मराठी विश्वकवकोश
खंड १९

(सँगर, फ्रेडवरक त्रे स सृवृष्टि ि मानि)

मराठी विश्वकवकोश
खंड १९

(सँगर, फ्रेडवरक त्रे स सृवृष्टि ि मानि)

प्रमरमुख संपादक
डॉ. विजया िाड

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकवकोश वनर्मितमती मंडळ
२०१२

प्रकाशक :

सचिव, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ,
रववद्र वकोश निाट्यम मंच्यमंदिर, ्यमंदिुसरा मजला, सराज्यावकोश निमराठी मार्ग,
प्रभा्यमंदिादेवमराठी, मु मंबई-४०० ०२५.

संपादकीय काय्यालय :
मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य,

वाई-४१२ ८०३ (चज. साती मंडळारा).

मरमुद्रक :
वराज्यवससापकोश न, शासकोश नमराठीराज्य मुद्रणाालराज्य,
वाई-४१२ ८०३ (चज. साती मंडळारा).

सजािट आवि ि्रेृष्टिन :
कोश नला चवभार्, शासवकोश नि मुद्रणा व लादेखवकोश निसामगमराठी
स मंिालवकोश निालराज्य, मु मंबई-४०० ००४.

विश्रेष-वित्रमरमुद्रि :
वराज्यवससापकोश न, शासकोश नमराठीराज्य फविश्वकोटविश्वकोविंकोश नविश्वको मुद्रणाालराज्य,
पुणाादे-४११ ००१.

प्रथम प्रकाशन :
वकोश निविश्वकोवहहेंबर, २०१२
ककमत र. २५०

सिलतमूलय र. १७५
© सवग हक्क महाराष्ट्र शासवकोश निावकोश निादे सवाधीन ठेमराठीवकोश नि ठी ादेवलादे आहादेती मंडळ.

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकवकोश वनर्मितमती मंडळ
मराठी मराठी भाषा आचणा साचहतराज्य राज्या मंिा सवर्वांर्मराठीणा चवकोश नास वहावा, महणाहणूवकोश नि महाराष्ट्र शासवकोश निावकोश निादे मराठी मराठी भाषा चवभार्ािमराठी
ससापवकोश निा च्यमंदिवकोश निा मंकोश न २९ वकोश निविश्वकोवहहेंबर २०१० राज्या च्यमंदिवशमराठी कोश नादेलमराठी. राज्या चवभार्ा मंती मंडळर्गती मंडळ मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, साचहतराज्य स मंसकोश नकृती मंडळमराठी
म मंडळ, राज्राज्य मराठी मराठी चवकोश नास स मंससा आचणा भाषा स मंिालवकोश निालराज्य हादे चवचवधीन ठे चवभार् मराठी मराठी भाषादेचराज्या स मंवधीन ठेगवकोश निािादे कोश नाम वकोश निादेटावकोश निादे कोश नरमराठीती मंडळ

आहादेती मंडळ. महाराष्ट्र शासवकोश नि मराठी मराठी भाषादेचराज्या चवकोश नासासाठी मराठी राज्या सवग चवभार्ा मंदारादे चवचवधीन ठे उपक्रम हाती मंडळमराठी घेत ादेती 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 राज्या 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 वादेर्ळादे ससापवकोश नि कोश नरण्यराज्याती मंडळ आलादे. शासवकोश निाचराज्या राज्या मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळाचराज्या उपक्रमा मंती मंडळर्गती मंडळ चवश्वकोश नविश्वकोशािादे
आती मंडळापराज्य्यंती मंडळ १८ ख मंड प्रकोश नाचशती मंडळ िंालादे असहणूवकोश नि ‘अंक’ त्रे ‘सहावद्र’ पराज्य्यंती मंडळचराज्या वकोश निा नों्यमंदिमराठी तराज्या मंती मंडळ आल्याराज्या आहादेती मंडळ. २१,०५७ पावकोश निादे तराज्या मंती मंडळ
समाचवष्ट आहादेती मंडळ. चवद्यमावकोश नि म मंडळाचराज्या ्यमंदिादेखरादेखमराठीखालमराठी आती मंडळा मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशािा एकोश नविश्वकोचणासावा ख मंड प्रकोश नाचशती मंडळ हविश्वकोती मंडळ आहादे.

चवश्वकोश नविश्वकोशाती मंडळ ती मंडळतवज्ञाावकोश नि, धीन ठेमग, साचहतराज्य, लचलती मंडळ कोश नला राज्या मंसारखराज्या चवषराज्या मंती मंडळमराठील वकोश निा नों्यमंदिमराठी चलचहती मंडळावकोश निा मती मंडळमती मंडळा मंती मंडळरादे स मंभवती मंडळाती मंडळ;
पणा अशा वकोश निा नों्यमंदिींमधराज्यादे तराज्या तराज्या चवषराज्या मंती मंडळमराठील चवदावकोश नि व ती मंडळज्ज्ञा वराज्यक्ती स्वतती मंडळमराठी सवती मंडळव्यक्ती स्वतःचराज्या धीन ठेविश्वकोरणाा मंवकोश निुसार मती मंडळादे मा मंडण्यराज्यािमराठी शक्ती स्वतराज्यती मंडळा असती मंडळादे. हमराठी मती मंडळादे
चवश्वकोश नविश्वकोशावकोश निादे सवती मंडळव्यक्ती स्वतःिमराठी मती मंडळादे महणाहणूवकोश नि मा मंडलादेलमराठी वकोश निसती मंडळाती मंडळ, हादे ममराठी राज्यादेसादे सपष्ट कोश नरू इच्छच इच्छिती मंडळादे. चवश्वकोश नविश्वकोशािमराठी रिवकोश निा कोश नरती मंडळावकोश निा फक्ती स्वतती मंडळ

वकोश निा नों्यमंदिशमराठीषगकोश ना मंिादे बाबती मंडळमराठीती मंडळ ‘ती मंडळतसम’ शब्द्यमंदि स मंसकोश नकृती मंडळप्रमाणाादे ठी ादेवलादे आहादेती मंडळ. चवश्वकोश नविश्वकोशािा हा एकोश नविश्वकोचणासावा ख मंड वािकोश ना मंचराज्या हाती मंडळमराठी
्यमंदिादेती मंडळावकोश निा श्रमसाफल्याराज्यािादे समाधीन ठेावकोश नि मवकोश निाती मंडळ आहादे. राज्या ख मंडाती मंडळ ‘सँगर, फ्रेडवरक’ त्रे ‘स सृवृष्टि ि मानि’ पराज्य्यंती मंडळचराज्या एकोश नहणूणा ७६८ वकोश निा नों्यमंदिमराठी

असहणूवकोश नि एकोश नहणूणा ५० चित्रपत्रा मंिा समावादेश आहादे. प्रसती मंडळुती मंडळ ख मंडाती मंडळमराठील वकोश निा नों्यमंदिमराठी अद्यराज्यावती मंडळ कोश नरण्यराज्यािा जासती मंडळमराठीती मंडळ जासती मंडळ प्रराज्यतवकोश नि कोश नादेला आहादे .
महाजालकोश नावरमराठील चवश्वकोश नविश्वकोशाचराज्या www.marathivishwakosh.in राज्या स मंकोश नादेती मंडळससळावर हा स मंपहणूणाग ख मंड राज्यसावकोश नाश उपलब्दधीन ठे

हविश्वकोईल. मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशाचराज्या १ ती मंडळादे १७ ख मंडा मंचराज्या समराठीडींिा स मंि राज्यापहणूवयापूर्वीि म मंडळावकोश निादे कोश नादेवळ रुपराज्यादे ७००/– सवलती मंडळमहणूल्याराज्याती मंडळ
उपलब्दधीन ठे कोश नरूवकोश नि च्यमंदिला आहादे. हा एकोश नविश्वकोचणासावा ख मंडहमराठी कोश नादेवळ रुपराज्यादे १७५/– राज्या सवलती मंडळमराठीचराज्या चकोश नमती मंडळमराठीती मंडळ सवग जवकोश निती मंडळादेस उपलब्दधीन ठे
कोश नरूवकोश नि ्यमंदिादेती मंडळ आहविश्वकोती मंडळ. चवश्वकोश नविश्वकोश लविश्वकोकोश ना मंचराज्या मवकोश निाती मंडळ रुजावा महणाहणूवकोश नि म मंडळावकोश निादे सती मंडळरावराज्या ख मंडापासहणूवकोश नि ‘चवश्वकोश नविश्वकोश राज’ हमराठी एकोश न

अचभवकोश निव ग मंसवािवकोश नि सपधीन ठेार्या घेत ादेऊवकोश नि महाराष्ट्रभर स मंिार कोश नादेला. राज्या सपधीन ठेर्धेदारादे महाराष्ट्राती मंडळमराठील घेत राघेत रा मंती मंडळ चवश्वकोश नविश्वकोश पविश्वकोहविश्वकोिचवण्यराज्यािादे
बहुमविश्वकोल कोश नाराज्यग म मंडळावकोश निादे कोश नादेलादे. सा मंर्ावराज्यास चवशादेष आवकोश नि मं्यमंदि वाटती मंडळविश्वको कोश नमराठी, महाराष्ट्राती मंडळमराठील २३ चजल्याजा मंती मंडळ राज्या सपधीन ठेर्वांिादे आराज्यविश्वकोजवकोश नि कोश नादेलादे

र्ादेलादे आचणा राज्या सपधीन ठेर्वांमधराज्यादे शाळा–महाचवद्यालराज्या मंती मंडळमराठील मुला–मुलींचशवाराज्य भचर्वकोश निमराठी म मंडळादे, ज्राज्यादेष्ठ वकोश निार्चरकोश न, पविश्वकोचलस, ब मंच्यमंदिवावकोश नि,
वदद्य (ड(डॉक्ती स्वतटर) आचणा कोश नामर्ारब मंधीन ठेहणू राज्या मंवकोश निमराठी भार् घेत ादेती मंडळला. मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश मु मंबई, पुणाादे, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर अशा महावकोश निर्रा मंती मंडळहणूवकोश नि ती मंडळादे अर््यमंदिमराठी
र्डचिरविश्वकोलमराठी, र्ारर्विश्वकोटमराठी, शादेणार्ाव अशा ्यमंदिुर्गम भार्ा मंती मंडळहमराठी सपधीन ठेर्धेचराज्या चवकोश निचमत्तावकोश निादे पविश्वकोहविश्वकोिला आचणा चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नविश्वकोशाती मंडळ वकोश नि राहती मंडळा

चवश्वाती मंडळ आला. म मंडळाचराज्या मानराज्यवर स्यमंदिसराज्या मंवकोश निमराठी राज्यासाठी मराठी आतममराठीराज्यती मंडळादेवकोश निादे सहकोश नाराज्यग कोश नादेलादे. आती मंडळा आपणा कोश नुमार चवश्वकोश नविश्वकोश तराज्यािमराठी अ मंधीन ठे
बा मंधीन ठेवा मंसाठी मराठी ब्ादेल आवकृत्तमराठी ती मंडळसादेि बविश्वकोलकोश ना कोश ननराज्याकोश नविश्वकोश अशा चवचवधीन ठे माधराज्यमा मंदारादे वािकोश ना मंचराज्या अचधीन ठेकोश नाचधीन ठेकोश न जवळ जाण्यराज्यािा प्रराज्यतवकोश नि

जाणामराठीवपहणूवगकोश न कोश नरमराठीती मंडळ आहविश्वकोती मंडळ. ‘आपला चवश्वकोश नविश्वकोश’ हमराठी धवचवकोश निचित्रफमराठीती मंडळ चवश्वकोश नविश्वकोश म मंडळावकोश निादे ती मंडळराज्यार कोश नादेलमराठी असहणूवकोश नि चवश्वकोश नविश्वकोशाबद्दलिमराठी
सवग माचहती मंडळमराठी ती मंडळमराठीमधीन ठेहणूवकोश नि सामानराज्य जवकोश निती मंडळादेस कोश नळादेल.

चवश्वकोश नविश्वकोशािादे ख मंड प्रतराज्यादेकोश न वािवकोश निालराज्याती मंडळ असावादेती मंडळ आचणा ज्ञाावकोश निािादे हादे भा मंडार मराठी मराठीती मंडळहणूवकोश नि जवकोश निसामानराज्या मंपराज्य्यंती मंडळ पविश्वकोहविश्वकोिावादे
अशमराठीि म मंडळािमराठी इच इच्छिा आहादे. आधीन ठेुचवकोश निकोश न कोश नाळाला अवकोश निुसरूवकोश नि प्रर्ती मंडळ स मंर्णावकोश नि चवकोश नास कोश नहेंद्र (चसडसिडॅकोश न), पुणाादे राज्या मंचराज्या म्यमंदिती मंडळमराठीवकोश निादे

चवश्वकोश नविश्वकोशािादे प्रकोश नाचशती मंडळ िंालादेलादे जवळजवळ सवग ख मंड जवकोश निती मंडळादेला अर््यमंदिमराठी मविश्वकोफती मंडळ सवरूपाती मंडळ www.marathivishwakosh.in राज्या
स मंकोश नादेती मंडळससळावर राज्यसावकोश नाश उपलब्दधीन ठे कोश नरूवकोश नि ्यमंदिादेण्यराज्याती मंडळ राज्यादेती मंडळमराठील.
चवश्वकोश नविश्वकोशािा हा ग मंस स मंपन्न कोश नरण्यराज्यासाठी मराठी चवशादेषती मंडळव्यक्ती स्वतः मराठी मराठी भाषा चवभार् ती मंडळसादेि म मंडळािादे मानराज्यवर स्यमंदिसराज्य, ती मंडळज्ज्ञा,

अवकोश निादेकोश न चवदावकोश नि, लादेखकोश न, सममराठीक्षकोश न, भाषा मंती मंडळरकोश नार, चवश्वकोश नविश्वकोशािा सवग स मंपा्यमंदिकोश नमराठीराज्य वर्ग आचणा कोश नाराज्यार्यालराज्यमराठीवकोश नि कोश नमगिारमराठी; शासकोश नमराठीराज्य
मुद्रणाालराज्य, वाई; शासकोश नमराठीराज्य फविश्वकोटविश्वकोविंकोश नविश्वको मुद्रणाालराज्य, पुणाादे; शासवकोश नि मुद्रणा व लादेखवकोश निसामगमराठी स मंिालवकोश निालराज्य, मु मंबई; अवकोश निादेकोश न
प्रसारमाधराज्यमादे; स मंससा राज्या मंिादे लक्षणामराठीराज्य सहकोश नाराज्यग लाभलादे. तराज्या मंिादे मवकोश निापासहणूवकोश नि आभार. जर्भराती मंडळमराठील वािकोश न मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशािादे

आवडमराठीवकोश निादे वािवकोश नि कोश नरती मंडळाती मंडळ, असादे स मंकोश नादेती मंडळससळावरूवकोश नि आमहास ज्ञााती मंडळ िंालादे आहादे. राज्या ख मंडािादेहमराठी मराठी मराठी जर्ती मंडळाती मंडळ असादेि आपुलकोश नमराठीवकोश निादे
सवार्ती मंडळ हविश्वकोईल, असा मला चवश्वास वाटती मंडळविश्वको.

डॉ. विजया िाड

प्रमुख स मंपा्यमंदिकोश न आचणा अधराज्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ.

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकवकोश वनर्मितमती मंडळ
माजी ि विद्यमान अधयक्ष
आवि

मराठी विश्वकवकोशाि्रे प्रमरमुख संपादक
तक्कतीथ्क लकमिशास्त्ी जवकोशी
(१९ वकोश निविश्वकोवहहेंबर १९६० ती मंडळादे २७ मादे १९९४)
प्रा॰ म्रेघशयाम परमुंडलीक र्रेग्रे

(४ जहणूवकोश नि १९९४ ती मंडळादे २८ चडसहेंबर २०००)
प्रा॰ रा॰ ग॰ जाधि
(१६ जावकोश निादेवारमराठी २००१ ती मंडळादे १० फादेब्रुवारमराठी २००३)
डॉ॰ शीकांत वजिकार

(२१ जुलद २००३ ती मंडळादे २ जहणूवकोश नि २००४)
डॉ॰ विजया िाड
(९ चडसहेंबर २००५ ती मंडळादे ८ चडसहेंबर २००८ आचणा ९ जहणूवकोश नि २००९ पासहणूवकोश नि कोश नाराज्यगरती मंडळ)

∎∎∎

मराठी राज्य मराठी विश्वकवकोश वनर्मितमती मंडळ
अधयक्ष :
ड(डॉ॰ चवजराज्या वाड

ड(डॉ॰ ्यमंदिा्यमंदिा र्विश्वकोवव्यमंदिराव र्विश्वकोरादे

सदसय :

श्रमराठीमती मंडळमराठी राजश्रमराठी श्रमराठीकोश ना मंती मंडळ चजिकोश नार

प्रा॰ स॰ च्यमंदि॰ महाजवकोश नि

ड(डॉ॰ ब्हावकोश नि मं्यमंदि ्यमंदिादेशपा मंडादे

प्रा॰ ्यमंदित्ता भर्ती मंडळ

ड(डॉ॰ शविश्वकोभा वश्यमंदिादे

ड(डॉ॰ सुधीन ठेा कोश नाळ्यमंदिाती मंडळादे

श्रमराठी॰ मधीन ठेुकोश नर भावादे

ड(डॉ॰ चवलास खविश्वकोलादे

श्रमराठी॰ वासु्यमंदिादेव लकमणाशास्त्मराठी जविश्वकोशमराठी

ड(डॉ॰ जराज्य मंती मंडळ वकोश निारळमराठीकोश नर

ड(डॉ॰ स्यमंदिावकोश नि मं्यमंदि मविश्वकोरादे

ड(डॉ॰ भालि मंद्र वकोश निादेमाडादे

ड(डॉ॰ एस्॰ एस्॰ भविश्वकोसलादे

प्रा॰ राज्यशव मंती मंडळ श मंकोश नर कोश नळमकोश नर

श्रमराठी॰ वकोश निाम्यमंदिादेव ढसाळ

ड(डॉ॰ हादेमि मंद्र प्रधीन ठेावकोश नि

ड(डॉ॰ शरराज्यु बबवकोश निराव ती मंडळाराज्यवाडादे

ड(डॉ॰ िारुचशला ओकोश न

ड(डॉ॰ ्यमंदि॰ ती मंडळा॰ भविश्वकोसलादे

ड(डॉ॰ र्विश्वको॰ म॰ फडकोश नादे

ड(डॉ॰ जराज्यकोश नुमार मर्र

श्रमराठी॰ अ॰ वकोश निा॰ ठी ाकोश नहणूर

ड(डॉ॰ वषार्या चशरर्ा मंवकोश नर

श्रमराठी॰ श्रमराठी॰ ्यमंदिादे॰ इवकोश निाम्यमंदिार

श्रमराठी॰ माधीन ठेव चशरवळकोश नर

स मंिालकोश न, शासवकोश नि मुद्रणा व

ड(डॉ॰ जराज्यश्रमराठी राम्यमंदिास

लादेखवकोश निसामगमराठी स मंिालवकोश निालराज्य, मु मंबई.

सविि :
श्रमराठीमती मंडळमराठी सुवणाार्या र्॰ पवार

∎∎∎

मराठी विश्वकवकोश
प्रमरमुख संपादक
डॉ॰ विजया िाड
सविि :

शीमती सरमुिि्या ग॰ पिार
मानवयविद्या कक्षा

विजान ि तंत्रविद्या कक्षा

ड(डॉ॰ सुरादेश र॰ ्यमंदिादेशपा मंडादे

ड(डॉ॰ र्विश्वकोवव्यमंदि म॰ फडकोश नादे (मावकोश नि्यमंदि)

सहसंपादक :

सहसंपादक :

विभाग संपादक :

विभाग संपादक :

श्रमराठी॰ अचवकोश निल र॰ कोश नुलकोश नणायापूर्वी

श्रमराठीमती मंडळमराठी सुरादेखा अ॰ मर्र

विद्यावयासंगी सहायक :

विद्यावयासंगी सहायक :

श्रमराठी॰ माधीन ठेव ल॰ ि चौंडादे

श्रमराठीमती मंडळमराठी सवकोश निादेहा च्यमंदि॰ खविश्वकोब्ार्डादे

(सादेवाचवकोश निवकृत्त)

श्रमराठी॰ चवकोश निचती मंडळवकोश नि भ॰ वाघेत 

श्रमराठी॰ कोश नकृषणाा म॰ र्ाराज्यकोश नवाड
श्रमराठीमती मंडळमराठी मवकोश निमराठीषा जा॰ पविश्वकोळ

संपादकीय सहायक :

श्रमराठी॰ जर्ती मंडळावकोश नि मं्यमंदि बा॰ भटकोश नर

श्रमराठीमती मंडळमराठी पल्लवमराठी चवकोश नि॰ र्ाराज्यकोश नवाड

श्रमराठी॰ आवकोश नि मं्यमंदि गराज्या॰ र्ादेडाम

श्रमराठीमती मंडळमराठी चप्रती मंडळमराठी म॰ साळु मंखादे

श्रमराठी॰ रचवनद्र बा॰ घेत विश्वकोडराज

संपादकीय सहायक :

श्रमराठीमती मंडळमराठी चशल्यापा ि मं॰ भारसकोश नर

श्रमराठी॰ सरविश्वकोजकोश नुमार स॰ चमठी ारमराठी
श्रमराठी॰ स मंती मंडळविश्वकोष गराज्या॰ र्ादेडाम

कला कक्षा

श्रमराठीमती मंडळमराठी वषार्या सु॰ ्यमंदिादेवरुखकोश नर

कला संपादक :

श्रमराठी॰ ज्ञाावकोश निादेश्वर रा॰ फरा मं्यमंदिादे

गंथालयीन सहायक :

श्रमराठी॰ मवकोश निविश्वकोज चव॰ जविश्वकोशमराठी

प्रमरमुख वित्रकार :

श्रमराठी॰ मवकोश निविश्वकोज ्यमंदिादे॰ र्राज्यचभराज्यादे

श्रमराठी॰ स मंभाजमराठी बा॰ पाटमराठील
संदभ्क सहायक :

श्रमराठीमती मंडळमराठी म मंजुषा म॰ वकोश निादेवकोश निादे
प्रशासन कक्षा
सहायक सविि :

श्रमराठी॰ पा मंडुर मंर् म॰ ला नोंढादे (सादेवाचवकोश निवकृत्त)
श्रमराठी॰ कोश नकृषणाा म॰ र्ाराज्यकोश नवाड (प्रभारमराठी)
अधयक्षांि्रे सिीय सहायक :
श्रमराठी॰ स मंभाजमराठी चश॰ रविश्वकोडादे

अधीक्षक

िवरष-वलवपक

श्रमराठी॰ अरुणा रा॰ पवार

सौ॰ मकृणााचलवकोश निमराठी स॰ पालादेकोश नर

सहायक ल्रेखावधकारी

वलवपक-टंकल्रेखक

श्रमराठीमती मंडळमराठी श्रकृती मंडळमराठी प्र॰ साव मंती मंडळ

श्रमराठी॰ अजराज्य अ॰ ढर्ादे

कवनष-लघरमुल्रेखक

श्रमराठीमती मंडळमराठी चवजराज्या रा॰ पवार
सहायक

श्रमराठी॰ सचिवकोश नि प्र॰ भाडळकोश नर
श्रमराठीमती मंडळमराठी चववकोश निविश्वकोच्यमंदिवकोश निमराठी ज॰ चवकोश निर्ुगणा
श्रमराठीमती मंडळमराठी वषार्याराणामराठी च्यमंदि॰ वकोश निाईकोश न
श्रमराठी॰ लचलती मंडळ ्यमंदिादे॰ कोश नुडमसादे
श्रमराठीमती मंडळमराठी वमराठीणाा र्ौ॰ हुमवकोश निादे

श्रमराठी॰ सुरादेश चव॰ पराती मंडळादे
∎∎∎

मराठी विश्वकवकोश
खंड १९
ल्रेखक, भाषांतरकार, समीक्षक ि अभयागत संपादक
डॉ॰ वश॰ स॰ अंतरकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ती मंडळतवज्ञाावकोश नि चवभार्, मु मंबई चवद्यापमराठीठी ,
मु मंबई.
शीमती प्र॰ प्र॰ अििट, बमराठी.ए. (ऑ); सादेवाचवकोश निवकृत्त चवद्यावराज्यास मंर्मराठी सहाराज्यकोश न, मावकोश निवराज्यचवद्या कोश नक्षा, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश

कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई; पुणा.ादे

डॉ॰ मरमुहंमद आजम, एम.ए.; एम.एड.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, वह्यमंदिमराठी चवभार् व उ्यमंदिहणूग चवभार्,
अहम्यमंदिवकोश निर्र कोश न(डॉलादेज, अहम्यमंदिवकोश निर्र.
प्रा॰ वि॰ रा॰ आठिल्रे, बमराठी.एससमराठी.; स मंर्मराठीती मंडळ प्रवमराठीणा; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, स मंर्मराठीती मंडळ चवभार्, श्रमराठीमती मंडळमराठी वकोश निासमराठीबाई ्यमंदिामविश्वको्यमंदिर

ठी ाकोश नरसमराठी मचहला चवद्यापमराठीठी ; स मंपा्यमंदिकोश न, ‘स मंर्मराठीती मंडळ कोश नला चवहार’; प्रमुख, स मंर्मराठीती मंडळ चवभार्, पणाजमराठी (र्विश्वकोवा).

वदिंगत सदावशि आठिल्रे, एम.ए.; माजमराठी प्रािाराज्यग, पादेमराज सारडा महाचवद्यालराज्य, अहम्यमंदिवकोश निर्र; माजमराठी प्रभारमराठी चवभार्
स मंपा्यमंदिकोश न, मावकोश निवराज्यचवद्या कोश नक्षा, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई; पुणाादे.
शी॰ आलहाद गवको॰ आपट्रे, बमराठी.ई. (इलादेच्छक्ती स्वत्ट्रकोश नल); अधराज्यक्ष, कोश नमराज्युचवकोश निकोश नादेशवकोश नि अशन अँड वकोश निादेटवचकोश न्यंर् अवकोश निुभार्, स मंर्णाकोश न प्रभार्,

भाभा अणाुस मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नहेंद्र, ती मंडळुभर्धे; मु मंबई.

शीमती परमुषपलता द॰ आफळ्रे, बमराठीएससमराठी. (ऑ); प्रराज्यविश्वकोर्चवकोश नि्यमंदिर्धेचशकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्, चववलगडवकोश नि महाचवद्यालराज्य,
सा मंर्लमराठी.
वरअर ॲडवमरल य॰ न॰ इनामदार, सवकोश निाती मंडळकोश न, र(डॉराज्यल वकोश निादेवहल ए मंचजचवकोश निअवरर् कोश न(डॉलादेज, च्छ्लमस (गादेट चब्टवकोश नि); सवकोश निाती मंडळकोश न,

चडफादेनस सच्छवहगसादेस सटाफ कोश न(डॉलादेज, वादेवलगटवकोश नि; सवकोश निाती मंडळकोश न, वकोश निसिडॅशवकोश निल चडफादेनस कोश न(डॉलादेज, वकोश निवमराठी च्यमंदिल्लमराठी; डाराज्यरादेक्ती स्वतटर, ड(डॉकोश नराज्याड
डग गस
ॲण्यड फलमराठीट महेंटादेवकोश निनस, वकोश निवमराठी च्यमंदिल्लमराठी.

शी॰ शी॰ द्रे॰ इनामदार, एम.ए.; सादेवाचवकोश निवकृत्त चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, मावकोश निवराज्यचवद्या कोश नक्षा, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई;

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

वदिंगत िा॰ रा॰ ओक, बमराठीएससमराठी. (ए मंचजचवकोश निअवरर्), सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, पारशमराठी टादेच्छक्ती स्वतवकोश निकोश नल इच्छनसटट्यहणूट, सुरती मंडळ
(र्ुजराती मंडळ); वाई.
प्रा॰ स॰ ज॰ ओक, एम.ए.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, र्चणाती मंडळ चवभार्, चववलगडवकोश नि महाचवद्यालराज्य, सा मंर्लमराठी.
वदिंगत क सृ॰ ह॰ ओगल्रे, एल्.एम.ई. (ऑ.); ड(डॉक्ती स्वतटरादेट (ए मंचजचवकोश निअवरर्; जमगवकोश निमराठी); सादेवाचवकोश निवकृत्त उपप्रमुख, राज्या मंचत्रकोश न

अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी चवभार्, च्छवहक्ती स्वतटविश्वकोचरराज्या ज्राज्युचबलमराठी टादेच्छक्ती स्वतवकोश निकोश नल इच्छनसटट्यहणूट, मु मंबई.

शी॰ नाग्रेश करमली, लादेखकोश न व सवाती मंडळ मंतराज्यसदचवकोश निकोश न; चवकोश निवकृत्त अचधीन ठेकोश नारमराठी, र्विश्वकोवा आकोश नाशवाणामराठी; कोश नविश्वकोकोश नणामराठी-मराठी मराठी लादेखकोश न,
राराज्यब मं्यमंदिर, पणाजमराठी (र्विश्वकोवा).

पुणाादे.

वदिंगत ज॰ नी॰ कि्, एम.एससमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्, सर परशुरामभाऊ महाचवद्यालराज्य,

शी॰ रा॰ वि॰ कि्, एम.एससमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त वराज्यवससापकोश न, वकोश निवसारमराठी ऑइल प्र(डॉडक्ती स्वतॉस प्रा. चल., वकोश निवसारमराठी, र्ुजराती मंडळ.
वदिंगत बा॰ मवको॰ कावनटकर, एम.ए.; एल्एल्.बमराठी.; बमराठी.एससमराठी.; चिटणामराठीस, भारती मंडळ स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, पुणाादे.
प्रा॰ गवको॰ क सृ॰ कानह्रेर्रे, बमराठी.आिग.; जमराठी.डमराठी.आिग.; एफ.आय.आय.ए.; एफ.आय.टमराठी.पमराठी.; एम.एस्. (वकोश निर्ररिवकोश निा व
ससापतराज्य) (राज्यहणू.एस्.ए.); चवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, वकोश निर्ररिवकोश निा चवभार्, शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी महाचवद्यालराज्य, पुणा.ादे
वदिंगत अ॰ रा॰ कामत, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; प्राधराज्यापकोश न व स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, र्विश्वकोखलादे राज्राज्यशास्त् व असगशास्त् स मंससा, पुणाादे.
वदिंगत शीराम पांडरमुरंग कामत, एम.ए.; साचहतराज्य चवशार्यमंदि; कोश नाराज्यगकोश नारमराठी चवश्वसती मंडळ व प्रमुख स मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी

चवश्विचरत्रकोश नविश्वकोश; पवगरमराठी, र्विश्वकोवा.

डॉ॰ सरमुधा काळदात्रे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; फादेलविश्वको, आय.एस्.समराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्रमुख, समाजशास्त् चवभार् व स मंिालकोश न,
ॲकोश नसिडॅडादेचमकोश न सटाफ कोश न(डॉलादेज, ड(डॉ. बाबासाहादेब आ मंबादेडकोश नर मराठी वाडा चवद्यापमराठीठी , और मंर्ाबा्यमंदि; स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी
चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य ्यमंदिशगचवकोश निकोश ना चवभार्, मु मंबई; और मंर्ाबा्यमंदि.
शीमती धनशी अरकिद करमुंभार, बमराठीएससमराठी. (रसाराज्यवकोश निशास्त्); बमराठी.एड.; वाई.
शीमती शारदा अरकिद करमुंभार, बमराठीएससमराठी. (रसाराज्यवकोश निशास्त्); बमराठी.एड.; वाई.
शी॰ य॰ रा॰ करमुंभारगािकर, एम.ए.; सादेवाचवकोश निवकृत्त सहाराज्यकोश न स मंिालकोश न, चवद्यापमराठीठी  सादेवाराज्यविश्वकोजवकोश नि कोश नाराज्यार्यालराज्य, चशवाजमराठी
चवद्यापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्याहापहणूर; कोश नराड.
शीमती कांिन िसंत करमुलकिक-एरंड्रे, बमराठी.एससमराठी. (प्राचणाशास्त्); साती मंडळारा.

च्यमंदिल्लमराठी.

डॉ॰ ना॰ ह॰ करमुलकिक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त सहाय्राज्यकोश न अचभलादेख चवकोश नि्यमंदिादेशकोश न, राष्ट्रमराठीराज्य अचभलादेखार्ार, वकोश निवमराठी

वदिंगत नी॰ बा॰ करमुलकिक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; सहराज्यविश्वकोर्मराठी प्राधराज्यापकोश न, कोश नकृचष महाचवद्यालराज्य, पुणा.ादे
वदिंगत मा॰ गरमु॰ करमुलकिक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, समाजशास्त् चवभार्, ड(डॉ. बाबासाहादेब
आ मंबादेडकोश नर मराठी वाडा चवद्यापमराठीठी , और मंर्ाबा्यमंदि; माजमराठी स मंिालकोश न, वकोश निादेहरू इच्छनसटट्यहणूट ऑफ सविश्वकोशल सटडमराठीज, (चटळकोश न महाराष्ट्र
चवद्यापमराठीठी ) पुणाादे.

शी॰ सतीश वि॰ करमुलकिक, बमराठी.एससमराठी. (ऑ); राष्ट्रभाषा प मंचडती मंडळ, सादेवाचवकोश निवकृत्त स मंपा्यमंदिवकोश नि सहाराज्यकोश न, चवज्ञाावकोश नि व ती मंडळ मंत्रचवद्या
कोश नक्षा, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.

डॉ॰ सवकोनल करमुलकिक-जवकोशी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; चवभार् प्रमुख, भाषाशास्त् चवभार्, डादेक्कवकोश नि कोश न(डॉलादेज पविश्वकोसट गसिडॅज्राज्युएट
अशन अँड चरसिग इच्छनसटट्यहणूट, पुणाादे.
डॉ॰ अरि वि॰ करमुलकिक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.आय.आय.टमराठी.; माजमराठी चवभार् प्रमुख, मावकोश निसशास्त् चवभार्, वकोश निार्पहणूर

चवद्यापमराठीठी , वकोश निार्पहणूर.

शी॰ वकरि क केंद्र्रे, एम.ए.; माजमराठी सहस मंपा्यमंदिकोश न, मावकोश निवराज्याचवद्या कोश नक्षा, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई; उपस मंपा्यमंदिकोश न,
लविश्वकोकोश नराज्राज्य, मु मंबई.
डॉ॰ अशवकोक रा॰ क्रेळकर, एम.ए. (पुणाादे); पमराठीएच.डमराठी. (कोश न(डॉवकोश निर्धेल); सनमानराज्य पदमश्रमराठी; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न,

भाषाचवज्ञाावकोश नि प्रर्ती मंडळ अधराज्यराज्यवकोश नि कोश नहेंद्र, डादेक्कवकोश नि कोश न(डॉलादेज, पुणा.ादे

वदिंगत क॰ िा॰ क्रेळकर, एम.एससमराठी. (मु मंबई); सादेवाचवकोश निवकृत्त उपप्रािाराज्यग, फगराज्युगसवकोश नि महाचवद्यालराज्य, पुणा;ादे माजमराठी प्रभारमराठी
चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, चवज्ञाावकोश नि व ती मंडळ मंत्रचवद्या कोश नक्षा, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.
वदिंगत शं॰ वह॰ क्रेळशीकर, एम.ए.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, पालर्धे महाचवद्यालराज्य, मु मंबई.
शी॰ विश्वनाथ अ॰ खंदार्रे, बमराठी.कोश न(डॉम.; वादेब अशन अँड गाचफकोश न चडिंाराज्यववकोश निर्; मु मंबई.
प्रा॰ शी॰ ब॰ खटािकर, सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, राजाराम महाचवद्यालराज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
शी॰ वकशवकोर िा॰ खरात, बमराठीएससमराठी. (कोश नकृचष); एम.जादे.; कोश नकृचष पराज्यगवादेक्षकोश न, कोश नकृचष चवभार्, महाराष्ट्र शासवकोश नि, वाई.
वदिंगत ग॰ ह॰ खर्रे, सनमानराज्य डमराठी.चलट. (पुणाादे चवद्यापमराठीठी ); इचती मंडळहासस मंशविश्वकोधीन ठेकोश न व लादेखकोश न; अधराज्यक्ष, भारती मंडळ इचती मंडळहास

स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, पुणाादे.

प्रा॰ वि॰ वि॰ खांड्रेकर, प्रािाराज्यग, शासकोश नमराठीराज्य ती मंडळ मंत्रचवकोश निकोश नादेती मंडळवकोश नि, वकोश निा मं्यमंदिादेड.
ॲड॰ सरमुर्रेश खामकर, बमराठी.एससमराठी.; एल्एल्.बमराठी.; अचधीन ठेवक्ती स्वतती मंडळा, वाई.
शी॰ सी॰ पं॰ ख्रेर, बमराठी.कोश न(डॉम.; असगशास्त्ािादे वराज्यास मंर्मराठी लादेखकोश न; सादेवाचवकोश निवकृत्त अचधीन ठेकोश नारमराठी, आकोश नाशवाणामराठी कोश नहेंद्र, धीन ठेारवाड; पुणाादे.
शी॰ क सृ॰ म॰ गद्र्रे, बमराठी.एजमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ,ादे पुणा.ादे
शी॰ वि॰ रा॰ गद्र्रे, एम.ए.; सादेवाचवकोश निवकृत्त चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, मावकोश निवराज्यचवद्या कोश नक्षा, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई; पुणाादे.
वदिंगत स॰ मा॰ गग्, पत्रकोश नार व लादेखकोश न; माजमराठी प्रमुख, वकृत्तपत्रचवद्या चवभार्, ड(डॉ. बाबासाहादेब आ मंबादेडकोश नर मराठी वाडा
चवद्यापमराठीठी , और मंर्ाबा्यमंदि.
शी॰ ना॰ स॰ गाड्रे, एम.ए.; सादेवाचवकोश निवकृत्त कोश नक्ष अचधीन ठेकोश नारमराठी, चजल्याहा पचरष्यमंदि, साती मंडळारा.
प्रा॰ शरद गायकिाड, एम.ए.; एम.चफल्; वकोश निादेट; बमराठी.एड.; बमराठी.चलब.; प्राधराज्यापकोश न, मराठी मराठी चवभार्, महावमराठीर

महाचवद्यालराज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.

ॲड॰ क्रे॰ क्रे॰ गरमुजर, बमराठी.ए.; एल्एल्.बमराठी.; माजमराठी अचधीन ठेवक्ती स्वतती मंडळा, च्यमंदिवाणामराठी व फौज्यमंदिारमराठी नराज्याराज्यालराज्य, वाई.
प्रा॰ परमु. वक॰ गरमुपता, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष); माजमराठी प्राधराज्यापकोश न, कोश नकृचष महाचवद्यालराज्य, वकोश निार्पहणूर.
प्रा॰ गवको॰ पां॰ गवकोखल्रे, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष); प्राधराज्यापकोश न, कोश नकृचष महाचवद्यालराज्य, ्यमंदिापविश्वकोलमराठी, रतवकोश निाचर्रमराठी.
डॉ॰ प्रदीप प्र॰ गवकोखल्रे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; सवादेच इच्छिाचवकोश निवकृत्त चवभार् प्रमुख, ती मंडळतवज्ञाावकोश नि चवभार्, पुणाादे चवद्यापमराठीठी ; स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि

प्राधराज्यापकोश न, कोश नहेंद्रमराठीराज्य चती मंडळबादेटमराठी अधराज्यराज्यवकोश नि चवश्वचवद्यालराज्य, सारवकोश निास; पुणाादे.

वदिंगत शी॰ परमु॰ गवकोखल्रे, बमराठी.एससमराठी.; लादेखकोश न, प्रकोश नाशकोश न, कोश नारखावकोश नि्यमंदिार, पुणा.ादे
डॉ॰ बा॰ कि॰ गवकोगट्रे, बमराठीएससमराठी. (कोश नकृचष); ऊस स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नहेंद्र, पाडादेर्ाव, साती मंडळारा चजल्याहा.
डॉ॰ म॰ ग॰ गवकोगट्रे, एम.बमराठी.बमराठी.एस्.; एम.एससमराठी. (मादेचडकोश नल); एफ.ए.एम.एस्.; माजमराठी प्रािाराज्यग, कोश नकृषणाा इच्छनसटट्यहणूट

ऑफ मादेचडकोश नल साराज्यनसादेस, कोश नराड; अभराज्यार्ती मंडळ प्राधराज्यापकोश न, कोश नविश्वकोल मंबविश्वको चवद्यापमराठीठी  (श्रमराठील मंकोश ना); पुणाादे.
शी॰ र॰ वि॰ गवकोडबवकोल्रे, एम.एससमराठी.; वाती मंडळावरणावदज्ञााचवकोश निकोश न, हवामावकोश नि खाती मंडळादे, पुणाादे.

शीमती विमल शा॰ घाडग्रे, एम.ए. (इचती मंडळहास); प्रचशक्षकोश न व स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळमराठी, चरवहकोश ना साहमराठील अक्षर

इच्छनसटट्यहणूट, वाई.

शी॰ सरमुभाष रा॰ घाडग्रे, बमराठी.एससमराठी.; उतपा्यमंदिवकोश नि रसाराज्यवकोश निज्ञा, चकोश नसवकोश नि वमराठीर साती मंडळारा सहकोश नारमराठी साखर कोश नारखावकोश निा, भुईज,
वाई.
डॉ॰ िसंत मू॰ घाि्रेकर, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.वहमराठी.एससमराठी.; प्यमंदिवराज्युत्तर प्यमंदिचवकोश ना (ऑस्ट्रादेचलराज्या); सादेवाचवकोश निवकृत्त सहाराज्यकोश न, कोश नकृचष

म मंत्रालराज्य, भारती मंडळ सरकोश नार; स मंिालकोश न, कोश नहेंद्रमराठीराज्य भादेड प्रजवकोश निवकोश नि क्षादेत्र, वकोश निवमराठी च्यमंदिल्लमराठी; पुणाादे.

नया॰ नर केंद्र िपळगािकर, भहणूती मंडळपहणूवग नराज्याराज्यमहणूती मंडळयापूर्वी, मु मंबई उच्च नराज्याराज्यालराज्य; माजमराठी अधराज्यक्ष, सववमराठीसावादे मराठी वाडा साचहतराज्य
स मंमादेलवकोश नि, माजलर्ाव (२००४); राष्ट्रमराठीराज्य सामाचजकोश न पचरष्यमंदिादेिा नराज्याराज्यमहणूती मंडळयापूर्वी रावकोश निडादे पुरसकोश नार (२००६); और मंर्ाबा्यमंदि.
डॉ॰ ई॰ गवको॰ िवहाि, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; चवभार् प्रमुख, पशुचवज्ञाावकोश नि व ्यमंदिुगधीन ठेशास्त्, महातमा फुलादे कोश नकृचष चवद्यापमराठीठी ,

राहुरमराठी (अहम्यमंदिवकोश निर्र).

शीमती सविता कििकर, बमराठी.ए. (वह्यमंदिमराठी); समराठी. डमराठी. पमराठी., वाई.
प्रा॰ अ॰ ना॰ विखलीकर, सादेवाचवकोश निवकृत्त प्रािाराज्यग, ्यमंदिादेवचर्रमराठी महाचवद्यालराज्य, और मंर्ाबा्यमंदि.
डॉ॰ क सृ॰ ना॰ विटिीस, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; माजमराठी प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इचती मंडळहास चवभार्, पुणाादे चवद्यापमराठीठी , पुणा.ादे
शी॰ अनंत भा॰ वितळ्रे, मुद्रणा वराज्यावसाचराज्यकोश न, पुणाादे.
शीमती िासंती रा॰ विनमरमुळगरमुंद, एम.एससमराठी.; माजमराठी प्राधराज्याचपकोश ना, पादेमराज सारडा महाचवद्यालराज्य, अहम्यमंदिवकोश निर्र; पुणा.ादे

डॉ॰ क्रे॰ ल॰ िौंड्रे, डमराठी.एस्.ए.समराठी.; आराज्युवर्धे्यमंदि प्रवमराठीणा; भहणूती मंडळपहणूवग अधराज्यापकोश न, आराज्युवर्धे्यमंदि महाचवद्यालराज्य, पुणा;ादे खाजर्मराठी

वदद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य, वाई.

डॉ॰ द॰ सी॰ िौगल्रे, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष); पमराठीएच.डमराठी. (पादेवकोश निचसल्यावहादेचवकोश निराज्या); माजमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंिालकोश न, कोश नविश्वकोकोश नणा कोश नकृचष
चवद्यापमराठीठी , ्यमंदिापविश्वकोलमराठी, रतवकोश निाचर्रमराठी.
डॉ॰ जयिंत िौधरी, एम.कोश न(डॉम.; एल्एल्.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्रािाराज्यग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवद्यालराज्य, वाई.
शीमती जयशी िौधरी, एम.ए.; बमराठी.एड.; अधराज्याचपकोश ना, ती मंडळकोश नगती मंडळमराठीसग लकमणाशास्त्मराठी जविश्वकोशमराठी चवद्यालराज्य, वाई.
वदिंगत रा॰ मरमु॰ िौधरी, बमराठी.एजमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, कोश नकृचषचवद्या चवभार्, कोश नकृचष महाचवद्यालराज्य, पुणाादे.
प्रा॰ िसंत िौधरी, एम.ए. (भहणूर्विश्वकोल); एम.ए. (असगशास्त्); बमराठी.एड.; सादेवाचवकोश निवकृत्त उपप्रािाराज्यग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर

महाचवद्यालराज्य, वाई.

डॉ॰ अवनलराज जगदाळ्रे, एम.एससमराठी. (ती मंडळ मंत्रचवद्या); पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त चवभार् प्रमुख, भहणूशास्त् चवभार्, र्विश्वकोपाळ
कोश नकृषणा र्विश्वकोखलादे महाचवद्यालराज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
शी॰ प्रभाकर जठार, बमराठी.ए. (ऑ.); एल्एल्.बमराठी.; स मंर्मराठीती मंडळ चवशार्यमंदि; सादेवाचवकोश निवकृत्त अधीन ठेमराठीक्षकोश न, भारती मंडळमराठीराज्य आरमार, मु मंबई.
शी॰ ज॰ वि॰ जमदाड्रे, बमराठी.एससमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त स मंपा्यमंदिवकोश नि सहाराज्यकोश न, चवज्ञाावकोश नि व ती मंडळ मंत्रचवद्या कोश नक्षा, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश

कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.

शीमती ज्यवकोती आ॰ जाधि, एम.एससमराठी., वाई.
प्रा॰ रा॰ ग॰ जाधि, एम.ए.; माजमराठी प्राधराज्यापकोश न, एच्छल्याफनसटवकोश नि महाचवद्यालराज्य, मु मंबई; चमवल्यमंदि कोश नला महाचवद्यालराज्य,
और मंर्ाबा्यमंदि; लादेखकोश न-सममराठीक्षकोश न; सादेवाचवकोश निवकृत्त 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॰ संवदप ह॰ जाधि, बमराठी.एससमराठी., वाई.
वदिंगत रा॰ शी॰ जवकोग, एम.ए.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, फगराज्युगसवकोश नि महाचवद्यालराज्य, पुणाादे.
वदिंगत गवको॰ वि॰ जवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्, चशवाजमराठी चवद्यापमराठीठी ,
कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
डॉ॰ बी॰ जी॰ जवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., मु मंबई.
प्रा॰ म॰ वि॰ जवकोशी, बमराठी.ई. (मु मंबई); बमराठी.एससमराठी. (टादेक.) (मशन अँिादेसटर); ए.एम.आय.ई.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न,

अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी चवभार्, चडपाटगमहेंट ऑफ कोश नादेचमकोश नल टादेक्ती स्वतवकोश नि(डॉल(डॉजमराठी, मु मंबई चवद्यापमराठीठी , मु मंबई.

प्रा॰ मीनाक्षी र॰ जवकोशी, एम.एससमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्, श्रमराठीमती मंडळमराठी वमराठीरममा र् मंर्ाचसरमराठी र्ल्यासग कोश न(डॉलादेज,
र्ुलबर्ार्या (कोश नवकोश निार्याटकोश न).
डॉ॰ रा॰ ना॰ जवकोशी, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; प्रपाठी कोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्, ड(डॉ. बाबासाहादेब आ मंबादेडकोश नर

मराठी वाडा चवद्यापमराठीठी , और मंर्ाबा्यमंदि.

शीमती लीना जवकोशी, बमराठी.एससमराठी., पुणा.ादे
वदिंगत िैद्यराज ि्रेिीमाधिशास्त्ी जवकोशी, आराज्युवर्धे्यमंदिािाराज्यग; भहणूती मंडळपहणूवग प्रािाराज्यग, आराज्यर्वांगल वदद्यकोश न महाचवद्यालराज्य, साती मंडळारा;
प्रमुख स मंपा्यमंदिकोश न, आराज्युवर्धे्यमंदिमराठीराज्य महाकोश नविश्वकोश; स्यमंदिसराज्य, आराज्युवर्धे्यमंदि स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, महाराष्ट्र शासवकोश नि, मु मंबई.
डॉ॰ ि॰ ग॰ वटक्रेकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व चवभार्-प्रमुख, र्चणाती मंडळ चवभार्, इ मंचडराज्यवकोश नि

इच्छनसटट्यहणूट ऑफ साराज्यनस, ब मंर्लविश्वकोर; कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.

शी॰ य॰ रा॰ वटपिीस, बमराठी.ए.; बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.ई.; चवकोश निवकृत्त मादेजर, अवकोश नि मंती मंडळपहणूर (आ मंध्र प्र्यमंदिादेश).
शी॰ अ॰ ना॰ ठाकूर, एम.एससमराठी.; बमराठी.ए. (ऑ.); सादेवाचवकोश निवकृत्त चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, चवज्ञाावकोश नि व ती मंडळ मंत्रचवद्या कोश नक्षा, मराठी मराठी
चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई; स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; वाई.
डॉ॰ म॰ िा॰ ठोंबर्रे, बमराठी.एससमराठी. (कोश नकृचष); एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त कोश नापहणूस चवशादेषज्ञा, महातमा फुलादे कोश नकृचष

चवद्यापमराठीठी , राहुरमराठी, अहम्यमंदिवकोश निर्र.

प्रा॰ आ॰ र्रे॰ वडसूझा, एम.ए.; माजमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, प्रिालवकोश नि स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि चवभार्, बडविश्वको्यमंदिादे; प्रािाराज्यग, मचहला
महाचवद्यालराज्य, कोश नराड.
शीमती सविता अ॰ ढग्रे, बमराठी.ए. (मराठी मराठी), वाई.
वदिंगत ग॰ िा॰ तगार्रे, एम.ए.; बमराठी.टमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, श्रमराठीमती मंडळमराठी महाराणामराठी ती मंडळाराबाई चटिसग ्ट्रादेववकोश निर्

कोश न(डॉलादेज, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर; चशक्षणा अचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र चशक्षणा सादेवा म मंडळ, सा मंर्लमराठी.

प्रा॰ गवको॰ रा॰ ततििादी, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष); सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, कोश नकृचष-ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्,
प मंजाबराव ्यमंदिादेशमुख कोश नकृचष चवद्यापमराठीठी , अकोश नविश्वकोला; वकोश निार्पहणूर.
वदिंगत यदरमुनाथ थत्रे, बमराठी.एससमराठी.; राष्ट्रभाषा रतवकोश नि; माजमराठी स मंपा्यमंदिकोश न, ‘साधीन ठेवकोश निा’ सा्ती मंडळाचहकोश न, पुणा.ादे
डॉ॰ जरमुंग थान, एम. ए.; पमराठीएच.डमराठी.;

चवद्यापमराठीठी , च्यमंदिल्लमराठी.

सादेवाचवकोश निवकृत्त प्रपाठी कोश न व प्रमुख, चिवकोश निमराठी व जपावकोश निमराठी अभराज्यास चवभार्, च्यमंदिल्लमराठी

डॉ॰ सा॰ ह॰ दांड्रेगािकर, एम.एससमराठी. (सार्र चवद्यापमराठीठी ); पमराठीएच.डमराठी. (ल मं डवकोश नि); एल्एल्.बमराठी.; माजमराठी प्राधराज्यापकोश न,
कोश नवकोश निार्याटकोश न चवद्यापमराठीठी , धीन ठेारवाड; माजमराठी प्रपाठी कोश न, चशवाजमराठी चवद्यापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्याहापहणूर; प्रािाराज्यग, ्यमंदिादेवचर्रमराठी महाचवद्यालराज्य, और मंर्ाबा्यमंदि; श्रमराठी
चशवाजमराठी महाचवद्यालराज्य, परभणामराठी; और मंर्ाबा्यमंदि.

शी॰ म॰ कि॰ दातार, बमराठी. ए.; कोश न मंत्राट्यमंदिार, पुणा.ादे

डॉ॰ संतवकोष दासतान्रे, एम. ए.; पमराठीएच.डमराठी.; माजमराठी उपप्रािाराज्यग, वकोश निौरविश्वकोसजमराठी वाचडराज्या महाचवद्यालराज्य, पुणा;ादे स मंिालकोश न,

वकोश निादेचवल वाचडराज्या वराज्यवससापवकोश नि व स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा, पुणा.ादे

प्रा॰ िं॰ ग॰ दीवक्षत, डमराठी.एम.ई.ई.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्रमुख, राज्या मंचत्रकोश न अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी चवभार्, शासकोश नमराठीराज्य ती मंडळ मंत्रचवकोश निकोश नादेती मंडळवकोश नि, पुणा.ादे
शी॰ रा॰ जा॰ दीवक्षत, एम.एससमराठी.; माजमराठी सहस मंपा्यमंदिकोश न, चवज्ञाावकोश नि व ती मंडळ मंत्रचवद्या कोश नक्षा, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.
प्रा॰ ि॰ कि॰ दीवक्षत, एम.एससमराठी; ए.एच.बमराठी.टमराठी.आय. (कोश नावकोश निपहणूर); सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभार्, प्रती मंडळाप
महाचवद्यालराज्य, अमळवकोश निादेर; पुणा.ादे
शी॰ शी॰ ग॰ दीवक्षत, सादेवाचवकोश निवकृत्त कोश नाराज्यार्यालराज्यमराठीवकोश नि अधीन ठेमराठीक्षकोश न, प्राज्ञापाठी शाळा म मंडळ, वाई.
शी॰ शी॰ ह॰ दीवक्षत, एम.ए.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, ती मंडळतवज्ञाावकोश नि चवभार्, राजाराम महाचवद्यालराज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
वदिंगत शां॰ भा॰ द्रेि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त स मंिालकोश न; र्ुणाश्रमराठी प्राधराज्यापकोश न, डादेक्कवकोश नि कोश न(डॉलादेज पविश्वकोसट गसिडॅज्राज्युएट

अशन अँड चरसिग इच्छनसटट्यहणूट, पुणाादे.

शी॰ अवनल द्रेिकरमुळ्रे, चवकोश निवकृत्त मुचद्रती मंडळशविश्वकोधीन ठेकोश न, शासकोश नमराठीराज्य मुद्रणाालराज्य, वाई.
डॉ. क्रे॰ बी॰ द्रेशपांड्रे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (ल मं डवकोश नि); डमराठी.आय.समराठी.; प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्, ड(डॉ.
बाबासाहादेब आ मंबादेडकोश नर मराठी वाडा चवद्यापमराठीठी , और मंर्ाबा्यमंदि.
डॉ॰ िंद्रश्रेखर द्रेशपांड्रे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; एल्एल्.बमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, उपराज्यविश्वकोचजती मंडळ मावकोश निसशास्त्

चवभार्, मु मंबई चवद्यापमराठीठी , मु मंबई; वचरष्ठ प्रपाठी कोश न, मावकोश निसशास्त् चवभार् व मावकोश नि्यमंदि स मंिालकोश न, स मंज्ञाापवकोश निा चवभार्, पुणाादे चवद्यापमराठीठी ;
प्राधराज्यापकोश न व स मंिालकोश न, चवद्यासयापूर्वी सादेवा चवभार्, राज्यशव मंती मंडळराव िवहाणा महाराष्ट्र मुक्ती स्वतती मंडळ चवद्यापमराठीठी , वकोश निाचशकोश न; अभराज्यार्ती मंडळ प्राधराज्यापकोश न,
‘आराज्युष-राज्यविश्वकोर्’ चवभार्, आरविश्वकोगराज्य व कोश नुटु मंब कोश नल्याराज्याणा म मंत्रालराज्य, भारती मंडळ सरकोश नार, वकोश निवमराठी च्यमंदिल्लमराठी.

शी॰ सरमु॰ कि॰ द्रेशपांड्रे, एम.ए.; बमराठी.कोश न(डॉम.; सादेवाचवकोश निवकृत्त चवद्यावराज्यास मंर्मराठी सहाराज्यकोश न, मावकोश निवराज्यचवद्या कोश नक्षा, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश
कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.
प्रा॰ सरमुधाकर द्रेशपांड्रे, एम.एससमराठी.; प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार् व प्रमुख, जमराठीवचवज्ञाावकोश नि चवभार्, आर्. डमराठी.

वकोश निसिडॅशवकोश निल कोश न(डॉलादेज, मु मंबई.

शी॰ हृवषक्रेश सरमुर्रेश द्रेशपांड्रे, बमराठी.ए. (ऑ.); एम.समराठी.जादे.; माजमराठी सहाराज्यकोश न वकृत्तचवकोश निमार्याती मंडळा, ई. टमराठी. वहमराठी., हद्यमंदिराबा्यमंदि
(्यमंदिचक्षणा); माजमराठी सहवकृत्त चवकोश निमार्याती मंडळा, िंमराठी (२४ ती मंडळास) टमराठी. वहमराठी., मु मंबई; उपस मंपा्यमंदिकोश न, ्यमंदिदचवकोश निकोश न लविश्वकोकोश नसत्ता, मु मंबई; वाई.
प्रा॰ शैलजा कि॰ द्रेशमरमुख, एम.एससमराठी.; एम.चफल्.; प्राधराज्याचपकोश ना, सा मंच्छखराज्यकोश नमराठी चवभार्, चकोश नशवकोश निि मं्यमंदि िादेलाराम

महाचवद्यालराज्य, ििगर्ादेट, मु मंबई; ठी ाणाादे.

शी॰ वशिप्रसाद द्रेसाई, बमराठी.ए.; बमराठी.जादे.समराठी.; उपस मंपा्यमंदिकोश न, ्यमंदिदचवकोश निकोश न सकोश नाळ, वसधीन ठेु्यमंदिुर्ग आवकृत्तमराठी, साव मंती मंडळवाडमराठी.

डॉ॰ वत्र॰ ना॰ धम्यावधकारी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त सचिव, प्रकोश नल्याप स मंपा्यमंदिकोश न, चवकोश नि्यमंदिादेशकोश न, वदच्यमंदिकोश न स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि
म मंडळ (आ्यमंदिशग स मंसकोश नकृती मंडळ शविश्वकोधीन ठे स मंससा), पुणाादे.
शी॰ विनमय धारूरकर, एम.ए.; एम.चफल्. (भाषाचवज्ञाावकोश नि), मु मंबई.
वदिंगत ए॰ रा॰ धोंगड्रे, बमराठी.ए.; बमराठी.कोश न(डॉम. (ल मं डवकोश नि); सादेवाचवकोश निवकृत्त चशक्षणा स मंिालकोश न, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणाादे.
डॉ॰ भवको॰ सरमुं॰ निलकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.बमराठी.एस्.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, इच्छनसटट्यहणूट ऑफ साराज्यनस,

मु मंबई; सादेवाचवकोश निवकृत्त स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न शास्त्ज्ञा, भारती मंडळमराठीराज्य कोश नकृचष स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा, वकोश निवमराठी च्यमंदिल्लमराठी; मु मंबई.

डॉ॰ म॰ क सृ॰ नाईक, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; ए.एम. (पादेवकोश निचसल्यावहादेचवकोश निराज्या); सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, इ मंगजमराठी चवभार्,
कोश नवकोश निार्याटकोश न चवद्यापमराठीठी , धीन ठेारवाड (कोश नवकोश निार्याटकोश न).
डॉ॰ मवको॰ ना॰ नातू, बमराठी.एससमराठी.; एम.बमराठी.बमराठी.एस्.; खाजर्मराठी वदद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यवसाराज्य; माजमराठी उपाधराज्यक्ष, अचखल भारती मंडळ

सकोश नाऊट व र्ाईड, पुणाादे.

शीमती अवमता नायगांिकर, बमराठी.ए. (ऑ.); एम.एस्.डब्दल्याराज्यहणू.; माजमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, टाटा समाजचवज्ञाावकोश नि स मंससा,
मु मंबई; वाई.
शी॰ िसंत कनबाळकर, कोश नकृचषती मंडळज्ज्ञा, पुणा.ादे
शीमती र्रेखा वनगड्रे, बमराठी.ए. (भुर्विश्वकोल), वाई.
शी॰ बाळ ज॰ पंवडत, एम.ए.; एल्एल्.बमराठी.; साचहतराज्य चवशार्यमंदि; क्रमराठीडासममराठीक्षकोश न व लादेखकोश न; क्रमराठीडास मंघेत टकोश न; चक्रकोश नादेट

समालविश्वकोिकोश न व माजमराठी रणाजमराठी चक्रकोश नादेटपटहणू; चवश्वसती मंडळ, श्रमराठी. ज्ञाावकोश निादेश्वर महाराज ्यमंदिादेवससावकोश नि, आळ मं्यमंदिमराठी; पुणा.ादे
शी॰ वि॰ न॰ पंवडतराि, सहाराज्यकोश न स मंखराज्याशास्त्ज्ञा; कोश नकृचषस मंिालकोश न, पुणाादे.

वदिंगत शं॰ आ॰ परांड्रेकर, एम.एससमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, राजाराम महाचवद्यालराज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर; माजमराठी प्रािाराज्यग,
्यमंदिादेवि मं्यमंदि महाचवद्यालराज्य, अजुगवकोश निवकोश निर्र, चज. कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
डॉ॰ कसधरमु अ॰ पराडकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्, र्वहवकोश निगमादेनट

इनसटमराठीट्यहणूट ऑफ साराज्यनस, वकोश निार्पहणूर.

शीमती पल्लिी सविन पिार, बमराठी.ए. (भहणूर्विश्वकोल); वादेब चडिंाराज्यववकोश निर्, स मंर्णाकोश न वराज्यवससापवकोश नि, वाई.
प्रा॰ संभाजीराि सखाराम पाटि्रे, एम.ए.; बमराठी.एड.; सादेवाचवकोश निवकृत्त अधराज्यापकोश न, श्रमराठी  इच्छित्रपती मंडळमराठी प्रती मंडळापवसह चवद्यालराज्य,
साती मंडळारा; अधराज्यक्ष, चजल्याहा ग मंसालराज्य स मंघेत , साती मंडळारा; ्यमंदिचलती मंडळ चमत्र राज्राज्य पुरसकोश नार; माजमराठी चसवकोश निादेट स्यमंदिसराज्य, चशवाजमराठी चवद्यापमराठीठी 
(कोश नविश्वकोल्याहापहणूर); आ्यमंदिशग चशक्षकोश न राज्राज्य पुरसकोश नार; समाजभहणूषणा पुरसकोश नार, साती मंडळारा.

शीमती कांती पाटील, एम.ए.; माजमराठी सहस मंपा्यमंदिकोश न, मावकोश निवराज्यचवद्या कोश नक्षा, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.

डॉ॰ ग॰ मवको॰ पाटील, एम.ए.; एल्एल्.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश नकृती मंडळ चवभार्, शासकोश नमराठीराज्य
ज्ञाावकोश निचवज्ञाावकोश नि महाचवद्यालराज्य, और मंर्ाबा्यमंदि.
प्रा. िंद्रकांत प॰ पाटील, एम.एससमराठी.; डमराठी.एच.ई.; एल्एल्.बमराठी.; डमराठी.जादे.; प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्, चकोश नसवकोश नि

वमराठीर महाचवद्यालराज्य, वाई.

प्रा॰ प्रवमला जयिंतराि पाटील, एम.ए. (असगशास्त्); एम.एड.; एम.चफल्.; डमराठी.समराठी.एम.; सहाराज्यकोश न अधराज्याचपकोश ना नराज्यहणू
कोश न(डॉलादेज, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
शी॰ म॰ परमु॰ पाटील, बमराठी.ए.; एल्एल्.बमराठी.; माजमराठी म मंत्रमराठी, भहणूती मंडळपहणूवग मु मंबई राज्राज्य; बादेळर्ाव.
डॉ॰ शा॰ दा॰ पाटील, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि व सहणूकमजमराठीवचवज्ञाावकोश नि चवभार्, पुणाादे

चवद्यापमराठीठी , पुणा.ादे

वदिंगत ह॰ कि॰ पाटील, बमराठी.एजमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त अधीन ठेमराठीक्षकोश न, शादेती मंडळकोश नमराठी शाळा (मा मंजरमराठी); चवकोश निरमराठीक्षकोश न, शादेती मंडळकोश नमराठी शाळा, मु मंबई;
पुणाादे.
डॉ॰ ि॰ स॰ पानसर्रे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न, वकोश निसिडॅशवकोश निल कोश नादेचमकोश नल लसिडॅबविश्वकोरादेटरमराठी, पुणाादे.
डॉ॰ का॰ ग॰ वपत्र्रे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त चब्र्ादेचडअर, भारती मंडळमराठीराज्य सदचवकोश निकोश नमराठी सादेवा, पुणा.ादे
म्रेजर जनरल शवशकांत वपत्र्रे, एम.एससमराठी. (चडफादेनस सटडमराठीज); एम.ई. (स्ट्रक्ती स्वतिसग); सादेवाचवकोश निवकृत्त सदचवकोश निकोश न अचधीन ठेकोश नारमराठी

(मादेजर जवकोश निरल); पुणाादे.

प्रा॰ रा॰ ना॰ पवकोखरकर, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष); राष्ट्रभाषा प्रवमराठीणा; प्राधराज्यापकोश न, कोश नमराठीटकोश नचवज्ञाावकोश नि चवभार्, महातमा फुलादे
कोश नकृचष चवद्यापमराठीठी , राहुरमराठी, अहम्यमंदिवकोश निर्र.
वदिंगत ना॰ ह॰ फडक्रे, एम.ए.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, र्चणाती मंडळ चवभार्, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवद्यालराज्य, मु मंबई.
शीमती नीवलमा फरांद्रे, बमराठी.ए. (मराठी मराठी), वाई.
शीमती साधना बहरमुळकर, जमराठी.डमराठी.आटग; ए.एम.; कोश नला सममराठीक्षकोश न व लादेचखकोश ना; सहस मंपा्यमंदिकोश न, महाराष्ट्र चशल्यापकोश नार

कोश नविश्वकोश, मु मंबई.

वदिंगत परमु॰ वि॰. बापट, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, फगराज्युगसवकोश नि महाचवद्यालराज्य, पुणाादे; माजमराठी चवभार्
प्रमुख व स मंघेत टकोश न, ‘बुच्धिसट सटडमराठीज’ च्यमंदिल्लमराठी चवद्यापमराठीठी ; पुणा.ादे
प्रा॰ ज्यवकोती बािि्रे, एम.ए.; एम.एड.; फुल ब्ाईट  इच्छिात्रवकृत्तमराठी; अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य चशक्षणा स मंससा, पुणा.ादे
वदिंगत वन॰ वि॰ बाळ, सादेवाचवकोश निवकृत्त चब्र्ादेचडअर, भारती मंडळमराठीराज्य सदचवकोश निकोश नमराठी सादेवा; सनमावकोश निवकोश निमराठीराज्य स्यमंदिसराज्य, चवचवधीन ठे सामाचजकोश न स मंससा

व नराज्यास, पुणाादे.

डॉ॰ िा॰ द॰ ब केंद्र्रे, एम.ए.; बमराठी.एड.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व चवभार् प्रमुख, कोश नन्नड चवभार्, चकोश नटादेल कोश नला
महाचवद्यालराज्य, धीन ठेारवाड.
प्रा॰ फकरूद्ीन ब्रेन्नूूर, एम.ए. (राज्राज्यशास्त् व इचती मंडळहास); सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, स मंर्मादेश्वर महाचवद्यालराज्य, सविश्वकोलापहणूर.
शी॰ माधि बवकोरकर, एम.ए.; कोश नविश्वकोकोश नणामराठी कोश नवमराठी व लादेखकोश न; वकोश निभविश्वकोवाणामराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, पणाजमराठी, र्विश्वकोवा.
शी॰ गवकोपाळ विठ्ठल भंडार्रे, बमराठी.ए.; राष्ट्रमराठीराज्य सुदृढती मंडळा ्यमंदिल चवकोश नि्यमंदिर्धेशकोश न; चवकोश निवकृत्त क्रमराठीडा चवकोश नि्यमंदिर्धेशकोश न (एन.एफ.समराठी), महाराष्ट्र

राज्राज्य; वाई.

डॉ॰ विि्रेक भट, बमराठी.ई. (कोश नादेचमकोश नल ए मंचजचवकोश निअवरर्); पमराठीएच.डमराठी. (भाषाचवज्ञाावकोश नि); अभराज्यार्ती मंडळ प्राधराज्यापकोश न, मु मंबई चवद्यापमराठीठी ,
मु मंबई.
वदिंगत ि॰ ग॰ भद्रे, एम.एससमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्रभारमराठी चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, चवज्ञाावकोश नि व ती मंडळ मंत्रचवद्या कोश नक्षा, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश

कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.

वदिंगत दरमुग्या भागित, एम.ए.; लादेचखकोश ना, मु मंबई.
डॉ॰ सरवकोजा भाट्रे, एम.ए.; पमराठीएि.डमराठी.; चवकोश निवकृत्त चवभार् प्रमुख, स मंसकोश नकृती मंडळ-प्राकोश नकृती मंडळ भाषा चवभार्, पुणाादे चवद्यापमराठीठी ; माजमराठी
मावकोश नि्यमंदि सचिव, भा मंडारकोश नर प्राचराज्यचवद्या म मंच्यमंदिर, पुणाादे; अधराज्यक्ष, प्राज्ञापाठी शाळा म मंडळ, वाई; पुणाादे.
वदिंगत शी॰ द॰ भाि्रे, एम.एससमराठी.; बमराठी.ए.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्, उपप्रािाराज्यग, सर

परशुरामभाऊ महाचवद्यालराज्य, पुणा.ादे

डॉ॰ शी॰ मा॰ भाि्रे, एम.ए.; एम.चफल्.; पमराठीएच.डमराठी.; माजमराठी प्राधराज्यापकोश न, र्चणाती मंडळ चवभार्, वकोश निौरविश्वकोसजमराठी वाचडराज्या
महाचवद्यालराज्य, पुणा;ादे चवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि इच्छनसटट्यहणूट ऑफ टादेक्ती स्वतवकोश नि(डॉल(डॉजमराठी, पवई, मु मंबई; चिटणामराठीस, भारती मंडळ इचती मंडळहास
स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, पुणाादे; स मंपा्यमंदिकोश न, वकोश निवभारती मंडळ, वाई; पुणाादे.

शी॰ शं॰ गवको॰ वभड्रे, चड्लविश्वकोमा इवकोश नि सुपरवाराज्यिंरमराठी अशन अँड फविश्वकोरमवकोश निचशप; राज्य मंत्रविश्वकोपकोश नरणा ती मंडळ मंत्रज्ञा; उतपा्यमंदिकोश नती मंडळा चवषराज्यािादे
सवराज्य मंसादेवमराठी प्रचशक्षकोश न; लादेखकोश न, राज्य मंत्रालराज्यािा ज्ञाावकोश निकोश नविश्वकोश, ठी ाणाादे.
शी॰ प्र॰ बा॰ भवकोईट्रे, बमराठीएससमराठी. (ऑ.); बमराठी.एड.; अधराज्यापकोश न, श्रमराठी चस्धिादेश्वर हाराज्यसकोश नहणूल, ती मंडळडवळादे स मंमती मंडळ, साती मंडळारा.
डॉ॰ गौतम भोंग, एम.ए. (असगशास्त्); एफ.चफल्. (असगशास्त्); पमराठीएच.डमराठी.; प्रािाराज्यग, कोश नला व वाचणाज्राज्य शाखा,

आबासाहादेब र्रवारादे महाचवद्यालराज्य, पुणाादे.

शीमती वदपांजली धों॰ भवकोसल्रे, एमएससमराठी.; बमराठी.एड.; अधराज्यापकोश न, रसाराज्यवकोश निशास्त् चवभार्, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवद्यालराज्य,
वाई.
प्रा॰ रा॰ वज॰ भवकोसल्रे, एम.एससमराठी.; प्राधराज्यापकोश न, कोश नकृचष महाचवद्यालराज्य, अकोश नविश्वकोला.
प्रा॰ रा॰ म॰ मराठ्रे, एम.ए.; एल्एल्.बमराठी.; एम.एड.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, कोश न(डॉलादेज ऑफ एज्राज्युकोश नादेशवकोश नि धीन ठेुळादे; पुणा.ादे

प्रा॰ मरमु॰ का॰ महाजन, एम.एससमराठी.; प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्, चव्यमंदिभग महाचवद्यालराज्य, अमरावती मंडळमराठी.
प्रा॰ स॰ वद॰ महाजन, एम.ए. (मराठी मराठी); सादेवाचवकोश निवकृत्त प्रािाराज्यग, प्रचती मंडळभा चवकोश निकोश नादेती मंडळवकोश नि कोश नला, वाचणाज्राज्य व चवज्ञाावकोश नि
महाचवद्यालराज्य, वकोश निा मं्यमंदिादेड; स्यमंदिसराज्य–महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; चरसिग बविश्वकोडग ऑफ ॲडवहाराज्यिंसग, च्यमंदि
अमादेचरकोश नवकोश नि बाराज्यविश्वकोगाचफकोश नल इच्छनसटट्यहणूट, वकोश नि(डॉसग कोश नसिडॅरविश्वकोलाराज्यवकोश निा (राज्यहणू. एस्. ए.); स मंपा्यमंदिकोश न म मंडळ, महाराष्ट्र र्सिडॅिंादेटमराठीअसग (वकोश निा मं्यमंदिादेड

चजल्याहा), महाराष्ट्र शासवकोश नि, मु मंबई; आजमराठीव स्यमंदिसराज्य–इ मंचडराज्यवकोश नि इच्छनसटट्यहणूट ऑफ पच्छब्दलकोश न ॲडचमचवकोश निस्ट्रादेशवकोश नि, च्यमंदिल्लमराठी; चवश्वसती मंडळ,
मराठी वाडा साचहतराज्य पचरष्यमंदि, और मंर्ाबा्यमंदि; सरचिटणामराठीस, प्रचती मंडळभा चवकोश निकोश नादेती मंडळवकोश नि चशक्षणास मंससा, वकोश निा मं्यमंदिादेड.
ॲड॰ शया॰ गवको॰ मांद्र्रेकर, एम.ए.; एल्एल्.बमराठी.; अचधीन ठेवक्ती स्वतती मंडळा, उच्च नराज्याराज्यालराज्य, मु मंबई.
डॉ॰ म॰ शी॰ माट्रे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास, डादेक्कवकोश नि कोश न(डॉलादेज पविश्वकोसट
गसिडॅज्राज्युएट अशन अँड चरसिग इच्छनसटट्यहणूट, पुणा.ादे
शी॰ अ॰ गवको॰ मायद्रेि, बमराठी.ई.; एम.आय.ई. (भारती मंडळ); सादेवाचवकोश निवकृत्त अचभराज्य मंती मंडळा, पुणा.ादे
डॉ॰ वमकलद स॰ मालश्रे, एम.ए. (मु मंबई चवद्यापमराठीठी ); एम.चलट. (सहें्ट्रल इच्छनसटट्यहणूट ऑफ इ मंच्छगलश, हद्यमंदिराबा्यमंदि);

पमराठीएच.डमराठी. (मु मंबई चवद्यापमराठीठी ); शास्त्मराठीराज्य कोश न मंठी स मंर्मराठीती मंडळािमराठी प्यमंदिचवकोश ना (मु मंबई चवद्यापमराठीठी ); प्राधराज्यापकोश न, इ मंगजमराठी भाषा व साचहतराज्य,
आय.आय.टमराठी., पवई, मु मंबई.
वदिंगत वद॰ द॰ माहरमुलकर, एम.ए.; चडप् वलच्छगवच्छसटक्ती स्वतस (एवडबरविश्वको); चवकोश निवकृत्त प्रपाठी कोश न व प्रमुख, भाषाशास्त् चवभार्,

महाराजा सराज्याजमराठीराव चवद्यापमराठीठी , बडविश्वको्यमंदिादे.

वदिंगत॰ भू॰ कि॰ वमठारी, बमराठी.एससमराठी.; एम.ए.; सादेवाचवकोश निवकृत्त स मंपा्यमंदिवकोश नि सहाराज्यकोश न, चवज्ञाावकोश नि व ती मंडळ मंत्रचवद्या कोश नक्षा, मराठी मराठी
चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.
वदिंगत िा॰ वि॰ वमराशी, एम.ए.; सनमानराज्य डमराठी.चलट. (मु मंबई, सार्र व वकोश निार्पहणूर चवद्यापमराठीठी ); सादेवाचवकोश निवकृत्त प्रािाराज्यग व

प्राधराज्यापकोश न, स मंसकोश नकृती मंडळ चवभार्, चव्यमंदिभग महाचवद्यालराज्य, अमरावती मंडळमराठी; भहणूती मंडळपहणूवग सनमानराज्य स मंिालकोश न, प्यमंदिवराज्युत्तर चवभार् (मावकोश निवराज्य शाखा) व
सनमानराज्य प्राधराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास आचणा स मंसकोश नकृती मंडळमराठी, वकोश निार्पहणूर चवद्यापमराठीठी , वकोश निार्पहणूर.
वदिंगत आबासाह्रेब मरमुजरमुमदार, सुप्रचस्धि इचती मंडळहासस मंशविश्वकोधीन ठेकोश न; स मंर्मराठीती मंडळती मंडळज्ज्ञा; चिटणामराठीस, भारती मंडळ इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ,

पुणाादे; ‘समराठी.आराज्य.ई’ राज्या प्यमंदिवमराठीवकोश निादे सनमाचवकोश निती मंडळ.

डॉ॰ शां॰ ब॰ मरमुजरमुमदार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; स मंिालकोश न, वसबाराज्यविश्वकोचसस आ मंती मंडळरराष्ट्रमराठीराज्य सा मंसकोश नकृचती मंडळकोश न व शदक्षचणाकोश न
कोश नहेंद्र, पुणाादे.
डॉ॰ वद॰ आ॰ मरमुळ्रे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त सहाराज्यकोश न स मंिालकोश न, इ मंचडराज्यवकोश नि इच्छनसटट्यहणूट ऑफ ्ट्र(डॉचपकोश नल

चमचटऑर(डॉल(डॉजमराठी, पुणा;ादे मावकोश निसादेवमराठी प्राधराज्यापकोश न, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्, पुणाादे चवद्यापमराठीठी , पुणा.ादे

वदिंगत क्रेशि म्रेशाम, एम.ए.; कोश नवमराठी, कोश नसा-कोश ना्यमंदि मंबरमराठीकोश नार, सममराठीक्षकोश न; चवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, महषयापूर्वी ्यमंदिराज्यावकोश नि मं्यमंदि
महाचवद्यालराज्य; मराठी मराठी चवभार् प्रमुख, मु मंबई चवद्यापमराठीठी ; माजमराठी स्यमंदिसराज्य–महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई;
कोश नाराज्य्यमंदिा आचणा नराज्याराज्य सल्लार्ार सचमती मंडळमराठी; ड(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.

शी॰ जगदीश तयं॰ मवकोर्रे, बमराठी.ए.; एम.समराठी.जादे.; जवकोश निस मंपकोश नग अचधीन ठेकोश नारमराठी, राज्राज्य चवकोश निवडणाहणूकोश न आराज्यविश्वकोर्, मु मंबई.
डॉ॰ सदानंद शीधर मवकोर्रे, एम.ए. (ती मंडळतवज्ञाावकोश नि); एम.ए. (प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य स मंसकोश नकृती मंडळमराठी आचणा इचती मंडळहास); पमराठीएच.डमराठी.;
सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, ती मंडळतवज्ञाावकोश नि चवभार्, पुणाादे चवद्यापमराठीठी ; स्यमंदिसराज्य–महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई;

महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य आचणा स मंसकोश नकृती मंडळमराठी म मंडळ; राज्राज्य मराठी मराठी चवकोश नास स मंससा भाषा सल्लार्ार सचमती मंडळमराठी , मु मंबई; अवकोश निादेकोश न अधराज्यासवकोश निादे
आचणा अभराज्यासकोश नहेंद्रा मंिादे प्रमुख; पुणाादे.
डॉ॰ एफ॰ ज्रे॰ वबल्रेसकॉवह यानस्रेन, पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, कोश नविश्वकोपवकोश निहादेर्वकोश नि चवद्यापमराठीठी , कोश नविश्वकोपवकोश निहादेर्वकोश नि,

डादेनमाकोश नग.

शी॰ अमवकोल राऊत, एम.ए.; बमराठी.एड.; अधराज्यापकोश न, भारती मंडळ चवद्यालराज्य, शहाबार्, वाई.
शीमती रूपाली वद॰ राजमान्रे, बमराठी.एससमराठी. (र्चणाती मंडळ), वाई.
डॉ॰ द॰ र॰ रानड्रे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.ई.एस्.आय., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्,
पुणाादे चवद्यापमराठीठी , पुणाादे.
प्रा॰ स॰ क्रे॰ रईकर, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष); सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवकोश नकृचती मंडळचवज्ञाावकोश नि, महातमा फुलादे कोश नकृचष

चवद्यापमराठीठी , राहुरमराठी, अहम्यमंदिवकोश निर्र; पुणा.ादे

शीमती मानसी लाटकर, एम.ए. (मराठी मराठी); बमराठी.एड., सहाराज्यकोश न प्राधराज्याचपकोश ना, मराठी मराठी चवभार्,  इच्छित्रपती मंडळमराठी चशवाजमराठी
कोश न(डॉलादेज, साती मंडळारा.
वदिंगत वद॰ ह॰ वलमय्रे, एम.ए., पुणा.ादे
प्रा॰ सरमुर केंद्र िडगािकर, एम.ए.; वकोश निकृतराज्य-कोश नलाव मंती मंडळ; वकोश निकृतराज्यचशक्षकोश न, वकोश नचकोश नणामराठी वकृ मं्यमंदि, पुणाादे व मु मंबई; प्राधराज्यापकोश न, जमगवकोश नि चवभार्,

रूपारादेल कोश न(डॉलादेज, मु मंबई.

वदिंगत मरमु॰ िरदराजन, एम.ए.; ए.ओ.एल्.; पमराठीएच.डमराठी.; कोश नुलर्ुरू, म्यमंदिुराई चवद्यापमराठीठी , म्यमंदिुराई, ती मंडळचमळवकोश निाडहणू.
डॉ॰ िा॰ द॰ ित्कक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी.; एफ.बमराठी.एस्.; माजमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि अचधीन ठेकोश नारमराठी, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्,
आघेत ारकोश नर स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा (एम.ए.समराठी.एस्.), पुणा.ादे
डॉ॰ विजया िाड, बमराठी.एससमराठी.; बमराठी.एड.; एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; सनमानराज्य डमराठी.चलट (कोश नविश्वकोल मंबविश्वको चवद्यापमराठीठी ); लादेचखकोश ना; माजमराठी

प्रािाराज्यार्या, आवकोश नि मं्यमंदिमराठीलाल पविश्वको्यमंदिार कोश नचवकोश निष्ठ महाचवद्यालराज्य, सा मंती मंडळाकोश नाक्रूिं; माजमराठी अधराज्यक्षा, अचखल भारती मंडळमराठीराज्य बालकोश नुमार साचहतराज्य स मंमादेलवकोश नि,
सा मंर्लमराठी; माजमराठी अधराज्यक्षा, मावकोश निव स मंसाधीन ठेवकोश नि चवकोश नास, पविश्वको्यमंदिार चवद्यास मंकोश नुल; अधराज्यक्ष, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी
म मंडळ, मु मंबई; प्रमुख स मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; मु मंबई.

शी॰ ज॰ शी॰ िैद्य, बमराठी.ई. (ऑ.); उपवराज्यवससापकोश न, ्लशन अँट सच्छवहगसादेस, सहें्ट्रल जमराठीप ्लशन अँट, मवहद्र अशन अँड मवहद्र चल., मु मंबई.
प्रा॰ प्र॰ भ॰ िैद्य, एम.एससमराठी.; प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्, आर्. वाय. कोश नादे. साराज्यनस कोश न(डॉलादेज,
वकोश निाचसकोश न.

डॉ॰ भारती िैशंपायन, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. (स मंर्मराठीती मंडळ); स मंर्मराठीती मंडळ प्रवमराठीणा; प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, स मंर्मराठीती मंडळ व वकोश निाट्यशास्त्
चवभार्, चशवाजमराठी चवद्यापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
वदिंगत॰ मवको॰ जा॰ शहाि्रे, बमराठी.ए. (ऑ); चवशादेष अधराज्यराज्यवकोश नि, टविश्वकोरराँटविश्वको चवद्यापमराठीठी , टविश्वकोरराँटविश्वको (कोश नसिडॅवकोश निडा); चवकोश निवकृत्त

स मंपकोश नार्याचधीन ठेकोश नारमराठी, परराष्ट्र स मंब मंधीन ठे म मंत्रालराज्य, भारती मंडळ सरकोश नार; माजमराठी स मंिालकोश न, वकृत्तपत्रचवद्या चवभार्, पुणाादे चवद्यापमराठीठी ; स्यमंदिसराज्य,
महाराष्ट्र राज्राज्य भाषा सल्लार्ार म मंडळ, पुणा.ादे
शी॰ अवमत अ॰ कशद्रे, बमराठी.समराठी.ए., वाई.
वदिंगत आ॰ ब॰ कशद्रे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; अधराज्यक्ष, सरसवती मंडळमराठी वश्यमंदिादे चशक्षणा स मंससा; प्रािाराज्यग, डमराठी. डमराठी. वश्यमंदिादे सरकोश नार

महाचवद्यालराज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.

शीमती नीवलमा शीराम वशकारखान्रे, बमराठी.कोश न(डॉम.; एम.ए., माजमराठी सहस मंपाच्यमंदिकोश ना, मावकोश निवराज्यचवद्या कोश नक्षा, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश
कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई; स मंपाच्यमंदिकोश ना, ‘चवश्रा मंती मंडळमराठी’, च्यमंदिवाळमराठी अ मंकोश न, पुणाादे.
डॉ॰ रकसाना श्रेख-मरमुल्ला, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, वह्यमंदिमराठी चवभार्, ्यमंदिचहवडमराठी

महाचवद्यालराज्य, ्यमंदिचहवडमराठी; स्यमंदिसराज्या, वह्यमंदिमराठी अभराज्यास म मंडळ, चशवाजमराठी चवद्यापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्याहापहणूर; ्यमंदिचहवडमराठी.
शी॰ मह्रेश िसंत श्रेलार, बमराठी.ए. (इचती मंडळहास), वाई.

वदिंगत ना॰ स॰ शीखंड्रे, बमराठी.ए.; एल्एल्.बमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त चजल्याहा व सत्र नराज्याराज्याधीन ठेमराठीश; माजमराठी अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, चवधीन ठेमराठी
महाचवद्यालराज्य, बादेळर्ाव; मु मंबई.
डॉ॰ वद॰ शं॰ शवकोत्री, एम.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, औषचधीन ठेचक्रराज्याचवज्ञाावकोश नि चवभार्, बमराठी. जादे. वदद्यकोश नमराठीराज्य महाचवद्यालराज्य,

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

डॉ॰ य॰ वश॰ सहस्त्बरमुद्ध्रे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी (भहणूचवज्ञाावकोश नि); सादेवाचवकोश निवकृत्त स मंिालकोश न, भारती मंडळमराठीराज्य भहणूवदज्ञााचवकोश निकोश न सवर्धेक्षणा,
महाराष्ट्र पहणूवग म मंडल, वकोश निार्पहणूर; पुणा.ादे
डॉ॰ वनम्कला शंकर सारडा, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. (वह्यमंदिमराठी); लादेचखकोश ना; प्रकोश नाशवकोश नि-वराज्यवसाराज्य, ग मंस चवशादेष प्रचती मंडळष्ठावकोश नि, साती मंडळारा
शी॰ वि॰ ल॰ सूय्किंशी, बमराठी.एससमराठी. (ऑ); सादेवाचवकोश निवकृत्त चवद्यावराज्यास मंर्मराठी सहाराज्यकोश न, चवज्ञाावकोश नि व ती मंडळ मंत्रचवद्या कोश नक्षा, मराठी मराठी

चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.

प्रा॰ ना॰ शी॰ सवकोमि, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष); प्राधराज्यापकोश न, कोश नकृचष अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी चवभार्, कोश नकृचष महाचवद्यालराज्य, पुणा.ादे
शी॰ आवतश सरमुर्रेश सवकोस्रे, एम.ए.; एम.एड.; बमराठी. जादे.; अधराज्यापकोश न, पविश्वको्यमंदिार इ मंटरवकोश निसिडॅशवकोश निल सकोश नहणूल, वपपरमराठी; पुणा.ादे
प्रा॰ लछमन परसराम हद्किािी, एम.ए. (वह्यमंदिमराठी; मराठी मराठी); सादेवाचवकोश निवकृत्त वराज्याखराज्याती मंडळा, अहम्यमंदिवकोश निर्र महाचवद्यालराज्य,
अहम्यमंदिवकोश निर्र.
प्रा॰ पवकोपटी रा॰ वहरानंदािी, सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, वसधीन ठेमराठी भाषा चवभार्, कोश नादे. समराठी. कोश न(डॉलादेज, मु मंबई; माजमराठी

सल्लार्ार, कोश नहेंद्रमराठीराज्य चशक्षणा चवभार्, वकोश निवमराठी च्यमंदिल्लमराठी.

डॉ॰ स्रेन-इवि वहसामातसरमु, डाराज्यरादेक्ती स्वतटर, इ मंटरवकोश निसिडॅशवकोश निल सविश्वकोसाराज्यटमराठी फ(डॉर एज्राज्युकोश नादेशवकोश निल इनफमर्धेशवकोश नि, टविश्वकोचकोश नओ, जपावकोश नि.
प्रा॰ संतवकोष क्षीरसागर, बमराठी.एफ.ए.; एम.एफ.ए.; अचधीन ठेवराज्याखराज्याती मंडळा, सर जादे. जादे. सकोश नहणूल ऑफ आटग, मु मंबई.
∎∎∎

कला विभागातील अभयागत संपादक
डॉ॰ सरमु॰ वप॰ अृष्टिपरमुत्र्रे, जमराठी.डमराठी.आटग (ड(डॉई मंर् आचणा पहेंवटर्); टमराठी.डमराठी.; एस्.टमराठी.समराठी.; समराठी.टमराठी.समराठी.; एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.,
वाई.
शी॰ रा॰ बा॰ गरमुजर, चित्रकोश नार, वाई.
शी॰ वक॰ बा॰ जाधि, जमराठी.डमराठी.आटग, ओिंडर्धे. ती मंडळा. वाई.
शीमती मनाली द्रेशपांड्रे, जमराठी.डमराठी.आटग, पुणा.ादे
शीमती कलयािी महामरमुनी, चित्रकोश नार, वाई.
शी॰ सरमु॰ वद॰ महामरमुनी, चित्रकोश नार, वाई.
शी॰ मं॰ ध॰ श्रेित्रे, जमराठी.डमराठी.आटग. भुईज, ती मंडळा. वाई.
∎∎∎

ऋिवनद्श
मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशाला अवकोश निादेकोश न स मंससा मंवकोश निमराठी व वराज्यक्ती स्वतती मंडळींवकोश निमराठी अवकोश निादेकोश न प्रकोश नारादे साहाय्राज्य कोश नादेलादे . चवशादेषती मंडळव्यक्ती स्वतः  इच्छिाराज्याचित्रादे, र मंर्मराठीती मंडळ
पार्यमंदिर्मितशकोश ना, वकोश निकोश नाशादे, वदज्ञााचवकोश निकोश न आचणा ती मंडळा मंचत्रकोश न चवषराज्या मंचराज्या आकोश नकृतराज्या इ. पुरवहणूवकोश नि वकोश नवा तराज्या मंिा वापर कोश नरण्यराज्यास अवकोश निुमती मंडळमराठी ्यमंदिादेऊवकोश नि
तराज्या मंवकोश निमराठी चवश्वकोश नविश्वकोशास महतवािमराठी म्यमंदिती मंडळ कोश नादेलमराठी. तराज्या मंिा कोश नकृती मंडळज्ञाती मंडळापहणूवगकोश न चवकोश नि्यमंदिर्धेश पुढादे कोश नरमराठीती मंडळ आहविश्वकोती मंडळ :
कोश नविश्वकोल्याहापुर,ादे आवकोश नि मं्यमंदि, भारती मंडळ िंादेर(डॉक्ती स्वतस, वाई.
ख मंडकोश नर, अजराज्य ि मंद्रशादेखर, वसर्ापहणूर.

खटावकोश नर, कोश नचवती मंडळा मवकोश निविश्वकोज, अधराज्यक्षा, च्छवहजवकोश नि इ मंच्छगलश ममराठीचडराज्यम सकोश नहणूल, कोश ननराज्याशाळा, वाई.
जम्यमंदिाडादे, प्र्यमंदिमराठीप, वाई.
ढवणा, रविश्वकोचहणामराठी, वाई.

्यमंदिमराठीप फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.
वकोश निादेमाडादे, प्रकोश नाश, वाई.

पालव, अचराज्युती मंडळ, मु मंबई.
बरकोश नडादे, हचरष, वाई.

बहुळकोश नर, साधीन ठेवकोश निा, मु मंबई.

भविश्वकोसलादे, म्यमंदिवकोश निराव प्रती मंडळापराव, माजमराठी आम्यमंदिार; अधराज्यक्ष, चकोश नसवकोश नि वमराठीर साती मंडळारा सहकोश नारमराठी साखर कोश नारखावकोश निा, भुई मंज, वाई.
माटादे, म. श्रमराठी., पुणा.ादे

मादे. आवकोश नि मं्यमंदि आट
टग गस , पुणाादे.
लविश्वकोकोश नमानराज्य चटळकोश न ग मंसस मंगहालराज्य, वाई.

लविश्वकोकोश नमानराज्य सादेवा स मंघेत , चवलादेपालर्धे (पहणूवग), मु मंबई.
वादेल्याहाळ, आच्यमंदितराज्य,  इच्छिाराज्याचित्रकोश नार, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
वदद्य, म मंचजरमराठी, मु मंबई.

श्रमराठी. वा. फाटकोश न ग मंसस मंगहालराज्य, चवलादेपालर्धे (पहणूवग), मु मंबई.
चसवकोश निर्ारवाडमराठी, अचजती मंडळ, वाई.

सविश्वकोहवकोश निमराठी, आवकोश नि मं्यमंदि, राजस िंादेर(डॉक्ती स्वतस, वाई.

क्षमराठीरसार्र, चवभावरमराठी, समकृचती मंडळरादेखा फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.
क्षमराठीरसार्र, स मंती मंडळविश्वकोष, मु मंबई.

क्षमराठीरसार्र, सुधीन ठेमराठीर, वराज्यावसाचराज्यकोश न  इच्छिाराज्याचित्रकोश नार, वाई.
∎∎∎

मराठी विश्वकवकोशात िापरल्रेलया संक्ष्रेपांिी यादी
मराठी संक्ष्रेप

अ. क्र.

अवकोश निुक्रमा मंकोश न

प

पच्चिम

अवकोश निु.

अवकोश निुवा्यमंदि/अवकोश निुवा्यमंदिकोश न

पहणू.

पहणूवग

अ. स मं. स मं.

अमादेचरकोश नादेिमराठी स मंराज्युक्ती स्वतती मंडळ स मंससावकोश निादे

ब मं.

ब मंर्ालमराठी

आ मं.ए.

आ मंती मंडळरराष्ट्रमराठीराज्य एकोश नकोश न

म. भा.

मराठी मराठी भाषा मंती मंडळर

आवकृ.

आवकृत्तमराठी

माराज्यअशन अँचप.

माराज्यक्रविश्वकोअशन अँचपअर

इ मं. भा.

इ मंगजमराठी भाषा मंती मंडळर

चमअशन अँचप.

चमचलअशन अँचपअर

इ.

इतराज्या्यमंदिमराठी

चमममराठी.

चमचलममराठीटर

इ. स. पहणू.

इसवमराठी सवकोश नि पहणूवग

ममराठी.

ममराठीटर

इ. स. पहणू. सु.

इसवमराठी सवकोश नि पहणूवग सुमारादे

मकृ.

मकृतराज्यहणू

उ.

उत्तर

मादे.

मादेच्ट्रकोश न

उ्यमंदिा.,

उ्यमंदिाहरणाासग

मादेव(डॉ.

मादेर्सिडॅव(डॉट

कोश नसिडॅ

कोश नसिडॅलरमराठी

मराज्यहणूममराठी.

माराज्यक्रविश्वकोममराठीटर

कोश नार.

कोश नारकोश नमराठी्यमंदिग

लसिडॅ.

लसिडॅचटवकोश नि

चकोश नगसिडॅ.

चकोश नलविश्वकोगसिडॅम

वा. ्यमंदिा.

वाती मंडळावरणामराठीराज्य ्यमंदिाब

चकोश नममराठी.²

िौरस चकोश नलविश्वकोममराठीटर

चव. उ.

चवचशष्ट उषणाती मंडळा

चकोश नव(डॉ. ती मंडळा.

चकोश नलविश्वकोव(डॉट ती मंडळास

वहविश्वको.

वहविश्वकोल्याट

क्र.

क्रमा मंकोश न

स मं.

स मंसकोश नकृती मंडळ

र्ु.

र्ुजराती मंडळमराठी

स मंव.

स मंवत

घेत . चकोश नममराठी.

घेत वकोश नि चकोश नलविश्वकोममराठीटर

सस.

समुद्रसपाटमराठी

घेत . ममराठी.

घेत वकोश नि ममराठीटर

सु.

सुमारादे

िौ. चकोश नममराठी.

िौरस चकोश नलविश्वकोममराठीटर

सहेंममराठी.²

िौरस सहेंचटममराठीटर

िौ. ममराठी.

िौरस ममराठीटर

°सादे.

अ मंश सादेच्छल्यासअस (ती मंडळापमावकोश नि)

अश.
अशन अँचप.
आ.
इ मं.

इ मं. शमराठी.
इ. स.

उ. अश.
कोश न.

कोश नसिडॅमहणू.
चकोश नकोश नसिडॅ.
चकोश नममराठी.
चकोश नव(डॉ.
कोश नादे.

च्. पहणू.
गसिडॅ.

घेत . सहेंममराठी.
िौ. चमममराठी.

अश्वशक्ती स्वतती मंडळमराठी
अशन अँचपअर
आकोश नकृती मंडळमराठी
इ मंगजमराठी

इ मंगजमराठी शमराठीषगकोश नासग
इसवमराठी सवकोश नि

उपराज्युक्ती स्वतती मंडळ अश्वशक्ती स्वतती मंडळमराठी
कोश नन्नड

कोश नसिडॅलरमराठीमहणूल्याराज्य
चकोश नलविश्वकोकोश नसिडॅलरमराठी
चकोश नलविश्वकोममराठीटर
चकोश नलविश्वकोव(डॉट

कोश नादेच्छल्यावहवकोश नि (ती मंडळापमावकोश नि)
च्सती मंडळ पहणूवग
गसिडॅम

घेत वकोश नि सहेंचटममराठीटर
िौरस चमलमराठीममराठीटर

°फसिडॅ.
म.
म. शमराठी.
चम.

चमगसिडॅ.

चमचल.

मादे. ट.
मराज्यहणूगसिडॅ.
रा. स मं.
चल.
व(डॉ.

चव. र्ु.
श.

स मंपा.
स मंक्षादे.

सहेंममराठी.
सहेंममराठी.³

अ मंश फसिडॅरादेवकोश निहाइट (ती मंडळापमावकोश नि)
मराठी मराठी

मराठी मराठी शमराठीषगकोश नासग
चमचवकोश निट

चमचलगसिडॅम

चमचलचलटर

मादेच्ट्रकोश न टवकोश नि
माराज्यक्रविश्वकोगसिडॅम
रासाराज्यचवकोश निकोश न स मंघेत टवकोश नि
चलटर
व(डॉट

चवचशष्ट र्ुरुतव
शकोश नादे

स मंपा्यमंदिकोश न/ स मंपाच्यमंदिती मंडळ
स मंक्षादेप

सहेंचटममराठीटर
घेत वकोश नि सहेंचटममराठीटर

िौ. सहेंममराठी.

िौरस सहेंचटममराठीटर

सादे.

सादेकोश न मं्यमंदि

ज.

जनम

ससा

ससापवकोश निा

ज्राज्यविश्वको. ए.

ज्राज्यविश्वकोचती मंडळषशास्त्मराठीराज्य एकोश नकोश न

चह.

चहजरमराठी

्यमंदि. ल.

्यमंदिशलक्ष

हादेचल.

हादेक्ती स्वतटविश्वकोचलटर

चज.
्यमंदि.

वकोश निसिडॅममराठी.

चजल्याहा
्यमंदिचक्षणा

वकोश निसिडॅवकोश निविश्वकोममराठीटर

वह.
हादे.

वह्यमंदिमराठी

हादेक्ती स्वतटर

इंगजी संक्ष्रेप
Comp.

Compiled/Compiler

Trans.

Translation/Translator

Ed.

Edited/Editor

Vol./s

Volume/s

विशेष सूचना : (१)

चववादेिवकोश निाचराज्या प्रवाहाती मंडळ आलादेला शब्द्यमंदि हा अनराज्यत्र आलादेल्याराज्या वकोश निा नों्यमंदिमराठीिा चवकोश नि्यमंदिशगकोश न असादेल , ती मंडळर
ती मंडळविश्वको शब्द्यमंदि ⇨ अशा बाणाचिनहाचराज्या पुढादे चती मंडळरपा ्यमंदिशगचवलादेला आहादे. एखाद्या वकोश निा नों्यमंदिमराठीती मंडळमराठील चवचशष्ट
मजकोश नुराशमराठी चवषराज्यदृषट्या चवकोश निर्चडती मंडळ अशमराठी ्यमंदिुसरमराठी वकोश निा नों्यमंदि चवकोश निर्मित्यमंदिष्ट कोश नरती मंडळावकोश निा तराज्या मजकोश नुरापुढादे
िौकोश नटमराठीकोश न मंसाती मंडळ [→] असादे बाणाचिनह वापरूवकोश नि तराज्यापुढादे तराज्या वकोश निा नों्यमंदिमराठीिादे वकोश निाव च्यमंदिलादे आहादे.

(२) चित्रपट–सहणूिमराठी :चित्रपत्र असलादेल्याराज्या वकोश निा नों्यमंदिमराठीचराज्या शादेवटमराठी फक्ती स्वतती मंडळ चित्रपत्र/चित्रपत्रादे एवढाि
चवकोश नि्यमंदिर्धेश कोश नादेलादेला असहणूवकोश नि ख मंडाती मंडळमराठील शादेवटचराज्या वकोश निा नों्यमंदिमराठीवकोश नि मंती मंडळर चित्रपत्र–क्रमा मंकोश ना मंिमराठी सवती मंडळ मंत्र सहणूिमराठी
च्यमंदिलादेलमराठी आहादे.

∎∎∎

