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महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकवकोश ववकोश निर्मितमती मंडळ
मराठी मराठी भाषा आचणा साचहतराज्य राज्या मंिा सवर्वांर्मराठीणा चवकोश नास हविश्वकोण्राज्यासाठी मराठी महाराष्ट्र शासवकोश नि कोश नचटबद्ध आहादे.
साचहतराज्य स मंसकोश नकृती मंडळमराठी म मंडळ आचणा चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ ह्याा ्यमंदिविश्वकोवकोश नि म मंडळा मंद्वारेारादे महाराष्ट्र शासवकोश नि मराठी मराठी भाषादेच्या विकासाराज्या

चवकोश नासासाठी मराठी वादेर्वादेर्ळादे उपक्रम हाती मंडळमराठी घादेती मंडळ असती मंडळादे . च्यमंदिवकोश निा मंकोश न १९ वकोश निविश्वकोवहहेंबर, १९६० रविश्वकोजमराठी महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य
स मंसकोश नकृती मंडळमराठी म मंडळािमराठी ससापवकोश निा िंालमराठी. राज्या म मंडळावकोश निादे मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशािादे १० ख मंड प्रकोश नाचशती मंडळ कोश नादेलादे. ती मंडळदवकोश नि मंती मंडळर म मंडळािादे
चवभाजवकोश नि हविश्वकोऊवकोश नि च्यमंदिवकोश निा मंकोश न १ चडसहेंबर, १९८० रविश्वकोजमराठी महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ ससापवकोश नि
कोश नरण्राज्याती मंडळ आलादे. शासवकोश निाच्या विकासाराज्या राज्या मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी उपक्रमा मंती मंडळर्गती मंडळ आती मंडळापराज्यत आतापर्यंती मंडळ १७ ख मंड प्रकोश नाचशती मंडळ िंालादे

असनवकोश नि अअ मंकोश न’  ती मंडळादे अशादेक्सचपअर, चवल्राज्यम’  पराज्यत आतापर्यंती मंडळच्या विकासाराज्या वकोश निा नों्यमंदिमराठी तराज्या मंती मंडळ आल्राज्या आहादेती मंडळ. २०,१८२ पकृषादे तराज्या मंती मंडळ समाचवष्ट आहादेती मंडळ.
राज्या म मंडळाच्या विकासाराज्या ्यमंदिादेखरादेखमराठीखालमराठीि मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशािा हा अठी रावा ख मंड प्रकोश नाचशती मंडळ हविश्वकोती मंडळ आहादे.
माझराज्या अधराज्यक्षती मंडळादेखालमराठील चवश्वकोश नविश्वकोशािादे वकोश निवादे स्यमंदिसराज्य म मंडळ ९ चडसहेंबर २००५ रविश्वकोजमराठी अस्तित्वसती मंडळतवाती मंडळ आलादे .

म मंडळाच्या विकासाराज्या वाटिालमराठीिा चित्रमराज्य आढावा राज्या ख मंडाच्या विकासाराज्या शादेवटमराठी घादेण्राज्याती मंडळ आला आहादे.

चवश्वकोश नविश्वकोशाती मंडळ ती मंडळतवज्ञाावकोश नि, धीन ठेमग, साचहतराज्य राज्या मंसारखराज्या चवषराज्या मंच्या विकासाराज्या स मं्यमंदिभार्याती मंडळमराठील वकोश निा नों्यमंदिमराठी चलचहती मंडळावकोश निा मती मंडळमती मंडळा मंती मंडळरादे
स मंभवती मंडळाती मंडळ. अशा वकोश निा नों्यमंदिींमधराज्यादे चवद्वारेावकोश नि व ती मंडळज्ज्ञा वराज्यक्ती मंडळमराठी सवती मंडळयक्ती स्वतःच्या विकासाराज्या धीन ठेारणाा मंवकोश निुसार मती मंडळादे मा मंडण्राज्यािमराठी शक्राज्यती मंडळा असती मंडळादे . हमराठी मती मंडळादे
चवश्वकोश नविश्वकोशवकोश निादे सवती मंडळयक्ती स्वतःिमराठी मती मंडळादे म्हणानवकोश नि मा मंडलादेलमराठी वकोश निसती मंडळाती मंडळ, हादे ममराठी राज्यादेसादे सपष्ट कोश नरू इस्तित्वच्या विकासा इच्छिती मंडळादे. चवश्वकोश नविश्वकोशािमराठी रिवकोश निा कोश नरती मंडळावकोश निा
फक्ती मंडळ वकोश निा नों्यमंदिशमराठीषगकोश ना मंिादे बाबती मंडळमराठीती मंडळ अती मंडळतसम’  शब्द्यमंदि स मंसकोश नकृती मंडळप्रमाणाादे ठी ादेवलादे आहादेती मंडळ . हा ख मंड वािकोश ना मंच्या विकासाराज्या हाती मंडळमराठी ्यमंदिादेती मंडळावकोश निा
श्रमसाफल्राज्यािादे समाधीन ठेावकोश नि मवकोश निाती मंडळ आहादे. राज्या ख मंडाती मंडळ अशादेख अमर’  ती मंडळादे असह्यााचद्र’  पराज्यत आतापर्यंती मंडळच्या विकासाराज्या वकोश निा नों्यमंदिींिा समावादेश असनवकोश नि

महाजालकोश नावरमराठील चवश्वकोश नविश्वकोशाच्या विकासाराज्या स मंकोश नादेती मंडळससळावर (www.vishwakosh.org.in) राज्या स मंपनणाग ख मंड प्रकोश नाशवकोश निावकोश नि मंती मंडळर

मचहवकोश निाभराती मंडळ च्यमंदिसन लार्ादेल. मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशाच्या विकासाराज्या १ ती मंडळादे १७ ख मंडा मंिा समराठीडींिा स मंि जवकोश निती मंडळादेसाठी मराठी राज्यापनवापूर्वीि म मंडळावकोश निादे

कोश नादेवळ ७००/– रुपराज्या मंती मंडळ उपलब्दधीन ठे कोश नरूवकोश नि च्यमंदिला आहादे. हा अठी रावा ख मंडसुद्धा १७५/– रुपराज्यादे राज्या सवलती मंडळ मनल्राज्याती मंडळ
जवकोश निती मंडळादेस उपलब्दधीन ठे कोश नरमराठीती मंडळ आहविश्वकोती मंडळ. ज्राज्याप्रमाणाादे सती मंडळरावराज्या ख मंडाती मंडळमराठील कोश नाहमराठी अ मंश अबविश्वकोलकोश नाचवश्वकोश नविश्वकोशा’ च्या विकासाराज्या सवरूपाती मंडळ
आपणा अ मंधीन ठे बा मंधीन ठेवा मंसाठी मराठी उपलब्दधीन ठे कोश नादेला, तराज्यािप्रमाणाादे अठी रावराज्या ख मंडािाहमराठी कोश नाहमराठी अशा अ मंधीन ठेा मंसाठी मराठी उपलब्दधीन ठे कोश नरूवकोश नि
्यमंदिादेण्राज्यािा म मंडळािा मावकोश निस आहादे. चवश्वकोश नविश्वकोश लविश्वकोकोश नाचभमुख वहावा म्हणानवकोश नि म मंडळावकोश निादे सती मंडळरावराज्या ख मंडापासनवकोश नि अचवश्वकोश नविश्वकोश
राज सपधीन ठेार्या’  हमराठी अचभवकोश निव ज्ञाावकोश निवािकोश न वािवकोश नििळवळ महाराष्ट्राती मंडळ सुरू कोश नादेलमराठी आचणा तराज्याचवकोश निचमत्ताने महाावकोश निादे महाराष्ट्राती मंडळमराठील २०

चजल्ह्याा मंती मंडळ राज्या सपधीन ठेस्पर्धेिादे आराज्यविश्वकोजवकोश नि कोश नादेलादे. ‘चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नविश्वकोशाती मंडळ राहती मंडळा चवश्वाती मंडळ राज्यावा’ , हमराठी इच्या विकासा इच्छिा राज्या सपधीन ठेस्पर्धेद्वारेारादे फल्यमंदिरे फलद्रुप
िंालमराठी. सा मंर्ावराज्यास चवशादेष आवकोश नि मं्यमंदि वाटती मंडळविश्वको, कोश नमराठी राज्या सपधीन ठेर्वांमधराज्यादे वराज्य वषस्पर्धे १४ ती मंडळादे ७६ राज्या वराज्यविश्वकोर्टाती मंडळमराठील सपधीन ठेगकोश ना मंवकोश निमराठी भार्
घादेती मंडळला. अठी रावराज्या ख मंडासाठी मराठीहमराठी अशमराठी ज्ञाावकोश निवािवकोश नि वािवकोश नििळवळ आपणा िालन ठी ादेवणाार आहविश्वकोती मंडळ.

चवश्वकोश नविश्वकोशािा हा ग मंस स मंपन्न कोश नरण्राज्यासाठी मराठी म मंडळािादे मान्यवर राज्यवर स्यमंदिसराज्य, ती मंडळज्ज्ञा, अवकोश निादेकोश न चवद्वारेावकोश नि,
चवश्वकोश नविश्वकोशािा सवग स मंपा्यमंदिकोश नमराठीराज्य वर्ग आचणा कोश नाराज्यार्यालराज्यमराठीवकोश नि कोश नमगिारमराठी ती मंडळसादेि शासकोश नमराठीराज्य मुद्रणाालराज्य, वाई; शासकोश नमराठीराज्य

फविश्वकोटविश्वकोविंकोश नविश्वको मुद्रणाालराज्य, पुणाादे; शासवकोश नि मुद्रणा व लादेखवकोश निसामगमराठी स मंिालवकोश निालराज्य, मु मंबई; अवकोश निादेकोश न प्रसार माधराज्यमादे, स मंससा
राज्या मंिमराठी अती मंडळविश्वकोवकोश निाती मंडळ म्यमंदिती मंडळ िंालमराठी आहादे. तराज्या मंिादे मवकोश निापासनवकोश नि आभार. जर्भराती मंडळमराठील वािकोश न मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशािादे आवडमराठीवकोश निादे

वािवकोश नि कोश नरती मंडळाती मंडळ, असादे स मंकोश नादेती मंडळससळावरूवकोश नि आम्हास ज्ञााती मंडळ िंालादे आहादे. राज्या ख मंडािादेहमराठी मराठी मराठी जर्ती मंडळाती मंडळ असादेि
आपुलकोश नमराठीवकोश निादे सवार्ती मंडळ हविश्वकोईल, असा मला विशिास िाटतत.

डॉ. विजया िाड,
प्रमुख स मंपा्यमंदिकोश न आचणा अधराज्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ.

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकवकोश ववकोश निर्मितमती मंडळ
माजी ि विद्यमावकोश नि अधयक्ष
आवि

मराठी विश्वकवकोशािे प्रमरमुख संपादक
तक्कतीथ्क लकमिशास्त्ी जवकोशी
(१९ वकोश निविश्वकोवहहेंबर १९६० ती मंडळादे २७ मादे १९९४)
प्रा॰ मेघशयाम परमुंडलीक रेगेे

(४ जनवकोश नि १९९४ ती मंडळादे २८ चडसहेंबर २०००)
प्रा॰ रा॰ गे॰ जाधि
(१६ जावकोश निादेवारमराठी २००१ ती मंडळादे १० फादेबरे फलद्रुवारमराठी २००३)
डॉ॰ शीकांत वजिकार

(२१ जुलै २००३ ती मंडळादे २ जनवकोश नि २००४)
डॉ॰ विजया िाड
(९ चडसहेंबर २००५ पासनवकोश नि कोश नाराज्यगरती मंडळ)
∎∎∎

मराठी राज्य मराठी विश्वकवकोश ववकोश निर्मितमती मंडळ
अधयक्ष :
डॉ॰ चवजराज्या वाड
सदसय :
डॉ॰ ्यमंदिा्यमंदिा र्विश्वकोवव्यमंदिराव र्विश्वकोरादे

श्रमराठीमती मंडळमराठी राजश्रमराठी श्रमराठीकोश ना मंती मंडळ चजिकोश नार

प्रा॰ स॰ च्यमंदि॰ महाजवकोश नि

डॉ॰ ब्रहावकोश नि मं्यमंदि ्यमंदिादेशपा मंडादे

प्रा॰ ्यमंदित्ताने महाा भर्ती मंडळ

डॉ॰ शविश्वकोभा वश्यमंदिादे

डॉ॰ सुधीन ठेा कोश नाळ्यमंदिाती मंडळादे

श्रमराठी॰ मधीन ठेुकोश नर भावादे

डॉ॰ चवलास खविश्वकोलादे

श्रमराठी॰ वासु्यमंदिादेव लकमणाशास्त्मराठी जविश्वकोशमराठी

डॉ॰ भा॰ ल॰ भविश्वकोळादे

डॉ॰ स्यमंदिावकोश नि मं्यमंदि मविश्वकोरादे

डॉ॰ जराज्य मंती मंडळ वकोश निारळमराठीकोश नर

डॉ॰ एस्॰ एस्॰ भविश्वकोसलादे

डॉ॰ भालि मंद्र वकोश निादेमाडादे

श्रमराठी॰ वकोश निाम्यमंदिादेव ढसाळ

प्रा॰ राज्यशव मंती मंडळ श मंकोश नर कोश नळमकोश नर

डॉ॰ शरराज्यु बबवकोश निराव ती मंडळाराज्यवडादे

डॉ॰ हादेमि मंद्र प्रधीन ठेावकोश नि (सवमराठीकोश नकृती मंडळ)

डॉ॰ ्यमंदि॰ ती मंडळा॰ भविश्वकोसलादे

डॉ॰ िारुचशला ओकोश न (सवमराठीकोश नकृती मंडळ)

डॉ॰ जराज्यकोश नुमार मर्र (सवमराठीकोश नकृती मंडळ)

स मंिालकोश न, शासवकोश नि मुद्रणा व

डॉ॰ वषार्या चशरर्ा मंवकोश नर (सवमराठीकोश नकृती मंडळ)

लादेखवकोश निसामगमराठी स मंिालवकोश निालराज्य, मु मंबई (सवमराठीकोश नकृती मंडळ)

श्रमराठी॰ माधीन ठेव चशरवळकोश नर (सवमराठीकोश नकृती मंडळ)
प्रभारी सविि :

श्रमराठी॰ पा मं॰ म॰ ला नोंढादे
∎∎∎

मराठी विश्वकवकोश
प्रमरमुख संपादक
डॉ॰ विजया िाड
प्रभारी सविि :

शी॰ पां॰ म॰ ल लोंढेे
मावकोश निवयविद्या कक्षा

विजावकोश नि ि तंत्रविद्या कक्षा

डॉ॰ सु॰ र॰ ्यमंदिादेशपा मंडादे

डॉ॰ र्विश्वको॰ म॰ फडकोश नादे

विद्यावयासंगेी सहायक :

विद्यावयासंगेी सहायक :

विभागे संपादक :

विभागे संपादक :

श्रमराठी॰ मा॰ ल॰ ि चौंडादे

श्रमराठी॰ चव॰ ल॰ सनराज्यगव मंशमराठी (सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा)

श्रमराठी॰ कोश नकृ॰ म॰ र्ाराज्यकोश नवाड
सौ॰ म॰ जा॰ पविश्वकोळ

सहसंपादक :
श्रमराठी॰ रा॰ ज्ञाा॰ ्यमंदिमराठीचक्षती मंडळ

सहसंपादक :
सौ॰ क्रा मंती मंडळमराठी कोश नै॰ पाटमराठील

कला कक्षा

कला संपादक :

गंथालयीवकोश नि सहायक :

श्रमराठी॰ ज्ञाा॰ रा॰ फरा मं्यमंदिादे

श्रमराठी॰ म॰ चव॰ जविश्वकोशमराठी

संदभ्क सहायक :
सौ॰ म मं॰ म॰ वकोश निादेवकोश निादे

प्रशासवकोश नि कक्षा
सहायक सविि :

श्रमराठी॰ पा मं॰ म॰ ला नोंढादे
अधयक्षांिे सिीय सहायक :
श्रमराठी॰ चस॰ ज॰ बार्वावकोश नि
अधीक्षक

िवरष्ठ - वलवपक

श्रमराठी॰ अ॰ रा॰ पवार

सौ॰ मकृ॰ स॰ पालादेकोश नर

सहायक लेखावधकारी

वलवपक-टंकलेखक

श्रमराठी॰ प॰ सु॰ प्रधीन ठेावकोश नि

श्रमराठी॰ चव॰ व॰ ववकोश निारसादे

श्रमराठी॰ भा॰ र॰ मादेश्राम (सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा)
कववकोश निष्ठ-लघरमुलेखक

सौ॰ चव॰ रा॰ पवार
सहायक

श्रमराठी॰ ि मं॰ चभ॰ सनराज्यगव मंशमराठी
श्रमराठी॰ अ॰ अ॰ ढर्ादे

श्रमराठी॰ स॰ प्र॰ भाडळकोश नर

श्रमराठी॰ सु॰ चव॰ पराती मंडळादे
∎∎∎

मराठी विश्वकवकोश
खंड १८
लेखक, भाषांतरकार, समीक्षक ि अभयागेत संपादक
डॉ॰ वश॰ स॰ अंतरकर, सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ती मंडळतवज्ञाावकोश नि चवभार्, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.
शी॰ पराशर क॰ अभयंकर, बमराठी.कोश नॉम.; एलल.एलल.बमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा वराज्यवससापकोश न, च्यमंदि वाई अबगवकोश नि कोश नविश्वको-ऑप.
बॅकोश न; ‘सहकोश नार भारती मंडळमराठी’  राज्या स मंससादेच्या विकासाराज्या कोश नविश्वकोकोश नणा चवभार्ािादे माजमराठी प्रमुख, वाई.
वदिंगेत क॰ म॰ आगेाशे, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रािाराज्यग, प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, र्चणाती मंडळ चवभार्,

चववलगडवकोश नि महाचवदालराज्य, सा मंर्लमराठी.

डॉ॰ ि॰ िा॰ आगेाशे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., र्ुणाश्रमराठी प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्, पुणाादे चवदापमराठीठी , पुणाादे.
शीमती करमुमरमुद अ॰ आठिले, एम.एससमराठी., स मंर्णाकोश न कोश नाराज्यगक्रमकोश न, ह्यानसटवकोश नि, टादेक्सस (राज्यन.एस्.ए).
वदिंगेत सदावशि आठिले, एम.ए., माजमराठी प्रािाराज्यग, पादेमराज सारडा महाचवदालराज्य, अहम्यमंदिवकोश निर्र; माजमराठी
प्रभारमराठी चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई; पुणा.ादे
शीमती वकोश निंवदवकोश निी आतमवसद, एम.ए., पत्रकोश नार आचणा सती मंडळ मंभलादेचखकोश ना, मु मंबई.
डॉ॰ अ॰ शं॰ आपटे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रमुख स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, सहें्ट्रल

वॉटर अर अँड पॉवर चरसिग सहेंटर, खडकोश नवासला (पुणा)ादे .

शी॰ आलहाद गेवको॰ आपटे, बमराठी.ई. (इलादेस्तित्वक््ट्रकोश नल), अधराज्यक्ष, कोश नम्राज्युचवकोश निकोश नादेशवकोश नि अर अँड वकोश निादेटवचकोश नत आतापर्यंर् अवकोश निुभार्,
स मंर्णाकोश न प्रभार्, भाभा अणाुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नहेंद्र, ती मंडळुभस्पर्धे; मु मंबई.
प्रा॰ वि॰ वि॰ आपटे, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्, फगराज्युगसवकोश नि

महाचवदालराज्य, पुणाादे.

वदिंगेत वकोश निा॰ भा॰ इवकोश निामदार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नविश्वकोल मंचबराज्या), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि
चवभार्, इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ साराज्यन्यवर स, मु मंबई; माजमराठी स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ,
मु मंबई.

शी॰ शी॰ दे॰ इवकोश निामदार, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.
डॉ॰ अ॰ गे॰ उं टेिाले, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.बमराठी.एस्.; एफएन्ए.एससमराठी.; एमएमए.एससमराठी., माजमराठी
स मंिालकोश न, वकोश निॅशवकोश निल इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ ओशवकोश निविश्वकोगाफमराठी; डविश्वकोवकोश निा पॉल, र्विश्वकोवा.
वदिंगेत भ॰ प्र॰ ओक, बमराठी.ई., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा अचभराज्य मंती मंडळा, पुणाादे.
प्रा॰ स॰ ज॰ ओक, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, र्चणाती मंडळ चवभार्, चववलगडवकोश नि महाचवदालराज्य, सा मंर्लमराठी.
वदिंगेत क॰ र॰ करंदीकर, बमराठी.ए.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख,

प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्, पुणाादे चवदापमराठीठी , पुणा.ादे

डॉ॰ म॰ अ॰ करंदीकर, सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रपाठी कोश न, मराठी मराठी चवभार्, च्यमंदिलमराठी चवदापमराठीठी , च्यमंदिलमराठी.
शी॰ वि॰ मवको॰ करमरकर, एम.कोश नॉम.; बमराठी.ए.; एललएलल.बमराठी.; समराठी.ए.आय.आय.बमराठी.; अचधीन ठेकोश नारमराठी, बर अँकोश न ऑफ
महाराष्ट्र, पुणा.ादे
वदिंगेत ज॰ वकोश निी॰ कि्, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्, सर परशुरामभाऊ

महाचवदालराज्य, पुणाादे.

डॉ॰ दा॰ य॰ कसतरमुरे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, र्चणाती मंडळ चवभार्, डॉ.
बाबासाहादेब आ मंबादेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंर्ाबा्यमंदि.
प्रा॰ य॰ शं॰ कळमकर, एम.ए.; एम.चलट. (समराठी.आय.ई.एफ.एलल., है्यमंदिराबा्यमंदि), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न

व माजमराठी इ मंगजमराठी चवभार् प्रमुख, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदालराज्य, वाई; स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश
चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ; चिटणामराठीस, प्राज्ञापाठी शाळा म मंडळ, वाई.
शी॰ ज॰ रा॰ काकडे, मुखराज्य ऊस अचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणाादे.
शी॰ स॰ गे॰ काजरेकर, बमराठी.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा ज्राज्युचवकोश निराज्यर साराज्य मंचटचफकोश न ऑचफसर, एक्ससलविश्वकोचिंवहज

चरसिग अर अँड डादेवहलपमहेंट लॅबविश्वकोरादेटरमराठी, पाषाणा, पुणा.ादे

वदिंगेत ज॰ गेवको॰ कािे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; ए.आय.आय.एससमराठी.; ए.एम.आय.ई., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा
स मंिालकोश न, राज्यनचवकोश निवहर्मितसटमराठी चडपाटगमहेंट ऑफ कोश नादेचमकोश नल टादेक्वकोश निॉलॉजमराठी, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.

वदिंगेत अ॰ रा॰ कामत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.जमराठी., प्राधराज्यापकोश न व स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, र्विश्वकोखलादे राज्राज्यशास्त् व
असगशास्त् स मंससा, पुणा.ादे
वदिंगेत वकोश नि॰ वि॰ कारेकर, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभार्, राजाराम

महाचवदालराज्य, कोश नविश्वकोल्हापनर.

वदिंगेत कि॰ गे॰ काशीकर, एम.ए.; डमराठी.चलट. (पुणाादे चवदापमराठीठी ); डमराठी.चलट. (सन्यवर मान्यवर राज्य, चटळकोश न महाराष्ट्र
चवदापमराठीठी ), स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न प्राधराज्यापकोश न, चटळकोश न महाराष्ट्र चवदापमराठीठी , पुणा.ादे
डॉ॰ सरमुधा काळदाते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; फादेलविश्वको आय.एस्.समराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रमुख, समाजशास्त् चवभार्

व स मंिालकोश न, अकोश नॅडादेचमकोश न सटाफ कोश नॉलादेज, डॉ. बाबासाहादेब आ मंबादेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी  , और मंर्ाबा्यमंदि; स्यमंदिसराज्य,
महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ; स्यमंदिसराज्य महाराष्ट्र राज्राज्य ्यमंदिशगचवकोश निकोश ना चवभार्, मु मंबई; और मंर्ाबा्यमंदि.

पुणाादे.

डॉ॰ सरमुववकोश निता द॰ काळे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रपाठी कोश न, राज्राज्यशास्त् चवभार्, पुणाादे चवदापमराठीठी ,

शीमती मंदावकवकोश निी ककजिडेकर, एम.ए. (स मंसकोश नकृती मंडळ), एम.ए. (भाषाशास्त्); बमराठी.चलब.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.;
साहायराज्यकोश न स मंपा्यमंदिकोश न, स मंसकोश नकृती मंडळ शब्द्यमंदिकोश नविश्वकोश प्रकोश नल्प, डादेक्कवकोश नि कोश नॉलादेज पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अर अँड चरसिग इस्तित्वन्यवर सटट्यनट, पुणा.ादे
शी॰ मा॰ िा॰ करमुंटे, एम.एससमराठी. (बचमत आतापर्यंर्हॅम), अचधीन ठेकोश नारमराठी, वकोश निॅशवकोश निल कोश नादेचमकोश नल लॅबविश्वकोरादेटरमराठी, पुणाादे.
शी॰ य॰ रा॰ करमुंभारगेािकर, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा सहाराज्यकोश न स मंिालकोश न, चजल्हा सादेवाराज्यविश्वकोजवकोश नि कोश नाराज्यार्यालराज्य,

कोश नविश्वकोल्हापनर.

शी॰ अ॰ र॰ करमुलकिण, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा सहस मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.
वदिंगेत गेवको॰ म॰ करमुलकिण, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, आटगस अर अँड कोश नॉमसग कोश नॉलादेज, कोश नराड; पुणा.ादे
प्रा॰ प्र॰ वद॰ करमुलकिण, बमराठी.ई. (चसस्तित्ववहल); एम.ई.; एफ.आय.ई., माजमराठी प्रािाराज्यग, ती मंडळुळजाभवावकोश निमराठी
अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी महाचवदालराज्य, ती मंडळुळजापनर; सचिव, पराज्यार्यावरणा रक्षणा म मंडळ, और मंर्ाबा्यमंदि.

मु मंबई.

वदिगेंत रं॰ वस॰ करमुलकिण, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभार्, मु मंबई चवदापमराठीठी ,

शीमती रागेेशी अवजत करमुलकिण, एम.ए. (स मंर्मराठीती मंडळ), स मंर्मराठीती मंडळाती मंडळमराठील प्यमंदिचवकोश ना; अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळमराठी, महावमराठीर
कोश नॉलादेज, कोश नविश्वकोल्हापनर.

वाई.

शी॰ सतीश वि॰ करमुलकिण, बमराठी.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा स मंपा्यमंदिवकोश नि सहाराज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य,

डॉ॰ अरि वि॰ करमुलकिण, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.आय.आय.टमराठी.; माजमराठी चवभार् प्रमुख, मावकोश निसशास्त्
चवभार्, वकोश निार्पनर चवदापमराठीठी , वकोश निार्पनर.
शी॰ वकरि क केंाे, एम.ए., उपस मंपा्यमंदिकोश न, लविश्वकोकोश नराज्राज्य, मु मंबई.

मु मंबई.

शीमती अमवकोल केरकर, बमराठी.एससमराठी., लादेचखकोश ना; स्यमंदिसराज्या, स मंपा्यमंदिकोश न म मंडळ, ‘प्रादेरकोश न ललकोश नारमराठी’  माचसकोश न,

डॉ॰ अवकोश निरमुपमा केसकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; बमराठी.चलब., प्रमुख, समाजशास्त् चवभार्, वकोश निादेहरू
सामाचजकोश नशास्त् चवदाससावकोश नि, चटळकोश न महाराष्ट्र चवदापमराठीठी , पुणा.ादे
डॉ॰ अशवकोक रा॰ केळकर, एम.ए. (पुणाादे); पमराठीएच.डमराठी. (कोश नॉवकोश निस्पर्धेल), सन्यवर मान्यवर राज्य पदमश्रमराठी, सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा

प्राधराज्यापकोश न, भाषाचवज्ञाावकोश नि प्रर्ती मंडळ अधराज्यराज्यवकोश नि कोश नहेंद्र, डादेक्कवकोश नि कोश नॉलादेज, पुणा.ादे

वदिंगेत क॰ िा॰ केळकर, एम.एससमराठी. (मु मंबई), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा उपप्रािाराज्यग, प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भनचवज्ञाावकोश नि
चवभार्, फगराज्युगसवकोश नि महाचवदालराज्य, पुणाादे; माजमराठी प्रभारमराठी चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.
वदिंगेत गेवको॰ रा॰ केळकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा शास्त्ज्ञा, वकोश निॅशवकोश निल कोश नादेचमकोश नल लॅबविश्वकोरादेटरमराठी व

माजमराठी प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभार्, वकोश निौरविश्वकोसजमराठी वाचडराज्या महाचवदालराज्य, पुणाादे; माजमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, खटाव
चमल्स, मु मंबई.
शी॰ गेवकोकिदशास्त्ी केळकर, वराज्याकोश नरणाती मंडळमराठीस;ग वादे्यमंदिान्यवर ती मंडळिनडामचणा; माजमराठी सहस मंपा्यमंदिकोश न, धीन ठेमगकोश नविश्वकोश, वाई.
वदिंगेत िा॰ मवको॰ कवकोळेकर, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा उपप्रािाराज्यग, मुधीन ठेविश्वकोजमराठी हाराज्यसकोश ननल, फलटणा.

वाई.

शी॰ वकशवकोर िा॰ खरात, बमराठी.एससमराठी. (कोश नकृचष); एम.जादे., कोश नकृचष सहाराज्यकोश न, कोश नकृचष चवभार्, महाराष्ट्र शासवकोश नि;

शीमती पल्लिी ध लों॰ खरात, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एड., वाई.
वदिंगेत गे॰ ह॰ खरे, सन्यवर मान्यवर राज्य डमराठी.चलट. (पुणाादे चवदापमराठीठी ), इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न व लादेखकोश न; अधराज्यक्ष, भारती मंडळ
इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, पुणाादे.

डॉ॰ परमु॰ वि॰ खांडेकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्,

इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ साराज्यन्यवर स, वकोश निार्पनर.

डॉ॰ प॰ रा॰ खावकोश निगेांिकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा उपस मंिालकोश न, वकोश निॅशवकोश निल मादेटॅलर्मितजकोश नल
लॅबविश्वकोरादेटरमराठी, िादेन्नई (ती मंडळचमळवकोश निाडन राज्राज्य).
डॉ॰ ि॰ सी॰ खरमुसपे, एम.एससमराठी. (कोश नकृचषचवदा व ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि); पमराठीएच.डमराठी.; राष्ट्रभाषा प मंचडती मंडळ, माजमराठी

कोश नुलर्ुरू, मराठी वाडा कोश नकृचष चवदापमराठीठी , परभणामराठी.

शी॰ सी॰ पं॰ खेर, बमराठी.कोश नॉम., असगशास्त्ािादे वराज्यास मंर्मराठी लादेखकोश न; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा अचधीन ठेकोश नारमराठी, आकोश नाशवाणामराठी कोश नहेंद्र,
धीन ठेारवाड; पुणा.ादे
वदिंगेत गे॰ शी॰ ख खैर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, चटळकोश न चशक्षणा महाचवदालराज्य, पुणाादे;

स मंससापकोश न, पुणाादे चवदासापूर्वी र्कृह, पुणाादे.

डॉ॰ दीपती गेंगेाििे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याखराज्यातराज्या, ती मंडळतवज्ञाावकोश नि चवभार्, फगराज्युगसवकोश नि महाचवदालराज्य,
पुणाादे.
प्रा॰ वही॰ एन्॰ गेज केंागेड, एम.ए. (समाजशास्त् व राज्राज्यशास्त्); एम.चफल., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रमुख,

समाजशास्त् चवभार्, चशवराज महाचवदालराज्य, र्डवहगलज (चज. कोश नविश्वकोल्हापनर).

शी॰ क॰ म॰ गेाे, बमराठी.एजमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ,ादे पुणा.ादे
शी॰ वि॰ रा॰ गेाे, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई; पुणा.ादे
वदिंगेत स॰ मा॰ गेगे्, पत्रकोश नार व लादेखकोश न, माजमराठी प्रमुख, वकृत्ताने महापत्रचवदा चवभार्, डॉ. बाबासाहादेब आ मंबादेडकोश नर
मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंर्ाबा्यमंदि.
शी॰ िा॰ रा॰ गेद्, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष), उपमुखराज्य पमराठीकोश न स मंरक्षणा अचधीन ठेकोश नारमराठी, कोश नकृचष स मंिालवकोश निालराज्य,

महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा.ादे

प्रा॰ के॰ गेवको॰ गेरमुजरकर, बमराठी.एससमराठी. (कोश नकृचष); बमराठी.एससमराठी. (कोश नकृचष अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी); एम.टादेक. (कोश नकृचष
अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, चशवाजमराठी कोश नकृचष महाचवदालराज्य, अमरावती मंडळमराठी.
प्रा॰ का॰ र॰ गेरमुपत, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, कोश नकृचष महाचवदालराज्य, पुणाादे.

प्रा॰ परमु. वक॰ गेरमुपता, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष), माजमराठी प्राधराज्यापकोश न, कोश नकृचष महाचवदालराज्य, वकोश निार्पनर.
प्रा॰ रा॰ द॰ गेरमुपते, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्, रामवकोश निाराराज्यणा रुईराज्या महाचवदालराज्य, मु मंबई.
वदिंगेत ल॰ िा॰ गेरमुज्कर, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, र्चणाती मंडळ चवभार्, रामवकोश निाराराज्यणा रुईराज्या

महाचवदालराज्य, मु मंबई.

वदिंगेत ज॰ द॰ गे लोंधळेकर, जमराठी.डमराठी.आटग (मु मंबई); चडसलविश्वकोमा इवकोश नि फाइवकोश नि आटग (ल मं डवकोश नि), चित्रकोश नार;
स्यमंदिसराज्य, लचलती मंडळ कोश नला अकोश ना्यमंदिममराठी; माजमराठी अचधीन ठेषाती मंडळा, सर जादे. जादे. सकोश ननल ऑफ आटग; माजमराठी कोश नला चवभार् प्रमुख,
टाइम्स ऑफ इ मंचडराज्या, मु मंबई; माजमराठी कोश नला स मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.

वदिंगेत कमल गेवकोखले, बमराठी.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; लादेचखकोश ना व स मंशविश्वकोचधीन ठेकोश ना; प्राधराज्याचपकोश ना, वकोश निौरविश्वकोसजमराठी वाचडराज्या
महाचवदालराज्य, पुणाादे.
डॉ॰ प्रदीप गेवकोखले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; प्राधराज्यापकोश न, ती मंडळतवज्ञाावकोश नि चवभार्; पुणाादे चवदापमराठीठी , पुणाादे.
वदिंगेत मवको॰ वकोश निा॰ गेवकोखले, बमराठी.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा सहाराज्यकोश न वाती मंडळावरणावैज्ञााचवकोश निकोश न, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि

खाती मंडळादे, पुणा.ादे

वदिंगेत िा॰ परमु॰ गेवकोखले, एम.एससमराठी., (कोश नकृचष), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा कोश नकृचष उपस मंिालकोश न, स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि आचणा चशक्षणा,
मु मंबई चवभार्, महाराष्ट्र राज्राज्य कोश नकृचषसादेवा, मु मंबई.
डॉ॰ शवकोभवकोश निा गेवकोखले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रपाठी कोश न, डादेक्कवकोश नि कोश नॉलादेज पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अर अँड

चरसिग इस्तित्वन्यवर सटट्यनट, पुणा.ादे

वदिंगेत शी॰ परमु॰ गेवकोखले, बमराठी.एससमराठी., लादेखकोश न, प्रकोश नाशकोश न, कोश नारखावकोश नि्यमंदिार, सामाचजकोश न आचणा राजकोश नमराठीराज्य
कोश नाराज्यगकोश नती मंडळ,स्पर्धे पुणा.ादे
डॉ॰ शी॰ ब॰ गेवकोगेटे, एम.ए.; एम.एड.; चडप.एड.; पमराठीएच.डमराठी.; चवकोश निवकृत्ताने महा प्रािाराज्यग, आबासाहादेब र्रवारादे

महाचवदालराज्य, पुणा;ादे चवकोश निवकृत्ताने महा सहस मंिालकोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ एज्राज्युकोश नादेशवकोश नि; मावकोश नि्यमंदि स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न मार्ग्यमंदिशगकोश न,

इ मंचडराज्यवकोश नि इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ एज्राज्युकोश नादेशवकोश नि, पुणा;ादे मावकोश नि्यमंदि प्राधराज्यापकोश न, सवाममराठी रामावकोश नि मं्यमंदि ती मंडळमराठीसग स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा, और मंर्ाबा्यमंदि;
पुणाादे.

प्रा॰ अ॰ परमु॰ गेवकोरे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., माजमराठी अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, सकोश ननल ऑफ साराज्यन्यवर स, राज्यनचवकोश निवहर्मितसटमराठी
ऑफ साराज्यन्यवर स, चपवकोश निर अँर्, मलादेचशराज्या; माजमराठी प्रपाठी कोश न, सा मंस्तित्वखराज्यकोश नमराठी चवभार्, मु मंबई चवदापमराठीठी ; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न,

जमराठीवसा मंस्तित्वखराज्यकोश नमराठी चवभार्, महाराष्ट्र ॲसविश्वकोचसएशवकोश नि फॉर ्यमंदि कोश नस्तित्वल्टवहादेशवकोश नि ऑफ साराज्यन्यवर स (आघारकोश नर चरसिग
इस्तित्वन्यवर सटट्यनट), पुणा.ादे
प्रा॰ प॰ द॰ घवकोश नि, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्, जमराठी. एस्. कोश नॉलादेज, खामर्ाव

(चज. बुलढाणाा).

प्रा॰ गे॰ के॰ घरत, एम.एससमराठी. (कोश नकृषमराठी), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा अचधीन ठेषाती मंडळा, कोश नकृचष अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी महाचवदालराज्य
(महातमा फुलादे कोश नकृचष चवदापमराठीठी ), राहुरमराठी (चज. अहम्यमंदिवकोश निर्र); पुणाादे.
वदिंगेत रा॰ वि॰ घाटे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभार्

आचणा उपप्रािाराज्यग, सर परशुरामभाऊ महाचवदालराज्य, पुणा.ादे

डॉ॰ िसंत मरमु॰ घािेकर, बमराठी.एससमराठी., बमराठी.वहमराठी.एससमराठी.; प्यमंदिवराज्युत्ताने महार प्यमंदिचवकोश ना (ऑस्ट्रादेचलराज्या), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा
साहायराज्यकोश न आराज्युक्ती मंडळ, कोश नकृचष म मंत्रालराज्य, भारती मंडळ सरकोश नार; स मंिालकोश न, कोश नहेंद्रमराठीराज्य भादेड प्रजवकोश निवकोश नि क्षादेत्र, वकोश निवमराठी च्यमंदिलमराठी; पुणा.ादे
प्रा॰ र॰ य॰ घवकोरपडे, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्, राजाराम महाचवदालराज्य, कोश नविश्वकोल्हापनर.
नया॰ वकोश निर केंा िपळगेािकर, भनती मंडळपनवग न्यवर राज्याराज्यमनती मंडळापूर्वी, मु मंबई उच्च न्यवर राज्याराज्यालराज्य; अधराज्यक्ष, सववमराठीसावादे मराठी वाडा

साचहतराज्य स मंमादेलवकोश नि, माजलर्ाव (२००४); राष्ट्रमराठीराज्य सामाचजकोश न पचरष्यमंदिादेिा न्यवर राज्याराज्यमनती मंडळापूर्वी रावकोश निडादे पुरसकोश नार (२००६);
और मंर्ाबा्यमंदि.
डॉ॰ गेजावकोश निवकोश नि पां॰ िवहाि, साचहतराज्यरतवकोश नि; एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, वह्यमंदिमराठी चवभार्, पुणाादे

चवदापमराठीठी , पुणा.ादे

वदिंगेत शं॰ गे॰ िाफेकर, बमराठी.ए., चवकोश निवकृत्ताने महा मादेजर, पुणा.ादे
डॉ॰ शयामला वितळे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्, इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ
साराज्यन्यवर स, मु मंबई.
शीमती िासंती रा॰ विनमरमुळगेरमुंद, एम.एससमराठी., माजमराठी प्राधराज्याचपकोश ना, पादेमराज सारडा महाचवदालराज्य,

अहम्यमंदिवकोश निर्र; पुणा.ादे

प्रा॰ ि॰ वकोश निा॰ विपळूिकर, प्राधराज्यापकोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ साराज्यन्यवर स, ब मंर्लविश्वकोर.
शी॰ वि॰ वि॰ विपळूिकर, एम.ए.; बमराठी.टमराठी., चवकोश निवकृत्ताने महा चशक्षणा स मंिालकोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, और मंर्ाबा्यमंदि.

वदिंगेत ि॰ कत्र॰ विपळवकोिकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती मंडळकोश नमराठी
चवभार्, इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ साराज्यन्यवर स, मु मंबई.

पुणाादे.

डॉ॰ सरमु॰ रा॰ िरमुवकोश निेकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा चवभार् प्रमुख, मराठी मराठी चवभार्, पुणाादे चवदापमराठीठी ;

डॉ॰ द॰ सी॰ िौगेले, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष); पमराठीएच.डमराठी. (पादेवकोश निचसल्वहादेचवकोश निराज्या), माजमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंिालकोश न,
कोश ना नोंकोश नणा कोश नकृचष चवदापमराठीठी , ्यमंदिापविश्वकोलमराठी (चज. रतवकोश निाचर्रमराठी).
वदिंगेत भा॰ आ॰ िौगेरमुले, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नॅचलफविश्वकोर्मितवकोश निराज्या), माजमराठी कोश नुलर्ुरू, प मंजाबराव कोश नकृचष

चवदापमराठीठी , अकोश नविश्वकोला.

डॉ॰ जयिंत॰ िौधरी, एम.कोश नॉम.; एललएलल.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रािाराज्यग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर
महाचवदालराज्य, वाई.
शी॰ ववकोश नि॰ शी॰ िौधरी, एम.टादेक., टादेस्तित्वक्वकोश निकोश नल मॅवकोश निादेजर, चवप्रविश्वको इ मंडस्तित्वस्ट्रज, ब मंर्लविश्वकोर.
वदिंगेत रा॰ मवको॰ िौधरी, बमराठी.एजमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, कोश नकृचषचवदा चवभार्, कोश नकृचष महाचवदालराज्य, पुणा.ादे
प्रा॰ िसंत िौधरी, एम.ए. (भनर्विश्वकोल); एम.ए. (असगशास्त्); बमराठी.एड., अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, भनर्विश्वकोल चवभार्;

पराज्यगवादेक्षकोश न चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदालराज्य, वाई.

डॉ॰ अशवकोक िौसाळकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, राज्राज्यशास्त् चवभार्, चशवाजमराठी चवदापमराठीठी ,
कोश नविश्वकोल्हापनर; माजमराठी स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; कोश नविश्वकोल्हापनर.
शी॰ ज॰ वि॰ जमदाडे, बमराठी.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा स मंपा्यमंदिवकोश नि साहायराज्यकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.
शीमती ज्यवकोती आ॰ जाधि, एम.एससमराठी., वाई.
प्रा॰ रा॰ गे॰ जाधि, एम.ए., माजमराठी प्राधराज्यापकोश न, एस्तित्वल्फन्यवर सटवकोश नि महाचवदालराज्य, मु मंबई; चमवल्यमंदि कोश नला

महाचवदालराज्य, और मंर्ाबा्यमंदि; लादेखकोश न-सममराठीक्षकोश न; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रभारमराठी चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य,
वाई; माजमराठी अधराज्यक्ष, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; माजमराठी अधराज्यक्ष, अचखल भारती मंडळमराठीराज्य
मराठी मराठी साचहतराज्य स मंमादेलवकोश नि, और मंर्ाबा्यमंदि; पुणाादे.

शी॰ शयामकांत जाधि, जमराठी.डमराठी.आटग (पहेंवटर्), माजमराठी आटग मासटर व बालचित्रकोश नारती मंडळज्ज्ञा, कोश नविश्वकोल्हापनर.

प्रा॰ प्र॰ शं॰ जािडेकर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभार्, चववलगडवकोश नि
महाचवदालराज्य, सा मंर्लमराठी.
वदिंगेत गेवको॰ वि॰ जवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्, चशवाजमराठी

चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्हापनर.

डॉ॰ वकोश निा॰ वि॰ जवकोशी, एम.ए.; डमराठी.चलट.; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ्यमंदिशगवकोश निशास्त् चवभार्,
रामवकोश निाराराज्यणा रुईराज्या महाचवदालराज्य, मु मंबई; चवदापमराठीठी  अवकोश निु्यमंदिावकोश नि आराज्यविश्वकोर् पुरसकोश नकृती मंडळ प्राधराज्यापकोश न (१९७१–७४), मु मंबई.
वदिंगेत वकोश निा॰ ह॰ जवकोशी, आराज्युवस्पर्धे्यमंदि चवशार्यमंदि, सन्यवर मावकोश निवकोश निमराठीराज्य सलार्ार, आराज्युवस्पर्धे्यमंदि भववकोश नि, मु मंबई.
प्रा॰ मा॰ वि॰ जवकोशी, प्राधराज्यापकोश न, स मंर्मादेश्वर महाचवदालराज्य, सविश्वकोलापनर.
प्रा॰ मीवकोश निाक्षी र॰ जवकोशी, एम.एससमराठी.; प्राधराज्याचपकोश ना, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्, श्रमराठीमती मंडळमराठी वमराठीरम्मा र् मंर्ाचसरमराठी र्ल्सग

कोश नॉलादेज, र्ुलबर्ार्या (कोश नवकोश निार्याटकोश न राज्राज्य).

वदिंगेत लकमिशास्त्ी जवकोशी, न्यवर राज्याराज्य-वादे्यमंदिान्यवर ती मंडळा्यमंदिमराठी प्रािमराठीवकोश नि शास्त्ा मंिादे अधराज्यराज्यवकोश नि (वाई), ती मंडळकोश नगती मंडळमराठीसग (शासकोश नमराठीराज्य
स मंसकोश नकृती मंडळ महाचवदालराज्य, कोश नलकोश नत्ताने महाा); सन्यवर मावकोश निवकोश निमराठीराज्य एललएलल.डमराठी. (मु मंबई चवदापमराठीठी ), भनती मंडळपनवग अधराज्यक्ष-प्राज्ञापाठी शाळा

म मंडळ, वाई; भा मंडारकोश नर, प्राच्या विकासाराज्यचवदास मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा, पुणा;ादे महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य स मंसकोश नकृचती मंडळ म मंडळ, मु मंबई;
महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; वैच्यमंदिकोश न स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, पुणाादे; माजमराठी अधराज्यक्ष, अचखल
भारती मंडळमराठीराज्य मराठी मराठी साचहतराज्य स मंमादेलवकोश नि, च्यमंदिलमराठी; प्रमुख स मंपा्यमंदिकोश न, धीन ठेमगकोश नविश्वकोश, वाई; प्रमुख स मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश;
फादेलविश्वको, साचहतराज्य अकोश ना्यमंदिममराठी; साती मंडळारा भनषणा; पदमचवभनषणा; वाई.
वदिंगेत ि खैद्यराज िेिीमाधिशास्त्ी जवकोशी, आराज्युवस्पर्धे्यमंदिािाराज्यग, भनती मंडळपनवग प्रािाराज्यग, आराज्यर्वांगल वैदकोश न महाचवदालराज्य,

साती मंडळारा; प्रमुख स मंपा्यमंदिकोश न, आराज्युवस्पर्धे्यमंदिमराठीराज्य महाकोश नविश्वकोश; स्यमंदिसराज्य, आराज्युवस्पर्धे्यमंदि स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, महाराष्ट्र शासवकोश नि, मु मंबई.
प्रा॰ ि खैजयंती जवकोशी, बमराठी.ए.; एललएलल.एम., प्रािाराज्यार्या, आय,एलल.एस्. चवधीन ठेमराठी महाचवदालराज्य, पुणा.ादे

डॉ॰ जावकोश निदेि वकोश निा॰ झांबरे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभार्, चकोश नसवकोश नि वमराठीर
महाचवदालराज्य, वाई.
डॉ॰ ि॰ गे॰ वटकेकर, एम.एससमराठी. (स मंखराज्याशास्त्); पमराठीएच.डमराठी., (अवकोश निुप्रराज्युक्ती मंडळ र्चणाती मंडळ), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा

प्राधराज्यापकोश न व चवभार्-प्रमुख, र्चणाती मंडळ चवभार्, इ मंचडराज्यवकोश नि इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ साराज्यन्यवर स, ब मंर्लविश्वकोर; कोश नविश्वकोल्हापनर.

वदिंगेत वयं॰ द॰ वटळक, एम.ए.; बमराठी.एड., प्राधराज्यापकोश न, चववादेकोश नवर्मितधीन ठेवकोश निमराठी महाचवदालराज्य, है्यमंदिराबा्यमंदि.

वदिंगेत मा॰ गे॰ टवकोळे, एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्, र्विश्वकोपाळ कोश नकृषणा
र्विश्वकोखलादे महाचवदालराज्य, कोश नविश्वकोल्हापनर.
शी॰ अ॰ वकोश निा॰ ठाकूर, एम.एससमराठी., बमराठी.ए. (ऑवकोश निसग), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश

कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.

वदिंगेत िा॰ रा॰ ढेमढेेरे, एम.बमराठी.बमराठी.एस्., खाजर्मराठी वैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, पुणाादे.
डॉ॰ शं॰ पा॰ ढेमाले, बमराठी.एससमराठी. (कोश नकृचष); एम.एस्. (पशुचवकोश नारचवज्ञाावकोश नि), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा उपस मंिालकोश न,
पशुस मंवधीन ठेगवकोश नि (पशुधीन ठेवकोश नि प्रधीन ठेावकोश नि) खाती मंडळादे, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणाादे.
वदिंगेत डॉ॰ गे॰ िा॰ तगेारे, एम.ए.; बमराठी.टमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व चशक्षणााचधीन ठेकोश नारमराठी,

महाराष्ट्र चशक्षणा सादेवा, सा मंर्लमराठी.

डॉ॰ जंगेरमु थावकोश नि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, चिवकोश निमराठी व जपावकोश निमराठी अभराज्यास चवभार्, च्यमंदिलमराठी
चवदापमराठीठी , च्यमंदिलमराठी.
डॉ॰ गे॰ उ॰ वथटे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, चवभार् प्रमुख, स मंसकोश नकृती मंडळ-प्राकोश नकृती मंडळ भाषा

चवभार्, पुणाादे चवदापमराठीठी , पुणा.ादे

डॉ॰ प्र॰ य॰ दळिी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., फादेलविश्वको, इ मंचडराज्यवकोश नि इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ चसरॅचमक्स; वैज्ञााचवकोश निकोश न
अचधीन ठेकोश नारमराठी, धीन ठेाती मंडळुचवज्ञाावकोश नि चवभार्, मॉडुलर लॅबविश्वकोरादेटरमराठी, भाभा अणाुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नहेंद्र, मु मंबई.
शी॰ विश्वास दांडेकर, एम.ए. (समाजशास्त्), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रा्यमंदिादेचशकोश न अचधीन ठेकोश नारमराठी (जवकोश निस मंपकोश नग प्रसार),

भारती मंडळमराठीराज्य आराज्युर्मितवमा महाम मंडळ, पच्चिम चवभार्; साती मंडळारा.

डॉ॰ सरमुववकोश निल दाते, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, राज्राज्यशास्त् चवभार्, डॉ. बाबासाहादेब
आ मंबादेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंर्ाबा्यमंदि.
प्रा॰ प्र॰ रा॰ दामले, एम.ए.; एललएलल.बमराठी. सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रािाराज्यग व प्राधराज्यापकोश न, ती मंडळतवज्ञाावकोश नि चवभार्, वकोश निौरविश्वकोसजमराठी

वाचडराज्या महाचवदालराज्य, चवदापमराठीठी  अवकोश निु्यमंदिावकोश नि आराज्यविश्वकोर् पुरसकोश नकृती मंडळ प्राधराज्यापकोश न, पुणाादे.

डॉ॰ य॰ भा॰ दामले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, समाजशास्त् चवभार्, पुणाादे
चवदापमराठीठी , पुणा.ादे

डॉ॰ संतवकोष दासतावकोश निे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., माजमराठी उपप्रािाराज्यग, वकोश निौरविश्वकोसजमराठी वाचडराज्या महाचवदालराज्य, पुणाादे;
स मंिालकोश न, वकोश निादेचवल वाचडराज्या वराज्यवससापवकोश नि व स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा, पुणा.ादे
प्रा॰ िं॰ गे॰ दीवक्षत, डमराठी.एम.ई.ई., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रमुख, राज्या मंचत्रकोश न अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी चवभार्, शासकोश नमराठीराज्य

ती मंडळ मंत्रचवकोश निकोश नादेती मंडळवकोश नि, पुणा.ादे

डॉ॰ राजा दीवक्षत, एम.ए.; डमराठी.एच.ई.; एम.चफलल.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न इचती मंडळहास चवभार्, पुणाादे
चवदापमराठीठी , पुणा.ादे
प्रा॰ ि॰ कि॰ दीवक्षत, एम.एससमराठी; ए.एच.बमराठी.टमराठी.आय. (कोश नावकोश निपनर), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त्

चवभार्, प्रती मंडळाप महाचवदालराज्य, अमळवकोश निादेर; पुणा.ादे

डॉ॰ शी॰ गें॰ दीवक्षत, जमराठी.बमराठी.वहमराठी.एससमराठी
ससमराठी . (मु मंबई), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रभारमराठी उपस मंिालकोश न, पशुवैदकोश नमराठीराज्य
जैव प्यमंदिासग चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी स मंससा, पुणाादे; ब मंर्लविश्वकोर.
वदिंगेत वि॰ मा॰ दीवक्षत-पटिध्कवकोश नि, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, उपप्रािाराज्यग व प्रमुख,

रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभार्, इसमाईल राज्युसनफ कोश नॉलादेज, मु मंबई.

डॉ॰ गेवको॰ बं॰ देगेलूरकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.चलट., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रपाठी कोश न, डादेक्कवकोश नि कोश नॉलादेज
पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अर अँड चरसिग इस्तित्वन्यवर सटट्यनट, पुणाादे.
डॉ॰ शां॰ भा॰ देि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा स मंिालकोश न, र्ुणाश्रमराठी प्राधराज्यापकोश न, डादेक्कवकोश नि कोश नॉलादेज

पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट अर अँड चरसिग इस्तित्वन्यवर सटट्यनट, पुणाादे.

डॉ॰ स॰ गे॰ देि, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., चवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, र्चणाती मंडळ चवभार्, र्विश्वकोवा चवदापमराठीठी ,
पणाजमराठी, र्विश्वकोवा.
शी॰ अववकोश निल देिकरमुळे, चवकोश निवकृत्ताने महा मुचद्रती मंडळ शविश्वकोधीन ठेकोश न, शासकोश नमराठीराज्य मुद्रणाालराज्य, वाई.
वदिंगेत तयं॰ र॰ देिवगेरीकर, बमराठी.ए. (ऑवकोश निस)ग , अधराज्यक्ष, महाराष्ट्र र्ा मंधीन ठेमराठी समारकोश न चवकोश निचधीन ठे, पुणा.ादे
वदिंगेत क॰ के॰ देशपांडे, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, र्चणाती मंडळ चवभार्, अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी महाचवदालराज्य,

पुणाादे; वकोश निाचसकोश न रविश्वकोड.

डॉ॰ िंाशेखर देशपांडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; एललएलल.बमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, उपराज्यविश्वकोचजती मंडळ
मावकोश निसशास्त्, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई; पुणाादे.

डॉ॰ र॰ कि॰ देशपांडे, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एससमराठी. (टादेक); पमराठीएच.डमराठी. (अमादेचरकोश ना), उपमुखराज्य शास्त्मराठीराज्य

अचधीन ठेकोश नारमराठी, इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ आमार्यामहेंट टादेक्वकोश निॉलॉजमराठी, चमचवकोश निस्ट्रमराठी ऑफ चडफादेन्यवर स, पुणाादे.

शी॰ िा॰ ह॰ देशपांडे, एफ.समराठी.ए. स मंर्मराठीती मंडळती मंडळज्ज्ञा, िाटगडग अकोश न चौंट मंट व ज्राज्यादेष भार्मराठी्यमंदिार, मादे. बाटलमराठीबविश्वकोई अर अँड
पुरविश्वकोचहती मंडळ िाटगडग अकोश न चौंट मंटस्, मु मंबई.
डॉ॰ शं॰ रं॰ देशपांडे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्, सर

परशुरामभाऊ महाचवदालराज्य, पुणा.ादे

डॉ॰ स॰ ह॰ देशपांडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, कोश नकृचष-असगशास्त्, असगशास्त् चवभार्,
मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई; माजमराठी स मंपा्यमंदिकोश न, ‘समाज प्रबविश्वकोधीन ठेवकोश नि पचत्रकोश ना’ , पुणाादे.
प्रा॰ श खैलजा कि॰ देशमरमुख, एम.एससमराठी.; एम.चफलल., प्राधराज्याचपकोश ना, सा मंस्तित्वखराज्यकोश नमराठी चवभार्, चकोश नशवकोश निि मं्यमंदि

िादेलाराम महाचवदालराज्य, ििगर्ादेट, मु मंबई; ठी ाणाादे.

शीमती िषाली देहाडराय, एम.ए.; एम.चफलल., माजमराठी अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळमराठी, एस्.एन्.डमराठी.टमराठी. महाचवदालराज्य,
पुणाादे; अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य चशक्षणा स मंससा, पुणा.ादे
डॉ॰ शीमती िसरमुधा धागेमिार, एम.ए. (मु मंबई); एम.ए. (ऑक्सफडग); एललएलल.बमराठी. (मु मंबई); पमराठीएच.डमराठी.

(ल मं डवकोश नि), माजमराठी प्राधराज्याचपकोश ना, चवधीन ठेमराठी चवभार्, पुणाादे चवदापमराठीठी ; कोश नाराज्यगकोश नारमराठी स मंिाचलकोश ना, ‘मस्तित्वल्टपल ॲक्शवकोश नि चरसिग र्च ग्रूप’ 
(मार्ग), वकोश निवमराठी च्यमंदिलमराठी.

वदिंगेत य॰ ज॰ धारूरकर, एम.ए. (इचती मंडळहास); एम.ए. (राज्राज्यशास्त्); एम.एड.; एललएलल.बमराठी.;

डमराठी.पमराठी.एड., चवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, फगराज्युगसवकोश नि महाचवदालराज्य, पुणा.ादे

शी॰ ए॰ रा॰ ध लोंगेडे, बमराठी.ए.; बमराठी.कोश नॉम. (ल मं डवकोश नि), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा चशक्षणा स मंिालकोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणाादे.
डॉ॰ रमेश िा॰ ध लोंगेडे, एम. ए. (इ मंगजमराठी); एम.ए. (भाषाचवज्ञाावकोश नि); पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न भाषाचवज्ञाावकोश नि
चवभार्, डादेक्कवकोश नि कोश नॉलादेज अर अँड पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट चरसिग इस्तित्वन्यवर सटट्यनट, पुणाादे.
वदिंगेत म॰ िा॰ ध लोंड, एम.ए.; एललएलल.बमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, मराठी मराठी चवभार्, एस्तित्वल्फन्यवर सटवकोश नि

महाचवदालराज्य; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा स मंिालकोश न, मराठी मराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ; माजमराठी स मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी वाङमराज्यकोश नविश्वकोश, मु मंबई.

शी॰ ि॰ वि॰ वकोश निगेरकर, एम.ए.; आय.पमराठी.एस्.; कोश नमा मंड मंट, जवकोश निरल हविश्वकोमर्ाडगस् व डाराज्यरादेक्टर, चसस्तित्ववहल
चडफादेन्यवर स, महाराष्ट्र राज्राज्य, मु मंबई.

डॉ॰ मवको॰ प्र॰ वकोश नििलकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; चडप.टादेक.; ए.आर.समराठी., स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, अणाुकोश नहेंद्रमराठीराज्य

भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्, भाभा अणाुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नहेंद्र, मु मंबई.

शीमती अवमता वकोश निायगेांिकर, बमराठी.ए. (ऑ.); एम.एस्.डब्दल्राज्यन., टाटा समाजचवज्ञाावकोश नि स मंससा, मु मंबई; वाई.
शीमती रेखा अशवकोक ववकोश निगेडे, बमराठी.ए. (ऑ.), एम.एस्.समराठी.आय.टमराठी., वाई.
प्रा॰ शी॰ बा॰ ववकोश निबंधे, डमराठी.समराठी.ई.; ए.एम.आय.ई. (भारती मंडळ), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, ससापतराज्य
अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी चवभार्, स्तित्ववहक्टविश्वकोचरराज्या ज्राज्युचबलमराठी टादेस्तित्वक्वकोश निकोश नल इस्तित्वन्यवर सटट्यनट (वमराठीर चजजामाती मंडळा टादेस्तित्वक्वकोश निकोश नल इस्तित्वन्यवर सटट्यनट)
अर अँड र्वहन्यवर मर्न्मेंट पॉचलटादेस्तित्वक्वकोश निकोश न, मु मंबई.

शी॰ बाळ ज॰ पंवडत, एम.ए.; एललएलल.बमराठी.; साचहतराज्य चवशार्यमंदि, क्रमराठीडासममराठीक्षकोश न व लादेखकोश न;
क्रमराठीडास मंघटकोश न; चक्रकोश नादेट समालविश्वकोिकोश न व माजमराठी रणाजमराठी चक्रकोश नादेटपटन; चवश्वसती मंडळ, श्रमराठी. ज्ञाावकोश निादेश्वर महाराज ्यमंदिादेवससावकोश नि,
आळ मं्यमंदिमराठी; पुणाादे.

प्रा॰ र॰ वि॰ पंवडत, एम.वहमराठी.एससमराठी. (ऑ.), प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, शरमराठीररिवकोश निाशास्त् चवभार्, पशुवैदकोश न
महाचवदालराज्य, वकोश निार्पनर.
वदिंगेत मा॰ भ॰ पंत, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ,ादे पुणा.ादे
शी॰ शां॰ द॰ पटिध्कवकोश नि, माजमराठी सहस मंपा्यमंदिकोश न, शादेती मंडळकोश नमराठी व शादेती मंडळकोश नरमराठी, पुणा.ादे

सा मंर्लमराठी.

प्रा॰ सी॰ आर॰॰ पटिध्कवकोश नि, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभार्, चववलगडवकोश नि महाचवदालराज्य,

डॉ॰ शीकांत परांजपे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, स मंरक्षणा व सामचरकोश न शास्त् चवभार्, पुणाादे
चवदापमराठीठी , पुणा.ादे
डॉ॰ स॰ य॰ परांजपे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.ए.एस्.एफ. (मु मंबई), माजमराठी प्रािाराज्यग, मॉडवकोश निग कोश नॉलादेज,

पुणाादे; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्, र्विश्वकोवा चवदापमराठीठी , र्विश्वकोवा; प्रमुख, स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि समन्यवर वराज्य
चवभार्, ्यमंदिमराठीवकोश निावकोश निास म मंर्ादेशकोश नर हॉस्तित्वसपटल, पुणाादे.

वदिंगेत शं॰ आ॰ परांडेकर, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, राजाराम महाचवदालराज्य, कोश नविश्वकोल्हापनर;

माजमराठी प्रािाराज्यग, ्यमंदिादेवि मं्यमंदि महाचवदालराज्य, अजुगवकोश निवकोश निर्र; (चज. कोश नविश्वकोल्हापनर).

डॉ॰ सरमुधाकर पिार, एम.ए.; बमराठी.एड.; समराठी.जादे.; पमराठीएच.डमराठी., चवकोश निराज्यविश्वकोजकोश न, वकृत्ताने महापत्रचवदा चशक्षणाक्रम,
राज्यशव मंती मंडळराव िवहाणा महाराष्ट्र मुक्ती मंडळ चवदापमराठीठी , वकोश निाचसकोश न; प्रपाठी कोश न व प्रमुख, वकृत्ताने महापत्रचवदा चवभार्, डॉ. बाबासाहादेब
आ मंबादेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंर्ाबा्यमंदि.

डॉ॰ गे॰ मवको॰ पाटील, एम.ए.; एललएलल.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश नकृती मंडळ चवभार्,
शासकोश नमराठीराज्य ज्ञाावकोश नि चवज्ञाावकोश नि महाचवदालराज्य, और मंर्ाबा्यमंदि.
प्रा. िंाकांत प॰ पाटील, एम.एससमराठी.; डमराठी.एच.ई.; एललएलल.बमराठी.; डमराठी.जादे.; प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि

चवभार्, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदालराज्य, वाई.

प्रा॰ भ॰ दे॰ पाटील, एम.ए.; बमराठी.टमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, राजाराम महाचवदालराज्य, कोश नविश्वकोल्हापनर.
डॉ॰ शा॰ दा॰ पाटील, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि व सनकमजमराठीवचवज्ञाावकोश नि चवभार्,
पुणाादे चवदापमराठीठी , पुणाादे.
वदिंगेत ह॰ कि॰ पाटील, बमराठी.एजमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा अधीन ठेमराठीक्षकोश न, शादेती मंडळकोश नमराठी शाळा (मा मंजरमराठी); चवकोश निरमराठीक्षकोश न, शादेती मंडळकोश नमराठी

शाळा, मु मंबई; पुणाादे.

प्रा॰ विववकोश निता वि॰ पालकर, बमराठी.ए.; एललएलल.एम., प्राधराज्याचपकोश ना, चवधीन ठेमराठी महाचवदालराज्य, पुणाादे.
डॉ॰ का॰ गे॰ वपत्रे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा चब्रर्ादेचडअर, पुणाादे.
वदिंगेत िा॰ ल॰ परमुरवकोवहत, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्, फगराज्युगसवकोश नि
महाचवदालराज्य, पुणाादे.
शी॰ के॰ शं॰ प केंडसे, सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा मादेजर जवकोश निरल; डाराज्यरादेक्टर जवकोश निरल फाइवकोश निॅस्तित्वन्यवर सअल सलॅववकोश निर्, आमापूर्वी

हादेडेॉटगस;ग पमराठी.एस्.समराठी.टमराठी.; एच.समराठी.टमराठी.; एम.ए. (इचती मंडळहास); एम.आय.ई. (इ मंचडराज्या); एम.बमराठी.आय.एम.
(राज्यन.कोश नादे.); एन्.एस्.एम. (राज्यन.एस.ए.) पुणाादे.
डॉ॰ सरमु॰ वकोश नि॰ प केंडसे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश नकृती मंडळ चवभार्, चव्यमंदिभग महाचवदालराज्य, अमरावती मंडळमराठी.
शी॰ प्रकाश पेठे, जमराठी.डमराठी.आचग, ए.आय.आय.ए., वासती मंडळुचशल्पज्ञा, बडविश्वको्यमंदि.ादे

प्रा॰ रा॰ वकोश निा॰ पवकोखरकर, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष); राष्ट्रभाषा प्रवमराठीणा, प्राधराज्यापकोश न, कोश नमराठीटकोश नचवज्ञाावकोश नि चवभार्,

महातमा फुलादे कोश नकृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (चज. अहम्यमंदिवकोश निर्र).

डॉ॰ मीवकोश निा प्रधावकोश नि, एम.एससमराठी., पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्याचपकोश ना, सा मंस्तित्वखराज्यकोश नमराठी चवभार्, मु मंबई चवदापमराठीठी ,
मु मंबई
डॉ॰ हेमिंा कि॰ प्रधावकोश नि, एम.एससमराठी. (मु मंबई); एससमराठी.डमराठी. (कोश नहेंचब्रज); वैज्ञााचवकोश निकोश न, प्राधराज्यापकोश न व अचधीन ठेषाती मंडळा,

हविश्वकोममराठी भाभा चवज्ञाावकोश नि चशक्षणा कोश नहेंद्र, टाटा इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ फ मंडामहेंटल चरसिग, मु मंबई; स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य
मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.

डॉ॰ रा॰ प॰ प्रभरमुिे, एम.बमराठी.बमराठी.एस्.; डमराठी.समराठी.ओ., स्त्मराठीरविश्वकोर् व प्रसनचती मंडळशास्त् ती मंडळज्ञा, खाजर्मराठी वैदकोश नमराठीराज्य

वराज्यवसाराज्य, वाई.

वदिंगेत वकोश निा॰ ह॰ फडके, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, र्चणाती मंडळ चवभार्, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदालराज्य, मु मंबई.
अविवकोश निाश परमु॰ फाटक, एम.बमराठी.बमराठी.एस्., खाजर्मराठी वैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, राजर्ुरुवकोश निर्र (चज. पुणा)ादे .
प्रा॰ मवको॰ परमुं॰ फाटक, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्, चववलगडवकोश नि महाचवदालराज्य, सा मंर्लमराठी.
शी॰ ध खै॰ शं॰ फाळके, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), साती मंडळारा रविश्वकोड (चज. साती मंडळारा).
डॉ॰ शीकानत बहरमुलकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., चवभार् प्रमुख, स मंसकोश नकृती मंडळ चवभार्, चटळकोश न महाराष्ट्र
चवदापमराठीठी , पुणा.ादे
प्रा॰ सरमुहास बहरमुळकर, जमराठी.डमराठी.आटग (पहेंवटर्), चित्रकोश नार, सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, सर जादे. जादे. सकोश ननल

ऑफ आटग, मु मंबई; माजमराठी स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.

डॉ॰ वकोश निी॰ गें॰ बापट, एम.कोश नॉम.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, वाचणाज्राज्य आचणा वराज्यवससापवकोश नि
चवभार्; प्रमुख, स मंर्णाकोश न कोश नहेंद्र, डॉ. बाबासाहादेब आ मंबादेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंर्ाबा्यमंदि.
वदिंगेत परमु॰ वि॰. बापट, एम.ए.; ए.एम.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, पुणाादे चवदापमराठीठी ; च्यमंदिलमराठी

चवदापमराठीठी ; पुणा.ादे

प्रा॰ ज्यवकोती बाििे, एम.ए.; एम.एड.; फुल ब्राईट  इच्छिात्रवकृत्ताने महामराठी; अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य चशक्षणा स मंससा,
पुणाादे.
प्रा॰ रूमा बािीकर, एम.ए.; वचरष अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळमराठी, टाटा समाजचवज्ञाावकोश नि स मंससा, मु मंबई.
प्रा॰ शी॰ वकोश निा॰ बेहेरे, प्राधराज्यापकोश न, लकममराठीवकोश निाराराज्यणा इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ टादेक्वकोश निॉलॉजमराठी, वकोश निार्पनर.

डॉ॰ शी॰ वयं॰ बवकोकील, एम.ए.; ए.एम.; पमराठीएच.डमराठी.; डवकोश निफविश्वकोसग रमराठीसिग फादेलविश्वको, रॉिादेसटर (राज्यन.एस.ए.)

चवदापमराठीठी ; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रािाराज्यग, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवदालराज्य, मु मंबई; फगराज्युगसवकोश नि महाचवदालराज्य, पुणाादे; माजमराठी अभराज्यार्ती मंडळ

प्राधराज्यापकोश न, आय.एम.डमराठी.आर. पुणा;ादे अधराज्यक्ष, महाराष्ट्र ती मंडळतवज्ञाावकोश नि पचरष्यमंदि (२००२–२००८); आजमराठीव स्यमंदिसराज्य
(१९६२ पासनवकोश नि) डादेक्कवकोश नि एज्राज्युकोश नादेशवकोश नि सविश्वकोसाराज्यटमराठी, पुणा.ादे

डॉ॰ शवशकांत रा॰ बवकोटे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्, चकोश नसवकोश नि वमराठीर
महाचवदालराज्य, वाई.
प्रा॰ वि॰ वि॰ बवकोरकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, असगशास्त् चवभार्, डॉ. बाबासाहादेब

आ मंबादेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंर्ाबा्यमंदि.

शी॰ गेवकोपाळ विठ्ठल भंडारे, बमराठी.ए.; राष्ट्रमराठीराज्य सुदृढती मंडळा ्यमंदिल चवकोश नि्यमंदिस्पर्धेशकोश न; चवकोश निवकृत्ताने महा क्रमराठीडा चवकोश नि्यमंदिस्पर्धेशकोश न
(एन्.एफ.समराठी.), महाराष्ट्र राज्राज्य; वाई.
प्रा॰ वकोश निीवलमा भडभडे, बमराठी.कोश नॉम.; एललएलल.एम.; प्राधराज्याचपकोश ना, आय.एलल.एस्. चवधीन ठेमराठी महाचवदालराज्य, पुणाादे.

वाई.

वदिंगेत ि॰ गे॰ भदे, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रभारमराठी चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य,

वदिंगेत अ॰ के॰ भागेित, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रािाराज्यग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवदालराज्य, वाई.
वदिंगेत दरमुगे्या भागेित, एम.ए.; लादेचखकोश ना, मु मंबई.
डॉ॰ वकोश निवलवकोश निी भागेित, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; जमराठी.डमराठी.आटग; ए.एम.; अचधीन ठेवराज्याखाती मंडळमराठी, सर जादे. जादे. सकोश ननल
ऑफ आटग, मु मंबई.
शी॰ भा॰ वि॰ भागेित, एफ.समराठी.आय.; ए.समराठी.आरल.ए.; डमराठी.कोश नॉम., भनदृशराज्य वासती मंडळुचशल्पज्ञा व उदावकोश निचवदा

सलार्ार, पुणा.ादे

डॉ॰ विद्यरमुत भागेित, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; चडसलविश्वकोमा भाषाशास्त्; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रपाठी कोश न, पुणाादे चवदापमराठीठी ,
पुणाादे; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा स मंिालकोश न, क्रा मंचती मंडळज्राज्यविश्वकोती मंडळमराठी साचवत्रमराठीबाई फुलादे, स्त्मराठी अभराज्यास कोश नहेंद्र, पुणाादे चवदापमराठीठी , पुणाादे.
शीमती वशलपा िं॰ भारसकर, बमराठी.एससमराठी., वाई.
वदिंगेत य॰ तयं॰ भालेराि, एम.बमराठी.बमराठी.एस्., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा वैदकोश नमराठीराज्य अचधीन ठेकोश नारमराठी, वाई.

प्रा॰ अ॰ शी॰ भािे, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभार्, सर परशुरामभाऊ

महाचवदालराज्य, पुणाादे.

वदिंगेत शी॰ द॰ भािे, एम.एससमराठी.; बमराठी.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्, उपप्रािाराज्यग,
सर परशुरामभाऊ महाचवदालराज्य, पुणा.ादे
डॉ॰ शी॰ मा॰ भािे, एम.ए.; एम.चफलल.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, र्चणाती मंडळ चवभार्, वकोश निौरविश्वकोसजमराठी

वाचडराज्या महाचवदालराज्य; चवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ टादेक्वकोश निॉलॉजमराठी, पवई, मु मंबई; चिटणामराठीस, भारती मंडळ
इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, पुणाादे.
वदिंगेत ब॰ िा॰ वभडे, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रािाराज्यग व प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभार्, सर

परशुरामभाऊ महाचवदालराज्य, पुणा.ादे

शी॰ शं॰ गेवको॰ वभडे, चडसलविश्वकोमा इवकोश नि सुपरवाराज्यिंरमराठी अर अँड फविश्वकोरमवकोश निचशप; राज्य मंत्रविश्वकोपकोश नरणा ती मंडळ मंत्रज्ञा; उतपा्यमंदिकोश नती मंडळा
चवषराज्यािादे सवराज्य मंसादेवमराठी प्रचशक्षकोश न व लादेखकोश न, ठी ाणाादे.
डॉ॰ सरमुभाष भेणडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, असगशास्त् चवभार्, कोश नमराठीर्मितती मंडळ

महाचवदालराज्य; माजमराठी प्रािाराज्यग, श्रमराठी राजससावकोश निमराठी सादेवास मंघ महाचवदालराज्य, मु मंबई; माजमराठी अधराज्यक्ष, अचखल भारती मंडळमराठीराज्य
मराठी मराठी साचहतराज्य स मंमादेलवकोश नि, कोश नराड; मु मंबई.

डॉ॰ एस्॰ एस्॰ भवकोसले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., चवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मराठी मराठी चवभार्, डॉ. बाबासाहादेब

आ मंबादेडकोश नर मराठी वाडा चवदापमराठीठी , और मंर्ाबा्यमंदि; स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई;
और मंर्ाबा्यमंदि.
वदिंगेत अरकिद मंगेरूळकर, एम.ए.; स मंर्मराठीती मंडळती मंडळज्ज्ञा, सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, स मंसकोश नकृती मंडळ-प्राकोश नकृती मंडळ

चवभार्, सर परशुरामभाऊ महाचवदालराज्य, पुणाादे.
डॉ॰

ए॰

आर॰॰

मसलेकर,

आय.एफ.एस्.;

एम.एससमराठी.

(हॉल मं ड);

ए.आय.एफ.समराठी.;

ए.आय.बमराठी.आय.एम.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा मुखराज्य ववकोश निस मंरक्षकोश न, भारती मंडळमराठीराज्य ववकोश निसादेवा चवभार्, महाराष्ट्र राज्राज्य,
पुणाादे.

प्रा॰ मरमु॰ का॰ महाजवकोश नि, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्, चव्यमंदिभग महाचवदालराज्य,
अमरावती मंडळमराठी.

डॉ॰ सरमुहास महाजवकोश नि, बमराठी.ए.; एम.कोश नॉम.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, वाचणाज्राज्य चवभार्, वकोश निादेस वाचडराज्या वाचणाज्राज्य
महाचवदालराज्य, पुणाादे.
शीमती दीपाली रतवकोश नि मावकोश निे, बमराठी.कोश नॉम., एम.एस्.समराठी.आय.टमराठी., वाई.
शी॰ शीमंत मावकोश निे, कोश नकृषकोश नविश्वकोन्नती मंडळमराठी; वकृत्ताने महासमन्यवर वराज्यसकोश न, ्यमंदिै. ्यमंदिादेशविश्वकोन्नती मंडळमराठी; स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य जलस मंधीन ठेारणा

सलार्ार पचरष्यमंदि; मावकोश निसादेवमराठी प्राधराज्यापकोश न, अकोश नविश्वकोला महाचवदालराज्य, अकोश नविश्वकोला.
वदिंगेत दता मारूलकर, स मंर्मराठीती मंडळ सममराठीक्षकोश न; लादेखकोश न, पुणा.ादे

डॉ॰ वमकलद मालशे, एम.ए. (मु मंबई चवदापमराठीठी ); एम.चलट. (सहें्ट्रल इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ इ मंस्तित्वगलश,
है्यमंदिराबा्यमंदि); पमराठीएच.डमराठी. (मु मंबई चवदापमराठीठी ); शास्त्मराठीराज्य कोश न मंठी स मंर्मराठीती मंडळािमराठी प्यमंदिचवकोश ना (मु मंबई चवदापमराठीठी ); प्राधराज्यापकोश न,
इ मंगजमराठी भाषा व साचहतराज्य, आय.आय.टमराठी., पवई, मु मंबई.

वदिंगेत वद॰ द॰ माहरमुलकर, एम.ए.; चडप.वलस्तित्वगवस्तित्वसटक्स (एवडबरविश्वको), चवकोश निवकृत्ताने महा प्रपाठी कोश न व प्रमुख,
भाषाशास्त्चवभार्, महाराजा सराज्याजमराठीराव चवदापमराठीठी , बडविश्वको्यमंदि.ादे
प्रा॰ गेजमल माळी, एम.ए.; प्राधराज्यापकोश न, माजमराठी मराठी मराठी चवभार् प्रमुख, ्यमंदिादेवचर्रमराठी महाचवदालराज्य; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा

प्रािाराज्यग, प मं. जवाहरलाल वकोश निादेहरू महाचवदालराज्य; माजमराठी अधराज्यक्ष, मराठी वाडा साचहतराज्य पचरष्यमंदि, मराठी मराठी साचहतराज्य
महाम मंडळ; स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ; अधराज्यक्ष, मराठी वाडा साचहतराज्य स मंमादेलवकोश नि,
वसमस, २००८, और मंर्ाबा्यमंदि.

वदिंगेत शवशकांत माळी, एम.एससमराठी. माजमराठी अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, हुपरमराठी महाचवदालराज्य; उपस मंपा्यमंदिकोश न, ्यमंदिै.
लविश्वकोकोश नमती मंडळ, सा मंर्लमराठी.
वदिंगेत िा॰ वि॰ वमराशी, एम.ए.; सन्यवर मान्यवर राज्य डमराठी.चलट. (मु मंबई, सार्र व वकोश निार्पनर चवदापमराठीठी ), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा

प्रािाराज्यग व प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश नकृती मंडळ चवभार्, चव्यमंदिभग महाचवदालराज्य, अमरावती मंडळमराठी; भनती मंडळपनवग सन्यवर मान्यवर राज्य स मंिालकोश न, प्यमंदिवराज्युत्ताने महार

चवभार् (मावकोश निवराज्य शाखा) व सन्यवर मान्यवर राज्य प्राधराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास आचणा स मंसकोश नकृती मंडळमराठी, वकोश निार्पनर चवदापमराठीठी ,
वकोश निार्पनर.

वदिंगेत आबासाहेब मरमुजरमुमदार, सुप्रचसद्ध इचती मंडळहासस मंशविश्वकोधीन ठेकोश न; स मंर्मराठीती मंडळती मंडळज्ज्ञा आचणा सावगजचवकोश निकोश न कोश नाराज्यगकोश नती मंडळस्पर्धे;
चिटणामराठीस, भारती मंडळ इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, पुणाादे (१९२२–१९४६); ‘समराठी.आराज्य.ई’ राज्या प्यमंदिवमराठीवकोश निादे सन्यवर माचवकोश निती मंडळ.
डॉ॰ शां॰ ब॰ मरमुजरमुमदार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; स मंिालकोश न, वसबाराज्यविश्वकोचसस आ मंती मंडळरराष्ट्रमराठीराज्य सा मंसकोश नकृचती मंडळकोश न व

शैक्षचणाकोश न कोश नहेंद्र, पुणाादे.

डॉ॰ वद॰ आ॰ मरमुळे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा सहाराज्यकोश न स मंिालकोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ
्ट्रॉचपकोश नल चमचटऑरॉलॉजमराठी, पुणा;ादे मावकोश निसादेवमराठी प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्, पुणाादे चवदापमराठीठी , पुणा.ादे
वदिंगेत केशि मेशाम, एम.ए., कोश नवमराठी, कोश नसा-कोश ना्यमंदि मंबरमराठीकोश नार, सममराठीक्षकोश न; चवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, महषापूर्वी ्यमंदिराज्यावकोश नि मं्यमंदि

महाचवदालराज्य व मराठी मराठी चवभार् प्रमुख, मु मंबई चवदापमराठीठी ; माजमराठी स्यमंदिसराज्य-महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी
म मंडळ, कोश नाराज्य्यमंदिा आचणा न्यवर राज्याराज्य सलार्ार सचमती मंडळमराठी, डॉ. बाबासाहादेब आ मंबादेडकोश नर िचरत्र-साधीन ठेवकोश नि सचमती मंडळमराठी, माजमराठी अधराज्यक्ष,
अचखल भारती मंडळमराठीराज्य मराठी मराठी साचहतराज्य स मंमादेलवकोश नि, वकोश निाचसकोश न; मु मंबई.

डॉ॰ म॰ अ॰ मेह केंदळे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश नकृती मंडळ चवभार् व माजमराठी सहराज्यविश्वकोर्मराठी
प्रमुख स मंपा्यमंदिकोश न, स मंसकोश नकृती मंडळ कोश नविश्वकोशचवभार्, डादेक्कवकोश नि कोश नॉलादेज अर अँड पविश्वकोसटगॅज्राज्युएट चरसिग इस्तित्वन्यवर सटट्यनट, पुणा;ादे स मंपा्यमंदिकोश न,
महाभारती मंडळािा सा मंसकोश नकृचती मंडळकोश न कोश नविश्वकोश, भा मंडारकोश नर ओचरए मंटल चरसिग इस्तित्वन्यवर सटट्यनट, पुणाादे.

प्रा॰ शी॰ दा॰ मेह केंदळे, प्राधराज्यापकोश न, राज्यनचवकोश निवहर्मितसटमराठी चडपाटगमहेंट ऑफ कोश नादेचमकोश नल टादेक्वकोश निॉलॉजमराठी, मु मंबई
चवदापमराठीठी , मु मंबई.
शी॰ प्रसाद म लोंडकर, बमराठी.ए.; एललएलल.बमराठी.; माजमराठी न्यवर राज्याचराज्यकोश नवती मंडळ स्यमंदिसराज्य, चजल्हा गाहकोश न न्यवर राज्याराज्यालराज्य,

वसधीन ठेु्यमंदिुर्ग; आ मंबा बार्ाईती मंडळ्यमंदिार, चशळविश्वकोम (चज. वसधीन ठेु्यमंदिुर्ग).

डॉ॰ रा॰ शा॰ मवकोरखंडीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रपाठी कोश न, राज्राज्यशास्त् चवभार्, डॉ.
बाबासाहादेब आ मंबादेडकोश नर मराठी वाडा, चवदापमराठीठी , और मंर्ाबा्यमंदि.
प्रा॰ विश्वास यंद,े जमराठी.डमराठी.आटग (डॉई मंर् अर अँड पहेंवटर्), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, रादेखा व र मंर्चवभार्,

सर जादे. जादे. सकोश ननल ऑफ आटग, मु मंबई.

शीमती पदमा रंगेािारी, एम.ए.; चडसलविश्वकोमा इन् म्राज्युचिंकोश न, अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळमराठी, कोश नवकोश निार्याटकोश न स मंर्मराठीती मंडळ, मु मंबई
चवदापमराठीठी , मु मंबई.
शी॰ अमवकोल महादेि राऊत, एम.ए.; एम.एस्.समराठी.आय.टमराठी., वाई.
शीमती आरती वदलीप राऊत, डमराठी.समराठी.एम.; एम.एस्.समराठी.आय.टमराठी., वाई.
शीमती रूपाली वद॰ राजमावकोश निे, बमराठी.एससमराठी., वाई.
डॉ॰ वि॰ य॰ राजवकोपाधये, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्, इ मंचडराज्यवकोश नि

इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ टादेक्वकोश निॉलॉजमराठी, खरर्पनर (प. ब मंर्ाल); पुणा.ादे

प्रा॰ अशवकोक रावकोश निड,े एम.ए.; एललएलल.बमराठी.; स मंर्मराठीती मंडळािाराज्यग, स मंर्मराठीती मंडळती मंडळज्ज्ञा व वराज्यास मंर्मराठी लादेखकोश न; माजमराठी
स मंिालकोश न, मु मंबई चवदापमराठीठी  स मंर्मराठीती मंडळ कोश नहेंद्र व माजमराठी साहायराज्यकोश न स मंिालकोश न, वकोश निॅशवकोश निल सहेंटर फॉर ्यमंदि परलफॉचमत आतापर्यंर् आटगस,
मु मंबई; माजमराठी स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.

डॉ॰ द॰ र॰ रावकोश निडे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ई.एस्.आय., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख,
प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्, पुणाादे चवदापमराठीठी , पुणा.ादे
डॉ॰ म॰ आ॰ रावकोश निडे, एलल.समराठी.पमराठी.एस्., खाजर्मराठी वैदकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, मु मंबई.
प्रा॰ वि॰ वकोश निा॰ राहाटे, बमराठी.एससमराठी. (कोश नकृचष), कोश नकृचष अचधीन ठेषाती मंडळा व ह मंर्ाममराठी कोश नुलर्ुरू, प मंजाबराव कोश नकृचष

चवदापमराठीठी , अकोश नविश्वकोला.

डॉ॰ िा॰ ब॰ राहरमुडकर, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष); एम.ए. (कोश नॅवकोश नििंस); पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा अचधीन ठेषाती मंडळा
(कोश नकृचष), प मंजाबराव कोश नकृचष चवदापमराठीठी , अकोश नविश्वकोला; पुणाादे.
वदिंगेत प्र॰ िा॰ रेगेे, एम.ए.; एललएलल.एम.; पमराठीएच.डमराठी. (ल मं डवकोश नि), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रािाराज्यग, न्यवर राज्यन लॉ कोश नॉलादेज,

माटु मंर्ा; माजमराठी अधराज्यक्ष व स मंिालकोश न, सारसवती मंडळ कोश नविश्वको-ऑपरादेचटवह बर अँकोश न (मराज्यार्या.), मु मंबई.

डॉ॰ म॰ शं॰ रेगेे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्, इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ साराज्यन्यवर स,
मु मंबई.
डॉ॰ र॰ गेवको॰ लागेू, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., चवज्ञाावकोश निचवषराज्यकोश न लादेखकोश न, हविश्वकोममराठी भाभा चवज्ञाावकोश नि चशक्षणा कोश नहेंद्र,

टाटा इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ फ मंडामहेंटल चरसिग, मु मंबई.

डॉ॰ मवकोश निवकोहर लवकोहार, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., इचती मंडळहास चवभार्, चशवाजमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्हापनर.
वदिंगेत शी॰ भा॰ िि्कर, एम.ए.; डमराठी.चलट., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रमुख, स मंसकोश नकृती मंडळ चवभार्, वकोश निार्पनर चवदापमराठीठी ,
वकोश निार्पनर.
डॉ॰ अलका िाडकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. प्रपाठी कोश न, मावकोश निसशास्त् चवभार्, पुणाादे चवदापमराठीठी , पुणा.ादे
डॉ॰ विजया िाड, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एड.; एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; सन्यवर मान्यवर राज्य डमराठी. चलट (कोश नविश्वकोल मंबविश्वको चवदापमराठीठी );

लादेचखकोश ना; माजमराठी प्रािाराज्यार्या, आवकोश नि मं्यमंदिमराठीलाल पविश्वको्यमंदिार कोश नचवकोश निष महाचवदालराज्य, सा मंती मंडळाकोश नच ग्रूिं; अधराज्यक्ष – अचखल भारती मंडळमराठीराज्य
बालकोश नुमार साचहतराज्य स मंमादेलवकोश नि; मावकोश निव स मंसाधीन ठेवकोश नि चवकोश नास, पविश्वको्यमंदिार चवदा स मंकोश नुल; महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश
चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई.

शी॰ गेजावकोश निवकोश नि िामवकोश निािाय्क, एम.एससमराठी., शास्त्ज्ञा, समससाचवकोश निकोश न (आराज्यसविश्वकोटविश्वकोप) चवभार्, भाभा अणाुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि
कोश नहेंद्र, मु मंबई.
शीमती कांता पां॰ िेताळ, बमराठी.एससमराठी.; डमराठी. फामग., कोश नरा मंडादेवाडमराठी (चज. सा मंर्लमराठी).
डॉ॰ भारती ि खैशंपायवकोश नि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. (स मंर्मराठीती मंडळ); स मंर्मराठीती मंडळ प्रवमराठीणा; प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, स मंर्मराठीती मंडळ व

वकोश निाट्यशास्त् चवभार्, चशवाजमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्हापनर.

शीमती वहांगे ई शू, चिवकोश निमराठी लादेचखकोश ना, वकोश निवमराठी च्यमंदिलमराठी.
वदिंगेत॰ मवको॰ जा॰ शहािे, बमराठी.ए. (ऑवकोश निस)ग ; चवशादेष अधराज्यराज्यवकोश नि, टविश्वकोरराँटविश्वको चवदापमराठीठी , टविश्वकोरराँटविश्वको (कोश नॅवकोश निडा);
चवकोश निवकृत्ताने महा स मंपकोश नार्याचधीन ठेकोश नारमराठी, परराष्ट्र स मंब मंधीन ठे म मंत्रालराज्य, भारती मंडळ सरकोश नार; माजमराठी स मंिालकोश न, वकृत्ताने महापत्रचवदा चवभार्, पुणाादे
चवदापमराठीठी ; स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य भाषा सलार्ार म मंडळ, पुणाादे.

प्रा॰ मावकोश निकसगेराि ब॰ कशगेटे, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, कोश नकृचष
अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी चवभार्, महातमा फुलादे कोश नकृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी (चज. अहम्यमंदिवकोश निर्र); वाई.
वदिंगेत आ॰ ब॰ कशदे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अधराज्यक्ष, सरसवती मंडळमराठी वश्यमंदिादे चशक्षणा स मंससा; प्रािाराज्यग, डमराठी. डमराठी.

वश्यमंदिादे सरकोश नार महाचवदालराज्य, कोश नविश्वकोल्हापनर.

डॉ॰ सिाती वशरिाडकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., लादेचखकोश ना व स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न; प्राधराज्याचपकोश ना, समाजशास्त् चवभार्,
पुणाादे चवदापमराठीठी , पुणाादे.
डॉ॰ र॰ ि खै॰ वशरि खैकर, एम.बमराठी.बमराठी.एस्.; डमराठी.पमराठी.एम. (इ मंगल मं ड), माजमराठी मावकोश निसादेवमराठी प्राधराज्यापकोश न,

मावकोश निसचिचकोश नतसा चवभार्, बमराठी. जादे. मादेचडकोश नल कोश नॉलादेज, पुणा;ादे र्वहवकोश निगमहेंट मादेचडकोश नल कोश नॉलादेज, और मंर्ाबा्यमंदि, सविश्वकोलापनर व

चमरज; माजमराठी स्यमंदिसराज्य, मावकोश निचसकोश न आरविश्वकोगराज्य सलार्ार सचमती मंडळमराठी, भारती मंडळ सरकोश नार; माजमराठी अधीन ठेमराठीक्षकोश न, मधराज्यवती मंडळापूर्वी
मवकोश निविश्वकोरुगणाालराज्य, राज्यादेरवडा व एन्.एम. मवकोश निविश्वकोरुगणाालराज्य, ठी ाणाादे; मावकोश निचिचकोश नतसकोश न, पुणाादे.

प्रा॰ सरमु॰ स॰ वशरवकोडकर, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्, श्रमराठीवारणाा महाचवदालराज्य, वारणाावकोश निर्र
(चज. कोश नविश्वकोल्हापनर).
शी॰ अ॰ िा॰ श केंडे, एम.एससमराठी., सहाराज्यकोश न प्राधराज्यापकोश न, टादेचलस्तित्ववहजवकोश नि ए मंचजचवकोश निअवरर् चवभार्, चफल्म अर अँड

टादेचलस्तित्ववहजवकोश नि इस्तित्वन्यवर सटट्यनट, पुणाादे.

डॉ॰ रूकसावकोश निा शेख-मरमुल्ला, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, वह्यमंदिमराठी चवभार्, ्यमंदिचहवडमराठी
महाचवदालराज्य, ्यमंदिचहवडमराठी; स्यमंदिसराज्या, वह्यमंदिमराठी अभराज्यास म मंडळ, चशवाजमराठी चवदापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्हापनर; ्यमंदिचहवडमराठी.

वदिंगेत वकोश निा॰ स॰ शीखंडे, बमराठी.ए.; एललएलल.बमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा चजल्हा व सत्र न्यवर राज्याराज्याधीन ठेमराठीश; माजमराठी

अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, चवचधीन ठे महाचवदालराज्य, बादेळर्ाव; मु मंबई.

डॉ॰ वद॰ शं॰ शवकोत्री, एम.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, औषचधीन ठेचक्रराज्याचवज्ञाावकोश नि चवभार्, बमराठी. जादे. वैदकोश नमराठीराज्य
महाचवदालराज्य, पुणाादे; माजमराठी स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; पुणाादे.
शी॰ गेवको॰ वि॰ सप्रे, बमराठी. ई., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा स मंिालकोश न, ती मंडळ मंत्रचशक्षणा चवभार्, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणाादे.
वदिंगेत मवकोश निवकोहरराय सरदेसाय, एम.ए. (मु मंबई); डमराठी.चलट. (पॅचरस), प्रमुख, फहेंि-पविश्वकोती मंडळुगर्मराठीज चवभार्,

मु मंबई चवदापमराठीठी ; प्रमुख स मंपा्यमंदिकोश न, ‘कोश ना नोंकोश नणामराठी चवश्वकोश नविश्वकोश’, उपाधराज्यक्ष, र्विश्वकोवा-कोश ना नोंकोश नणामराठी अकोश ना्यमंदिादेममराठी, ती मंडळाळर्ाव (र्विश्वकोवा
राज्राज्य).

डॉ॰ द॰ कि॰ सलगेर, एम.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, शरमराठीरचक्रराज्याचवज्ञाावकोश नि चवभार्, गर अँट मादेचडकोश नल

कोश नॉलादेज, मु मंबई; माजमराठी प्रािाराज्यग, कोश नकृषणाा इस्तित्वन्यवर सटट्यनट ऑफ मादेचडकोश नल साराज्यन्यवर सादेस, कोश नराड.

प्रा॰ प्र॰ पी॰ सांबमूतण, बमराठी.ए.; पमराठी.एलल. (िादेन्नई), प्रपाठी कोश न स मंर्मराठीती मंडळ चवभार्, मद्रास चवदापमराठीठी ; प्राधराज्यापकोश न,
स मंर्मराठीती मंडळशास्त्, वराज्य मंकोश नटादेश्वर चवदापमराठीठी , चती मंडळरुपती मंडळमराठी; चवदापमराठीठी  अवकोश निु्यमंदिावकोश नि आराज्यविश्वकोर् पुरसकोश नकृती मंडळ प्राधराज्यापकोश न (१९६७–७०);
िादेन्नई.

शी॰ तयं॰ रा॰ साठे, एम.एससमराठी.; ए.आय.आय.एससमराठी.; चडप. कोश नादेम. टादेक. (बडविश्वको्यमंदिादे), माजमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न,
आरललॅब्दज चल., भाटघर (ती मंडळा. भविश्वकोर); माजमराठी कोश नहेंद्रमराठीराज्य औदविश्वकोचर्कोश न सलार्ार, वकोश निवमराठी च्यमंदिलमराठी; मु मंबई.
डॉ॰ य॰ स॰ साठे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (वकोश निॉसग कोश नॅरविश्वकोलाराज्यवकोश निा), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, सा मंस्तित्वखराज्यकोश नमराठी

चवभार्, मु मंबई चवदापमराठीठी , मु मंबई.

डॉ॰ ल॰ वकोश निा॰ साठे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, प्यमंदिासगचवज्ञाावकोश नि चवभार्,
वालि मं्यमंदि अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी महाचवदालराज्य, सा मंर्लमराठी.
वदिंगेत सतयरंजवकोश नि साठे, बमराठी.ए.; एललएलल.एम.; एस्.जादे.डमराठी. (वकोश निॉसगवादेसटवकोश निग राज्यनचवकोश निवहर्मितसटमराठी), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा

प्रािाराज्यग, आय.एलल.एस्. चवधीन ठेमराठी महाचवदालराज्य; प्राधराज्यापकोश न व मावकोश नि्यमंदि स मंिालकोश न, प्रर्ती मंडळ चवधीन ठेमराठी अधराज्यराज्यवकोश नि स मंससा, पुणाादे.

डॉ॰ ववकोश निम्कला शंकर सारडा, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. (वह्यमंदिमराठी), लादेचखकोश ना, प्रकोश नाशवकोश नि-वराज्यवसाराज्य, ग मंसचवशादेष
प्रचती मंडळषावकोश नि, साती मंडळारा.
डॉ॰ िा॰ मं॰ वसरसीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., राज्राज्यशास्त् चवभार्, पुणाादे चवदापमराठीठी , पुणा.ादे

डॉ॰ गेवको॰ कि॰ सरमुि्, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रािाराज्यग व प्रमुख, चसद्धासग वाचणाज्राज्य आचणा असगशास्त्

महाचवदालराज्य, मु मंबई.

डॉ॰ बी॰ एस्॰ स लोंदे, बमराठी.ई. (टादेचलकोश नॉम); एम.एससमराठी. (ए मंचज.); पमराठीएच.डमराठी., माजमराठी कोश नुलर्ुरू, र्विश्वकोवा
चवदापमराठीठी ; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, इलादेक््ट्रॉचवकोश निकोश नमराठी आचणा स मं्यमंदिादेशवहवकोश नि अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी चवभार्, इ मंचडराज्यवकोश नि इस्तित्वन्यवर सटट्यनट
ऑफ साराज्यन्यवर स, ब मंर्लविश्वकोर.

प्रा॰ वकोश निा॰ शी॰ सवकोमि, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष), प्राधराज्यापकोश न, कोश नकृचष अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी चवभार्, कोश नकृचष महाचवदालराज्य,
पुणाादे.
प्रा॰ प्र॰ वि॰ सवकोिवकोश निी, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भनचवज्ञाावकोश नि चवभार्, फगराज्युगसवकोश नि

महाचवदालराज्य, पुणाादे; माजमराठी स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; पुणाादे.

वदिंगेत शी॰ प॰ सवकोहवकोवकोश निी, एम.ए.; प्राधराज्यापकोश न, ह मंसराज प्रार्जमराठी ठी ाकोश नरसमराठी महाचवदालराज्य, वकोश निाचसकोश न.
वदिंगेत ल॰ ब॰ हरवकोलीकर, एम.ए.; एललएलल.बमराठी.; बमराठी.टमराठी., प्राधराज्यापकोश न वकोश निौरविश्वकोसजमराठी वाचडराज्या महाचवदालराज्य,
पुणाादे.
डॉ॰ कमला शी॰ हडणकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रािाराज्यार्या, प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख,

जमराठीवचवज्ञाावकोश नि चवभार्, ्यमंदिादेवि मं्यमंदि महाचवदालराज्य, अजुगवकोश निवकोश निर्र (चज. कोश नविश्वकोल्हापनर).

शी॰ ि॰ म॰ हडणकर, बमराठी.ई., सहराज्यविश्वकोर्मराठी उपाधराज्यक्ष (उतपा्यमंदिवकोश नि चवभार्), चकोश नल्लोसकोश नर ब्र्यमंदिसग चल.,
चकोश नल्लोसकोश नरवाडमराठी (चज. सा मंर्लमराठी).
प्रा॰ मवकोही-इदीवकोश नि हावजवकोश निी, एम.ए.; एललएलल.बमराठी., प्राधराज्यापकोश न, अरादेचबकोश न, एस्. पमराठी. कोश नॉलादेज, श्रमराठीवकोश निर्र

(जम्मन व कोश नाशममराठीर राज्राज्य).

प्रा॰ म॰ द॰ हातकिंगेलेकर, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्रािाराज्यग, चववलगडवकोश नि महाचवदालराज्य, सा मंर्लमराठी; आजमराठीव
सभास्यमंदि, डादेक्कवकोश नि एज्राज्युकोश नादेशवकोश नि सविश्वकोसाराज्यटमराठी, पुणाादे; अधराज्यक्ष, अचखल भारती मंडळमराठीराज्य साचहतराज्य स मंमादेलवकोश नि, सा मंर्लमराठी; सा मंर्लमराठी.
प्रा॰ वकोश निाओफरमुसा वहराई, सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, कोश नविश्वकोकोश नविश्वकोर्ाकोश नुइवकोश नि चवदापमराठीठी , टविश्वकोचकोश नओ (जपावकोश नि).
डॉ॰ सेवकोश नि-इवि वहसामातसरमु, डाराज्यरादेक्टर, इ मंटरवकोश निॅशवकोश निल सविश्वकोसाराज्यटमराठी फॉर एज्राज्युकोश नादेशवकोश निल इन्यवर फमस्पर्धेशवकोश नि, टविश्वकोचकोश नओ

(जपावकोश नि).

प्रा॰ म॰ द॰ हेवगेष्टे, एम.एससमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, जमराठीवरसाराज्यवकोश निशास्त् चवभार्, चमरज मादेचडकोश नल
कोश नॉलादेज, चमरज; कोश नविश्वकोल्हापनर.
शी॰ सरमुववकोश निल िसंत हेरकळ, बमराठी.कोश नॉम.; चडसलविश्वकोमा इवकोश नि माराज्यक्रविश्वकोसॉफ्टट ऑचफस अर अँड कोश नम्सराज्यनटर ऑपरादेशवकोश नि,

मादेणावलमराठी (ती मंडळा. वाई).

डॉ॰ क॰ क॰ क्षीरसागेर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा वचरष स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, कोश नहेंद्रमराठीराज्य मधीन ठेमाशराज्या
स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि व प्रचशक्षणा स मंससा, खा्यमंदिमराठी गामविश्वकोदविश्वकोर् आराज्यविश्वकोर्, पुणाादे.
प्रा॰ ि॰ गे॰ क्षीरसागेर, एम.एससमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्, चववलगडवकोश नि

महाचवदालराज्य, सा मंर्लमराठी.

डॉ॰ वि॰ रा॰ जावकोश निसागेर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (वकोश निार्पनर); पमराठीएच.डमराठी. (चवसकोश नॉस्तित्वन्यवर सवकोश नि), सादेवाचवकोश निवकृत्ताने महा
प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्, वकोश निार्पनर चवदापमराठीठी , वकोश निार्पनर.
∎∎∎

कला विभागेातील अभयागेत संपादक
डॉ॰ सरमु॰ वप॰ अष्टपरमुत्रे, जमराठी.डमराठी.आटग (डॉई मंर् आचणा पहेंवटर्); टमराठी.डमराठी.; एस्.टमराठी.समराठी.; समराठी.टमराठी.समराठी.; एम.ए.;
पमराठीएच.डमराठी., वाई.
शी॰ अवमत कारळे, जमराठी.डमराठी.आटग, वाई.
शी॰ संतवकोष गेायकिाड, एस.टमराठी.डमराठी., पािवड (ती मंडळा. वाई).
शी॰ रा॰ बा॰ गेरमुजर, चित्रकोश नार, वाई.
शी॰ प्रमवकोद गेंगेाधर देिरखकर, जमराठी.डमराठी.आटग, साती मंडळारा.
शी॰ आवकोश निंद वकोश निाखरे, जमराठी.डमराठी.आटग, पुणा.ादे
शी॰ सं॰ बा॰ पाटील, जमराठी.डमराठी.आटग, ओर्लादेवाडमराठी (ती मंडळा. कोश नराड).
शी॰ ल॰ वद॰ महामरमुवकोश निी, चित्रकोश नार, वाई.
शी॰ सरमु॰ वद॰ महामरमुवकोश निी, चित्रकोश नार, वाई.
शीमती रईसा रशीद सययद, चित्रकोश नार, पािवड (ती मंडळा. वाई).
∎∎∎

ऋिववकोश निद्श
मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशाला अवकोश निादेकोश न स मंससा मंवकोश निमराठी व वराज्यक्ती मंडळींवकोश निमराठी अवकोश निादेकोश न प्रकोश नारादे साहायराज्य कोश नादेलादे . चवशादेषती मंडळयक्ती स्वतः  इच्छिाराज्याचित्रादे,
र मंर्मराठीती मंडळ पार्यमंदिर्मितशकोश ना, वकोश निकोश नाशादे, वैज्ञााचवकोश निकोश न आचणा ती मंडळा मंचत्रकोश न चवषराज्या मंच्या विकासाराज्या आकोश नकृतराज्या इ. पुरवनवकोश नि वकोश नवा तराज्या मंिा वापर कोश नरण्राज्यास
अवकोश निुमती मंडळमराठी ्यमंदिादेऊवकोश नि तराज्या मंवकोश निमराठी चवश्वकोश नविश्वकोशास महतवािमराठी म्यमंदिती मंडळ कोश नादेलमराठी. तराज्या मंिा कोश नकृती मंडळज्ञाती मंडळापनवगकोश न चवकोश नि्यमंदिस्पर्धेश पुढादे कोश नरमराठीती मंडळ आहविश्वकोती मंडळ.
मादे. आवकोश नि मं्यमंदि आटगस्, पुणाादे.
श्रमराठीमती मंडळमराठी कोश नु मंटादे, माधीन ठेवमराठी, चवलादेपालस्पर्धे (पनवग), मु मंबई.
श्रमराठीमती मंडळमराठी कोश नुलकोश नणाापूर्वी, कोश ना मंिवकोश नि, वाई.
प्रा. कोश नविश्वकोरडादे, रमादेश महा्यमंदिादेव, वाई.

श्रमराठी. ख मंडकोश नर, अजराज्य ि मंद्रशादेखर, मु मंबई.
श्रमराठी. र्विश्वकोसावमराठी, जादे. कोश नादे., स मंगहालराज्य सहाराज्यकोश न, श्रमराठी भवावकोश निमराठी चित्रस मंगहालराज्य व ग मंसालराज्य, औ मंधीन ठे.
श्रमराठी. घाणाादेकोश नर, वस मंती मंडळ मुरलमराठीधीन ठेर, वििवड, पुणा.ादे
न्यवर राज्या. िपळर्ावकोश नर, वकोश निरहेंद्र, और मंर्ाबा्यमंदि.
श्रमराठीमती मंडळमराठी िावरादे, सवकोश निादेहल, वाई.

श्रमराठी. पाटमराठील, कोश नैलास, एम.आराज्य.डमराठी.समराठी., वाई.

श्रमराठी. पविश्वकोळ, जादे. कोश नादे., पुषकोश नराज, राज्यशव मंती मंडळवकोश निर्र, वाई.
मा. प्रमुख स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, कोश नकृचष अवजारादे व राज्य मंत्रादे राज्यविश्वकोजवकोश निा, डॉ. आण्णाासाहादेब वश्यमंदिादे कोश नकृचष अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी

महाचवदालराज्य, महातमा फुलादे कोश नकृचष चवदापमराठीठी , राहुरमराठी, चज. अहम्यमंदिवकोश निर्र.
श्रमराठी. बहुळकोश नर, सुहास, पुणा.ादे

श्रमराठी. बारटक्कादे, वहमराठी. एम. पुणा.ादे
श्रमराठी. माळमराठी, जर््यमंदिमराठीश, बा मंद्रा (पनवग), मु मंबई.

श्रमराठी. चमरजकोश नर, उमरसाहादेब, इ मंचडराज्यवकोश नि म्राज्युचिंकोश नल शॉप, चमरज.
श्रमराठीमती मंडळमराठी लविश्वकोख मंडादे, वकोश निमराठी. चव., वाई.

प्रा. चविारादे, वकोश निरहेंद्र, मावकोश नि्यमंदि सचिव, च्यमंदि मु मंबई (बॉम्बादे) आटग सविश्वकोसाराज्यटमराठी, मु मंबई.
मा. वराज्यवससापकोश न, श्रमराठी र्जावकोश निवकोश नि महाराज स मंससावकोश नि, शादेर्ाव.
मा. वराज्यवससापकोश न, सज्जवकोश निर्ड सादेवा म मंडळ, सज्जवकोश निर्ड.
प्रा. शादेवाळकोश नर, राम, वकोश निार्पनर.
्यमंदिै ‘सकोश नाळ’ कोश नाराज्यार्यालराज्य, पुणा.ादे

श्रमराठी. सडवादेलकोश नर, शमराठील, मु मंबई.

श्रमराठी. सर्यमंदिादेसाराज्य, उमादेश म., ती मंडळाळर्ाव, र्विश्वकोवा.
श्रमराठी. चसवकोश निर्ारवाडमराठी, अचजती मंडळ, वाई.

श्रमराठी. सविश्वकोस,ादे आ. सु. कोश नावकोश निचशवणामराठी (चज. अकोश नविश्वकोला).
श्रमराठीमती मंडळमराठी हादेरकोश नळ, सवाती मंडळमराठी, सुरभमराठी कोश नम्सराज्यनटसग, वाई.
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मराठी विश्वकवकोशात िापरलेली संक्षेपांिी यादी
मराठी संक्षेप

अ. क्र.

अवकोश निुक्रमा मंकोश न

पन.

पनवग

अवकोश निु.

अवकोश निुवा्यमंदि/अवकोश निुवा्यमंदिकोश न

°फॅ.

अ मंश फॅरादेवकोश निहाइट (ती मंडळापमावकोश नि)

अर अँचप.

अर अँचपअर

म.

मराठी मराठी

आ मं.ए.

आ मंती मंडळरराष्ट्रमराठीराज्य एकोश नकोश न

म. शमराठी.

मराठी मराठी शमराठीषगकोश नासग

इ.

इतराज्या्यमंदिमराठी

चम.

चमचवकोश निट

इ मं. भा.

इ मंगजमराठी भाषा मंती मंडळर

चमगॅ.

चमचलगॅम

इ. स.

इसवमराठी सवकोश नि

चमचल.

चमचलचलटर

उ.

उत्ताने महार

मकृ.

मकृतराज्यन

उ्यमंदिा.,

उ्यमंदिाहरणाासग

म्राज्यनगॅ.

माराज्यक्रविश्वकोगॅम

कोश नॅ

कोश नॅलरमराठी

लॅ.

लॅचटवकोश नि

कोश नार.

कोश नारकोश नमराठी्यमंदिग

वा. ्यमंदिा.

वाती मंडळावरणामराठीराज्य ्यमंदिाब

चकोश नगॅ.

चकोश नलविश्वकोगॅम

चव. उ.

चवचशष्ट उषणाती मंडळा

चकोश नममराठी.²

िौरस चकोश नलविश्वकोममराठीटर

वहविश्वको.

वहविश्वकोल्ट

चकोश नवॉ. ती मंडळा.

चकोश नलविश्वकोवॉट ती मंडळास

स मं.

स मंसकोश नकृती मंडळ

क्र.

क्रमा मंकोश न

स मंव.

स मंवत

र्ु.

र्ुजराती मंडळमराठी

सस.

समुद्रसपाटमराठी

घ. ममराठी.

घवकोश नि ममराठीटर

सादे.

सादेकोश न मं्यमंदि

अश.
आ.

आवकृ.
इ मं.

इ मं. शमराठी.
इ. स. पन.
उ. अश.
कोश न.

कोश नॅमन.
चकोश नकोश नॅ.
चकोश नममराठी.
चकोश नवॉ.
कोश नादे.

च्. पन.
गॅ.

अश्वशक्ती मंडळमराठी
आकोश नकृती मंडळमराठी
आवकृत्ताने महामराठी
इ मंगजमराठी

इ मंगजमराठी शमराठीषगकोश नासग
इसवमराठी सवकोश नि पनवग
उपराज्युक्ती मंडळ अश्वशक्ती मंडळमराठी
कोश नन्नड

कोश नॅलरमराठीमनल्राज्य
चकोश नलविश्वकोकोश नॅलरमराठी
चकोश नलविश्वकोममराठीटर
चकोश नलविश्वकोवॉट

कोश नादेस्तित्वल्वहवकोश नि (ती मंडळापमावकोश नि)
च्सती मंडळ पनवग
गॅम

ब मं.

म. भा.
माराज्यअर अँचप.
चमअर अँचप.
चम.ममराठी.
ममराठी.

मादेवॉ.
रा. स मं.
चल.
वॉ.

चव. र्ु.
श.

स मंपा.
स मंक्षादे.
सु.

ब मंर्ालमराठी

मराठी मराठी भाषा मंती मंडळर
माराज्यक्रविश्वकोअर अँचपअर
चमचलअर अँचपअर
चमचलममराठीटर
ममराठीटर

मादेर्ॅवॉट
रासाराज्यचवकोश निकोश न स मंघटवकोश नि
चलटर
वॉट

चवचशष्ट र्ुरुतव
शकोश नादे

स मंपा्यमंदिकोश न/ स मंपाच्यमंदिती मंडळ
स मंक्षादेप
सुमारादे

घ. सहेंममराठी.

घवकोश नि सहेंचटममराठीटर

°सादे.

अ मंश सादेस्तित्वल्सअस (ती मंडळापमावकोश नि)

िौ. चकोश नममराठी.

िौरस चकोश नलविश्वकोममराठीटर

सहेंममराठी.

सहेंचटममराठीटर

िौ. सहेंममराठी.

िौरस सहेंचटममराठीटर

सहेंममराठी.³

घवकोश नि सहेंचटममराठीटर

्यमंदि.

्यमंदिचक्षणा

चह.

चहजरमराठी

प.

पच्चिम

हादेचल.

हादेक्टविश्वकोचलटर

िौ. ममराठी.
ज.

वकोश निॅममराठी.

िौरस ममराठीटर
जन्यवर म

वकोश निॅवकोश निविश्वकोममराठीटर

सहेंममराठी.²
वह.
हादे.

िौरस सहेंचटममराठीटर
वह्यमंदिमराठी

हादेक्टर

इंगजी संक्षेप
Comp.

Compiled/Compiler

TRANS.

Translation/Translator

Ed.

Edited/Editor

Vol./s

Volume/s

विशेष सूिवकोश निा : (१)

चववादेिवकोश निाच्या विकासाराज्या प्रवाहाती मंडळ आलादेला शब्द्यमंदि हा अन्यवर राज्यत्र आलादेल्राज्या वकोश निा नों्यमंदिमराठीिा चवकोश नि्यमंदिशगकोश न असादेल , ती मंडळर
ती मंडळविश्वको शब्द्यमंदि ⇨ अशा चिन्यवर हाच्या विकासाराज्या पुढादे चती मंडळरपा ्यमंदिशगचवलादेला आहादे. एखादा वकोश निा नों्यमंदिमराठीती मंडळमराठील चवचशष्ट

मजकोश नुराशमराठी चवषराज्यदृषट्या चवकोश निर्चडती मंडळ अशमराठी ्यमंदिुसरमराठी वकोश निा नों्यमंदि चवकोश निर्मित्यमंदिष्ट कोश नरती मंडळावकोश निा कोश न मंसाती मंडळ [→] असादे
बाणाचिन्यवर ह वापरूवकोश नि तराज्यापुढादे तराज्या वकोश निा नों्यमंदिमराठीिादे वकोश निाव च्यमंदिलादे आहादे.
(२) चित्रपट–सनिमराठी :

चित्रपत्र असलादेल्राज्या वकोश निा नों्यमंदिमराठीच्या विकासाराज्या शादेवटमराठी फक्ती मंडळ चित्रपत्र/चित्रपत्रादे एवढाि चवकोश नि्यमंदिस्पर्धेश कोश नादेलादेला
असनवकोश नि ख मंडाती मंडळमराठील शादेवटच्या विकासाराज्या वकोश निा नों्यमंदिमराठीवकोश नि मंती मंडळर चित्रपत्र–क्रमा मंकोश ना मंिमराठी सवती मंडळ मंत्र सनिमराठी च्यमंदिलादेलमराठी आहादे.
∎∎∎

