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स मंज्ापवकोश नि आचणा व संस्कृतपत्रचवदा चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
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डॉ. शंकर िा ते शेक्सरमुदाचेि अभयंकर, चवदावािसपचती मंडळ; एम.ए. (स मंसकोश न संस्कृती मंडळ); एम.ए. (इ मंगिमराठी); एम.एड;

पमराठीएच.डमराठी., अध्यराज्यक्, आचदतराज्य प्रचती मंडळष्ठांावकोश नि, पुणा. ले

 ते शेक्सौ. प्र. प्र. अिचट, बमराठी.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंपादवकोश नि सहाराज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई.
शी. प्र. शी. अिचट, बमराठी.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंपादकोश नमराठीराज्य सहाराज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई.
वदिंगेत क. म. आगेाशाचे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, गचणाती मंडळ चवभाग, चवझ्गडवकोश नि
महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी; पुणा ले.
प्रा. वद. बा. आजगेािकर, बमराठी.ट लेक्सपिअसस. (मु मंबई); एम.एस. (राज्यहणू.एस.ए.), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, ट लेक्सपिअसटाइ्

अँड ए मंचिचवकोश निअझरग इननसट्हणूट, इि्कोश नर मंिमराठी; रतवकोश निाचगरमराठी.

वदिंगेत  ते शेक्सदावशि आठिलाचे, एम.ए., मािमराठी प्रािाराज्य्व, प लेमराि सारडा महाचवदा्राज्य, अहमदवकोश निगर; मािमराठी
प्रभारमराठी चवभाग स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई; पुणा. ले
शी. अ. बा. आे शेक्सपिटाचे, बमराठी.ए.; डमराठी.बमराठी.एम.; समराठी.पमराठी.एड., क्रमराठीडा् लेखकोश न, पुणा ले.
शी आल्हाद गेवको. आे शेक्सपिटाचे, बमराठी.ई. (इ् लेनक्सपिअ्ट्रकोश न्), अध्यराज्यक्, कोश नमराज्युचवकोश निकोश न लेशवकोश नि अँड वकोश नि लेटवचकोश न्यंग अवकोश निुभाग,

स मंगणाकोश न चवभाग, भाभा अवकोश निुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, ती मंडळुभत; मु मंबई.

डॉ. ना. रा. आे शेक्सपिटाचे, 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 प्राध्यराज्यापकोश न, शरमराठीरचक्रराज्याचवज्ावकोश नि व चवकोश न संस्कृचती मंडळचवज्ावकोश नि, आराज्यर्वांग् वमैदकोश न महाचवदा्राज्य,
साती मंडळारा; पुणा. ले

प्रा. वि. वि. आे शेक्सपिटाचे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. े शेक्सपि. म. आलाचेगेािकर, एम.ए.; एम.एड.; डमराठी.पमराठी.एड.; पमराठीएच.डमराठी., प्रािाराज्य्व व प्रमुख, पदवराज्युतर

चवभाग, ि मंद्रश लेखर आगाश ले शारमराठीचरकोश न चशक्णा महाचवदा्राज्य, पुणा ले; अचधीन ठेष्ठांाती मंडळा, चशक्णाशास्त् चवदाशाखा, पुणा ले
चवदापमराठीठी , पुणा. ले
वदिंगेत ना. भा. इनामदार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नविश्वको् मंचबराज्या), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि

चवभाग, इननसट्हणूट ऑफ साराज्यनस, मु मंबई; मािमराठी सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ,
मु मंबई.
वदिंगेत वि. बा. इनामदार, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत ज्राज्य लेष्ठां प्राध्यराज्यापकोश न, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ चवभाग,

चवझ्गडवकोश नि महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.

शी. शी. दाचे. इनामदार, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत चवभाग स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई.
वदिंगेत आ. नाचे. उे शेक्सपिाधयाचे, एम.ए.; डमराठी.च्स., प्राध्यराज्यापकोश न, िमैवकोश निलॉ्लॉिमराठी आचणा प्राकोश न संस्कृती मंडळ, महमैसहणूर चवदापमराठीठी ,
महमैसहणूर (कोश नवकोश निार्याटकोश न).
वदिंगेत द. ह. ओक, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, मुधीन ठेविश्वकोिमराठी महाचवदा्राज्य, फ्टणा; पुणा. ले
वदिंगेत भा. गे. ओक, बमराठी.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), स लेवाचवकोश निव संस्कृत शासकोश नमराठीराज्य अचधीन ठेकोश नारमराठी, शासकोश नमराठीराज्य दुगधीन ठे वराज्यवसाराज्य,

खडकोश नमराठी (पुणा) ले .

वदिंगेत िा. रा. ओक, बमराठीएससमराठी. (ए मंचिचवकोश निअझरग), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, पारशमराठी ट लेनक्सपिअवकोश निकोश न् इननसट्हणूट
सुरती मंडळ.
प्रा.  ते शेक्स. ज. ओक, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, चवझ्गडवकोश नि महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.
वदिंगेत कृ. ह. ओगेलाचे, ए्ल्.एम.ई. (ऑ.); डलॉक्सपिअटर लेट इवकोश नि ए मंचिचवकोश निअझरग (मराज्यहणूचवकोश निकोश न, िम्ववकोश निमराठी);

एफ.आय.म लेक.ई. (भारती मंडळ), स लेवाचवकोश निव संस्कृत उपप्रमुख, राज्या मंचत्रकोश न अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी चवभाग, वमराठीर चििामाती मंडळा ट लेनक्सपिअवकोश निकोश न्
इननसट्हणूट, मु मंबई.

डॉ. ि. शं. कदम, एम.ए; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, चशवािमराठी

चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.

डॉ. दीे शेक्सपिक ह. कन्नल, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेष्ठांाती मंडळा, फ फॅकोश नल्याटमराठी ऑफ फाइवकोश नि आर्स्व, महारािा
सराज्यािमराठीराव चवदापमराठीठी , बडविश्वकोद ले.
वदिंगेत चंद्रशाचेखर वशिकलगे के शेक्सपिाळाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, शासकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य,

गु्बगार्या; चवश्वसती मंडळ, मराठी मराठी साचहतराज्य म मंडळ, गु्बगार्या; अध्यराज्यक्, कोश नवकोश निार्याटकोश न राज्राज्य मराठी मराठी साचहतराज्य पचरषद;
स मंससापकोश न-अध्यराज्यक्, वमराठीरशमैव साचहतराज्य स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, सविश्वको्ापहणूर.

वदिंगेत कृ. र. करंदीकर, बमराठी.ए.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवज्ावकोश नि

चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ. द. वि. करमरकर, औदविश्वकोचगकोश न चवषराज्यकोश न ती मंडळज्ज् व सल्लाागार, वकोश निवमराठी चदल्लामराठी.
प्रा. काचे. वि. कर्मितडलाचे, बमराठी.एससमराठी.; बमराठीएससमराठी. (ए मंचिचवकोश निअझरग); एम.आय.ई. (भारती मंडळ), स लेवाचवकोश निव संस्कृत
प्राध्यराज्यापकोश न, शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
वदिंगेत ज. नी. कि्, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, सर परशुरामभाऊ

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

डॉ. दा. य. कसतरमुराचे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, गचणाती मंडळ चवभाग, डलॉ. बाबासाह लेब
आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.
प्रा. य. शं. कळमकर, एम.ए.; एम.च्स. (समराठी.आय.ई.एफ.ए्ल्., हमैदराबाद), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व

इ मंगिमराठी चवभाग प्रमुख, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ;
चिटणामराठीस, प्राज्पाठी शाळा म मंडळ, वाई.

प्रा.  ते शेक्सौ.  ते शेक्सरमुवमत्रा  ते शेक्सरमु. काकडाचे, एम.ए. (राज्राज्यशास्त्); बमराठी.एड.; एम.चफ्ल्. (राज्राज्यशास्त्), वराज्याखराज्यातराज्या

चटळकोश न महाराष्ट्र चवदापमराठीठी , पुणा ले.

डॉ.  ते शेक्स.रमु रा. काकडाचे, एम.ए. (इचती मंडळहास); एम.ए. (राज्राज्यशास्त्); पमराठीएच.डमराठी., स मंिा्कोश न, चवदाभराज्यास
कोश नटमेंद्र, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसट्हणूट ऑफ एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, पुणा. ले

शी. उ. काचे. कावनटकर, एम.एससमराठी., ऊस चवश लेषज्, सटमें्ट्र् शुगर कोश न लेवकोश नि चरसि्व सटमेंटर, पाड लेगाव (चि.
साती मंडळारा).
प्रा. गेवको. कच. कावनटकर, बमराठी.ई. (म लेक.); समराठी.आय.आय.एससमराठी. (ब मंग्विश्वकोर); एफ.आय.ई. (भारती मंडळ),

स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, वा्ि मंद अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.

प्रा.  ते शेक्स. ल. कावनटकर, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.); एम.एससमराठी. (् मं डवकोश नि); एम.आय.ई. (भारती मंडळ), स लेवाचवकोश निव संस्कृत
प्राध्यराज्यापकोश न, राज्या मंचत्रकोश न अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी चवभाग, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसट्हणूट ऑफ ट लेक्सपिअवकोश निलॉ्लॉिमराठी, मु मंबई.
शी. भा. शी. काे शेक्सपिराचे, बमराठी.ई. (चसनवह्); एम.आय.ई. (भारती मंडळ), मािमराठी अपर मुखराज्य अचभराज्य मंती मंडळा, पाटब मंधीन ठेार ले

चवभाग, मु मंबई प्रद लेश, मु मंबई.

वदिंगेत न. वि. काराचेकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, रािाराम
महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
डॉ.  ते शेक्सरमुधा काळदाताचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., फ ले्विश्वको आय.एस.समराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रमुख, समािशास्त् चवभाग व

स मंिा्कोश न, ॲकोश न फॅड 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; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य दश्वचवकोश निकोश ना चवभाग, मु मंबई; और मंगाबाद.
प्रा. अशवकोक अरकिद काळाचे, बमराठी.कोश नलॉम.; एम.पमराठी.एड.; एन.आय.एस., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, डलॉ पदमझसह

पाटमराठी् शारमराठीचरकोश न चशक्णा महाचवदा्राज्य, चमरि.

प्रा. डॉ. कल्याि काळाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, मराठी मराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
डॉ.  ते शेक्सौ.  ते शेक्सरमुवनता द. काळाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रपाठी कोश न, राज्राज्यशास्त् चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी ,
पुणा ले.
शी. मा. िा. करमुंटाचे, एम.एससमराठी. (बचम्यंगह फॅम), अचधीन ठेकोश नारमराठी, वकोश नि फॅशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न् ् फॅबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा. ले
शी. य. रा. करमुंभारगेािकर, एम.ए., सहाराज्यकोश न स मंिा्कोश न, चिल्याहा स लेवाराज्यविश्वकोिवकोश नि कोश नाराज्यार्या्राज्य,
डॉ.  ते शेक्सौ. अंजली र. करमुलकिण, एम.डमराठी. (म लेचडचसवकोश नि), वचरष्ठां चिचकोश नतसकोश न, म लेचडचसवकोश नि चवभाग, भाभा

अणाुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, मु मंबई.

शी. अ. र. करमुलकिण, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत सहस मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई.

डॉ. अ. रा. करमुलकिण, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत सुप्रचती मंडळष्ठां प्राध्यराज्यापकोश न, इचती मंडळहास
चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा; ले मािमराठी अध्यराज्यक्, भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास अवकोश निुस मंधीन ठेावकोश नि पचरषद, चदल्लामराठी; कोश नु्गुरू, चटळकोश न

महाराष्ट्र चवदापमराठीठी , पुणा; ले अध्यराज्यक्, अचख् भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास पचरषद, चदल्लामराठी स मंम ले्वकोश नि (१९९३); भारती मंडळ सरकोश नार
प्रचती मंडळचवकोश निधीन ठेमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य पुराचभ् लेख आराज्यविश्वकोग; मािमराठी सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य स मंसकोश न संस्कृचती मंडळ म मंडळ, मु मंबई; पुणा. ले
डॉ. उ. काचे. करमुलकिण, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि

चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.

शीमती कांचन ि. करमुलकिण, बमराठी.एससमराठी., बावधीन ठेवकोश नि (ती मंडळा. वाई.)
डॉ. गेवको. तयं करमुलकिण, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, ड लेक्कवकोश नि
कोश नलॉ् लेि पविश्वकोसटग फॅज्राज्युएट अँड चरसि्व इननसट्हणूट, पुणा. ले
वदिंगेत गेवको. म. करमुलकिण, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, आर्स्व अँड कोश नलॉमस्व कोश नलॉ् लेि, कोश नराड; पुणा. ले
डॉ. द. वि. करमुलकिण, एम.ए.; एम.एड.; एम.चफ्ल्.; पमराठीएच.डमराठी., चवभाग प्रमुख, चशक्णाशास्त् चवभाग,

पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.

प्रा. प्र. का. करमुलकिण, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रमुख, समािशास्त् चवभाग, महाराष्ट्र उदराज्यचगरमराठी कोश नलॉ् लेि,
उदगमराठीर.
शी. प्रमवकोद े शेक्सपिां. करमुलकिण, बमराठी.ई. (प्रलॉडक्सपिअशवकोश नि), वाई
शी. मकरंद करमुलकिण, ् लेखकोश न, पुणा. ले
वदिंगेत मा. गेरमु. करमुलकिण, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, समािशास्त् चवभाग,

डलॉ. बाबासाह लेब आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद; मािमराठी स मंिा्कोश न, वकोश नि लेहरू सामाचिकोश नशास्त्
चवदाससावकोश नि, चटळकोश न महाराष्ट्र चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ. वि. शी. करमुलकिण, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रपाठी कोश न, मावकोश निवशास्त् चवभाग, पुणा ले

चवदापमराठीठी , पुणा. ले

शी.  ते शेक्सतीश वि. करमुलकिण, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंपादवकोश नि सहाराज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई.
प्रा.  ते शेक्स. वि. करमुलकिण, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एड.; ए्ल्ए्ल्.एम., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, झसबाराज्यविश्वकोचसस चवधीन ठेमराठी
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शी. ह. िा. करमुलकिण, म लेिर िवकोश निर् (चवकोश निव संस्कृत), पमराठी.एस.समराठी., मािमराठी प्रमुख इनस्ट्रक्सपिअटर, चडफ लेनस

सनवह्वस लेस सटाफ कोश नलॉ् लेि, व लेझ्गटवकोश नि (ती मंडळचमळवकोश निाडहणू); पुणा ले.

डॉ. अरि वि. करमुलकिण, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.आय.आय.टमराठी., मािमराठी चवभाग प्रमुख, मावकोश निसशास्त्
चवभाग, वकोश निागपहणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपहणूर.
डॉ. य. अ. काचेतकर, एम.डमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न, वमैश मंपाराज्यवकोश नि म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि, सविश्वको्ापहणूर.
डॉ. अनरमुे शेक्सपिमा काचे ते शेक्सकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; बमराठी.च्ब., प्रमुख, समािशास्त् चवभाग, वकोश नि लेहरू

सामाचिकोश नशास्त् चवदाससावकोश नि, चटळकोश न महाराष्ट्र चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ. अशवकोक रा. काचेळकर, एम.ए. (पुणा ले); पमराठीएच.डमराठी. (कोश नलॉवकोश नित्), पदमशमराठी सनमाचवकोश निती मंडळ, स लेवाचवकोश निव संस्कृत
प्राध्यराज्यापकोश न, भाषाचवज्ावकोश नि प्रगती मंडळ अध्यराज्यराज्यवकोश नि कोश नटमेंद्र, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा. ले
वदिंगेत क. िा. काचेळकर, एम,एससमराठी. (मु मंबई), स लेवाचवकोश निव संस्कृत उपप्रािाराज्य्व, प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, भहणूचवज्ावकोश नि

चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा ले; मािमराठी प्रभारमराठी चवभाग स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई.

वदिंगेत गेवको. रा. काचेळकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत शास्त्ज्, वकोश नि फॅशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न् ् फॅबविश्वकोर लेटरमराठी व
मािमराठी प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, वकोश निौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या महाचवदा्राज्य, पुणा ले; मािमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, खटाव
चमल्यास, मु मंबई; पुणा. ले

प्रा. शं. वह. काचेळशीकर, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, पा्त महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
वदिंगेत िा. मवको. कवकोळाचेकर, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत उपप्रािाराज्य्व, मुधीन ठेविश्वकोिमराठी हाराज्यसकोश नहणू्, फ्टणा.
शीमती रूे शेक्सपिाली र. खरात, बमराठी.ए., वाई.
वदिंगेत गे. ह. खराचे, सनमानराज्य डमराठी.च्स. (पुणा ले चवदापमराठीठी ), इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न व ् लेखकोश न; अध्यराज्यक्, भारती मंडळ
इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, पुणा ले.
डॉ. ि.  ते शेक्सी. खरमुसे शेक्सपिाचे, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचषचवदा व ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि); पमराठीएच.डमराठी.; राष्ट्रभाषा प मंचडती मंडळ, मािमराठी

कोश नु्गुरू, मराठी वाडा कोश न संस्कृचष चवदापमराठीठी , परभणामराठी.

शी.  ते शेक्सी. े शेक्सपिं. खाचेर, बमराठी.कोश नलॉम., अस्वशास्त्ाि ले वराज्यास मंगमराठी ् लेखकोश न; स लेवाचवकोश निव संस्कृत अचधीन ठेकोश नारमराठी, आकोश नाशवाणामराठी कोश नटमेंद्र,
धीन ठेारवाड; पुणा. ले

वदिंगेत गे. शी. खैर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, चटळकोश न चशक्णा महाचवदा्राज्य, पुणा ले;

स मंससापकोश न, पुणा ले चवदासर्ती ग संस्कृह, पुणा ले.

वदिंगेत अचयरमुत खवकोडिाचे, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., मािमराठी सहस मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई;
स मंपादकोश न, कोश नसा मंशु माचसकोश न, और मंगाबाद.
डॉ. कल्याि गेंगेिाल, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; एम.डमराठी., मावकोश निद चिचकोश नतसकोश न, कोश न ले. ई.एम. हलॉनसपट्; पहणूवकोश निा

हलॉनसपट्, पुणा ले; ऑवकोश निररमराठी असविश्वकोचसएट प्रविश्वकोफ लेसर, बमराठी. ि ले. म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि, पुणा ले; ससहणूवकोश नि िवकोश निर् हलॉनसपट्, पुणा; ले
स मंससापकोश न अध्यराज्यक्, सव्व िमराठीव म मंग् प्रचती मंडळष्ठांावकोश नि; सनमावकोश निवकोश निमराठीराज्य सदसराज्य, ‘िमैवकोश नि ि लेअर’, पुणा ले चवदापमराठीठी ; कोश नाराज्य्वकोश नाचरणामराठी
सदसराज्य, ‘सनमचती मंडळती मंडळमराठीस’्व स मंससा पुणा ले.

डॉ. दीपती गेंगेाििाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., वराज्याखराज्यातराज्या, ती मंडळतवज्ावकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
प्रा. वही. एन. गेजहेंद्रगेड, एम.ए. (समािशास्त्, राज्राज्यशास्त्); एम.चफ्., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रमुख,
समािशास्त् चवभाग, चशवराि महाचवदा्राज्य, गडझहग्ि (चि. कोश नविश्वकोल्याहापहणूर).
प्रा. कृ. ब. गेटिाचे, एससमराठी.एच.चडप. (मु मंबई); ए.आय.आय.ए. (मु मंबई), साहायराज्यकोश न प्राध्यराज्यापकोश न, सर ि ले.

ि ले. कोश नलॉ् लेि ऑफ आर्मितकोश नट लेक्सपिअिर, मु मंबई.

शी. कृ. म. गेद्राचे, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ, ले पुणा. ले
शी. वि. रा. गेद्राचे, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत चवभाग स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई; पुणा. ले
डॉ. रंजन गेगे्, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; बमराठी.ि ले. (व संस्कृतपत्रचवदा), प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, सहणूकमिमराठीवशास्त्
चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
शी. िा. रा. गेद्, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), उपमुखराज्य पमराठीकोश न स मंरक्णा अचधीन ठेकोश नारमराठी, कोश न संस्कृचष स मंिा्वकोश निा्राज्य, महाराष्ट्र

राज्राज्य, पुणा. ले

डॉ. वद. रा. गेाडाचेकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.िमराठी.एस.; एफ.एम.ए.एस., मािमराठी कोश नु्गुरू, डलॉ.
बाबासाह लेब भमराठीमराव आ मंब लेडकोश नर चवदापमराठीठी , ्खवकोश निौ; पुणा ले.
वदिंगेत ल. िा. गेरमुज्कर, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, रामवकोश निाराराज्यणा रुईराज्या

महाचवदा्राज्य, मु मंबई.

वदिंगेत ज. द. गेोंधळाचेकर, िमराठी.डमराठी.आट्व (मु मंबई); चडप्त ्विश्वकोमा इवकोश नि फाइवकोश नि आट्व (् मं डवकोश नि), चित्रकोश नार;
सदसराज्य, ्च्ती मंडळ कोश न्ा अकोश नादममराठी; मािमराठी अचधीन ठेष्ठांाती 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 कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई; पुणा ले.

वदिंगेत कमल गेवकोखलाचे, बमराठी.ए.; पमराठीएच.डमराठी., ् लेचखकोश ना व स मंशविश्वकोचधीन ठेकोश ना; प्राध्यराज्याचपकोश ना, वकोश निौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. प्रदीे शेक्सपि गेवकोखलाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, ती मंडळतवज्ावकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
वदिंगेत मवको. ना. गेवकोखलाचे, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत साहायराज्यकोश न वाती मंडळावरणावमैज्ाचवकोश निकोश न, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि

खाती मंडळ ले, पुणा. ले

वदिंगेत िा. े शेक्सपिरमु. गेवकोखलाचे, एम.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), स लेवाचवकोश निव संस्कृत कोश न संस्कृचष उपस मंिा्कोश न, स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि आचणा चशक्णा,
मु मंबई चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य कोश न संस्कृचषस लेवा, मु मंबई.
डॉ. शवकोभना गेवकोखलाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रपाठी कोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि पविश्वकोसटग फॅज्राज्युएट अँड चरसि्व

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

वदिंगेत शी. े शेक्सपिरमु. गेवकोखलाचे, बमराठी.एससमराठी., ् लेखकोश न, प्रकोश नाशकोश न, कोश नारखावकोश निदार, सामाचिकोश न आचणा रािकोश नमराठीराज्य
कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळ,त पुणा. ले
डॉ. म. गे. गेवकोगेटाचे, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; एम.एससमराठी. (म लेचडकोश न्); एफ.ए.एम.एस., मािमराठी प्रािाराज्य्व, कोश न संस्कृषणाा

इननसट्हणूट ऑफ म लेचडकोश न् साराज्यनस लेस, कोश नराड; अभराज्यागती मंडळ प्राध्यराज्यापकोश न, कोश नविश्वको् मंबविश्वको चवदापमराठीठी  (शमराठी् मंकोश ना); पुणा. ले

डॉ. शी. ब. गेवकोगेटाचे, एम.ए.; एम.एड.; चडप.एड.; पमराठीएच.डमराठी., चवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, आबासाह लेब गरवार ले
महाचवदा्राज्य, पुणा; ले चवकोश निव संस्कृत सहस मंिा्कोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसट्हणूट ऑफ एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि; मावकोश निद स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न माग्वदश्वकोश न,

इ मंचडराज्यवकोश नि इननसट्हणूट ऑफ एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, पुणा; ले मावकोश निद प्राध्यराज्यापकोश न, सवाममराठी रामावकोश नि मंद ती मंडळमराठीस्व स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा, और मंगाबाद;
पुणा ले.
डॉ.  ते शेक्सौ. शरमुभांगेी गेवकोट-गेवहािाचे, एम.ए.; एम.चफ्ल्.; पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्याचपकोश ना, समािशास्त् चवभाग, डलॉ.

बाबासाह लेब आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.

प्रा. आल्हाद िा. गेवकोडबवकोलाचे, एम.ए.; बमराठी.ि ले.; सलॉमसवकोश नि फ ले्विश्वकोचशप (् मं डवकोश नि), मािमराठी सहस मंपादकोश न दमैचवकोश निकोश न
कोश न लेसरमराठी; दमैचवकोश निकोश न महाराष्ट्र टाइमस; मावकोश निद अध्यराज्यापकोश न, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले

प्रा. े शेक्सपि. द. घन, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, िमराठी. एस. कोश नलॉ् लेि, खामगाव (चि.
बु्ढाणाा).
प्रा.  ते शेक्सौ.  ते शेक्सरमुवशला े शेक्सपि. धन, एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., प्राध्यराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवभाग चवभाग, िमराठी. एस. कोश नलॉ् लेि,

खामगाव (चि. बु्ढाणाा).

शीमती विमल शा. घाडगेाचे, बमराठी.ए., वाई.
नया. नरहेंद्र चे शेक्सपिळगेािकर, मु मंबई उच्च नराज्याराज्या्राज्याि ले भहणूती मंडळपहणूव्व नराज्याराज्यमहणूती मंडळर्ती; अध्यराज्यक्, सववमराठीसाव ले मराठी वाडा
साचहतराज्य स मंम ले्वकोश नि, माि्गाव (२००४); राष्ट्रमराठीराज्य सामाचिकोश न पचरषद लेिा नराज्याराज्यमहणूती मंडळर्ती रावकोश निड ले पुरसकोश नार (२००६),
और मंगाबाद.

डॉ. ई. गेवको. चवहाि, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, पशुचवज्ावकोश नि व दुगधीन ठेशास्त् चवभाग, महातमा फु् ले कोश न संस्कृचष
चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (चि. अहमदवकोश निगर).
डॉ. गेजानन े शेक्सपिां. चवहाि, साचहतराज्यरतवकोश नि; एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, झहदमराठी चवभाग, पुणा ले

चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ.  ते शेक्सरमुरजीत कौर चाहल, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, ती मंडळतवज्ावकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
शी. वि. वि. वचे शेक्सपिळूिकर, एम.ए.; बमराठी.टमराठी., चवकोश निव संस्कृत चशक्णा स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, और मंगाबाद.
डॉ.  ते शेक्स.रमु रा. चरमुनाचेकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत चवभाग प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
वदिंगेत शं. ल. चवकोरघडाचे, एम.एससमराठी., मािमराठी वाती मंडळावरणाचवज्, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ ले, पुणा ले.
डॉ. द.  ते शेक्सी. चौगेलाचे, एम.एससमराठी.(कोश न संस्कृचष); पमराठीएच.डमराठी. (प लेवकोश निचसल्यावह लेचवकोश निराज्या), मािमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंिा्कोश न,
कोश नविश्वकोकोश नणा कोश न संस्कृचष चवदापमराठीठी , दापविश्वको्मराठी (चि. रतवकोश निाचगरमराठी).
वदिंगेत भा. आ. चौगेरमुल,ाचे एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश न फॅच्फविश्वकोर्मितवकोश निराज्या), मािमराठी कोश नु्गुरू, प मंिाबराव कोश न संस्कृचष

चवदापमराठीठी , अकोश नविश्वको्ा.

डॉ. जयिंत चौधरी, एम.कोश नलॉम.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रािाराज्य्व, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.
वदिंगेत रा. मवको. चौधरी, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, कोश न संस्कृचषचवदा चवभाग, कोश न संस्कृचष महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

प्रा. ि ते शेक्संत चौधरी, एम.ए. (भहणूगविश्वको् अस्वशास्त्); बमराठी.एड., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, भहणूगविश्वको् चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर
महाचवदा्राज्य, वाई.
डॉ. े शेक्सपिरमुषे शेक्सपिलता चौबळ, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्राध्यराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, चशवािमराठी

चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.

डॉ. अशवकोक चौ ते शेक्साळकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न, राज्राज्यशास्त् चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी ,
कोश नविश्वकोल्याहापहणूर; मािमराठी सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
डॉ. अवहल्या े शेक्सपिां. जगेताे शेक्सपि, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., प्राध्यराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग,

रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.

शी. ज. वि. जमदाडाचे, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंपादवकोश नि साहायराज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई.
शीमती ज्यवकोती आ. जाधि, एम.एससमराठी., वाई.
प्रा. रा. गे. जाधि, एम.ए., मािमराठी प्राध्यराज्यापकोश न, एनल्याफनसटवकोश नि महाचवदा्राज्य, मु मंबई; चमझ्द कोश न्ा
महाचवदा्राज्य, और मंगाबाद; ् लेखकोश न–सममराठीक्कोश न; स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रभारमराठी चवभाग स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्या्राज्य,
वाई; मािमराठी अध्यराज्यक्, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; मािमराठी अध्यराज्यक्, अचख् भारती मंडळमराठीराज्य
मराठी मराठी साचहतराज्य स मंम ले्वकोश नि, और मंगाबाद; पुणा ले.
शी.  ते शेक्संदीे शेक्सपि ह. जाधि, बमराठी.एससमराठी., वाई.
डॉ. अ. कृ. जवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, एस. राज्यहणू कोश नलॉ् लेि

ऑफ आर्स्व व एम. वहमराठी. कोश नलॉ् लेि ऑफ साराज्यनस अँड कोश नलॉमस्व, अ मंधीन ठे लेरमराठी (पहणूव्व), मु मंबई.

शी. गें. कृ. 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.
डॉ. ना. गे. जवकोशी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा; ले चवकोश निव संस्कृत

स मंिा्कोश न, मराठी मराठी ती मंडळतवज्ावकोश नि-महाकोश नविश्वकोश म मंडळ, पुणा. ले

िैद्य चं. गे. जवकोशी, एम.एससमराठी.; डमराठी.एस.ए.समराठी.; आराज्युवतदािाराज्य्व; वमैदिहणूडामणामराठी, खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य
वराज्यवसाराज्य व सनमावकोश निवकोश निमराठीराज्य चिचकोश नतसकोश न, आराज्युवतदमराठीराज्य चवभाग, ससहणूवकोश नि रुगणाा्राज्य, पुणा. ले

प्रा. मीनाकी र. जवकोशी, एम.एससमराठी., प्राध्यराज्याचपकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, शमराठीमती मंडळमराठी वमराठीरममा ग मंगाचसरमराठी गल्यास्व
कोश नलॉ् लेि, गु्बगार्या (कोश नवकोश निार्याटकोश न राज्राज्य).
प्रा. र. े शेक्सपिरमु. जवकोशी, बमराठी.ई.; ए.एम.आय.ई. (भारती मंडळ); समराठी.ए मंचिचवकोश निअर; एम.आय.ई.ई. (् मं डवकोश नि), प्राध्यराज्यापकोश न

चवदुत् अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी महाचवदा्राज्य, कोश नराड.

वदिंगेत लकमिशास्त्ी जवकोशी, नराज्याराज्य–व लेदानती मंडळादमराठी प्रािमराठीवकोश नि शास्त्ा मंि ले अध्यराज्यराज्यवकोश नि (वाई); राष्ट्रमराठीराज्य स मंसकोश न संस्कृती मंडळ
प मंचडती मंडळ; ती मंडळकोश न्वती मंडळमराठीस्व (शासकोश नमराठीराज्य स मंसकोश न संस्कृती मंडळ महाचवदा्राज्य, कोश न्कोश नता); सनमावकोश निवकोश निमराठीराज्य ए्ल्ए्ल्.डमराठी (मु मंबई चवदापमराठीठी );

अध्यराज्यक्– प्राज्पाठी शाळा म मंडळ, वाई; महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; वमैचदकोश न स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि
म मंडळ, पुणा ले; अचख् भारती मंडळमराठीराज्य मराठी मराठी साचहतराज्य स मंम ले्वकोश नि, चदल्लामराठी; प्रमुख स मंपादकोश न, धीन ठेम्वकोश नविश्वकोश, वाई; प्रमुख स मंपादकोश न,

मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश; मािमराठी अध्यराज्यक्, महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य स मंसकोश न संस्कृचती मंडळ म मंडळ, मु मंबई; फ ले्विश्वको, साचहतराज्य अकोश नादममराठी;
रािषर्ती छत्रपती मंडळमराठी शाहहणू पुरसकोश नार, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर; पदमचवभहणूषणा; वाई.
शीमती लीना जवकोशी, बमराठी.एससमराठी., पुणा. ले
वदिंगेत िैद्यराज िाचेिीमाधिशास्त्ी जवकोशी, आराज्युवतदािाराज्य्व, भहणूती मंडळपहणूव्व प्रािाराज्य्व, आराज्यर्वांग् वमैदकोश न महाचवदा्राज्य,

साती मंडळारा; प्रमुख स मंपादकोश न, आराज्युवतदमराठीराज्य महाकोश नविश्वकोश; सदसराज्य, आराज्युवतद स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, महाराष्ट्र शासवकोश नि, मु मंबई.
प्रा. िैजयंती जवकोशी, बमराठी.ए.; ए्ल्ए्ल्.एम., प्रािाराज्यार्या, आय,ए्ल्.एस. चवधीन ठेमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

शी. शी. बा. जवकोशी, एम.ए.; चडप.च्ब.एससमराठी., मािमराठी सहस मंपादकोश न व मराठी मराठी चवभाग स मंपादकोश न, राष्ट्रमराठीराज्य
ग मंससहणूिमराठी, कोश नविश्वको्कोश नती मंडळा.
डॉ. जानदाचेि ना. झांबराचे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर

महाचवदा्राज्य, वाई.

डॉ. गेवको. का. झहेंडाचे, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष); एम.एिमराठी.एससमराठी. (म ले्बवकोश नि्व); पमराठीएच.डमराठी.
(म संस्कृदाचवज्ावकोश नि), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, पदवराज्युतर महाचवदा्राज्य, महातमा फु् ले कोश न संस्कृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी; पुणा. ले
वदिंगेत वयं. द. वटळक, एम.ए.; बमराठी.एड., प्राध्यराज्यापकोश न, चवव लेकोश नवर्मितधीन ठेवकोश निमराठी महाचवदा्राज्य, हमैदराबाद.
प्रा. विजया बा. टवकोिगेांिकर, एम.ए.; चडप्त ्विश्वकोमा इवकोश नि च्टर लेिर (सलॉबलॉ्ववकोश नि), प्राध्यराज्यापकोश न, फटमेंि भाषा व

साचहतराज्य, महाराष्ट्र चशक्णा स लेवा, प्रसमश लेणामराठी; प्रपाठी कोश न व प्रमुख, फटमेंि चवभाग, चवद लेशमराठीराज्य भाषा चवभाग मु मंबई
चवदापमराठीठी , मु मंबई.

डॉ. तयं. कृ. टवकोे शेक्सपिाचे, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; ए्ल्ए्ल्.डमराठी., मािमराठी-कोश नु्गुरू, मु मंबई चवदापमराठीठी ; ॲडवहविश्वकोकोश न लेट,
उच्च नराज्याराज्या्राज्य, मु मंबई; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य चवधीन ठेमराठी आराज्यविश्वकोग, मु मंबई.
वदिंगेत मा. गे. टवकोळ,ाचे एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, गविश्वकोपाळ कोश न संस्कृषणा

गविश्वकोख् ले महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.

डॉ. क. अ. ठकार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, डलॉ.
बाबासाह लेब आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.
शी. अ. ना. ठाकूर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत चवभाग स मंपादवकोश नि, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई.
वदिंगेत शरवदनी डहािूकर, ् लेचखकोश ना, मु मंबई.
प्रा. जा. ल. डाहाकाचे, एम.एससमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, अमरावती मंडळमराठी.
वदिंगेत िा. रा. ढमढाचेर,ाचे एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, पुणा. ले
डॉ. गे. िा. तगेाराचे, एम.ए.; बमराठी.टमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व चशक्णााचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र

चशक्णा स लेवा, सा मंग्मराठी.

डॉ.  ते शेक्सरमु. न. तिलाचे, एम.ए; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रपाठी कोश न, राज्राज्यशास्त् व ्विश्वकोकोश नप्रशासवकोश नि चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ. कच. िा. तळिलकर, एम.डमराठी. (मु मंबई); एम.आरल्.समराठी.पमराठी. (् मं डवकोश नि); एफ.समराठी.समराठी.पमराठी. (राज्यहणू.एस.ए.),

मावकोश निस लेवमराठी प्राध्यराज्यापकोश न, गँट वमैदकोश नमराठीराज्य महाचवदा्राज्य; मावकोश निस लेवमराठी चफचिचशराज्यवकोश नि, गविश्वकोकोश नुळदास ती मंडळ लेिपा् रुगणाा्राज्य;
हृदरविश्वकोगती मंडळज्ज्, मु मंबई.
वदिंगेत गे. ह. तारळाचेकर, एम.ए.; बमराठी.टमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स मंगमराठीती मंडळती मंडळज्ज्, स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, कोश न्ा व

वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य, धीन ठेुळ ले.

मरहूम जाचे.  ते शेक्सी. ताराे शेक्सपिवकोर, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., अचधीन ठेवक्सपिअती मंडळा, उच्च नराज्याराज्या्राज्य, मु मंबई.
प्रा. वि. गेवको. वतळगेूळ, एम.एससमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, िमराठी.एस.एस. साराज्यनस कोश नलॉ् लेि,
ब लेळगाव.
डॉ. प्रकाश रं. तरमुे शेक्सपिाचे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स मंिा्कोश न, खािगमराठी िमराठीवरसाराज्यवकोश निमराठीराज्य प्रराज्यविश्वकोगशाळा, पुणा. ले

शीमती  ते शेक्सरमुलभा ताचेरिीकर, बमराठी.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत वचरष्ठां ् लेखापरमराठीक्कोश न, स मंरक्णा ् लेखा चवभाग, पुणा ले.
डॉ. गे. उ. वथटाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, चवभाग प्रमुख, स मंसकोश न संस्कृती मंडळह्नप्राकोश न संस्कृती मंडळ भाषा

चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले

शी. घ. भ. दशे शेक्सपिरमुत्र,ाचे एम.एससमराठी.; ए.आय.एफ.समराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत मुखराज्य ववकोश निस मंरक्कोश न, भारती मंडळमराठीराज्य ववकोश निस लेवा,
महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
शी. विश्वा ते शेक्स दांडाचेकर, एम.ए. (समािशास्त्), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राद लेचशकोश न अचधीन ठेकोश नारमराठी (िवकोश निस मंपकोश न्व प्रसार),

भारती मंडळमराठीराज्य आराज्युर्मितवमा महाम मंडळ, पच्चिम चवभाग; साती मंडळारा.
शी. म. कच. दातार, बमराठी.ए., कोश न मंत्राटदार, पुणा. ले

डॉ.  ते शेक्सरमुवनल दाताचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, राज्राज्यशास्त् चवभाग, डलॉ. बाबासाह लेब
आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.
डॉ. प्र ते शेक्सन्न दाभवकोळकर, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; एम.डमराठी. (साराज्यचकोश नॲ्ट्रमराठी), मवकोश निविश्वकोचवकोश नारती मंडळज्ज्, साती मंडळारा.
डॉ. य. भा. दामलाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, समािशास्त् चवभाग, पुणा ले

चवदापमराठीठी , पुणा. ले

डॉ.  ते शेक्संतवकोष दासतानाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी उपप्रािाराज्य्व, वकोश निौरविश्वकोसिमराठी वाचडराज्या महाचवदा्राज्य, पुणा ले;
स मंिा्कोश न, वकोश नि लेचव् वाचडराज्या वराज्यवससापवकोश नि व स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा, पुणा. ले
शी. प्रशांत े शेक्सपिां. वदिाचेकर, एम.एससमराठी; एम. एड., साती मंडळारा.
प्रा. चं. गे. दीवकत, डमराठी.एम.ई.ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रमुख, राज्या मंचत्रकोश न अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी चवभाग, शासकोश नमराठीराज्य

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

डॉ. राजा दीवकत, एम.ए.; डमराठी.एच.ई.; एम.चफ्ल्.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, इचती मंडळहास चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी , पुणा. ले
शी. विजय दीवकत, िमराठी.डमराठी. (आि्व); ए.आय.आय.ए., सल्लाागार व वासती मंडळुचवशारद, ् लेखकोश न, चित्रपट-

सममराठीक्कोश न व छाराज्याचित्रकोश नार, वकोश निाचसकोश न.

डॉ. शी. गें. दीवकत, िमराठी.बमराठी.वहमराठी.समराठी. (मु मंबई), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रभारमराठी उपस मंिा्कोश न, पशुवमैदकोश नमराठीराज्य िमैव पदास्व
चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी स मंससा, पुणा; ले ब मंग्विश्वकोर.
प्रा. शी. ह. दीवकत, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, ती मंडळतवज्ावकोश नि चवभाग, रािाराम महाचवदा्राज्य,

कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.

वदिंगेत वि. मा. दीवकत-े शेक्सपिटिध्कन, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, उपप्रािाराज्य्व व प्रमुख,
रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, इसमाई् राज्युसहणूफ कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.
डॉ. गेवको. बं. दाचेगेलूरकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.च्स., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रपाठी कोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि,

पविश्वकोसटग फॅज्राज्युएट अँड चरसि्व इननसट्हणूट; अध्यराज्यक्, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि, पुणा ले.

डॉ. शां. भा. दाचेि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंिा्कोश न, गुणाशमराठी प्राध्यराज्यापकोश न, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि
पविश्वकोसटग फॅज्राज्युएट अँड चरसि्व इननसट्हणूट, पुणा ले.
वदिंगेत य. ना. दाचेिधर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्राध्यराज्यापकोश न, इचती मंडळहास चवभाग, पा्त कोश नलॉ् लेि; रूपार ले्

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

वदिंगेत िा. कच. दाचेिधर, एम.ए.; बमराठी.मराज्यहणूचझकोश न, उपप्रािाराज्य्व, झिती मंडळामणाराव कोश नलॉ् लेि ऑफ कोश नलॉमस्व, सा मंग्मराठी.
शी. अ. े शेक्सपिां. दाचेशे शेक्सपिांडाचे, बमराठी.ई. (इ् लेनक्सपिअ्ट्रकोश न् अँड म लेकोश न फॅचवकोश निकोश न्), चवकोश निव संस्कृत वचरष्ठां अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी वराज्यवससापकोश न,
वकोश नि फॅशवकोश नि् ऑग फॅ्वचवकोश निकोश न कोश न लेचमकोश न् इ मंडनस्ट्रराज्य् च्. (वकोश निविश्वकोचस्), ठी ाणा ले; कोश नाराज्य्ववाह, मराठी मराठी चवज्ावकोश नि पचरषद, मु मंबई.
डॉ. चंद्रशाचेखर दाचेशे शेक्सपिांडाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, उपराज्यविश्वकोचिती मंडळ

मावकोश निसशास्त्, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई; पुणा ले.

वदिंगेत वद. य. दाचेशे शेक्सपिांडाचे, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी.
वदिंगेत प्रवतभा य. दाचेशे शेक्सपिांडाचे, टमराठी.समराठी.डबल्याराज्यहणू.समराठी.समराठी.; एम.ए., मसहणूर (ती मंडळा. कोश नराड, चि. साती मंडळारा).
प्रा. मा. रा. दाचेशे शेक्सपिांडाचे, मािमराठी प्रािाराज्य्व, शासकोश नमराठीराज्य ती मंडळ मंत्रचवकोश निकोश न लेती मंडळवकोश नि, राज्यवती मंडळमाळ.
वदिंगेत य. ना. दाचेशे शेक्सपिांडाचे, डमराठी.एम.ई.ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, औदविश्वकोचगकोश न प्रचशक्णा स मंससा, साती मंडळारा.
डॉ.  ते शेक्सरमु. िा. दाचेशे शेक्सपिांडाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. (मावकोश निसशास्त्), मािमराठी चवभाग प्रमुख, मावकोश निसशास्त् चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी , पुणा; ले प्राध्यराज्यापकोश न (वती मंडळ्ववकोश निशास्त्) व कोश नाराज्य्वक्रम स मंिा्कोश न, झसहगड वराज्यवससापवकोश नि स मंससा, पुणा ले.

प्रा. प्र. रा. दवको ते शेक्सी, एम.एससमराठी.; डमराठी.एच.ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व चवभाग प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि,

पराज्यार्यावरणाशास्त् व उदावकोश निचवज्ावकोश नि चवभाग, आरल्. कोश न ले. ती मंडळ्र लेिा महाचवदा्राज्य, उल्याहासवकोश निगर, चि. ठी ाणा ले.

डॉ. मवको. गेवको. धडफळाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ-प्राकोश न संस्कृती मंडळ चवभाग,
फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा; ले मािमराठी सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; स मंिा्कोश न,
भा मंडारकोश नर प्राचराज्यचवदा स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंचदर, पुणा. ले

डॉ. वत्र. ना. धम्यावधकारी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत सचिव, प्रकोश नल्याप स मंपादकोश न, चवकोश निद लेशकोश न वमैचदकोश न
स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ (आदश्व स मंसकोश न संस्कृती मंडळ शविश्वकोधीन ठे स मंससा), पुणा ले.
शी. ए. रा. धोंगेडाचे, बमराठी.ए.; बमराठी.कोश नलॉम. (् मं डवकोश नि), स लेवाचवकोश निव संस्कृत चशक्णा स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा. ले
प्रा. म. िा. धोंड, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, मराठी मराठी चवभाग, एनल्याफनसटवकोश नि

महाचवदा्राज्य; स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंिा्कोश न, मराठी मराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, मु मंबई; मािमराठी स मंपादकोश न, मराठी मराठी वाङमराज्यकोश नविश्वकोश, मु मंबई.

डॉ. म. कृ. नाईक, एम.ए.; पमराठीएि.डमराठी.; ए.एम. (प लेवकोश निचसल्यावह लेचवकोश निराज्या), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख,
इ मंगिमराठी चवभाग, कोश नवकोश निार्याटकोश न चवदापमराठीठी , धीन ठेारवाड (कोश नवकोश निार्याटकोश न).
डॉ. शीकांत े शेक्सपिां. नाडगेौडा, एम.कोश नलॉम.; बमराठी.एड.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत उपप्रािाराज्य्व, ब संस्कृहवकोश नि महाराष्ट्र

वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

डॉ. मवको. ना. नातू, बमराठी.एससमराठी.; एम.बमराठी.बमराठी.एस., खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य; उपाध्यराज्यक्, अचख् भारती मंडळ
सकोश नाउट व गाइड, पुणा. ले
शी. य. रा. नाचेनाचे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ ले; सदसराज्य, ज्राज्यविश्वकोचती मंडळर्मितवदा

पचरस मंससा, पुणा ले.

शी. अविनाश े शेक्सपिंवडत, एम.ए. (भहणूगविश्वको्); चडप्त ्विश्वकोमा इन बुकोश न पनब्झशग; मािमराठी स मंपादकोश न, ओचरए मंट
्ाँगमवकोश नि प्रा. च्., मु मंबई; मािमराठी प्रमुख स मंपादकोश न, सविश्वकोममैराज्या पनब्कोश न लेशनस प्रा. च्., मु मंबई; मािमराठी सदसराज्य, मराठी मराठी
चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ; समनवराज्यकोश न सर्मितटचफकोश न लेट कोश नविश्वकोस्व इन बुकोश न एचडझटग अँड पनब्झशग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.

डॉ. आशरमुतवकोष े शेक्सपिंवडत, बमराठी.एससमराठी. (ऑक्सपिअराज्युप लेशवकोश नि् स लेरपमराठी); पदवराज्युतर पदचवकोश ना (साराज्य मंचटचफकोश न सटडमराठी ऑफ
चडवह्पमटमेंट्मराठी हँचडकोश न फॅप्त ड); एम.एड. (सप लेश् एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि); पमराठीएच.डमराठी., सहाराज्यकोश न प्राध्यराज्यापकोश न (सप लेश्
एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि), भविश्वकोपाळ.

शी. बाळ ज. े शेक्सपिंवडत, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; साचहतराज्य चवशारद, क्रमराठीडा सममराठीक्कोश न व ् लेखकोश न;
क्रमराठीडास मंघटकोश न; चक्रकोश न लेट समाराज्यविश्वकोिकोश न व मािमराठी रणािमराठी चक्रकोश न लेटपटहणू; चवश्वसती मंडळ, शमराठी. ज्ावकोश नि लेश्वर महाराि द लेवससावकोश नि,
आळ मंदमराठी, पुणा ले.

प्रा. र. वि. े शेक्सपिंवडत, एम.ए.; बमराठी.टमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, मावकोश निसशास्त् चवभाग, वकोश निागपहणूर महाचवदा्राज्य,
वकोश निागपहणूर.
शीमती सिाती  ते शेक्स.रमु े शेक्सपिंवडत, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एड., वाई.
वदिंगेत  ते शेक्साचेतरमुमाधिराि े शेक्सपिगेडी, एम.ए.; आय.ए.एस.; सनमानराज्य डमराठी.च्स. (मराठी वाडा चवदापमराठीठी );

इचती मंडळहासकोश नार; स लेवाचवकोश निव संस्कृत सचिव, महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य स मंसकोश न संस्कृचती मंडळ म मंडळ, मु मंबई; स लेवाचवकोश निव संस्कृत कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी स मंपादकोश न

व सचिव, ग फॅझ लेटमराठीअर ऑफ इ मंचडराज्या : महाराष्ट्र सट लेट ग फॅझ लेटमराठीअस्व, मु मंबई; मािमराठी अध्यराज्यक्, मराठी वाडा इचती मंडळहास
पचरषद, उदगमराठीर; पदमभहणूषणा (१९९२); मु मंबई.

शी. शां. द. े शेक्सपिटिध्कन, मािमराठी सहस मंपादकोश न, श लेती मंडळकोश नमराठी व श लेती मंडळकोश नरमराठी, पुणा. ले
िैद्य शीमती शरमुभदा अ. े शेक्सपिटिध्कन, डमराठी.एस.ए.एम. (मु मंबई); एम.एस.ए.एम. (गुिराती मंडळ); आराज्युवतदािाराज्यार्या,
खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, मु मंबई.
वदिंगेत  ते शेक्सवरता अ. े शेक्सपिटिध्कन, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत शास्त्मराठीराज्य स मंशविश्वकोचधीन ठेकोश ना, वकोश नि फॅशवकोश नि्

कोश न लेचमकोश न् ् फॅबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा ले.

प्रा. प्र. ना. े शेक्सपिरांजे शेक्सपिाचे, एम.ए.; एम.च्स., मािमराठी चवभाग प्रमुख, स मंज्ापवकोश नि आचणा व संस्कृतपत्रचवदा चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी ; अध्यराज्यक्, मराठी मराठी अभराज्यास पचरषद; स मंपादकोश न, भाषा आचणा िमराठीववकोश नि, पुणा. ले
डॉ.  ते शेक्स. य. े शेक्सपिरांजे शेक्सपिाचे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.ए.एस.एफ. (मु मंबई), मािमराठी प्रािाराज्य्व, मलॉडवकोश नि्व कोश नलॉ् लेि,

पुणा ले; चवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, गविश्वकोवा चवदापमराठीठी , गविश्वकोवा; प्रमुख, स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि समनवराज्य चवभाग,
दमराठीवकोश निावकोश निास म मंग लेशकोश नर हलॉनसपट्, पुणा. ले

वदिंगेत. शं. आ. े शेक्सपिरांडाचेकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर;

मािमराठी प्रािाराज्य्व, द लेवि मंद महाचवदा्राज्य, अिु्ववकोश निवकोश निगर; (चि. कोश नविश्वकोल्याहापहणूर).

डॉ. गेवको. मा. े शेक्सपििार, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, चशवािमराठी
चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्याहापहणूर; सविश्वको्ापहणूर.

डॉ. जयक ते शेक्सगेराि े शेक्सपििार, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, शमराठी शहािमराठी छत्रपती मंडळमराठी महाचवदा्राज्य,
कोश नविश्वकोल्याहापहणूर; स मंससापकोश न-स मंिा्कोश न, महाराष्ट्र इचती मंडळहास प्रबविश्वकोचधीन ठेवकोश निमराठी, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
डॉ. रकक्सपिअमिी े शेक्सपििार, एम. ए. (समािशास्त्, राज्राज्यशास्त्, इचती मंडळहास); एम.एड.; एम.चफ्ल्.; पमराठीएच.डमराठी.,

प्राध्यराज्याचपकोश ना, सवाममराठी रामावकोश नि मंद ती मंडळमराठीस्व महाचवदा्राज्य, आ मंब लेिविश्वकोगाई (चि. बमराठीड).

वदिंगेत म. े शेक्सपि. े शेक्सपिांडाचे, पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, रचशराज्यवकोश नि चवभाग, सटमें्ट्र् इननसट्हणूट ऑफ इ मंनग्श
अँड फलॉचरवकोश नि ्ँगव लेचिस, हमैदराबाद (आ मंध्र प्रद लेश राज्राज्य).
शीमती प्रजा अ. े शेक्सपिाटिकर, एम.ए., वाई.
प्रा. चंद्रकांत े शेक्सपि. े शेक्सपिाटील, एम.एससमराठी.; डमराठी.एच.ई.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; डमराठी.ि ले., प्राध्यराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि

चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.

डॉ. वही. एस. े शेक्सपिाटील, एम.कोश नलॉम.; पमराठीएच.डमराठी., प्रमुख, वाचणाज्राज्य व वराज्यवससापवकोश नि चवभाग, चशवािमराठी
चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
डॉ. शा. दा. े शेक्सपिाटील, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि व सहणूकमिमराठीवचवज्ावकोश नि चवभाग,

पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.

वदिंगेत ह. कच. े शेक्सपिाटील, बमराठी.एिमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत अधीन ठेमराठीक्कोश न, श लेती मंडळकोश नमराठी शाळा (मा मंिरमराठी); चवकोश निरमराठीक्कोश न, श लेती मंडळकोश नमराठी
शाळा, मु मंबई राज्राज्य; पुणा. ले
शी. रामदा ते शेक्स े शेक्सपिाधयाचे, बमराठी.एससमराठी.; ए्ल्.एम.ई.; शबदभ्रमकोश नार; र मंगम मंि, दहणूरचित्रवाणामराठी, चित्रपट व िाचहराती मंडळ

क् लेत्रा मंती मंडळ ती मंडळस लेि द लेशपरद लेशा मंती मंडळ बविश्वको्क्सपिअराज्या बाहुल्याराज्या मंि ले अवकोश नि लेकोश न कोश नाराज्य्वक्रम, मु मंबई.

डॉ. ि.  ते शेक्स. े शेक्सपिान ते शेक्सराचे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, वकोश नि फॅशवकोश नि् कोश न लेचमकोश न् ् फॅबविश्वकोर लेटरमराठी, पुणा ले.
शी. अवनल अ. े शेक्सपिान ते शेक्स,ाचे एम.एससमराठी., मािमराठी भहणूवमैज्ाचवकोश निकोश न, असविश्वकोचशएट लेड चसमटमेंट कोश न मंपवकोश निमराठीि; हमफमराठीि अँड
ग्ासगविश्वको कोश ननस्ट मंर्स, मु मंबई; ती मंडळा मंचत्रकोश न सल्लाागार, पुणा ले.
शी. वि. कच. े शेक्सपिािगेी, बमराठी.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष), वाई.
डॉ. का. गे. वे शेक्सपित्राचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत चब्रग लेचडअर, पुणा ले.
शीमती माया म. े शेक्सपिरमुजारी, बमराठी.ए., वाई.

पुणा ले.

वदिंगेत िा. ल. े शेक्सपिरमुरवकोवहत, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य,

वदिंगेत अ. द. े शेक्सपिरमु ते शेक्साळकर, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंिा्कोश न व प्राध्यराज्यापकोश न,
भा मंडारकोश नर प्राचराज्यचवदा स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंचदर, पुणा; ले मािमराठी उपस मंिा्कोश न; उपस मंपादकोश न, द चहसटरमराठी अँड कोश नल्यािर ऑफ द
इ मंचडराज्यवकोश नि पमराठीप्, भारती मंडळमराठीराज्य चवदाभववकोश नि, मु मंबई.

शी. काचे. शं. े शेक्सपिहेंड ते शेक्स,ाचे स लेवाचवकोश निव संस्कृत म लेिर िवकोश निर्; डाराज्यर लेक्सपिअटर िवकोश निर् फाइवकोश नि फॅननसअ् प्त ् फॅझवकोश निग, आमर्ती
ह लेडेलॉट्वस;्व पमराठी.एस.समराठी.टमराठी.; एच.समराठी.टमराठी.; एम.ए. (इचती मंडळहास); एम.आय.ई. (इ मंचडराज्या); एम.बमराठी.आय.एम.
(राज्यहणू.कोश न ले.); एन.एस.एम. (राज्यहणू.एस.ए.) पुणा ले.

डॉ.  ते शेक्स.रमु न. े शेक्सपिहेंड ते शेक्स,ाचे एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ चवभाग, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी.
प्रा. चं. रा. े शेक्सपिवकोतनी ते शेक्स, एम.ए., मािमराठी प्रािाराज्य्व व प्राध्यराज्यापकोश न, मुळिमराठी ि लेठी ा महाचवदा्राज्य, िळगाव.
शीमती प्रवतभा े शेक्सपिवकोराचे, एम.ए., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळमराठी, स मंघवमराठी कोश न लेशरमराठी कोश न्ा व वाचणाज्राज्य महाचवदा्राज्य, झििवड,
पुणा ले.
डॉ. हाचेमचंद्र कच. प्रधान, एम.एससमराठी. (मु मंबई); एससमराठी.डमराठी. (कोश नटमेंचब्रि); वमैज्ाचवकोश निकोश न, प्राध्यराज्यापकोश न व अचधीन ठेष्ठांाती मंडळा,

हविश्वकोममराठी भाभा चवज्ावकोश नि चशक्णा कोश नटमेंद्र, टाटा इननसट्हणूट ऑफ फ मंडामटमेंट् चरसि्व, मु मंबई; सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य
मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.

डॉ. रा. े शेक्सपि. प्रभरमुि,ाचे एम.बमराठी.बमराठी.एस.; डमराठी.समराठी.ओ., स्त्मराठीरविश्वकोग व प्रसहणूचती मंडळशास्त् ती मंडळज्ज्, खािगमराठी वमैदकोश नमराठीराज्य

वराज्यवसाराज्य, वाई.

वदिंगेत ना. ह. फडकाचे, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य, मु मंबई.
शीमती  ते शेक्सरमुलताना फैजी, उदहणू्व ् लेचखकोश ना, मु मंबई.
डॉ. रमाचेश मवको. बडिाचे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., शास्त्ज्, भहणूचवज्ावकोश नि व पुराप्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, आघारकोश नर
चरसि्व इननसट्हणूट (महाराष्ट्र ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि फलॉर चद कोश ननल्याटवह लेशवकोश नि ऑफ साराज्यनस), पुणा. ले

पुणा ले.

प्रा. उज्िला बि्, एम.ए.; एम.समराठी.ि ले., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळमराठी, स मंज्ापवकोश नि व व संस्कृतपत्रचवदा चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी ,

शीमती रवकोवहिी बा. बव ते शेक्सडवकोिी, एम.एससमराठी., वाई.
डॉ. शीकानत बहरमुलकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., चवभाग प्रमुख, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ चवभाग, चटळकोश न महाराष्ट्र
चवदापमराठीठी , पुणा. ले
प्रा.  ते शेक्सरमुहा ते शेक्स बहरमुळकर, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंझटग), चित्रकोश नार, स लेवाचवकोश निव संस्कृत अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, सर ि ले. ि ले. सकोश नहणू्

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

डॉ. चंद्रकांत बांवदिडाचेकर, एम.ए. (झहदमराठी; स मंसकोश न संस्कृती मंडळ); पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी वराज्याखराज्याती मंडळा, झहदमराठी चवभाग,
रामवकोश निाराराज्यणा रुईराज्या महाचवदा्राज्य, मु मंबई; चवभाग प्रमुख, झहदमराठी चवभाग, एम. आय. ई. एस. महाचवदा्राज्य, मु मंबई;

प्रपाठी कोश न, झहदमराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी ; स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, झहदमराठी चवभाग, मु मंबई चवदापमराठीठी ; एम लेचरर्स
फ ले्विश्वको, चवदापमराठीठी  अवकोश निुदावकोश नि आराज्यविश्वकोग (चदल्लामराठी).
डॉ. रिींद्र गें. बागेूल, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, कोश न ले. चव. पटमेंढारकोश नर

महाचवदा्राज्य, डा नोंचबव्मराठी (पहणूव्व).

डॉ. नी. गें. बाे शेक्सपिट, एम.कोश नलॉम.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, वाचणाज्राज्य आचणा वराज्यवससापवकोश नि
चवभाग; प्रमुख, स मंगणाकोश न कोश नटमेंद्र, डलॉ. बाबासाह लेब आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.
वदिंगेत शी. ह. बाे शेक्सपिट, िमराठी.बमराठी.वहमराठी.समराठी. (मु मंबई), स लेवाचवकोश निव संस्कृत पशुस मंवधीन ठे्ववकोश नि उपस मंिा्कोश न, पुणा. ले
प्रा. रमाचेशचंद्र अं. बारगेजाचे, एम.एससमराठी.; एम.चफ्ल्., प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, चकोश नसवकोश नि

वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई.

वदिंगेत वन. वि. बाळ, स लेवाचवकोश निव संस्कृत चब्रग लेचडअर, भारती मंडळमराठीराज्य समैचवकोश निकोश नमराठी स लेवा; सनमावकोश निवकोश निमराठीराज्य सदसराज्य, चवचवधीन ठे
सामाचिकोश न स मंससा व नराज्यास, पुणा. ले
डॉ. एफ. जाचे. वबलाचेसकॉवह यान ते शेक्साचेन, पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न, कोश नविश्वकोपवकोश निह लेगवकोश नि चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोपवकोश निह लेगवकोश नि

(ड लेनमाकोश न्व).

डॉ. िा. द. बहेंद्राचे, एम.ए.; बमराठी.एड.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व चवभाग प्रमुख, कोश नन्नड चवभाग,
चकोश नट ले् कोश न्ा महाचवदा्राज्य, धीन ठेारवाड
वदिंगेत वि. म. बाचेडाचेकर, एम.ए. (मु मंबई), स लेवाचवकोश निव संस्कृत साहायराज्यकोश न स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, पदवराज्युतर चवभाग, भा मंडारकोश नर

प्राचराज्यचवदा स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंचदर, पुणा. ले

प्रा. फकरूद्ीन बाचेन्नूर, एम.ए. (राज्राज्यशास्त्; इचती मंडळहास), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, स मंगम लेश्वर महाचवदा्राज्य,
सविश्वको्ापहणूर.
डॉ.  ते शेक्सरमुभाष ह. बाचेहाचेराचे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, डलॉ. बाबासाह लेब आ मंब लेडकोश नर

मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.

डॉ. शवशकांत रा. बवकोटाचे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर
महाचवदा्राज्य, वाई.
वदिंगेत गेवको. काचे. भट, एम.ए.; पमराठीएि.डमराठी., मािमराठी प्राध्यराज्यापकोश न (स मंसकोश न संस्कृती मंडळ), महाराष्ट्र एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि सनवह्वस;

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

वदिंगेत ि. गे. भदाचे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रभारमराठी चवभाग स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई.
डॉ. ज.  ते शेक्स.ाचे भन ते शेक्साळी, एम.ए.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत उपप्रािाराज्य्व, प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख,
रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, डलॉ. बाबासाह लेब आ मंब लेडकोश नर महाचवदा्राज्य, महाड; पुणा. ले
वदिंगेत अ. काचे. भागेित, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदा्राज्य, वाई; पुणा ले.
शीमती दरमुगे्या भागेित, एम.ए., ् लेचखकोश ना, मु मंबई.
डॉ. नवलनी भागेित, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; िमराठी.डमराठी.आट्व; एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत अचधीन ठेवराज्याखातराज्या, सर ि ले.

ि ले. सकोश नहणू् ऑफ आट्व, मु मंबई.

डॉ. विद्याधर ना. भाटाचे, एम.कोश नलॉम.; एम.ए.; एम.चफ्ल्.; पमराठीएच.डमराठी.; समराठी.ए.आय.आय.बमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत
प्रपाठी कोश न, एम.बमराठी.ए., पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
वदिंगेत य. तयं. भालाचेराि, एम.बमराठी.बमराठी.एस., स लेवाचवकोश निव संस्कृत वमैदकोश नमराठीराज्य अचधीन ठेकोश नारमराठी, वाई; पुणा. ले
डॉ. शी. मा. भािाचे, एम.ए.; एम.चफ्ल्.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, गचणाती मंडळ चवभाग, वकोश निौरविश्वकोसिमराठी

वाचडराज्या महाचवदा्राज्य; चवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसट्हणूट ऑफ ट लेक्सपिअवकोश निलॉ्लॉिमराठी, पवई, मु मंबई; चिटणामराठीस, भारती मंडळ
इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, पुणा ले.
वदिंगेत गे. ल. वभडाचे, एम.ए. (इचती मंडळहास); एम.ए. (प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य स मंसकोश न संस्कृती मंडळमराठी), प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख,

इचती मंडळहास चवभाग, डमराठी.बमराठी.एफ., दराज्यावकोश नि मंद कोश न्ा व शास्त् महाचवदा्राज्य, सविश्वको्ापहणूर.

शी. गेवको. काचे. वभडाचे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत वमैज्ाचवकोश निकोश न, भाभा अणाुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र; मािमराठी महावराज्यवससापकोश न,
भारती मंडळ इ् लेक्सपिअ्ट्रलॉचवकोश निक्सपिअस च्., मु मंबई.
वदिंगेत ब. िा. वभडाचे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व व प्राध्यराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, सर

परशुरामभाऊ महाचवदा्राज्य, पुणा. ले

डॉ. र. द. वभडाचे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि
महाचवदा्राज्य, पुणा ले.
डॉ. वि. े शेक्सपि. वभडाचे, बमराठी.एससमराठी. (कोश न संस्कृचष); पमराठीएच.डमराठी. (मु मंबई); पमराठीएच.डमराठी. (आराज्यविश्वकोवा), स लेवाचवकोश निव संस्कृत सहराज्यविश्वकोगमराठी

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

शी. शं. गेवको. वभडाचे, चडप्त ्विश्वकोमा इवकोश नि सुपरवाराज्यझरमराठी अँड फविश्वकोरमवकोश निचशप; राज्य मंत्रविश्वकोपकोश नरणा ती मंडळ मंत्रज्; उतपादकोश नती मंडळा
चवषराज्याि ले सवराज्य मंस लेवमराठी प्रचशक्कोश न व ् लेखकोश न, ठी ाणा ले.
डॉ.  ते शेक्सरमुभाष भाचेणडाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ

महाचवदा्राज्य; मािमराठी प्रािाराज्य्व, शमराठी रािससावकोश निमराठी स लेवास मंघ महाचवदा्राज्य, मु मंबई; मािमराठी अध्यराज्यक्, अचख् भारती मंडळमराठीराज्य
मराठी मराठी साचहतराज्य स मंम ले्वकोश नि, कोश नराड; मु मंबई.
डॉ. अरि भवको ते शेक्सल,ाचे एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, चशवािमराठी चवदापमराठीठी ,

कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.

शीमती गेौरी श. भवको ते शेक्सल,ाचे बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एड.; वाई.
शीमती यरमुगेंधरा श. भवको ते शेक्सल,ाचे बमराठी.एससमराठी., बमराठी.एड., वाई.
वदिंगेत अरकिद मंगेरूळकर, एम.ए.; स मंगमराठीती मंडळज्ज्, स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, स मंसकोश न संस्कृती मंडळह्नप्राकोश न संस्कृती मंडळ
चवभाग, सर परशुरामभाऊ महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

पुणा ले.

प्रा. रा. म. मराठाचे, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; एम.एड., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, कोश नलॉ् लेि ऑफ एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि धीन ठेुळ ले;

शी.  ते शेक्स. कच. मराठाचे, बमराठी.ई., सदसराज्य, ज्राज्यविश्वकोचती मंडळर्मितवदा पचरस मंससा, पुणा ले.
प्रा. शी. द. महाजन, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, गविश्वकोपाळ
कोश न संस्कृषणा गविश्वकोख् ले महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.

प्रा.  ते शेक्सरमुनंदा महाजन, एम.च्स., प्रपाठी कोश न (िम्ववकोश नि), परकोश नमराठीराज्य भाषा चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.
डॉ.  ते शेक्सरमुहा ते शेक्स महाजन, बमराठी.ए.; एम.कोश नलॉम.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, वाचणाज्राज्य चवभाग, वकोश नि लेस वाचडराज्या वाचणाज्राज्य

महाचवदा्राज्य, पुणा ले.

शी. गेंगेाधर महामबराचे, बमराठी.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र इ मंडनस्ट्रराज्य् अँड ट लेनक्सपिअवकोश निकोश न्
कोश ननसल्याटनसमराठी ऑग्ववकोश निाराज्यझ लेशवकोश नि, पुणा ले.
डॉ. म. शी. माटाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि

पविश्वकोसटग फॅज्राज्युएट अँड चरसि्व इननसट्हणूट, पुणा ले.

डॉ. वमकलद मालशाचे, एम.ए. (मु मंबई चवदापमराठीठी ); एम.च्स. (सटमें्ट्र् इननसट्हणूट ऑफ इ मंनग्श,
हमैदराबाद); पमराठीएच.डमराठी. (मु मंबई चवदापमराठीठी ); शास्त्मराठीराज्य कोश न मंठी स मंगमराठीती मंडळािमराठी पदचवकोश ना (मु मंबई चवदापमराठीठी ); प्राध्यराज्यापकोश न,
इ मंगिमराठी भाषा व साचहतराज्य, आय.आय.टमराठी., पवई; मु मंबई.

शी. दया मा ते शेक्सवकोदकर-वहवकोरा, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; डमराठी.एम.आरल्.डमराठी.; एम.डमराठी.; एम.बमराठी.ए., र लेचडऑ्लॉचिसट,
्ट्रलॉराज्य (चमचशगवकोश नि, राज्यहणू.एस.ए.).
वदिंगेत वद. द. माहरमुलकर, एम.ए.; चडप.झ्नगवनसटक्सपिअस (एझडबरविश्वको), चवकोश निव संस्कृत प्रपाठी कोश न व प्रमुख,

भाषाशास्त् चवभाग, महारािा सराज्यािमराठीराव चवदापमराठीठी , बडविश्वकोद ले.

शीमती भारती भू. वमठारी, एम.टमराठी.समराठी.; आय.टमराठी.आय., कोश नझटग अँड ट ले्झरग चडप्त ्विश्वकोमा; बाहुल्याराज्या व
ख लेळणामराठी ती मंडळराज्यार कोश नरण्राज्यािा चडप्त ्विश्वकोमा, वाई.
वदिंगेत िा. वि. वमराशी, एम.ए.; सनमानराज्य डमराठी.्मराठीस. (मु मंबई, सागर व वकोश निागपहणूर चवदापमराठीठी ), स लेवाचवकोश निव संस्कृत

प्रािाराज्य्व व प्राध्यराज्यापकोश न, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ चवभाग, चवदभ्व महाचवदा्राज्य, अमरावती मंडळमराठी; भहणूती मंडळपहणूव्व स मंिा्कोश न, पदवराज्युतर चवभाग
(मावकोश निवराज्य शाखा) व प्राध्यराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास आचणा स मंसकोश न संस्कृती मंडळमराठी, वकोश निागपहणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपहणूर.
शीमती नावझया  ते शेक्स. मरमुजािर, एम.ए., वाई.
डॉ. शां. ब. मरमुजरमुमदार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स मंिा्कोश न, झसबाराज्यविश्वकोचसस आ मंती मंडळरराष्ट्रमराठीराज्य सा मंसकोश न संस्कृचती मंडळकोश न व

शमैक्चणाकोश न कोश नटमेंद्र, पुणा ले.

डॉ. वद. आ. मरमुळाचे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत साहायराज्यकोश न स मंिा्कोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि इननसट्हणूट ऑफ
्ट्रलॉचपकोश न् चमचटऑरलॉ्लॉिमराठी, पुणा; ले मावकोश निस लेवमराठी प्राध्यराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले

शी. गे. भा. माचेहहेंदळाचे, एम.ए. (स मंरक्णाशास्त्), इचती मंडळहास-स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, पुणा ले.
डॉ. म. अ. माचेहहेंदळाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश 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 पविश्वकोसटग फॅज्राज्युएट अँड चरसि्व इननसट्हणूट, पुणा; ले स मंपादकोश न,
महाभारती मंडळािा सा मंसकोश न संस्कृचती मंडळकोश न कोश नविश्वकोश, भा मंडारकोश नर ओचरए मंट् चरसि्व इननसट्हणूट, पुणा ले.
शीमती श्रुती अ. माचेढाचेकर, बमराठी.एससमराठी., वाई.
शी. वि. वि. मवकोडक, परकोश नमराठीराज्य भाषा प्रमाणापत्र; वराज्यापारचवषराज्यकोश न पदचवकोश ना (मु मंबई), मािमराठी चवकोश निरमराठीक्णा

अचधीन ठेकोश नारमराठी, ती मंडळ मंत्रचवदा व अनव लेषणा चवभाग, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ ले, पुणा; ले सदसराज्य, ज्राज्यविश्वकोचती मंडळर्मितवदा पचरस मंससा, पुणा ले
चवदापमराठीठी  फटमेंि असविश्वकोचसएशवकोश नि, राज्यविश्वकोगचवदाधीन ठेाम, इ मंचडराज्यवकोश नि चमचटऑरलॉ्लॉचिकोश न् सविश्वकोसाराज्यटमराठी, पुणा. ले
वदिंगेत गें. ना. मवकोरजाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, चशवािमराठी महाचवदा्राज्य,

बाशर्ती, (सविश्वको्ापहणूर); स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रमुख, मराठी मराठी चवभाग, अहमदवकोश निगर महाचवदा्राज्य, अहमदवकोश निगर.

प्रा. विश्वा ते शेक्स यंदाचे, िमराठी.डमराठी.आट्व (डलॉई मंग अँड पटमेंझटग), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, र लेखा व र मंगचवभाग,
सर ि ले. ि ले. सकोश नहणू् ऑफ आट्व, मु मंबई.
शीमती दीे शेक्सपिाली वद. राजमानाचे, एम.एससमराठी., वाई.
शीमती रूे शेक्सपिाली वद. राजमानाचे, बमराठी.एससमराठी., वाई.
प्रा. अशवकोक रानडाचे, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी.; स मंगमराठीती मंडळािाराज्य्व, स मंगमराठीती मंडळती मंडळज्ज् व वराज्यास मंगमराठी ् लेखकोश न; मािमराठी स मंिा्कोश न,

मु मंबई चवदापमराठीठी  स मंगमराठीती मंडळ कोश नटमेंद्र व मािमराठी साहायराज्यकोश न स मंिा्कोश न, वकोश नि फॅशवकोश नि् सटमेंटर फलॉर द परल्फलॉचम्यंग आर्स्व, मु मंबई; मािमराठी
सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.
डॉ. द. र. रानडाचे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ई.एस.आय., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख ,

प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले

प्रा.  ते शेक्सीताराम रायकर, एम.ए. (इ मंगिमराठी), उपप्रािाराज्य्व, मलॉडवकोश नि्व कोश नलॉ् लेि; मािमराठी सचिव, प्रविश्वकोग लेचसवह
एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि सविश्वकोसाराज्यटमराठी, पुणा; ले मािमराठी सचिव, प्राज्पाठी शाळा म मंडळ, वाई; मािमराठी सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी
चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; पुणा ले.

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

प्रा. एलए. ए. रॉव्रिगज, प्राध्यराज्यापकोश न, ढटमेंप ले कोश नलॉ् लेि ऑफ आर्स्व अँड साराज्यनस, पणािमराठी (गविश्वकोवा राज्राज्य).
वदिंगेत प्र. िा. राचेगे,ाचे एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.एम.; पमराठीएच.डमराठी. (् मं डवकोश नि), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व, नराज्यहणू ्लॉ कोश नलॉ् लेि,

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

वदिंगेत माचे. े शेक्सपिरमुं. राचेगे,ाचे एम.ए., मािमराठी प्रािाराज्य्व, प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, ती मंडळतवज्ावकोश नि चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदा्राज्य,
मु मंबई; स मंपादकोश न, वकोश निवभारती मंडळ माचसकोश न, वाई; अध्यराज्यक्-प्राज्पाठी शाळा म मंडळ, वाई; महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश
चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; प्रमुख स मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश; समनवराज्य स मंपादकोश न, धीन ठेम्वकोश नविश्वकोश, वाई; मािमराठी स मंपादकोश न, नराज्यहणू
े लेसट, मु मंबई.
डॉ. प्र. गे. लाळाचे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; स मंसकोश न संस्कृती मंडळ प मंचडती मंडळ, स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, उसमाचवकोश निराज्या चवदापमराठीठी ,

हमैदराबाद; अध्यराज्यक्, कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी म मंडळ, भा मंडारकोश नर प्राचराज्यचवदा म मंचदर, पुणा ले.
शी. वि. रा. वलमयाचे, ् लेखकोश न, सा मंग्मराठी.

वदिंगेत मॅथयू-रायनर लाचेदल्, एम.ए.; पमराठीएच. (मराज्यहणूचवकोश निकोश न); एम.टमराठी.एच.; पमराठीएच.डमराठी., धीन ठेम्वती मंडळतवज्ावकोश निचवषराज्यकोश न िम्ववकोश नि, इ मंगिमराठी व मराठी मराठीती मंडळहणूवकोश नि चवपु् ् लेखवकोश नि; सदसराज्य, ‘सवकोश नि लेहसदवकोश नि’, पुणा. ले
शी. शी. नी. लाचेल,ाचे शास्त्चवशारद, चटळकोश न महाराष्ट्र चवदापमराठीठी , पुणा ले; चवकोश निव संस्कृत स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी,

धीन ठेम्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई.

वदिंगेत मरमु. िरदराजन, एम.ए.; एम.ओ.ए्ल्.; पमराठीएच.डमराठी., कोश नु्गुरू, मदुराई चवदापमराठीठी , मदुराई
(ती मंडळचमळवकोश निाडहणू).
डॉ. श. द. िद्, एम.एससमराठी; पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न, वकोश नि फॅशवकोश नि् इननसट्हणूट ऑफ बँकोश न म फॅवकोश नि लेिमटमेंट, मु मंबई.
वदिंगेत वत्र. ना. िाळरमुंजकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, समािशास्त् चवभाग,

पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा ले.

प्रा. द. वि. िीरकर, एम.ई., प्राध्यराज्यापकोश न, कोश नलॉ् लेि ऑफ चमच्टरमराठी ए मंचिचवकोश निअझरग, खडकोश नमराठी (पुणा ले).
डॉ.  ते शेक्सा. गे. िहेंगे ते शेक्सकर, एम.डमराठी.; एफ.समराठी.पमराठी.एस., मािमराठी चवश लेष अचधीन ठेकोश नारमराठी व स मंिा्कोश न, वमैदकोश नमराठीराज्य
चशक्णा, गविश्वकोवा.
शी. रामचंद्र ि. िाचेलिकर, बमराठी.कोश नलॉम., कोश नारखावकोश निदार, शमराठी गिावकोश निवकोश नि वमराठीनवह मंग चमल्यास, सा मंग्मराठी.

शी. ज. शी. िैद्य, बमराठी.ई., चवकोश निव संस्कृत उपवराज्यवससापकोश न, प्त ्ँट सनवह्वस लेस, सटमें्ट्र् िमराठीप प्त ्ँट, मझहद्र अँड मझहद्र

च्., मु मंबई.

प्रा. प्र. भ. िैद्य, एम.एससमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, आरल्. वाय. कोश न ले. साराज्यनस
कोश नलॉ् लेि, वकोश निाचसकोश न.
प्रा. मानक ते शेक्सगेराि ब. कशगेटाचे, एम.एससमराठी (कोश न संस्कृचष अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, कोश न संस्कृचष अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी

चवभाग, महातमा फु् ले कोश न संस्कृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (चि. अहमदवकोश निगर); वाई.
शी.  ते शेक्सरमु. र. कशगेटाचे, बमराठी.एससमराठी., वाई.

शीमती टी. एस. कशगेाचे, चवकोश निद लेचशकोश ना, औदविश्वकोचगकोश न प्रचशक्णा स मंससा, वाई.
डॉ. िष्या वशरगेांिकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्याचपकोश ना व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभाग, रामवकोश निाराराज्यणा रुईराज्या
महाचवदा्राज्य, माटु मंगा; आिमराठीव सदसराज्य, इ मंचडराज्यवकोश नि चहसटरमराठी कोश नाँग लेस; एचशराज्याचटकोश न सविश्वकोसाराज्यटमराठी; सदसराज्य, महाराष्ट्र
राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.

डॉ. काचे. रं. वशरिाडकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., मािमराठी प्रािाराज्य्व, पमराठीपल्यास कोश नलॉ् लेि, वकोश निा मंद लेड; स लेवाचवकोश निव संस्कृत
प्राध्यराज्यापकोश न, इ मंगिमराठी चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ. र. िै. वशरिैकर, एम.बमराठी.बमराठी.एस.; डमराठी.पमराठी.एम. (इ मंग् मं ड), मािमराठी मावकोश निस लेवमराठी प्राध्यराज्यापकोश न,

मावकोश निसचिचकोश नतसा चवभाग, बमराठी. ि ले. म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि, पुणा; ले गवहनम्न्मेंट म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि, और मंगाबाद, सविश्वको्ापहणूर व
चमरि; मािमराठी सदसराज्य, मावकोश निचसकोश न आरविश्वकोगराज्य सल्लाागार सचमती मंडळमराठी, भारती मंडळ सरकोश नार; मािमराठी अधीन ठेमराठीक्कोश न, मध्यराज्यवती मंडळर्ती
मवकोश निविश्वकोरुगणाा्राज्य, राज्य लेरवडा व एन.एम. मवकोश निविश्वकोरुगणाा्राज्य, ठी ाणा ले; मावकोश निचिचकोश नतसकोश न, पुणा ले.

प्रा. द.  ते शेक्स. वशरवकोडकर, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, रािाराम महाचवदा्राज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
वदिंगेत ना. ज. शहेंडाचे, स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, स मंसकोश न संस्कृती मंडळ चवभाग, एनल्याफनसटवकोश नि महाचवदा्राज्य, पुणा. ले
डॉ. प्र. कच. शाचेजिलकर, एम.कोश नलॉम.; पमराठीएच.डमराठी. (अस्वशास्त्); एफ.ए.आय.एम.ए. (चदल्लामराठी), स मंिा्कोश न,
वराज्यवससापकोश न चशक्णा स मंससा; अध्यराज्यक्, आदश्व चशक्णा म मंडळमराठी, पुणा. ले
वदिंगेत बा. गे. शाचेजिलकर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, रूपार ले्

कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.

शीमती माचेघा बा. शाचेलार, बमराठी.ए., वाई.
डॉ. वद. शं. शवकोत्री, एम.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, औषचधीन ठेचक्रराज्याचवज्ावकोश नि, बमराठी. ि ले. वमैदकोश नमराठीराज्य
महाचवदा्राज्य, पुणा ले; मािमराठी सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; पुणा ले.
वदिंगेत बाबरमुराि  ते शेक्सडिाचेलकर, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंझटग); आट्व एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि (अम लेचरकोश ना), वराज्यावसाचराज्यकोश न

चित्रकोश नार; मािमराठी प्राध्यराज्यापकोश 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.

डॉ. अ. ब.  ते शेक्सप्राचे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, डलॉ. बाबासाह लेब

आ मंब लेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंगाबाद.

वदिंगेत गेवको. वि.  ते शेक्सप्र,ाचे बमराठी. ई., स लेवाचवकोश निव संस्कृत स मंिा्कोश न, ती मंडळ मंत्रचशक्णा चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा ले
वदिंगेत वद. द.  ते शेक्समथ्क, बमराठी.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि महाचवदा्राज्य,
पुणा ले.
वदिंगेत मनवकोहरराय  ते शेक्सरदाचे ते शेक्साय, एम.ए. (मु मंबई); डमराठी.च्स. (प फॅचरस), प्रमुख, फटमेंि-पविश्वकोती मंडळु्वगमराठीि चवभाग,

मु मंबई चवदापमराठीठी ; प्रमुख स मंपादकोश न, ‘कोश नविश्वकोकोश नणामराठी चवश्वकोश नविश्वकोश’; उपाध्यराज्यक्, गविश्वकोवा–कोश नविश्वकोकोश नणामराठी अकोश नाद लेममराठी, ती मंडळाळगाव (गविश्वकोवा
राज्राज्य).
शी. ि. शं.  ते शेक्सरिटाचे, बमराठी.ई. (ऑ.) (चसनवह्), स लेवाचवकोश निव संस्कृत म फॅवकोश नि लेिर, चसनवह् ए मंचिचवकोश निअझरग चडझाइनस,

चद असविश्वकोचशएट लेड चसमटमेंट कोश न मंपवकोश निमराठी, मु मंबई.

डॉ.  ते शेक्सतयहेंद्रनाथ  ते शेक्सम्या, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, आधीन ठेुचवकोश निकोश न भारती मंडळमराठीराज्य भाषा चवभाग,
गौहाती मंडळमराठी; अध्यराज्यक्, आसाम अकोश न फॅड लेममराठी फलॉर कोश नल्यािर् चर् लेशनस, गौहाती मंडळमराठी.
डॉ. द. वच.  ते शेक्सलगेर, एम.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, शरमराठीरचक्रराज्याचवज्ावकोश नि चवभाग, गँट म लेचडकोश न् कोश नलॉ् लेि,

मु मंबई; मािमराठी प्रािाराज्य्व, कोश न संस्कृषणाा इननसट्हणूट ऑफ म लेचडकोश न् साराज्यनस लेस, कोश नराड.

वदिंगेत ि. गेवको.  ते शेक्सहस्त्बरमुद्धाचे, 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. एकनाथ  ते शेक्साखळकर, एम.ए., मािमराठी प्रािाराज्य्व, प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, राज्राज्यशास्त् चवभाग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ

महाचवदा्राज्य, मु मंबई.

वदिंगेत  ते शेक्सतयरंजन  ते शेक्साठाचे, बमराठी.ए.; ए्ल्ए्ल्.एम.; एस.ि ले.डमराठी. (वकोश निलॉस्वव लेसटवकोश नि,्व राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी), स लेवाचवकोश निव संस्कृत
प्रािाराज्य्व, आय. ए्ल्. एस. चवधीन ठेमराठी महाचवदा्राज्य, पुणा ले; प्राध्यराज्यापकोश न व मावकोश निद स मंिा्कोश न, प्रगती मंडळ चवधीन ठेमराठी अध्यराज्यराज्यवकोश नि स मंससा,
पुणा ले.

डॉ. अरि  ते शेक्साधू, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, स मंज्ापवकोश नि आचणा व संस्कृतपत्रचवदा चवभाग, पुणा ले
चवदापमराठीठी ; अध्यराज्यक्, अचख् भारती मंडळमराठीराज्य मराठी मराठी साचहतराज्य स मंम ले्वकोश नि वकोश निागपहणूर; पुणा ले.
डॉ. कच. रा.  ते शेक्साठाचे, िमराठी.बमराठी.वहमराठी.समराठी. (मु मंबई); एफ.आरल्.वहमराठी.समराठी.एस. (सवमराठीडवकोश नि), स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्य्व व

प्राध्यराज्यापकोश न, प्रसहणूचती मंडळचवदा व मादमराठीरविश्वकोगचवज्ावकोश नि चवभाग, बाँब ले वह लेटवकोश नि्वरमराठी कोश नलॉ् लेि, मु मंबई.

वदिंगेत मा. वि.  ते शेक्सानाचे, बमराठी.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., सहस मंपादकोश न, कोश न लेसरमराठी; राज्यहणू. पमराठी. आय.मध्यराज्य ले पुण्राज्याि ले प्रचती मंडळचवकोश निधीन ठेमराठी;
ज्ावकोश निप्रकोश नाशि ले उपस मंपादकोश न; अभराज्यागती मंडळ अध्यराज्यापकोश न, स मंज्ापवकोश नि आचणा व संस्कृतपत्रचवदा चवभाग, पुणा ले चवदापमराठीठी , पुणा. ले
डॉ.  ते शेक्सौ. वनम्कला शं.  ते शेक्सारडा, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. (झहदमराठी), ् लेचखकोश ना, प्रकोश नाशवकोश नि-वराज्यवसाराज्य, ग मंसचवश लेष

प्रचती मंडळष्ठांावकोश नि, साती मंडळारा.

वदिंगेत प्र. ल.  ते शेक्सा ते शेक्सिडकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, ड लेक्कवकोश नि कोश नलॉ् लेि पविश्वकोसटग फॅज्राज्युएट अँड
चरसि्व इननसट्हणूट, पुणा. ले
शी. े शेक्सपिन्नालाल  ते शेक्सरमुरािा, बमराठी.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., वकोश नमराठी् व रािकोश नमराठीराज्य कोश नाराज्य्वकोश नती मंडळत, बाशर्ती (चि. सविश्वको्ापहणूर).
वदिंगेत भा. गे.  ते शेक्सरमुि्, एम.ए., मािमराठी सहस मंपादकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्या्राज्य, वाई; पुणा ले.
डॉ.  ते शेक्सरमुकरमुमार  ते शेक्साचेन, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., भारती मंडळमराठीराज्य भाषाचवज्ावकोश नि व ध्यवचवकोश निचविार चवभाग, कोश न्कोश नता

चवदापमराठीठी , कोश न्कोश नता.

डॉ.  ते शेक्सौ. जयशी  ते शेक्सैवन ते शेक्स, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., शास्त्ज्, मलॉच्क्सपिअराज्यु्र बाराज्यलॉ्लॉिमराठी अँड ॲचगकोश नल्यािर

प्रभाग, भाभा अणाुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नटमेंद्र, मु मंबई.

वदिंगेत राम गेवकोे शेक्सपिाल  ते शेक्सवकोनी, एम.ए.; एम.एड.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी कोश नलॉ् लेि ऑफ
एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि, वकोश निागपहणूर.

मु मंबई.

वदिंगेत िा. वि.  ते शेक्सवकोमि, िमराठी.बमराठी.वहमराठी.समराठी.; पमराठी.िमराठी. (एझडबरविश्वको), स लेवाचवकोश निव संस्कृत वचरष्ठां पशुवमैदकोश नमराठीराज्य अचधीन ठेकोश नारमराठी,

प्रा. प्र. वि.  ते शेक्सवकोिनी, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, भहणूचवज्ावकोश नि चवभाग, फगराज्यु्वसवकोश नि
महाचवदा्राज्य, पुणा ले; मािमराठी सदसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; पुणा ले.

डॉ.  ते शेक्सौ. कमला शी. हडणकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्रािाराज्यार्या, प्राध्यराज्याचपकोश ना व प्रमुख,

िमराठीवचवज्ावकोश नि चवभाग, द लेवि मंद महाचवदा्राज्य, अिु्ववकोश निवकोश निगर (चि. कोश नविश्वकोल्याहापहणूर).

शी. ि. म. हडणकर, बमराठी.ई., सहराज्यविश्वकोगमराठी उपाध्यराज्यक् (उतपादवकोश नि चवभाग), चकोश न््लोसकोश नर ब्रदस्व च्.,
चकोश न््लोसकोश नरवाडमराठी (चि. सा मंग्मराठी).
शी. मवकोही-इद्ीन हावजनी, एम.ए.; ए्ल्ए्ल्.बमराठी., प्राध्यराज्यापकोश न, अर लेचबकोश न, एस. पमराठी. कोश नलॉ् लेि, शमराठीवकोश निगर

(िममहणू व कोश नाशममराठीर राज्राज्य).

प्रा. म. द. हातकिंगेलाचेकर, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, इ मंगिमराठी चवभाग, चवझ्गडवकोश नि महाचवदा्राज्य,
सा मंग्मराठी; आिमराठीव सभासद, ड लेक्कवकोश नि एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि सविश्वकोसाराज्यटमराठी, पुणा ले; सा मंग्मराठी.
प्रा. र. दाचे. हाताचेकर, एम.ए., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, अस्वशास्त् चवभाग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर

महाचवदा्राज्य, वाई.

प्रा. नाओफरमु ते शेक्सवको वहराई, स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, कोश नविश्वकोकोश नविश्वकोगाकोश नुइवकोश नि चवदापमराठीठी , टविश्वकोचकोश नओ (िपावकोश नि).
डॉ.  ते शेक्साचेन-इवच वह ते शेक्सामात ते शेक्स,रमु डाराज्यर लेक्सपिअटर, इ मंटरवकोश नि फॅशवकोश नि् सविश्वकोसाराज्यटमराठी फलॉर एज्राज्युकोश न लेशवकोश नि् इनफमतशवकोश नि, टविश्वकोचकोश नओ
(िपावकोश नि).
प्रा. म. द. हाचेवगेष्टाचे, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, िमराठीवरसाराज्यवकोश निशास्त् चवभाग, चमरि म लेचडकोश न्

कोश नलॉ् लेि, चमरि; कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.

शी.  ते शेक्सरमुवनल ि. हाचेरकळ, बमराठी.कोश नलॉम.; चडप्त ्विश्वकोमा इवकोश नि माराज्यक्रविश्वकोसलॉफ्टट ऑचफस अँड कोश नलॉमपुटर ऑपर लेशवकोश नि,
म लेणाव्मराठी (ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा).
डॉ. क. कृ. कीर ते शेक्सागेर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत वचरष्ठां स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, कोश नटमेंद्रमराठीराज्य मधीन ठेमाशमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि

व प्रचशक्णा स मंससा, खादमराठी गामविश्वकोदविश्वकोग आराज्यविश्वकोग, पुणा ले.

प्रा. ि. गे. कीर ते शेक्सागेर, एम.एससमराठी., स लेवाचवकोश निव संस्कृत प्राध्यराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ावकोश नि चवभाग, चवझ्गडवकोश नि
महाचवदा्राज्य, सा मंग्मराठी.
डॉ. वि. रा. जान ते शेक्सागेर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (वकोश निागपहणूर); पमराठीएच.डमराठी. (चवसकोश नलॉननसवकोश नि), स लेवाचवकोश निव संस्कृत

प्राध्यराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ावकोश नि चवभाग, वकोश निागपहणूर चवदापमराठीठी , वकोश निागपहणूर.

कला विभागेातील अभयागेत  ते शेक्संे शेक्सपिादक
डॉ.  ते शेक्सरमु. वे शेक्सपि. अष्टे शेक्सपिरमुत्र,ाचे िमराठी.डमराठी.आट्व (डलॉई मंग आचणा पटमेंझटग); टमराठी.डमराठी.; एस.टमराठी.समराठी.; समराठी.टमराठी.समराठी.; एम.ए.;
पमराठीएच.डमराठी., वाई.
वदिंगेत गे. वि. खराचे, चित्रकोश नार, पुणा. ले
शी. आरए. बी. गेरमुजर, चित्रकोश नार, वाई.
वदिंगेत ि. कृ. गेोंधळाचेकर, चित्रकोश नार, वाई.
शी. वकशवकोर जाधि, चित्रकोश नार, ओझडत, ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा.
शी. एस. एम. डांगेाचे, ए.टमराठी.डमराठी., ती मंडळासगाव, चि. साती मंडळारा.
शी. प्रमवकोद गेंगेाधर दाचेिरखकर, िमराठी.डमराठी.आट्व, साती मंडळारा.
शी. ध. गेाचे. ननािराचे, म लेकोश न फॅचवकोश निकोश न् डाफ्टर्समवकोश नि, पाडळमराठी, ती मंडळा. ख मंडाळा, चि. साती मंडळारा.
शी. आनंद नाखराचे, िमराठी.डमराठी.आट्व, पुणा. ले
वदिंगेत े शेक्सपिां. द. े शेक्सपिार ते शेक्सनी ते शेक्स, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंझटग), कोश नमर्मितशअ् आर्मितटसट, मु मंबई.
वदिंगेत एम. आरए. बवकोड ते शेक्स, िमराठी.डमराठी.आट्व (पटमेंझटग), कोश नमर्मितशअ् आर्मितटसट, मु मंबई.
शी.  ते शेक्सरमु. वद. महामरमुनी, चित्रकोश नार, वाई.
शी. म. गे. कशगेराचे, चित्रकोश नार, महाबळ लेश्वर.
शी. िै. शं. कशदाचे, ए.टमराठी.डमराठी., वाई.
शी.  ते शेक्सरमुजय यशिंत शाचेिताचे, चित्रकोश नार, भुईि, ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा.
शी.  ते शेक्सरमुवनल शाम  ते शेक्सकटाचे, चित्रकोश नार, वाई.
करमु. रई ते शेक्सा रशीद  ते शेक्सययद, चित्रकोश नार, पािवड, ती मंडळा. वाई, चि. साती मंडळारा.

शी. शाचेखर, कत्रबक ह ते शेक्सबनी ते शेक्स, िमराठी.डमराठी.आट्व, साती मंडळारा.

ऋिवनद्श
मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशा्ा अवकोश नि लेकोश न स मंससा मंवकोश निमराठी व वराज्यक्सपिअती मंडळनोंदींवकोश निमराठी अवकोश नि लेकोश न प्रकोश नार ले साहायराज्य कोश न ले् ले . चवश लेषती मंडळः छाराज्याचित्र ले,
र मंगमराठीती मंडळ पारदर्मितशकोश ना, वकोश निकोश नाश ले, वमैज्ाचवकोश निकोश न आचणा ती मंडळा मंचत्रकोश न चवषराज्या मंचराज्या आकोश न संस्कृतराज्या इ. पुरवहणूवकोश नि झकोश 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 निदतश पुढ ले कोश नरमराठीती मंडळ आहविश्वकोती मंडळ :
आवकोश नि मंद आर्स्व, पुणा ले
कोश नाराज्य्वकोश नारमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, शमराठी. साईबाबा स मंससावकोश नि, चशडर्ती.
चगती मंडळा मंि्मराठी हलॉनसपट्, वाई.

ग्विश्वकोब् ट लेच्झ्क्सपिअस अँड चबझवकोश नि लेस सनवह्वस लेस, वाई.
डलॉ. घाणा लेकोश नर, वस मंती मंडळ मुर्मराठीधीन ठेर, पुणा ले.

नराज्या िपळगावकोश नर, वकोश निरटमेंद्र, और मंगाबाद.

चदव मंगती मंडळ िवहाणा, रा. वकोश निा. व कोश नुटु मंबमराठीराज्य, वाई.
दश्ववकोश नि फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.

शमराठी. चवकोश निफाडकोश नर, प्रदमराठीप, सहस मंपादकोश न, ‘्विश्वकोकोश नमती मंडळ’ कोश नाराज्यार्या्राज्य, पुणा ले.
दमैचवकोश निकोश न ‘सकोश नाळ’ कोश नाराज्यार्या्राज्य, पुणा. ले
दमैचवकोश निकोश न ‘सामवकोश निा’ कोश नाराज्यार्या्राज्य, पुणा. ले
डलॉ. धीन ठेडफळ ले, मविश्वको. गविश्वको., पुणा ले.

शमराठी. वकोश नि लेवकोश नि, ले कोश नौसती मंडळुभ मधीन ठेुसहणूदवकोश नि, वाई.
डलॉ. प मंचडती मंडळ, आशुती मंडळविश्वकोष, पुणा ले.

शमराठी. पाध्यराज्य ले, रामदास, मु मंबई.
शमराठी. प्रभावळकोश नर, चद्मराठीप, र मंगभहणूममराठी व चित्रपट अचभवकोश नि लेती मंडळ ले, मु मंबई.
प्रािाराज्य्व, औदविश्वकोचगकोश न प्रचशक्णा स मंससा, वाई.
चप्रती मंडळम फविश्वकोटविश्वको सटचडओ, वाई.

शमराठी. फरा मंद ले, रामि मंद्र ज्ा., वाई.
भारती मंडळमराठीराज्य सट लेट बँकोश न, शाखा वाई.
शमराठी. सरवट ले, वस मंती मंडळ, मु मंबई.

डलॉ. साळु मंख ले, राज्युवराि, असव्व अल्या्ट्रासाउ मं ड अँड कोश न्र डलॉप्त ्र सटमेंटर, वाई.
सुपर फाईवकोश नि चडचिट् फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.

मराठी विश्वकवकोशात िाे शेक्सपिरलाचेल्या  ते शेक्संकाचेे शेक्सपिांची यादी
मराठी  ते शेक्संकाचेे शेक्सपि

अक्र.

अवकोश निुक्रमा मंकोश न

पहणू.

पहणूव्व

अवकोश निु.

अवकोश निुवाद/अवकोश निुवादकोश न

°फ फॅ.

फ फॅर 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

चमग फॅ.

चमच्ग फॅम

इ. स.

इसवमराठी सवकोश नि

चमच्.

चमच्च्टर

उ.

उतर

म संस्कृ.

म संस्कृतराज्यहणू

उदा.

उदाहरणाास्व

मराज्यहणूग फॅ.

माराज्यक्रविश्वकोग फॅम

कोश न फॅ

कोश न फॅ्रमराठी

् फॅ

् फॅचटवकोश नि

कोश नार.

कोश नारकोश नमराठीद्व

वा. दा.

वाती मंडळावरणामराठीराज्य दाब

चकोश नग फॅ.

चकोश न्विश्वकोग फॅम

चव. उ.

चवचशष्ट उषणाती मंडळा

िौरस चकोश न्विश्वकोममराठीटर

वहविश्वको.

वहविश्वकोल्याट

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.

अश्वशक्सपिअती मंडळमराठी

आ.

आकोश न संस्कृती मंडळमराठी

आव संस्कृ.

आव संस्कृतमराठी

इ मं.

इ मंगिमराठी

इ मं.शमराठी.

इ.स.पहणू.
उ. अश.
कोश न.

इसवमराठी सवकोश नि पहणूव्व
उपराज्युक्सपिअती मंडळ अश्वशक्सपिअती मंडळमराठी
कोश नन्नड

कोश न फॅमहणू.

कोश न फॅ्रमराठीमहणूल्याराज्य

चकोश नकोश न फॅ.

चकोश न्विश्वकोकोश न फॅ्रमराठी

चकोश नममराठी.
चकोश नममराठी.

इ मंगिमराठी शमराठीष्वकोश नास्व

चकोश न्विश्वकोममराठीटर
२

चकोश नवलॉ.
°कोश न ले.

च्. पहणू.
ग फॅ.

चकोश न्विश्वकोवलॉट

कोश न लेनवहवकोश नि ( ती मंडळापमावकोश नि)
च्सती मंडळ पहणूव्व
ग फॅम

ब मं.

म. भा.
माराज्यअँचप.
चमअँचप.
चमममराठी.
ममराठी.

म लेवलॉ.
रा. स मं.
च्.
वलॉ.

चव. गु.
श.

स मंपा.
स मंक् ले.
सु.

ब मंगा्मराठी

मराठी मराठी भाषा मंती मंडळर
माराज्यक्रविश्वकोअँचपअर
चमच्अँचपअर
चमच्ममराठीटर
ममराठीटर

म लेग फॅवलॉट
रासाराज्यचवकोश निकोश न स मंघटवकोश नि
च्टर
वलॉट

चवचशष्ट गुरुतव
शकोश न ले

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

घ. सटमेंममराठी.

घवकोश नि सटमेंचटममराठीटर

°स ले.

िौ. चकोश नममराठी.

िौरस चकोश न्विश्वकोममराठीटर

सटमेंममराठी.
सटमेंममराठी.

२

िौ. सटमेंममराठी.

िौरस सटमेंचटममराठीटर

सटमेंममराठी.

३

द.

दचक्णा

चह.

चहिरमराठी

प.

पच्चिम

ह लेच्.

ह लेक्सपिअटविश्वकोच्टर

िौ. ममराठी.
ि.

वकोश नि फॅममराठी.

िौरस ममराठीटर
िनम

वकोश नि फॅवकोश निविश्वकोममराठीटर

स लेनल्यासअस (ती मंडळापमावकोश नि)

झह.
ह ले.

सटमेंचटममराठीटर

िौरस सटमेंचटममराठीटर
घवकोश नि सटमेंचटममराठीटर
झहदमराठी

ह लेक्सपिअटर

इंगजी  ते शेक्संकाचेे शेक्सपि
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 अनराज्यत्र आ् लेल्याराज्या वकोश निा नोंदमराठीिा चवकोश निदश्वकोश न अस ले् ,

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

(२) चित्रपट–सहणूिमराठी : चित्रपत्र अस् लेल्याराज्या वकोश निा नोंदनोंदींचराज्या श लेवटमराठी फक्सपिअती मंडळ चित्रपत्र/चित्रपत्र ले एवढाि चवकोश निदतश
कोश न ले् ले्ा असहणूवकोश नि ख मंडाती मंडळमराठी् श लेवटचराज्या वकोश निा नोंदमराठीवकोश नि मंती मंडळर चित्रपत्र–क्रमा मंकोश ना मंिमराठी सवती मंडळ मंत्र सहणूिमराठी चद् ले्मराठी आह ले.

