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 सि्क हक महाराष् शासनाने सिाधीन ठेिले आहेत.

महाराष् राज्य सावहतय संसक्कृवत मंडळ

महाराष् राज्यािे पवहले ि माजोी मरमुखयमंत्ी शी. यशिंतराि िवहाण यांनी महाराष् राज्याच्यया सरापनेच्यया िेळी राज्यकारभारासंबंधीिी मललभलत
धवकोरण सलवित करणारी काही सलत्े सांवगतली. तया सलत्ांनरमुसार मराठी भाषा ि सावहतय यांच्यया अवभि्कृदधयर्क महाराष् राज्य सावहतय संसक्कृवत
मंडळािी सरापना वदनांक १९ नवकोवहहेंबर १९६० रवकोजोी िंाली. या मंडळाने प्रारंभीि खालील काय्कक्रम हाती घेतला असलन तवको काय्यालाितही केला
जोात आहे. हा काय्कक्रम असा :
१

२

मराठीमधये एासायकलवकोपीवडया वरिटावनकाप्रमाणे सि्कसंगाहक विश्वकवकोश संपावदत करून प्रकावशत करणे. या विश्वकवकोशािे

वरिटावनकाच्यया आकारािे प्रतयेकी १,००० प्कृषांिे २० खंड (पवरभाषासंगह धरून) संकल्पत केले आहेत.

अदाित उपलबध कागदपत्ांिा उपयवकोग करून अंदाजोे प्रतयेकी ५०० प्कृषांच्यया ५ खंडांत महाराष्ाच्यया इवतहासािे संपादन

आवण प्रकाशन करणे.

३

मराठी बवकोलभाषांिा शास्त्ीय अभ्ययास करून तयाबाबतीत मावहती प्रकावशत करणे.

४

अाय भारतीय आवण प्रमरमुख परदेशी भाषांच्यया अभ्ययासािी साधने द्वैभावषक शबदकवकोश, भाषाप्रिेश आवण सावहतयपवरिय या
वत्विध सिरूपांत मराठी भावषकांना उपलबध करून देणे.

५

मराठीत अाय भाषांतील उतक्कृष्ट गंरांिी भाषांतरे प्रकावशत करून मराठी िाङ्मयाच्यया सम्कृदीस मदत करणे.

६

शास्त्ीय आवण तांवत्क विषयांिर तयािप्रमाणे सामावजोक शास्त्े आवण मानवयविदा या विषयांिर वििारपलण्क पण सरमुटसरमुटीत

७

गंरांिी वनरमती करणे.

विद्ान लेखक ि प्रवतवषत संशवकोधन संसरा यांिे लेखन िा संशवकोधन प्रकावशत करण्यासाठी अनरमुदान देणे.

प्रारंभी सरमुरू केले्या या काय्कक्रमाखेरीजो सावहतय संसक्कृवत मंडळाने मराठी महाशबदकवकोश, मराठी िाङ्मयकवकोश, लवलत कला संशवकोधन
इतयादी नवया नवया काय्कक्रमांिीही आखणी करून काय्किाही सरमुरू केली आहे.
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प्रा° जो° नी° कि्, एम्.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राधयापक, प्रावणविजान विभाग, स. प. महाविदालय, परमुणे.
कवै° सरमुशील किळेकर, एम.ए.; एलए्एलए.बी., अवधिका; अंशकावलक प्राधयापक, गवहमहर्मेंट लॉ कॉलेजो, मरमुंबई.
शी° स° ग° काजोरेकर, बी.एस्सी., ज्यरमुवनअर सायंवटवफिक ऑवफिसर, एकसपलवकोविंवझ्जो वरसि्क अअँड डेवहलपमहेंट लॅबवकोरेटरी, पाषाण; परमुणे.
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डॉ° जो° गवको° काणे, एम.एस्सी.; पीएच्.डी.; ए.आय.आय.एस्सी.; ए.एम.आय.ई., सेिावनि्कृत संिालक, वडपाट्कमहेंट ऑफि केवमकल टेकनॉलॉजोी,
मरमुंबई विदापीठ, मरमुंबई.

शी° गवको° झि° कानडे, सेिावनि्कृत हसतवयिसाय वशकक, िाई.
शी° के° रा° कावनटकर, बी.एस्सी.; बी.एस्सी. (टेक.) ; डेपयरमुटी िकस्क मॅनेजोर, नॅशनल रेयॉन कॉप्पोरेशन वल., मवकोहवकोने (वजो. ठाणे).
प्रा° गवको° झि° कावनटकर, बी.ई. (मेक.); सी.आय.आय.एस्सी. (बंगलवकोर); एफ्.आय.ई. (भारत), सेिावनि्कृत प्रािाय्क, िालिंद अवभयांवत्की
महाविदालय, सांगली.
कवै° बा° मवको° कावनटकर, एम.ए.; एलए्एलए.बी.; बी.एस्सी., विटणीस, भारत इवतहास संशवकोधक मंडळ, परमुणे.
सौ° सरमुलभा कापडी, बी.ए. (ऑ.); बी.एड., वनि्कृत वशवकका, िाई.
शी° अ° न° कारेकर, बी.एस्सी. (ऑ.); बी.एस्सी. (टेक.); डी.आय.एफ्.एम.; ए.एम.आय.ई., रासायवनक अवभयंता, पॉवलओलेवफिास, ठाणे.
प्रा° न° िी° कारेकर, एम.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राधयापक, रसायनशास्त् विभाग, राजोाराम महाविदालय, कवको्हापलर.
डॉ° ना° गवको° कालेलकर, एम.ए.; डी.वलट. (पॅवरस), सेिावनि्कृत प्राधयापक, डेकन कॉलेजो; प्रमरमुख संपादक, मराठी महाशबदकवकोश, परमुणे.
कवै° के° ना° काळे, बी.ए.; एलए्एलए.बी., मराठी नाट् ि वित्पट वदग्दश्कक आवण लेखक, परमुणे.
डॉ° म° ग° काळे, जोी.बी.लवह.सी.; एम.ए. (अर्कशास्त्), वजो्हा पशरमुसंिध्कन अवधकारी, वजो्हा पवरषद, परभणी.
शीमती सरमुमवत कीत्कन,े एम.ए., संशवकोधन साहाययक, मानिशास्त् विभाग, डेकन कॉलेजो, परमुणे.
शी° मा° िा° करमुंट,े एम.एस्सी. (बरमगहॅम), अवधकारी, नॅशनल केवमकल लॅबवकोरेटरी, परमुणे.
प्रा° जो° ब° करमुमठेकर, एम.ए.; बी.एस्सी.; बी.टी., सेिावनि्कृत प्राधयापक, फिग्यरमु्कसन महाविदालय ि ब्कृहन््महाराष् िावणज्य महाविदालय, परमुणे.
शी° अवनरूद करमुलकणर, एम.ए., संपादक, आनंदिन ि लेखक, परमुणे.
डॉ° उ° के° करमुलकणर, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधयापक, िनसपवतविजान विभाग, वशिाजोी विदापीठ, कवको्हापलर.
डॉ° गवको° शी° करमुलकणर, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधयापक, इंवडयाना यरमुवनवहरसटी ऑफि पेनवस्वहेवनया, अमेवरका.
डॉ° ना° ह° करमुलकणर, एम.ए.; पीएच.डी., साहाययक संिालक, नॅशनल अक्याइवझ्जो ऑफि इंवडया, निी वदली.
कवै° नी° बा° करमुलकणर, एम.एस्सी.; पीएच.डी., सहयवकोगी प्राधयापक, क्कृवष महाविदालय, परमुणे.
डॉ° परमुषपा र° करमुलकणर, एम.एस्सी.(टेक.); पीएच.डी., प्राधयावपका, अनरमुप्रयरमुक जोीिरसायनशास्त् विभाग, मरमुंबई विदापीठ, मरमुंबई.
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डॉ° मा° गरमु° करमुलकणर, एम.ए.; पीएच.डी., प्रपाठक ि प्रमरमुख, समाजोशास्त् विभाग, मराठिाडा विदापीठ, औरंगाबाद.
डॉ° य° स° करमुलकणर, एम.एस्सी. (क्कृवष); पीएच.डी., सेिावनि्कृत कापलस संशवकोधन अवधकारी; गवळत धााय विशेषज; बटाटा विसतार अवधकारी;
क्कृवष उपसंिालक, महाराष् राज्य, परमुणे.
डॉ° सरमु° मा° करमुलकणर, एम.बी.बी.एस.; एम.एस्सी. (मेवडकल), प्राधयापक ि प्रमरमुख, शरीरवक्रयाविजान विभाग, वटळक आयरमुि्द महाविदालय,
परमुणे.
प्रा° िा° ल° करमुलकणर, एम.ए.; बी.टी., प्राधयापक ि प्रमरमुख, मराठी विभाग, मराठिाडा विदापीठ (१९५५-७३); मरमुंबई विदापीठ ( १९७४ - ).
प्रा° भा° ग° केतकर, प्राधयापक ि प्रमरमुख, ततिजान विभाग, शी वशिाजोी विदाप्रसारक संसरेिे महाविदालय, धरमुळे.
शीमती इंदरमुमती केळकर, बी.ए., सामावजोक काय्ककतय्या, परमुणे.
डॉ° गवको° रा° केळकर, एम.एस्सी.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत शास्त्ज, नॅशनल केवमकल लॅबवकोरेटरी, परमुणे.
शी° गवकोझिदशास्त्ी केळकर, वयाकरणतीर्क; िेदाातिलडामवण, सहसंपादक, धम्ककवकोश, िाई.
प्रा° शं° वह° केळशीकर, एम.ए., प्राधयापक, पाल् महाविदालय, मरमुंबई.
शी° अ° वद° कवकोकड, जोी.डी. आट्क (पहेंझटग), अवधकारी, परमुणे महानगरपावलका, परमुणे.
शी° वन° द° कवकोटणीस, बी,एस्सी.; बी.एस्सी. (फिलड टेक.), साहाययक आयरमुक, दरमुग्धवयिसाय विकास (गरमुणवनयंत्ण), मरमुंबई.
शी° मं° शां° कवकोटनीस, एम.एस्सी., सेिावनि्कृत प्रभारी, बाय प्रॉडकट्स गॅस िकस्क, बाअँबे गॅस कंपनी वल., मरमुंबई
डॉ° वि° वभ° कवकोलते, एम.ए.; एलए्एलए.बी.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत प्रािाय्क; माजोी करमुलगरमुरू, नागपलर विदापीठ; सदसय, महाराष् राज्य सावहतय
संसक्कृवत मंडळ; नागपलर.

शी° िा° मवको° कवकोळेकर, बी.एस्सी.; बी.टी., सेिावनि्कृत उपप्रािाय्क, मरमुधवकोजोी हायसकलल, फिलटण.
शी° ग° ह° खरे, काय्याधयक, भारत इवतहास संशवकोधक मंडळ, परमुणे.
शी° जोयंत खरे, जोी.डी. आट्क; ए.एम., कमरशअल आरटसट, परमुणे.
कवै° झत्° रं° खळदकर, जोी.बी.वही.सी., सेिावनि्कृत प्राधयापक, क्कृवष महाविदालय, परमुणे.
प्रा° म° अ° खांडिे, एम.ए., प्राधयापक, भलगवकोल विभाग, विदभ्क महाविदालय, अमरािती.
डॉ° क्कृ° का° खातरमु, एम.ए.; डी.एस्सी. नॅट (िॉस्या), नगरभलगवकोलशास्त्ज, बडवकोद.े
डॉ° प° रा° खानगांिकर, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधयापक, धातरमुविजान विभाग, विश्वेश्वरअयया वरजोनल कॉलेजो ऑफि एंवजोवनअझरग, नागपलर.
शी° गं° दे° खानवकोलकर, संपादक, िाङ्मयकवकोश ि लेखक, मरमुंबई.
डॉ° ि° सी° खरमुसपे, एम.एस्सी. (क्कृवष); पीएच.डी., प्रमरमुख, क्कृवषविदा विभाग, महातमा फिरमुले क्कृवष विदापीठ, राहरमुरी (अहमदनगर).

लेखक, भाषांतरकार, समीकक ि अभ्ययागत संपादक
प्रा° सरमु° क्कृ° गजोहेंद्रगडकर, बी.एस्सी.; बी.ई. (वसलवहल); एम.ई; एम.एस.ई.; ए.एम.आय.ई., प्राधयापक, लवहकटवकोवरया ज्यरमुवबली टेलकनकल
इलासटट्लट, मरमुंबई.

प्रा° द° द° गडम, एम.एस्सी., प्राधयापक ि प्रमरमुख, रसायनशास्त् विभाग, बलभीम महाविदालय, बीड.
शी° क्कृ° म° गद्रे, बी.एजोी., सेिावनि्कृत अवधकारी, भारतीय हिामान खाते, परमुणे.
डॉ° य° तयं° गद्रे, जोी.बी.वही.सी., मरमुखयावधकारी, करमुकरमुटपालन प्रक्प, अकवकोला.
शी° िा° रा° गद्, एम.एस्सी. (क्कृवष), पीक संरकण अवधकारी, भात संशवकोधन कहेंद्र, कजो्कत.
डॉ° वद° रा° गाडेकर, एम.एस्सी.; पीएच.डी.; एफ्.जोी.एस., प्रपाठक, भलविजान विभाग, महाराजोा सयाजोीराि विदापीठ, बडवकोदे.
प्रा° अ° प° गानल, बी.ई. (इलेलक्कल) ; बी.ई. (मेक.), प्राधयापक, यांवत्क अवभयांवत्की विभाग, लवहकटवकोवरया ज्यरमुवबली टेलकनकल इलासटट्लट,
मरमुंबई.
प्रा° ल° िा° गरमुजो्कर, एम.ए., सेिावनि्कृत प्राधयापक, गवणत विभाग, लवहकटवकोवरया ज्यरमुवबली टेलकनकल इलासटट्लट, मरमुंबई.
डॉ° सौ° कमल गवकोखले, बी.ए. (ऑ.); पीएच्.डी., प्राधयावपका, शीमती नारीबाई दामवकोदर ठाकरसी महाविदालय, परमुणे.
डॉ° द° न° गवकोखले, बी.ए.; बी.टी.; पीएच.डी., प्राधयापक, फिग्यरमु्कसन महाविदालय, परमुणे.
शी° मवको° ना° गवकोखले, बी.एस्सी., साहाययक िातािरण िवैजावनक, भारतीय हिामान खाते, परमुणे.
शी° ल° दा° गवकोखले, बी.ई. (वसलवहल); एम.आय.ई., उपमरमुखय अवभयंता, मरमुंबई पवकोट्क ्सट, मरमुंबई.
शी° िा° परमु° गवकोखले, एम.एस्सी. (क्कृवष) ; सेिावनि्कृत क्कृवष उपसंिालक, संशवकोधन आवण वशकण, मरमुंबई विभाग, महाराष् राज्य क्कृवषसेिा; िाई.
शी° श° शी° गवकोखले, बी.कॉम. (ऑ.), िाई.
डॉ° सौ° शवकोभना ल° गवकोखले, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधयावपका, इवतहास ि प्रािीन भारतीय संसक्कृवत, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
शी° शी° परमु° गवकोखले, बी.एस्सी., लेखक, प्रकाशक, शास्त्ीय उपकरणांिे कारखानदार, सामावजोक आवण राजोकीय काय्ककत्, परमुणे.
प्रा° प° द° घन, एम.एस्सी., प्राधयापक, भौवतकी विभाग, जोी. एस. कॉलेजो, खामगाि.
प्रा° सौ° सरमुवशला प° घन, एम.एस्सी.; बी.टी, प्राधयावपका, िनसपवतविजान विभाग, जोी. एस. कॉलेजो, खामगाि.
शी° ब° ग° घिघिे, बी.एस्सी. (क्कृवष), सहयवकोगी अवधकारी, भारतीय क्कृवष अनरमुसंधान संसरा; क्कृवष उपसंिालक, िध्या वजो्हा; अधीकक, क्कृवष
अवधकारी, नागपलर विभाग; नागपलर.

डॉ° ना° द° घाटगे, एम.एस्सी.; पीएच.डी., शास्त्ज, पॉवलमर वडलवहजोन, नॅशनल केवमकल लॅबवकोरेटरी, परमुणे.
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शी° मरमु° मा° घाणेकर, एम.ए. (मराठी); एम.ए. (संसक्कृत); वडप.एड., सेिावनि्कृत वशकण उपसंिालक, महाराष् राज्य, परमुणे.
शी° ग° शं° िंद्रस, बी.एस्सी., विभागीय िन अवधकारी, बरमुलढाणा.
शी° शीवनिास िक्रितर, बी.ए., साहाययक संपादक, नाट्कला, हवैदराबाद (आंध प्रदेश).
डॉ° ई° गवको° िवहाण, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्रमरमुख, पशरमुविजान ि दरमुग्धशास्त्विभाग, महातमा फिरमुले क्कृवष विदापीठ, राहलरी (अहमदनगर).
सौ° म्कृणावलनी िाफिेकर, एम.एस्सी., मरमुंबई.
कवै° शं° गं° िाफिेकर, बी.ए., वनि्कृत मेजोर, परमुणे.
डॉ° ि° के° विटणीस, एम.बी.बी.एस.; डी.ओ. (मरमुंबई); डी.ओ. (ऑकिंन); एफ्.सी.पी.एस.; एफ्.ए.एम.एस., गरमुणशी प्राधयापक, गअँट मेवडकल
कॉलेजो, मरमुंबई.
डॉ° श° म° वित्े, एम.ए.; पीएच.डी. (कहेंवरिजो); एम.आरए.ए.एस.; एफ्.सी.पी.एस., प्राधयापक, सवैदांवतक खगवकोल भौवतकी विभाग, टाटा इलासटट्लट
ऑफि फिंडामहेंटल वरसि्क, मरमुंबई.

डॉ° सरमु° रा° िरमुनेकर, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधयापक, मराठी विभाग, संगमनेर महाविदालय, संगमनेर.
प्रा° शं° ल° िवकोरघडे, एम.एस्सी., माजोी िातािरणविज, भारतीय हिामान खाते, परमुणे.
शी° मा° ल° िौंडे, बी.ए. (ऑ.), िाई.
प्रा° द° सी° िौगले, एम.एस्सी.; पीएच.डी. (अमेवरका), प्राधयापक, िनसपवतविजान विभाग, क्कृवष महाविदालय, दापवकोली.
डॉ° भा° आ° िौगरमुल,े एम.एस.; पीएच.डी. (कॅवलफिवकोरनया), प्रमरमुख वयिसरापक आवण रवकोपणी सलागार, महाराष् राज्य शेती महामंडळ, परमुणे.
कवै° रा° मवको° िौधरी, बी.एजोी., सेिावनि्कृत प्राधयापक, क्कृवषविदा विभाग, क्कृवष महाविदालय, परमुणे.
शी° देिीझसग िौहान, बी.ए. (ऑ.); एलए्एलए्.बी.; सावहतय विशारद, भलतपलि्क सदसय, महाराष् राज्य लवकोकसेिा आयवकोग, मरमुंबई.
डॉ° अवह्या पां° जोगताप, एम.एस्सी.; पीएच.डी.; एलए्एलए.बी., प्राधयावपका, िनसपवतविजान विभाग, राजोाराम महाविदालय, कवको्हापलर.
प्रा° वदलीप जोगताप, एम.ए., प्राधयापक, मानवय ि िावणज्य महाविदालय, िाई.
प्रा° रा° शी° जोवकोग, एम.ए., सेिावनि्कृत प्राधयापक, फिग्यरमु्कसन महाविदालय, परमुणे.
प्रा° के° ल° जोवकोशी, एम.एस्सी., प्राधयापक, दलरसंदेशिहन अवभयांवत्की, अवभयांवत्की महाविदालय, परमुणे.
कवै° ना° ह° जोवकोशी, आयरमुि्द विशारद, सामाननीय सलागार, आयरमुि्द भिन, मरमुंबई.
डॉ° ब° ग° जोवकोशी, एम.एस्सी.; पीएच.डी., मरमुंबई.
प्रा° सौ° मीनाकी जोवकोशी, एम.एस्सी., प्राधयावपका, शीमती िीरम्मा गंगावसरी मरमुलंिे महाविदालय, गरमुलबग्या.

लेखक, भाषांतरकार, समीकक ि अभ्ययागत संपादक
शी° रंगनारशास्त्ी जोवकोशी, सावहतयशास्त्ी (बनारस), सहसंपादक, धम्ककवकोश, िाई.
शी° र° वि° जोवकोशी, बी.टेक. (ऑ.); आय.आय.टी. (खरगपलर); एम.टेक.; ए.एम.आय.आय.सीएच.ई.; डी.आय.एम., विभाग प्रमरमुख, प्रवकोसेस
एंवजोवनअझरग वडलवहजोन, झहदरमुसरान पे्वकोवलयम कॉप्पोरेशन वल., मरमुंबई.

डॉ° रा° ना° जोवकोशी, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधयापक, िनसपवतविजान विभाग, मराठिाडा विदापीठ, औरंगाबाद.
शी° ल° स° जोवकोशी, एम.ए., उपवनदेशक, कपास विकास वनदेशालय, क्कृवष यंत्ालय, भारत सरकार, मरमुंबई.
सौ° लीना जोवकोशी, बी.एस्सी. (ऑ.), िाई.
शी° िेणीमाधिशास्त्ी जोवकोशी, आयरमुि्दािाय्क, आयरमुि्दीय विवकतसा वयिसाय, मरमुंबई.
डॉ° सरमुरेश जोवकोशी, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधयापक, महाराजोा सयाजोीराि गायकिाड विदापीठ, बडवकोद.े
डॉ° ह° क्कृ° जोवकोशी, एम.एस्सी.; पीएच.डी.; एम.एस. (अमेवरका), प्रमरमुख उपवयिसरापक, ऑइल वरफिायनरी, बरौनी (वबहार).
शी° शी° रा° वटकेकर, पत्पंवडत, मरमुंबई.
शी° य° रा° वटपणीस, बी.ए.; बी.एस्सी.; बी.ई., वनि्कृत मेजोर, अनंतपलर (आंध प्रदेश).
डॉ° हे° परमु° वटपणीस, एम.एस्सी. (टेक.) (मरमुंबई); एम.एस.; पी.एच.डी. (नेरिॅसका, अमेवरका), प्राधयापक, वडपाट्कमहेंट ऑफि केवमकल टेकनॉलॉजोी,
मरमुंबई विदापीठ, मरमुंबई.
शी° वयं° द° वटळक, एम.ए.; बी.एड., हवैदराबाद (आंध प्रदेश).
डॉ° शा° झत्° वटळक, एम.एस्सी.; पीएच.डी.; एफ्.बी.एस.; एफ्.आय.पी.एस.; पीएच.डी., प्रपाठक, िनसपवतविजान विभाग, मराठिाडा विदापीठ,
औरंगाबाद.

शी° िं° स° टवकोणगािकर, एम.एस्सी., भलिवैजावनक, ऑइल अअँड नॅिरल गॅस कवमशन, कलकता.
प्रा° विजोया टवकोणगािकर, एम.ए., प्राधयावपका, एल्फिासटन महाविदालय, मरमुंबई.
डॉ° गवको° त° टवकोणपी, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधयापक, प्रावणविजान विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
कवै° मा° ग° टवकोळे, एम.एस्सी.; बी.टी., सेिावनि्कृत प्राधयापक, भौवतकी विभाग, गवकोपाल क्कृषण गवकोखले महाविदालय, कवको्हापलर.
डॉ° म° िा° ठोंबरे, बी.एस्सी. (क्कृवष); एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्रािाय्क ि प्राधयापक िनसपवतविजान विभाग, क्कृवष महाविदालय, धरमुळे.
प्रा° आ° रे° वडसलिंा, एम.ए., प्राधयापक, सायास कॉलेजो, कराड.
डॉ° िा° रा° ढमढेर,े एम.बी.बी. एस., खाजोगी िवैदकीय वयिसाय, परमुणे.
डॉ° ग° िा° तगारे, एम.ए.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत प्राधयापक ि वशकणावधकारी, महाराष् वशकणसेिा, सांगली.
शी° गवको° रा° ततििादी, एम.एस्सी. (क्कृवष), भात विशेषज, कजो्कत.

लेखक, भाषांतरकार, समीकक ि अभ्ययागत संपादक
प्रा° ग° मं° तलगेरी, एम.एस्सी., प्राधयापक, कीटकविजान विभाग, क्कृवष महाविदालय, परमुणे.
डॉ° झि° िा° तळिलकर, एम.डी. (मरमुंबई); एम.आरए.सी.पी. (लंडन); एफ्.सी.सी.पी. (यल.एस.ए.), मानसेिी प्राधयापक, गअँट मेवडकल महाविदालय;
मानसेिी वफिवजोवशयन, गवकोकरमुळदास तेजोपाल रूग्णालय; खाजोगी हृद्रवकोगतज, मरमुंबई.

शी° म° बा° ताटके, बी.एस्सी. (वहेटरनरी); एम.वही.एस्सी., तांवत्क अवधकारी (पशरमुधन), पशरमुसंिध्कन संिालनालय, परमुणे.
डॉ° द° वि° ताम्हणे, बी.एस्सी. (ऑ.); बी.एस्सी. (टेक.); पीएच.डी. (टेक.); ए.एम.आय.आय. (केवमकल एंवजोवनअझरग), प्राधयापक,
जोीिरासायवनक अवभयांवत्की, फिलड अअँड फिमहर्मेंटेशन टेकनॉलॉजोी सेकशन, वडपाट्कमहेंट ऑफि केवमकल टेकनॉलॉजोी, मरमुंबई विदापीठ, मरमुंबई.
डॉ° रा° िा° ताम्हनकर, एम.एस्सी. (मरमुंबई); पीएच.डी. (पॅवरस), अधयक ि वयिसरापकीय संिालक, वमशधातल वनगम वल., सरमुपर अॅलॉयज
प्रॉजोेकट, हवैदराबाद (आंध प्रदेश).

प्रा° एम° के° दलाल, प्राधयापक, लवहकटवकोवरया ज्यरमुवबली टेलकनकल इलासटट्लट, मरमुंबई.
प्रा° मवको° मा° दांडेकर, प्राधयापक, बनारस झहदरमु विश्वविदालय, बनारस.
डॉ° सा° ह° दांडेगािकर, एम.एस्सी.; पीएच.डी.; एलए्एलए.बी., प्रािाय्क, देिवगरी कॉलेजो, औरंगाबाद.
सौ° नीला दातार, एम.ए., वशवकका, कवको्हापरमुर.
शी° म° झि° दातार, बी.ए., कंत्ाटदार, परमुणे.
प्रा° देिदत दाभवकोलकर, एम. ए., करमुलगरमुरू, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
प्रा° प्र° रा° दामले, एम.ए.; एलए्एलए.बी., सेिावनि्कृत प्रािाय्क ि प्राधयापक, ततिजान विभाग, िावडया महाविदालय; विदापीठ अनरमुदान आयवकोग
परमुरसक्कृत प्राधयापक, परमुणे.
डॉ° य° भा° दामले, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधयापक, समाजोशास्त् विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
डॉ° करमुंजोवबहारी दास, एम.ए.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत प्राधयापक (ओवडया), रेवहेाशॉ कॉलेजो, कटक (ओवरसा); विदापीठ अनरमुदान आयवकोग
परमुरसक्कृत प्राधयापक.

शी° प्र° वि° वदिाकर, एम.ए.; बी.एड.; जोी. डी. आट्क, आट्क इास्कटर, वफि्म अअँड टेवललवहजोन इलासटट्लट ऑफि इंवडया, परमुणे.
शी° गरमु° वयं° वदिेकर, एम.ए. ; वडपलवकोमा इन रवशयन लअँग्िेजो; सेिावनि्कृत अवधपरीकक; वसवनयर वरसि्क फिेलवको (झहदी-उदल्क); मानसेिी आधयापक,
रवशयन भाषा, मरमुंबई.
शी° ि° झि° दीवकत, एम.एस्सी.; ए.एच.बी.टी.आय. (कानपलर), सेिावनि्कृत प्राधयापक, रसायनशास्त् विभाग, प्रताप कॉलेजो, अमळनेर; परमुणे.
डॉ° शी° गं° दीवकत, जोी.बी.वही.सी., प्रभारी उपसंिालक, पशरमुिवैदकीय जोवैिपदार्क वनरमती संसरा, परमुणे; मरमुंबई.
प्रा° शी° ह° दीवकत, एम.ए., प्राधयापक, ततिजान विभाग, राजोाराम महाविदालय, कवको्हापलर.

शी° हे° वि° दीवकत, डी.एम.ई.ई. (कवकोअस्क ऑफि वसग्न्स), वनि्कृत लेफट. कन्कल, परमुणे.
कवै° तयं° र° देिवगरीकर, बी.ए. (ऑ), अधयक, महाराष् गांधी समारक वनवध, परमुणे.
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डॉ° ना° शं° देिधर, एम.एस.; डी.पीएच., प्राधयापक, वप्रवहहेंवटवह अअँड सवकोशल मेवडसीन, बी. जोे. मेवडकल कॉलेजो, परमुणे.
डॉ° ना° शं° देिधर, एम.वही.एस्सी., प्राधयापक, बाअँबे वहेटन्करी कॉलेजो, मरमुंबई.
डॉ° य° ना° देिधर, एम.ए.; पीएच.डी., माजोी प्राधयापक, इवतहास विभाग, पाल् कॉलेजो; रूपारेल कॉलेजो; मवहला महाविदालय, पाल्; मरमुंबई.
प्रा° िा° झि° देिधर, एम.ए.; बी. म्यरमुविंक, उपप्रािाय्क, झितामणराि कॉलेजो ऑफि कॉमस्क, सांगली.
शी° मा° ग° देिभक, जोी.डी. आि्क.; ए.आरए.आय.बी.ए., िासतरमुशास्त्ज; तांवत्क वशकण संिालनालय, महाराष् शासन परमुरसक्कृत प्राधयापक (१९६६७२), मरमुंबई.

प्रा° प्रमवकोद देि, एम.ए., अवधवयाखयाता, जोम्कन विभाग, सहें्ल इलासटट्लट ऑफि इंलग््लग््
लल
 श

अअँड फिॉवरन लअँग्िेवजोस, हवैदराबाद (आंध प्रदेश).

डॉ° शां° भा° देि, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधयापक, परमुरातति विभाग, डेकन कॉलेजो, परमुणे.
प्रा° अरझिद देशपांड,े एम.ए., प्राधयापक, इवतहास विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
प्रा° अ° शा° देशपांड,े एम.एस्सी., प्राधयापक ि प्रमरमुख, भौवतकी विभाग, जोी. एस. सायास कॉलेजो, बेळगाि.
प्रा° क्कृ° के° देशपांड,े एम.ए., प्राधयापक, गवणत विभाग, अवभयांवत्की महाविदालय, परमुणे.
शी° जो° र° देशपांड,े बी.एस्सी., माजोी संपादकीय साहाययक, मराठी विश्वकवकोश, िाई.
प्रा° मरमु° गवको° देशपांड,े एम.ए., प्राधयापक ि प्रमरमुख, इंगजोी विभाग, हं. प्रा. ठा. महाविदालय, नावसक.
शी° िामन हवर देशपांड,े एफ्.सी.ए., िाट्कड्क अकौंटंट, मरमुंबई.
डॉ° शं° रं° देशपांड,े एम.एस्सी.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत प्राधयापक, िनसपवतविजान विभाग, स. प. महाविदालय, परमुणे.
प्रा° स° ह° देशपांड,े एम.ए., प्राधयापक, अर्कशास्त् शाखा (क्कृवष अर्कशास्त् विभाग), मरमुंबई विदापीठ, मरमुंबई.
प्रा° सरमुधाकर देशपांड,े एम.एस्सी., प्राधयापक, िनसपवतविजान विभाग ि प्रमरमुख, जोीिविजान विभाग, आरए. डी. नॅशनल कॉलेजो, मरमुंबई.
प्रा° जा° मा° देशपांड,े एम.एस्सी., प्राधयापक ि प्रमरमुख, रसायनशास्त् विभाग, एल्फिासटन महाविदालय, मरमुंबई.
प्रा° वग° द° देझशगकर, बी.ए. (ऑ) (लंडन); एम.ए. (येल), प्राधयापक, विनी इवतहास, भाषा ि िाङ्मय; सलागार संपादक, िायनीजो वरपवकोट,्क निी
वदली.
शी° ि° शां° देसाई, बी.ए. (ऑ.); एलए्एलए.बी., अवधिका, परमुणे.
डॉ° शां° द° देसाई, सेिावनि्कृत िवैदकीय अवधकारी, अॅक्वर्क लेप्रसी हवकोम, मरमुंबई.

प्रा° करमु° वि° प° दोंदे, एम.एस्सी., प्राधयावपका, िनसपवतविजान विभाग, सायास कॉलेजो, नागपलर.
डॉ° सं° क्कृ° दवकोरगे, एम.एस्सी. (क्कृवष); पीएच.डी., सहयवकोगी अवधषाता, महातमा फिरमुले क्कृवष महाविदालय, राहरमुरी (अहमदनगर).

लेखक, भाषांतरकार, समीकक ि अभ्ययागत संपादक
शी° गवको° िा° धांड,े एम.एस्सी.; डी.आय.सी. (लंडन), क्कृवष उपसंिालक, क्कृवष संिालनालय, परमुणे.
प्रा° य° जो° धारूरकर, एम.ए. (इवतहास); एम.ए. (राज्यशास्त्); एम.एड.; एलएएलए.बी.; डी.पी.एड., प्राधयापक, फिग्यरमु्कसन महाविदालय, परमुणे.
शी° ए° रा° धोंगडे, बी.ए.; बी.कॉम. (लंडन), सेिावनि्कृत वशकण संिालक, महाराष् राज्य, परमुणे.
प्रा° ध° रा° धवकोडपकर, एम.एस्सी., प्राधयापक, िनसपवतविजान विभाग, पंजोाबराि क्कृवष विदापीठ, अकवकोला.
प्रा° आ° धों° धवकोपेश्वरकर, एम.ए.; एलए्एलए.बी., सेिावनि्कृत प्राधयापक, परमुणे.
शी° ि° वि° नगरकर, एम.ए.; आय.पी.एस., डेपयरमुटी डायरेकटर, इंटेवलजोास बयलरवको, वमवनस्ी ऑफि हवकोम अफिेअस्क, भारत सरकार, मरमुंबई.
शी° द° ना° नरिणे, एम.ए.; एलए्एलए.बी.; वडप.एच.आय.एस. (वजोनीवहा), वनि्कृत वयापार आयरमुक, लीग ऑफि नेशास; यल.एन्.आरए.आरए.; गॅट
(GATT) िगवैरहेंमधये काम, परमुणे.
डॉ° म° क्कृ° नाईक, एम.ए.; पीएच.डी.; ए.एम. (पेनवस्वहेवनया), प्राधयापक ि प्रमरमुख, इंगजोी विभाग, कन्याटक विदापीठ, धारिाड.
शी° सरमु° ि° नाईक, बी.एस्सी.; एलए्एलए.बी., ायायाधीश, िाई.
प्रा° जो° तयं° नानकर, एम.एस्सी. (क्कृवष), क्कृवषविदािेता, राष्ीय प्रातयवकक यवकोजोना, फिळ संशवकोधन कहेंद्र, औरंगाबाद.
प्रा° रा° भा° नामदास, एम.वही.एस्सी. (मरमुंबई), प्रमरमुख पशरमुिवैदकीय अवधकारी, पशरमुशरमुशलषा वनकेतन, सवकोलापलर.
डॉ° एस° के° नायर, एम.ए.; बी.ओ.एलए.; पीएच.डी., प्राधयापक मद्रास विदापीठ, मद्रास.
डॉ° एन्° नारायण, पीएच.डी., प्राधयापक, जोीिरसायनशास्त् विभाग, महाराष् अॅसवकोवसएशन फिॉर द कल्टवहेशन ऑफि सायास, परमुणे.
शी° य° रा° नेन,े एम.एस्सी., अवधकारी, भारतीय हिामान खाते, परमुणे.
शी° बाळ जो° पंवडत, एम.ए.; एलए्एलए.बी., सावहतय विशारद, वक्रडासमीकक ि लेखक, परमुणे.
डॉ° र° वि° पंवडत, एम.वही.एस्सी. (ऑ.) ; पीएच.डी. (पेनवस्वहेवनया), प्राधयापक, नागपलर पशरमुिवैदक महाविदालय, नागपलर.
शी° वि° न° पंवडतराि, साहाययक संखयाशास्त्ज, डायरेकटर ऑफि अॅवगक्िर, परमुणे.
शीमती पवपद्मिनीराजोे पटिध्कन, एम.ए.; एलए्एलए.बी.; पीएच.डी., अवधिकी ि लेवखका, मरमुंबई.
प्रा° मा° िा° पटिध्कन, एम.ए., सेिावनि्कृत प्राधयापक, संसक्कृत ि प्राक्कृत भाषा -सावहतय विभाग, फिग्यरमु्कसन महाविदालय, परमुणे.
कवै° वि° भा° पटिध्कन, बी.ए.; एलए्एलए.बी., अवधिका, हायकवकोट्क, िाई.

शी° शां° द° पटिध्कन, माजोी सहसंपादक, शेतकी ि शेतकरी, परमुणे.
सौ° शरमुभदा अ° पटिध्कन, एम.एस.ए.एम. (गरमुजोरात आयरमुि्द विदापीठ), खाजोगी िवैदकीय वयिसाय, मरमुंबई.
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डॉ° सौ° सवरता अ° पटिध्कन, एम.एस्सी.; पीएच.डी., शास्त्ीय संशवकोवधका, नॅशनल केवमकल लॅबवकोरेटरी, परमुणे.
शी° िसंत मंगेश पतकी, एम.एस्सी. (मरमुंबई), िवरष िवैजावनक अवधकारी, प्रवतकमता शास्त् विभाग, हाफिवकन संसरा, मरमुंबई.
प्रा° कमलाकर परिरमुर,े एम.ए., प्राधयापक, फिग्यरमु्कसन महाविदालय, परमुणे.
प्रा° प्र° ना° परांजोपे, एम.ए., प्राधयापक, रामनारायण रूईया महाविदालय, मरमुंबई.
प्रा° श° द° परांजोपे, एम.एस्सी., प्राधयापक, शीमती वमठीबाई मवकोतीराम करमुंदनानी कॉलेजो ऑफि कॉमस्क अअँड इकॉनॉवमकस, विलेपाल्, मरमुंबई.
डॉ° स° य° परांजोपे, एम.एस्सी.; पीएच.डी.; एफ््.ए.िंेड.; डी.ए.एस.एफ्. (मरमुंबई), प्राधयापक, प्रावणविजान विभाग ि प्रमरमुख, जोीिविजान विभाग,
मॉडन्क कॉलेजो, परमुणे; खाजोगी िवैदकीय वयिसाय, परमुणे.
प्रा° शं° आ° परांडेकर, एम.एस्सी., सेिावनि्कृत प्रािाय्क, जोनता महाविदालय (देििंद कॉलेजो), अजोरमु्कननगर; सेिावनि्कृत प्राधयापक, राजोाराम
महाविदालय, कवको्हापलर.

प्रा° सौ° झसधरमु अ° पराडकर, एम.एस्सी., प्राधयावपका, िनसपतीविजान विभाग, गवहमहर्मेंट इलासटट्लट ऑफि सायास, नागपलर.
डॉ° म° प° पांड,े पीएच.डी., प्रपाठक ि प्रमरमुख, रवशयन विभाग, सहें्ल इलासटट्लट ऑफि इंलग््लग््
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अअँड फिॉवरन लअँग्िेवजोस, हवैदराबाद (आंध

प्रदेश).
शी° गवको° वि° पाटणकर, वनि्कृत मेजोर, परमुणे.
प्रा° मा° वि° पाटणकर, एम.ई. (वसलवहल); ए.एम.आय.ई., प्राधयापक, सरापतय अवभयांवत्की विभाग, अवभयांवत्की महाविदालय, परमुणे.
प्रा° पां° ल° पाटील, एम.एस्सी. (क्कृवष), प्राधयापक, क्कृवष महाविदालय, कवको्हापलर.
प्रा° भ° दे° पाटील, एम.ए.; बी.टी., सेिावनि्कृत प्राधयापक, राजोाराम महाविदालय, कवको्हापलर.
डॉ° शा° दा° पाटील, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधयापक, िनसपवतविजान विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
शी° ह° झि° पाटील, बी.एजोी., सेिावनि्कृत अधीकक, शेतकी शाळा (मांजोरी); वनरीकक, शेतकी शाळा, मरमुंबई राज्य; परमुणे.
शी° ि° सी° पाधये, बी.एस्सी. (टेक.), तज अवधकारी, बम्याशेल कंपनी, मरमुंबई.
डॉ° वि° गवको° पानसे, एम.एस्सी.; पीएच.डी. (लंडन); एफ्.एन्.आय., सटॅवटलसटकल अॅडवहायिंर, इलासटट्लट ऑफि अॅवगक्िरल वरसि्क
सटॅवटलसटकस, निी वदली.

प्रा° गवकोिध्कन पारीख, एम.ए., लेखक, वशकणतज आवण सामावजोक काय्ककत्; माजोी प्राधयापक, रामनारायण रूईया महाविदालय मरमुंबई; माजोी
रेकटर, मरमुंबई विदापीठ; डायरेकटर बअँक ऑफि इंवडया आवण बेनेट कवकोलमन अअँड कंपनी, मरमुंबई.

शी° पाि्कतीकरमुमार, नत्कक, न्कृतयसंशवकोधक आवण न्कृतयवशकक; संिालक, तंजोािलर न्कृतयशाळा, मरमुंबई.
डॉ° विदाधर परमुंडलीक, एस.ए.; पीएच.डी., प्रपाठक, समाजोशास्त् विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
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प्रा° िा° ल° परमुरवकोवहत, एम्.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राधयापक, भौवतकी विभाग, फिग्यरमु्कसन महाविदालय, परमुणे.
कवै° अ° द° परमुसाळकर, एम.ए.; एलए्एलए.बी.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत संिालक ि प्राधयापक, भांडारकर प्राच्ययविदा संशवकोधन मंवदर, परमुणे; माजोी
उपसंिालक तरा उपसंपादक, इवतहास विभाग ि इवतहास गंरमाला, भारतीय विदा भिन, मरमुंबई.
प्रा° सरमु° न° पहेंडसे, एम.ए., प्राधयापक, संसक्कृत विभाग, विदभ्क महाविदालय, अमरािती.
शी° क्कृ° वि° पेशिा, एम.एस्सी., िवरष भलिवैजावनक, उमरेड प्रक्प, उमरेड (वजो. नागपलर).
प्रा° रा° ना° पवकोखरकर, एम.एस्सी. (क्कृवष); रा. भा. प्रिीण, प्राधयापक, कीटकविजान विभाग, महातमा फिरमुले क्कृवष विदापीठ, राहरमुरी (अहमदनगर).
कवै° ना° ह° फिडके, एम.ए., सेिावनि्कृत प्राधयापक, गवणत विभाग, कीरत महाविदालय, मरमुंबई.
डॉ° भालिंद्र फिडके, एम्.ए.; बी.टी.; पीएच.डी., अवधवयाखयाता, मराठी विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
डॉ° शी° परमु° फिडके, जोी.बी.वही.सी., प्रभारी उपसंिालक, रवकोग अािेषण विभाग, पशरमुसंिध्कन खाते, परमुणे.
प्रा° शी° रा° फिडके, एम.ए., प्राधयापक ि प्रमरमुख, इवतहास विभाग, दयानंद महाविदालय, सवकोलापलर.
प्रा° ना° अ° फिडणीस, एम.एस्सी. (क्कृवष), प्राधयापक ि प्रमरमुख, उदानविजान विभाग, महातमा फिरमुले क्कृषी विदापीठ, राहरमुरी (अहमदनगर).
प्रा° वि° दा° फिरांड,े एम.ए., प्राधयापक, मानवय ि िावणज्य महाविदालय, िाई.
प्रा° र° क्कृ° फिरांद,े एम.एस्सी. (गवणत), माजोी प्राधयापक, क्कृवष महाविदालय, कवको्हापलर; िाई.
डॉ° करमु° लीला फिाटक, एम.बी.बी.एस.; एफ्.आरए.सी.एस., स्त्ी रवकोग विवकतसक, निी वदली.
प्रा° टी° ई° वफिवलप, प्रािाय्क, इलासटट्लट ऑफि कॅटझरग टेकनॉलॉजोी अअँड अपलाइड ायलव्शन, मरमुंबई.
प्रा° अ° अ° अ° फिवैजोी, एम.ए. (कअँटब); बार-अॅट-लॉ, माजोी प्रािाय्क, गवहमहर्मेंट लॉ कॉलेजो, मरमुंबई; भारतीय राजोदलत (ईवजोप); अभ्ययागत प्राधयापक,
मॅकग
् ील विदापीठ (कॅनडा), कहेंवरिजो विदापीठ (इंग्लंड), लॉस अअँजोे्स विदापीठ (कॅवलफिवकोरनया); मानसेिी सदसय, अरेवबक अकादमी,
दमासकस, कवैरवको; सदसय, कहेंद्रीय लवकोकसेिा आयवकोग, वदली; मरमुंबई.
सौ° सरमुलताना फिवैजोी, उदल्क लेवखका, मरमुंबई.
डॉ° िंद्रकांत बांवदिडेकर, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधयापक ि प्रमरमुख, झहदी विभाग, एस.आय.ई.एस. कॉलेजो, मरमुंबई.
डॉ° गं° वि° बापट, एम.ए,; पीएच.डी., प्राधयापक, इंगजोी विभाग, नौरवकोसजोी िावडया कॉलेजो, परमुणे.
डॉ° जोयंत भा° बापट, एम.एस्सी.; पीएच.डी. (ऑस्ेवलया), प्राधयापक, कॉवफि्ड इलासटट्लट ऑफि टेकनॉलॉजोी, कॉवफि्ड (ऑस्ेवलया).

डॉ° परमु° वि° बापट, एम.ए.; ए.एम.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत प्राधयापक, परमुणे ि वदली विदापीठ; परमुणे.
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डॉ° शी° ह° बापट, जोी.बी.वही.सी. (मरमुंबई), सेिावनि्कृत पशरमुसंिध्कन उपसंिालक, परमुणे.
डॉ° िा° द° बहेंद्र,े एम.ए.; बी.एड.; पीएच.डी., प्रपाठक ि प्रमरमुख, कन्नड विभाग, वकटेल कॉलेजो, धारिाड.
शी° झि° रा° बोंद्रे, बी.कॉम., उपाधयक, माक्झटग, वकल्पोसकर ऑइल एंवजोास वल., परमुणे.
डॉ° शी° वयं° बवकोकील, एम.ए.; ए.एम.; पीएच.डी. (रॉिेसटर), प्रािाय्क, कीरत महाविदालय, मरमुंबई.
डॉ° मरमु° नी° बवकोरले, बंएस्सी. (क्कृवष); आय.ए.आरए.आय.; पीएच.डी., प्राधयापक, कीटकविजान विभाग, क्कृवष महाविदालय, अकवकोला.
शी° सरमु° ि° बवकोराटे, बी.ए. (ऑ.), िाई.
डॉ° गवको° के° भट, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधयापक, संसक्कृत विभाग, एल्फिासटन महाविदालय, मरमुंबई.
करमु° नवलनी भट, एम.एस्सी., माजोी संपादन साहाययक, मराठी विश्वकवकोश, िाई.
शीमती दरमुग्या भागित, एम.ए., लेवखका, मरमुंबई.
प्रा° भा° वि° भागित, एफ्.सी.आय.; ए.सी.आरए.ए.; डी.कॉम., भलदृशय िासतरमुवश्पज ि उदानविदा सलागार, परमुणे.
डॉ° य° तयं° भालेराि, एम.बी.बी.एस., खाजोगी िवैदकीय वयिसाय, िाई.
प्रा° शी° द° भािे, बी.ए.; एम.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राधयापक ि प्रमरमुख, भौवतकी विभाग ि उपप्रािाय्क, स. प. महाविदालय, परमुणे.
प्रा° ग° ल° वभडे, एम.ए., प्राधयापक, प्रािीन भारतीय इवतहास ि संसक्कृवत विभाग, दयानंद महाविदालय, सवकोलापलर.
डॉ° ब° िा° वभडे, एम.एस्सी.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत प्राधयापक, रसायनशास्त् विभाग, स.प. महाविदालय, परमुणे.
डॉ° र° द° वभडे, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधयापक, भौवतकी विभाग, फिग्यरमु्कसन महाविदालय, परमुणे.
डॉ° सरमुभाष भेण्डे, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधयापक ि प्रमरमुख, अर्कशास्त् विभाग, कीरत महाविदालय, मरमुंबई.
प्रा° रा° वजो° भवकोसले, एम.एस्सी., प्राधयापक, क्कृवष महाविदालय, अकवकोला.
प्रा° अरझिद मंगरूळकर, एम.ए., सेिावनि्कृत प्राधयापक ि प्रमरमुख, संसक्कृत-प्राक्कृत विभाग, स. प. महाविदालय, परमुणे.
डॉ° मरमु° रा° मंडलेकर, डी.आय.सी.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत उदवकोग संिालक, महाराष् राज्य, मरमुंबई.
डॉ° न° गं° मगर, एम.एस्सी.; पीएच्.डी., सेिावनि्कृत प्राधयापक ि प्रमरमुख, जोीिरसायनशास्त् विभाग, इलासटट्लट ऑफि सायास, मरमुंबई.

डॉ° िं° रा° मराठे, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधयापक, गवणत विभाग, इंवडयन इलासटट्लट ऑफि टेकनॉलॉजोी, मरमुंबई.
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प्रा° रा° म° मराठे, एम.ए.; एलए्एलए.बी.; एम.एड., सेिावनि्कृत प्रािाय्क, कॉलेजो ऑफि एज्यरमुकेशन, धरमुळे; परमुणे.
शी° स° झि° मराठे, बी.ई., सदसय, ज्यवकोवतरिदा पवरसंसरा, परमुणे.
प्रा° मरमु° का° महाजोन, एम.एस्सी., प्राधयापक, िनसपवतविजान विभाग, विदभ्क महाविदालय, अमरािती.
प्रा° म° बा° मांडके, एम.ए., प्राधयापक, समाजोशास्त् ि मानिशास्त् विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
डॉ° म° शी° माटे, एम.ए.; पीएच.डी., प्रपाठक, प्रािीन भारतीय इवतहास ि संसक्कृवत, डेकन कॉलेजो, परमुणे.
डॉ° मा° शं° माडीिाले, एम.एस्सी.; पीएच.डी.; एफ्.आरए.आय.सी. (लंडन), साहाययक संिालक, ायायसाहाययक िवैजावनक प्रयवकोगशाळा,
महाराष् राज्य, मरमुंबई.
डॉ° मरमु° के° माढेकर, बी.ई. (धातरमुविजान); पीएच.डी. (मअँिेसटर), धातरमुशास्त्ज, झहदरमुसरान एरॉनॉवटकस वल., कवकोरापलट वडलवहजोन, सरमुनाबेडा
(ओवरसा).
डॉ° स° गं° मालशे, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधयापक ि प्रमरमुख, मराठी विभाग, शीमती नारीबाई दामवकोदर ठाकरसी मवहला विदापीठ, मरमुंबई.
डॉ° िा° वि° वमराशी, एम.ए.; डी.लीट. (मरमुंबई); सामााय डी.वलट. (सागर ि नागपलर), सेिावनि्कृत प्रािाय्क ि प्राधयापक, संसक्कृत विभाग, विदभ्क
महाविदालय, अमरािती; भलतपलि्क सामााय संिालक, पदवयरमुतर विभाग (मानवयशाखा) आवण सामााय प्राधयापक, प्रािीन भारतीय इवतहास आवण
संसक्कृवत, नागपलर विदापीठ, नागपलर.

डॉ° नरहेंद्र वमश, एम.ए. (विश्वभारती); पीएच.डी., प्राधयापक (ओवडया), विश्वभारती, शांवतवनकेतन (प. बंगाल).
डॉ° शां° ब° मरमुजोरमुमदार, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधयापक ि प्रमरमुख, िनसपवतविजान विभाग, फिग्यरमु्कसन महाविदालय, परमुणे.
प्रा° रामिंद्र मरमुटाटकर, एम.ए., प्रपाठक, समाजोशास्त् ि मानिशास्त् विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
डॉ° करमुमरमुद मेहता, एम.ए.; पीएच.डी.; वडप. लायरिरी, माजोी प्राधयावपका, इंगजोी विभाग, पाटकर कॉलेजो, मरमुंबई; अवधकारी, नॅशनल सहेंटर फिॉर द
परएफि
् ॉवममिंग आट््कस, मरमुंबई.
शी° सवकोराब मवकोदी, प्रवसदी अवधकारी, एअर इंवडया, मरमुंबई.
प्रा° रा° शा° मवकोरखंडीकर, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधयापक, राज्यशास्त् विभाग, मराठिाडा विदापीठ, औरंगाबाद.
डॉ° एफ्° जोे° वबलेसकॉवह यानसेन, पीएच.डी., प्राधयापक, कवकोपनहेगन विदापीठ, डेामाक्क.
शी° ह° वयं° यादर, बी.एजोी.; बी.टी., सेिावनि्कृत वशकक, द्रविड हायसकलल, िाई.

डॉ° सरमुधीर रसाळ, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधयापक, मराठी विभाग, मराठिाडा विदापीठ, औरंगाबाद.
प्रा° म° रा° राईलकर, एम.एस्सी. (गवणत); एम.एस्सी. (सांलखयकी), प्राधयापक, गवणत विभाग, स. प. महाविदालय, परमुणे.
डॉ° अ° झि° रानडे, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधयापक, रसायनशास्त् विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.

लेखक, भाषांतरकार, समीकक ि अभ्ययागत संपादक
प्रा° अशवकोक रानडे, एम.ए.; एलए्एलए.बी.; वडपलवकोमा इन रवशयन लअँग्िेजो; संगीत विशारद, संिालक, मरमुंबई विदापीठ संगीत कहेंद्र, मरमुंबई.
डॉ° द° र° रानडे, एम.एस्सी.; पीएच.डी.; एफ्. ई. एस. आय., प्रपाठक, प्रावणविजान विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
डॉ° म° आ° रानडे, एलए.सी.पी.एस., खाजोगी िवैदकीय वयिसाय, मरमुंबई.
डॉ° बा° रं° रायरीकर, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधयापक, संिालक, मरमुंबई कामगार संसरा, मरमुंबई.
डॉ° ि° दी° राि, एम.ए.; पीएच.डी., माजोी प्रपाठक ि प्रमरमुख, इवतहास विभाग, वशिाजोी विदापीठ, कवको्हापलर.
प्रा° एलए° ए° रॉव्रिग्जो, प्राधयापक, ढहेंपे कॉलेजो ऑफि आट््कस अअँड सायास, पणजोी.
शी° स° के° रूईकर, एम.एस्सी. (क्कृवष), गहल गेरिा किकशास्त्ज, गहल गेरिा संशवकोधन कहेंद्र, महाबळेश्वर.
शी° दा° ता° रूपिते, बी.ए.; एलए्एलए.बी., सदसय, महाराष् विधान पवरषद; अवधिका, परमुणे.
डॉ° दी° िा° रेग,े बी.एस्सी. (ऑ.); बी.एस्सी. (टेक.); पीएच.डी. (टेक.), प्राधयापक, फिलड टेकनॉलॉजोी वडलवहजोन, वडपाट्कमहेंट ऑफि केवमकल
टेकनॉलॉजोी, मरमुंबई विदापीठ, मरमुंबई.
प्रा° मे° परमु°ं रेग,े एम.ए., प्राधयापक, ततिजान विभाग, कीरत महाविदालय, मरमुंबई.
शी° शां° शं° रेग,े बी.ए. (ऑ.); वडप. लायरिरी, गंरपाल, वसदार्क कॉलेजो ऑफि आट््कस अअँड सायास, मरमुंबई; सदसय, सटेट लायरिरी कौलासल; मरमुंबई.
कवै° वद° ह° वलमये, एम.ए., परमुणे.
डॉ° वह° तरमु° लवकोखंड,े बी.एस्सी.; एम.एस्सी. (टेक.); पीएच.डी.; यरमुनेसकवको सकॉलर (रवशया), प्राधयापक, मरमुंबई विदापीठ, मरमुंबई.
डॉ° क्कृ° ग° ििंे, आरए. एम. पी. ; पशरमुश्य विवकतसा पदविका, खाजोगी िवैदकीय वयिसाय, परमुणे.
डॉ° मरमु° िरदराजोन्, एम.ए.; एम.ओ.एलए.; पीएच.डी., करमुलगरमुरू, मदरमुराई विदापीठ, मदरमुराई (तवमळनाडल).
शी° आनंद िटर, बी.ए.; एम.कॉम., प्रवसदी ि जोनसंपक्यावधकारी, एच.टी.सी. डीिंेल एंवजोास, मरमुंबई.
प्रा° द° गवको° िऱहाडपांड,े एम.एस्सी., प्राधयापक, िनसपवतविजान विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
डॉ° वद° मरमु° िाघ, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधयापक ि प्रमरमुख, भलगवकोल विभाग, स. प. महाविदालय, परमुणे.
शी° बापल िाटिे, संपादक, करालकमी; अनरमुबवकोधपट वदग्दश्कक, परमुणे.

प्रा° श° स° िाड, एम.एस्सी., प्राधयापक, गवणत विभाग, कीरत महाविदालय, मरमुंबई.
डॉ° प° ल° िवैद, एम.ए.; डी.वलट., सेिावनि्कृत प्राधयापक, बनारस झहदरमु विदापीठ, बनारस; मरमुखय संपादक, महाभारत, भांडारकर प्राच्ययविदा
संशवकोधन मंवदर, परमुणे.
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डॉ° शी° द° िवैद, एम.एस्सी. (टेक.); पीएच.डी. (टेक.), वरसि्क अअँड डेवहलपमहेंट ऑवफिसर, बाअँबे ऑइल इंडस्ीजो प्रा. वल., मरमुंबई.
शी° मवको° जा° शहाणे, बी.ए. (ऑ.); विशेष अधययन, टवकोराअँटवको विदापीठ, टवकोराअँटवको, कॅनडा; वनि्कृत संपक्यावधकारी, परराष् संबंध मंत्ालय, भारत
सरकार; माजोी संिालक, ि्कृतपत्विदा विभाग, परमुणे विदापीठ; सदसय, महाराष् राज्य भाषा सलागार मंडळ, परमुणे.
शी° शा° वि° शहाणे, एम.ए.; एस.टी.सी.; राष्भाषा कवकोविद, सेिावनि्कृत मरमुखयाधयापक, परमुणे.
प्रा° शी° ह° शहाणे, बी.ए.; एम.ई.; ए.एम., प्राधयापक ि प्रमरमुख, वशकक प्रवशकण विभाग, सर जोे. जोे. सकलल ऑफि आट्क, मरमुंबई.
प्रा° अ° वभ° शाह, एम.एस्सी. (मरमुंबई); एम.एस्सी. (परमुणे), डायरेकटर ऑफि प्रवकोगॅमस
् , इंटरनॅशनल असवकोवसएशन फिॉर क्िरल फीडम, मरमुंबई;
संपादक, क्वेसट द्वैमावसक, मरमुंबई; परमुणे.
प्रा° एस° बी° शाह, बार - अॅट - लॉ, प्राधयापक, मरमुंबई विदापीठ, मरमुंबई.
प्रा° द° स° वशरवकोडकर, एम.ए., प्राधयापक, राजोाराम महाविदालय, कवको्हापलर.
प्रा° सरमु° स° वशरवकोडकर, एम.एस्सी., प्राधयापक ि प्रमरमुख, भौवतकी विभाग, शीिारणा महाविदालय, िारणानगर.
प्रा° बा° °ग शेजोिलकर, एम.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राधयापक, रसायनशास्त् विभाग, रूपारेल कॉलेजो, मरमुंबई.
शी° ना° स° लवकोखंड,े बी.ए.; एलए्एलए.बी., सेिावनि्कृत वडलस्कट आवण सेशास जोज; माजोी अवधवयाखयाता, विवध महाविदालय, बेळगाि; मरमुंबई.
डॉ° श° शं° शीखंड,े एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्रमरमुख, गवणत विभाग, मरमुंबई विदापीठ, मरमुंबई.
शी° का° शी° शीवनिासािाय्क, एस.एस.एलए.सी.; राष्भाषा विशारद; तवमळ ि संसक्कृत विद्ान, साहाययक संपादक, कलेमहळ, मद्रास.
शी° वद° बा° सणस, बी.एस्सी. (ऑ.), िाई.
प्रा° वद° द° समर्क, बी.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राधयापक, प्रावणविजान विभाग, फिग्यरमु्कसन महाविदालय, परमुणे.
डॉ° मनवकोहरराय सरदेसाय, एम.ए. (मरमुंबई), डी.वलट. (पॅवरस), प्राधयापक, शीमती पाि्कतीबाई िौगरमुले महाविदालय, मडगाि (गवकोिा राज्य).
शी° शी° शं° सराफि, बी.ए. (ऑ.); बी.टी., पय्किेकक, पेठे विदालय, नावसक.
डॉ° द° वि° सलगर, एम.बी.बी.एस.; एम.डी., प्राधयापक, शरीरवक्रयाविजान, वमरजो मेवडकल कॉलेजो, वमरजो.
प्रा° पी° सांबमलतर, बी.ए.; बी.एलए. (मद्रास), प्रपाठक, संगीत विभाग, मद्रास विदापीठ; प्राधयापक, संगीतशास्त्, वयंकटेश्वर विदापीठ, वतरूपती;
विदापीठ अनरमुदान आयवकोग परमुरसक्कृत प्राधयापक (१९६७-७०), मद्रास.
शी° वदनकर साक्रीकर, बी.ए., ि्कृतपत्कार ि लेखक, मरमुंबई.

शी° तयं° रा° साठे, एम.एस्सी; ए.आय.आय.एस्सी., औदवकोवगक सलागार, मरमुंबई.

लेखक, भाषांतरकार, समीकक ि अभ्ययागत संपादक
शी° म° ग° साठे, एम.एस. (फिलड टेकनॉलॉजोी), काय्ककारी संिालक, साठे वबसकीट अअँड िॉकवकोलेट कंपनी वल., परमुणे.
प्रा° सरमु° रं° साबळे, बी.एस्सी.; एम.एस्सी. (टेक.), वडपाट्कमहेंट ऑफि केवमकल टेकनॉलॉजोी, मरमुंबई विदापीठ, मरमुंबई.
सौ° प्रवमला साळिी, एम.ए., समाजोसेविका, सवकोनई (अहमदनगर ).
डॉ° परमु° र° वसरसाळकर, एम.ए. ; पीएच.डी., मरमुखय संशवकोधन अवधकारी, आवदिासी संशवकोधन संसरा, परमुणे.
शी° पन्नालाल सरमुराणा, बी.ए. (ऑ.); एलए्एलए.बी., िकील ि राजोकीय काय्ककत्, बाशर.
प्रा° गवको° झि° सरमुि,् एम.ए., प्रािाय्क ि प्रमरमुख, अर्कशास्त् विभाग, वसदार्क िावणज्य आवण अर्कशास्त् महाविदालय, मरमुंबई.
प्रा° बा° गवको° सरमुि,् बी.ए. (ऑ.); एम.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राधयापक ि प्रमरमुख, भौवतकी विभाग, र. प. गवकोगटे महाविदालय, रतनावगरी.
प्रा° ना° शी° सवकोमण, एम.एस्सी. (क्कृवष), प्राधयापक, क्कृवष अवभयांवत्की विभाग, क्कृवष महाविदालय, परमुणे.
शी° भा° स° सवकोमण, सेिावनि्कृत प्रमरमुख, भारतीय नाविकदल, परमुणे.
प्रा° वि° मवको° सवकोलापलरकर, जोी.डी. आट्क (पहेंझटग); ए.एम., प्राधयापक, सर जोे. जोे. सकलल ऑफि आट्क, मरमुंबई.
प्रा° प्र° वि° सवकोिनी, एम.एस्सी., प्राधयापक ि प्रमरमुख, भलविजान विभाग, फिग्यरमु्कसन महाविदालय, परमुणे.
प्रा° सौ° कमला शी° हडरकर, एम.एस्सी., प्राधयावपका ि प्रमरमुख, जोीिविजान विभाग, देििंद कॉलेजो, अजोरमु्कननगर (कवको्हापलर).
प्रा° जो° ना° हाटे, बी.एस्सी. (अवभयांवत्की); एम.एस.ए.ई. (यल.एस.ए.); एम.आय.ई. (भारत), सेिावनि्कृत प्राधयापक, ऑटवकोमवकोबाइल अवभयांवत्की,
लवहकटवकोवरया ज्यरमुवबली टेलकनकल इलासटट्लट, मरमुंबई.
प्रा° म° द° हातकणंगलेकर, एम.ए., प्राधयापक ि प्रमरमुख, इंगजोी विभाग, विझलग्डन महाविदालय, सांगली.
डॉ° सेन्-इवि वहसामातसरमु, डायरेकटर, इंटरनॅशनल सवकोसायटी फिॉर एज्यरमुकेशनल इाफिम्शन, टवकोवकओ.
प्रा° मवको° शं° हरमुजोलरबाजोार, एम.एस्सी., प्राधयापक ि प्रमरमुख, गवणत विभाग, इलासटट्लट ऑफि सायास, मरमुंबई.
प्रा° म° द° हेवगष्टे, एम.एस्सी., प्राधयापक, जोीिरसायनशास्त् विभाग, वमरजो मेवडकल कॉलेजो, वमरजो.
प्रा° ब° ग° कीरसागर, एम.एस्सी., प्राधयापक, िनसपवतविजान विभाग, विझलग्डन महाविदालय, सांगली.

डॉ° करमु° सरमुमती केत्माडे, एलए.सी.पी.एस. (मरमुंबई) ; एलए.एम. (रवकोटंडा), लेवखका ि खाजोगी िवैदकीय वयिसाय, कवको्हापलर.
डॉ° वि° रा° जानसागर, एम.एस्सी. ; पीएच.डी. (नागपलर) ; पीएच.डी. (विसकॉलासन), प्राधयापक ि प्रमरमुख, िनसपवतविजान विभाग, नागपलर
विदापीठ, नागपलर.

कला विभागातील अभ्ययागत कलािंत
शी° सरमु° वप° अष्टपरमुत्,े बी.ए.; ए.एम.; जोी.डी. आट्क (्रिॉईंग अअँड पहेंझटग); राष्भाषा पंवडत; टी.डी.; एस.टी.सी.; सी.टी.सी., माधयवमक वित्कला
वशकक, द्रविड हायसकलल, िाई.

शी° ना° झि° ओक, जोी.डी. आट्क (्रिॉईंग अअँड पहेंझटग), सेिावनि्कृत छायावित्कार, नॅशनल केवमकल लॅबवकोरेटरी, परमुणे.
शी° वद° मा° करमुलकणर, जोी.डी. आट्क (कमरशअल), परमुणे.
शी° र° द° करमुलकणर, सेिावनि्कृत अवससटंट मॅनेजोर, फिलड कॉप्पोरेशन ऑफि इंवडया; सवकोलापलर.
शी° वि° शी° कवकोठािळे, बी.ई. (मेकॅवनकल), िाई.
शी° ग° वि° खरे, वित्कार, परमुणे.
शी° ि° क्कृ° गोंधळेकर, आट्क डायरेकटर वफि्म्स अअँड ्रिामा; कमरशअल आरटसट, मरमुंबई.
शी° िं° भा° जोवकोशी, जोी.डी. आट्क (कमरशअल), परमुणे.
शी° जो° जो° ठाकलर, जोी.डी. आट्क (कमरशअल), आरटसट, महाराष् राज्य पाठ्यपरमुसतक वनरमवत ि संशवकोधन मंडळ, मरमुंबई.
शी° वजो° वभ° दीवकत, जोी.डी. आट्क (पहेंझटग), परमुणे.
शी° ध° गे° ननािरे, मेकॅवनकल ्रिाफट्समन, पाडळी.
शी° भा° मवको° पानसे, जोी.डी. आट्क (पहेंझटग आवण कमरशअल); डी.टी.सी., सेिावनि्कृत कमरशअल आरटसट, कॉलेजो ऑफि वमवलटरी एंवजोवनअझरग,
परमुणे.
शी° पां° द° पारसनीस, जोी.डी. आट्क (पहेंझटग), कमरशअल आरटसट, मरमुंबई.
शी° श° ना° फिणसळकर, कमरशअल आरटसट, सातारा.
शी° जा° रा° फिरांद,े मेकॅवनकल ्रिाफटस्मन, िाई.
शी° म° िा° फिाटक, गवहमहर्मेंट वडपलवकोमा इन आरकटेकिर, परमुणे.
शी° अ° शी° बापट, जोी.डी. आट्क (कमरशअल), परमुणे.

शी° मवको° रा° बवकोडस, जोी.डी. आट्क (पहेंझटग), कमरशअल आरटसट, मरमुंबई.
शी° शी° अ° भागित, वडपलवकोमा इन फिवकोटवकोगाफिी अअँड मेकॅवनकस, सेिावनि्कृत छायावित्कार, भारतीय िायरमुसेना; िाई.
शी° स° द° महामरमुनी, पी.टी.सी., प्रारवमक वशकक, िाई.
शी° िा° ना° मरमुळ,े बी.ए.; बी.एड., माधयवमक वशकक, द्रविड हायसकलल, िाई.
शी° ना° ध° राऊत, ए.एम., माधयवमक वित्कला वशकक, कायाशाळा, िाई.

कला विभागातील अभ्ययागत कलािंत
शी° मा° अ° विद्ांस, ्ेसर, धवकोम धरण प्रक्प, िाई.
शी° एस° एस° शहाणे, वडपलवकोमा इन इंवटवरअर डेकवकोरेशन, कमरशअल आरटसट, परमुणे.
शी° ि° वि° सकरमुंड,े वित्कार, िाई.
शी° अ° ना° साठे, वित्कार, िाई.
शी° वश° तरमु° सरमुतार, ए.एम., माधयवमक वित्कला वशकक, शी वशिाजोी विदालय, सरमुरूर.
शी° प्र° द° हळदणकर, डी.टी.सी., सेिावनि्कृत मरमुखय वित्कार, क्कृवषखाते, महाराष् राज्य, परमुणे.



ऋणवनद्श
मराठी विश्वकवकोशाला अनेक संसरांनी ि वयकंनी अनेक प्रकारे साहायय केले. विशेषतः छायावित्े, रंगीत पारदरशका, नकाशे, िवैजावनक

आवण तांवत्क विषयांच्यया आक्कृतया इ. परमुरिलन झकिा तयांिा िापर करण्यास अनरमुमती देऊन तयांनी विश्वकवकोशास महतिािी मदत केली. तयांिा
क्कृतजतापलि्कक वनद्श परमुढे करीत आहवकोत :
डॉ अजोय घवकोष, नॅशनल मेवडकल कॉलेजो, कलकता.

कॅवलफिवकोरनया इलासटट्लट ऑफि टेकनॉलॉजोी अअँड कान्गी इलासटट्लशन ऑफि िॉझशग्टन, अमेवरका.
काय्याधयक, भारत इवतहास संशवकोधक मंडळ, परमुणे.
करमुलसविि, गवकोखले अर्कशास्त् संसरा, परमुणे.
केसरी मराठा गंरालय, परमुणे.

जोनता संपक्क अवधकारी, वत्िहेंद्रम, केरळ.
वजो्हावधकारी, िंद्रपलर वजो्हा, महाराष्.

प्रा. टी. के. मेहता, नॅशनल मेवडकल कॉलेजो, मरमुंबई.
डायमंड कलॉक मॅायरमुफिॅकिझरग कंपनी, परमुणे.

डायरेकटर, प्रेस इाफिम्शन बयलरवको, गवहमहर्मेंट ऑफि इंवडया, निी वदली.
डेकन कॉलेजो, परमुणे.

‘द टाइम्स ऑफि इंवडया’ काय्यालय, मरमुंबई.
द परशरमुराम पॉटरी िकस्क, मवकोरिी, गरमुजोरात.
दवैवनक ‘सकाळ’ काय्यालय, परमुणे.
नॅशनल पवको््ट गॅलरी, लंडन.

प्रमरमुख संपादक, मलयाळम विश्वकवकोश, वत्िहेंद्रम, केरळ.
वरिवटश ओवहरसीजो एअरिेजो कॉप्पोरेशन, मरमुंबई काय्यालय.
भांडारकर ओवरएाटल वरसि्क इलासटट्लट, परमुणे.

म्यरमुवनवसपल कवमशनर, ब्कृहामरमुंबई महानगरपावलका, मरमुंबई.
यरमुनायटेड सटेट्स इाफिम्शन सरवहस, मरमुंबई.

राजोदलतािास, संयरमुक अरब गणराज्य, निी वदली.
राष्ीय संरकण अकादमी, खडकिासला, परमुणे.
राष्वकोतरान पवरषद, बंगलवकोर.
लास्कन अअँड टलरिवको वल., मरमुंबई.

लवको. वटळक गंर संगहालय, िाई.

िानलेस हॉलसपटल, वमरजो मेवडकल सहेंटर, वमरजो.

शी. वश. वि. दामले, संिालक, महाराष्ीय मंडळ, परमुणे.

शी. शीकांत जोवकोशी, अधीकक अवभयंता, बरहॅमपलर, ओवरसा.
समाजोक्याण काय्यालय, महाराष् राज्य, परमुणे.
सवहमिंट्स ऑफि इंवडया सवकोसायटी, परमुणे.

साठे वबलसकट अअँड िॉकवकोलेट कंपनी वल., परमुणे.
शी हवर गणेश साने, परमुणे.

मराठी विश्वकवकोशात िापरले्या संकेपांिी यादी
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लॅ.

लॅवटन

के.

केल्वहन तपमान

िा. दा.

िातािरणीय दाब

व्. पल.

व्सत पलि्क

वि. गरमु.

विवशष्ट गरमुरूति

अनरमु.

अनरमुिाद / अनरमुिादक

अअँवप.

अअँवपअर

आं.ए.

आंतरराष्ीय एकक

इ.

इतयादी

इं. भा.

इंगजोी भाषांतर

इ. स.

उदा.
कॅ.

इसिी सन

उदाहरणार्क
कॅलरी

कार.

कारकीद्क

वकगॅ.

वकलवकोगॅम

वकमी.

२

वकिॉ. ता.
क्र.

िौरस वकलवकोमीटर
वकलवकोिॉट तास
क्रमांक

गॅ.
घ. सहेंमी.

गॅम

घन सहेंवटमीटर

िौ. सहेंमी. िौरस सहेंवटमीटर
द.
पल.
म.
म. शी.

वमगॅ.

वमवल.
म्कृ.

रा. सं.
वल.
वि. उ.

दवकण
पलि्क

मराठी

मराठी शीष्ककार्क

वमवलगॅम

वमवलवलटर
म्कृतयल

रासायवनक संघटन
वलटर

विवशष्ट उषणता

वहवको.

वहवको्ट

०

शके

सहेंमी.

सं.

संसक्कृत

सहेंमी.

िौरस सहेंवटमीटर

संि.

संित्

वह.

वहजोरी

सरमु.

सरमुमारे

हे.

हेकटर

श.

संपा.
संक.े
से.

संपादक / संपावदत
संकेप

सेकंद

से.

सेल्सअस तापमान
सहेंवटमीटर
२

सहेंमी.

३

झह.
हेवल.

घन सहेंवटमीटर
झहदी

हेकटवकोवलटर

मराठी विश्वकवकोश
इंगजोी संकेप
Comp.
Ed.

Compiled / Compiler
Edited / Editor

Trans.
Vol./ s.

Translation / Translator
Volume / s

विशेष सलिना : वििेिनाच्यया प्रिाहात आलेला शबद हा अायत् आले्या नोंदीिा वनदश्कक असेल, तर तवको शबद  अशा विाहाच्यया परमुढे

वतरपा दश्कविलेला आहे. एखादा नोंदीतील विवशष्ट मजोकरमुराशी विषयदृषट्ा वनगवडत अशी दरमुसरी नोंद वनरदष्ट करताना कंसात [] असे
बाणविाह िापरून तयापरमुढे तया नोंदीिे नाि वदले आहे.



