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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 १९ ख मंड प्रकोश नाचशती मंडळ िंालादे असहणूवकोश नि ‘अंक’ ते ‘सृवष्ट ि मानि’ पराज्य्यंती मंडळचराज्या वकोश निा नों्यमंदिमराठी तराज्या मंती मंडळ आल्याराज्या आहादेती मंडळ. २१,९४३ पावकोश निादे तराज्याती मंडळ

समाचवष्ट आहादेती मंडळ. चवद्यमावकोश नि म मंडळाचराज्या ्यमंदिादेखरादेखमराठीखालमराठी आती मंडळा मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशािा चवसावा ख मंड प्रकोश नाचशती मंडळ हविश्वकोती मंडळ आहादे . तराज्याती मंडळमराठील
वकोश निा नों्यमंदिंदींिमराठी स मंख्राज्या प्रि मंड असल्याराज्यामुळादे राज्या ख मंडािादे ख मंड २० (पहणूवार्याधीन ठेग) व ख मंड २० (उत्तराधीन ठेग) असादे ्यमंदिविश्वकोवकोश नि भार् म मंडळ सा्यमंदिर कोश नरमराठीती मंडळ
आहादे. जादेणाादेकोश नरूवकोश नि ग मंस हाती मंडळाळणाादे सविश्वकोपादे जाईल. पककोश नमराठी हा पहणूवार्याधीन ठेग.

चवश्वकोश नविश्वकोशाती मंडळ ती मंडळतवज्ञाावकोश नि, धीन ठेमग, साचहतराज्य, लचलती मंडळ कोश नला राज्या मंसारख्राज्या चवषराज्या मंती मंडळमराठील वकोश निा नों्यमंदिमराठी चलचहती मंडळावकोश निा मती मंडळमती मंडळा मंती मंडळरादे स मंभवती मंडळाती मंडळ;
पणा अशा वकोश निा नों्यमंदिंदींमधराज्यादे 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 चवसावा (पहणूवार्याधीन ठेग) ख मंड वािकोश ना मंचराज्या हाती मंडळमराठी

्यमंदिादेती मंडळावकोश निा श्रमसाफल्याराज्यािादे समाधीन ठेावकोश नि मवकोश निाती मंडळ आहादे. पहणूवार्याधीन ठेग व उत्तराधीन ठेग िंाल्याराज्यावर शरमराठीर ख मंडा मंिमराठी सा मंर्ती मंडळा हविश्वकोती मंडळादे . राज्या ख मंडाती मंडळ ‘सेई
शवकोनागुन’ ते ‘हराचवरत’ पराज्य्यंती मंडळचराज्या एकोश नहणूणा ६८८ वकोश निा नों्यमंदिमराठी असहणूवकोश नि एकोश नहणूणा ४२ 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 हविश्वकोती मंडळ आहादे . मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशाचराज्या १ ती मंडळादे १७ ख मंडा मंचराज्या समराठीडंदींिा स मंि

राज्यापहणूववीि म मंडळावकोश निादे कोश नादेवळ रुपराज्यादे ७००/– सवलती मंडळमहणूल्याराज्याती मंडळ उपलब्दधीन ठे कोश नरूवकोश नि च्यमंदिला आहादे. चवसावराज्या ख मंडािा हा पहणूवार्याधीन ठेग ग मंसरूपाती मंडळ
कोश नादेवळ रुपराज्यादे १७५/– राज्या सवलती मंडळमराठीचराज्या वकोश 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 ठे्धेदारादे 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–

मुलंदींचशवाराज्य भचर्वकोश निमराठी म मंडळादे, ज्राज्यादेष्ठ वकोश निार्चरकोश न, पविश्वकोचलस, ब मंच्यमंदिवावकोश नि, वकद्य (ड(डॉक्ती स्वतटर) आचणा कोश नामर्ारब मंधीन ठेहणू राज्या मंवकोश निमराठी भार् घेत ादेती मंडळला. मराठी मराठी

चवश्वकोश नविश्वकोश मु मंबई, पुणा,ादे कोश नविश्वकोल्याहापहणूर अशा महावकोश निर्रा मंती मंडळहणूवकोश नि ती मंडळादे अर््यमंदिमराठी र्डचिरविश्वकोलमराठी, र्ारर्विश्वकोटमराठी, शादेणार्ाव अशा ्यमंदिुर्गम भार्ा मंती मंडळहमराठी सपधीन ठे्धेचराज्या
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 कोश नुमार चवश्वकोश नविश्वकोश, तराज्यािमराठी अ मंधीन ठे बा मंधीन ठेवा मंसाठी मराठी

बादेल आवकृत्तमराठी ती मंडळसादेि बविश्वकोलकोश ना कोश ननराज्याकोश नविश्वकोश व बविश्वकोलकोश ना कोश नुमारकोश 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. ड(डॉ. र्विश्वकोवव्यमंदि फडकोश नादे राज्या मंचराज्या चवकोश निधीन ठेवकोश निावकोश नि मंती मंडळर ड(डॉ. चवजराज्य भटकोश नर
राज्या प्रचसद्ध स मंर्णाकोश न ती मंडळज्ज्ञाा मंवकोश निमराठी चवज्ञाावकोश निाचराज्या वकोश निा नों्यमंदिमराठी ती मंडळपासण्यराज्यास आमहाला अपार म्यमंदिती मंडळ कोश नादेलमराठी . तराज्याबद्दल आमहमराठी कोश नकृती मंडळज्ञा आहविश्वकोती मंडळ.
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 सवग ख मंड जवकोश निती मंडळादेला अर््यमंदिमराठी मविश्वकोफती मंडळ सवरूपाती मंडळ www.marathivishwakosh.in राज्या
स मंकोश नादेती मंडळससळावर उपलब्दधीन ठे कोश नरूवकोश नि ्यमंदिादेण्यराज्याती मंडळ आलादे आहादेती मंडळ.

अशाप्रकोश नारादे सव. राज्यशव मंती मंडळराव िवहाणा आचणा ती मंडळकोश नगती मंडळमराठीसग लक्षमणाशास्त्रीमराठी जविश्वकोशमराठी राज्या मंवकोश निमराठी पाचहलादेलादे चवश्वकोश नविश्वकोशािादे स मंचहती मंडळा ख मंडा मंिादे
सवपवकोश नि चवद्यमावकोश नि चवश्वकोश नविश्वकोश म मंडळ पहणूणाग कोश नरमराठीती मंडळ आहादे राज्यािा मला अचती मंडळशराज्य आवकोश नि मं्यमंदि वाटती मंडळविश्वको. टपपराज्याटपपराज्यावकोश निादे स मंकोश नादेती मंडळससळावर पडणााऱ्याराज्या
ख मंड २० मधीन ठेमराठील वकोश निा नों्यमंदिमराठी वािकोश ना मंवकोश निा भरभरूवकोश नि आवकोश नि मं्यमंदि ्यमंदिादेवविश्वकोती मंडळ, हमराठी सच्यमंदिच इच्छिा.

प्रर्ती मंडळ स मंर्णावकोश नि चवकोश नास कोश नहेंद्रािादे ममराठी मवकोश निापासहणूवकोश नि आभार मावकोश निती मंडळादे. जर्भराती मंडळमराठील वािकोश ना मंिादे, प्रसारमाधराज्यमादे, वकृत्तपत्रादे राज्या मंिादेहमराठी
आभार मावकोश निती मंडळ.ादे माझराज्या जर्भराचराज्या चप्रराज्य वािकोश ना मंवकोश निविश्वको, िला, ज्ञाावकोश निाचराज्या राज्या ्यमंदिालवकोश निाती मंडळ हादे मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशािादे स मंकोश नादेती मंडळससळ आपलमराठी
उतसुकोश नती मंडळादेवकोश निादे वाट बघेत ती मंडळ आहादे.

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

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

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकवकोश वनर्मितमती मंडळ
माजी ि विद्यमान अधयक्ष
आवण

मराठी विश्वकवकोशाचे प्रमुख संपादक
तकातीथा लकमणशास्त्ी जवकोशी
(१९ वकोश निविश्वकोवहहेंबर १९६० ती मंडळादे २७ मादे १९९४)
प्रा॰ मेघशयाम पुंडलीक रेगे

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

(२१ जुलक 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 आजती मंडळार्ाराज्यती 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॰ शविश्वकोभा वश्यमंदिादे

प्रा॰ ्यमंदित्ता भर्ती मंडळ

श्रमराठी॰ मधीन ठेुकोश नर भावादे

ड(डॉ॰ चवलास खविश्वकोलादे

श्रमराठी॰ वासु्यमंदिादेव लक्षमणाशास्त्रीमराठी 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

ड(डॉ॰ शरराज्यु बबवकोश निराव ती मंडळाराज्यवाडादे

ड(डॉ॰ ्यमंदि॰ ती मंडळा॰ भविश्वकोसलादे

ड(डॉ॰ हादेमि मंद्र प्रधीन ठेावकोश नि

ड(डॉ॰ िारुचशला ओकोश न

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.
वदिंगत सदसय : ड(डॉ. भा॰ ल॰ भविश्वकोळादे, ड(डॉ॰ बहावकोश नि मं्यमंदि ्यमंदिादेशपा मंडादे, ड(डॉ॰ सुधीन ठेा कोश नाळ्यमंदिाती मंडळादे व श्रमराठी॰ वकोश निाम्यमंदिादेव ढसाळ
सवचि :

श्रमराठीमती मंडळमराठी सुवणाार्या र्॰ पवार
∎∎∎

आदरांजली
ख मंड १७ पासहणूवकोश नि आमचराज्या सविश्वकोबती मंडळ असलादेलादे चवश्वकोश नविश्वकोशािादे स्यमंदिसराज्य ड(डॉ. सुधीन ठेा कोश नाळ्यमंदिाती मंडळ,ादे ड(डॉ. भा. ल. भविश्वकोळादे, ड(डॉ. बहावकोश नि मं्यमंदि

्यमंदिादेशपा मंड,ादे श्रमराठी वकोश निाम्यमंदिादेव ढसाळ राज्या मंिादे मधराज्य मंती मंडळरमराठीचराज्या कोश नाळाती मंडळ ्यमंदिुव्यक्ती स्वतःख्यमंदि चवकोश निधीन ठेवकोश नि िंालादे. तराज्या मंिमराठी आठी वणा आमचराज्या मवकोश निाती मंडळ स्यमंदिकव राहमराठील.
ड(डॉ. सुधीन ठेा कोश नाळ्यमंदिाती मंडळादे राज्या मंवकोश निमराठी और मंर्ाबा्यमंदि राज्यादेसमराठील पविश्वकोलमराठीस आराज्युक्ती स्वतती मंडळालराज्य, अप मंर्ालराज्य व हरसहणूल जादेल ती मंडळसादेि पुणाादे मचहला

महाचवद्यालराज्य व कोश नव्धे राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठीती मंडळ मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशाचराज्या सपधीन ठेार्या आराज्यविश्वकोचजती मंडळ व प्राराज्यविश्वकोचजती मंडळ कोश नादेल्याराज्या. तराज्या मंिादे ऋणा व चफटणाारादे आहादे.
मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशाचराज्या प्रतराज्यादेकोश न आघेत ाडमराठीचराज्या पावला मंवकोश निा ड(डॉ. भा. ल. भविश्वकोळादे राज्या मंवकोश निमराठी मविश्वकोलािादे सहकोश नाराज्यग कोश नादेलादे. तराज्या मंिादे आमहमराठी ऋणामराठी
आहविश्वकोती मंडळ.

ड(डॉ. र्विश्वकोवव्यमंदि फडकोश नादे ख मंड १७ ती मंडळादे २० आमिादे सविश्वकोबती मंडळ चवज्ञाावकोश नि व ती मंडळ मंत्रचवद्या कोश नकािादे मावकोश नि्यमंदि चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न हविश्वकोती मंडळादे. कोश नविश्वकोणातराज्याहमराठी
मावकोश निधीन ठेवकोश निािमराठी अपादेका वकोश नि कोश नरती मंडळा कोश नादेवळ चवश्वकोश नविश्वकोशािादे ज्ञाावकोश नि्यमंदिावकोश निािादे कोश नाम आपलादे मावकोश निहणूवकोश नि तराज्या मंवकोश निमराठी हादे कोश नाम मविश्वकोठ्या निा चवकोश निष्ठादेवकोश निादे आचणा
आतममराठीराज्यती मंडळादेवकोश निादे पार पाडलादे. आमिा सवग चवश्वकोश नविश्वकोश पचरवार तराज्या मंवकोश निा वकोश निती मंडळमसती मंडळकोश न हविश्वकोऊवकोश नि आ्यमंदिरा मंजलमराठी अपगणा कोश नरमराठीती मंडळ आहादे.
डॉ. विजया िाड,
प्रमुख संपादक,

मराठी विश्वकवकोश
आवण

समसत विश्वकवकोश पवरिार

मराठी विश्वकवकोश
प्रमुख संपादक :
डॉ॰ विजया िाड
सवचि :

शीमती सुिण्वा ग॰ पिार
मानवयविद्या कक्षा

विजान ि तंत्रविद्या कक्षा

विभाग संपादक :

मानद विभाग संपादक :

ड(डॉ॰ सुरादेश र॰ ्यमंदिादेशपा मंडादे

च्यमंदिव मंर्ती मंडळ ड(डॉ॰ र्विश्वकोवव्यमंदि म॰ फडकोश नादे

सहसंपादक :

श्रमराठीमती मंडळमराठी चवजराज्या म॰ र्ुडादेकोश नर
विद्यावयासंगी सहायक :
श्रमराठी॰ कोश नकृषणाा म॰ र्ाराज्यकोश नवाड

आचणा ड(डॉ॰ चवजराज्य भटकोश नर
सहसंपादक :

श्रमराठी॰ चववकोश निाराज्यकोश न ल॰ सहणूराज्यगव मंशमराठी
श्रमराठीमती मंडळमराठी सुरादेखा अ॰ मर्र

श्रमराठीमती मंडळमराठी मवकोश निमराठीषा जा॰ पविश्वकोळ

विद्यावयासंगी सहायक :

श्रमराठी॰ जर्ती मंडळावकोश नि मं्यमंदि बा॰ भटकोश नर

श्रमराठीमती मंडळमराठी सवकोश निादेहा च्यमंदि॰ खविश्वकोबार्डादे

संपादकीय सहायक :

संपादकीय सहायक :

श्रमराठी॰ सरविश्वकोजकोश नुमार स॰ चमठी ारमराठी

श्रमराठीमती मंडळमराठी पल्लवमराठी चवकोश नि॰ र्ाराज्यकोश नवाड

श्रमराठीमती मंडळमराठी वषार्या सु॰ ्यमंदिादेवरुखकोश नर

श्रमराठी॰ रचवनद्र बा॰ घेत विश्वकोडराज

श्रमराठी॰ आवकोश नि मं्यमंदि गराज्या॰ र्ादेडाम

श्रमराठी॰ स मंती मंडळविश्वकोष गराज्या॰ र्ादेडाम

कला कक्षा
प्रमुख मानवचत्रकार :

श्रमराठी॰ ज्ञाावकोश निादेश्वर रा॰ फरा मं्यमंदिादे
प्रमुख वचत्रकार :
श्रमराठी॰ चकोश नशविश्वकोर ब॰ चशखरादे
संदभा सहायक :

श्रमराठीमती मंडळमराठी म मंजुषा म॰ वकोश निादेवकोश निादे

श्रमराठी॰ चवकोश निचती मंडळवकोश नि भ॰ वाघेत 

श्रमराठीमती मंडळमराठी चप्रती मंडळमराठी म॰ साळु मंकोश नादे

श्रमराठीमती मंडळमराठी चशल्यापा ि मं॰ भारसकोश नर
कला संपादक :
श्रमराठी॰ र्जावकोश निवकोश नि कोश नकृ॰ मा मंडादे
सहायक मानवचत्रकार :
श्रमराठी॰ सवावकोश नि मं्यमंदि च्यमंदि॰ ्यमंदिभ्धे
गंथालय कक्षा
गंथालयीन सहायक :
श्रमराठी॰ मवकोश निविश्वकोज चव॰ जविश्वकोशमराठी

श्रमराठी॰ मवकोश निविश्वकोज ्यमंदिादे॰ र्राज्यचभराज्यादे

प्रशासन कक्षा
सवचि :
श्रमराठीमती मंडळमराठी सुवणाार्या र्॰ पवार
सहायक सवचि :

सहायक लेखावरकारी :

श्रमराठी॰ कोश नकृषणाा म॰ र्ाराज्यकोश नवाड (प्रभारमराठी)

श्रमराठीमती मंडळमराठी साराज्यलमराठी स॰ साव मंती मंडळ

अरीक्षक :

सिीय सहायक :

श्रमराठी॰ अरुणा रा॰ पवार

श्रमराठी॰ उमाकोश ना मंती मंडळ र्विश्वको॰ खामकोश नर

सहायक :

िवरष-वलवपक :

श्रमराठी॰ सुरादेश चव॰ पराती मंडळादे

श्रमराठी॰ अजराज्य अ॰ ढर्ादे

वलवपक-टंकलेखक :
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
िाहन चालक :

श्रमराठी॰ उतकोश नषग रा॰ ्यमंदिादेशमुख
चतुथाशेणी कमाचारी :
श्रमराठी॰ कोश नकृषणाा ती मंडळा॰ बुरकोश नहणूल

श्रमराठी॰ रमादेश श मं॰ कोश ना मंबळादे

श्रमराठी॰ चवलास आ॰ शादेलार

श्रमराठी॰ ि मंद्रकोश ना मंती मंडळ आ॰ मावकोश निादे

श्रमराठी॰ श मंकोश नर बा॰ वश्यमंदिादे

श्रमराठी॰ कोश नाचशवकोश निास विं॰ फविश्वकोपसादे
∎∎∎

मराठी विश्वकवकोश
खंड २०
(पूि्वारा)
लेखक, भारांतरकार, समीक्षक ि अभयागत संपादक
डॉ॰ शंतनू अभयंकर, एम.बमराठी.बमराठी.एस्,; एम.डमराठी., वकद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यावसाचराज्यकोश न, वाई.
डॉ॰ मुहंमद आजम, एम.ए.; एम.एड.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, वह्यमंदिमराठी व उ्यमंदिहणूग चवभार्, अहम्यमंदिवकोश निर्र

कोश न(डॉलादेज, अहम्यमंदिवकोश निर्र.

शी॰ ना॰ भा॰ आदमणे, चडपलविश्वकोमा (रादेचडओ सच्छवहगवसर्); एम.ए., माजमराठी अधराज्यापकोश न, रादेचडओचवकोश निक्ती स्वतस चवभार्, ज(डॉई मंट
चडफादेनस सच्छवहगसादेस पस पर्सोवकोश निादेल; सादेवाचवकोश निवकृत्त सुपचरटहेंड मंट, वकोश नगश(डॉप अ अँड लसिडॅबविश्वकोरादेटरमराठी, सहें्ट्रल व(डॉटर अ अँड प(डॉवर चरसिग सटादेशवकोश नि, पुणा.ादे
शी॰ जे॰ एस्॰ आर्मितिकर, मु मंबई.
वदिंगत ना॰ भा॰ इनामदार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी. (कोश नविश्वकोल मंचबराज्या), सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्,

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

शी॰ शी॰ दे॰ इनामदार, एम.ए.; कोश नसाकोश नार, सममराठीककोश न; सादेवाचवकोश निवकृत्त चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, मावकोश निवराज्यचवद्या कोश नका, मराठी मराठी
चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई; स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; वाई.
डॉ॰ स॰ ही॰ इनदूरिाडे, एम.ए. (असगशास्त्री); पमराठीएच.डमराठी., चवभार् प्रमुख, प्यमंदिवराज्युत्तर चशकणा चवभार् (असगशास्त्री),

राष्ट्रस मंती मंडळ ती मंडळुकोश नडविश्वकोजमराठी महाराज वकोश निार्पहणूर चवद्यापमराठीठी , वकोश निार्पहणूर; वकोश निार्पहणूर.

शी॰ मारि इमारते, जमराठी.डमराठी.आटग (फाइवकोश नि आटगस), मुक्ती स्वतती मंडळ वराज्यवसाराज्यमराठी चित्रकोश नार, कोश ना मं्यमंदिरपाडा, ्यमंदिचहसर (प.) मु मंबई.
प्रा॰ डॉ॰ केशि उके, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, प्यमंदिवराज्युत्तर भहणूर्विश्वकोल चवभार्, ड(डॉ. बाबासाहादेब आ मंबादेडकोश नर
मराठी वाडा चवद्यापमराठीठी , और मंर्ाबा्यमंदि.
डॉ॰ अनुरारा वश॰ उपाधये, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., साराज्य मंचटसट समराठी, ववकोश निसपचती मंडळशास्त्री चवभार्, आघेत ारकोश नर स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि

स मंससा, पुणा.ादे

शीमती कांचन एरंडे, बमराठी.एससमराठी. (प्राचणाशास्त्री), साती मंडळारा.
वदिंगत द॰ ह॰ ओक, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्रािाराज्यग, मुधीन ठेविश्वकोजमराठी महाचवद्यालराज्य, फलटणा; पुणा.ादे
वदिंगत िा॰ रा॰ ओक, बमराठी.एससमराठी. (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.

डॉ॰ वदलीप वक॰ कठमाळे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्रभारमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, कोश नकृचष स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नहेंद्र, कोश नसबादे चडगज, चज.
सा मंर्लमराठी.
वदिंगत कृ॰ र॰ करंदीकर, बमराठी.ए.; एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्,

साचवत्रमराठीबाई फुलादे पुणाादे चवद्यापमराठीठी , पुणाादे.

प्रा॰ के वि॰ कर्मितडले, बमराठी.एससमराठी. (ए मंचजचवकोश निअवरर्); एम.आय.ई., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, शासकोश नमराठीराज्य अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी
महाचवद्यालराज्य, पुणाादे.
डॉ॰ प्रसाद कर्मितणक, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., ती मंडळा मंचत्रकोश न स मंिालकोश न, इ मंटरवकोश निसिडॅशवकोश निल इच्छनसटट्यहणूट ऑफ सलमराठीप साराज्यनसादेस,

मुलु मंड, मु मंबई.

वदिंगत ज॰ नी॰ कि्, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्, सर परशुरामभाऊ महाचवद्यालराज्य,
पुणाादे.
शी॰ स॰ ग॰ काजरेकर, बमराठी.एससमराठी., ज्राज्युचवकोश निराज्यर साराज्य मंचटचफकोश न ऑचफसर, एक्ती स्वतसपलविश्वकोचिंवझज चरसिग अ अँड डादेवहलपमहेंट

लसिडॅबविश्वकोरादेटरमराठी, पाषाणा, पुणा.ादे

डॉ॰ मीनल कातरणीकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, ती मंडळतवज्ञाावकोश नि चवभार्, मु मंबई चवद्यापमराठीठी , मु मंबई.
डॉ॰ वजतेंद्र कात्रे, एम.बमराठी.बमराठी.एस्., वकद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यावसाचराज्यकोश न, वाई.
वदिंगत बा॰ मवको॰ कावनटकर, एम.ए.; एलल्एलल्.बमराठी.; बमराठी.एससमराठी., चिटणामराठीस, भारती मंडळ इचती मंडळहास स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न म मंडळ, पुणा.ादे
प्रा॰ गवको॰ कृ॰ कानहेरे, 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, पुणाादे.
वदिंगत कच॰ ग॰ काशीकर, एम.ए.; डमराठी.चलट. (पुणाादे चवद्यापमराठीठी ); डमराठी.चलट. (सनमानराज्य, चटळकोश न महाराष्ट्र चवद्यापमराठीठी ),

स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न प्राधराज्यापकोश न, चटळकोश न महाराष्ट्र चवद्यापमराठीठी , पुणाादे.

शीमती रनशी अरकिद कुंभार, बमराठी.एससमराठी. (रसाराज्यवकोश निशास्त्री); बमराठी.एड., वाई.
शीमती शारदा अरकिद कुंभार, बमराठी.एससमराठी. (रसाराज्यवकोश निशास्त्री); बमराठी.एड., वाई.
शी॰ य॰ रा॰ कुंभारगािकर, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्त सहाराज्यकोश न स मंिालकोश न, चवद्यापमराठीठी  सादेवाराज्यविश्वकोजवकोश नि कोश नाराज्यार्यालराज्य, चशवाजमराठी
चवद्यापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्याहापहणूर; आर्ाचशववकोश निर्र, कोश नराड.
शी॰ अ॰ र॰ कुलकणण, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्त सहस मंपा्यमंदिकोश न, मावकोश निवराज्यचवद्या कोश नका, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.

च्यमंदिल्लमराठी.

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

वदिंगत नी॰ बा॰ कुलकणण, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सहराज्यविश्वकोर्मराठी प्राधराज्यापकोश न, कोश नकृचष महाचवद्यालराज्य, पुणा.ादे

शीमती रागेशी अवजत कुलकणण, एम.ए. (स मंर्मराठीती मंडळ), कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
शी॰ राहुल कुलकणण, एम.डमराठी. (इ मंटवकोश निगल मादेचडसमराठीवकोश नि); डमराठी.एम. (नराज्यहणूर(डॉल(डॉजमराठी); डमराठी.एन.बमराठी. (नराज्यहणूर(डॉल(डॉजमराठी), वकद्यकोश नमराठीराज्य

वराज्यावसाचराज्यकोश न, पुणा.ादे

डॉ॰ िा॰ म॰ कुलकणण, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त भाषा स मंिालकोश न, भाषा स मंिालवकोश निालराज्य, म मंत्रालराज्य, मु मंबई.
डॉ॰ वि॰ शी॰ कुलकणण, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्रपाठी कोश न, मावकोश निवशास्त्री चवभार्, पुणाादे चवद्यापमराठीठी , पुणा.ादे
डॉ॰ शौनक कुलकणण, प्रमुख व प्राधराज्यापकोश न, मावकोश निवशास्त्री चवभार्, साचवत्रमराठीबाई फुलादे पुणाादे चवद्यापमराठीठी , पुणा.ादे
शी॰ सतीश वि॰ कुलकणण, बमराठी.एससमराठी. (ऑ); राष्ट्रभाषा प मंचडती मंडळ; सादेवाचवकोश निवकृत्त स मंपा्यमंदिवकोश नि सहाराज्यकोश न, चवज्ञाावकोश नि व ती मंडळ मंत्रचवद्या
कोश नका, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.
डॉ॰ सवकोनल कुलकणण-जवकोशी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., चवभार् प्रमुख, भाषाशास्त्री चवभार्, डादेक्कवकोश नि कोश न(डॉलादेज पविश्वकोसट गसिडॅज्राज्युएट

अ अँड चरसिग इच्छनसटट्यहणूट, पुणाादे.

वदिंगत अशवकोक रा॰ केळकर, एम.ए. (पुणा)ादे ; पमराठीएच.डमराठी. (कोश न(डॉवकोश नि्धेल); सनमानराज्य पदमश्रमराठी, सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न,
भाषाचवज्ञाावकोश नि प्रर्ती मंडळ अधराज्यराज्यवकोश नि कोश नहेंद्र, डादेक्कवकोश नि कोश न(डॉलादेज पविश्वकोसट गसिडॅज्राज्युएट अ अँड चरसिग इच्छनसटट्यहणूट, पुणाादे.
वदिंगत इंदुमती केळकर, बमराठी.ए. (ऑ.), सामाचजकोश न कोश नाराज्यगकोश नतराज्यार्या, पुणाादे.
वदिंगत क॰ िा॰ केळकर, एम.एससमराठी. (मु मंबई), सादेवाचवकोश निवकृत्त उपप्रािाराज्यग, फगराज्युगसवकोश नि महाचवद्यालराज्य, पुणाादे; माजमराठी प्रभारमराठी

चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, चवज्ञाावकोश नि व ती मंडळ मंत्रचवद्या कोश नका, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.

वदिंगत शं॰ वह॰ केळशीकर, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, पाल्धे महाचवद्यालराज्य, मु मंबई.
शी॰ प्रभाकर महादेि कवकोलते, जमराठी.डमराठी. आटग (पहेंवटर्), चित्रकोश नार, सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, सर जादे. जादे. सकोश नहणूल ऑफ
आटग, मु मंबई; कोश ना मंच्यमंदिवलमराठी (पहणूवग), मु मंबई.
डॉ॰ दीपती गंगािणे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., अचधीन ठेवराज्याख्राज्याती मंडळमराठी, ती मंडळतवज्ञाावकोश नि चवभार्, फगराज्युगसवकोश नि महाचवद्यालराज्य, पुणाादे.
शी॰ िा॰ रा॰ गद्रे, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष), उपमुख्राज्य पमराठीकोश न स मंरकणा अचधीन ठेकोश नारमराठी, कोश नकृचष स मंिालवकोश निालराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य, पुणा.ादे
शी॰ वि॰ रा॰ गद्रे, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्त चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, मावकोश निवराज्यचवद्या कोश नका, 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.

डॉ॰ गजानन गवहाणे, आराज्युव्धे्यमंदिािाराज्यग, वकद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यावसाचराज्यकोश न, वाई.

शी॰ ना॰ स॰ गाडे, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्त कोश नक अचधीन ठेकोश नारमराठी, चजल्याहा पचरष्यमंदि कोश नाराज्यार्यालराज्य, साती मंडळारा; वाघेत विश्वकोलमराठी, ती मंडळा. कोश नविश्वकोरादेर्ाव,
चज. साती मंडळारा.
ॲड॰ के॰ के॰ गुजर, बमराठी.ए.; एलल्एलल्.बमराठी., माजमराठी अचधीन ठेवक्ती स्वतती मंडळा, च्यमंदिवाणामराठी व फौज्यमंदिारमराठी नराज्याराज्यालराज्य, वाई.
शी॰ अरकिद वयं. गवकोखले, लादेखकोश न; ज्राज्यादेष्ठ पत्रकोश नार; राजकोश नमराठीराज्य चवशादेषकोश न, चबबवादेवाडमराठी, पुणाादे.
शी॰ वद॰ मवको॰ गवकोखले, एम.एससमराठी., वचरष्ठ रसाराज्यवकोश निज्ञा, एचशराज्यवकोश नि पहेंटस, पुणाादे.
डॉ॰ प्रदीप प्र॰ गवकोखले, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; माजमराठी चवभार् प्रमुख, ती मंडळतवज्ञाावकोश नि चवभार्, पुणाादे चवद्यापमराठीठी ; ड(डॉ. बमराठी. आरल्.

आ मंबादेडकोश नर स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि प्राधराज्यापकोश न, कोश नहेंद्रमराठीराज्य चती मंडळबादेटमराठी अधराज्यराज्यवकोश नि चवश्वचवद्यालराज्य, सारवकोश निास वाराणासमराठी; पुणाादे.

वदिंगत मवको॰ ना॰ गवकोखले, बमराठी.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त साहाय्राज्यकोश न वाती मंडळावरणावकज्ञााचवकोश निकोश न, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ,ादे पुणा.ादे
वदिंगत शी॰ पु॰ गवकोखले, बमराठी.एससमराठी., लादेखकोश न, प्रकोश नाशकोश न, कोश नारखावकोश नि्यमंदिार, पुणाादे.
डॉ॰ बा॰ कच॰ गवकोगटे, बमराठी.एससमराठी. (कोश नकृचष); मधराज्यवती मंडळवी ऊस स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि कोश नहेंद्र, पाडादेर्ाव, चजल्याहा साती मंडळारा.
डॉ॰ विनायक गवकोविलकर, एम.कोश न(डॉम.; एलल्एलल्.बमराठी.; एफ.समराठी.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, बमराठी. वाय. कोश नादे.
कोश न(डॉलादेज ऑफ कोश न(डॉमसग, वकोश निाचशकोश न.
शीमती सुवशला प॰ घन, एम.एससमराठी.; बमराठी.टमराठी., प्राधराज्याचपकोश ना, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्, जमराठी. एस्. कोश न(डॉलादेज, खामर्ाव,

चज. बुलढाणाा.

शी॰ राजकुमार घवकोगरे, चडपलविश्वकोमा इवकोश नि मादेकोश नसिडॅचवकोश निकोश नल ए मंचजचवकोश निअवरर्, चसचवकोश निअर सादेक्ती स्वतशवकोश नि ए मंचजचवकोश निअर, मधराज्य-रादेल्यावादे कोश नमगशाळा,
कोश नुडुगवाडमराठी, चज. सविश्वकोलापहणूर.
नया॰ नरेंद्र चपळगािकर, माजमराठी नराज्याराज्यमहणूती मंडळवी, मु मंबई उच्च नराज्याराज्यालराज्य; माजमराठी अधराज्यक, सववमराठीसावादे मराठी वाडा साचहतराज्य

स मंमादेलवकोश नि, माजलर्ाव (२००४); राष्ट्रमराठीराज्य सामाचजकोश न पचरष्यमंदिादेिा नराज्याराज्यमहणूती मंडळवी रावकोश निडादे पुरसकोश नार (२००६); और मंर्ाबा्यमंदि.

डॉ॰ अवनवमर वशिाजीराि चवहाण, एम.डमराठी. (साराज्यचकोश नॲ्ट्रमराठी), मवकोश निविश्वकोचवकोश नारती मंडळज्ज्ञा, मकत्र च्छक्ती स्वतलचवकोश निकोश न, साती मंडळारा.
वदिंगत शं॰ गं॰ चाफेकर, बमराठी.ए., चवकोश निवकृत्त मादेजर, पुणा.ादे
शीमती सविता कचचकर, बमराठी.ए. (वह्यमंदिमराठी); समराठी.डमराठी.पमराठी., वाई.
शी अनंत भा॰ वचतळे, मुद्रणा वराज्यावसाचराज्यकोश न, पुणा.ादे
शीमती िासंती रा॰ वचनमुळगुंद, एम.एससमराठी., माजमराठी प्राधराज्याचपकोश ना, पादेमराज सारडा महाचवद्यालराज्य, अहम्यमंदिवकोश निर्र; पुणा.ादे
वदिंगत ि॰ कत्र॰ वचपळवकोणकर, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, भौचती मंडळकोश नमराठी चवभार्,
इच्छनसटट्यहणूट ऑफ साराज्यनस, मु मंबई.

वदिंगत शं॰ ल॰ चवकोरघडे, एम.एससमराठी., माजमराठी वाती मंडळावरणाचवज्ञा, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळ,ादे पुणा.ादे
शी॰ मा॰ ल॰ चौंडे, सादेवाचवकोश निवकृत्त चवद्यावराज्यास मंर्मराठी सहाराज्यकोश न, मावकोश निवराज्यचवद्या कोश नका, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.
डॉ॰ द॰ सी॰ चौगले, एम.एससमराठी. (कोश नकृचष); पमराठीएच.डमराठी. (पादेवकोश निचसल्यावहादेचवकोश निराज्या), माजमराठी स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंिालकोश न, कोश नविश्वकोकोश नणा कोश नकृचष
चवद्यापमराठीठी , ्यमंदिापविश्वकोलमराठी, चज. रतवकोश निाचर्रमराठी.
डॉ॰ जयिंत चौररी, एम.कोश न(डॉम.; एलल्एलल्.बमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्रािाराज्यग, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवद्यालराज्य, वाई.
वदिंगत रा॰ मवको॰ चौररी, बमराठी.एजमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, कोश नकृचषचवद्या चवभार्, कोश नकृचष महाचवद्यालराज्य, पुणाादे.
प्रा॰ िसंत चौररी, एम.ए. (भहणूर्विश्वकोल); एम.ए. (असगशास्त्री); बमराठी.एड., सादेवाचवकोश निवकृत्त उपप्रािाराज्यग (कोश नचवकोश निष्ठ महाचवद्यालराज्य),

चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवद्यालराज्य, वाई.

डॉ॰ शंकर रामदास चौररी, एम.ए.; बमराठी.एड.; एम.चफलल्.; पमराठीएच.डमराठी., माजमराठी प्रािाराज्यग, प्रती मंडळाप कोश न(डॉलादेज, अमळवकोश निादेर;
अधराज्यक, महाराष्ट्र भहणूर्विश्वकोलशास्त्री पचरष्यमंदि, पुणाादे; अमळवकोश निादेर.
शी॰ ज॰ वि॰ जमदाडे, बमराठी.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त स मंपा्यमंदिवकोश नि सहाराज्यकोश न, चवज्ञाावकोश नि व ती मंडळ मंत्रचवद्या कोश नका, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश

कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.

िैद्य दतात्रेयशास्त्ी जळूकर, आराज्युव्धे्यमंदिािाराज्यग, पुणाादे.
शी॰ मंगेश पां॰ जारि, एम.एससमराठी. (ॲगविश्वकोकोश नादेचमकोश नल अ अँड पादेसट मसिडॅवकोश निादेजमहेंट), बविश्वकोपादेर्ाव (वाई).
शी॰ हेमंत जवकोगदेि, लादेखकोश न; ज्राज्यादेष्ठ क्रमराठीडा स मंपा्यमंदिकोश न; चवशादेषकोश न; आ मंती मंडळरराष्ट्रमराठीराज्य ऑवलचपकोश नमधीन ठेमराठील पचहलादे मराठी मराठी
क्रमराठीडावकृत्त पत्रकोश नार, पुणाादे.
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).

मेजर मुकुंद नारायण जवकोशी (वनिृत), साहाय्राज्यकोश न अचधीन ठेवराज्याख्राज्याती मंडळा, प(डॉचलटादेच्छक्ती स्वतवकोश निकोश न, पुणा;ादे पुणा.ादे
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.
वदिंगत लकमणशास्त्ी जवकोशी, नराज्याराज्य-वादे्यमंदिानती मंडळा्यमंदिमराठी प्रािमराठीवकोश नि शास्त्रीा मंिादे अधराज्यराज्यवकोश नि (वाई), ती मंडळकोश नगती मंडळमराठीसग (शासकोश नमराठीराज्य स मंसकोश नकृती मंडळ

महाचवद्यालराज्य, कोश नलकोश नत्ता), सनमावकोश निवकोश निमराठीराज्य एलल्एलल्.डमराठी. (मु मंबई चवद्यापमराठीठी ), भहणूती मंडळपहणूवग अधराज्यक–प्राज्ञापाठी शाळा म मंडळ, वाई;
भा मंडारकोश नर प्राचराज्यचवद्यास मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि स मंससा, पुणा;ादे महाराष्ट्र राज्राज्य साचहतराज्य स मंसकोश नकृती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश

चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई; वकच्यमंदिकोश न स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, पुणा;ादे माजमराठी अधराज्यक, अचखल भारती मंडळमराठीराज्य मराठी मराठी साचहतराज्य स मंमादेलवकोश नि च्यमंदिल्लमराठी; प्रमुख
स मंपा्यमंदिकोश न, धीन ठेमगकोश नविश्वकोश, वाई; प्रमुख स मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश; फादेलविश्वको, साचहतराज्य अकोश ना्यमंदिादेममराठी; साती मंडळारा भहणूषणा; पदमचवभहणूषणा, वाई.
शीमती लीना जवकोशी, बमराठी.एससमराठी., पुणा.ादे

प्रा॰ िैजयंती जवकोशी, बमराठी.ए.; एलल्एलल्.एम., प्रािाराज्यार्या, आय.एलल्.एस्. चवधीन ठेमराठी महाचवद्यालराज्य, पुणाादे.
वदिंगत िैद्यराज िेणीमारिशास्त्ी जवकोशी, आराज्युव्धे्यमंदिािाराज्यग; माजमराठी प्रािाराज्यग, आराज्यर्वांगल वकद्यकोश न महाचवद्यालराज्य, साती मंडळारा;
प्रमुख स मंपा्यमंदिकोश न, आराज्युव्धे्यमंदिमराठीराज्य महाकोश नविश्वकोश; स्यमंदिसराज्य, आराज्युव्धे्यमंदि स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंडळ, महाराष्ट्र शासवकोश नि, मु मंबई.
डॉ॰ ि॰ ग॰ वटकेकर, 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॰ वटपणीस, 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 नका, मराठी मराठी
चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई; स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, मु मंबई;
डॉ॰ सुरेंद्र ठाकूरदेसाई, एम.एससमराठी; पमराठीएच.डमराठी., सहराज्यविश्वकोर्मराठी प्राधराज्यापकोश न व चवभार् प्रमुख, भहणूर्विश्वकोल चवभार्, र्विश्वकोर्टादे-

जविश्वकोर्ळादेकोश नर महाचवद्यालराज्य, रतवकोश निाचर्रमराठी; रतवकोश निाचर्रमराठी.

शीमती सविता अ॰ ढगे, बमराठी.ए. (मराठी मराठी), वाई.
डॉ॰ िा॰ रा॰ ढमढेरे, एम.बमराठी.बमराठी.एस्., खाजर्मराठी वराज्यावसाचराज्यकोश न, पुणा.ादे
डॉ॰ राजा ढेपे, एम.एससमराठी. (ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि); पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्रािाराज्यग, स मंर्मादेश्वर महाचवद्यालराज्य; वहमराठी. जमराठी.
चशव्यमंदिारादे कोश नला, वाचणाज्राज्य व चवज्ञाावकोश नि महाचवद्यालराज्य, सविश्वकोलापहणूर.
वदिंगत ग॰ िा॰ तगारे, एम.ए.; बमराठी.टमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, श्रमराठीमती मंडळमराठी महाराणामराठी ती मंडळाराबाई चटिसग ्ट्रादेववकोश निर्

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

प्रा॰ विश्वास तडसरे, एम.ए.; एलल्एलल्.एम., प्राधराज्यापकोश न, राज्यशव मंती मंडळराव िवहाणा कोश न(डॉलादेज, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
वदिंगत॰ कुंजवबहारी दास, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, रादेवहादेनश(डॉ कोश न(डॉलादेज कोश नटकोश न, ओचडशा.
प्रा॰ चं॰ 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, पुणाादे.
डॉ॰ राजा दीवक्षत, एम.ए.; डमराठी.एच.ई.; एम.चफलल्; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, अ मंती मंडळव्यक्ती स्वतःप्रणाालमराठी अभ्यराज्यासकोश नहेंद्र
(मावकोश निवराज्यचवद्या व सामाचजकोश न शास्त्रीादे), साचवत्रमराठीबाई फुलादे पुणाादे चवद्यापमराठीठी , पुणा.ादे
शी॰ रा॰ जा॰ दीवक्षत, एम.एससमराठी.; माजमराठी सहस मंपा्यमंदिकोश न, चवज्ञाावकोश नि व ती मंडळ मंत्रचवद्या कोश नका, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.
शी॰ शी॰ ग॰ दीवक्षत, सादेवाचवकोश निवकृत्त कोश नाराज्यार्यालराज्यमराठीवकोश नि अधीन ठेमराठीककोश न, प्राज्ञापाठी शाळा म मंडळ, वाई.
डॉ॰ चंदुलाल दुबे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.चलट., प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, वह्यमंदिमराठी चवभार्, कोश नवकोश निार्याटकोश न चवद्यापमराठीठी , धीन ठेारवाड,

कोश नवकोश निार्याटकोश न.

शी॰ वमकलद मरुकर दुसाने, एम.एससमराठी. (भहणूचवज्ञाावकोश नि); एम.समराठी.जादे., माचहती मंडळमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, चजल्याहा माचहती मंडळमराठी कोश नाराज्यार्यालराज्य,
जळर्ाव.
वदिंगत शां॰ भा॰ देि, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त स मंिालकोश न; र्ुणाश्रमराठी प्राधराज्यापकोश न, डादेक्कवकोश नि कोश न(डॉलादेज पविश्वकोसट गसिडॅज्राज्युएट

अ अँड चरसिग इच्छनसटट्यहणूट, पुणाादे.

शी॰ अवनल देिकुळे, चवकोश निवकृत्त मुचद्रती मंडळशविश्वकोधीन ठेकोश न, शासकोश नमराठीराज्य मुद्रणाालराज्य, वाई.
डॉ॰ एस्॰ एस्॰ देिकुळे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळशास्त्री चवभार्, साचवत्रमराठीबाई फुलादे पुणाादे
चवद्यापमराठीठी , पुणा.ादे
वदिंगत िा॰ कच॰ देिरर, एम.ए.; बमराठी.मराज्युचिंकोश न, उपप्रािाराज्यग, विती मंडळामणाराव कोश न(डॉलादेज ऑफ कोश न(डॉमसग, सा मंर्लमराठी.
शी॰ रवि देिांग, बमराठी.ई. (चसच्छवहल), सल्लार्ार अचभराज्य मंती मंडळा, धीन ठेुळादे.
डॉ॰ चंद्रशेखर देशपांडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; एलल्एलल्.बमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, उपराज्यविश्वकोचजती मंडळ मावकोश निसशास्त्री

चवभार्, मु मंबई चवद्यापमराठीठी , मु मंबई; वचरष्ठ प्रपाठी कोश न, मावकोश निसशास्त्री चवभार् व मावकोश नि्यमंदि स मंिालकोश न, स मंज्ञाापवकोश निा चवभार्, साचवत्रमराठीबाई फुलादे

पुणाादे चवद्यापमराठीठी ; प्राधराज्यापकोश न व स मंिालकोश न, चवद्यासवी सादेवा चवभार्, राज्यशव मंती मंडळराव िवहाणा महाराष्ट्र मुक्ती स्वतती मंडळ चवद्यापमराठीठी , वकोश निाचशकोश न;
अभ्यराज्यार्ती मंडळ प्राधराज्यापकोश न, ‘आराज्युष-राज्यविश्वकोर्’ चवभार्, आरविश्वकोगराज्य व कोश नुटु मंब कोश नल्याराज्याणा म मंत्रालराज्य, भारती मंडळ सरकोश नार, वकोश निवमराठी च्यमंदिल्लमराठी.

शी॰ जयंत र॰ देशपांडे, बमराठी.एससमराठी. (ऑवकोश निसग); समराठी.ए.आय.आय.बमराठी., चवकोश निवकृत्त अचधीन ठेकोश नारमराठी, बसिडॅकोश न ऑफ महाराष्ट्र, पुणाादे.
शी॰ राहुल देशपांडे, बसिडॅिलर ऑफ फाइवकोश नि आटगस; चित्रकोश नार; लादेखकोश न, पुणाादे.
डॉ॰ सुवनल रा॰ देशपांडे, एम.वहमराठी.एससमराठी.; वकद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यावसाचराज्यकोश न, वाई.
वदिंगत वयं॰ वि॰ द्रविड, एम.ए., चवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, वह्यमंदिमराठी चवभार्, राजाराम कोश न(डॉलादेज, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
डॉ॰ वत्र॰ ना॰ रम्वावरकारी, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त सचिव, प्रकोश नल्याप स मंपा्यमंदिकोश न, चवकोश नि्यमंदिादेशकोश न, वकच्यमंदिकोश न स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि
म मंडळ (आ्यमंदिशग स मंसकोश नकृती मंडळ शविश्वकोधीन ठे स मंससा), पुणाादे.

कोश नादेरळ.

शी॰ वचनमय रारूरकर, एम.ए.; एम.चफलल्. (भाषाचवज्ञाावकोश नि), साहाय्राज्यकोश न प्राधराज्यापकोश न, सहें्ट्रल राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी ऑफ कोश नादेरळ;

शी॰ चैतनय रारूरकर, बमराठी.ए.; एलल्एलल्.एम.; चडपलविश्वकोमा इवकोश नि साराज्यबर ल(डॉ; चडपलविश्वकोमा इवकोश नि ममराठीचडराज्या ल(डॉ, अचधीन ठेवक्ती स्वतती मंडळा,
और मंर्ाबा्यमंदि ख मंडपमराठीठी , उच्च नराज्याराज्यालराज्य, मु मंबई; और मंर्ाबा्यमंदि.
शी॰ रा॰ रा॰ रुमाळ, बमराठी.एससमराठी. (कोश नकृचष.), वाई.
शीमती िसुमती रुरू, बमराठी.एससमराठी. (रसाराज्यवकोश निशास्त्री व भौचती मंडळकोश नशास्त्री); एम.एससमराठी. (डाराज्यटादेचटक्ती स्वतस), लादेचखकोश ना, आजमराठीव

सभास्यमंदि – नराज्यहणू्ट्रमराठीशवकोश नि सविश्वकोसाराज्यटमराठी ऑफ इ मंचडराज्या, इ मंचडराज्यवकोश नि चवमादेवकोश नि साराज्य मंचटसट असविश्वकोचसएशवकोश नि, मराठी मराठी चवज्ञाावकोश नि पचरष्यमंदि, मु मंबई.
डॉ॰ अवश्वनी र धोंगडे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., माजमराठी प्रािाराज्यार्या, एस्.एन.डमराठी.टमराठी. मचहला महाचवद्यालराज्य, पुणाादे; पुणाादे.

वदिंगत द॰ ना॰ नरिणे, एम.ए.; एलल्एलल्.बमराठी.; चडप.एच.आय.एस्. (चजवकोश निमराठीवहा), सादेवाचवकोश निवकृत्त वराज्यापार आराज्युक्ती स्वतती मंडळ, लमराठीर्

ऑफ वकोश निादेशनस; राज्यहणू.एन.आरल्.आरल्.; र्सिडॅट राज्या स मंससा मंती मंडळहणूवकोश नि सादेवा, पुणाादे.

डॉ॰ हेमंत प्र॰ नारखेडे, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., सहराज्यविश्वकोर्मराठी प्राधराज्यापकोश न, श्रमराठीमती मंडळमराठी पमराठी. कोश नादे. कोश नविश्वकोटादेिा मचहला महाचवद्यालराज्य,
भुसावळ, चज. जळर्ाव.
डॉ॰ जयंत विषणू नारळीकर, बमराठी.एससमराठी. (बवकोश निारस); ्ट्राराज्यप(डॉस (कोश नहेंचबज); र अँगलर; एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.एससमराठी.

(कोश नहेंचबज), भारती मंडळमराठीराज्य खर्विश्वकोलमराठीराज्य भौचती मंडळकोश नमराठीचवज्ञा व र्चणाती मंडळज्ञा; स मंिालकोश न, अ मंती मंडळर-चवश्वचवद्यालराज्य कोश नहेंद्र (आराज्युकोश ना), खर्विश्वकोलचवज्ञाावकोश नि व
खर्विश्वकोलभौचती मंडळकोश नमराठी, पुणा.ादे
प्रा॰ अवनरद्ध वनकाळजे, बमराठी.ई. (मादेकोश नसिडॅचवकोश निकोश नल); एम.ई. (मादेकोश नसिडॅचवकोश निकोश नल चडिंाराज्यवकोश निर); सहराज्यविश्वकोर्मराठी प्राधराज्यापकोश न, शासकोश नमराठीराज्य

अचभराज्या मंचत्रकोश नमराठी महाचवद्यालराज्य, जळर्ाव.

शीमती रेखा वनगडे, बमराठी.ए. (भहणूर्विश्वकोल), वाई.
शी॰ य॰ रा॰ नेन,े एम.एससमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त अचधीन ठेकोश नारमराठी, भारती मंडळमराठीराज्य हवामावकोश नि खाती मंडळादे, स्यमंदिसराज्य, ज्राज्यविश्वकोचती मंडळर्मितवद्या पचरस मंससा, पुणा.ादे
कनाल अभय पटिरान (वनिृत), बमराठी.ए. (राज्राज्यशास्त्री); बमराठी.एससमराठी. (जमराठीवशास्त्री); एम.एससमराठी.; एम.चफल.; एम.बमराठी.ए.,
प्रचशककोश न, चडफादेनस सच्छवहगसादेस सटाफ कोश न(डॉलादेज, वादेवलगटवकोश नि, ती मंडळचमळवकोश निाडहणू; वकोश निार्पहणूर.
शी॰ ि॰ मं॰ पतकी, लादेखकोश न, मु मंबई.
शीमती माया परांजपे, बमराठी.एससमराठी. (कोश न(डॉसमादेट(डॉल(डॉजमराठी अ अँड ब्दराज्युटमराठी सादेरचपसट); स मंिाचलकोश ना, सौं्यमंदिराज्यगशास्त्री प्रचशकणा कोश नहेंद्र,

सौं्यमंदिराज्यगप्रसाधीन ठेवकोश निालराज्य व प्रसाधीन ठेवकोश निचवकोश निर्मितमती मंडळमराठी, माहमराठीम (प.), मु मंबई.

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

इनसटमराठीट्यहणूट ऑफ साराज्यनस, वकोश निार्पहणूर.

प्रा॰ नरेंद्रकसग पिार, एम.ए.; एम.चफलल्.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, र्. ती मंडळु. पाटमराठील महाचवद्यालराज्य, वकोश नि मं्यमंदिुरबार.
डॉ॰ सुवनल डी॰ पिार, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., वाती मंडळावरणाचवज्ञा, भारती मंडळमराठीराज्य उषणा्यमंदिादेशमराठीराज्य हवामावकोश निशास्त्री स मंससा, पुणा.ादे
वदिंगत म॰ प॰ पांडे, पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न व प्रमुख, रचशराज्यवकोश नि चवभार्, सहें्ट्रल इच्छनसटट्यहणूट ऑफ इ मंच्छगलश अ अँड फ(डॉचरवकोश नि
ल अँगवादेचजस्, हक्यमंदिराबा्यमंदि (आ मंध्र प्र्यमंदिादेश).
शी॰ गवको॰ वि॰ पाटणकर, चवकोश निवकृत्त मादेजर, पुणाादे.
डॉ॰ िसंत पाटणकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., प्रपाठी कोश न, मराठी मराठी चवभार्, मु मंबई चवद्यापमराठीठी , मु मंबई, मु मंबई.

डॉ॰ अशवकोक त धोंगल पाटील, एम.ए.; एम.चफलल्.; पमराठीएच.डमराठी., प्रािाराज्यग, सावगजचवकोश निकोश न कोश नला व वाचणाज्राज्य महाचवद्यालराज्य,
चवसरवाडमराठी, ती मंडळा. वकोश निवापहणूर, चज. वकोश नि मं्यमंदिुरबार.
शीमती कांती पाटील, एम.ए., माजमराठी सहस मंपा्यमंदिकोश न, मावकोश निवराज्यचवद्या कोश नका, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.
डॉ॰ गजेंद्र पाटील, एम.एस्. (ऑसार्यापमराठीचडक्ती स्वतस), वकद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यावसाचराज्यकोश न, वाई.
प्रा. चंद्रकांत प॰ पाटील, एम.एससमराठी.; डमराठी.एच.ई.; एलल्एलल्.बमराठी.; डमराठी.जादे., प्राधराज्यापकोश न, प्राचणाचवज्ञाावकोश नि चवभार्, चकोश नसवकोश नि

वमराठीर कोश नचवकोश निष्ठ महाचवद्यालराज्य, वाई.

डॉ॰ वदलीप पाटील, एम.बमराठी.बमराठी.एस्.; एम.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ए.समराठी.पमराठी.एम. मादेचडकोश नल कोश न(डॉलादेज, धीन ठेुळादे.
प्रा॰ डॉ॰ भारती पाटील, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., चवभार् प्रमुख, राज्राज्यशास्त्री चवभार्, चशवाजमराठी चवद्यापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्याहापहणूर;
कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
डॉ॰ माया ज॰ पाटील-शहापूरकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., माजमराठी प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास व

स मंसकोश नकृती मंडळमराठी आचणा पुराती मंडळतव चवभार्, सविश्वकोलापहणूर चवद्यापमराठीठी , सविश्वकोलापहणूर; उपस मंिालकोश न भारती मंडळमराठीराज्य पुराती मंडळतव चवभार्, मु मंबई.

डॉ॰ शा॰ दा॰ पाटील, एम.एससमराठी.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि व सहणूक्षमजमराठीवचवज्ञाावकोश नि चवभार्, साचवत्रमराठीबाई
फुलादे पुणाादे चवद्यापमराठीठी , पुणा.ादे
प्रा॰ रमेश पानसे, एम.ए.; एलल्एलल्.बमराठी.; बालचशकणाती मंडळज्ञा, लादेखकोश न व चवशादेषकोश न, स मंससापकोश न, गाम म मंर्ल स मंससा, डहाणाहणू;

चवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, मु मंबई.

डॉ॰ सुरीर पानसे, एम.एससमराठी. (भौचती मंडळकोश नमराठी); पमराठीएच.डमराठी., माजमराठी प्रािाराज्यग, साठी ादे महाचवद्यालराज्य, चवलादेपाल्धे (पहणूवग), मु मंबई;
सादेवाचवकोश निवकृत्त स मंिालकोश न, महाचवद्यालराज्यादे व चवद्यापमराठीठी  चवकोश नास म मंडळ, मु मंबई चवद्यापमराठीठी ; मावकोश नि्यमंदि प्राधराज्यापकोश न, इच्छनसटट्यहणूट ऑफ
कोश नादेचमकोश नल टादेक्ती स्वतवकोश नि(डॉल(डॉजमराठी, मु मंबई.

शी॰ रै॰ शं॰ फाळके, बमराठी.एससमराठी. (ऑ.), साती मंडळारा रविश्वकोड, चज. साती मंडळारा.
डॉ॰ सुरेश ज्यवकोवतराम फुले, एम.ए.; एम.एड.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न आचणा स मंशविश्वकोधीन ठेकोश न मार्ग्यमंदिशगकोश न, भहणूर्विश्वकोल चवभार्,
राजर्मितष शाहहणू महाचवद्यालराज्य, लाती मंडळहणूर.
प्रा॰ आरती बरीदे, एम.एससमराठी. (भहणूचवज्ञाावकोश नि); एम.चफलल्., सहराज्यविश्वकोर्मराठी प्राधराज्याचपकोश ना, जराज्यवह्यमंदि स मंससादेिादे िंादेड. बमराठी. पाटमराठील

महाचवद्यालराज्य, ्यमंदिादेवपहणूर; धीन ठेुळादे.

डॉ॰ मुकुंद बरीदे, एम.एससमराठी. (भहणूचवज्ञाावकोश नि); पमराठीएच.डमराठी., सहराज्यविश्वकोर्मराठी प्राधराज्यापकोश न, जराज्यवह्यमंदि स मंससादेिादे िंादेड. बमराठी. पाटमराठील
महाचवद्यालराज्य, ्यमंदिादेवपहणूर; धीन ठेुळादे.
शीमती सारना बहुळकर, जमराठी.डमराठी.आटग; ए.एम., कोश नला सममराठीककोश न व लादेचखकोश ना, सहस मंपा्यमंदिकोश न, दृशराज्यकोश नला, महाराष्ट्र

चशल्यापकोश नार कोश नविश्वकोश, ख मंड ६, मु मंबई.

डॉ॰ अनंत बागुल, एम.बमराठी.बमराठी.एस्; एम.एस्. (ऑसार्यापमराठीचडक्ती स्वतस), वकद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यावसाचराज्यकोश न, पुणा.ादे

डॉ॰ संगीता बापट, बमराठी.एससमराठी. (माराज्यक्रविश्वकोबाराज्य(डॉल(डॉजमराठी); एम.ए. (स मंर्मराठीती मंडळ); पमराठीएच.डमराठी. (स मंर्मराठीती मंडळ); स मंर्मराठीती मंडळ कोश नला चवशार्यमंदि;

हाम पर्सोचवकोश निराज्यम वा्यमंदिवकोश नि भहणूषणा; सहराज्यविश्वकोर्मराठी प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख चवभार्, एस्.एन.डमराठी.टमराठी. मचहला चवद्यापमराठीठी , मु मंबई; पुणाादे.

डॉ॰ जानहिी चंद्रशेखर वबदनूर, एम.ए. (भाषाचवज्ञाावकोश नि); एम.ए. (स मंसकोश नकृती मंडळ); पमराठीएच.डमराठी., लादेचखकोश ना, भाषा मंती मंडळरकोश नार,
पुणाादे.
प्रा॰ फकरूद्ीन बेन्नूूर, एम.ए. (राज्राज्यशास्त्री व इचती मंडळहास), सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, स मंर्मादेश्वर महाचवद्यालराज्य, सविश्वकोलापहणूर.
शीमती दीपाली अवभवजत बवकोरकर, बमराठी.कोश न(डॉम., वाई.
शी॰ मारि बवकोरकर, एम.ए.; कोश नविश्वकोकोश नणामराठी कोश नवमराठी व लादेखकोश न, उपस मंिालकोश न व वकोश निभविश्वकोवाणामराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, पणाजमराठी, र्विश्वकोवा.
डॉ॰ मु॰ वन॰ बवकोरले, बमराठी.एससमराठी. (कोश नकृचष); आय.ए.आरल्.आय.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, कोश नमराठीटकोश नचवज्ञाावकोश नि चवभार्, ड(डॉ.

प मंजाबराव ्यमंदिादेशमुख कोश नकृषमराठी चवद्यापमराठीठी , अकोश नविश्वकोला.

वदिंगत गवको॰ के॰ भट, एम.ए.; पमराठीएि.डमराठी., माजमराठी प्राधराज्यापकोश न (स मंसकोश नकृती मंडळ), राजाराम महाचवद्यालराज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर;
महाराष्ट्र एज्राज्युकोश नादेशवकोश नि सच्छवहगस; आजमराठीव स्यमंदिसराज्य व सादेवाचवकोश निवकृत्त स मंिालकोश न, भा मंडारकोश नर प्राचराज्यचवद्या स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि म मंच्यमंदिर, पुणाादे.
वदिंगत ि॰ ग॰ भदे, एम.एससमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्रभारमराठी चवभार् स मंपा्यमंदिकोश न, चवज्ञाावकोश नि व ती मंडळ मंत्रचवद्या कोश नका, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश

कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई.

डॉ॰ तारा भिाळकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; एस्.टमराठी.समराठी., वराज्यास मंर्मराठी लादेचखकोश ना; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्याचपकोश ना, मराठी मराठी चवभार्,
श्रमराठीमती मंडळमराठी ि मंपाबादेवकोश नि वालि मं्यमंदि शाह मचहला महाचवद्यालराज्य, सा मंर्लमराठी.
वदिंगत दुग्वा भागित, एम.ए., लादेचखकोश ना, मु मंबई.
डॉ॰ विद्युत भागित, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., माजमराठी स मंिाचलकोश ना, स्त्रीमराठी अभ्यराज्यास कोश नहेंद्र, साचवत्रमराठीबाई फुलादे पुणाादे चवद्यापमराठीठी , पुणा.ादे
डॉ॰ सरवकोजा भाटे, एम.ए.; पमराठीएि.डमराठी., चवकोश निवकृत्त चवभार् प्रमुख, स मंसकोश नकृती मंडळ-प्राकोश नकृती मंडळ भाषा चवभार्, साचवत्रमराठीबाई फुलादे पुणाादे

चवद्यापमराठीठी ; माजमराठी मावकोश नि्यमंदि सचिव, भा मंडारकोश नर प्राचराज्यचवद्या म मंच्यमंदिर, पुणा;ादे अधराज्यका, प्राज्ञापाठी शाळा म मंडळ, वाई; पुणाादे.
वदिंगत कमल य॰ भालेराि, एलल्.समराठी.पमराठी.एस्. (मु मंबई), वकद्यकोश नमराठीराज्य वराज्यावसाचराज्यकोश न, वाई; पुणा.ादे
वदिंगत य॰ तयं॰ भालेराि, एम.बमराठी.बमराठी.एस्., सादेवाचवकोश निवकृत्त वकद्यकोश नमराठीराज्य अचधीन ठेकोश नारमराठी, वाई.

शी॰ शं॰ गवको॰ वभडे, चडपलविश्वकोमा इवकोश नि सुपरवाराज्यिंरमराठी अ अँड फविश्वकोरमवकोश निचशप; राज्य मंत्रविश्वकोपकोश नरणा ती मंडळ मंत्रज्ञा; उतपा्यमंदिकोश नती मंडळा चवषराज्यािादे
सवराज्य मंसादेवमराठी प्रचशककोश न; लादेखकोश न, राज्य मंत्रालराज्यािा ज्ञाावकोश निकोश नविश्वकोश, ठी ाणाादे.
शी॰ वि॰ ह॰ भूमकर, बमराठी.ए.; बमराठी.एड., सादेवाचवकोश निवकृत्त चशककोश न, नराज्यहणू इ मंच्छगलश सकोश नहणूल, ठी ाणाादे.
डॉ॰ कच॰ तयं॰ भवकोपटकर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, मवकोश निविश्वकोचवज्ञाावकोश नि चवभार्, र्ुजराती मंडळ

चवद्यापमराठीठी , अहम्यमंदिाबा्यमंदि; पुणा.ादे

डॉ॰ राजन भवकोसले, एम.डमराठी.; प्राधराज्यापकोश न, चवभार् प्रमुख, सादेक्ती स्वतशराज्युअल मादेचडसमराठीवकोश नि चडपाटगमहेंट, कोश नादे. ई. एम. ह(डॉच्छसपटल

आचणा सादेठी  जमराठी. एस्. मादेचडकोश नल कोश न(डॉलादेज मु मंबई; चडपलविश्वकोमसिडॅट, अमादेचरकोश नवकोश नि बविश्वकोडग ऑफ सादेक्ती स्वतस(डॉल(डॉजमराठी अ अँड ्यमंदि अमादेचरकोश नवकोश नि कोश न(डॉलादेज ऑफ
सादेक्ती स्वतस(डॉल(डॉचजसट, मु मंबई.
प्रा॰ रा॰ वज॰ भवकोसले, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ड(डॉ. प मंजाबराव ्यमंदिादेशमुख कोश नकृचष चवद्यापमराठीठी , अकोश नविश्वकोला.
वदिंगत अरकिद मंगरूळकर, एम.ए., स मंर्मराठीती मंडळज्ञा, सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, स मंसकोश नकृती मंडळ-प्राकोश नकृती मंडळ चवभार्, सर

परशुरामभाऊ महाचवद्यालराज्य, पुणा.ादे

डॉ. जयकुमार मगर, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी. (भहणूर्विश्वकोल), सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न व स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि मार्ग्यमंदिशगकोश न, चमवल्यमंदि कोश नला
महाचवद्यालराज्य, और मंर्ाबा्यमंदि; स्यमंदिसराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ; महाराष्ट्र राज्राज्य ्यमंदिशगचवकोश निकोश ना चवभार्, मु मंबई;
माजमराठी चवकोश निम मंत्रकोश न, भहणूर्विश्वकोल व पराज्यार्यावरणा सचमती मंडळमराठी, महाराष्ट्र राज्राज्य उच्च माधराज्यचमकोश न चशकणा म मंडळ समनवराज्य सचमती मंडळमराठी सादेवा मंती मंडळर्गती मंडळ

प्रचशककोश न; अधराज्यक, भहणूर्विश्वकोल सचमती मंडळमराठी महाराष्ट्र राज्राज्य पाठ्या निपुसती मंडळकोश न चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ, पुणा;ादे अधराज्यक, महणूल्याराज्यचशकणा सचमती मंडळमराठी, पराज्यार्यावरणा व
भहणूर्विश्वकोल; और मंर्ाबा्यमंदि.

डॉ॰ तनुजा मराठे, एम.एससमराठी. (भहणूचवज्ञाावकोश नि); एम.चफलल्.; पमराठीएच.डमराठी., सहराज्यविश्वकोर्मराठी प्राधराज्यापकोश न, फगराज्युगसवकोश नि महाचवद्यालराज्य,
पुणाादे.
प्रा॰ रा॰ म॰ मराठे, एम.ए.; एलल्एलल्.बमराठी.; एम.एड., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, कोश न(डॉलादेज ऑफ एज्राज्युकोश नादेशवकोश नि, धीन ठेुळादे; पुणा.ादे
वदिंगत गंगारर महांबरे, बमराठी.ए., कोश नवमराठी व सादेवाचवकोश निवकृत्त कोश नाराज्यगकोश नारमराठी अचधीन ठेकोश नारमराठी, महाराष्ट्र इ मंडच्छस्ट्रराज्यल अ अँड टादेच्छक्ती स्वतवकोश निकोश नल

कोश ननसल्याटनसमराठी ऑर्गवकोश निाराज्यिंादेशवकोश नि, पुणाादे.

प्रा॰ मु॰ का॰ महाजन, एम.एससमराठी., प्राधराज्यापकोश न, ववकोश निसपचती मंडळचवज्ञाावकोश नि चवभार्, चव्यमंदिभग महाचवद्यालराज्य, अमरावती मंडळमराठी.
डॉ॰ म॰ शी॰ माटे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास चवभार्, डादेक्कवकोश नि कोश न(डॉलादेज
पविश्वकोसट गसिडॅज्राज्युएट अ अँड चरसिग इच्छनसटट्यहणूट, पुणाादे.
शीमती वदपाली माने, बमराठी.कोश न(डॉम., वाई.
डॉ॰ एस्. जे॰ जे॰ डी॰ मान्फ, पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, डमराठी. वकोश निविश्वकोचबलमराठी कोश न(डॉलादेज, पुणाादे.
डॉ॰ वमकलद स॰ मालशे, एम.ए. (मु मंबई चवद्यापमराठीठी ); एम.चलट. (सहें्ट्रल इच्छनसटट्यहणूट ऑफ इ मंच्छगलश, हक्यमंदिराबा्यमंदि);

पमराठीएच.डमराठी. (मु मंबई चवद्यापमराठीठी ); शास्त्रीमराठीराज्य 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 िा॰ वि॰ वमराशी, एम.ए.; सनमानराज्य डमराठी.चलट. (मु मंबई, सार्र व वकोश निार्पहणूर चवद्यापमराठीठी ), सादेवाचवकोश निवकृत्त प्रािाराज्यग,

चव्यमंदिभग महाचवद्यालराज्य, अमरावती मंडळमराठी; माजमराठी सनमानराज्य स मंिालकोश न, प्यमंदिवराज्युत्तर चवभार् (मावकोश निवराज्य शाखा) व सनमानराज्य प्राधराज्यापकोश न, प्रािमराठीवकोश नि
भारती मंडळमराठीराज्य इचती मंडळहास आचणा स मंसकोश नकृती मंडळमराठी, राष्ट्रस मंती मंडळ ती मंडळुकोश नडविश्वकोजमराठी महाराज वकोश निार्पहणूर चवद्यापमराठीठी , वकोश निार्पहणूर.
डॉ॰ नरेंद्र वमश, एम.ए., प्राधराज्यापकोश न (ओचडराज्या), चवश्वभारती मंडळमराठी, शा मंचती मंडळचवकोश निकोश नादेती मंडळवकोश नि (प. ब मंर्ाल).

डॉ॰ वद॰ आ॰ मुळे, 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, साचवत्रमराठीबाई फुलादे पुणाादे चवद्यापमराठीठी , पुणा.ादे
डॉ॰ कवलका मेहता, एम.ए. (मराठी मराठी); एम.ए. (भाषाचवज्ञाावकोश नि); पमराठीएच.डमराठी., प्रािाराज्यार्या, पचपश्चिम चवभार्मराठीराज्य भाषा कोश नहेंद्र,

पुणाादे; उत्तर चवभार्मराठीराज्य भाषा कोश नहेंद्र, पचती मंडळराज्याळा (प मंजाब); पुणा.ादे

प्रा॰ म॰ रा॰ राईलकर, एम.एससमराठी. (र्चणाती मंडळ); एम.एससमराठी. (सा मंच्छख्राज्यकोश नमराठी), उपप्रािाराज्यग; प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, र्चणाती मंडळ
चवभार्, सर परशुरामभाऊ महाचवद्यालराज्य, पुणाादे.
शी॰ अमवकोल राऊत, एम.ए.; बमराठी.एड., अधराज्यापकोश न, भारती मंडळ चवद्यालराज्य, शहाबार्, वाई.
वदिंगत मे॰ पुं॰ रेगे, एम.ए., माजमराठी प्रािाराज्यग, प्राधराज्यापकोश न व प्रमुख, ती मंडळतवज्ञाावकोश नि चवभार्, कोश नमराठीर्मितती मंडळ महाचवद्यालराज्य, मु मंबई;

स मंपा्यमंदिकोश न, वकोश निवभारती मंडळ माचसकोश न, वाई; अधराज्यक-प्राज्ञापाठी शाळा म मंडळ, वाई; महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी म मंडळ,
मु मंबई; प्रमुख स मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश; समनवराज्य स मंपा्यमंदिकोश न, धीन ठेमगकोश नविश्वकोश, वाई; माजमराठी स मंपा्यमंदिकोश न, नराज्यहणू कादेसट, मु मंबई.
डॉ॰ सुवनलकुमार लिटे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., लादेखकोश न, माजमराठी प्रािाराज्यग, महावमराठीर महाचवद्यालराज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर; स मंशविश्वकोधीन ठेवकोश नि

मार्ग्यमंदिशगकोश न; स मंिालकोश न, चव. स. खा मंडादेकोश नर समकृती मंडळमराठी स मंगहालराज्य, चशवाजमराठी चवद्यापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
वदिंगत वद॰ ह॰ वलमये, एम.ए., पुणा.ादे

शी॰ आ॰ मा॰ लेले, एम.एससमराठी., प्रमुख शास्त्रीज्ञा, माचहती मंडळमराठी आचणा ती मंडळा मंचत्रकोश न सल्ला चवभार्, वकोश निसिडॅशवकोश निल कोश नादेचमकोश नल लसिडॅबविश्वकोरादेटरमराठी,
पाषाणा; पुणा.ादे
डॉ॰ ि॰ शं॰ लेल,े एम.एससमराठी., पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त मार्ग्यमंदिशगकोश न प्राधराज्यापकोश न, अवकोश निुस मंधीन ठेावकोश नि स मंससा, खडकोश नवासला; पुणा.ादे
शी॰ पां॰ म॰ ल धोंढ,े बमराठी.ए. (मराठी मराठी), चवकोश निवकृत्त सहाराज्यकोश न सचिव, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई, चज. साती मंडळारा.
प्रा॰ बुद्धघवकोर मरुकरराि लवकोहकरे, एम.ए. (भहणूर्विश्वकोल); बमराठी.एड., सहाराज्यकोश न प्राधराज्यापकोश न, भहणूर्विश्वकोल चवभार्, राज्यशव मंती मंडळ

महाचवद्यालराज्य, वधीन ठेार्या.

डॉ॰ वनवशगंरा िाड, बमराठी.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; डमराठी.चलट. (मचहला सबलमराठीकोश नरणा); चवद्यावािसपती मंडळमराठी (वकोश निाट्यशास्त्री), अचभवकोश निादेत्रमराठी,
लादेचखकोश ना, स मंिाचलकोश ना, एम.कोश नादे.समराठी.एलल्., अ मंधीन ठेादेरमराठी, मु मंबई.
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 अधराज्यका, अचखल भारती मंडळमराठीराज्य बालकोश नुमार साचहतराज्य स मंमादेलवकोश नि,
सा मंर्लमराठी; माजमराठी अधराज्यका, मावकोश निव स मंसाधीन ठेवकोश नि चवकोश नास, पविश्वको्यमंदिार चवद्यास मंकोश नुल; अधराज्यका, महाराष्ट्र राज्राज्य मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश चवकोश निर्मितमती मंडळमराठी
म मंडळ, मु मंबई; प्रमुख स मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश, वाई; मु मंबई.

डॉ॰ सपेंटा िावडया, पमराठीएच.डमराठी. (नराज्यहणूराज्य(डॉकोश नग); प्राधराज्यापकोश न, स मंिालकोश न, इ मंटरवकोश निसिडॅशवकोश निल सहेंटर फ(डॉर सादेर(डॉचटकोश नल साराज्यनस ऑफ
टमराठीआयएफआर (TIFR), मु मंबई.
प्रा॰ शद्धा संजय िाकळबे, एम.ए. (इ मंगजमराठी); बमराठी.एड; प्रािाराज्यार्या, राणामराठी लक्षममराठीबाई मुलंदींिमराठी सकचवकोश निकोश नमराठी शाळा (महाराष्ट्र

एज्राज्युकोश नादेशवकोश नि सविश्वकोसाराज्यटमराठी), कोश नासारा-अ मंबविश्वकोलमराठी, ती मंडळा. मुळशमराठी; पुणाादे.

शी॰ ज॰ शी॰ िैद्य, बमराठी.ई. (ऑ.); उपवराज्यवससापकोश न, पल अँट सच्छवहगसादेस, सहें्ट्रल जमराठीप पल अँट, मवहद्र अ अँड मवहद्र चल., मु मंबई.
डॉ॰ भारती िैशंपायन, एम.ए. (स मंर्मराठीती मंडळ); पमराठीएच.डमराठी. (स मंर्मराठीती मंडळ), स मंर्मराठीती मंडळ प्रवमराठीणा, प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, स मंर्मराठीती मंडळ व

वकोश निाट्यशास्त्री चवभार्, चशवाजमराठी चवद्यापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्याहापहणूर; कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.

वदिंगत शा॰ िी॰ शहाणे, एम.ए.; एस्.टमराठी.समराठी., राष्ट्रभाषा कोश नविश्वकोचव्यमंदि, सादेवाचवकोश निवकृत्त मुख्राज्याधराज्यापकोश न, पुणा.ादे
वदिंगत र॰ रू॰ शाह, एम.ए.; एलल्एलल्.बमराठी., माजमराठी सहस मंपा्यमंदिकोश न, मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोश कोश नाराज्यार्यालराज्य, वाई; अचधीन ठेवक्ती स्वतती मंडळा, पुणा.ादे
शी॰ अवमत अ॰ कशदे, बमराठी.समराठी.ए., वाई.
वदिंगत आ॰ ब॰ कशदे, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी.; अधराज्यक, सरसवती मंडळमराठी वश्यमंदिादे चशकणा स मंससा; प्रािाराज्यग, डमराठी. डमराठी. वश्यमंदिादे सरकोश नार
महाचवद्यालराज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
प्रा॰ द॰ स॰ वशरवकोडकर, एम.ए., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, राजाराम महाचवद्यालराज्य, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
प्रा॰ आय्॰ जी॰ शेख, एम.ए. (इ मंगजमराठी); एम.ए. (उ्यमंदिहणूग); पमराठी.जमराठी. चडपलविश्वकोमा (भाषाचवज्ञाावकोश नि); प्राधराज्यापकोश न; सल्लार्ार-

स मंससापकोश न, अचखल भारती मंडळमराठीराज्य मुच्छसलम मराठी मराठी साचहतराज्य पचरष्यमंदि, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.

डॉ॰ रकसाना शेख-मुल्ा, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, वह्यमंदिमराठी चवभार्, ्यमंदिचहवडमराठी
महाचवद्यालराज्य, ्यमंदिचहवडमराठी; स्यमंदिसराज्या, वह्यमंदिमराठी अभ्यराज्यास म मंडळ, चशवाजमराठी चवद्यापमराठीठी , कोश नविश्वकोल्याहापहणूर; ्यमंदिचहवडमराठी.
डॉ॰ वद॰ शं॰ शवकोत्री, एम.डमराठी.; सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, औषचधीन ठेचक्रराज्याचवज्ञाावकोश नि चवभार्, बमराठी. जादे. वकद्यकोश नमराठीराज्य महाचवद्यालराज्य,

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

वदिंगत सतयेंद्रनाथ सम्वा, एम.ए.; पमराठीएच.डमराठी., सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, आधीन ठेुचवकोश निकोश न भारती मंडळमराठीराज्य भाषा चवभार्, र्ौहाती मंडळमराठी;
अधराज्यक, आसाम ॲकोश नसिडॅडादेममराठी फ(डॉर कोश नल्यािरल चरलादेशनस, र्ौहाती मंडळमराठी.
डॉ॰ सुवनल सािंत, एम.ए.; एम.चफलल्.; पमराठीएच.डमराठी., प्राधराज्यापकोश न, चकोश नसवकोश नि वमराठीर महाचवद्यालराज्य, वाई, चज. साती मंडळारा.
शी॰ पन्नूालाल सुराणा, बमराठी.ए.; एलल्एलल्.बमराठी., अचधीन ठेवक्ती स्वतती मंडळा व राजकोश नमराठीराज्य कोश नाराज्यगकोश नती मंडळ्धे, बाशवी, चज. सविश्वकोलापहणूर.
शी॰ दा॰ कृ॰ सवकोमण, खगवकोल अभयासक, ठाणे

शी॰ आवतश सुरेश सवकोसे, एम.ए.; एम.एड.; बमराठी. जादे., अधराज्यापकोश न, पविश्वको्यमंदिार इ मंटरवकोश निसिडॅशवकोश निल सकोश नहणूल, वपपरमराठी; पुणाादे.
वदिंगत ल॰ ब॰ हरवकोलीकर, एम.ए.; एलल्एलल्.बमराठी., प्राधराज्यापकोश न, वकोश निौरविश्वकोसजमराठी वाचडराज्या महाचवद्यालराज्य, पुणा.ादे
प्रा॰ कमला शी॰ हडणकर, एम.एससमराठी.; प्राधराज्याचपकोश ना व प्रमुख, जमराठीवचवज्ञाावकोश नि चवभार्, ्यमंदिादेवि मं्यमंदि महाचवद्यालराज्य,
अजुगवकोश निवकोश निर्र, चज. कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
वदिंगत मवकोही-इद्ीन हावजनी, एम.ए.; एलल्एलल्.बमराठी., लादेखकोश न, सादेवाचवकोश निवकृत्त प्राधराज्यापकोश न, एस्. पमराठी. कोश न(डॉलादेज, श्रमराठीवकोश निर्र

(जममहणू व कोश नाशममराठीर राज्राज्य).

कला विभागातील अभयागत संपादक
शी॰ रा॰ बा॰ गुजर, चित्रकोश नार, वाई.
शी॰ स॰ वद॰ पंवडत, चित्रकोश नार, कोश नामविश्वकोठी ,ादे ती मंडळा. पवकोश निवादेल, चज. राराज्यर्ड.
शी॰ सु॰ वद॰ महामुनी, चित्रकोश नार, वाई.

∎∎∎

ऋणवनद्श
अवकोश निादेकोश न स मंससा मंवकोश निमराठी व वराज्यक्ती स्वतती मंडळंदींवकोश निमराठी मराठी मराठी चवश्वकोश नविश्वकोशाला अवकोश निादेकोश न प्रकोश नारादे साहाय्राज्य कोश नादेलादे . चवशादेषती मंडळव्यक्ती स्वतः  इच्छिाराज्याचित्रादे, र मंर्मराठीती मंडळ
पार्यमंदिर्मितशकोश ना, वकोश निकोश नाशादे, वकज्ञााचवकोश 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 सवर्वांिा कोश नकृती मंडळज्ञाती मंडळापहणूवगकोश न चवकोश नि्यमंदि्धेश पुढादे कोश नरमराठीती मंडळ आहविश्वकोती मंडळ :
इ मंर्ळादे, एस्. टमराठी., उत्तर महाराष्ट्र चवद्यापमराठीठी , जळर्ाव.
मु मंबई.

कोश नामती मंडळ, ड(डॉ. वसुधीन ठेा, एम.ए.; एम.एड.; पमराठीएच.डमराठी. (चशकणाशास्त्री), कोश नुलर्ुरू, एस्.एन.डमराठी.टमराठी. मचहला चवद्यापमराठीठी ,
कोश नविश्वकोलती मंडळादे, प्रभाकोश नर महा्यमंदिादेव, कोश ना मंच्यमंदिवलमराठी (पहणू), मु मंबई.
कोश नविश्वकोल्याहापुर,ादे आवकोश नि मं्यमंदि, भारती मंडळ िंादेर(डॉक्ती स्वतस, वाई.
िक्र्यमंदिादेव, अचवकोश निल, मु मंबई.

्यमंदिमराठीप फविश्वकोटविश्वको सटुचडओ, वाई.
वकोश निारखादेड,ादे सार्र प्रल्याहा्यमंदिराव, अकोश नविश्वकोला.
पाटमराठील, एस्. आरल्. वकोश नि मं्यमंदिुरबार.

पाटमराठील, चवक्रम राजवकोश नि (मि्यंट वकोश निादेवहमराठी सादेकोश न मंड ऑचफसर), र्विश्वकोकोश नुळ चशरर्ाव, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.
बहाळकोश नर, कोश नादेशव र्जावकोश निवकोश नि, सराफ वराज्यावसाचराज्यकोश न, धीन ठेुळादे.

चबअवरर्, फादेड, वादेबमासटर, वकोश निसिडॅशवकोश निल पाकोश नग वल्याडगवाइड, अमादेचरकोश नादेिमराठी स मंराज्युक्ती स्वतती मंडळ स मंससावकोश निादे.
महेंचजस, अवकोश नि पर्सो, वराज्यावसाचराज्यकोश न  इच्छिाराज्याचित्रकोश नार, ्यमंदिचकणा आचफकोश ना.

राज्यहणूरविश्वकोचपराज्यवकोश नि कोश नौच्छनसल फ(डॉर नराज्यहणूच्छक्ती स्वतलअर चरसिग (सादेवकोश निग, CERN), प्रादेस ऑचफस, च्छसवतिंल्यंड.
लविश्वकोकोश नमानराज्य चटळकोश न ग मंसस मंगहालराज्य, वाई.

लविश्वकोकोश नमानराज्य सादेवा स मंघेत , चवलादेपाल्धे (पहणूवग), मु मंबई राज्या मंिादे म. वा. फाटकोश न ग मंसालराज्य आचणा वकद्य, म मंचजरमराठी, प्रमुख ग मंसपाल.
वाघेत मविश्वकोड,ादे मारुती मंडळमराठी, पत्रकोश नार, ्यमंदिक. एकोश नमती मंडळ, वकोश निाराराज्यणा वििविश्वकोलमराठी, प मंढरपहणूर.
शादेलार, स मंजराज्य, चित्रकोश नार, कोश नविश्वकोल्याहापहणूर.

श्रमराठी. वा. फाटकोश न ग मंसस मंगहालराज्य, चवलादेपाल्धे (पहणू.), मु मंबई.
पुणाादे.

सवरूप, र्विश्वकोवव्यमंदि, र्ुणाश्रमराठी प्राधराज्यापकोश न, वकोश निसिडॅशवकोश निल सहेंटर फ(डॉर रादेचडओ ॲस्ट्रविश्वकोचफचजक्ती स्वतस, TIFR, पुणाादे राज्युचवकोश निवहर्मितसटमराठी कोश नसिडॅमपस,
ह(डॉप, अ अँजादेला, अमादेचरकोश नवकोश नि सविश्वकोसाराज्यटमराठी फ(डॉर बाराज्यविश्वकोकोश नादेचमस्ट्रमराठी अ अँड म(डॉचलक्ती स्वतराज्युलर बाराज्यविश्वकोल(डॉजमराठी , स मंपा्यमंदिकोश न – ASBMB Today,

र(डॉकोश नच्छवहलादे.

हादेरकोश नळ, सवाती मंडळमराठी, स मंिाचलकोश ना, सुरभमराठी कोश नमपराज्युटसग, वाई.

∎∎∎

मराठी विश्वकवकोशात िापरलेलया संक्षेपांची यादी
मराठी संक्षेप

अ. क्र.

अवकोश निुक्रमा मंकोश न

वकोश निसिडॅममराठी.

वकोश निसिडॅवकोश निविश्वकोममराठीटर

अवकोश निु.

अवकोश निुवा्यमंदि/अवकोश निुवा्यमंदिकोश न

प.

पचपश्चिम

अ. स मं. स मं.

अमादेचरकोश नादेिमराठी स मंराज्युक्ती स्वतती मंडळ स मंससावकोश निादे

°फसिडॅ.

अ मंश फसिडॅरादेवकोश निहाइट (ती मंडळापमावकोश नि)

आ मं. ए.

आ मंती मंडळरराष्ट्रमराठीराज्य एकोश नकोश न

म.

मराठी मराठी

आवकृ.

आवकृत्तमराठी

म. शमराठी.

मराठी मराठी शमराठीषगकोश नासग

इ मं. भा.

इ मंगजमराठी भाषा मंती मंडळर

चम.

चमचवकोश निट

इ.

इतराज्या्यमंदिमराठी

चमगसिडॅ.

चमचलगसिडॅम

इ. स. पहणू.

इसवमराठी सवकोश नि पहणूवग

चमचल.

चमचलचलटर

इ. स. पहणू. सु.

इसवमराठी सवकोश नि पहणूवग सुमारादे

ममराठी.

ममराठीटर

उ.

उत्तर

मकृ.

मकृतराज्यहणू

उ्यमंदिा.,

उ्यमंदिाहरणाासग

मादे. ट.

मादेच्ट्रकोश न टवकोश नि

कोश नसिडॅ

कोश नसिडॅलरमराठी

मराज्यहणूगसिडॅ.

माराज्यक्रविश्वकोगसिडॅम

कोश नार.

कोश नारकोश नमराठी्यमंदिग

रा. स मं.

रासाराज्यचवकोश निकोश न स मंघेत टवकोश नि स मंरिवकोश निा

चकोश नगसिडॅ.

चकोश नलविश्वकोगसिडॅम

चल.

चलटर

चकोश नममराठी.²

िौरस चकोश नलविश्वकोममराठीटर

व(डॉ.

व(डॉट

चकोश नव(डॉ. ती मंडळा.

चकोश नलविश्वकोव(डॉट ती मंडळास

चव. र्ु.

चवचशष्ट र्ुरुतव

कोश नादे.

कोश नादेच्छल्यावहवकोश नि (ती मंडळापमावकोश नि)

श.

शकोश नादे

वक.

वकटल

स मंपा.

स मंपा्यमंदिकोश न/ स मंपाच्यमंदिती मंडळ

र्ु.

र्ुजराती मंडळमराठी

स मंकादे.

स मंकादेप

घेत . चकोश नममराठी.

घेत वकोश नि चकोश नलविश्वकोममराठीटर

सु.

सुमारादे

घेत . ममराठी.

घेत वकोश नि ममराठीटर

सहेंममराठी.

सहेंचटममराठीटर

िौ. चकोश नममराठी.

िौरस चकोश नलविश्वकोममराठीटर

सहेंममराठी.³

घेत वकोश नि सहेंचटममराठीटर

अश.
अ अँचप.
आ.
इ मं.

इ मं. शमराठी.
इ. स.

उ. अश.
कोश न.

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

चकोश नवहविश्वको.
क्र.

च्. पहणू.
गसिडॅ.

घेत . सहेंममराठी.

अश्वशक्ती स्वतती मंडळमराठी
अ 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

चकोश नलविश्वकोवहविश्वकोल्याट
क्रमा मंकोश न

च्सती मंडळ पहणूवग
गसिडॅम

घेत वकोश नि सहेंचटममराठीटर

पहणू.
ब मं.

म. भा.
माराज्यअ अँचप.
चमअ अँचप.
चमममराठी.

मादे.
मादेव(डॉ.

मराज्यहणूममराठी.
लसिडॅ.

वा. ्यमंदिा.
चव. उ.
वहविश्वको.
स मं.
स मंव.

सस.

सहेंममराठी.²

पहणूवग

ब मंर्ालमराठी

मराठी मराठी भाषा मंती मंडळर
माराज्यक्रविश्वकोअ अँचपअर
चमचलअ अँचपअर
चमचलममराठीटर

मादेच्ट्रकोश न
मादेर्सिडॅव(डॉट

माराज्यक्रविश्वकोममराठीटर
लसिडॅचटवकोश नि

वाती मंडळावरणामराठीराज्य ्यमंदिाब
चवचशष्ट उषणाती मंडळा
वहविश्वकोल्याट

स मंसकोश नकृती मंडळ
स मंवत

समुद्रसपाटमराठी

िौरस सहेंचटममराठीटर

िौ. चमममराठी.

िौरस चमलमराठीममराठीटर

°सादे.

अ मंश सादेच्छल्यासअस (ती मंडळापमावकोश नि)

िौ. ममराठी.

िौरस ममराठीटर

सादे.

सादेकोश न मं्यमंदि

ज.

जनम

वह.

वह्यमंदिमराठी

ज्राज्यविश्वको. ए.

ज्राज्यविश्वकोचती मंडळषशास्त्रीमराठीराज्य एकोश नकोश न

हादे.

हादेक्ती स्वतटर

्यमंदि. ल.

्यमंदिशलक

िौ. सहेंममराठी.
चज.
्यमंदि.

िौरस सहेंचटममराठीटर
चजल्याहा
्यमंदिचकणा

ससा
चह.
हादेचल.

ससापवकोश निा
चहजरमराठी
हादेक्ती स्वतटविश्वकोचलटर

इंगजी संक्षेप
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 चवषराज्य दृषट्या चवकोश निर्चडती मंडळ अशमराठी ्यमंदिुसरमराठी वकोश निा नों्यमंदि चवकोश निर्मित्यमंदिष्ट कोश नरती मंडळावकोश निा तराज्या मजकोश नुरापुढादे
िौकोश नटमराठी कोश 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 नि्यमंदि्धेश कोश नादेलादेला असहणूवकोश नि प्रसती मंडळुती मंडळ ख मंडाती मंडळमराठील शादेवटचराज्या वकोश निा नों्यमंदिमराठीवकोश नि मंती मंडळर चित्रपत्रा मंिमराठी सवती मंडळ मंत्र सहणूिमराठी
च्यमंदिलादेलमराठी आहादे.

∎∎∎

