनमानराज्य डमराठी.च्स. (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

शी. शी. तराज्यं खरत, मािमराठी अधीन ठेमराठीक्षकोश न अचभराज्य मंती मंडळा (आरविश्वकोरराज्य) आचणा उपसचिव, पाटब मंधीन ठेार ले व वमराठीि चवभाग,
महाराष्ट्र शासवकोश नि, मु मंबई.

डॉ. परमु. वि. खांडतकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग,

इननसटट्हणूट ऑफ साराज्यनस, वकोश निागपहणूर.

प्रा. वि. वि. खांडतकर, प्रािाराज्य्व, शासकोश नमराठीराज्य ती मंडळ मंतचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि, वकोश निा मंद लेड.
डॉ. प. रा. खानगांिकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., उपस मंिा्कोश न, वकोश निकॅशवकोश नि् म लेटकॅ्र्मितिकोश न् ्कॅबविश्वकोर लेटरमराठी,
ती मंडळारामणामराठी (ि लेन्नई), ती मंडळचमळवकोश निाडहणू राज्राज्य.
शी. श. म. खारकर, बमराठी.एससमराठी. (मु मंबई); स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त एचरराज्या मकॅवकोश नि लेिर, फ्ाइट ऑपर लेशनस, सौदमराठी

अर लेचबराज्यवकोश नि एअर्ाइनस, बँकोश नलॉकोश न; क्ष लेत महाबळ लेश्वर.

डॉ. आ. वि. खतडतकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त्र चवभाग व
स मंराज्यविश्वकोिकोश न, परमराठीक्षा सुधीन ठेार चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले

पुणा ले.

शी. सी. पं. खतर, बमराठी.कोश नलॉम., अस्वशास्त्राि ले वराज्यास मंगमराठी ् लेखकोश न; स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त, आकोश नाशवाणामराठी कोश नटमेंद्र, धीन ठेारवाड;

प्रा. सरमु. कय. गजेंद्रगडकर, 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.
शी. दा. आ. गडकरी, कोश न संस्कृचषती मंडळज्, पुणा ले.
शी. कय. म. गद्रत, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ, ले पुणा. ले
शी. वि. रा. गद्रत, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त चवभाग स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; पुणा ले.
डॉ. जी. एन. गरूड, प्रािाराज्य्व आचणा सचिव, चवश्व लेश्वरय्राज्या चरिवकोश नि् कोश नलॉ् लेि ऑफ ए मंचिचवकोश निअवरग, वकोश निागपहणूर.
शी. िा. रा. गदर, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), उपमुखराज्य पमराठीकोश न स मंरक्षणा अचधीन ठेकोश नारमराठी, कोश न संस्कृचष स मंिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र

राज्राज्य, पुणा. ले

डॉ. िसरमुंधरा प्र. गाडगीळ, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, समािशास्त्र चवभाग, फरराज्यु्वसवकोश नि
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

डॉ. गवकोकिद मवको. गारत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; चडप.इवकोश नि अब्ववकोश नि सटडमराठीि ऑफ ड लेवह्वपग कोश न मं्ट्रमराठीि (् मं डवकोश नि
चवदापमराठीठी ); स मंिा्कोश न, आचदवासमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि व प्रचशक्षणा स मंससा, पुणा ले; मािमराठी सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी
चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; पुणा ले.

डॉ. प्र. ल. गािडत, एम.ए.; एम.एड.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त मुखराज्याधराज्यापकोश न, सौ. चवम्ाबाई गरवार ले
हाराज्यसकोश नहणू्, पुणा. ले
प्रा. रा. द. गरमुपतत, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, रामवकोश निाराराज्यणा रुईराज्या महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
वदिंगत ल. िा. गरमुज्भर, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, नवहकटविश्वकोचरराज्या िहणूचब्मराठी ट लेनकवकोश निकोश न्

इननसटट्हणूट, मु मंबई.

शी. गवको. सी. गवकोखलत, बमराठी.ट लेकसट. (मु मंबई), ए.टमराठी.आय. (मँि लेसटर); ए.एम.बमराठी.आय.एम. (् मं डवकोश नि);
िाट्वड्व ट लेकसटाइ् ट लेकवकोश निलॉ्लॉचिसट (राज्युवकोश निाराज्यट लेड वकोश नि लेशनस), चवकोश निव संस्कृत्त महावराज्यवससापकोश न, गुिराती मंडळ राज्राज्य ट लेकसटाइ्
कोश नलॉप पर्सोर लेशवकोश नि, अहमदाबाद; मु मंबई.

डॉ. द. न. गवकोखलत, बमराठी. ए. (ऑ.); पमराठीएच.डमराठी.; बमराठी.टमराठी.; डमराठी.च्स., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, फरराज्यु्वसवकोश नि
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
वदिंगत मवको. ना. गवकोखलत, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त साहाय्राज्यकोश न वाती मंडळावरणा वमैज्ाचवकोश निकोश न, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि

खाती मंडळ ले, पुणा. ले

वदिंगत िा. परमु. गवकोखलत, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त कोश न संस्कृचष उपस मंिा्कोश न, स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि आचणा चशक्षणा,
मु मंबई चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य कोश न संस्कृचषस लेवा, वाई.
शी. शी. परमु. गवकोखलत, बमराठी.एससमराठी., ् लेखकोश न, प्रकोश नाशकोश न, कोश नारखावकोश निदार, सामाचिकोश न आचणा रािकोश नमराठीराज्य

कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळ,र्ने पुणा. ले

शी. शी. रा. गवकोखलत, आय.आरल्.टमराठी.एस. (चवकोश निव संस्कृत्त), 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. गवकोगटत, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; एम.एड.; डमराठीप.एड.; स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त

सहस मंिा्कोश न, मावकोश निद स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि 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

शी. अरण रा. गवकोडबवकोलत, एम.कोश नलॉम.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; ए.समराठी.बमराठी.आय., कोश नर सलागार व चितपट चवकोश निमार्याती मंडळ ले,
साती मंडळारा.
प्रा. वि. रा. गवकोडसत, बमराठी.ई. (इ् लेक्ट्रलॉचवकोश निकस), प्राधराज्यापकोश न, इ् लेक्ट्रलॉचवकोश निकस चवभाग, कोश नम्ववमराठीर भाऊराव

पाटमराठी् अचभराज्या मंचतकोश नमराठी महाचवदा्राज्य व ती मंडळ मंतचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि, साती मंडळारा.

प्रा. प. द. घन, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, िमराठी. एस. कोश नलॉ् लेि, खामगाव (चि.
बु्ढाणाा).
शी. ब. ग. घिघित, 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,

वदिंगत रा. वि. घाटत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त्र चवभाग
आचणा उपप्रािाराज्य्व, सर परशुरामभाऊ महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
डॉ. हतमंत ि घाटत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, मलॉडवकोश नि्व

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शीमती विमल शा. घाडगत, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.
डॉ. कय. ना. विटणीस, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी ,
पुणा ले.

डॉ. सरमुमा विटणीस, पमराठीएच.डमराठी. (समािशास्त्र), मािमराठी कोश नु्गुर, शमराठीमती मंडळमराठी वकोश निासमराठीबाई दामविश्वकोदर ठी ाकोश नरसमराठी
मचह्ा चवदापमराठीठी , मु मंबई; स मंिाच्कोश ना, ि ले. एन. टाटा एनडावमटमेंट फलॉर द हाराज्यर एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि ऑफ इ मंचडराज्यनस, मु मंबई.
डॉ. ि. कत्र. विपळवकोणकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग,

इननसटट्हणूट ऑफ साराज्यनस, मु मंबई; पुणा. ले

डॉ. सरमु. रा. िरमुनतकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त चवभाग प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ. जराज्यिंत िौधरी, एम.कोश नलॉम.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, वाचणाज्राज्य व वराज्यवससापवकोश नि
चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.

प्रा. िसंत िौधरी, एम.ए. (भहणूगविश्वको्); एम.ए. (अस्वशास्त्र); बमराठी.एड., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, भहणूगविश्वको् चवभाग,
चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.
डॉ. अशवकोक िौसाळकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, राज्राज्यशास्त्र चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी ,

कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

डॉ. कत. जगवजत कसह, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., चवकोश निव संस्कृत्त प्रािाराज्य्व, खा्सा महाचवदा्राज्य,
मु मंबई.
शी. ज. वि. जमदाडत, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त स मंपादवकोश नि साहाय्राज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई.
िैद्य शी. द. जळककर, डमराठी.ए.एस.एफ.; आराज्युवर्नेदािाराज्य्व, खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, वकोश निाचसकोश न.
प्रा. रा. ग. जाधि, एम.ए., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, एनल्यापाफनसटवकोश नि महाचवदा्राज्य, मु मंबई; चमव्द कोश न्ा

महाचवदा्राज्य, और मंगाबाद; स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्रभारमराठी चवभाग स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य
मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; पुणा. ले
वदिंगत रा. शी. जवकोग, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, फरराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
प्रा. कत. ल. जवकोशी, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, दहणूरस मंद लेशवहवकोश नि अचभराज्या मंचतकोश नमराठी, अचभराज्या मंचतकोश नमराठी

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शी. गं. कय. जवकोशी, 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, अझविश्वकोफ लेवकोश नि च्चमट लेड, ठी ाणा ले; मु मंबई.
वदिंगत गवको. वि. जवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, चशवािमराठी

चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

डॉ. रा. िं. जवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त्र चवभाग, शमराठीसरसवती मंडळमराठी भुववकोश नि चवज्ावकोश नि
महाचवदा्राज्य, और मंगाबाद.
शी. म. र. जवकोशी, अचभराज्या मंचतकोश नमराठीि ले अभ्याराज्यासकोश न, मु मंबई.
शी. र. र. जवकोशी, अचभराज्या मंचतकोश नमराठीि ले अभ्याराज्यासकोश न, मु मंबई.

वदिंगत लकमणशास्ी जवकोशी, नराज्याराज्य–व लेदानती मंडळादमराठी प्रािमराठीवकोश नि शास्त्रा मंि ले अधराज्यराज्यवकोश नि (वाई), ती मंडळकोश न्वती मंडळमराठीस्व (शासकोश नमराठीराज्य
स मंसकोश न संस्कृती मंडळ महाचवदा्राज्य, कोश न्कोश नत्ता), सनमावकोश निवकोश निमराठीराज्य ए्ल्ए्ल्.डमराठी (मु मंबई चवदापमराठीठी ), भहणूती मंडळपहणूव्व अधराज्यक्ष –

प्राज्पाठी शाळाम मंडळ, वाई; भा मंडारकोश नर प्राचराज्यचवदास मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा, पुणा ले; महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य स मंसकोश न संस्कृचती मंडळ म मंडळ,
मु मंबई; महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; वमैचदकोश न स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, पुणा; ले प्रमुख स मंपादकोश न,
धीन ठेम्वकोश नविश्वकोश, वाई; प्रमुख स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश; फ ले्विश्वको, साचहतराज्य अकोश नादममराठी; साती मंडळारा भहणूषणा, पद्मभहणूषणा,
पद्मचवभहणूषणा; वाई.
डॉ. िसंत स. जवकोशी, एम,ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त मराठी मराठी चवभाग प्रमुख, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य,

वाई; कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

वदिंगत िैद्यराज ितणीमाधिशास्ी जवकोशी, आराज्युवर्नेदािाराज्य्व, भहणूती मंडळपहणूव्व प्रािाराज्य्व, आराज्यर्वांर् 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.

प्रा. शीमती िैजराज्यंती जवकोशी, बमराठी.ए.; ए्ल्ए्ल्.एम., प्रािाराज्य्व, आय,ए्ल्.एस. चवधीन ठेमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
वदिंगत वराज्यं. द. वटळक, एम.ए.; बमराठी.एड., प्राधराज्यापकोश न, चवव लेकोश नवर्मितधीन ठेवकोश निमराठी महाचवदा्राज्य, हमैदराबाद (आ मंध
प्रद लेश).
प्रा. उ. शं. टरमुमणत, बमराठी.ई. (इ् लेनक्ट्रकोश न् व म लेकोश नकॅचवकोश निकोश न्), प्राधराज्यापकोश न, राज्या मंचतकोश न अचभराज्या मंचतकोश नमराठी चवभाग,

महाराष्ट्र इननसटट्हणूट ऑफ ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, पुणा ले.

प्रा. वि. शं. टेंब,त डमराठी.ई.ई.; डमराठी.एम.ई.; बमराठी.ई. (इ् लेनक्ट्रकोश न्); एम.आय.ई. (भारती मंडळ), प्राधराज्यापकोश न,
चवदुत् अचभराज्या मंचतकोश नमराठी चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य ती मंडळ मंतचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि, कोश नराड.
प्रा. अ. स. टवकोणगांिकर, एम.ई.; एम.आय.ई., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, ससापतराज्य अचभराज्या मंचतकोश नमराठी चवभाग,

अचभराज्या मंचतकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, कोश नराड; पुणा. ले

डॉ. गवको. त. टवकोणपी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
वदिंगत मा. ग. टवकोळ,त एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, गविश्वकोपाळ कोश न संस्कृषणा
गविश्वकोख् ले महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.
शी. अ. ना. ठाककर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त चवभाग स मंपादवकोश नि, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई.
शी. शीवनिास ि. ठाककर, बमराठी.एससमराठी., चवडमराठी वराज्यावसाचराज्यकोश न, पुणा ले.

प्रा. जा. ल. डाहाकत, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, अमरावती मंडळमराठी.
प्रा. आ. रत. वडसकझा, एम.ए., मािमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, प्रिा्वकोश नि स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि चवभाग, बडविश्वकोद; ले प्रािाराज्य्व,

मचह्ा महाचवदा्राज्य, कोश नराड.

प्रा. नी. मा. डोंगरत, प्राधराज्यापकोश न, सा मंनखराज्यकोश नमराठी, मु मंबई.
प्रा. वि. रा. डवकोईफवकोडत, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, सरदार पट ले् कोश नलॉ् लेि ऑफ
ए मंचिचवकोश निअवरग, मु मंबई.
वदिंगत िा. रा. ढमढतर,त एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, पुणा. ले
डॉ. कि. िा. तळिलकर, एम.डमराठी. (मु मंबई); एम.आरल्.समराठी.पमराठी. (् मं डवकोश नि); एफ.समराठी.समराठी.पमराठी. (राज्यहणू.एस.ए.),

मावकोश निस लेवमराठी प्राधराज्यापकोश न, गँट वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य; मावकोश निस लेवमराठी चफचिचशराज्यवकोश नि, गविश्वकोकोश नुळदास ती मंडळ लेिपा् रुरणाा्राज्य;
खािगमराठी हृद्रविश्वकोगती मंडळज्, मु मंबई.
प्रा. मरमु. शं. तांबत, बमराठी.एससमराठी. (अचभराज्या मंचतकोश नमराठी), मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, राज्या मंचतकोश न अचभराज्या मंचतकोश नमराठी चवभाग, वकोश निाचवकोश न

अचभराज्या मंचतकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, आय.एन.एस. चशवािमराठी, ्विश्वकोणाावळा; वाराणासमराठी (उत्तर प्रद लेश).

डॉ. रा. गवको. ताकिलत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., कोश नु्गुर, इ मंचदरा गा मंधीन ठेमराठी राष्ट्रमराठीराज्य मुकती मंडळ चवदापमराठीठी , वकोश निवमराठी
चदलमराठी.
वदिंगत शी. गवको. ताटकत, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; एम.एस. (ऑस पर्सोप लेचडकस), फ ले्विश्वको, इ मंटरवकोश निकॅशवकोश नि् कोश नलॉ् लेि ऑफ

सि्वनस; प्राधराज्यापकोश न, शरमराठीररिवकोश निाशास्त्र, बमराठी. ि ले. वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य; प्रमुख अनससरविश्वकोग चवभाग, ससहणूवकोश नि
सव्वसाधीन ठेारणा रुरणाा्राज्य; मावकोश निद अधराज्यक्ष, अप मंग कोश नल्यापाराज्याणाकोश नारमराठी स मंससा, पुणा ले.
प्रा. वि. गवको. वतळगकळ, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, िमराठी.एस.एस. साराज्यनस कोश नलॉ् लेि,

ब लेळगाव.

डॉ. प्रकाश तरमुपत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स मंिा्कोश न, िमराठीवरसाराज्यवकोश नि प्रराज्यविश्वकोगशाळा, पुणा ले.
डॉ. अ. रा. तवकोरवको, एम.ए.; बमराठी.टमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्रािाराज्य्व, अपपासाह लेब ि लेधीन ठे ले वाचणाज्राज्य
महाचवदा्राज्य, पुणा ले; कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

डॉ. प्र. राज्य. दळिी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., फ ले्विश्वको, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसटट्हणूट ऑफ चसरकॅचमकस; वमैज्ाचवकोश निकोश न
अचधीन ठेकोश नारमराठी, धीन ठेाती मंडळुचवज्ावकोश नि चवभाग, मलॉडु्र ्कॅबविश्वकोर लेटरमराठी, भाभा अणाुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, मु मंबई.
शी. र. कों. दळिी, बमराठी.ए. (ऑ.), वाई.
प्रा. श. शं. दळिी, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, राज्यहणूचवकोश निवहर्मितसटमराठी चडपाट्वमटमेंट ऑफ कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई

चवदापमराठीठी , मु मंबई.

शी. म. कि. दातार, बमराठी.ए., कोश न मंताटदार, पुणा. ले
डॉ. सरमुनील दातत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, राज्राज्यशास्त्र चवभाग व स मंिा्कोश न, गा मंधीन ठेमराठी चविार अधराज्यराज्यवकोश नि
कोश नटमेंद्र, डलॉ. बाबासाह लेब आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.
डॉ. प्रसन्न दाभवकोलकर, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; एम.डमराठी. (साराज्यचकोश नॲ्ट्रमराठी), मवकोश निविश्वकोचवकोश नारती मंडळज्, साती मंडळारा.
डॉ. संतवकोष दासतानत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, अस्वशास्त्र चवभाग आचणा उपप्रािाराज्य्व,

वकोश निौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

डॉ. अ. शी. वदघत, बमराठी.ई. (म लेकोश नकॅचवकोश निकोश न्); बमराठी.ई. (इ् लेनक्ट्रकोश न्); एम.एस.; पमराठीएच.डमराठी.,
महावराज्यवससापकोश न, गविश्वकोवा पलॉवर िवकोश निर लेशवकोश नि अँड सप्ाराज्य कोश न मंपवकोश निमराठी च्., चसडाड ले-ड ले-गविश्वकोवा; दविश्वकोवकोश निा पाव्ा, गविश्वकोवा.
प्रा. शं. मा वदघत, एम.ए.; बमराठी.एड., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, पद्मशमराठी चवख ले पाटमराठी् महाचवदा्राज्य, प्रवरावकोश निगर

(्विश्वकोणामराठी), चि. अहमदवकोश निगर.

शी. मरमु. गवको. वदिाण, एम.एससमराठी.; एफ.आय.ए.; एफ.ए.एस.आय.; एफ.आय.आय.आय., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त
अधराज्यक्ष, भारती मंडळमराठीराज्य आराज्युर्मितवमा महाम मंडळ, मु मंबई; वराज्यवससापकोश नमराठीराज्य व चवमागचणाती मंडळ (चवमा मंकोश नवकोश नि) सलागार, मु मंबई.
वदिंगत गवको. शी. वदिाण, एम.ए. (गचणाती मंडळ); एफ.आय.ए. (् मं डवकोश नि), मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, चसडवकोश निहकॅम

महाचवदा्राज्य, मु मंबई; स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त चवमा अचधीन ठेकोश नारमराठी, मु मंबई.

वदिंगत गरमु. वराज्यं. वदितकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; चडप.च्ब,, स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त अचधीन ठेपरमराठीक्षकोश न, पुसती मंडळकोश न ले व
प्रकोश नाशवकोश नि ले, मु मंबई.
प्रा. िं. ग. दीवक्षत, डमराठी.एम.ई.ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्रमुख, राज्या मंचतकोश न अचभराज्या मंचतकोश नमराठी चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य

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

वदिंगत ि. कि. दीवक्षत, एम.एससमराठी.; ए.एच.बमराठी.टमराठी.आय. (कोश नावकोश निपहणूर), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्रािाराज्य्व आचणा प्रमुख,
रसाराज्यवकोश निशास्त्र चवभाग, प्रती मंडळाप कोश नलॉ् लेि, अमळवकोश नि लेर; पुणा. ले
शी. विजराज्य दीवक्षत, िमराठी.डमराठी. (आर्मितकोश नट लेकिर), ए.आय.आय.ए., सलागार व वासती मंडळुचवशारद, ् लेखकोश न,

चितपट- सममराठीक्षकोश न व छााराज्याचितकोश नार, वकोश निाचसकोश न.

प्रा. शी. ह. दीवक्षत, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, ती मंडळतवज्ावकोश नि चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य,
कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.
डॉ. शां. भा. दति, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त स मंिा्कोश न, गुणाशमराठी प्राधराज्यापकोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि

पविश्वकोसटगकॅज्राज्युएट अँड चरसि्व इननसटट्हणूट, पुणा ले.

प्रा. वद. राज्य. दतशपांडत, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी.
प्रा. मरमु. वि. दतशपांडत, प्रािाराज्य्व, अचभराज्या मंचतकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी.
डॉ. ि. सी. दतशपांडत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; एम.एड., प्राधराज्यापकोश न व स मंिा्कोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसटट्हणूट ऑफ
एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, पुणा. ले
डॉ. शं. रं. दतशपांडत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, सर

परशुरामभाऊ महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

डॉ. स. ह. दतशपांडत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, कोश न संस्कृचष-अस्वशास्त्र, अस्वशास्त्र चवभाग,
मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई; मािमराठी स मंपादकोश न, ‘समाि प्रबविश्वकोधीन ठेवकोश नि पचतकोश ना’, पुणा ले.
डॉ. सरमु. र. दतशपांडत, एम.ए. (इचती मंडळहास व राज्राज्यशास्त्र); एम.ए. (भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास व स मंसकोश न संस्कृती मंडळमराठी);

बमराठी.एड.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त सहस मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई.

डॉ. सरमु. िा. दतशपांडत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. (मावकोश निसशास्त्र), मािमराठी चवभाग प्रमुख, मावकोश निसशास्त्र चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी , पुणा; ले प्राधराज्यापकोश न (वती मंडळ्ववकोश निशास्त्र) व कोश नाराज्य्वक्रम स मंिा्कोश न, वसहगड वराज्यवससापवकोश नि स मंससा, पुणा ले.
शी. हरीश कय. दतशपांडत, एम.ई. (धीन ठेाती मंडळुचवज्ावकोश नि), उपवराज्यवससापकोश न, भारती मंडळ फविश्वकोि्व च्., पुणा. ले
डॉ. सं. कय. दवकोरगत, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष); पमराठीएच.डमराठी., अचती मंडळचरकती मंडळ स मंिा्कोश न कोश न संस्कृचष, टमराठी अँड एफ प्रविश्वकोि लेकट,

महाराष्ट्र शासवकोश नि पुणा ले.

डॉ. सौ. सरराज्यक वि. दवकोशी, पमराठीएच.डमराठी., कोश न् लेचती मंडळहासकोश नार व कोश न्ाती मंडळज्ज्; मािमराठी स मंपाचदकोश ना, ‘माग्व’;
स मंिाच्कोश ना, ‘वकोश निकॅशवकोश नि् गकॅ्रमराठी ऑफ मलॉडवकोश नि्व आट्व’, मु मंबई.
डॉ. मवको. गवको. धडफळत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ-प्राकोश न संस्कृती मंडळ चवभाग, फरराज्यु्वसवकोश नि

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

डॉ. वत्र. ना. धम्यावधकारी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त सचिव, वमैचदकोश न स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, पुणा. ले
डॉ. शीमती िसरमुधा धागमिार, एम.ए. (मु मंबई); एम.ए. (ऑसकोश नफड्व); ए्ल्ए्ल्.बमराठी. (मु मंबई); पमराठीएच.डमराठी.
(् मं डवकोश नि), मािमराठी प्राधराज्याचपकोश ना, चवधीन ठेमराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी ; कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी स मंिाच्कोश ना, ‘मनल्यापाटप् ॲकशवकोश नि चरसि्व गच ग्रूप’
(माग्व), वकोश निवमराठी चदलमराठी.

शी. परमु. वि. धामणकर, ग संस्कृचहती मंडळाराज्युवर्नेद, आराज्युवर्नेदभहणूषणा; स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि चवभाग प्रमुख, आराज्युवर्नेदमराठीराज्य औषधीन ठेमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि

म मंचदर, धीन ठेहणूती मंडळपाप लेश्वर च्., पवकोश निव ले् (चि. राराज्यगड).

शी. ए. रा. धोंगडत, बमराठी.ए.; बमराठी.कोश नलॉम. (् मं डवकोश नि), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त चशक्षणा स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
डॉ. म. कय. नाईक, एम.ए.; पमराठीएि.डमराठी.; ए.एम. (प लेवकोश निचसल्यापावह लेचवकोश निराज्या), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख,

इ मंगिमराठी चवभाग, कोश नवकोश निार्याटकोश न चवदापमराठीठी , धीन ठेारवाड (कोश नवकोश निार्याटकोश न).

प्रा. उदराज्य नारकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, इ मंगिमराठी चवभाग, राज्यशव मंती मंडळराव िवहाणा महाचवदा्राज्य,
कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.
वदिंगत वि. िा. नारळीकर, एम.ए. (कोश नँटब); एम.ए. (कोश नटमेंचंब्रिि), चवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, गचणाती मंडळ

चवभाग, बवकोश निारस वहदु चवश्वचवदा्राज्य (चवदापमराठीठी ); अधराज्यक्ष, ्विश्वकोकोश नस लेवा आराज्यविश्वकोग, रािससावकोश नि राज्राज्य; ्विश्वकोकोश नमानराज्य
चटळकोश न प्राधराज्यापकोश न, पुणा ले चवदापमराठीठी ; पुणा. ले
शी. राज्य. रा. नतनत, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ ले; सदसराज्य, ज्राज्यविश्वकोचती मंडळर्मितवदा

पचरस मंससा, पुणा ले.

शी. अविनाश पंवडत, एम.ए.; भहणूगविश्वको् व वकोश निकोश नाशाि ले ती मंडळज्ज्, चडप्विश्वकोमा इवकोश नि बुकोश न पनब्वशग, चवकोश निव संस्कृत्त
सहस मंपादकोश न, ओचरए मंट ्ाँगमवकोश नि च्., मु मंबई; फ ले्विश्वकोचशप फलॉर चरसि्व इवकोश नि कोश नमराज्युचवकोश निटमराठी ह लेल्यापास, पुणा; ले सदसराज्य, महाराष्ट्र
राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; पुणा. ले

शीमती भागराज्यशी पंवडत, बमराठी.ए.; चडप्विश्वकोमा इवकोश नि िरल्वकोश निकॅच्झम, वाई.

डॉ. अ. िी. पटिध्भन, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी (ट लेक.) स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि चवभाग, समराठीबा
चरसि्व सटमेंटर, मु मंबई.
वदिंगत वि. भा. पटिध्भन, बमराठी.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., अचधीन ठेवकती मंडळा, उच्च नराज्याराज्या्राज्य, मु मंबई.
वदिंगत म. ह. परांजपत, बमराठी.एससमराठी. (मु मंबई), फसट्व क्ास चडप्विश्वकोमा (कोश नलॉ् लेि ऑफ एरलॉवकोश निलॉचटकोश न्

ए मंचिचवकोश निअवरग) (् मं डवकोश नि), चवकोश निव संस्कृत्त असविश्वकोचशएट फ ले्विश्वको ऑफ रलॉराज्य् एरलॉवकोश निलॉचटकोश न् सविश्वकोसाराज्यटमराठी (् मं डवकोश नि), चवकोश निव संस्कृत्त मटमेंबर,
एरलॉवकोश निलॉचटकोश न् सविश्वकोसाराज्यटमराठी ऑफ इ मंचडराज्या आचणा चवकोश निव संस्कृत्त 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. परांजपत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ए.झ लेड.; डमराठी.ए.एस.एफ. (मु मंबई), प्राधराज्यापकोश न व
प्रमुख, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, गविश्वकोवा चवदापमराठीठी , गविश्वकोवा.
वदिंगत. शं. आ. परांडतकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर;

स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्रािाराज्य्व, िवकोश निती मंडळा महाचवदा्राज्य (द लेवि मंद कोश नलॉ् लेि), अिु्ववकोश निवकोश निगर; कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.

डॉ. गवको. मा. पिार, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, चशवािमराठी
चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.
डॉ. सरमुधाकर पिार, एम.ए.; बमराठी.एड.; समराठी.ि ले.; पमराठीएच.डमराठी., चवकोश निराज्यविश्वकोिकोश न, व संस्कृत्तपतचवदा चशक्षणाक्रम,

राज्यशव मंती मंडळराव िवहाणा महाराष्ट्र मुकती मंडळ चवदापमराठीठी , वकोश निाचसकोश न; प्रपाठी कोश न व प्रमुख, व संस्कृत्तपतचवदा चवभाग, डलॉ. बाबासाह लेब
आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.
डॉ. सरमुहास पळशीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, राज्राज्यशास्त्र व ्विश्वकोकोश नप्रशासवकोश नि चवभाग, पुणा ले

चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ. सौ. शवकोभा विजराज्य पाटकर, एम.डमराठी.; डमराठी.पमराठी.एम. (साराज्यकोश नलॉ्लॉचिकोश न् म लेचडचसवकोश नि), प्रमुख
मावकोश निसविश्वकोपिारती मंडळज्ज्, भाभा परमाणाु अवकोश निुस मंधीन ठेावकोश नि कोश नटमेंद्र, मु मंबई.
डॉ. मा. िी. पाटणकर, एम.ई. (चसनवह्); पमराठीएच.डमराठी. (सलॉइल्यापास); एम.आय.ई. (भारती मंडळ);

एफ.आय.एस.टमराठी.ई., िाट्वड्व ए मंचिचवकोश निअर, स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ससापतराज्य अचभराज्या मंचतकोश नमराठी चवभाग,
शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचतकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. वश. शं. पाटील, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त वचरष्ठां स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, सटमें्ट्र् वलॉटर अँड

पलॉवर चरसि्व सट लेशवकोश नि, पुणा ले.

वदिंगत ह. कि. पाटील, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त अधीन ठेमराठीक्षकोश न, श लेती मंडळकोश नमराठी शाळा (मा मंिरमराठी); चवकोश निरमराठीक्षकोश न, श लेती मंडळकोश नमराठी
शाळा, मु मंबई राज्राज्य; पुणा. ले
डॉ. ि. स. पानसरत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, वकोश निकॅशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न् ्कॅबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा ले.
शी. अवनल अ. पानसत, एम.एससमराठी., मािमराठी भहणूवमैज्ाचवकोश निकोश न, असविश्वकोचशएट लेड चसमटमेंट कोश न मंपवकोश निमराठीि; हम्मराठीि अँड

र्ासगविश्वको कोश ननस्ट मंरस, मु मंबई; ती मंडळा मंचतकोश न सलागार, पुणा ले.

डॉ. का. ग. वपत्रत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., चंब्रिग लेचडअर (चवकोश निव संस्कृत्त), पुणा. ले
शी. वद. नी. परमुरंदरत, बमराठी.एससमराठी. (मु मंबई); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.) (मँि लेसटर); एफ.आय.ई., एफ.आय.ई.ई.
(राज्यहणू.कोश न ले.); चसचवकोश निराज्यर एम.आय.ई.ई.ई. (राज्यहणू.एस.ए.); समराठी. (इ मंर् मं ड), चवदुत् अचभराज्या मंचतकोश नमराठी सलागार, मु मंबई.
शी. परमु. ल. परमुरवकोवहत, एम.एससमराठी. (चडफ लेनस), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त एअर वहाइस माश्व्, भारती मंडळमराठीराज्य वाराज्युस लेवकोश निा; पुणा. ले

पुणा ले.

वदिंगत िा. ल. परमुरवकोवहत, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, फरराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य,

वरअर ॲडवमरल सरमुहास परमुरवकोवहत, एम.एससमराठी. (चमच्टरमराठी साराज्यनस), साहाय्राज्यकोश न स मंभाचरकोश नमराठी चवकोश निराज्य मंतकोश न,
वकोश निौस लेवकोश निा मुखराज्या्राज्य, वकोश निवमराठी चदलमराठी.
शी. म. गवको. प्रधान, मािमराठी उपस मंिा्कोश न, वकोश निागरमराठी चवमावकोश नि वाहती मंडळहणूकोश न, वकोश निाचसकोश न.
डॉ. रा. प. प्रभरमुणत, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; डमराठी.समराठी.ओ., स्त्रमराठीरविश्वकोग व प्रसहणूचती मंडळशास्त्र ती मंडळज्, खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य

वराज्यवसाराज्य, वाई.

वदिंगत ना. ह. फडकत, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
प्रा. वि. दा. फरांदत, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न, अस्वशास्त्र चवभाग व उपप्रािाराज्य्व, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य,
वाई.
डॉ. प्रवमला फाटक, बमराठी.एड.; एम.एड.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्रपाठी कोश न, बा्चवकोश नास चवभाग,

महारािा सराज्यािमराठीराव चवदापमराठीठी , बडविश्वकोद ले; मावकोश निद सलागार, बा्चवकोश नास चवभाग, टमराठी. डमराठी. एच., कोश न ले. ई. एम., पुणा; ले
मावकोश निचसकोश न आरविश्वकोरराज्य कोश नटमेंद्र, कोश न ले.िमराठी.पमराठी., चिल्यापा् लेवकोश नि हलॉनसपट्, बडविश्वकोद ले; पुणा ले.
शी. धै. शं. फाळकत, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), वाई.

डॉ. बाळ फोंडकत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., आनण्वकोश न िमराठीवशास्त्रज्, मािमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, भाभा

अणाुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, मु मंबई; चवचवधीन ठे द लेशमराठी व परद लेशमराठी चवदापमराठीठी ा मंती मंडळ चवज्ावकोश निाि ले अचती मंडळसमराठी प्राधराज्यापकोश न महणाहणूवकोश नि कोश नाराज्य्व ; ‘साराज्यनस
टुड ले’, ‘टाइमस ऑफ इ मंचडराज्या ग ग्रुप’ि ले चवज्ावकोश नि चवषराज्याि ले स मंपादकोश न; चवज्ावकोश नि पताकोश नाचरती मंडळा चवकोश नि वमैज्ाचवकोश निकोश न ् लेखकोश न; सदसराज्य,
महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.

प्रा. सरमुहास बहरमुळकर, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंवटग), चितकोश नार, स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, सर ि ले. ि ले. सकोश नहणू्
ऑफ आट्व, मु मंबई; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.
डॉ. िंद्रकांत बांवदिडतकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, वहदमराठी चवभाग, मु मंबई

चवदापमराठीठी , मु मंबई; चवदापमराठीठी  अवकोश निुदावकोश नि आराज्यविश्वकोगपुरसकोश न संस्कृती मंडळ गुणाशमराठी अचधीन ठेछाात, मु मंबई.

शी. शं. ना. बागडत, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.ए.; एम.एड., मुखराज्याधराज्यापकोश न, शमराठी चशवािमराठी चवदा्राज्य, वकोश निसरापहणूर (ती मंडळा.
भविश्वकोर, चि. पुणा ले).

चदलमराठी.

शी. अ. िा. बापट, स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, सटमें्ट्र् वलॉटर अँड पलॉवर कोश नचमशवकोश नि, अम लेचरकोश नवकोश नि पकॅवह लेच्राज्यवकोश नि, वकोश निवमराठी

डॉ. परमु. वि. बापट, एम.ए.; ए.एम.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, पुणा ले चवदापमराठीठी ; चदलमराठी चवदापमराठीठी ;
पुणा ले.
शी. प्र. रा. बापट, बमराठी.ई. (इ् लेनक्ट्रकोश न्); बमराठी.ई. (म लेकोश नकॅचवकोश निकोश न्); डमराठी.आय.एम.एफ.आय.ई. (भारती मंडळ);

िाट्वड्व ए मंचिचवकोश निअर एफ.आय.ई.ई. (इ मंर् मं ड); िाट्वड्व ए मंचिचवकोश निअर (राज्यहणू.कोश न ले.); एफ.आय.ई.ई.ई. (राज्यहणू.एस.ए.),
कोश नाप पर्सोर लेट ॲड्वहाराज्यझर, िमराठी. कोश न ले. डबल्यापाराज्य.हणू च्चमट लेड, मु मंबई.
शी. वन. वि. बाळ, स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त चंब्रिग लेचडअर, भारती मंडळमराठीराज्य समैचवकोश निकोश नमराठी स लेवा; सनमावकोश निवकोश निमराठीराज्य सदसराज्य, चवचवधीन ठे

सामाचिकोश न स मंससा व नराज्यास, पुणा. ले

शी. प्र. ना. बतहतरत, बमराठी.ए.; बमराठी.कोश नलॉम.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त चिल्यापाहा व सत नराज्याराज्याधीन ठेमराठीश; मािमराठी अधराज्यक्ष,
चिल्यापाहा गाहकोश न नराज्याराज्य म मंि; उपाधराज्यक्ष, महाराष्ट्र ट लेनकवकोश निकोश न् एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि सविश्वकोसाराज्यटमराठी, पुणा ले.
डॉ. सरमुभाष ह. बतहतरत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, डलॉ. बाबासाह लेब आ मंब लेडकोश नर

मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.

डॉ. वि. द. बवकोरकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., शास्त्रज्, आघारकोश नर स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा, पुणा. ले

वदिंगत गवको. कत. भट, एम.ए.; पमराठीएि.डमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न (स मंसकोश न संस्कृती मंडळ), महाराष्ट्र एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि सनवह्वस;
आिमराठीव सदसराज्य व स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त स मंिा्कोश न, भा मंडारकोश नर प्राचराज्यचवदा स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंचदर, पुणा. ले
शी. ि. ग. भदत, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्रभारमराठी चवभाग स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई.
प्रा. अ. आ. भागित, एम.ए., वराज्याखराज्याती मंडळा, इ मंगिमराठी चवभाग, सर परशुरामभाऊ महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
शी. ग. कत. भागित, वमैमाचवकोश निकोश नमराठी अचभराज्या मंचतकोश नमराठीचवषराज्यकोश न ती मंडळज्ज्, मु मंबई.
शीमती दरमुग्या भागित, एम.ए., ् लेचखकोश ना, मु मंबई.
डॉ. र. भा. भागित, प्राधराज्यापकोश न, गवहनमर्न्मेंट म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि, और मंगाबाद.
डॉ. कमल राज्य. भालतराि, ए्ल्.समराठी.पमराठी.एस. (मु मंबई), खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, वाई; पुणा. ले
वदिंगत राज्य. तराज्यं. भालतराि, एम.बमराठी.बमराठी.एस., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त वमैदकोश नमराठीराज्य अचधीन ठेकोश नारमराठी, वाई; पुणा. ले
प्रा. अ. शी. भाित, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त्र चवभाग, सर परशुरामभाऊ महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
वदिंगत शी. द. भाित, एम.एससमराठी.; बमराठी.ए.,

उपप्रािाराज्य्व, सर परशुरामभाऊ महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग व

डॉ. शी. मा. भाित, एम.ए.; एम.चफ्ल्.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, वकोश निौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या
महाचवदा्राज्य आचणा चिटणामराठीस, भारती मंडळ इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, पुणा. ले
वदिंगत ब. िा. वभडत, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रािाराज्य्व, रसाराज्यवकोश निशास्त्र चवभाग, सर

परशुरामभाऊ महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

शी. शं. गवको. वभडत, चडप्विश्वकोमा इवकोश नि सुपरवाराज्यझरमराठी अँड फविश्वकोरमवकोश निचशप; राज्य मंतविश्वकोपकोश नरणा ती मंडळ मंतज्; उतपादकोश नती मंडळा
चवषराज्याि ले सवराज्य मंस लेवमराठी प्रचशक्षकोश न व ् लेखकोश न, ठी ाणा ले.
शी. म. रा. वभसत, मािमराठी उपस मंिा्कोश न, ती मंडळ मंतचशक्षणा, महाराष्ट्र शासवकोश नि, मु मंबई; वकोश निागपहणूर.
डॉ. कि. तराज्यं. भवकोपटकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मवकोश निविश्वकोचवज्ावकोश नि चवभाग,

गुिराती मंडळ चवदापमराठीठी , अहमदाबाद; पुणा. ले

वदिंगत अरकिद मंगरूळकर, एम.ए.; स मंगमराठीती मंडळज्ज्, स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ-प्राकोश न संस्कृती मंडळ
चवभाग, सर परशुरामभाऊ महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. जराज्यकरमुमार मगर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि माग्वदश्वकोश न, प्रपाठी कोश न, भहणूगविश्वको् चवभाग, चमव्द कोश न्ा

महाचवदा्राज्य, और मंगाबाद.

प्रा. रा. म. मराठत, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; एम.एड., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्रािाराज्य्व, कोश नलॉ् लेि ऑफ एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि धीन ठेुळ ले;
पुणा ले.
डॉ. सरमुहास महाजन, बमराठी.ए.; एम.कोश नलॉम.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, वाचणाज्राज्य चवभाग, वकोश नि लेस वाचडराज्या वाचणाज्राज्य

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शी. गंगाधर महामबरत, बमराठी.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र इ मंडनस्ट्रराज्य् अँड ट लेनकवकोश निकोश न्
कोश ननसल्यापाटनसमराठी ऑग्ववकोश निाराज्यझ लेशवकोश नि, पुणा ले.
डॉ. म. शी. माटत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि

पविश्वकोसटगकॅज्राज्युएट अँड चरसि्व इननसटट्हणूट, पुणा ले.

प्रा. वद. द. माहरमुलकर, एम.ए.; चडप.व्नरवनसटकस (एवडबरविश्वको), चवकोश निव संस्कृत्त प्रपाठी कोश न व प्रमुख, भाषाशास्त्र
चवभाग, महारािा सराज्यािमराठीराव चवदापमराठीठी , बडविश्वकोद. ले
वदिंगत भक. कि. वमठारी, बमराठी.एससमराठी.; एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त स मंपादवकोश नि साहाय्राज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई.
वदिंगत िा. वि. वमराशी, एम.ए.; सनमानराज्य डमराठी.्मराठीस. (मु मंबई, सागर व वकोश निागपहणूर चवदापमराठीठी ), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त

प्रािाराज्य्व व प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ चवभाग, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी; भहणूती मंडळपहणूव्व सनमानराज्य स मंिा्कोश न, पदवराज्युत्तर
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.

प्रा. शीमती शीला वद. वमस्ी, एम.ए. (स मंसकोश न संस्कृती मंडळ); एम.ए. (ती मंडळतवज्ावकोश नि/समािशास्त्र); ए्ल्ए्ल्.बमराठी.,
अचधीन ठेवराज्याखराज्यातराज्या व प्रमुख, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ/समािशास्त्र चवभाग, दमाणामराठी भमैररती मंडळवकोश नि फत्त लेि मंद दराज्यावकोश नि मंद कोश न्ा व शास्त्र
महाचवदा्राज्य, सविश्वको्ापहणूर.

डॉ. वद. आ. मरमुळत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त साहाय्राज्यकोश 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

प्रा. कतशि मतशाम, एम.ए., कोश नवमराठी, कोश नसा-कोश नाद मंबरमराठीकोश नार, सममराठीक्षकोश न; चवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, महषवर्ती दराज्यावकोश नि मंद
महाचवदा्राज्य व मराठी मराठी चवभाग प्रमुख, मु मंबई चवदापमराठीठी ; सदसराज्य–महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी
म मंडळ, कोश नाराज्यदा आचणा नराज्याराज्य सलागार सचमती मंडळमराठी, डलॉ. बाबासाह लेब आ मंब लेडकोश नर िचरत-साधीन ठेवकोश नि सचमती मंडळमराठी, मु मंबई.

डॉ. म. अ. मतहेंदळत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ चवभाग व मािमराठी सहराज्यविश्वकोगमराठी प्रमुख
स मंपादकोश न, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ कोश नविश्वकोशचवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि पविश्वकोसटगकॅज्राज्युएट अँड चरसि्व इननसटट्हणूट, पुणा ले.; स मंपादकोश न,
महाभारती मंडळािा सा मंसकोश न संस्कृचती मंडळकोश न कोश नविश्वकोश, भा मंडारकोश नर ओचरए मंट् चरसि्व इननसटट्हणूट, पुणा ले.
शी. ि. कय. मवकोकाशी, ववकोश निसा मंनखराज्यकोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
वदिंगत डी. एन. मवकोघत, एम.एससमराठी., वाती मंडळावरणावमैज्ाचवकोश निकोश न, पुणा ले.
प्रा. हत. वि. मवकोडक, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी, पुणा. ले
प्रा. भा. िा. मवकोवहलत, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त्र चवभाग, मु मंबई.
प्रा. आशा द. रतनपारखी, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त उपप्रािाराज्यार्या, सटमेंट ममराठीरा महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
शी. िं. वस. राजत, राज्या मंचतकोश न अचभराज्या मंचतकोश नमराठीचवषराज्यकोश न ती मंडळज्ज्, मु मंबई.
प्रा. अशवकोक रानडत, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; स मंगमराठीती मंडळािाराज्य्व, स मंगमराठीती मंडळज्ज् व वराज्यास मंगमराठी ् लेखकोश न; मािमराठी स मंिा्कोश न,
मु मंबई चवदापमराठीठी  स मंगमराठीती मंडळ कोश नटमेंद्र व मािमराठी साहाय्राज्यकोश न स मंिा्कोश न, वकोश निकॅशवकोश नि् सटमेंटर फलॉर द परल्फलॉचमर्यंग आरस्व, मु मंबई;
सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.

डॉ. द. र. रानडत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ई.एस.आय., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख ,
प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ. म. आ. रानडत, ए्ल्.समराठी.पमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, मु मंबई.

सुरती मंडळ.

डॉ. ई. वही. रामकयषणन, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इ मंगिमराठी चवभाग, दचक्षणा गुिराती मंडळ चवदापमराठीठी ,

डॉ. प्रमवकोद पा. राराज्यकर, (एस.ि ले.), बमराठी.पमराठी.एच.; ए्ल्.पमराठी.एच.; एम.ए. (मराठी मराठी); एम.ए.
(मावकोश निसशास्त्र); बमराठी.टमराठी.एच.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी साहाय्राज्यकोश 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

डॉ. दी. िा. रतगत, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एससमराठी. (ट लेक.); पमराठीएच.डमराठी. (ट लेक.), स मंिा्कोश न, राज्यहणूचवकोश निवहर्मितसटमराठी
चडपाट्वमटमेंट ऑफ कोश न लेचमकोश न् ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.
डॉ. प्र. िा. रतगत, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.एम.; पमराठीएच.डमराठी. (् मं डवकोश नि), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्रािाराज्य्व, नराज्यहणू ्लॉ कोश नलॉ् लेि,

माटु मंगा; मािमराठी अधराज्यक्ष व स मंिा्कोश न, सारसवती मंडळ कोश नविश्वको-ऑपर लेचटवह बँकोश न (मराज्यार्या.), मु मंबई.

सौ. शांता मत. रतगत, एम.ए. स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त स मंिाच्कोश ना (भारती मंडळमराठीराज्य आर्मितसकोश न स लेवा अचधीन ठेकोश नारमराठी), वाराज्यदा बािार
आराज्यविश्वकोग, मु मंबई.
डॉ. प्र. ग. लाळत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, उसमाचवकोश निराज्या चवदापमराठीठी , हमैदराबाद; पुणा. ले
शीमती आशा वलमराज्यत, मािमराठी स मंपादकोश नमराठीराज्य साहाय्राज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई.
शी. दा. ग. वलमराज्यत, बमराठी.एिमराठी.; एम.आय.ई.; एफ.बमराठी.एम.एस., ि्शविश्वकोधीन ठेकोश न, पुणा. ले
शी. मा. ह. वलमराज्यत, उपस मंिा्कोश न, एअर ्ट्रानसपविश्वकोट्व (चसनवह्), वकोश निवमराठी चदलमराठी.
शी. शी. नी. लतल,त शास्त्रचवशारद, चटळकोश न महाराष्ट्र चवदापमराठीठी , पुणा; ले स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, धीन ठेम्वकोश नविश्वकोश

कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई.

प्रा. पा. कल. लवकोकगारीिार, बमराठी.ई. (चसनवह्); ए.एम.आय.ई.; एफ.आरल्.एस.एच. (इ मंर् मं ड),
स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्रमुख, ससापतराज्य अचभराज्या मंचतकोश नमराठी चवभाग, कोश नसरविश्वको वाचडराज्या इननसटट्हणूट ऑफ ट लेकवकोश निलॉ्लॉिमराठी व मावकोश निस लेवमराठी
सचिव, चद इननसटट्हणूशवकोश नि ऑफ ए मंचिचवकोश निअस्व (इ मंचडराज्या), पुणा. ले

डॉ. सौ. शराज्यामला िनारसत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मावकोश निसशास्त्र चवषराज्याचराज्या ती मंडळज्ज्, र मंगभहणूममराठी व चितपट राज्या
चवषराज्या मंचराज्या अभ्याराज्याचसकोश ना, मािमराठी प्राधराज्याचपकोश ना, शमराठीमती मंडळमराठी वकोश निासमराठीबाई दामविश्वकोदर ठी ाकोश नरसमराठी महाचवदा्राज्य व मलॉडवकोश नि्व

महाचवदा्राज्य, पुणा; ले मावकोश निसशास्त्रमराठीराज्य सलागार, सटमेंटर फलॉर साराज्यकोश नलॉ्लॉचिकोश न् सनवह्वस लेस, पुणा ले; सदसराज्य, महाराष्ट्र
राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; पुणा. ले
शी. प्र. ग. िालािलकर, चवदुत् व चवचवधीन ठे चवज्ावकोश निशाखा मंि ले ती मंडळज्ज्, मु मंबई.
वदिंगत वत्र. ना. िाळरमुंजकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, समािशास्त्र चवभाग,

पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.

शी. अ. िा. विदांस, चवचवधीन ठे चवज्ावकोश निशाखा मंि ले ती मंडळज्ज्, पुणा ले.

डॉ. अ. सा. िेंगसरकर, एम.डमराठी.; एफ.ए.समराठी.समराठी. (राज्यहणू.एस.ए.); एफ.आय.समराठी.ए. (राज्यहणू.एस.ए.),
मावकोश निस लेवमराठी हृदरविश्वकोगती मंडळज्ज् व चवभाग प्रमुख, कोश न ले.ई.एम. हलॉनसपट्; प्राधराज्यापकोश न हृदरविश्वकोग चिचकोश नतसाशास्त्र, गविश्वकोवधीन ठे्ववकोश निदास
सु मंदरदास वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य, मु मंबई.

शी. ज. शी. िैद्य, बमराठी.ई. (ऑ.), उपवराज्यवससापकोश न, प्ँट सनवह्वस लेस, सटमें्ट्र् िमराठीप प्ँट, मवहद्र अँड मवहद्र
च्., मु मंबई.
शी. अ. मवको. शहाणत, गकॅज्राज्युएट एअर फविश्वकोस्व ॲकोश नकॅड लेममराठी, स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त एअर कोश नमविश्वकोडविश्वकोर, भारती मंडळमराठीराज्य वाराज्युस लेवकोश निा, पुणा ले.
डॉ. रा. धों. कशगटत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (मु मंबई); पमराठीएच.डमराठी (बर्मित्वकोश नि), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्रािाराज्य्व,

शमराठीवारणाा महाचवदा्राज्य, वारणाावकोश निगर, (चि. कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर).

डॉ. आ. ब. कशदत, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अधराज्यक्ष, सरसवती मंडळमराठी वशद ले चशक्षणा स मंससा व प्रािाराज्य्व, डमराठी. डमराठी. वशद ले
सरकोश नार कोश नलॉ् लेि, कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर.
शी. विशाम शी. कशदत, एम.ई. (स्ट्रकिर् ए मंचिचवकोश निअवरग) (राज्यहणू.एस.ए.), मािमराठी एअरक्राफट स्ट्रकिर्

चडझाइवकोश नि अँड स्ट्र लेस ॲवकोश निकॅच्चसस ए मंचिचवकोश निअर, बविश्वकोई मंग एअरप् लेवकोश नि कोश न मंपवकोश निमराठी, चसॲट् (राज्यहणू.एस.ए.); चवकोश निव संस्कृत्त वचरष्ठां
अचभकोश नल्यापाप अचभराज्य मंती मंडळा, वहदुससावकोश नि एरलॉवकोश निलॉचटकोश न् च्., वकोश निाचसकोश न चवभाग; पुणा. ले
डॉ. र. िै. वशरिैकर, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; डमराठी.पमराठी.एम. (इ मंर् मं ड), मािमराठी मावकोश निस लेवमराठी प्राधराज्यापकोश न,

मावकोश निसचिचकोश नतसा चवभाग, बमराठी. ि ले. म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि, पुणा; ले गवहनमर्न्मेंट म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि, और मंगाबाद, सविश्वको्ापहणूर व
चमरि; मािमराठी सदसराज्य, मावकोश निचसकोश न आरविश्वकोरराज्य सलागार सचमती मंडळमराठी, भारती मंडळ सरकोश नार; मािमराठी अधीन ठेमराठीक्षकोश न, मधराज्यवती मंडळवर्ती
मवकोश निविश्वकोरुरणाा्राज्य, राज्य लेरवडा व एन.एम. मवकोश निविश्वकोरुरणाा्राज्य, ठी ाणा ले; मावकोश निचिचकोश नतसकोश न, पुणा ले.

प्रा. सरमु. स. वशरवकोडकर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, शमराठीवारणाा महाचवदा्राज्य, वारणाावकोश निगर,
(चि. कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर).
शी. अ. िा. शेंडत, एम.एससमराठी., साहाय्राज्यकोश न अचभराज्य मंती मंडळा, आकोश नाशवाणामराठी (चवचवधीन ठे भारती मंडळमराठी), मु मंबई.
डॉ. रकसाना शतख-मरमुल्ा, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, वहदमराठी चवभाग, दादा पाटमराठी्

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

वदिंगत बा. ग. शतजिलकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त्र चवभाग, रपार ले्
कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.

डॉ. वद. शं. शवकोत्री, एम.डमराठी., मािमराठी प्राधराज्यापकोश न, औषचधीन ठेचक्रराज्याचवज्ावकोश नि, बमराठी. ि ले. वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य,
पुणा ले; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; पुणा. ले

पुणा ले.

वदिंगत वद. द. समथ्भ, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, फरराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य,

शी. ि. शं. सरिटत, बमराठी.ई. (ऑ.) (चसनवह्), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त मकॅवकोश नि लेिर, चसनवह् ए मंचिचवकोश निअवरग चडझाइनस,
चद असविश्वकोचशएट लेड चसमटमेंट कोश न मंपवकोश निमराठी, मु मंबई.
डॉ. द. वि. सलगर, एम.डमराठी., मािमराठी प्रािाराज्य्व, कोश न संस्कृषणाा वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य, कोश नराड.
प्रा. एकनाथ साखळकर, एम.ए., मािमराठी प्रािाराज्य्व, प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, राज्राज्यशास्त्र चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ

महाचवदा्राज्य, मु मंबई.

शी. तराज्यं. रा. साठत, एम.एससमराठी.; ए.आय.आय.एससमराठी.; चडप.कोश न लेम.ट लेक. (बडविश्वकोद ले), मािमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न,
आ्कॅ्व बि च्., भाटघर (ती मंडळा. भविश्वकोर); मािमराठी कोश नटमेंद्रमराठीराज्य औदविश्वकोचगकोश न सलागार, वकोश निवमराठी चदलमराठी; मु मंबई.
डॉ. ल. ना. साठत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, वा्ि मंद

अचभराज्या मंचतकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी; चमरि.

डॉ. सतराज्यरंजन साठत, बमराठी.ए.; ए्ल्ए्ल्.एम.; एस.ि ले.डमराठी. (वकोश निलॉस्वव लेसटवकोश नि,्व राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त
प्रािाराज्य्व, आय. ए्ल्. एस. चवधीन ठेमराठी महाचवदा्राज्य; प्राधराज्यापकोश न व मावकोश निद स मंिा्कोश न, प्रगती मंडळ चवधीन ठेमराठी अधराज्यराज्यवकोश नि स मंससा, पुणा ले.
डॉ. सौ. वनम्भला शंकर सारडा, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. (वहदमराठी), ् लेचखकोश ना, प्रकोश नाशवकोश नि-वराज्यवसाराज्य, ग मंसचवश लेष

प्रचती मंडळष्ठांावकोश नि, साती मंडळारा.

डॉ. आ. ह. साळरमुंखत, एम.ए., पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ चवभाग, ्ा् बहादहणूर शास्त्रमराठी
महाचवदा्राज्य, साती मंडळारा.
वदिंगत बा. िा. सरमुखातमत, एम.ए.; डलॉकटर लेट (कोश नकॅच्फविश्वकोर्मितवकोश निराज्या), प्राधराज्यापकोश न, इननसटट्हणूट ऑफ

ॲचगकोश नल्यापािर् सटकॅचटनसटकस, इ मंचडराज्यवकोश नि कोश नौननस् ऑफ ॲचगकोश नल्यापािर् चरसि्व, वकोश निवमराठी चदलमराठी; प्राधराज्यापकोश न, सवर्नेक्षणा
चवभाग, आराज्यविश्वकोवा चवदापमराठीठी ; पुणा. ले
प्रा. गवको. कि. सरमुि,र एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्रािाराज्य्व व प्रमुख, अस्वशास्त्र चवभाग, चसदास्व वाचणाज्राज्य आचणा

अस्वशास्त्र महाचवदा्राज्य, मु मंबई.

प्रा. प्र. वि. सवकोिनी, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भहणूचवज्ावकोश नि चवभाग, फरराज्यु्वसवकोश नि
महाचवदा्राज्य, पुणा ले; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; पुणा. ले
डॉ. सौ. कमला शी. हड्कर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, िमराठीवचवज्ावकोश नि चवभाग,

द लेवि मंद कोश नलॉ् लेि, अिु्ववकोश निवकोश निगर (चि. कोश नविश्वकोल्यापाहापहणूर).

प्रा. र. दत. हाततकर, एम.ए., प्रमुख, अस्वशास्त्र चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.
डॉ. वि. रा. जानसागर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (वकोश निागपहणूर); पमराठीएच.डमराठी. (चवसकोश नलॉननसवकोश नि), स लेवाचवकोश निव संस्कृत्त
प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, वकोश निागपहणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपहणूर.

कला विभागातील अभराज्यागत संपादक
शी. मा. वभ. कदम, चितकोश नार, बावधीन ठेवकोश नि (ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा).
शी. शीवनिास कांबळत, चितकोश नार, वाई.
करमु. कौसलराज्या आ. करमुदळत, चितकोश नार, वाई.
वदिंगत ग. वि. खरत, चितकोश नार, पुणा ले.
शी. रा. बा. गरमुजर, चितकोश नार, वाई.
शी. ि. कय. गोंधळतकर, आट्व डाराज्यर लेकटर, चफल्यापाम अँड ्ामा; कोश नमर्मितशअ् आर्मितटसट, मु मंबई.
शी. वस. द. जमदाडत, म लेकोश नकॅचवकोश निकोश न् ्ाफरसमवकोश नि, वाई.
शी. प्र. शी. वथटत, बमराठी.ए., ए्ल्ए्ल्.बमराठी., चितकोश नार; अचधीन ठेवकती मंडळा, वाई.
शी. घ. गत. ननािरत, म लेकोश नकॅचवकोश निकोश न् ्ाफरसमवकोश नि, पाडळमराठी (ती मंडळा. ख मंडाळा, चि. साती मंडळारा).
शी. ल. वद. महामरमुनी, चितकोश नार, वाई.
शी. सरमु. वद. महामरमुनी, चितकोश नार, वाई.

शी. ना. ध. राऊत, ए.एम., चवकोश निव संस्कृत्त माधराज्यचमकोश न चितकोश न्ा चशक्षकोश न, कोश ननराज्याशाळा, वाई.
शी. म. ग. कशगरत, चितकोश नार, महाबळ लेश्वर.
शी. िै. शं. कशदत, ए.टमराठी.डमराठी., वाई.
वदिंगत ि. वि. सकरमुंड,त चितकोश नार, वाई.
शी. अविनाश ना. साठत, चितकोश नार, वाई.
शी. शी. वि. हवकोनराि, िमराठी.डमराठी.आट्व (्लॉइ मंग आचणा पटमेंवटग); ए.टमराठी.डमराठी., मराज्यहणूर् पटमेंवटग, ती मंडळोंडार (ती मंडळा.
उदगमराठीर, (चि. ्ाती मंडळहणूर).

ऋणवनदरश
मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशा्ा अवकोश नि लेकोश न स मंससा मंवकोश निमराठी व वराज्यकती मंडळक्तींवकोश निमराठी अवकोश नि लेकोश न प्रकोश नार ले साहाय्राज्य कोश न ले् ले. चवश लेषती मंडळः छााराज्याचित ले, र मंगमराठीती मंडळ
पारदर्मितशकोश ना, वकोश निकोश नाश ले, वमैज्ाचवकोश निकोश न आचणा ती मंडळा मंचतकोश न चवषराज्या मंचराज्या 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 :
प्रा. आिगावकोश नर, चद. बा.; रतवकोश निाचगरमराठी.
गविश्वकोळ ले, प्रकोश नाश; पुणा. ले

िारमराठी आरस्व, कोश नमर्मितशअ् फविश्वकोटविश्वको सनवह्वस, चगरगाव, मु मंबई.
िाधीन ठेव, महटमेंद्र गु्ाब; मु. पविश्वको. म लेणाव्मराठी (ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा).
‘टाइमस ऑफ इ मंचडराज्या’ कोश नाराज्यार्या्राज्य, मु मंबई.
दश्ववकोश नि फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.

द लेशपा मंड ले, चमव्द वस मंती मंडळराव; कोश नविश्वकोसरड, पुणा ले.
मचवकोश निष माकोश नर्नेट, पुणा. ले

मराठी मराठी चवभाग प्रमुख, सटमेंट चमराि कोश नलॉ् लेि फलॉर गल्यापास्व, पुणा. ले
मुद्रकोश न-प्रकोश नाशकोश न, डलॉ. चवठ्ठ्राव चवख ले-पाटमराठी् फौंड लेशवकोश नि, प्रवरावकोश निगर (चि. अहमदवकोश निगर).
शटमेंड ले, वामवकोश नि श मंकोश नर; वाई.

स मंिा्कोश न, पुराती मंडळतवचवदा चवभाग, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले
स मंिराज्य फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.

स मंससाचधीन ठेपा्, मु मंबई मराठी मराठी ग मंसस मंगहा्राज्य, दादर, मु मंबई.
सरवट ले, वस मंती मंडळ; मु मंबई.

रािदहणूती मंडळावास, पविश्वको् मंड; वकोश निवमराठी चदलमराठी.

चरअर ॲडचमर् पुरविश्वकोचहती मंडळ, सुहास; साहाय्राज्यकोश न स मंभाचरकोश नमराठी चवकोश निराज्य मंतकोश न, वकोश निौस लेवकोश निा मुखराज्या्राज्य, वकोश निवमराठी चदलमराठी.

मराठी विश्वकवकोशात िापरलतलराज्या संक्षतपांिी राज्यादी
मराठी संक्षतप

अक्र.

अवकोश निुक्रमा मंकोश न

पहणू.

पहणूव्व

अवकोश निु.

अवकोश निुवाद/अवकोश निुवादकोश न

°फकॅ.

फकॅर लेवकोश निहाइट (ती मंडळापमावकोश नि)

अँचप.

अँचपअर

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

चमगकॅ.

चमच्गकॅम

इ. स.

इसवमराठी सवकोश नि

चमच्.

चमच्च्टर

उ.

उत्तर

म संस्कृ.

म संस्कृतराज्यहणू

उदा.

उदाहरणाास्व

मराज्यहणूगकॅ.

माराज्यक्रविश्वकोगकॅम

कोश नकॅ

कोश नकॅ्रमराठी

्कॅ

्कॅचटवकोश नि

कोश नार.

कोश नारकोश नमराठीद्व

वा. दा.

वाती मंडळावरणामराठीराज्य दाब

चकोश नगकॅ.

चकोश न्विश्वकोगकॅम

चव. उ.

चवचशष्ट 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 संस्कृती मंडळमराठी

आव संस्कृ.

आव संस्कृत्तमराठी

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 नकॅमहणू.

कोश नकॅ्रमराठीमहणूल्यापाराज्य

चकोश नकोश नकॅ.

चकोश न्विश्वकोकोश नकॅ्रमराठी

चकोश नममराठी.
चकोश नममराठी.

इ मंगिमराठी शमराठीष्वकोश नास्व

चकोश न्विश्वकोममराठीटर
२

चकोश नवलॉ.
°कोश न ले.

च्. पहणू.
गकॅ.

चकोश न्विश्वकोवलॉट

कोश न लेनवहवकोश नि ( ती मंडळापमावकोश नि)
च्सती मंडळ पहणूव्व
गकॅम

ब मं.

म. भा.
माराज्यअँचप.
चमअँचप.
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
माराज्यक्रविश्वकोअँचपअर
चमच्अँचपअर
चमच्ममराठीटर
ममराठीटर

म लेगकॅवलॉट
रासाराज्यचवकोश निकोश न स मंघटवकोश नि
च्टर
वलॉट

चवचशष्ट 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 निकॅममराठी.

िौरस ममराठीटर
िनम

वकोश निकॅवकोश निविश्वकोममराठीटर

स लेनल्यापासअस (ती मंडळापमावकोश नि)

वह.
ह ले.

सटमेंचटममराठीटर

िौरस सटमेंचटममराठीटर
घवकोश नि सटमेंचटममराठीटर
वहदमराठी

ह लेकटर

इंगजी संक्षतप
Comp.

Compiled/Compiler

Trans.

Translation/Translator

Ed.

Edited/Editor

Vol./s

Volume/s

विशेष सूचना : (१) चवव लेिवकोश निाचराज्या प्रवाहाती मंडळ आ् ले्ा शबद हा अनराज्यत आ् लेल्यापाराज्या वकोश निोंदमराठीिा चवकोश निदश्वकोश न अस ले् ,

ती मंडळर ती मंडळविश्वको शबद ⇨ अशा चिनहाचराज्या पुढ ले चती मंडळरपा दश्वचव् ले्ा आह ले . एखादा वकोश निोंदमराठीती मंडळमराठी् चवचशष्ट मिकोश नुराशमराठी चवषराज्यदृषट्ा
चवकोश निगचडती मंडळ अशमराठी दुसरमराठी वकोश निोंद चवकोश निर्मितदष्ट कोश नरती मंडळावकोश निा कोश न मंसाती मंडळ [→] अस ले बाणाचिनह वापरवकोश नि तराज्यापुढ ले तराज्या वकोश निोंदमराठीि ले वकोश निाव चद् ले
आह ले.

(२) चितपट–सहणूिमराठी : राज्या ख मंडापासहणूवकोश नि चितपत अस् लेल्यापाराज्या वकोश निोंदक्तींचराज्या श लेवटमराठी फकती मंडळ चितपत/चितपत ले
एवढाि चवकोश निदर्नेश कोश न ले् ले्ा असहणूवकोश नि ख मंडाती मंडळमराठी् श लेवटचराज्या वकोश निोंदमराठीवकोश नि मंती मंडळर चितपत–क्रमा मंकोश ना मंिमराठी सवती मंडळ मंत सहणूिमराठी चद् ले्मराठी आह ले.

