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 सि् हक महाराष् शासनाने ्िाधीन ठेिले आहेत.

महाराष् राज्र सावहतर सं्क्कृवत मंडळा

महाराष् राज्राचे पवहले ि माजोी मरमुखरमंत्ी शी रशिंतराि चवहाण रांनी महाराष् राज्राच्यरा ्रापनेच्यरा िेळाी राज्रकारभारासंबोंधीची मललभलत
धवकोरण सलवचत करणारी काही सलत्े सांवगतली. तरा सलत्ांनरमुसार मराठी भाषा ि सावहतर रांच्यरा अवभि्कृद्धरर् महाराष् राज्र सावहतर सं्क्कृवत

मंडळााची ्रापना वदनांक १९ नवकोवहहेंबोर १९६० रवकोजोी झाली. रा मंडळााने प्रारंभीच खालील कार्क्रम हाती घेतला असलन तवको कार्यानरितही केला
जोात आहे. हा कार्क्रम असा :
१

२

मराठीमधरे एरसारकलवकोपीवडरा वरिनावनकाप्रमाणे सि्संगाहक विश्वकवकोश संपावदत करून प्रकावशत करणे. रा विश्वकवकोशाचे

वरिनावनकाच्यरा आकाराचे प्रतरेकी १,००० प्कृषांचे २० खंड (पवरभाषासंगह धरून) संकनलपत केले आहेत.

अदाित उपलबध कागदपत्ांचा उपरवकोग करून अंदाजोे प्रतरेकी ५०० प्कृषांच्यरा ५ खंडांत महाराष्ाच्यरा इवतहासाचे संपादन

आवण प्रकाशन करणे.

३

मराठी बोवकोलभाषांचा शास्त्ीर अभ्यरास करून तराबोाबोतीत मावहती प्रकावशत करणे.

४

अरर भारतीर आवण प्रमरमुख परदेशी भाषांच्यरा अभ्यरासाची साधने द्वैभावषक शबदकवकोश, भाषाप्रिेश आवण सावहतरपवरचर रा
वत्विध ्िरूपांत मराठी भावषकांना उपलबध करून देणे.

५

मराठीत अरर भाषांतील उतक्कृष्ट गंरांची भाषांतरे प्रकावशत करून मराठी िाङ्मराच्यरा सम्कृद्धीस मदत करणे.

६

शास्त्ीर आवण तांवत्क विषरांिर तराचप्रमाणे सामावजोक शास्त्े आवण मानवरविदा रा विषरांिर विचारपलण् पण सरमुनसरमुनीत

७

गंरांची वनरमती करणे.

विद्ान लेखक ि प्रवतवषत संशवकोधन सं्रा रांचे लेखन िा संशवकोधन प्रकावशत करण्रासाठी अनरमुदान देणे.

प्रारंभी सरमुरू केलेलरा रा कार्क्रमाखेरीजो सावहतर सं्क्कृवत मंडळााने मराठी महाशबदकवकोश, मराठी िाङ्मरकवकोश, लवलत कला संशवकोधन
इतरादी नवरा नवरा कार्क्रमांचीही आखणी करून कार्िाही सरमुरू केली आहे.
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कॅप्टन र° न° इनामदार, ्नातक, रॉरल नेवहल एंवजोवनअसरग कॉलेजो, नपलमर (इंगलंड); ्नातक, वडफेरस सरवहसेस ्नाफ कॉलेजो, िेसलगनन;
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डॉ° म° अ° करंदीकर, सेिावनि्कृत प्रपाठक, वदल्ी विदापीठ, वदल्ी.
शी° शं° िा° करंदीकर, बोी.एस्सी. (मरमुंबोई) ; ए.एफ्.आर्.ए. ई.एस. (लंडन) ; ए.एम.ई., डेपररमुनी एंवजोवनअसरग मॅनेजोर, कावलनी कं्वकोल अँड
नेनकनकल सरवहसेस, एअर इंवडरा, मरमुंबोई.
कवै° वश° ल° करंदीकर, बोी.ए., मराठी लेखक ि ि्कृतपत्कार, परमुणे.
प्रा° प्र° र° करमरकर, एम.ए., प्राधरापक, स. प. महाविदालर, परमुणे.
सौ° वनशा कण्, एम.ए., िाई.
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प्रा° जो° नी° कि्, एम्.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राधरापक, प्रावणविजान विभाग, स. प. महाविदालर, परमुणे.
कवै° सरमुशील किळाेकर, एम.ए.; एल््एल्.बोी., अवधिका; अंशकावलक प्राधरापक, गवहमहर्मेंन लॉ कॉलेजो, मरमुंबोई.
शी° स° ग° काजोरेकर, बोी.एस्सी., ज्ररमुवनअर सारंवनवफक ऑवफसर, एक््पवकोवझवि्जो वरसच् अँड डेवहलपमहेंन लॅबोवकोरेनरी, पाषाण; परमुणे.

डॉ° जो° गवको° काणे, एम.एस्सी.; पीएच्.डी.; ए.आय.आय.एस्सी.; ए.एम.आय.ई., सेिावनि्कृत संचालक, वडपान्महेंन ऑफ केवमकल नेकनॉलॉजोी,
मरमुंबोई विदापीठ, मरमुंबोई.

प्रा° मवकोवरकाझल कातसरमुता, प्राधरापक, वशकण विभाग, नवकोवकओ विदापीठ, नवकोवकओ (जोपान).
शी° गवको° सच° कानडे, सेिावनि्कृत ह्तवरिसार वशकक, द्रविड हार्कलल, िाई.
प्रा° अ° गवको° कावननकर, बोी.ए. ; बोी.ई. (वसनवहल), माजोी प्राधरापक, अवभरांवत्की महाविदालर, सांगली; माजोी प्राधरापक, मौनी विदापीठ,
गारगवकोनी; परमुणे.
प्रा° गवको° सच° कावननकर, बोी.ई. (मेक.); सी.आय.आय.एस्सी. (बोंगलवकोर); एफ्.आय.ई. (भारत), सेिावनि्कृत प्राचार्, िालचंद अवभरांवत्की
महाविदालर, सांगली.

कवै° बोा° मवको° कावननकर, एम.ए.; एल््एल्.बोी.; बोी.एस्सी., वचनणीस, भारत इवतहास संशवकोधक मंडळा, परमुणे.
प्रा° गवको° क्कृ° कारहेर,े बोी.आच्.; जोी.डी.आच्.; ए आय.आय.ए.; ए.आय.नी.पी.; एम.एस. (नगररचना ि ्रापतर) (रल.एस.ए.), प्राधरापक ि प्रमरमुख,
नाउन पलॅसनग वडपान्महेंन, अवभरांवत्की महाविदालर, परमुणे; मरमुंबोई.
डॉ° रा° सी° कापडी, एम.बोी.बोी.एस., खाजोगी िवैदकीर वरिसार, कवकोलहापलर.
सौ° सरमुलभा कापडी, बोी.ए. (ऑ.); बोी.एड., वनि्कृत वशवकका, इ्लामपलर.
शी° भा° शी° कापरे, बोी.ई. (वसनवहल) ; एम.आय.ई. (भारत), अपर मरमुखर अवभरंता, पानबोंधारे विभाग, मरमुंबोई प्रदेश, मरमुंबोई.
प्रा° न° िी° कारेकर, एम.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राधरापक, रसारनशास्त् विभाग, राजोाराम महाविदालर, कवकोलहापलर.
शी° वश° शं° काल्कर, बोी.ए., करमणरमुकीचे कार्क्रम ि लेखन वरिसार, नावसक.
डॉ° ना° गवको° कालेलकर, एम.ए.; डी.वलट. (पॅवरस), सेिावनि्कृत प्राधरापक, डेकन कॉलेजो, प्रमरमुख संपादक, मराठी महाशबदकवकोश, परमुणे.
डॉ° सच° ग° काशीकर, एम.ए.; डी.वलट., संपादक, सं्क्कृत कवकोश विभाग, डेकन कॉलेजो, परमुणे.
डॉ° सौ° सरमुधा काळादाते, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधरावपका, समाजोशास्त् विभाग, मराठिाडा विदापीठ, औरंगाबोाद.
शी° मवको° वि° काळाीकर, एम.एस्सी. (गवणत), माजोी संपादन साहायरक, मराठी विश्वकवकोश, िाई; नागपलर
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शीमती सरमुमवत वकत्न,े एम.ए., संशवकोधन साहायरक, मानिशास्त् विभाग, डेकन कॉलेजो, परमुणे.
प्रा° जो° बो° करमुमठेकर, एम.ए.; बोी.एस्सी.; बोी.नी., सेिावनि्कृत प्राधरापक, फगररमु्सन महाविदालर ि बो्कृहन्महाराष् िावणज्र महाविदालर, परमुणे.

शी° द° वि° करमुऱहेकर, अवदस अबोाबोा, इवरओवपरा.
डॉ° अ° रा° करमुलकणर, एम.ए. ; एल््एल्.बोी. ; पीएच.डी., प्राधरापक ि प्रमरमुख, इवतहास विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
करमु° अलका करमुलकणर, एम.ए. , िाई.
डॉ° उ° के° करमुलकणर, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधरापक, िन्पवतविजान विभाग, वशिाजोी विदापीठ, कवकोलहापलर.
डॉ° गवको° तरं° करमुलकणर, एम.ए.; पीएच.डी., प्रमरमुख, इवतहास विभाग, डेकन कॉलेजो, परमुणे.
डॉ° वद° गवको° करमुलकणर, एम.एजोी. ; पीएच.डी., सेिावनि्कृत उपसंचालक, म्कृदा सि्कण संघनना, परमुणे.
डॉ° ना° ह° करमुलकणर, एम.ए.; पीएच.डी., साहायरक संचालक, नॅशनल अक्याइवि्जो ऑफ इंवडरा, निी वदल्ी.
शी° वप्र° खं° करमुलकणर, प्रमरमुख संशवकोधन अवधकारी, सहें्ल िॉनर अँड पॉिर वरसच् ्नेशन, परमुणे.
डॉ° मा° गरमु° करमुलकणर, एम.ए.; पीएच.डी., प्रपाठक ि प्रमरमुख, समाजोशास्त् विभाग, मराठिाडा विदापीठ, औरंगाबोाद.
प्रा° रं° सी° करमुलकणर, एम.एस्सी., प्राधरापक, रसारनशास्त् विभाग, मरमुंबोई विदापीठ, मरमुंबोई.
डॉ° िा° म° करमुलकणर, एम.ए.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत भाषा संचालक, भाषा संचालनालर, मंत्ालर, मरमुंबोई.
प्रा° वि° ह° करमुलकणर, एम.ए., सेिावनि्कृत प्राधरापक, इंगजोी विभाग, रामनारारण रूईरा महाविदालर, मरमुंबोई.
प्रा° िा° ल° करमुळाकणर, एम.ए; बोी.नी., सेिावनि्कृत प्राधरापक ि प्रमरमुख, मराठी विभाग, मराठिाडा विदापीठ (१९५५-७३); मरमुंबोई विदापीठ
शी° एन° क्कृषणमलतर, रवजो््ार, नाना इनर्नट्लन ऑफ सवकोशल साररसेस, मरमुंबोई.
शी° श° म° केतकर, एम.एस्सी., अधरापक, प्रावणविजान, संवधपाद प्रावणसंगहालर, परमुणे.
शीमती इंदरमुमती केळाकर, बोी.ए., सामावजोक कार्कतर्या, परमुणे.
डॉ° गवको° रा° केळाकर, एम.एस्सी.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत शास्त्ज, नॅशनल केवमकल लॅबोवकोरेनरी, परमुणे.
शी° गवकोसिदशास्त्ी केळाकर, वराकरणतीर्; िेदारतचलडामवण, सहसंपादक, धम्कवकोश, िाई.
प्रा° शं° वह° केळाशीकर, एम.ए., प्राधरापक, पाल् महाविदालर, मरमुंबोई.
प्रा° तामवकोतसल कवकोकरमुबो,ल प्रमरमुख, अकादमी कार्विभाग, िासेडा विदापीठ, नवकोवकओ (जोपान).
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शी° मं° शां° कवकोननीस, एम.एस्सी., सेिावनि्कृत प्रभारी, बोार प्रॉडकट्स गॅस िकस्, बोाँबोे गॅस कंपनी वल., मरमुंबोई
डॉ° द° गं° कवकोपरकर, एम.ए, ; पीएच.डी. ; िेदतीर्; पावलतीर्, सेिावनि्कृत प्राचार्, शी पंचम खेमराजो महाविदालर, सािंतिाडी; मालिण.

डॉ° का° शा° कवकोरगांिकर, पीएच.डी., प्रमरमुख, जोीिभौवतकी विभाग, इंवडरन कॅरसर वरसच् इनर्नट्लन, मरमुंबोई.
शी° दी° क्कृ° कवकोरगांिकर, बोी.ए. ; एल्.ई.ई. ; एल्.एम.ई. ; एम.आय.ई., अधरापक, कम्शाला अधीकक, वडपान्महेंन ऑफ केवमकल नेकनॉलॉजोी,
मरमुंबोई विदापीठ, मरमुंबोई.
शी° िा° मवको° कवकोळाेकर, बोी.एस्सी.; बोी.नी., सेिावनि्कृत उपप्राचार्, मरमुधवकोजोी हार्कलल, फलनण; कराड.
शी° शीक्कृषण खडपेकर, जोी.डी. आच्. (मरमुंबोई), प्राधरापक, िा्तरमुकला, नागपलर, वदल्ी ि जोवकोधपलर विदापीठ; वदल्ी.
शी° ग° ह° खरे, कार्याधरक, भारत इवतहास संशवकोधक मंडळा, परमुणे.
प्रा° म° अ° खांडिे, एम.ए., प्राधरापक, भलगवकोल विभाग, विदभ् महाविदालर, अमरािती.
डॉ° परमु° वि° खांडेकर, एम.एस्सी. ; पीएच.डी., प्राधरापक, भौवतकी विभाग, इनर्नट्लन ऑफ साररस, नागपलर.
सौ° वनम्ला ना° खांबोेन,े एम.एस्सी., अवधकारी, भारतीर िातािरणिवैजावनक खाते, परमुणे.
प्रा° क्कृ° बो° गनणे, एस्सीएच. वडप. आच्. (मरमुंबोई); ए.आय.आय.ए. (मरमुंबोई), साहायरक प्राधरापक, सर जोे. जोे. कॉलेजो ऑफ आरकनेकचर, मरमुंबोई.
शी° क्कृ° म° गद्रे, बोी.एजोी., सेिावनि्कृत अवधकारी, भारतीर िातािरणिवैजावनक खाते, परमुणे.
डॉ° र° तरं° गद्रे, जोी.बोी.वही. सी., मरमुखरावधकारी, करमुकरमुनपालन प्रकलप, अकवकोला.
शी° स° मा° गग्, पत्कार ि लेखक; माजोी प्रमरमुख, ि्कृतपत्विदा विभाग, मराठिाडा विदापीठ, औरंगाबोाद.
शी° िा° रा° गद्, एम.एस्सी. (क्कृवष), पीक संरकण अवधकारी, भात संशवकोधन कहेंद्र, कजो्त.
शी° ना° स° गाडे, बोी.ए. (ऑ.), िाघवकोली (ता. कवकोरेगाि).
शी° का° भा° गरमुप,े एल्.ई.ई. ; एल्.एम.ई., पलँन मॅनेजोर, नाइपरारनर वडनवहजोन, गवकोदरेजो बोॉइस मॅरररमुफॅकचसरग कंपनी प्रा. वल., मरमुंबोई.
प्रा ल° िा° गरमुजो्र, एम.ए., सेिावनि्कृत प्राधरापक, गवणत विभाग, नवहकनवकोवररा ज्ररमुवबोली नेनकनकल इनर्नट्लन, मरमुंबोई.
डॉ° सौ° कमल गवकोखले, बोी.ए. (ऑ.); पीएच्.डी., प्राधरावपका, शीमती नारीबोाई दामवकोदर ठाकरसी महाविदालर, परमुणे.
शी° िा° परमु° गवकोखले, एम.एस्सी. (क्कृवष), सेिावनि्कृत क्कृवष उपसंचालक, संशवकोधन आवण वशकण, मरमुंबोई विभाग, महाराष् राज्र क्कृवषसेिा; िाई.
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शी° श° शी° गवकोखले, बोी.कॉम. (ऑ.), िाई.
डॉ° सौ° शवकोभना ल° गवकोखले, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधरावपका, इवतहास ि प्राचीन भारतीर सं्क्कृवत, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
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शी° शी° परमु° गवकोखले, बोी.एस्सी., लेखक, प्रकाशक, शास्त्ीर उपकरणांचे कारखानदार, सामावजोक आवण राजोकीर कार्कत्, परमुणे.
शी° के° बोा° गवकोडबोवकोले, बोी.ए., संचालक, फवकोनवको-गावफकस (इनर्नट्लन ऑफ फवकोनवकोगाफी), परमुणे.
प्रा° सौ° सरमुवशला प° घन, एम.एस्सी.; बोी.नी., प्राधरावपका, िन्पवतविजान विभाग, जोी. एस. कॉलेजो, खामगाि.
प्रा° ग° के° घरत, एम.एस्सी. (क्कृवष अवभरांवत्की), प्राधरापक ि प्रमरमुख, क्कृवष अवभरांवत्की विभाग, महातमा फरमुले क्कृवष विदापीठ, राहरमुरी
(अहमदनगर).
कवै° मरमु° मा° घाणेकर, एम.ए. (मराठी); एम.ए. (सं्क्कृत); वडप.एड., सेिावनि्कृत वशकण उपसंचालक, महाराष् राज्र, परमुणे.
डॉ° न° का° घारपरमुर,े एम.ए.; एल््एल्.बोी. (मरमुंबोई); पीएच.डी. (जोम्नी), सेिावनि्कृत प्राधरापक, फगररमु्सन महाविदालर, परमुणे.
डॉ° ि° के° वचनणीस, एम.बोी.बोी.एस.; डी.ओ. (मरमुंबोई); डी.ओ. (ऑकझन); एफ्.सी.पी.एस.; एफ्.ए.एम.एस., गरमुणशी प्राधरापक गँन मेवडकल
कॉलेजो, मरमुंबोई.
सौ° िासंती रा° वचरमरमुळागरमुंद, एम.एस्सी., माजोी प्राधरावपका, पेमराजो सारडा महाविदालर, अहमदनगर; िाई.
डॉ° ि° सत्° वचपळावकोणकर, एम.एस्सी.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत प्राधरापक ि प्रमरमुख भौवतकी विभाग, इनर्नट्लन ऑफ साररस, मरमुंबोई; परमुणे.
प्रा° शं° ल° चवकोरघडे, एम.एस्सी., माजोी िातािरणविज, भारतीर िातािरणिवैजावनक खाते, परमुणे.
शी° मा° ल° चौंडे, बोी.ए. (ऑ.), िाई.
प्रा° द° सी° चौगले, एम.एस्सी.; पीएच.डी. (अमेवरका), प्राधरापक, िन्पवतविजान विभाग, क्कृवष महाविदालर, दापवकोली.
शीमती विनरा चौराई, बोी.ए. ; चाइलड िेलफेअर कवकोस्, प्रभारी अवधकारी, बोालभिन, मरमुंबोई.
कवै° रा° मवको° चौधरी, बोी.एजोी., सेिावनि्कृत प्राधरापक, क्कृवषविदा विभाग, क्कृवष महाविदालर, परमुणे.
शी° िसंत सरमु° चौधरी, एम.ए., कहेंजोळा (ता. िाई).
डॉ° अवहलरा पां° जोगताप, एम.एस्सी.; पीएच.डी.; एल््एल्.बोी., प्राधरावपका, िन्पवतविजान विभाग, राजोाराम महाविदालर, कवकोलहापलर.
प्रा° वदलीप जोगताप, एम.ए., प्राधरापक, मानवर ि िावणज्र महाविदालर, िाई.
शी° रा° बोा° जोगताप, बोी.एस्सी. (ऑ.), कहेंजोळा (ता. िाई).
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प्रा° रा° शी° जोवकोग, एम.ए., सेिावनि्कृत प्राधरापक, फगररमु्सन महाविदालर, परमुणे.
डॉ° अ° क्कृ° जोवकोशी, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधरापक ि प्रमरमुख, प्रावणविजान विभाग, सेठ लहेरचंद उतमचंद कला ि सर मररमुरादास विसानजोी
विजान महाविदालर, मरमुंबोई.

प्रा° के° ल° जोवकोशी, एम.एस्सी., प्राधरापक, दलरसंदेशिहन अवभरांवत्की, अवभरांवत्की महाविदालर, परमुणे.
डॉ° गवको° वि° जोवकोशी, एम.एस्सी.; पीएच्.डी., प्राधरापक ि प्रमरमुख, िन्पवतविजान विभाग, वशिाजोी विदापीठ, कवकोलहापलर.
डॉ° ना° ग° जोवकोशी, एम.ए. ; पीएच.डी., सेिावनि्कृत प्राधरापक, मवहला महाविदालर, बोडवकोदे.
प्रा° ना° गवको° जोवकोशी, एम.एस्सी., प्राधरापक, लवकोकमारर वनळाक मररमुवनवसपल मेवडकल कॉलेजो, मरमुंबोई.
शी° प° िा° जोवकोशी, प्रमाणपत् (नाविक अवभरांवत्की-नौकानरन मंत्ालर, भारत सरकार) ; िवरष कार्कारी अवभरंता (रांवत्क), बोाँबोे पवकोन् ््न,
मरमुंबोई.
प्रा° म° वि° जोवकोशी, बोी.ई. (मरमुंबोई); बोी.एस्सी. (नेक.) ( मँचे्नर); ए.एम.आय.ई., प्राधरापक, अवभरांवत्की विभाग, वडपान्महेंन ऑफ केवमकल
नेकनॉलॉजोी, मरमुंबोई विदापीठ, मरमुंबोई.

प्रा° सौ° मीनाकी जोवकोशी, एम.एस्सी., प्राधरावपका, शीमती िीरममा गंगावसरी मरमुलंचे महाविदालर, गरमुलबोग्या (कन्यानक).
प्रा° म्कृगांक जोवकोशी, प्राधरापक, रेखाकला ि रंगकला विभाग, सर जोे. जोे. ्कलल ऑफ आन्, मरमुंबोई.
शी° रंगनारशास्त्ी जोवकोशी, सावहतरशास्त्ी (बोनारस), सहसंपादक, धम्कवकोश, िाई.
डॉ° रा° ना° जोवकोशी, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधरापक, िन्पवतविजान विभाग, मराठिाडा विदापीठ, औरंगाबोाद.
सौ° लीना जोवकोशी, बोी.एस्सी. (ऑ.), िाई.
शी° वि° जो° जोवकोशी, बोी.एस्सी. (इले. ि मेक. एंवजोवनअसरग) ; एम.एस. (मेनॅलरजोकल एंवजोवनअसरग) (रल.एस.ए.), महावरि्रापक, इंवडरा
वसकररमुवरनी प्रेस, नावसक रवकोड.
प्रा° वि° वभ° जोवकोशी, एम.एस्सी, प्राधरापक, भौवतकी विभाग, मरमुधवकोजोी महाविदालर, फलनण.
शी° िेणीमाधिशास्त्ी जोवकोशी, आररमुि्दाचार्, आररमुि्दीर वचवकतसा वरिसार, मरमुंबोई.
कवै° वरं° द° वनळाक, एम.ए.; बोी.एड., प्राधरापक, वििेक िरधनी महाविदालर, हवैदराबोाद (आंध प्रदेश).
प्रा° विजोरा नवकोणगािकर, एम.ए., प्राधरावपका, एनलफर्नन महाविदालर, मरमुंबोई.
डॉ° गवको° त° नवकोणपी, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधरापक, प्रावणविजान विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
डॉ° म° िा° ठोबोरे, बोी.एस्सी. (क्कृवष); एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राचार् ि प्राधरापक िन्पवतविजान विभाग, क्कृवष महाविदालर, धरमुळाे.
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प्रा° जा° ल° डाहाके, एम.एस्सी., प्राधरापक, प्रावणविजान, अमरािती.
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प्रा° आ° रे° वडसलझा, एम.ए., प्राधरापक, साररस कॉलेजो, कराड.
प्रा° वि° रा° डवकोईफवकोडे, एम.एस्सी., प्राधरापक ि प्रमरमुख, भौवतकी विभाग, सरदार पनेल कॉलेजो ऑफ एंवजोवनअसरग, मरमुंबोई.
डॉ° िा° रा° ढमढेर,े एम.बोी.बोी.एस., खाजोगी िवैदकीर वरिसार, परमुणे.
शी° मा° भा° ढिळाे, बोी.एस्सी (नागपलर) ; बोी.एस्सी. (एंवजोवनअसरग) (बोनारस), सेिावनि्कृत आंतरदेशीर विक्री प्रमरमुख, वकलिर्लो्कर ऑइल एंवजोरस
वल. ि सल्ागार अवभरंता, परमुणे.

डॉ° ग° िा° तगारे, एम.ए.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत प्राधरापक ि वशकणावधकारी, महाराष् वशकणसेिा, सांगली.
प्रा° मरमु° शं° तांबो,े बोी.एस्सी. (एंवजोवनअसरग), प्राधरापक, मेकॅवनकल एंवजोवनअसरग, नेवहल कॉलेजो ऑफ एंवजोवनअसरग, आय.एन.एस. वशिाजोी,
लवकोणािळाा.
शी° द° वि° तामहणकर, वडपलवकोमा इन मेकॅवनकल अँड इलेनक्कल एंवजोवनअसरग, कम्शाला वनरीकक, वडपान्महेंन ऑफ केवमकल नेकनॉलॉजोी,
मरमुंबोई विदापीठ, मरमुंबोई.

कवै° र° ग° तामहणे, एम.एस्सी.; बोी.एस्सी. (नेक.), साहायरक संचालक, औषधवनरंत्ण प्ररवकोगशाळाा, मरमुंबोई.
शी° जोे° सी° तारापवकोर, एम.ए. ; एल््एल््.बोी. अवधिका, हारकवकोन्, मरमुंबोई.
प्रा° एस° सी° रीओवफलस, एम.एस्सी., प्राधरापक, िन्पवतविजान विभाग, वह्लॉप कॉलेजो, नागपलर.
डॉ° सा° ह° दांडेगािकर, एम.एस्सी.; पीएच.डी.; एल््एल्.बोी., प्राचार्, देिवगरी कॉलेजो, औरंगाबोाद.
सौ° नीला दातार, एम.ए., वशवकका, कवकोलहापलर.
शी° म° सच° दातार, बोी.ए., कंत्ानदार, परमुणे.
प्रा° सौ° संजोीिनी दाते, एम.ए. ; एम.एड., प्राधरावपका ि प्रमरमुख, भलगवकोल विभाग, धनंजोरराि गाडगीळा िावणज्र महाविदालर, सातारा.
प्रा° सरमु° प्र° दाते, एम.ए. , प्राधरापक ि प्रमरमुख, भलगवकोल विभाग, छत्पती वशिाजोी महाविदालर, सातारा.
प्रा° प्र° रा° दामले, एम.ए.; एल््एल्.बोी., सेिावनि्कृत प्राचार् ि प्राधरापक, ततिजान विभाग, िावडरा महाविदालर; विदापीठ अनरमुदान आरवकोग
परमुर्क्कृत प्राधरापक.
डॉ° करमुंजोवबोहारी दास, एम.ए.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत प्राधरापक (ओवडरा), रेवहेरशॉ कॉलेजो, कनक (ओवरसा); विदापीठ अनरमुदान आरवकोग
परमुर्क्कृत प्राधरापक.

शी° गरमु° वरं° वदिेकर, एम.ए.; वडपलवकोमा इन रवशरन लँगिेजो; सेिावनि्कृत अवधपरीकक; वसवनरर वरसच् फेलवको (सहदी-उदल्); मानसेिी अधरापक,
रवशरन भाषा, मरमुंबोई.
प्रा° ि° सच° दीवकत, एम.एस्सी.; ए.एच.बोी.नी.आय. (कानपलर), सेिावनि्कृत प्राधरापक, रसारनशास्त् विभाग, प्रताप कॉलेजो, अमळानेर; परमुणे.
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डॉ° शी° गं° दीवकत, जोी.बोी.वही.सी., सेिावनि्कृत प्रभारी उपसंचालक, पशरमुिवैदकीर जोवैि पदार् वनरमती सं्रा, परमुणे; बोंगलवकोर (कन्यानक).

शी° हे° वि° दीवकत, डी.एम.ई.ई. (कवकोअस् ऑफ वसगनलस), वनि्कृत लेफन. कन्ल, परमुणे.
प्रा° वि° मा° दीवकत - पनिध्न, एम.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राधरापक, उपप्राचार् ि प्रमरमुख, रसारनशास्त् विभाग, इ्माईल ररमुसलफ कॉलेजो, मरमुंबोई;
नावसक रवकोड.
प्रा° प्रमवकोद देि, एम.ए., अवधवराखराता, जोम्न विभाग, सहें्ल इनर्नट्लन ऑफ इंनग्नग्
लल
 श

अँड फॉवरन लँगिेवजोस, हवैदराबोाद (आंध प्रदेश).

शी° मवको° रा° देि, बोी.एस्सी. (वहेनरनरी), संशवकोधन अवधकारी, पशरमुिवैदकीर जोवैि पदार् वनरमती सं्रा, परमुणे.
डॉ° शां° भा° देि, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधरापक, परमुरातति विभाग, डेकन कॉलेजो, परमुणे.
कवै° तरं° र° देिवगरीकर, बोी.ए. (ऑ), अधरक महाराष् गांधी ्मारक वनवध, परमुणे.
डॉ° ना° शं° देिधर, एम.वही.एस्सी., प्राधरापक, बोाँबोे वहेनरनरी कॉलेजो, मरमुंबोई.
डॉ° र° ना° देिधर, एम.ए.; पीएच.डी., माजोी प्राधरापक, इवतहास विभाग, पाल् कॉलेजो; रूपारेल कॉलेजो; मवहला विदालर, पाल्; मरमुंबोई.
प्रा° िा° सच° देिधर, एम.ए.; बोी. मररमुवझक, उपप्राचार्, सचतामणराि कॉलेजो ऑफ कॉमस्, सांगली.
शी° मा° ग° देिभक, जोी.डी. आच्.; ए.आर्.आय.बोी.ए., िा्तरमुशास्त्ज; तांवत्क वशकण संचालनालर, महाराष् शासन परमुर्क्कृत प्राधरापक (१९६६७२), मरमुंबोई.

प्रा° अरसिद देशपांड,े एम.ए., प्राधरापक, इवतहास विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
शी° जो° र° देशपांड,े बोी.एस्सी., माजोी संपादकीर साहायरक, मराठी विश्वकवकोश, िाई.
प्रा° वद° र° देशपांड,े एम.ए., सेिावनि्कृत प्राधरापक, विदभ् महाविदालर, अमरािती; विदापीठ अनरमुदान आरवकोग परमुर्क्कृत प्राधरापक.
शी° परमु° ल° देशपांड,े एम.ए. ; एल््एल्.बोी., सावहनतरक, अवभनेते, नाट् ि वचत्पन वदगदश्क, संगीततज, सं्रापक - परमु. ल. देशपांडे प्रवतषान,
परमुणे.
प्रा° मरमु° गवको° देशपांड,े एम.ए., प्राधरापक ि प्रमरमुख, इंगजोी विभाग, हं. प्रा. ठा. महाविदालर, नावसक.
शी° िामन हवर देशपांड,े एफ्.सी.ए., संगीततज, चान्ड् अकौंनंन ि जोेष भागीदार, मे. बोानलीबोवकोई अँड परमुरवकोवहत चान्ड् अकौंनंट्स, मरमुंबोई.
प्रा° सरमुधाकर देशपांड,े एम.एस्सी., प्राधरापक, िन्पवतविजान विभाग ि प्रमरमुख, जोीिविजान विभाग, आर्. डी. नॅशनल कॉलेजो, मरमुंबोई.
प्रा° जा° मा° देशपांड,े एम.एस्सी., प्राधरापक ि प्रमरमुख, रसारनशास्त् विभाग, एनलफर्नन महाविदालर, मरमुंबोई.
प्रा° वग° द° देसशगकर, बोी.ए. (ऑ.) (लंडन); एम.ए. (रेल), प्राधरापक, वचनी इवतहास, भाषा ि िाङ्मर; सल्ागार संपादक, चारनीजो वरपवकोन,् निी
वदल्ी.
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डॉ° सौ° शररल देसशगकर, आररमुि्द विशारद, जोपानी भाषेतील वडपलवकोमा, वदल्ी.
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प्रा° दा° सी° देसाई, एम.ए. ; बोी.नी., उपप्राचार्, कीरत महाविदालर, मरमुंबोई.
शी° ि° शां° देसाई, बोी.ए. (ऑ.); एल््एल्.बोी., अवधिका, परमुणे.
प्रा° करमु° वि° प° दोदे, एम.एस्सी., प्राधरावपका, िन्पवतविजान विभाग, साररस कॉलेजो, नागपलर.
शी° शी° द्ा° धारकर, इनचाजो्, कॅसनग फॅकनरी अँड डेवहलपमहेंन लॅबोवकोरेनरी, भाभा अ्
अ्
ॅ ॅनॉवमक वरसच् सहेंनर, मरमुंबोई.
प्रा° र° जो° धारूरकर, एम.ए. (इवतहास); एम.ए. (राज्रशास्त्); एम.एड.; एल्एल्.बोी.; डी.पी.एड., प्राधरापक, फगररमु्सन महाविदालर, परमुणे.
शी° ए° रा° धोगडे, बोी.ए.; बोी.कॉम. (लंडन), सेिावनि्कृत वशकण संचालक, महाराष् राज्र, परमुणे.
डॉ° सवैयरद नईमरमुदीन, एम.ए.; पीएच.डी., प्राचार्, विदभ् महाविदालर, अमरािती.
शी° ि° वि° नगरकर, एम.ए.; आय.पी.एस., डेपररमुनी डाररेकनर, इंनेवलजोरस बरलरवको, वमवन््ी ऑफ हवकोम अफेअस्, भारत सरकार, निी वदल्ी;
मरमुंबोई.

डॉ° भवको° सरमुं° निलकर, एम.एस्सी.; पीएच.डी.; एफ्.बोी.एस.; रा. भा. प्रिीण, सेिावनि्कृत प्राधरापक, इनर्नट्लन ऑफ साररस, मरमुंबोई; सेिावनि्कृत
संशवकोधक शास्त्ज, इंवडरन कौनरसल ऑफ अ्
अ्
ॅ ॅवगकलचरल वरसच्, निी वदल्ी; मरमुंबोई.
डॉ° म° क्कृ° नाईक, एम.ए.; पीएच.डी.; ए.एम. (पेनवसलवहेवनरा), प्राधरापक ि प्रमरमुख, इंगजोी विभाग, कन्यानक विदापीठ, धारिाड (कन्यानक).
सौ° शरमुभदा नाईक, बोी.ए., अहमदनगर.
शी° सरमु° ि° नाईक, बोी.एस्सी.; एल््एल्.बोी., रराराधीश, अहमदनगर.
डॉ° आनंद नाईक - करमुराडे, बोी.एस्सी. (क्कृवष) ; एम.एस. ; पीएच.डी. (रल.एस.ए.) ; वसगमा Xi, चालक ि अन्नतंत्ज, सरमुमन फलड करसलनंट्स, निी
वदल्ी.

डॉ° सरमु° क्कृ° नागले, एम.एस्सी. ; पीएच्.डी., प्रॉडकशन मॅनेजोर (केवमकलस), आफावल फाम्या्ररमुवनकल कंपनी, अंधेरी, मरमुंबोई.
करमु° िीणा नातल, बोी.ए. (ऑ.), िाई.
शी शं° वि° नातल, प्रमरमुख अवभरंता, पानबोंधारे ि िीजो विभाग, मंत्ालर, मरमुंबोई.
डॉ° एस° के° नारर, एम.ए.; बोी.ओ.एल्.; पीएच.डी., प्राधरापक, मद्रास विदापीठ, मद्रास (तवमळानाडल).
शी° द° पां° वनमकर, एअरक्राफन महेंनेनरस एंवजोवनअर, कं्वकोलर, गाऊंडंड हँडसलग, एअर इंवडरा, बोाँबोे एअरपवकोन्, मरमुंबोई.
शी° र° रा° नेन,े एम.एस्सी., अवधकारी, भारतीर िातािरणिवैजावनक खाते; सद्र ज्रवकोवतरिदा पवरसं्रा, परमुणे.
प्रा° फरमुकरमुओ नवकोदा, प्राधरापक, विदेशी अभ्यरास विभाग, नवकोवकओ विदापीठ, नवकोवकओ (जोपान).

मराठी विश्वकवकोश : ६

लेखक, भाषांतरकार, समीकक ि अभ्यरागत संपादक

प्रा° सेइरवकोकल नवकोमा, प्राधरापक ि कलासमीकक, कवकोकरमुगाकरमुइन विदापीठ, नवकोवकओ (जोपान).

प्रा° मा° िा° पनिध्न, एम.ए., सेिावनि्कृत प्राधरापक, सं्क्कृत ि प्राक्कृत भाषा -सावहतर विभाग, फगररमु्सन महाविदालर, परमुणे.
कवै° वि° भा° पनिध्न, बोी.ए.; एल््एल्.बोी., अवधिका, हारकवकोन्, िाई.
सौ° शरमुभदा अ° पनिध्न, एम.एस.ए.एम. (गरमुजोरात आररमुि्द विदापीठ), खाजोगी िवैदकीर वरिसार, मरमुंबोई
डॉ° सौ° सवरता अ° पनिध्न, एम.एस्सी.; पीएच.डी., शास्त्ीर संशवकोवधका, नॅशनल केवमकल लॅबोवकोरेनरी, परमुणे.
डॉ° रल° म° पठाण, एम.ए.; बोी.नी.; पीएच.डी. (मराठी); पीएच.डी. (सहदी); सावहतरविशारद; राष्भाषा कवकोविद, प्रमरमुख, मराठी विभाग, मराठिाडा
विदापीठ, औरंगाबोाद.

प्रा° कमलाकर परचरमुर,े एम.ए., प्राधरापक, फगररमु्सन महाविदालर, परमुणे.
प्रा° प्र° ना° परांजोपे, एम.ए., प्राधरापक, रामनारारण रूईरा महाविदालर, मरमुंबोई.
प्रा° श° द° परांजोपे, एम.एस्सी., प्राधरापक, शीमती वमठीबोाई मवकोतीराम करमुंदनानी कॉलेजो ऑफ कॉमस् अँड इकॉनॉवमकस, मरमुंबोई.
डॉ° स° र° परांजोपे, एम.एस्सी.; पीएच.डी.; एफ््.ए.झेड.; डी.ए.एस.एफ्. (मरमुंबोई),प्रमरमुख, जोीिविजान विभाग ि प्राधरापक, प्रावणविजान विभाग,
मॉडन् कॉलेजो, परमुणे; खाजोगी िवैदकीर वरिसार, परमुणे.
प्रा° शं° आ° परांडेकर, एम.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राचार्, जोनता महाविदालर (देिचंद कॉलेजो), अजोरमु्ननगर; सेिावनि्कृत प्राधरापक, राजोाराम
महाविदालर, कवकोलहापलर.

डॉ° म° प° पांड,े पीएच.डी., प्रपाठक ि प्रमरमुख, रवशरन विभाग, सहें्ल इनर्नट्लन ऑफ इंनग्नग्
लल
 श

अँड फॉवरन लँगिेवजोस, हवैदराबोाद (आंध

प्रदेश).
डॉ° वि° गवको° पांड,े एम.ए.; पीएच.डी., प्राधरापक, असेल्ा, इवरओवपरा.
प्रा° मा° वि° पानणकर, एम.ई. (वसनवहल); ए.एम.आय.ई., प्राधरापक, ्रापतर अवभरांवत्की विभाग, अवभरांवत्की महाविदालर, परमुणे.
डॉ° अ° वरं° पानील, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधरापक, महातमा फरमुले क्कृवष विदापीठ राहरमुरी (अहमदनगर).
डॉ° ग° मवको° पानील, एम.ए.; एल््एल्.बोी.; पीएच.डी., प्राधरापक, सं्क्कृत विभाग, शासकीर जानविजान महाविदालर, औरंगाबोाद.
प्रा° भ° दे° पानील, एम.ए.; बोी.नी., सेिावनि्कृत प्राधरापक, राजोाराम महाविदालर, कवकोलहापलर.
शी° म° परमु° पानील, बोी.ए.; एल््एल्.बोी., माजोी मंत्ी, भलतपलि् मरमुंबोई राज्र, बोेळागाि.
शी° ह° सच° पानील, बोी.एजोी., सेिावनि्कृत अधीकक, शेतकी शाळाा (मांजोरी) ; वनरीकक, शेतकी शाळाा, मरमुंबोई राज्र; परमुणे.

.
मराठी विश्वकवकोश : ६

लेखक, भाषांतरकार, समीकक ि अभ्यरागत संपादक

कवै° गवकोिध्न पारीख, एम.ए., लेखक, वशकणतज आवण सामावजोक कार्कत्; माजोी प्राधरापक, रामनारारण रूईरा महाविदालर मरमुंबोई; माजोी
रेकनर, मरमुंबोई विदापीठ; डाररेकनर बोँक ऑफ इंवडरा आवण बोेनेन कवकोलमन अँड कंपनी, मरमुंबोई.

प्रा° परमु° गवको° पाडरकर, एम.एस्सी., प्राधरापक, भौवतकी विभाग, विदभ् महाविदालर, अमरािती.
प्रा° िा° ल° परमुरवकोवहत, एम.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राधरापक, भौवतकी विभाग, फगररमु्सन महाविदालर, परमुणे.
डॉ° चं° ग° पहेंडसे, एम.ए.; पीएच.डी. (कहेंवरिजो); बोी.एस्सी (मरमुंबोई) ; बोी.एस्सी. (लंडन) ; रँगलर बोी. ्नार, सेिावनि्कृत संचालक, भारतीर
िातािरणिवैजावनक खाते, परमुणे.
प्रा° सरमु° न° पहेंडसे, एम.ए., प्राधरापक, सं्क्कृत विभाग, विदभ् महाविदालर, अमरािती
शी° प्रकाश पेठ,े जोी.डी.आच्; ए.आय.आय.ए., िा्तरमुवशलपज, बोडवकोद.े
प्रा° रा° ना° पवकोखरकर, एम.एस्सी. (क्कृवष); रा. भा. प्रिीण, प्राधरापक, कीनकविजान विभाग, महातमा फरमुले क्कृवष विदापीठ, राहरमुरी (अहमदनगर).
प्रा° चं° रा° पवकोतनीस, एम.ए., उपप्राचार् ि प्राधरापक, मरमुळाजोी जोेठा महाविदालर, जोळागाि.
प्रा° शा° क्कृ° पवकोतनीस, एम.एस्सी., प्राधरापक ि प्रमरमुख, िन्पवतविजान विभाग, शीिारणा महाविदालर, िारणानगर.
डॉ° शी° परमु° पवकोतनीस, बोी.एस्सी. (ऑ) ; एम्.एस्सी. (नेक.) ; पीएच.डी. ; एफ्.पी. आर्.आय. (लंडन) ; एफ्.आय.सी. ; एफ्.एम.ए.एस. ;

ए.एम.आय.आय. (केवमकल एंवजोवनअसरग), प्राधरापक, पॉवलमर नेकनॉलॉजोी, वडपान्महेंन ऑफ केवमकल नेकनॉलॉजोी, मरमुंबोई विदापीठ, मरमुंबोई.
शी° वि° शं° प्रधान, बोी.एस्सी. ; बोी.नी., अभ्यरागत प्राधरापक छारावचत्णकला, सर जोे. जोे. इनर्नट्लन ऑफ अपलाइड आन्, मरमुंबोई.
कवै° ना° ह° फडके, एम.ए., सेिावनि्कृत प्राधरापक, गवणत विभाग, कीरत महाविदालर, मरमुंबोई.
डॉ° भालचंद्र फडके, एम्.ए.; बोी.नी.; पीएच.डी., अवधवराखराता, मराठी विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
प्रा° वि° शं° फडके, एम.एस्सी., प्राधरापक, भलगवकोल विभाग, कीरत महाविदालर, मरमुंबोई.
डॉ° शी° परमु° फडके, जोी.बोी.वही.सी., प्रभारी उपसंचालक, रवकोग अरिेषण विभाग, पशरमुसंिध्न खाते, परमुणे.
प्रा° वि° दा° फरांड,े एम.ए., प्राधरापक, मानवर ि िावणज्र महाविदालर, िाई.
प्रा° र° क्कृ° फरांद,े एम.एस्सी. (गवणत), िाई.
शी° धवै° शं° फाळाके, बोी.एस्सी. (ऑ.), सातारा रवकोड (ता. कवकोरेगाि).
डॉ° चंद्रकांत बोांवदिडेकर, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधरापक ि प्रमरमुख, सहदी विभाग, एस.आय.ई.एस. कॉलेजो, मरमुंबोई.
डॉ° गं° वि° बोापन, एम.ए,; पीएच.डी., प्राधरापक, इंगजोी विभाग, िावडरा महाविदालर, परमुणे.
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डॉ° परमु° वि° बोापन, एम.ए.; ए.एम.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत प्राधरापक, परमुणे ि वदल्ी विदापीठ; परमुणे.
शी° डॅवनअल इलारजोा बोहेंजोावमन (गडकर), बोी.ए. ; वडपलवकोमा इन जोर््नॅवलझम, नॅशनल केवमकल लॅबोवकोरेनरी, परमुणे.
डॉ° िा° द° बोहेंद्र,े एम.ए.; बोी.एड.; पीएच.डी., प्रपाठक ि प्रमरमुख, कन्नड विभाग, वकनेल कॉलेजो, धारिाड (कन्यानक).

शी° वि° म° बोेडेकर, एम.ए. (मरमुंबोई), साहायरक संशवकोधक, पदवररमुतर विभाग, भांडारकर प्राच्यरविदा संशवकोधन मंवदर, परमुणे.
शी° सरमु° ि° बोवकोराने, बोी.ए. (ऑ.), िाई.
शी° गरमुलाबोदास रिवकोकर, बोी.ए., लेखक, मरमुंबोई.
करमु° नवलनी भन, एम.एस्सी., माजोी संपादन साहायरक, मराठी विश्वकवकोश, िाई; परमुणे.
प्रा° चारूदत भागित, एम.ए., प्राधरापक, फगररमु्सन महाविदालर, परमुणे.
शीमती दरमुग्या भागित, एम.ए., लेवखका, मरमुंबोई.
सौ° िवैजोरंती भाने, एम.ए., (परमुणे); ्नॅवनन्नवशअरस वडपलवकोमा (कलकता), प्राधरावपका, गवकोखले इनर्नट्लन ऑफ पॉवलवनकस अँड इकॉनॉवमकस,
परमुणे.
डॉ° सौ° कमल र° भालेराि, एल्.सी.पी.एस. (मरमुंबोई), खाजोगी िवैदकीर वरिसार, िाई.
डॉ° र° तरं° भालेराि, एम.बोी.बोी.एस., खाजोगी िवैदकीर वरिसार, िाई.
प्रा° अ° शी° भािे, एम.एस्सी., प्राधरापक, रसारनशास्त् विभाग, स. प. महाविदालर, परमुणे.
प्रा° शी° द° भािे, बोी.ए.; एम.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राधरापक ि प्रमरमुख, भौवतकी विभाग ि उपप्राचार्, स. प. महाविदालर, परमुणे.
शी° क्कृ° जो° वभडे, बोी.एस्सी. (मरमुंबोई) ; वडपलवकोमा इन नेवहल आरकनेकचर (गलासगवको), सेिावनि्कृत िवरष अवधकारी, वि्तार विभाग,
अ्
अ्
ॅ ॅसवकोवसएनेड वसमहेंन कंपनी, मरमुंबोई; सेिावनि्कृत अवधकारी, ससवदरा ्नीम नेनवहगेशन, मरमुंबोई.

प्रा° ग° ल° वभडे, एम.ए., प्राधरापक, प्राचीन भारतीर इवतहास ि सं्क्कृवत विभाग, दरानंद महाविदालर, सवकोलापलर.
कवै° बो° िा° वभडे, एम.एस्सी.; सेिावनि्कृत प्राधरापक, रसारनशास्त् विभाग, स. प. महाविदालर, परमुणे.
शी° शं° गवको° वभडे, वडपलवकोमा इन सरमुपरिारझरी अँड फवकोरमनवशप, रंत्वकोपकरण तंत्ज, ठाणे.
शी° प्र° बोा° भवकोईने, बोी.एस्सी. (ऑ.), िाघवकोली (ता. कवकोरेगाि).
शी° रघरमुिीर भवकोपळाे, एम.बोी.एच.एस. (लंडन) ; वरािसावरक जोादलगार; संचालक, भारतीर जोादलची शाळाा, परमुणे.
प्रा° रा° वजो° भवकोसले, क्कृवषविदा विभाग, क्कृवष महाविदालर, अकवकोला.

लेखक, भाषांतरकार, समीकक ि अभ्यरागत संपादक
प्रा° अरसिद मंगरूळाकर, सेिावनि्कृत प्राधरापक ि प्रमरमुख, सं्क्कृत-प्राक्कृत विभाग, स. प. महाविदालर, परमुणे.
डॉ° मरमु° रा° मंडलेकर, डी.आय.सी.; पीएच.डी., सेिावनि्कृत उदवकोग संचालक, महाराष् राज्र, मरमुंबोई.
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डॉ° न° गं° मगर, एम.एस्सी.; पीएच्.डी., सेिावनि्कृत प्राधरापक ि प्रमरमुख, जोीिरसारनशास्त् विभाग, इनर्नट्लन ऑफ साररस, मरमुंबोई.
शी° स° सच° मराठे, बोी.ई., सद्र, ज्रवकोवतरिदा पवरसं्रा, परमुणे.
प्रा° अ° मा° महाजोन, बोी.ई., प्राधरापक, नवहकनवकोवररा ज्ररमुवबोली नेनकनकल इनर्नट्लन, मरमुंबोई.
प्रा° शी° द° महाजोन, एम.एस्सी., प्राधरापक, िन्पवतविजान विभाग, गवकोपाल क्कृषण गवकोखले महाविदालर, कवकोलहापलर.
डॉ° म° शी° माने, एम.ए.; पीएच.डी., प्रपाठक, प्राचीन भारतीर इवतहास ि सं्क्कृवत, डेकन कॉलेजो, परमुणे.
प्रा° अं° वद° माडगलळाकर, एम.ए. ; पीएच्.डी., प्राधरापक, छत्पती शाहल सहें्ल इनर्नट्लन ऑफ वबोवझनेस एज्ररमुकेशन अँड वरसच्, कवकोलहापलर.
डॉ° स° गं° मालशे, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधरापक ि प्रमरमुख, मराठी विभाग, शीमती नारीबोाई दामवकोदर ठाकरसी मवहला विदापीठ, मरमुंबोई.
प्रा° वद° द° माहरमुलकर, एम.ए.; वडप. सलनगिन्नकस (एसडबोरवको), प्रपाठक ि प्रमरमुख, भाषाशास्त् विभाग, महाराजोा सराजोीराि विदापीठ, बोडवकोद.े
डॉ° िा° वि° वमराशी, एम.ए.; डी.लीट. (मरमुंबोई); सरमारर डी.वलट. (सागर ि नागपलर), सेिावनि्कृत प्राचार् ि प्राधरापक, सं्क्कृत विभाग, विदभ्
महाविदालर, अमरािती; भलतपलि् सरमारर संचालक, पदवररमुतर विभाग (मानवर शाखा); सरमारर प्राधरापक, प्राचीन भारतीर इवतहास आवण
सं्क्कृवत, नागपलर विदापीठ, नागपलर.

डॉ° नरहेंद्र वमश, एम.ए. (विश्वभारती); पीएच.डी., प्राधरापक (ओवडरा), विश्वभारती, शांवतवनकेतन (प. बोंगाल).
प्रा° रामचंद्र मरमुनानकर, एम.ए., प्रपाठक, समाजोशास्त् ि मानिशास्त् विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
डॉ° प्र° तरं° मरमुठ,े एम.एस्सी. ; पीएच.डी., प्राधरापक, प्रावणविजान विभाग, विलसन महाविदालर, मरमुंबोई.
डॉ° करमुमरमुद मेहता, एम.ए.; पीएच.डी.; वडप.वलब., माजोी प्राधरावपका, इंगजोी विभाग, पानकर कॉलेजो, मरमुंबोई; अवधकारी, नॅशनल सहेंनर फॉर द
पर्फ
् ॉवममिंग आट््स, मरमुंबोई.
शी° सवकोराबो मवकोदी, प्रवसद्धी अवधकारी, एअर इंवडरा, मरमुंबोई.
डॉ° रा° शा° मवकोरखंडीकर, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधरापक, राज्रशास्त् विभाग, मराठिाडा विदापीठ, औरंगाबोाद.
प्रा° वकरवकोमी मवकोवरओका, प्राधरापक, वशकण विभाग, नवकोवकओ विदापीठ, नवकोवकओ (जोपान).
डॉ° एफ्° जोे° वबोले्कॉवह रानसेन, पीएच.डी., प्राधरापक, कवकोपनहेगन विदापीठ,कवकोपनहेगन (डेरमाक्).
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शी° ह° वरं° रादर, बोी.एजोी.; बोी.नी., सेिावनि्कृत वशकक, द्रविड हार्कलल, िाई.
शीमती पद्मा रंगाचारी, एम.ए.; वडपलवकोमा इन मररमुवझक, अवधवराखराती, कन्यानक संगीत, मरमुंबोई विदापीठ, मरमुंबोई.

शी° द° र° राजोाधरक, एम.ए. ; एल््एल्.बोी. ; वडपलवकोमा इन रवशरन लँगिेजो, सवचि, महाराष् राज्र सावहतर सं्क्कृती मंडळा. मरमुंबोई.
प्रा° मंगेश विठ्ठल राजोाधरक, एम.ए., सेिावनि्कृत प्राधरापक, शासकीर महाविदालर, मरमुंबोई.
कवै° र° बोा° राजोे, एम.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राधरापक, िन्पवतविजान विभाग, स. प. महाविदालर, परमुणे.
डॉ° अ° सच° रानडे, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधरापक, रसारनशास्त् विभाग, परमुणे विदापीठ, परमुणे.
प्रा° अशवकोक रानडे, एम.ए.; एल््एल्.बोी.; वडपलवकोमा इन रवशरन लँगिेजो; संगीत विशारद, संचालक, मरमुंबोई विदापीठ संगीत कहेंद्र, मरमुंबोई.
डॉ° म° आ° रानडे, एल्.सी.पी.एस., खाजोगी िवैदकीर वरिसार, मरमुंबोई.
डॉ° ि° दी° राि, एम.ए.; पीएच.डी., माजोी प्रपाठक ि प्रमरमुख, इवतहास विभाग, वशिाजोी विदापीठ, कवकोलहापलर.
प्रा° एल्° ए° रॉव्रिगजो, प्राधरापक, ढहेंपे कॉलेजो ऑफ आट््स अँड साररस, पणजोी.
शी° स° के° रूईकर, एम.एस्सी. (क्कृवष), गहल गेरिा किकशास्त्ज, गहल गेरिा संशवकोधन कहेंद्र, महाबोळाेश्वर.
शी° दा° ता° रूपिते, बोी.ए.; एल््एल्.बोी., सद्र, महाराष् विधान पवरषद अवधिका, परमुणे.
डॉ° ग° मं° रेग,े एम.ए. ; पीएच.डी. ; जोी.डी. आन् (कॉम.) ; एम.ए.ए. (लंडन), विपवण ि जोावहरात सल्ागार; अभ्यरागत प्राधरापक, सर जोे. जोे.
इनर्नट्लन ऑफ अपलाइड आन्, मरमुंबोई ि इतर महाविदालरे, मरमुंबोई.

डॉ° प्र° िा° रेग,े एम.ए.; एल््एल्.एम.; पीएच.डी. (लंडन), प्राचार्, ररल लॉ कॉलेजो, मरमुंबोई.
प्रा° मे° परमु°ं रेग,े एम.ए., प्राधरापक, ततिजान विभाग, कीरत कॉलेजो, मरमुंबोई.
कवै° वद° ह° वलमरे, एम.ए., परमुणे.
प्रा° सरमुरहेंद्र िडगािकर, एम.ए., न्कृतर-कलािंत; न्कृतरवशकक, सकवकणी ि्कृंद, परमुणे ि मरमुंबोई; प्राधरापक, जोम्न विभाग, रूपारेल कॉलेजो, मरमुंबोई.
प्रा° स° ह° ित्क, एम.एस्सी., प्राधरापक गरिारे कॉलेजो, परमुणे.
डॉ° श° द° िद्, एम.एस्सी. ; पीएच,डी., सहरवकोगी प्राधरापक, नॅशनल इनर्नट्लन ऑफ बोँक मॅनेजोमहेंन, मरमुंबोई.
डॉ° वद° मरमु° िाघ, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधरापक ि प्रमरमुख, भलगवकोल विभाग, स. प. महाविदालर, परमुणे.
प्रा° श° स° िाड, एम.एस्सी., प्राधरापक, गवणत विभाग, कीरत महाविदालर, मरमुंबोई.
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शी° जो° वश° िवैद, बोी.ई. (ऑ.), उपवरि्रापक, पलँन सरवहसेस, सहें्ल जोीप पलँन, मसहद्र आवण मसहद्र वल., मरमुंबोई.
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डॉ° प° ल° िवैद, एम.ए.; डी.वलट., सेिावनि्कृत प्राधरापक, बोनारस सहदरमु विदापीठ, बोनारस; मरमुखर संपादक, महाभारत, भांडारकर प्राच्यरविदा
संशवकोधन मंवदर, परमुणे.

प्रा° प्र° भ° िवैद, एम.एस्सी., प्राधरापक ि प्रमरमुख, िन्पवतविजान विभाग, आर्. िाय. के. साररस कॉलेजो, नावसक.
शी° मवको° जा° शहाणे, बोी.ए. (ऑ.); विशेष अधररन, नवकोराँनवको विदापीठ, नवकोराँनवको, कॅनडा; वनि्कृत संपक्यावधकारी, परराष् संबोंध मंत्ालर, भारत
सरकार; माजोी संचालक, ि्कृतपत्विदा विभाग, परमुणे विदापीठ; सद्र, महाराष् राज्र भाषा सल्ागार मंडळा, परमुणे.
शी° शा° वि° शहाणे, एम.ए.; एस.नी.सी.; राष्भाषा कवकोविद, सेिावनि्कृत मरमुखराधरापक, परमुणे.
प्रा° अ° वभ° शाह, एम.एस्सी. (मरमुंबोई); एम.एस्सी. (परमुणे), डाररेकनर ऑफ प्रवकोगॅमस, इंनरनॅशनल असवकोवसएशन फॉर कलचरल फीडम, मरमुंबोई;
संपादक, के्न द्वैमावसक, मरमुंबोई; परमुणे.

शी° र° रू° शाह, एम.ए.; एल््एल्.बोी., माजोी सहसंपादक, मराठी विश्वकवकोश, िाई; परमुणे.
शी° सरमु° र° सशगने, बोी.एस्सी. (ऑ.), िाई.
प्रा° सरमु° स° वशरवकोडकर, एम.एस्सी., प्राधरापक ि प्रमरमुख, भौवतकी विभाग, शीिारणा महाविदालर, िारणानगर.
करमु° रूकसाना महामलदवमरा ँ शेख, एम.ए., िाई.
प्रा° बोा° ग° शेजोिलकर, एम.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राधरापक, रसारनशास्त् विभाग, रूपारेल कॉलेजो, मरमुंबोई.
शी° ना° स° लवकोखंड,े बोी.ए.; एल््एल्.बोी., सेिावनि्कृत वडन््कन आवण सेशरस जोज; माजोी अवधवराखराता, विवध महाविदालर, बोेळागाि; मरमुंबोई.
शी° का° शी° शीवनिासाचार्, एस.एस.एल्.सी.; राष्भाषा विशारद; तवमळा ि सं्क्कृत विद्ान, साहायरक संपादक, कलेमहळ, मद्रास
(तवमळानाडल).
डॉ° जोारहिी संत-रादि, एम.ए.; पीएच.डी., अधरका, मराठी तज विभाग, नॅशनल लाररिरी, कलकता (प. बोंगाल).
प्रा° बोाबोरमुराि सडिेलकर, जोी.डी. आन् (पहेंसनग); आन् एज्ररमुकेशन (अमेवरका), वरािसावरक वचत्कार; भलतपलि् प्राधरापक, सर जोे. जोे. ्कलल ऑफ
आन्, मरमुंबोई; कला संचालक, कला संचालनालर, महाराष् राज्र, मरमुंबोई.
शी° वद° बोा° सणस, बोी.एस्सी. (ऑ.), िाई.
शी° मा° ता° सपकाळा, बोी.एस्सी. (ऑ.), कहेंजोळा (ता. िाई).
डॉ° अ° बो° सप्रे, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधरापक, साररस कॉलेजो, नागपलर.
प्रा° वद° द° समर्, बोी.एस्सी., सेिावनि्कृत प्राधरापक, प्रावणविजान विभाग, फगररमु्सन महाविदालर, परमुणे.
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डॉ° मनवकोहररार सरदेसार, एम.ए. (मरमुंबोई) ; डी.वलट. (पॅवरस), प्राधरापक, शीमती पाि्तीबोाई चौगरमुले महाविदालर, मडगाि (गवकोिा).
डॉ° सतरहेंद्रनार सम्या, एम.ए.; पीएच.डी., प्राधरापक, आधरमुवनक भारतीर भाषा विभाग, गौहाती विदापीठ, गौहाती (आसाम).
डॉ° द° वच° सलगर, एम.बोी.बोी.एस.; एम.डी., प्राधरापक, शरीरवक्रराविजान, गँन मेवडकल कॉलेजो, मरमुंबोई.
डॉ° र° वश° सहस्त्बोरमुद्ध,े एम.एस्सी.; पीएच.डी. (भलविजान), संचालक, भारतीर भलिवैजावनक सि्कण, महाराष् पलि् मंडल, नागपलर.
प्रा° पी° सांबोमलतर, बोी.ए.; बोी.एल्. (मद्रास), प्रपाठक, संगीत विभाग, मद्रास विदापीठ; प्राधरापक, संगीतशास्त्, वरंकनेश्वर विदापीठ, वतरुपती;
विदापीठ अनरमुदान आरवकोग परमुर्क्कृत प्राधरापक (१९६७-७०), मद्रास (तवमळानाडल).

प्रा° तारवको साकामवकोतवको, मानद प्राधरापक, इवतहास विभाग, नवकोवकओ विदापीठ, नवकोवकओ (जोपान).
शी° वदनकर साक्रीकर, बोी.ए., ि्कृतपत्कार ि लेखक, मरमुंबोई.
शी° तरं° रा° साठे, एम.एस्सी; ए.आय.आय.एस्सी., औदवकोवगक सल्ागार, मरमुंबोई.
शी° प्र° रा° साठे, एम.एस्सी. ; सेिावनि्कृत िवरष रसारनशास्त्ज अरलॅब्स. वल., भानघर, (ता. भवकोर).
डॉ° र° स° साठे, एम.एस्सी. ; पीएच.डी., प्राधरापक ि प्रमरमुख, सांनखरकी विभाग, मरमुंबोई विदापीठ, मरमुंबोई.
प्रा° प्र° रा° सािंत, एम.ए., प्राधरापक, भलगवकोल विभाग, मानवर ि िावणज्र महाविदालर, िाई.
सौ° प्रवमला साळािी, एम.ए., समाजोसेविका, सवकोनई (अहमदनगर ).
करमु° मीरा साळािेकर, एम.ए. , िाई.
शी° पन्नालाल सरमुराणा, बोी.ए. (ऑ.); एल््एल्.बोी., िकील ि राजोकीर कार्कत्, बोाशर.
प्रा° गवको° सच° सरमुि,् एम.ए., प्राचार् ि प्रमरमुख, अर्शास्त् विभाग, वसद्धार् िावणज्र आवण अर्शास्त् महाविदालर, मरमुंबोई.
डॉ° सरमुकरमुमार सेन, एम.ए.; पीएच.डी.; एफ्.ए.एस., अधरक, पव पश्चिम बोंगाल शासकीर पवरभाषा संसद; प्राधरापक, भाषाशास्त्, कलकता विदापीठ,
कलकता (प. बोंगाल).
शी° ना° शी° सवकोननके, कार्िाह, िवैवदक संशवकोधन मंडळा, परमुणे.
डॉ° ना° शी° सवकोमण, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्राधरापक, क्कृवष महाविदालर, नागपलर.
प्रा° वि° मवको° सवकोलापलरकर, जोी.डी. आन् (पहेंसनग); ए.एम., प्राधरापक, सर जोे. जोे. ्कलल ऑफ आन्, मरमुंबोई.
प्रा° प्र° वि° सवकोिनी, एम.एस्सी., प्राधरापक ि प्रमरमुख, भलविजान विभाग, फगररमु्सन महाविदालर, परमुणे.
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डॉ° बोा° वि° हतिळाणे, एम.एस्सी.; पीएच.डी., प्रपाठक, जोीिरसारनशास्त् विभाग, मेवडकल कॉलेजो, औरंगाबोाद.
प्रा° सौ° कमला शी° हडरकर, एम.एस्सी., प्राधरावपका ि प्रमरमुख, जोीिविजान विभाग, देिचंद कॉलेजो, अजोरमु्ननगर (कवकोलहापलर).
डॉ° जो° ना° हाने, बोी.एस्सी. (एंवजोवनअसरग); एम.एस.ए.ई. (रल.एस.ए.); एम.आय.ई. (भारत), पीएच.डी. (नेक) (मरमुंबोई), सेिावनि्कृत प्राधरापक,
ऑनवकोमवकोबोाइल एंवजोवनअसरग विभाग, नवहकनवकोवररा ज्ररमुवबोली नेनकनकल इनर्नट्लन, मरमुंबोई.

प्रा° म° द° हातकणंगलेकर, एम.ए., प्राचार् ि प्रमरमुख, इंगजोी विभाग, विसलगडन महाविदालर, सांगली.
प्रा° म° द° हेवगष्टे, एम.एस्सी., प्राधरापक, जोीिरसारनशास्त् विभाग, गँन मेवडकल कॉलेजो, मरमुंबोई.
प्रा° बो° ग° कीरसागर, एम.एस्सी., प्राधरापक, िन्पवतविजान विभाग, विसलगडन महाविदालर, सांगली.
प्रा° सौ° सरमुधा कीरसागर, एम.ए., प्राधरावपका, मानवर ि िावणज्र महाविदालर, िाई.
डॉ° वि° रा° जानसागर, एम.एस्सी.; पीएच.डी. (नागपलर); पीएच.डी. (वि्कॉनरसन), प्राधरापक ि प्रमरमुख, िन्पवतविजान विभाग, नागपलर
विदापीठ, नागपलर.
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शी° सरमु° वप° अष्टपरमुत्,े बोी.ए.; ए.एम.; जोी.डी. आन् (्रिॉईंग आवण पहेंसनग); राष्भाषा पंवडत; नी.डी.; एस.नी.सी.; सी.नी.सी., माधरवमक वचत्कला
वशकक, द्रविड हार्कलल, िाई.
शी° र° के° ओतारी, बोी. कॉम., वचत्कार, िाई.
शी° शं° ल° करिंद,े जोी.डी. आन्, (पहेंसनग), छारावचत्कार, परमुणे.
शी° र° द° करमुलकणर, सेिावनि्कृत अवस्नंन मॅनेजोर, फलड कॉपिर्लोरेशन ऑफ इंवडरा; सवकोलापलर.
शी° ग° वि° खरे, वचत्कार, परमुणे.
शी° ि° क्कृ° गोधळाेकर, आन् डाररेकनर वफलमस अँड ्रिामा; कमरशअल आरन्न, मरमुंबोई.
शी° वस° द° जोमदाडे, मेकॅवनकल ्रिाफट्समन, िाई.
शी° प्र° शी° वरने, बोी.ए., वचत्कार, िाई.
शी° ध° गे° ननािरे, मेकॅवनकल ्रिाफट्समन, पाडळाी (ता. खंडाळाा, वजो. सातारा).
शी° भा° मवको° पानसे, जोी.डी. आन् (पहेंसनग आवण कमरशअल); डी.नी.सी., सेिावनि्कृत कमरशअल आरन्न, कॉलेजो ऑफ वमवलनरी एंवजोवनअसरग,
परमुणे.

शी° पां° द° पारसनीस, जोी.डी. आन् (पहेंसनग), कमरशअल आरन्न, मरमुंबोई.
शी° जा° रा° फरांद,े मेकॅवनकल ्रिाफट्समन, िाई.
शी° अ° शी° बोापन, जोी.डी. आन् (कमरशअल), परमुणे.
शी° वि° म° बोारनके, सेिावनि्कृत ज्ररमुवनअर अवस्नंन मॅनेजोर, गवहरमहर्मेंन फवकोनवकोसझकवको गावफक प्रेस, परमुणे.
शी° मवको° रा° बोवकोडस, जोी.डी. आन् (पहेंसनग), कमरशअल आरन्न, मरमुंबोई.
शी° स° द° महामरमुनी, पी.नी.सी., प्रारवमक वशकक, िाई.
शी° ना° ध° राऊंडत, ए.एम., माधरवमक वचत्कला वशकक, करराशाळाा, िाई.
शी° ि° वि° सकरमुंड,े वचत्कार, िाई.
शी° अ° ना° साठे, वचत्कार, िाई.
शी° वश° तरमु° सरमुतार, ए.एम., माधरवमक वचत्कला वशकक, शी वशिाजोी विदालर, सरमुरूर (ता. िाई).

ऋणवनद्श
मराठी विश्वकवकोशाला अनेक सं्रांनी ि वरकंनी अनेक प्रकारे साहायर केले. विशेषतः छारावचत्े, रंगीत पारदरशका, नकाशे, िवैजावनक

आवण तांवत्क विषरांच्यरा आक्कृतरा इ. परमुरिलन सकिा तरांचा िापर करण्रास अनरमुमती देऊंडन तरांनी विश्वकवकोशास महतिाची मदत केली. तरांचा
क्कृतजतापलि्क वनद्श परमुढे करीत आहवकोत :
अधीकक, सलचना वनदेशालर, उतर प्रदेश, लखनौ.
अधरक, इंडवको-जोॅपनीजो सवकोसारनी, परमुणे.

इंनरनॅशनल सवकोसारनी फॉर एज्ररमुकेशनल इरफम्शन, नवकोवकओ, जोपान.
इंवडरन कॅरसर इनर्नट्लन वरसच् सहेंनर, मरमुंबोई.

इनलँड िॉनर ्ारसपवकोन्, महाराष् राज्र, मरमुंबोई.
इवरगेशन अँड पॉिर वडपान्महेंन, आंध प्रदेश, हवैदराबोाद.
एवशरावनक सवकोसारनी, मरमुंबोई.

वकलिर्लो्कर ऑइल एंवजोरस वल., परमुणे.
वकलिर्लो्कर प्रेस, परमुणे.

करमुलसवचि, नाना इनर्नट्लन ऑफ सवकोशल साररसेस, मरमुंबोई.
केसरी मराठा गंरालर, परमुणे.
गरिारे नॉरलॉन वल., मरमुंबोई.
गवकोदरेजो कंपनी, मरमुंबोई.

गेन ई्नन् वशसपग कं वल., मरमुंबोई.

चीफ इरफम्शन ऑवफसर, महाराष् इरफम्शन सहेंनर, निी वदल्ी.
चीफ पनबलक वरलेशरस ऑवफसर, नाना सरवहसेस वल., मरमुंबोई.
जोनरल मॅनेजोर, हबो्न् सरस वल. (वडपी.), मरमुंबोई.
जोनसंपक् वनदेशालर, राजो्रान, जोरपलर.
जोादलगार रघरमुिीर, परमुणे.

वजोलहावधकारी, औरंगाबोाद वजोलहा, महाराष् राज्र.
वजोलहावधकारी, करमुलाबोा वजोलहा, महाराष् राज्र.

वजोलहावधकारी, रतनावगरी वजोलहा, महाराष् राज्र.
वजोलहावधकारी, सांगली वजोलहा, महाराष् राज्र.

वजोलहावधकारी, सवकोलापलर वजोलहा, महाराष् राज्र.

वजोलहा प्रवसद्धी अवधकारी, जोळागाि वजोलहा, महाराष् राज्र.
वजोलहा प्रवसद्धी अवधकारी, डांग वजोलहा, गरमुजोरात राज्र.

वजोलहा प्रवसद्धी अवधकारी, परभणी वजोलहा, महाराष् राज्र.
वजोलहा प्रवसद्धी अवधकारी, परमुणे वजोलहा, महाराष् राज्र.

वजोलहा प्रवसद्धी अवधकारी, सवकोलापलर वजोलहा, महाराष् राज्र.
वजोलहा मावहती अवधकारी, नवडराद वजोलहा, गरमुजोरात राज्र.
जोे. जोे. हॉन्पनल, मरमुंबोई.

नाना नेक्नाइल िारलस, मरमुंबोई.
ऋणवनद्श
डाररेकनर ऑफ इरफम्शन, गवहरमहर्मेंन ऑफ जोममल अँड काश्मीर, शीनगर.
डाररेकनर ऑफ इरफम्शन, गरमुजोरात राज्र, गांधीनगर.
डाररेकनर ऑफ नलवरझम, गवहरमहर्मेंन ऑफ नोगा, नोगा.
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डाररेकनर ऑफ पनबलक वरलेशरस अँड नलवरझम, गवकोिा, दमण ि दीि, पणजोी.
डाररेकनर, प्रेस इरफम्शन बरलरवको, गवहमहर्मेंन ऑफ इंवडरा, निी वदल्ी.

डाररेकनर, फवकोरेनरसक साररस लॅबोवकोरेनरी अँड केवमकल अनालारझर नल गवहरमहर्मेंन, मरमुंबोई.
डाररेकनर, नाना इनर्नट्लन ऑफ फंडामहेंनल वरसच्, मरमुंबोई.

डाररेकनवकोरेन ऑफ पनबलक वरलेशरस, वडफेरस वमवन््ी, निी वदल्ी.

वडपान्महेंन ऑफ इरफम्शन अँड पनबलक वरलेशरस, आंध प्रदेश, हवैदराबोाद.
वडपान्महेंन ऑफ नलवरझम, गवहरमहर्मेंन ऑफ ट्रमुवनवशरा, ट्रमुवनस.
वडपान्महेंन ऑफ नलवरझम, वफवलपीरस.
डेकन कॉलेजो, परमुणे.

तारापवकोरिाला अ्
अ्
ॅ ॅकेवररम , मरमुंबोई.
‘द नाइमस ऑफ इंवडरा’ कार्यालर, मरमुंबोई.

द वननाघर पेपर वमलस कं. वल., कलकता.
दवैवनक ‘सकाळा’ कार्यालर, परमुणे.

नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडन् आन्, निी वदल्ी.
नॅशनल पवको््न गॅलरी, लंडन.

पाठ्यपरमु्तक मंडळा, महाराष् राज्र, मरमुंबोई.
प्रमरमुख शास्त्ज, अवखल भारतीर कवकोरडिाहल शेती संशवकोधन समरिर रवकोजोना, सवकोलापलर.
प्रादेवशक प्रवसद्धी अवधकारी, औरंगाबोाद वजोलहा, महाराष् राज्र.
प्रेस इरफम्शन वडपान्महेंन, बोांगला देश.

फनरलारझर कॉपिर्लोरेशन ऑफ इंवडरा वल., मरमुंबोई.
फारर्नवकोन नारर अँड रबोर कंपनी ऑफ इंवडरा वल., मरमुंबोई.
बोँक ऑफ महाराष्, परमुणे.

बोे्न अंडरनेसकग, मरमुंबोई महानगरपावलका, मरमुंबोई.

वरिवनश ओवहरसीजो एअरिेजो कॉपिर्लोरेशन, मरमुंबोई कार्यालर.
वरिवनश डेपररमुनी हारकवमशनर, मरमुंबोई.

भारत इवतहास संशवकोधक मंडळा, परमुणे.
भारतीर राजोदलतािास, डाकार (सेनेगल), प. आवफका.

मौंन विलसन अँड पॅलवकोमार ऑबझवह्नरीजो, कॅवलफवकोरनरा, रल. एस.ए.
मावहती आवण जोनसंपक् महासंचालनालर, मरमुंबोई.
वमवन््ी ऑफ फॉरेन अफेअस्, जोमेका.

ररमुनारनेड ्नेट्स इरफम्शन सरवहस, निी वदल्ी.

रल. एस्. एस. आर्., इरफम्शन सरवहस, निी वदल्ी.
राजोदलतािास, आरलमिंड, निी वदल्ी.

राजोदलतािास, ऑ््ेवलरा, निी वदल्ी.
राजोदलतािास, इझ्ाएल, मरमुंबोई.

राजोदलतािास, इनली, निी वदल्ी.
राजोदलतािास, डेमॉक्रॅवनक वरपनबलक ऑफ जोम्नी, मरमुंबोई.
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राजोदलतािास, फेडरल वरपनबलक ऑफ जोम्नी, मरमुंबोई.
राजोदलतािास, रलगवको्लानवहरा, निी वदल्ी.

ऋणवनद्श

रॉरल डॅवनश एमबोसी, निी वदल्ी.
लास्न अँड नलरिवको वल., मरमुंबोई.

वरि्रापक, सलगारत मठ, िाई.

वहाईस चॅरसेलर, विश्वभारती, शांवतवनकेतन, प. बोंगाल.
शी. शीकांत जोवकोशी, अधीकक अवभरंता, बोरहॅमपलर, ओवरसा.
संचालक, क्कृवष संचालनालर, महाराष् राज्र, परमुणे.
समाजोकलराण कार्यालर, महाराष् राज्र, परमुणे.
ससवदरा ्नीम नॅनवहगेशन कं. वल., मरमुंबोई.

सलचना तरा प्रकाशन संचालनालर, मधर प्रदेश सरकार, भवकोपाळा.
सहें्ल इनलँड िॉनर ्ारसपवकोन् कॉपिर्लोरेशन, कलकता.
हळादणकर फाइन आन् ्नरमुवडओ, मरमुंबोई.
हारकवमशन फॉर कॅनडा, निी वदल्ी.

सहदरमु्रान वशपराड् वल., विशाखापननम.

मराठी विश्वकवकोशात िापरलेलरा संकेपांची रादी
मराठी संकेप

अक्र.

अणरमुक्रमांक

अनरमु.

अनरमुिाद / अनरमुिादक

अश.

अश्वशकी

बों.

बोंगाली

आ.

आक्कृती

म. भा.

मराठी भाषांतर

आि्कृ.

आि्कृती

मारअँवप.मारक्रवकोअँवपअर
वम.

वमवनन

इं.

इंगजोी

वमअँवप.

वमवलअँवपअर

इं. शी.

इंगजोी शीष्कार्

वममी.

वमवलमीनर

इ. स. पल. इसिी सन पलि्
उ.

उतर

मी.

मीनर

उ. अश.

उपररमुक अश्वशकी

मेिॉ.

मेगॅिॉन

क.

कन्नड

रा. सं.

रासारवनक संघनन

कॅम.ल

कॅलरीमललर

वल.

वलनर

वककॅ.

वकलवकोकॅलरी

िॉ.

िॉन

वकमी.

वकलवकोमीनर

वि. गरमु.

विवशष्ट गरमुरुति

वकिॉ.

वकलवकोिॉन

श.

शके

केनलवहन तापमान

संपा.

संपादक / संपावदत

व्. पल.

व््त पलि्

संके.

संकेप

गॅ.

गॅम

से.

सेकंद

घ. सहेंमी.

घन सहेंवनमीनर

सहेंमी.

सहेंवनमीनर

चौ. सहेंमी. चौरस सहेंवनमीनर
जो.

जोरम

सहेंमी.

घन सहेंवनमीनर

द.

दवकण

सह.

सहदी

पल.

पलि्

हेवल.

हेकनवकोवलनर

अँवप.

अँवपअर

आं.ए.

आंतरराष्ीर एकक

इ.

इतरादी

इं. भा.

इंगजोी भाषांतर

इ. स.

उदा.
कॅ.

उदाहरणार्
कॅलरी

कार.

कारकीद्

वकगॅ.

वकलवकोगॅम

वकमी.

२

वकिॉ. ता.
के.

०

क्र.
गरमु.

घ.मी.
चौ. वकमी.

प.

इसिी सन

चौरस वकलवकोमीनर
वकलवकोिॉन तास
क्रमांक

गरमुजोराती

घन मीनर
चौरस वकलवकोमीनर

पव पश्चिम
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म.

मराठी

म. शी.

वमगॅ.

वमवल.
म्कृ.

वमवलगॅम

वमवलवलनर
म्कृतरल

मरलगॅ.
लॅ.

िा. दा.
वि. उ.
वहवको.
सं.

मारक्रवकोगॅम
लॅवनन

िातािरणीर दाबो
विवशष्ट उषणता
वहवकोलन

सं्क्कृत

संि.

संित्

सरमु.
०

मराठी शीष्कार्

सरमुमारे

से.

सेनलसअस तपमान

सहेंमी.

२
३

वह.
हे.

चौरस सहेंवनमीनर
वहजोरी
हेकनर
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इंगजोी संकेप
Comp.
Ed.

Compiled / Compiler
Edited / Editor

Trans.
Vol./ s.

Translation / Translator
Volume / s

विशेष सलचना : वििेचनाच्यरा प्रिाहात आलेला शबद हा अररत् आलेलरा नोदीचा वनदश्क असेल, तर तवको शबद  अशा वचरहाच्यरा परमुढे

वतरपा दश्विलेला आहे. एखादा नोदीतील विवशष्ट मजोकरमुराशी विषरदृषट्ा वनगवडत अशी दरमुसरी नोद वनरदष्ट करताना कंसात [] असे
बोाणवचरह िापरून तरापरमुढे तरा नोदीचे नाि वदले आहे.



