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महाराष्ट्र राज्् सावहत् संस्कृक संस्कृवत मंडळ
महाराष्ट्र राज्राज्याि ले पचहल ले व माजकी मख्यराज्यमत्य संत्की श्री. की. राज्यशवत्य संंस्कृतिराव िवहाणा राज्यात्य संनकी महाराष्ट्र राज्राज्याच्या राज्या
स्कृसापन लेच्या राज्या व लेळकी राज्राज्ययारभारासत्य संबत्य संधीन ठेकीिकी मी मूलभी मूंस्कृति धीन ठेत धोरणा सी मूचिंस्कृति यरणाारकी याहकी सी मूत् ले सात्य संचगंस्कृतिलकी. त्यराज्या
सी मूत्ात्य संनसार मराठेवले की भाषा व साचहत्यराज्य राज्यात्य संच्या राज्या अचभव संस्कृद्धधराज्यस्व महाराष्ट्र राज्राज्य साचहत्यराज्य सत्य संस्कृय संस्कृचंस्कृति मत्य संडळािकी स्कृसापना

चदिनात्य संय १९ नत धोवह्हेंबर १९६० रत धोजकी झाालकी. राज्या मत्य संडळान ले प्ारत्य संभकीि खालकील याराज्य्वक्रम हांस्कृतिकी घेत लेंस्कृतिला असी मून ंस्कृतित धो
याराज्य्यानावंस्कृतिहकी य लेला जांस्कृति आह ले. हा याराज्य्वक्रम असा :

१. मराठेवले कीमधराज्य ले एनन्सायकयक्लोपीलोपीडिपीडिय्सा डिा ब्रिटानि्साडिरिटानिकाप््साप्माणा ले सव्वसत्य संगाहय चवश्वयत धोश सत्य संपाचदिंस्कृति यरून
प्याचशंस्कृति यरणा ले. राज्या चवश्वयत धोशाि ले डिा ब्रिटानि्साडिरिटानिकाप््साच्या राज्या आयाराि ले प्त्यराज्य लेयकी १,००० प संस्कृषात्य संि ले २० खत्य संड (पचरभाषासत्य संगह
धीन ठेरून) सत्य संयनलपंस्कृति य लेल ले आह लेंस्कृति.

२. अदावंस्कृति उपलबधीन ठे यागदिपत्ात्य संिा उपराज्यत धोग यरून अत्य संदिाज ले प्त्यराज्य लेयकी ५०० प संस्कृषात्य संच्या राज्या ५ खत्य संडात्य संंस्कृति
महाराष्ट्राच्या राज्या इचंस्कृतिहासाि ले सत्य संपादिन आचणा प्याशन यरणा ले.
३. मराठेवले की बत धोलकीभाषात्य संिा शासकीराज्य अभ्यराज्यास यरून त्यराज्याबाबंस्कृतिकींस्कृति माचहंस्कृतिकी प्याचशंस्कृति यरणा ले.
४. अाराज्य भारंस्कृतिकीराज्य आचणा प्मख परदि लेशकी भाषात्य संच्या राज्या अभ्यराज्यासािकी साधीन ठेन ले द्वैधने द्वैभाचषय शबदियत धोश , भाषाप्व लेश

आचणा साचहत्यराज्यपचरिराज्य राज्या चत्चवधीन ठे स्कृवरूपात्य संंस्कृति मराठेवले की भाचषयात्य संना उपलबधीन ठे यरून दि लेणा ले.

५. मराठेवले कींस्कृति अाराज्य भाषात्य संंस्कृतिकील उत्यय संस्कृष्ट गत्य संसात्य संिकी भाषात्य संंस्कृतिर ले प्याचशंस्कृति यरून मराठेवले की वाङ्मयाच्यमराज्याच्या राज्या सम संस्कृद्धीस मदत कीस
मदिंस्कृति यरणा ले.
६. शासकीराज्य आचणा ंस्कृतिात्य संचत्य चवषराज्यात्य संवर त्यराज्यािप्माणा ले सामाचजय शास ले आचणा मानवराज्यचवदा राज्या चवषराज्यात्य संवर

चविारपी मूणा्व पणा सटसटकींस्कृति गत्य संसात्य संिकी चनरमंस्कृतिकी यरणा ले.

७. चवद्वैान ल लेखय व प्चंस्कृतिचषंस्कृति सत्य संशत धोधीन ठेन सत्य संस्कृसा राज्यात्य संि ले ल लेखन वा सत्य संशत धोधीन ठेन प्याचशंस्कृति यरण्यासाठीराज्यासाठेवले की
अनदिान दि लेणा ले.
प्ारत्य संभकी सरू य लेल लेलराज्या राज्या याराज्य्वक्रमाख लेरकीज साचहत्यराज्य सत्य संस्कृय संस्कृचंस्कृति मत्य संडळान ले मराठेवले की महाशबदियत धोश , मराठेवले की

वाङ्मयाच्यमराज्ययत धोश, लचलंस्कृति यला सत्य संशत धोधीन ठेन इत्यराज्यादिकी नवराज्या नवराज्या याराज्य्वक्रमात्य संिकीहकी आखणाकी यरून याराज्य्ववाहकी सरू
य लेलकी आह ले.
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लेखक, भाषांतरकार, समीक्षक ि अभ्ागत संपादक
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ि.

वि.

अकवकोलकर,

एम.ए.,

पॅरासाराज्ययॉलॉचजयल चरसि्व इनास्कृटट्ी मूट, पणा ले.

मानसशासाि ले

स लेवाचनव संस्कृत्त

प्ाधराज्यापय;

सत्य संिालय
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हधने द्वैदिराबादि (आत्य संध्र प्दि लेश).
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महाचवदालराज्य; सत्य संपादिय ‘दिचकणा भारंस्कृति’ (सहदिकी) व ‘िात्य संदित धोबा’ (मराठेवले की), हधने द्वैदिराबादि (आत्य संध्र प्दि लेश).

प्रा. वि. वि. आपटे, एम.एस्कृसकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, वनस्कृपचंस्कृतिचवजान चवभाग, फगराज्य्वसन

महाचवदालराज्य, पणा ले.

डॉ. जोशीे. डबल््. आ्रन, बकी.डकी.; एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ािाराज्य्व, चवलसन
महाचवदालराज्य, मत्य संबई; सांस्कृतिारा.

डॉ. वि. अ. आळतेकर, बकी.एस्कृसकी.; एम.एस.; एस्कृसकी.डकी., सत्य संिालय, नॅशनल म लेटॅलरजयल
लॅबत धोर लेटरकी, जमश लेटपी मूर.
वरअर ॲडवमरल ्. न. इनामदार, स्कृनांस्कृतिय, रॉराज्यल न लेवहल एत्य संचजचनअसरग यॉल लेज, न्लमस

(इत्य संगलत्य सं ड); स्कृनांस्कृतिय, चडफ लेास सनवह्वस लेस स्कृटाफ यॉल लेज, व लेसलगटन; स्कृनांस्कृतिय, नॅशनल चडफ लेास यॉल लेज, नवकी
चदिल्की; डाराज्यर ले टर, डॉयराज्यारस्व अक अँड फ्लकीट म्हेंट लेनास, नवकी चदिल्की.
प्रा. नी. ना. उवकडिे, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, भी मूगत धोल चवभाग, हत्य संसराज प्ागजकी ठेवले ायरसकी

महाचवदालराज्य, नाचसय.

डॉ. पां. व्ं. उचगांिकर, डकी.ए.एस.एफ. (मत्य संबई), वधने द्वैदयकीराज्य अचधीन ठेयारकी, सर दित धोराब टाटा ्ट्रस्कृट
उपिार य्हेंद्र, बत धोरकी-बदि्रुय (ंस्कृतिा. जन्नर, चज. पणा ले).
कै. आ. ने. उपाध्े, एम.ए.; डकी.लकीट., प्ाधराज्यापय जधने द्वैनॉलॉजकी आचणा प्ाय संस्कृंस्कृति, म्हधने द्वैसी मूर चवदापकीठेवले ,

म्हधने द्वैसी मूर (यन्याटय).

प्रा. मरमु. क संस्कृ. उपाध्े, एम.ए. स लेवाचनव संस्कृत्त अचधीन ठेवराज्याख्यराज्यांस्कृतिा, भी मूगत धोल चवभाग, चवदिभ्व महाचवदालराज्य,
अमरावंस्कृतिकी.
प्रा. द. ह. ओक, एम.ए.; एलल्एलल्.बकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ािाराज्य्व, मधीन ठेत धोजकी महाचवदालराज्य, फलटणा; पणा ले.
प्रा. िा. रा. ओक, बकी.एस्कृसकी. (एत्य संचजचनअसरग), स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, पारशकी ट लेन नयल

इनास्कृटट्ी मूट, सरंस्कृति; वाई.

शी. शा. वन. ओक, बकी.यॉम., मराठेवले की ल लेखय, पणा ले.
प्रा. स. जोशी. ओक, एम.ए., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, चवसलगडन महाचवदालराज्य, सात्य संगलकी.
डॉ. क संस्कृ. ह. ओगले, एलल्.एम.ई. (ऑ.); डॉ टर लेट (एत्य संचजचनअसरग) (जम्वनकी), स लेवाचनव संस्कृत्त उपप्मख,
राज्यात्य संचत्य अचभराज्यात्य संचत्यकी चवभाग, नवह टत धोचरराज्या ज्राज्यचबलकी ट लेन नयल इनास्कृटट्ी मूट, मत्य संबई.
प्रा. ग. वि. कंटक, एम.ए., प्पाठेवले य, स्हेंटर ऑफ पत धोस्कृट गॅज्राज्यएट इास्कृ्ट्र शन अक अँड चरसि्व (मत्य संबई

चवदापकीठेवले ), पणाजकी (गत धोवा).

शी. ना. गवको. कटी, बकी.एस्कृसकी. (ऑ); बकीएस्कृसकी. (ट लेक), प्राज्यत धोग चनदि लेशय, रसाराज्यनशास चवभाग,
राजाराम महाचवदालराज्य, यत धोलहापी मूर.
प्रा. संभाजोशीी कदम, जकी.डकी. आट्व (प्हेंसटग), अचधीन ठेषांस्कृतिा, सर ज ले. ज ले. स्कृयी मूल ऑफ आट्व, मत्य संबई.

शीमती सरवकोवजोशीनी कमतन्रकर, ल लेचखया, मत्य संबई.
कै. क संस्कृ. र. करंदीकर, बकी.ए.; एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्मख, प्ाचणाचवजान चवभाग, पणा ले

चवदापकीठेवले , पणा ले.

डॉ. म. अ. करंदीकर, स लेवाचनव संस्कृत्त प्पाठेवले य, मराठेवले की चवभाग, चदिल्की चवदापकीठेवले , चदिल्की.
डॉ. वि. रा. करंदीकर, एम.ए., पकीएच.डकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, फगराज्य्वसन महाचवदालराज्य, प्मख
सत्य संपादिय, मराठेवले की शबदियत धोश, महाराष्ट्र राज्राज्य साचहत्यराज्य सत्य संस्कृय संस्कृचंस्कृति मत्य संडळ, पणा ले.

चदिल्की.

डॉ. शैलजोशीा करंदीकर, एम.ए.; पकीएच.डकी., अचधीन ठेवराज्याख्यराज्यांस्कृतिकी, मराठेवले की चवभाग, चदिल्की चवदापकीठेवले ,

शी. वि. मवको. करमरकर, एम.यॉम; बकी.ए.; एलल्एलल्.बकी.; सकी.ए.आय.आय.बकी., अचधीन ठेयारकी बक अँय
ऑफ महाराष्ट्र, पणा ले.
कै. स. मा. करमळकर, स लेवाचनव संस्कृत्त चशकय, खामगाव.
सौ. वनशा कण्, एम.ए., वाई.

पणा ले.

प्रा. जोशी. नी. कि्, एम.एस्कृसकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, प्ाचणाचवजान चवभाग, स. प. महाचवदालराज्य,

डॉ. शी. रा. कि्, एम.ई.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय, अचभराज्यात्य संचत्यकी महाचवदालराज्य, यराड.
शी. एि्कद् मा. फ. कांगा, एम.ए., मानस लेवकी सत्य संिालय, अव लेस्कृंस्कृतिा चवभाग, वधने द्वैचदिय सत्य संशत धोधीन ठेन मत्य संडळ, पणा ले;
मत्य संबई.
शी. ्. रा. कांबळे, एम.ए., साहायराज्यय चजलहा स लेवाराज्यत धोजन अचधीन ठेयारकी, चजलहा स लेवाराज्यत धोजन

याराज्य्यालराज्य, पणा ले.

प्रा. अ. गवको. कावनटकर, बकी.ई. (चसनवहल); बकी.ए., माजकी प्ाधराज्यापय, अचभराज्यात्य संचत्यकी महाचवदालराज्य,
सात्य संगलकी व मग चौनकी चवदापकीठेवले , गारगत धोटकी; पणा ले.
कै. बा. मवको. कावनटकर, एम.ए.; एलल्एलल्.बकी.; बकी.एस्कृसकी., चिटणाकीस, भारंस्कृति इचंस्कृतिहास सत्य संशत धोधीन ठेय

मत्य संडळ, पणा ले.

प्रा. मवको. रा. कानेटकर, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, दिराज्यानत्य संदि यॉल लेज, सत धोलापी मूर.
सौ. सरमुलभा कापडी, बकी.ए. (ऑ.); बकी.एड., वाई.
प्रा. न. वि. कारेकर, एम.एस्कृसकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, रसाराज्यनशास चवभाग, राजाराम
महाचवदालराज्य, यत धोलहापी मूर.
शी. वश. शं. काल्कर, बकी. ए., यरमणायकीि ले याराज्य्वक्रम व ल लेखन वराज्यवसाराज्य, नाचसय.
डॉ. ना. गवको. कालेलकर, एम.ए.; डकी.चलट. (पॅचरस), भाषाशासज; स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, ड लेक्कन

यॉल लेज, पणा ले.

डॉ. कच. ग. काशीकर, एम.ए.; डकी.चलट., सत्य संपादिय, सत्य संस्कृय संस्कृंस्कृति यत धोश चवभाग, ड लेक्कन यॉल लेज, पणा ले.

प्रा. चं. म. काळे, बकी.ई. (चसनवहल); डकी.सकी.ई.; एम.आय.ई., प्ाधराज्यापय, स्कृसापत्यराज्य अचभराज्यात्य संचत्यकी
चवभाग, सरयारकी ंस्कृतित्य संत्चनय लेंस्कृतिन, यराड.
शीमती सरमुमवत वकत्कने, एम.ए., सत्य संशत धोधीन ठेन साहायराज्यय, मानवशास चवभाग, ड लेक्कन यॉल लेज, पणा ले.

प्रा. जोशी. ब. करमुमठेकर, एम.ए.; बकी.एस्कृसकी.; बकी.टकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, फगराज्य्वसन महाचवदालराज्य व
ब संस्कृहामहाराष्ट्र वाचणाज्राज्य महाचवदालराज्य, पणा ले.
शी. अवनरद्ध करमुलकणक, एम.ए., ल लेखय व यवकी, पणा ले.
डॉ. गवको. त्ं. करमुलकणक, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्मख, इचंस्कृतिहास चवभाग, ड लेक्कन यॉल लेज, पणा ले.
प्रा. गवको. म. करमुलकणक, एम.ए., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, आरस्व अक अँड यॉमस्व यॉल लेज, यराड; पणा ले.
डॉ. चं. वि. करमुलकणक, बकी.ए. (ऑ); एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., स लेवाचनव संस्कृत्त सत्य संिालय, मत्यस्कृराज्यत धोदत धोग,

महाराष्ट्र राज्राज्य, मत्य संबई.

करमु. जोशी्शी करमुलकणक, बकी.ए., वाई.
डॉ. ना. ह. करमुलकणक, एम.ए.; पकीएच.डकी., साहायराज्यय सत्य संिालय, राष्ट्रकीराज्य अचभल लेखागार, नवकी
चदिल्की.
कै. नी. बा. करमुलकणक, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., सहराज्यत धोगकी प्ाधराज्यापय, य संस्कृचष महाचवदालराज्य, पणा ले.
कै. पं. तरमु. करमुलकणक, बकी.एस्कृसकी. (मत्य संबई); डकी.आय.आय.एस्कृसकी. (बत्य संगलत धोर); एम.आय.ई. (भारंस्कृति),

स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय व प्मख, चवदंस्कृति अचभराज्यात्य संचत्यकी चवभाग, अचभराज्यात्य संचत्यकी महाचवदालराज्य, पणा ले.

डॉ. परमुषपा र. करमुलकणक, एम.एस्कृसकी. (ट लेक.); पकीएच.डकी., प्पाठेवले य, सी मूक्मजकीवचवजान चवभाग,
चडपाट्वम्हेंट ऑफ य लेचमयल ट ले नॉलॉजकी, मत्य संबई चवदापकीठेवले , मत्य संबई.
डॉ. भीमराि करमुलकणक, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्मख, मराठेवले की चवभाग, मॉडन्व महाचवदालराज्य, पणा ले.
प्रा. रं. सी. करमुलकणक, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, रसाराज्यनशास चवभाग, मत्य संबई चवदापकीठेवले , मत्य संबई.
प्रा. र. ग. करमुलकणक, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, प्ाचणाचवजान चवभाग, राजाराम महाचवदालराज्य,

यत धोलहापी मूर.

डॉ. श्ामकांत करमुलकणक, एम.डकी.; डकी.सकी.पकी., चवय संस्कृचंस्कृतिवधने द्वैजाचनय, यलयणावर्ती न लचनय,
न लचनयल लॅबत धोर लेटरकी, पणा ले.
प्रा. स. वि. करमुलकणक, बकी.एस्कृसकी.; बकी.एड.; बकी.टकी.; एलल्एलल्.एम., प्ाधराज्यापय, लॉ यॉल लेज, पणा ले.
डॉ. अशवकोक रा. केळकर, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय, अनराज्यत धोचजंस्कृति भाषाचवजान, भाषाचवजान

प्गंस्कृति अधराज्यराज्यन य्हेंद्र, ड लेक्कन यॉल लेज, पणा ले.

शीमती इंदरमुमती केळकर, बकी. ए., सामाचजय याराज्य्वयत्यराज्य्या, पणा ले.
डॉ. गवको. रा. केळकर, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., स लेवाचनव संस्कृत्त शासज, नॅशनल य लेचमयल लॅबत धोर लेटरकी व
माजकी प्मख, रसाराज्यनशास चवभाग, नग चौरत धोसजकी वाचडराज्या महाचवदालराज्य, पणा ले.
शी. गवकोकिदशास्त्ी केळकर, वराज्यायरणांस्कृतिकीस्व; व लेदिाांस्कृतििी मूडामचणा, सहसत्य संपादिय, धीन ठेम्वयत धोश, वाई.
प्रा. म. वि. केळकर, प्ाधराज्यापय, चसडनहॅम वाचणाज्राज्य व अस्वशास महाचवदालराज्य, मत्य संबई.
शी. अ. वद. कवकोकड, जकी.डकी. आट्व (प्हेंसटग), अचधीन ठेयारकी, पणा ले महानगरपाचलया, पणा ले.

प्रा. ना. िा. कवकोगेकर, एम.एस्कृसकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय व प्मख, भग चौचंस्कृतियकी चवभाग, चमठेवले कीबाई
यॉल लेज ऑफ आट्वस अक अँड िग चौहान इनास्कृटट्ी मूट ऑफ साराज्यास, चवल लेपालसर्जे; पणा ले.

प्रा. सं. गवको. कवकोिाडकर, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय रसाराज्यनशास चवभाग, यकीरंस्कृति महाचवदालराज्य, मत्य संबई.

शी. िा. मवको. कवकोळेकर, बकी.एस्कृसकी.; बकी.टकी., स लेवाचनव संस्कृत्त उपप्ािाराज्य्व, मधीन ठेत धोजकी हाराज्यस्कृयी मूल, फलटणा;
यराड.
शी. ग. ह. खरे, इचंस्कृतिहास सत्य संशत धोधीन ठेय व ल लेखय; याराज्य्याधराज्यक, भारंस्कृति इचंस्कृतिहास सत्य संशत धोधीन ठेय मत्य संडळ, पणा ले.
प्रा. म. अ. खांडिे, एम.ए., प्ाधराज्यापय, भी मूगत धोल चवभाग, चवदिभ्व महाचवदालराज्य, अमरावंस्कृतिकी.
शी. वि. जोशी. खांडेकर, राज्यात्य संचत्यकी आर लेखय, मत्य संबई.
डॉ. क संस्कृ. का. खातरमु, एम.ए.; डकी.एस्कृसकी. (नॅट) (वॉस्या), नगरभी मूगत धोलशासज, बडत धोदि. ले
डॉ. प. रा. खानगांिकर, एम.ई.; पकीएच.डकी. (अम लेचरया), प्मख, धीन ठेांस्कृतिचवजान चवभाग,

चवश्व लेश्वरअयराज्या चरजनल यॉल लेज ऑफ एत्य संचजचनअसरग, नागपी मूर

डॉ. ि. सी. खरमुस्कृपे, एम.एस्कृसकी. (य संस्कृचष); पकीएच.डकी., यलगरू, मराठेवले वाडा य संस्कृचष चवदापकीठेवले , परभणाकी.
शी. अच्रमुत खवकोडिे, बकी.ए.; एलल्एलल्.बकी., माजकी सहसत्य संपादिय, मराठेवले की चवश्वयत धोश, वाई; सत्य संपादिय,
यसात्य संश माचसय, औरत्य संगाबादि.
शी. वि. गवको. खवकोबरेकर, एम.ए. (सत्य संशत धोधीन ठेन), सत्य संिालय, पराचभल लेख चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य, मत्य संबई.
प्रा. सरमु. क संस्कृ. गजोशीेंद्रगडकर, बकी.एस्कृसकी.; बकी.ई. (चसनवहल); एम.ई.; एम.एस.ई.; ए.एम.आय.ई.,

प्ाधराज्यापय, नवह टत धोचरराज्या ज्राज्यचबलकी ट लेन नयल इनास्कृटट्ी मूट, मत्य संबई.

प्रा. क संस्कृ. म. गद्रे, बकी.एजकी., स लेवाचनव संस्कृत्त अचधीन ठेयारकी, भारंस्कृतिकीराज्य हवामान खांस्कृति, ले पणा ले.
डॉ. ्. त्ं. गद्रे, जकी.बकी.वहकी.सकी., प्ािाराज्य्व, पशचवजान प्चशकणा प्यलप व सत्य संिालय, चवदागत्य संस
प्याशन, नागपी मूर.
शी. िा. रा. गद्, एम.एस्कृसकी. (य संस्कृचष), पकीय सत्य संरकणा अचधीन ठेयारकी, भांस्कृति सत्य संशत धोधीन ठेन य्हेंद्र, यज्वंस्कृति.
कै. कच. िा. गांगल, अचधीन ठेयारकी, उदत धोग सत्य संिालनालराज्य, मत्य संत्ालराज्य, मत्य संबई.
कै. शी. वि. गाडगीळ, एम.ए.; एलल्एलल्.बकी., अचधीन ठेव ंस्कृतिा, पणा ले.
कै. सी. ना. गाडगीळ, बकी.एस्कृसकी.; एम.बकी.बकी.एस., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, वनस्कृपचंस्कृतिचवजान चवभाग,

पणा ले चवदापकीठेवले ; प्ाधराज्यापय, हत्य संसराज प्ागजकी ठेवले ायरसकी महाचवदालराज्य, नाचसय.
शी. ना. स. गाडे, एम.ए., वाघेतत धोलकी (ंस्कृतिा. यत धोर लेगाव).

डॉ. वद. रा. गाडेकर, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी.; एफ.जकी.एस.; एफ.आय.ए.एस.; एफ.आय.जकी.ए.,
प्पाठेवले य, भी मूचवजान चवभाग, महाराजा सराज्याजकीराव चवदापकीठेवले , बडत धोदि ले.
प्रा. ना. तरमु. गाळकर, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय व प्मख, रसाराज्यनशास चवभाग, जानयकीदि लेवकी बजाज

चवजान महाचवदालराज्य, वधीन ठे्या.

प्रा. वि. गवको. गरमुजोशीर, बकी.ई. (चसनवहल) (ऑ.); एम.एस्कृसकी. (एत्य संचजचनअसरग); चडप.एच.ई.
(न लेदिलर्लंरस), प्ाधराज्यापय, स्कृसापत्यराज्य अचभराज्यात्य संचत्यकी चवभाग, अचभराज्यात्य संचत्यकी महाचवदालराज्य, यराड.
प्रा. का. र. गरमुपत, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, य संस्कृचषचवजान, पणा ले.
प्रा. रा. द. गरमुपते, एम.एस्कृसकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, भग चौचंस्कृतियकी चवभाग, रामनाराराज्यणा रूईराज्या

महाचवदालराज्य, मत्य संबई.

प्रा. ल. िा. गरमुजोशी्कर, एम.ए., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, गचणांस्कृति चवभाग, नवह टत धोचरराज्या ज्राज्यचबलकी ट लेन नयल
इनास्कृटट्ी मूट, मत्य संबई.
शी. जोशी. द. गोंधळेकर, जकी.डकी. आट्व (मत्य संबई), चड्लत धोमा इन फाइन आट्व (लत्य सं डन), श्री.  लेष भारंस्कृतिकीराज्य

चित्यार; सदिस्कृराज्य, लचलंस्कृति यला अयादिमकी; माजकी अचधीन ठेषांस्कृतिा, सर ज ले. ज ले. स्कृयी मूल ऑफ आट्व; माजकी यला
चवभाग प्मख, टाइम्स ऑफ इत्य संचडराज्या, मत्य संबई; माजकी यला सत्य संपादिय, मराठेवले की चवश्वयत धोश, वाई; पणा ले.
डॉ. सौ. कमल गवकोखले, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्याचपया, नग चौरत धोसजकी वाचडराज्या महाचवदालराज्य,

ल लेचखया व सत्य संशत धोचधीन ठेया, पणा ले.

डॉ. सौ. करमुसरमुम गवकोखले, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्याचपया व प्मख, प्ाचणाचवजान चवजान, आरल्.
य ले. ंस्कृतिलर लेजा यॉल लेज, उलहासनगर.

पणा ले.

डॉ. म. वि. गवकोखले, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्मख, मराठेवले की चवभाग, नग चौरत धोसजकी वाचडराज्या महाचवदालराज्य,

शी. मवको. ना. गवकोखले, बकी.एस्कृसकी., स लेवाचनव संस्कृत्त साहायराज्यय वांस्कृतिावरणावधने द्वैजाचनय, भारंस्कृतिकीराज्य हवामान
खांस्कृति ले, पणा ले.
शी. िा. परमु. गवकोखले, एम.एस्कृसकी. (य संस्कृचष), स लेवाचनव संस्कृत्त य संस्कृचष उपसत्य संिालय, सत्य संशत धोधीन ठेन आचणा चशकणा,

मत्य संबई चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य य संस्कृचषस लेवा; वाई.

शी. शी. परमु. गवकोखले, बकी.एस्कृसकी., ल लेखय, प्याशय, शासकीराज्य उपयरणाात्य संि ले यारखानदिार, सामाचजय
आचणा राजयकीराज्य याराज्य्वयंस्कृतिसर्जे, पणा ले.
डॉ. शी. ब. गवकोगटे, एम.ए.; पकीएच.डकी.; एम.एड.; बकी.एस्कृसकी. (ऑ.).; चडप.एड., माजकी प्ािाराज्य्व,

आबासाह लेब गरवार ले महाचवदालराज्य; सहसत्य संिालय, इत्य संचडराज्यन इनास्कृटट्ी मूट ऑफ एज्राज्यय लेशन, पणा ले.

प्रा. प. द. घन, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, भग चौचंस्कृतियकी चवभाग, जकी. एस. यॉल लेज, खामगाव.
प्रा. सौ. सरमुवशला प. धन, एम.एस्कृसकी.; बकी.टकी., प्ाधराज्याचपया, वनस्कृपचंस्कृतिचवभाग चवभाग, जकी. एस.
यॉल लेज, खामगाव.
शी. ब. ग. घिघिे, बकी.एस्कृसकी. (य संस्कृचष), सहराज्यत धोगकी अचधीन ठेयारकी, भारंस्कृतिकीराज्य य संस्कृचष अनसत्य संधीन ठेान सत्य संस्कृसा; य संस्कृचष

उपसत्य संिालय, वधीन ठे्या चजलहा; अधीन ठेकीकय, य संस्कृचष अचधीन ठेयारकी, नागपी मूर चवभाग; नागपी मूर.

डॉ. रा. वि. घाटे, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय व प्मख, रसाराज्यनशास चवभाग
आचणा उपप्ािाराज्य्व, स. प. महाचवदालराज्य, पणा ले.
कै. मरमु. मा. घाणेकर, एम.ए. (मराठेवले की); एम.ए. (सत्य संस्कृय संस्कृंस्कृति); डकीप.एड., स लेवाचनव संस्कृत्त चशकणा

उपसत्य संिालय, महाराष्ट्र राज्राज्य, पणा ले.

प्रा. वि. न. घारपरमुरे, बकी.एस्कृसकी. (ऑ.); एम.ई. (चसनवहल); डकी.एम.एस.ए.एम.आय.ई.,
प्ाधराज्यापय, स्कृसापत्यराज्य अचभराज्यात्य संचत्यकी, ंस्कृतिात्य संचत्य अधराज्यापय प्चशकणा महाचवदालराज्य, पणा ले.
कै. मवको. ल. चंद्रात्रे्, एम.एस्कृसकी. (गचणांस्कृति), स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, गचणांस्कृति चवभाग, अचभराज्यात्य संचत्यकी

महाचवदालराज्य, पणा ले.

डॉ. ई. गवको. चवहाण, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., प्मख, पशचवजान व दिगधीन ठेशास चवभाग, महात्यमा फल ले
य संस्कृचष चवदापकीठेवले , राहरकी (अहमदिनगर).
शी. रा. ना. चवहाण, ल लेखय व समाजयाराज्य्वयंस्कृति,सर्जे वाई.
डॉ. शी. वि. वचतळे, बकी.ई. (चसनवहल); पकीएच.डकी., स लेवाचनव संस्कृत्त सहसत्य संिालय, स्हें्ट्रल वॉटर अक अँड

पॉवर चरसि्व स्कृट लेशन, खडयवासला, पणा ले.

सौ. िासंती रा. वचन्मरमुळगरमुंद, एम.एस्कृसकी., माजकी प्ाधराज्याचपया, प लेमराज सारडा महाचवदालराज्य,
अहमदिनगर; पणा ले.
डॉ. गं. िा. वचपळ्णकर, डकी.एस्कृसकी. (बनारस), प्ाधराज्यापय व प्मख, भी मूचवजान व पराप्ाचणाचवजान

चवभाग, महाराष्ट्र ॲसत धोचसएशन फॉर चदि यनलटवह लेशन ऑफ साराज्यास, पणा ले.

डॉ. ि. कत्र. वचपळवकोणकर, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय व प्मख, भग चौचंस्कृतियकी
चवभाग, इास्कृटकीट्ी मूट ऑफ साराज्यास, मत्य संबई; पणा ले.
प्रा. शं. ल. चवकोरघडे, एम.एस्कृसकी., माजकी वांस्कृतिावरणाचवज, भारंस्कृतिकीराज्य हवामान खांस्कृति, ले पणा ले.
शी. मा. ल. चौंडे, बकी.ए. (ऑ.), वाई.
डॉ. द. सी. चौगले, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी. (अम लेचरया), प्ाधराज्यापय, वनस्कृपचंस्कृतिचवजान चवभाग,

यत धोयणा य संस्कृचष चवदापकीठेवले , दिापत धोलकी.

डॉ. भा. आ. चौगरमुल,े एम.एस.; पकीएच.डकी. (यॅचलफत धोरनराज्या), यलगरू, पत्य संजाबराव य संस्कृचष चवदापकीठेवले ,
अयत धोला.
कै. रा. मवको. चौधरी, बकी.एजकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, य संस्कृचषचवदा चवभाग, य संस्कृचष महाचवदालराज्य, पणा ले.
शी. िसंत सरमु. चौधरी, एम.ए., य्हेंजळ (ंस्कृतिा. वाई).
प्रा. के. जोशीगवजोशीत कसह, एम.ए.; एलल्एलल्.बकी., प्ाधराज्यापय व प्मख, इचंस्कृतिहास चवभाग, खालसा

महाचवदालराज्य, मत्य संबई.

प्रा. वदलीप जोशीगताप, एम.ए., माजकी प्ाधराज्यापय, मानवराज्य व वाचणाज्राज्य महाचवदालराज्य, वाई.
सौ. नंदा जोशीगताप, बकी.ए. (ऑ.), वाई.
शी. ्. कों. जोशीमदाडे, बकी.एस्कृसकी. (ऑ.), वाई.
शी. शी. रा. जोशीिळगेकर, बकी.एस्कृसकी. (ऑ.); बकी.एस्कृसकी. (ट लेक.), ंस्कृतिात्य संचत्य व वराज्यवस्कृसापन सल्ागार
(खादपदिास्व उदत धोग), मत्य संबई.
शी. प्रीतमकसह जोशीरमुनेजोशीा, एम.ए., याराज्य्वयारकी सत्य संिालय, जनवाणाकी मद्रणाालराज्य, पणा ले.
प्रा. अ. रा. जोशीवकोग, प्ाधराज्यापय, गवहामर्न्मेंट इनास्कृटट्ी मूट ऑफ सप्सटग ट ले नॉलॉजकी, मत्य संबई.
प्रा. क संस्कृ. िा. जोशीवकोग, राज्यात्य संचत्य अचभराज्यात्य संचत्यकी चवभाग, इत्य संचडराज्यन इनास्कृटट्ी मूट ऑफ ट ले नॉलॉजकी, मत्य संबई.
कै. वद. िा. जोशीवकोगळेकर, पकीएच.डकी., सल्ागार, स्हें्ट्रल बत धोड्व ऑफ इचरग लेशन अक अँड पॉवर (मत्य संत्ालराज्य,

भारंस्कृति सरयार), पणा ले.

प्रा. के. ल. जोशीवकोशी, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, दिी मूरसत्य संदि लेशवहन अचभराज्यात्य संचत्यकी, अचभराज्यात्य संचत्यकी

महाचवदालराज्य, पणा ले.

डॉ. गवको. वि. जोशीवकोशी. एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय व प्मख, वनस्कृपचंस्कृतिचवजान चवभाग, चशवाजकी
चवदापकीठेवले , यत धोलहापी मूर.
िैद चं. ग. जोशीवकोशी, एम.एस्कृसकी.; डकी.एस.ए.सकी.; आराज्यवसर्जेदिािाराज्य्व; वधने द्वैदिी मूडामचणा, खाजगकी वधने द्वैदय

वराज्यवसाराज्य व सामाननकीराज्य चिचयत्यसय, आराज्यवसर्जेचदिय चवभाग, ससी मून रुगणाालराज्य, पणा ले.

शीमती दम्ंती जोशीवकोशी, प्ख्यराज्यांस्कृति यथसय नंस्कृति्वयकी व ंस्कृतिज; अभ्यराज्यागंस्कृति न संस्कृत्यराज्ययला प्ाधराज्याचपया, खधने द्वैरागढ.
प्रा. ना. गवको. जोशीवकोशी, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, लत धोयमााराज्य चटळय म्राज्यचनचसपल म लेचडयल यॉल लेज,
मत्य संबई.

कै. ना. ह. जोशीवकोशी, आराज्यवसर्जेदि चवशारदि, सामाननकीराज्य सल्ागार, आराज्यवसर्जेदि भवन, मत्य संबई.
शी. परमु. वद. जोशीवकोशी, वाङ्मयाच्यमराज्य चवशारदि, पत्यार व ंस्कृतिचमळ-मराठेवले की शबदियत धोशाि ले सहसत्य संपादिय,
हधने द्वैदिराबादि (आत्य संध्र प्दि लेश).
डॉ. भा. गवको. जोशीवकोशी, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., मत्य संबई.
प्रा. म. वि. जोशीवकोशी, बकी.ई. (मत्य संबई); बकी.एस्कृसकी. (ट लेक.) (मक अँि लेस्कृटर); ए.एम.आय.ई., प्ाधराज्यापय,

अचभराज्यात्य संचत्यकी चवभाग, चडपाट्वम्हेंट ऑफ य लेचमयल ट ले नॉलॉजकी, मत्य संबई चवदापकीठेवले , मत्य संबई.

प्रा. मा. वि. जोशीवकोशी, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, प्ाचणाचवजान चवभाग, सत्य संगम लेश्वर महाचवदालराज्य,
सत धोलापी मूर.
प्रा. म संस्कृगांक जोशीवकोशी, प्ाधराज्यापय, र लेखायला व रत्य संगयला चवभाग, सर ज ले. ज ले. स्कृयी मूल ऑफ आट्व, मत्य संबई.
शी. रंगनारशास्त्ी जोशीवकोशी, साचहत्यराज्यशासकी (बनारस), सहसत्य संपादिय, धीन ठेम्वयत धोश, वाई.
शी. र. द्ा. जोशीवकोशी, बकी.एस्कृसकी. (ऑ.), वाई.
डॉ. र. वि. जोशीवकोशी, एम.एस्कृसकी. (मत्य संबई); पकीएच.डकी. (लकीरस-अम लेचरया), प्ाधराज्यापय व प्मख,

अनप्राज्य ंस्कृति भग चौचंस्कृतियकी चवभाग, ंस्कृतित्य संत्चवदा व अचभराज्यात्य संचत्यकी चवदाशाखा, महाराजा सराज्याजकीराव चवदापकीठेवले , बडत धोदि. ले

डॉ. रा. ना. जोशीवकोशी, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय, वनस्कृपचंस्कृतिचवजान चवभाग, मराठेवले वाडा
चवदापकीठेवले , औरत्य संगाबादि.
सौ. लीना जोशीवकोशी, बकी.एस्कृसकी. (ऑ.), पणा ले.
शी. िा. ना. जोशीवकोशी, बकी.एस्कृसकी. (य संस्कृचष), स लेवाचनव संस्कृत्त य संस्कृचष चवयास अचधीन ठेयारकी, य संस्कृचष चवभाग, महाराष्ट्र

राज्राज्य; यत धोलहापी मूर.

प्रा. वि. वभ. जोशीवकोशी, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, भग चौचंस्कृतियकी चवभाग, मधीन ठेत धोजकी महाचवदालराज्य, फलटणा.
शी. िेणीमाधिशास्त्ी जोशीवकोशी, आराज्यवसर्जेदिािाराज्य्व, आराज्यवसर्जेदिकीराज्य चिचयत्यसा वराज्यवसाराज्य, मत्य संबई.
डॉ. वश. द. जोशीवकोशी, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय व प्मख, सत्य संस्कृय संस्कृंस्कृति चवभाग, पणा ले चवदापकीठेवले , पणा ले.
शी. सी. बा. जोशीवकोशी, बकी.ई. (चसनवहल), खाजगकी सल्ागार, अचभराज्यत्य संंस्कृतिा व अधराज्यक, एस. बकी. जत धोशकी अक अँड
यत्य संपनकी चल., मत्य संबई.

कै. शी. रा. वटकेकर, पत्पत्य संचडंस्कृति, मत्य संबई.
सौ. इंद् वटळक, बकी.एस्कृसकी.; व संस्कृत्तपत्चवद लेंस्कृतिकील पदिचवया, व संस्कृत्तपत्कीराज्य सत्य संपादिन व ल लेखन; पणा ले.
कै. व्ं. द. वटळक, एम.ए.; बकी.एड., प्ाधराज्यापय, चवव लेयवरधीन ठेनकी महाचवदालराज्य, हधने द्वैदिराबादि (आत्य संध्र
प्दि लेश).
डॉ. गवको. त. टवकोणपी, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय, प्ाचणाचवजान चवभाग, पणा ले चवदापकीठेवले , पणा ले.

डॉ. त्ं. क संस्कृ. टवकोपे, एम.ए.; एलल्एलल्.बकी.; एलल्एलल्.डकी. (ऑ.) माजकी यलगरू, मत्य संबई चवदापकीठेवले ;
ॲडवहत धोय लेट, उच्च ाराज्याराज्यालराज्य, मत्य संबई; सदिस्कृराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य चवचधीन ठे आराज्यत धोग, मत्य संबई.
कै. मा. ग. टवकोळ,े एम.एस्कृसकी.; बकी.टकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, भग चौचंस्कृतियकी चवभाग, गत धोपाळ य संस्कृषणा

गत धोखल ले महाचवदालराज्य, यत धोलहापी मूर.

प्रा. आ. रे. वडस्झा, एम.ए., प्ाधराज्यापय, साराज्यास यॉल लेज, यराड.
डॉ. एस. बी. डेववहड, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी. (मक अँि लेस्कृटर), प्ाधराज्यापय व प्मख, वनस्कृपचंस्कृतिचवजान
चवभाग, पणा ले चवदापकीठेवले , पणा ले.
कै. िा. रा. ढमढेर,े एम.बकी.बकी.एस., खाजगकी वधने द्वैदयकीराज्य वराज्यवसाराज्य, पणा ले.
डॉ. ग. िा. तगारे, एम.ए.; पकीएच.डकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय व चशकणााचधीन ठेयारकी, महाराष्ट्र

चशकणास लेवा, सात्य संगलकी.

प्रा. ग. मं. तलगेरी, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, यकीटयचवजान चवभाग, य संस्कृचष महाचवदालराज्य, पणा ले.
शी. के. एल्. तलिार, चनव लेदिय, ऑल इत्य संचडराज्या र लेचडओ, नवकी चदिल्की.
डॉ. चं. रा. तळपदे, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय, रसाराज्यनशास चवभाग, यकीरंस्कृति
महाचवदालराज्य, मत्य संबई.
शी. गवकोकिद तळिलकर, सत्य संपादिय, महाराष्ट्र टाइम्स, मत्य संबई.
डॉ. कच. िा. तळिलकर, एम.डकी. (मत्य संबई.); एम.आरल्.सकी.पकी. (लत्य सं डन); एफ.सकी.सकी.पकी.

(राज्यी मू.एस.ए.), मानस लेवकी प्ाधराज्यापय, गक अँट म लेचडयल महाचवदालराज्य; मानस लेवकी चफचजचशराज्यन, गत धोयळदिास
ंस्कृति लेजपाल रुगणाालराज्य; खाजगकी हृद् रत धोगंस्कृतिज, मत्य संबई.
प्रा. मरमु. शं. तांबे, बकी.एस्कृसकी. (एत्य संचजचनअसरग), प्ाधराज्यापय, राज्यात्य संचत्य अचभराज्यात्य संचत्यकी चवभाग, न लेवहल

यॉल लेज ऑफ एत्य संचजचनअसरग, आय.एन.एस. चशवाजकी, लत धोणाावळा.

डॉ. रा. गवको. ताकिले, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., यलगरू, पणा ले चवदापकीठेवले , पणा ले.
डॉ. म. बा. ताटके, बकी.एस्कृसकी. (वह लेटरनरकी); एम.वहकी.एस्कृसकी., पशसत्य संवधीन ठे्वन उपसत्य संिालय व पदिचसद्धीस मदत ,
अवर सचिव, य संस्कृचष व सहयार चवभाग, मत्य संत्ालराज्य, मत्य संबई.
मरह्म जोशीे. सी. तारापवकोर, एम.ए.; एलल्एलल्.बकी., अचधीन ठेव ंस्कृतिा, हाराज्ययत धोट,्व मत्य संबई.

डॉ. मवको. द. तािडे, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय, भी मूगत धोल चवभाग, चशवाजकी चवदापकीठेवले , यत धोलहापी मूर.
शी. र. कों. दळिी, बकी.ए. (ऑ.), वाई.
डॉ. रा. ना. दांडेकर, एम.ए.; पकीएच.डकी., सत्य संस्कृय संस्कृंस्कृतिि ले गणाश्री. की प्ाधराज्यापय, पणा ले चवदापकीठेवले ; मानस लेवकी
सचिव, भात्य संडारयर प्ाच्या राज्यचवदा सत्य संशत धोधीन ठेन मत्य संचदिर, पणा ले.
सौ. नीला दातार, एम.ए., चशचकया, राउरय लेला (ओचरसा).
प्रा. वि. ग. दाढे, बकी.एम.ई. (राज्यी मू.एस.ए.), प्ािाराज्य्व, अचभराज्यात्य संचत्यकी महाचवदालराज्य, यराड.
डॉ. वि. भा. दामले, एम.डकी.; डकी.पकी.एच., खाजगकी वधने द्वैदयकीराज्य वराज्यवसाराज्य, मत्य संबई.

डॉ. करमुंजोशीवबहारी दास, एम.ए.; पकीएच.डकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय (ओचडराज्या), र लेवह लेाश्शाँ यॉल लेज,
यटय (ओचरसा); चवदापकीठेवले  अनदिान आराज्यत धोग परस्कृय संस्कृंस्कृति प्ाधराज्यापय.
डॉ. वि. गवको. दीघे, एम.ए.; पकीएच.डकी., स लेवाचनव संस्कृत्तकी वचरष सत्य संशत धोधीन ठेन अचधीन ठेयारकी, चशका मत्य संत्ालराज्य, नवकी

चदिल्की; मत्य संबई.

शी. प्र. वि. वदिाकर, एम.ए.; बकी.एड.; जकी. डकी. आट्व, यलाचनदिसर्जेशय, चफलम अक अँड ट लेचलनवहजन
इास्कृटकीट्ी मूट ऑफ इत्य संचडराज्या, पणा ले.
शी. गरमु. व्ं. वदिेकर, एम.ए., स लेवाचनव संस्कृत्त अचधीन ठेपरकीकय, पस्कृंस्कृतिय ले व प्याशन ले; चसचनराज्यर चरसि्व फ लेलत धो

(सहदिकी-उदिी मू्व), महात्यमा गात्य संधीन ठेकी म लेमत धोचरराज्यल चरसि्व स्हेंटर, मत्य संबई.

शी. क संस्कृ. द. दीवक्षत, एम.ए.; एलल्एलल्.बकी., स लेवाचनव संस्कृत्त य्हेंद्राचधीन ठेयारकी, आयाशवाणाकी, पणा ले.
प्रा. चं. ग. दीवक्षत, डकी.एम.ई.ई., स लेवाचनव संस्कृत्त प्मख, राज्यात्य संचत्य अचभराज्यात्य संचत्यकी चवभाग, सरयारकी
ंस्कृतित्य संत्चनय लेंस्कृतिन, पणा ले.
प्रा. ि. कच. दीवक्षत, एम.एस्कृसकी.; ए.एच.बकी.टकी.आय. (यानपी मूर), स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय,

रसाराज्यनशास चवभाग, प्ंस्कृतिाप यॉल लेज, अमळन लेर; पणा ले.

डॉ. शी. गं. दीवक्षत, जकी.बकी.वहकी.सकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्भारकी उपसत्य संिालय, पशवधने द्वैदयकीराज्य जधने द्वैव पदिास्व
चनरमंस्कृतिकी सत्य संस्कृसा, पणा ले; बत्य संगलत धोर (यन्याटय).
शी. हे. वि. दीवक्षत, डकी.एम.ई.ई. (यत धोअर ऑफ चसगनलस), चनव संस्कृत्त ल लेफ्ट. यन्वल, पणा ले.
डॉ. शां. भा. देि, एम.ए.; पकीएच.डकी., सत्य संिालय, ड लेक्कन यॉल लेज अक अँड पत धोस्कृट गॅज्राज्यएट चरसि्व

इनास्कृटट्ी मूट, पणा ले.

कै. त्ं. र. देिवगरीकर, बकी.ए. (ऑ.), अधराज्यक, महाराष्ट्र गात्य संधीन ठेकी स्कृमारय चनचधीन ठे, पणा ले.
प्रा. बा. र. देिधर, बकी.ए., गाराज्यय व सत्य संगकींस्कृतिज; सत्य संस्कृसापय, दि लेवधीन ठेर स्कृयी मूल ऑफ इत्य संचडराज्यन म्राज्यचझाय,
मत्य संबई; अधराज्यक, अचखल भारंस्कृतिकीराज्य गात्य संधीन ठेव्व महाचवदालराज्य मत्य संडळ, चमरज; माजकी सत्य संपादिय, सत्य संगकींस्कृति यला चवहार,
मत्य संबई.

कै. िा. िा. देिधर, एम.बकी.बकी.एस., खाजगकी वधने द्वैदयकीराज्य वराज्यवसाराज्य, र लेवदित्य संडा.
डॉ. परमु. जोशी. देिरस, एम.एस्कृसकी.; एलल्एलल्.बकी.; पकीएच.डकी. (डन लेलम), स लेवाचनव संस्कृत्त उपसत्य संिालय व
प्मख, यकीटयचवजान चवभाग, हाफचयन इास्कृटकीट्ी मूट, मत्य संबई.

प्रा. अरकिद देशपांडे, एम.ए., प्पाठेवले य, इचंस्कृतिहास चवभाग, पणा ले चवदापकीठेवले , पणा ले.
डॉ. गरमु. गरमु. देशपांडे, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी.; एफ.जकी.एस. (भारंस्कृति), प्पाठेवले य, भी मूचवजान चवभाग,
पणा ले चवदापकीठेवले , पणा ले.
शी. जोशी. र. देशपांडे, बकी.एस्कृसकी., अचधीन ठेयारकी, बक अँय ऑफ महाराष्ट्र, शाखा अयली मूज (चज. सत धोलापी मूर).
शी. िामनराि हवर देशपांडे, एफ.सकी.ए., सत्य संगकींस्कृतिज व ल लेखय, िाट्वड्व अयअकौंटत्य संट व ज्राज्य लेष भागकीदिार,

म ले. बाटलकीबत धोई अक अँड परत धोचहंस्कृति िाट्वड्व अयअकौंटत्य संरस, मत्य संबई.

डॉ. शं. र. देशपांडे, एम.एस्कृसकी; पकीएच.डकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, वनस्कृपचंस्कृतिचवजान चवभाग, स. प.
महाचवदालराज्य, पणा ले.

डॉ. स. ह. देशपांडे, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय, अस्वशास शाखा (य संस्कृचष अस्वशास चवभाग),
मत्य संबई चवदापकीठेवले , मत्य संबई; सदिस्कृराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य साचहत्यराज्य सत्य संस्कृय संस्कृचंस्कृति मत्य संडळ.
प्रा. सरमुधाकर देशपांडे, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय वनस्कृपचंस्कृतिचवजान चवभाग व प्मख, जकीवचवजान

चवभाग, आरल्. डकी. नॅशनल यॉल लेज, मत्य संबई.

प्रा. जा. मा. देशपांडे, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय व प्मख, रसाराज्यनशास चवभाग, एनलफास्कृटन
महाचवदालराज्य, मत्य संबई.
डॉ. ्. वि. देशमरमुख, बकी.एस्कृसकी.; एम.ई. (धीन ठेांस्कृतिचवजान); एम.ई. (राज्यात्य संचत्य); पकीएच.डकी.;

ए.एम.आय.ई., प्ाधराज्यापय व प्मख, धीन ठेांस्कृतिचवजान व उत्यपादिन अचभराज्यात्य संचत्यकी चवभाग, सरयारकी ंस्कृतित्य संत्चनय लेंस्कृतिन,
पणा ले.
प्रा. वग. द. देकशगकर, बकी.ए. (ऑ.) (लत्य सं डन); एम.ए. (राज्य लेल), प्ाधराज्यापय, चिनकी इचंस्कृतिहास, भाषा व

वाङ्मयाच्यमराज्य; सल्ागार सत्य संपादिय, ‘िाराज्यनकीज चरपत धोट्व’, नवकी चदिल्की.

डॉ. शांवतनार देसाई, एम.ए.; पकीएच.डकी.; पकी.जकी.चडप. (लकीरस), प्चसद्धीस मदत  यन्नड यसायादित्य संबरकीयार; प्ाधराज्यापय व प्मख, इत्य संगजकी चवभाग, चशवाजकी चवदापकीठेवले , यत धोलहापी मूर.
प्रा. करमु. वि. पं. दोंदे, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्याचपया, वनस्कृपचंस्कृतिचवजान चवभाग, साराज्यास यॉल लेज, नागपी मूर.
डॉ. सं. क संस्कृ. दवकोरगे, एम.एस्कृसकी. (य संस्कृचष.); पकीएच.डकी., अचधीन ठेषांस्कृतिा, य संस्कृचष चवदाशाखा, महात्यमा फल ले

य संस्कृचष चवदापकीठेवले , राहरकी (अहमदिनगर).

डॉ. शीमती िसरमुधा धागमिार, एम.ए. (मत्य संबई); एम.ए. (ऑ स.); एलल्एलल्.बकी. (मत्य संबई);
पकीएच.डकी., (लत्य सं डन), प्ाधराज्याचपया, चवचधीन ठे चवभाग, पणा ले चवदापकीठेवले , पणा ले.
शी. भा. वि. धारप, बकी.ई., चित्पट ंस्कृतित्य संत्ज, चवंस्कृतिरय, चनम्यांस्कृति; ले चित्पट चवषराज्यय अभ्यराज्यासय, ल लेखय;

मालय, अलया टॉयकीज, पणा ले.

शी. ए. रा. धोंगडे, बकी.ए.; बकी.यॉम. (लत्य सं डन), स लेवाचनव संस्कृत्त चशकणा सत्य संिालय, महाराष्ट्र राज्राज्य, पणा ले.
प्रा. म. िा. धोंड, एम.ए.; एलल्एलल्.बकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, मराठेवले की चवभाग, एनलफास्कृटन
महाचवदालराज्य; स लेवाचनव संस्कृत्त सत्य संिालय, मराठेवले की सत्य संशत धोधीन ठेन मत्य संडळ, मत्य संबई; सत्य संपादिय, मराठेवले की वाङ्मयाच्यमराज्ययत धोश, मत्य संबई.
शी. ि. वि. नगरकर, एम.ए.; आय.पकी.एस., पत धोलकीस महाचनरकीकय, महाराष्ट्र राज्राज्य, मत्य संबई.

डॉ. भवको. सरमुं. निलकर, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी.; एफ.बकी.एस., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, इनास्कृटट्ी मूट
ऑफ साराज्यास, मत्य संबई; स लेवाचनव संस्कृत्त सत्य संशत धोधीन ठेय शासज, इत्य संचडराज्यन यग चौनासल ऑफ ॲचगयलिरल चरसि्व, नवकी
चदिल्की; मत्य संबई.

शी. बाप्राि नाईक, बकी.ए.; चड्लत धोमा इन सप्सटग ट ले नॉलॉजकी, फ लेलत धो-इत्य संचडराज्यन स्कृटक अँडड्वस
इनास्कृटट्ी मूट, नवकी चदिल्की; फ लेलत धो-रॉराज्यल सत धोसाराज्यटकी ऑफ आरस्व, लत्य सं डन; स लेवाचनव संस्कृत्त उपसत्य संिालय, शासयकीराज्य

मद्रणा व ल लेखन सामगकी सत्य संिालनालराज्य, मत्य संबई; माजकी चनराज्यत्य संत्य, महाराष्ट्र राज्राज्य पाठ्यपस्कृंस्कृतिय मत्य संडळ; सदिस्कृराज्य,
महाराष्ट्र राज्राज्य साचहत्यराज्य सत्य संस्कृय संस्कृचंस्कृति मत्य संडळ, मत्य संबई.
डॉ. म. क संस्कृ. नाईक, एम.ए.; पकीएच.डकी.; ए.एम. (प लेनचसलवह लेचनराज्या), प्ाधराज्यापय व प्मख, इत्य संगजकी

चवभाग, यन्याटय चवदापकीठेवले , धीन ठेारवाड (यन्याटय).

डॉ. सरमु. क संस्कृ. नागले, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., प्ॉड शन मॅन लेजर (य लेचमयलस), आफाचल
फाम्यास्कृराज्यचटयल यत्य संपनकी, अत्य संधीन ठे लेरकी, मत्य संबई.

शी. म. का. ना्किडी, बकी.एस्कृसकी. (ऑ.), वाई.
शी. ्. रा. नेने, एम.एस्कृसकी., स लेवाचनव संस्कृत्त अचधीन ठेयारकी, भारंस्कृतिकीराज्य हवामान खांस्कृति ले; सदिस्कृराज्य, ज्राज्यत धोचंस्कृतिरवदा
पचरसत्य संस्कृसा, पणा ले.
प्रा. ि. प्र. नेरलेकर, एलल्एलल्.बकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, लॉ. यॉल लेज; वयकील, पणा ले.
शी. बाळ जोशी. पंवडत, एम.ए.; एलल्एलल्.बकी.; साचहत्यराज्य चवशारदि, क्रकीडासमकीकय व ल लेखय, पणा ले.
सौ. भाग्शी अ. पंवडत, बकी. ए.; चड्लत धोमा इन जरल्नॅचलझाम, वाई.
शी. ि. प्र. पंवडत, बकी.एस्कृसकी. (ऑ.) (मत्य संबई); एम.एस. (रसाराज्यनशास) (अम लेचरया), खाजगकी

उदत धोग व वराज्यापार, मत्य संबई.

शी. मा. भ. पंत, बकी.एस्कृसकी.; बकी.टकी., अचधीन ठेयारकी, भारंस्कृतिकीराज्य हवामान खांस्कृति, ले पणा ले.
प्रा. मा. िा. पटिध्कन, एम.ए., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, सत्य संस्कृय संस्कृंस्कृति व प्ाय संस्कृंस्कृति भाषा-साचहत्यराज्य चवभाग,
फगराज्य्वसन महाचवदालराज्य, पणा ले.
प्रा. शां. द. पटिध्कन, माजकी सहसत्य संपादिय, श लेंस्कृतियकी व श लेंस्कृतियरकी, पणा ले.
सौ. शरमुभदा अ. पटिध्कन, एम.एस.ए.एम. (गजरांस्कृति आराज्यवसर्जेदि चवदापकीठेवले ), खाजगकी वधने द्वैदयकीराज्य

वराज्यवसाराज्य, मत्य संबई.

डॉ. ्रमु. म. पठाण, एम.ए.; बकी.टकी.; पकीएच.डकी. (मराठेवले की); पकीएच.डकी. (सहदिकी), प्मख, मराठेवले की
चवभाग, मराठेवले वाडा चवदापकीठेवले , औरत्य संगाबादि; सदिस्कृराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य साचहत्यराज्य सत्य संस्कृय संस्कृचंस्कृति मत्य संडळ.
डॉ. स. ्. परांजोशीपे, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी.; एफ.ए.झा लेड.; डकी.ए.एस.एफ. (मत्य संबई), प्ाधराज्यापय,

प्ाचणाचवजान चवभाग व प्मख, जकीवचवजान चवभाग, मॉडन्व यॉल लेज, पणा ले; खाजगकी वधने द्वैदयकीराज्य वराज्यवसाराज्य, पणा ले.

प्रा. शं. आ. परांडेकर, एम.एस्कृसकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ािाराज्य्व, जनंस्कृतिा महाचवदालराज्य (दि लेवित्य संदि यॉल लेज),
अज्वननगर; स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, राजाराम महाचवदालराज्य, यत धोलहापी मूर.
डॉ. सौ. कसधरमु. अ. पराडकर, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्याचपया वनस्कृपचंस्कृतिचवजान चवभाग,

गवहामर्न्मेंट इास्कृटकीट्ी मूट ऑफ साराज्यास, नागपी मूर.

प्रा. चं. ता. पिार, एम.ए., प्ाधराज्यापय, भी मूगत धोल चवभाग, चशवाजकी चवदापकीठेवले , यत धोलहापी मूर.

डॉ. सरमुधाकर पिार, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय, मराठेवले की चवभाग, मराठेवले वाडा चवदापकीठेवले ,
औरत्य संगाबादि.
डॉ. म. प. पांडे, पकीएच.डकी., प्पाठेवले य व प्मख, रचशराज्यन चवभाग, स्हें्ट्रल इनास्कृटट्ी मूट ऑफ इत्य संनगलश

अक अँड फॉचरन लक अँगव लेचजस, हधने द्वैदिराबादि (आत्य संध्र प्दि लेश).

कै. ना. वि. पाटणकर, एम.ए.; एम.एड., प्ाधराज्यापय, चटळय यॉल लेज ऑफ एज्राज्यय लेशन, पणा ले.
प्रा. मा. वि. पाटणकर, एम.ई. (चसनवहल); ए.एम.आय.ई., प्ाधराज्यापय, स्कृसापत्यराज्य अचभराज्यात्य संचत्यकी
चवभाग, अचभराज्यात्य संचत्यकी महाचवदालराज्य, औरत्य संगाबादि.
डॉ. अ. व्ं. पाटील, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय, महात्यमा फल ले य संस्कृचष चवदापकीठेवले , राहरकी

(चज. अहमदिनगर).

प्रा. भ. दे. पाटील, एम.ए.; बकी.टकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, राजाराम महाचवदालराज्य, यत धोलहापी मूर.

कै. म. परमु. पाटील, बकी.ए.; एलल्एलल्.बकी., माजकी मत्य संत्की, भी मूंस्कृतिपी मूव्व मत्य संबई राज्राज्य, ब लेळगाव.
डॉ. शा. दा. पाटील, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय, वनस्कृपचंस्कृतिचवजान चवभाग, पणा ले चवदापकीठेवले ,
पणा ले.
शी. ह. कच. पाटील, बकी.एजकी., स लेवाचनव संस्कृत्त अधीन ठेकीकय, श लेंस्कृतियकी शाळा (मात्य संजरकी); चनरकीकय, श लेंस्कृतियकी

शाळा, मत्य संबई राज्राज्य; पणा ले.

प्रा. सरमु. परमुं. पाठक, एम.ए., प्ाधराज्यापय, भी मूगत धोल चवभाग, ब संस्कृहामहाराष्ट्र वाचणाज्राज्य महाचवदालराज्य, पणा ले.
डॉ. ि. स. पानसरे, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., सत्य संशत धोधीन ठेय, नॅशनल य लेचमयल लॅबत धोर लेटरकी, पणा ले.
शीमती सरमुमती पा्गािकर, बकी.ए.; बकी.टकी., बालसाचहत्यराज्य ल लेचखया, साहायराज्यय चशकणा चनरकीचकया,
मत्य संबई.
डॉ. शीमती इंदरमुमवत पारीख, एलल्.सकी.पकी.एस. (मत्य संबई), मत्य संबई.

पणा ले.

प्रा. प्र. आ. परमुरवकोवहत, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय व प्मख, प्ाचणाचवजान चवभाग, स. प. महाचवदालराज्य,

डॉ. बा. ल. परमुरवकोवहत, एम.एस. (अम लेचरया), प्मख, चवय संस्कृचंस्कृतिचवजान चवभाग, पत्य संजाबराव य संस्कृचष
चवदापकीठेवले , अयत धोला.

पणा ले.

प्रा. िा. ल. परमुरवकोवहत, एम.एस्कृसकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, भग चौचंस्कृतियकी चवभाग, फगराज्य्वसन महाचवदालराज्य,

कै. अ. द. परमुसाळकर, एम.ए.; एलल्एलल्.बकी.; पकीएच.डकी., स लेवाचनव संस्कृत्त सत्य संिालय व प्ाधराज्यापय,
भात्य संडारयर प्ाच्या राज्यचवदा सत्य संशत धोधीन ठेन मत्य संचदिर, पणा ले; माजकी उपसत्य संिालय ंस्कृतिसा उपसत्य संपादिय, इचंस्कृतिहास चवभाग व
इचंस्कृतिहास गत्य संसमाला, भारंस्कृतिकीराज्य चवदाभवन, मत्य संबई.

प्रा. सरमु. न. पेंडसे, एम.ए., प्ाधराज्यापय, सत्य संस्कृय संस्कृंस्कृति चवभाग, चवदिभ्व महाचवदालराज्य, अमरावंस्कृतिकी.
शी. वि. गवको. पेंढारकर, स लेवाचनव संस्कृत्त याराज्य्वयारकी सत्य संिालय, चरझावह्व बॅय ऑफ इत्य संचडराज्या, मत्य संबई;
अस्वसल्ागार, बक अँय ऑफ टात्य संझााचनराज्या, दिार लेसलाम.
शी. प्रकाश पेठे, जकी.डकी.आि्व.; ए.आय.आय.ए., वास्कृंस्कृतिचशलपज, बडत धोदि ले.
डॉ. म. प. पेठे, एम.ए.; पकीएच.डकी.; चडप.चलब, गत्य संसपाल, जराज्ययर गत्य संसालराज्य, पणा ले चवदापकीठेवले , पणा ले.

प्रा. रा. ना. पवकोखरकर, एम.एस्कृसकी. (य संस्कृचष); रा. भा. प्वकीणा, प्ाधराज्यापय, यकीटयचवजान चवभाग,
महात्यमा फल ले य संस्कृचष चवदापकीठेवले , राहरकी (अहमदिनगर).
शीमती प्रवतभा पवकोरे, एम.ए., अचधीन ठेवराज्याख्यराज्यांस्कृतिकी, सत्य संघेतवकी य लेशरकी यला व वाचणाज्राज्य महाचवदालराज्य,

सििवड, पणा ले.

कै. ना. ह. फडके, एम.ए., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, गचणांस्कृति चवभाग यकीरंस्कृति महाचवदालराज्य, मत्य संबई.
डॉ. भालचंद्र फडके, एम.ए.; बकी.टकी.; पकीएच.डकी., अचधीन ठेवराज्याख्यराज्यांस्कृतिा, मराठेवले की चवभाग, पणा ले चवदापकीठेवले ,
पणा ले.
प्रा. वि. शं. फडके, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, भी मूगत धोल चवभाग, यकीरंस्कृति महाचवदालराज्य, मत्य संबई.

प्रा. ना. अ. फडणीस, एम.एस्कृसकी. (य संस्कृचष), प्ाधराज्यापय व प्मख, उदानचवजान चवभाग, महात्यमा फल ले
य संस्कृचष चवदापकीठेवले , राहरकी (अहमदिनगर).
शी. शं. द. फणसळकर, बकी.ई. (चसनवहल), स लेवाचनव संस्कृत्त मख्यराज्य सत्य संशत धोधीन ठेन अचधीन ठेयारकी, स्हें्ट्रल वॉटर

अक अँड पॉवर चरसि्व स्कृट लेशन, खडयवासला, पणा ले.

शी. श. ग. फाटक, सपचरट्हेंड्हेंट, चरसि्व अक अँड ड लेवहलपम्हेंट, चयलर्लोस्कृयर ब्रदिस्व चल., चयलर्लोस्कृयरवाडकी
(चज. सात्य संगलकी).
शी. धै. शं. फाळके, बकी.एस्कृसकी. (ऑ.), सांस्कृतिारा रत धोड (ंस्कृतिा. यत धोर लेगाव).
डॉ. चंद्रकांत बांवदिडेकर, एम.ए.; पकीएच.डकी., अचधीन ठेवराज्याख्यराज्यांस्कृतिा, सहदिकी चवभाग, पणा ले चवदापकीठेवले , पणा ले.
प्रा. प्र. ह. बांवदिडेकर, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, रसाराज्यनशास चवभाग, राजाराम महाचवदालराज्य,

यत धोलहापी मूर.

डॉ. गं. वि. बापट, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय, इत्य संगजकी चवभाग, वाचडराज्या महाचवदालराज्य, पणा ले.
डॉ. परमु. वि. बापट, एम.ए.; ए.एम.; पकीएच.डकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, पणा ले व चदिल्की चवदापकीठेवले ;
पणा ले.
शी. प्र. रा. बापट, बकी.ई. (इल लेन ्ट्रयल); बकी.ई. (म लेक.); डकी.आय.एम; िाट्वड्व एत्य संचजचनअर,

(राज्यी मू.य ले.); िाट्वड्व एत्य संचजचनअर (भारंस्कृति); एफ.आय.ई. (भारंस्कृति); एम.आय.ई.ई. (राज्यी मू.य ले.); चसचनराज्यर म्हेंबर,

आय.ई.ई.ई. (अम लेचरया), प्मख वराज्यवस्कृसापय, ंस्कृतिात्य संचत्य चवभाग, ग लेस्कृट यकीन चवलराज्यम्स चल., चप्चसझान प् लेससगज
चडनवहजन, मत्य संबई.

कै. शी. ह. बापट, जकी.बकी.वहकी.सकी. (मत्य संबई), स लेवाचनव संस्कृत्त पशसत्य संवधीन ठे्वन उपसत्य संिालय, पणा ले.
शी. ड डॅवनअल इला्जोशीा बेंजोशीावमन (गडकर), बकी.ए.; चड्लत धोमा इन जरल् नॅचलझाम, नॅशनल य लेचमयल
लॅबत धोर लेटरकी, पणा ले.
शी. कच. रा. बोंद्रे, बकी. यॉम., उपाधराज्यक, मायसर्जेसटग, चयलर्लोस्कृयर ऑइल एत्य संचजास चल., पणा ले.
शी. सरमु. ि. बवकोराटे, बकी.ए. (ऑ.), वाई.
करमु. माधरमुरी ब्रहे, एम.ए., वाई.
डॉ. गरमुलाबदास ब्रवकोकर, बकी.ए., गजरांस्कृतिकी ल लेखय, मत्य संबई.

डॉ. गवको. के. भट, एम.ए.; पकीएच.डकी., सत्य संिालय, भात्य संडारयर प्ाच्या राज्यचवदा सत्य संशत धोधीन ठेन मत्य संचदिर, पणा ले.
डॉ. अ. रा. भडकमकर, एम.बकी.बकी.एस. (मत्य संबई); बकी.एस्कृसकी. (म लेचडयल) (मत्य संबई); एम.एस्कृसकी.
(म लेचडयल) (पणा ले), प्ाधराज्यापय, शरकीरचक्रराज्याचवजान, बकी. ज ले. म लेचडयल यॉल लेज, पणा ले.
प्रा. अ. वि. भागित, एम.ए., प्ाधराज्यापय, भी मूगत धोल चवभाग, फगराज्य्वसन महाचवदालराज्य, पणा ले.
शीमती दरमुग्या भागित, एम.ए., ल लेचखया, मत्य संबई.
शी. भा. वि. भागित, एफ.सकी.आय.; ए.सकी.आरल्.ए.; डकी.यॉम., भी मूदृशराज्य वास्कृंस्कृतिचशलपज व

उदानचवदा सल्ागार, पणा ले.

डॉ. ्. त्ं. भालेराि, एम.बकी.बकी.एस., खाजगकी वधने द्वैदयकीराज्य वराज्यवसाराज्य, वाई.

प्रा. शी. द. भािे, बकी.ए.; एम.एस्कृसकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय व प्मख, भग चौचंस्कृतियकी चवभाग व उपप्ािाराज्य्व,
स. प. महाचवदालराज्य, पणा ले.
डॉ. टी. भास्कृकरन, एम.ए. (मलराज्याळम); एम.ए. (सत्य संस्कृय संस्कृंस्कृति); पकीएच.डकी., प्पाठेवले य, मलराज्याळम

चवभाग, य लेरळ चवदापकीठेवले , चत्व्हेंद्रम.

शी. गं. का. वभडे, बकी.ई. (चसनवहल); एलल्.एस.जकी.डकी.; एम.आय.ई. (भारंस्कृति); एफ.आय.वहकी.
(चदिल्की), सल्ागार अचभराज्यत्य संंस्कृतिा व मी मूलराज्य चनधीन ठे्यारणा अचधीन ठेयारकी, भारंस्कृति सरयार; स लेवाचनव संस्कृत्त ग संस्कृहचनम्याणा आराज्य ंस्कृति,
चवदिभ्व हग चौससग बत धोड,्व नागपी मूर.

कै. ब. िा. वभडे, एम.एस्कृसकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, रसाराज्यनशास चवभाग, स. प. महाचवदालराज्य,
पणा ले.

पणा ले.

डॉ. र. द. वभडे, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय, भग चौचंस्कृतियकी चवभाग, फगराज्य्वसन महाचवदालराज्य,

डॉ. वि. वि. वभडे, एम.ए.; पकीएच.डकी.; यावराज्यंस्कृतिकीस्व; राज्यचजयिी मूडामचणा; श्री. ग चौंस्कृतिालत्य सं यार, प्पाठेवले य, पणा ले
चवदापकीठेवले , पणा ले.

मत्य संबई.

डॉ. सरमुभाष भेणडे, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय व प्मख, अस्वशास चवभाग, यकीरंस्कृति महाचवदालराज्य,

प्रा. द. पां. भवकोरे, एम.एस्कृसकी. (य संस्कृचष), प्ाधराज्यापय, उदानचवदा चवभाग, य संस्कृचष महाचवदालराज्य, पणा ले.
प्रा. रा. वजोशी. भवकोसले, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, य संस्कृचष महाचवदालराज्य, अयत धोला.
प्रा. भा. ल. भवकोळे, एम.ए., अचधीन ठेवराज्याख्यराज्यांस्कृतिा, राज्राज्यशास चवभाग, नागपी मूर चवदापकीठेवले ; सदिस्कृराज्य,
महाराष्ट्र राज्राज्य साचहत्यराज्य सत्य संस्कृय संस्कृचंस्कृति मत्य संडळ, मत्य संबई; नागपी मूर.
प्रा. अरकिद मंगरूळकर, एम.ए.; सत्य संगकींस्कृतिज, स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय व प्मख, सत्य संस्कृय संस्कृंस्कृति-प्ाय संस्कृंस्कृति

चवभाग, स. प. महाचवदालराज्य, पणा ले.

प्रा. रा. म. मराठे, एम.ए.; एलल्एलल्.बकी.; एम.एड., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ािाराज्य्व, यॉल लेज ऑफ एज्राज्यय लेशन,
धीन ठेळ ले; पणा ले.
सौ. चतरमुरा मांढरे, एम.ए., वाई.
डॉ. म. शी. माटे, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्पाठेवले य, प्ािकीन भारंस्कृतिकीराज्य इचंस्कृतिहास व सत्य संस्कृय संस्कृचंस्कृति आचणा

परांस्कृतित्वचवदा, ड लेक्कन यॉल लेज, पणा ले.

प्रा. वमकलद मालशे, एम.ए.; चड्लत धोमा इन म्राज्यचझाय (मत्य संबई), प्ाधराज्यापय, मत्य संबई चवदापकीठेवले , मत्य संबई.
डॉ. िा. वि. वमराशी, एम.ए.; सामााराज्य डकी.चलट. (मत्य संबई, सागर व नागपी मूर), स लेवाचनव संस्कृत्त प्ािाराज्य्व व

प्ाधराज्यापय, सत्य संस्कृय संस्कृंस्कृति चवभाग, चवदिभ्व महाचवदालराज्य, अमरावंस्कृतिकी; भी मूंस्कृतिपी मूव्व सामााराज्य सत्य संिालय, पदिवराज्यत्तर चवभाग
(मानवराज्य शाखा); सामााराज्य प्ाधराज्यापय, प्ािकीन भारंस्कृतिकीराज्य इचंस्कृतिहास आचणा सत्य संस्कृय संस्कृचंस्कृति, नागपी मूर चवदापकीठेवले , नागपी मूर.

डॉ. नरेंद्र वमश, एम.ए. (चवश्वभारंस्कृतिकी); पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय (ओचडराज्या), चवश्वभारंस्कृतिकी,

शात्य संचंस्कृतिचनय लेंस्कृतिन (प. बत्य संगाल).

प्रा. रा. के. मरमुटाटकर, एम.ए., प्पाठेवले य व प्मख, मानवशास चवभाग, पणा ले चवदापकीठेवले , पणा ले.
शी. अरकिद मरमुळगािकर, अभ्यराज्यागंस्कृति अचधीन ठेवराज्याख्यराज्यांस्कृतिा, सत्य संगकींस्कृति चवभाग, मत्य संबई चवदापकीठेवले , मत्य संबई.

शी. वि. आ. मरमुळे, बकी.एस्कृसकी. (ऑ.), वाई.
डॉ. म. अ. मेंहेंदळे, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय, सत्य संस्कृय संस्कृंस्कृति चवभाग, ड लेक्कन यॉल लेज, पणा ले.
शी. ि. बा. मेहेंदळे, बकी. ई. (म लेयॅचनयल व इल लेन ्ट्रयल) (ऑ.); एम.आय.ई., खाजगकी अचभराज्यत्य संंस्कृतिा
व यत्य संत्ाटदिार, पणा ले.
प्रा. प्. गं. मवकोघे, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, य संस्कृचष महाचवदालराज्य, नागपी मूर.
डॉ. रा. शा. मवकोरखंडीकर, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्पाठेवले य, राज्राज्यशास चवभाग, मराठेवले वाडा चवदापकीठेवले ,

औरत्य संगाबादि.

डॉ. सौ. लता मवकोहरीर, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्मख, मराठेवले की चवभाग, डॉ. सग चौ. पाठेवले य मचहला यला
महाचवदालराज्य, औरत्य संगाबादि.
डॉ. एफ. जोशीे. वबलेस्कृकॉवह ्ानसेन, पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय, यत धोपनह लेगन चवदापकीठेवले , यत धोपनह लेगन

(ड लेामाय्व).

शी. ह. व्ं. ्ादक, बकी.एजकी.; बकी.टकी., स लेवाचनव संस्कृत्त चशकय, द्रचवड हाराज्यस्कृयी मूल, वाई.
शीमती पदमा रंगाचारी, एम.ए.; चड्लत धोमा इन म्राज्यचझाय, अचधीन ठेवराज्याख्यराज्यांस्कृतिकी, यन्याटय सत्य संगकींस्कृति, मत्य संबई
चवदापकीठेवले , मत्य संबई.
प्रा. म. रा. राईलकर, एम.एस्कृसकी. (गचणांस्कृति); एम.एस्कृसकी. (सात्य संनख्यराज्ययकी), प्ाधराज्यापय, गचणांस्कृति चवभाग

स. प. महाचवदालराज्य, पणा ले.

डॉ. वि. ्. राजोशीवकोपाध्े, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, भग चौचंस्कृतियकी चवभाग, इत्य संचडराज्यन
इनास्कृटट्ी मूट ऑफ ट ले नॉलॉजकी, खरगपी मूर (प. बत्य संगाल); नागपी मूर.

मत्य संबई.

प्रा. अशवकोक रानडे, एम.ए.; एलल्एलल्.बकी.; सत्य संगकींस्कृतिािाराज्य्व, सत्य संिालय, मत्य संबई चवदापकीठेवले  सत्य संगकींस्कृति य्हेंद्र,

डॉ. द. र. रानडे, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी.; एफ.ई.एस.आय, प्पाठेवले य, प्ाचणाचवजान चवभाग, पणा ले
चवदापकीठेवले , पणा ले.
डॉ. म. आ. रानडे, एलल्.सकी.पकी.एस., खाजगकी वधने द्वैदयकीराज्य वराज्यवसाराज्य, मत्य संबई.
डॉ. ि. दी. राि, एम.ए.; पकीएच.डकी., माजकी प्पाठेवले य व प्मख, इचंस्कृतिहास चवभाग, चशवाजकी

चवदापकीठेवले , यत धोलहापी मूर.

शी. स. के. रईकर, एम.एस्कृसकी. (य संस्कृचष), गही मू ग लेरवा यवयशासज, गही मू ग लेरवा सत्य संशत धोधीन ठेन य्हेंद्र,

महाबळ लेश्वर.

डॉ. दी. िा. रेग,े बकी.एस्कृसकी. (ऑ.); बकी.एस्कृसकी. (ट लेक.); पकीएच.डकी. (ट लेक.), प्ाधराज्यापय, फी मूड
ट ले नॉलॉजकी चडनवहजन, चडपाट्वम्हेंट ऑफ य लेचमयल ट ले नॉलॉजकी, मत्य संबई चवदापकीठेवले , मत्य संबई.
प्रा. मे. परमुं. रेगे, एम.ए., माजकी प्ाधराज्यापय व प्मख, ंस्कृतित्वजान चवभाग, यकीरंस्कृति महाचवदालराज्य, मत्य संबई;

प्मख, पारकीख स्हेंटर फॉर एज्राज्यय लेशनल स्कृटडकीज, मत्य संबई; याराज्य्वयारकी सत्य संपादिय, नवभारंस्कृति माचसय, वाई;
सदिस्कृराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य साचहत्यराज्य सत्य संस्कृय संस्कृचंस्कृति मत्य संडळ.
डॉ. िा. वि. लिाटे, बकी.एस्कृसकी. (ऑ.); बकी.एस्कृसकी. (ट लेक.); पकीएच.डकी. (ट लेक.), उत्यपादिन

वराज्यवस्कृसापय, ह ले स्कृट फाम्यास्कृराज्यचटयल चल., मत्य संबई.

डॉ. प्र. ग. लाळे, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्पाठेवले य, सत्य संस्कृय संस्कृंस्कृति चवभाग, उस्कृमाचनराज्या चवदापकीठेवले , हधने द्वैदिराबादि
(आत्य संध्र प्दि लेश).

कै. वद. ह. वलम्े, एम.ए., पणा ले.
शी. शी. ना. लरमुकतरमुके, माजकी सत्य संशत धोधीन ठेन अचधीन ठेयारकी, पशआनवात्य संचशयकी चवभाग, इत्य संचडराज्यन वह लेटरनरकी
चरसि्व इनास्कृटट्ी मूट, इज्जंस्कृतिनगर (चज. बर लेलकी, उत्तर प्दि लेश).
प्रा. सरमुरेंद्र िडगािकर, एम.ए. (मत्य संबई); सरटचफय लेट (हाराज्यड लेलबग्व), न संस्कृत्यराज्य-यलावत्य संंस्कृति, न संस्कृत्यराज्यचशकय,

सत्य संस्कृसापय व िालय, सयचयणाकी व संस्कृत्य संदि न संस्कृत्यराज्यपकीठेवले , पणा ले व मत्य संबई; प्ाधराज्यापय, जम्वन चवभाग, रूपार लेल यॉल लेज,
मत्य संबई.

कै. डॉ. मरमु. िरदराजोशीन, एम.ए.; एम.ओ.एलल्.; पकीएच.डकी., यलगरू, मदिराई चवदापकीठेवले , मदिराई

(ंस्कृतिचमळनाडी मू).

डॉ. चंद्रकांत ित्कक, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्पाठेवले य, श्री. कीमंस्कृतिकी नासकीबाई दिामत धोदिर ठेवले ायरसकी मचहला
चवदापकीठेवले , मत्य संबई.
डॉ. चं. शं. िागळे, एम.डकी., मानस लेवकी साहायराज्यय प्ाधराज्यापय, बालरत धोगचवभाग, लत धोयमााराज्य चटळय

म्राज्यचनचसपल वधने द्वैदयकीराज्य महाचवदालराज्य, शकीव; मत्य संबई.

डॉ. वद. मरमु. िाघ, एम.ए.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्यापय व प्मख भी मूगत धोल चवभाग, स. प. महाचवदालराज्य,
पणा ले.
शी. बाप् िाटिे, सत्य संपादिय, यसालक्मकी; अनबत धोधीन ठेपट चदिगदिश्वय, पणा ले.

पणा ले.

शी. वि. स. िाकळबे, बकी.ए. (ऑ.), प्याशन अचधीन ठेयारकी, इत्य संचडराज्यन इनास्कृटट्ी मूट ऑफ एज्राज्यय लेशन,

शी. जोशी. शी. िैद, बकी.ई. (ऑ.), उपवराज्यवस्कृसापय, ्लक अँट सनवह्वस लेस, स्हें्ट्रल जकीप ्लक अँट, मसहद्र आचणा
मसहद्र चल., मत्य संबई.
कै. प. ल. िैद, एम.ए.; डकी.चलट., प्ाधराज्यापय, बनारस सहदि चवश्वचवदालराज्य, बनारस; मख्यराज्य

सत्य संपादिय, महाभारंस्कृति, भात्य संडारयर प्ाच्या राज्यचवदा सत्य संशत धोधीन ठेन मत्य संचदिर, पणा ले.

प्रा. प्र. भ. िैद, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय व प्मख, वनस्कृपचंस्कृतिचवजान चवभाग, आरल्. वाय. य ले. साराज्यास
यॉल लेज, नाचसय.
प्रा. अ. वभ. शहा, एम.एस्कृसकी. (मत्य संबई); एम.एस्कृसकी. (पणा ले), सदिस्कृराज्य, इत्य संचडराज्यन इनास्कृटट्ी मूट ऑफ

एज्राज्यय लेशन, पणा ले व महाराष्ट्र राज्राज्य साचहत्यराज्य सत्य संस्कृय संस्कृचंस्कृति मत्य संडळ, मत्य संबई.

शी. मवको. जा. शहाणे, बकी.ए.(ऑ.); चवश लेष अधराज्यराज्यन, टत धोर्शाँटत धो चवदापकीठेवले , टत धोर्शाँटत धो (यॅनडा); चनव संस्कृत्त
सत्य संपय्याचधीन ठेयारकी, परराष्ट्र सत्य संबत्य संधीन ठे मत्य संत्ालराज्य, भारंस्कृति सरयार; माजकी सत्य संिालय, व संस्कृत्तपत्चवदा चवभाग, पणा ले
चवदापकीठेवले ; सदिस्कृराज्य, महाराष्ट्र राज्राज्य भाषा सल्ागार मत्य संडळ, पणा ले.

शी. शा. वि. शहाणे, एम.ए.; एस.टकी.सकी.; राष्ट्रभाषा यत धोचवदि, स लेवाचनव संस्कृत्त मख्यराज्याधराज्यापय, पणा ले.
शीमती तारा शास्त्ी, सत्य संिाचलया, प्ग चौढ चशकणा चवभाग, श्री. कीमंस्कृतिकी नासकीबाई दिामत धोदिर ठेवले ायरसकी मचहला
चवदापकीठेवले , मत्य संबई.
शी. र. रू. शाह, एम.ए.; एलल्एलल्.बकी., माजकी सहसत्य संपादिय, मराठेवले की चवश्वयत धोश, वाई; पणा ले.
शी. मा. क संस्कृ. कशदे, ज ले.पकी., माजकी यॅप्टन; माचहंस्कृतिकीपट चनम्यांस्कृतिा, चदिगदिश्वय, चनव लेदिन ल लेखन, चनव लेदिय

आचणा माजकी पत्यार, मत्य संबई.

डॉ. शा. ना. वशरवकोडकर, बकी.एस्कृसकी.; एम.बकी.बकी.एस.; एम.एस्कृसकी. (म लेचडयल), प्ाधराज्यापय,
शरकीरचक्रराज्याचवजान, बकी. ज ले. म लेचडयल यॉल लेज, पणा ले.

करमु. रकसाना महम्दवम्ियाँ शेख, एम.ए., वाई.
कै. ना. स. शीखंडे, बकी.ए.; एलल्एलल्.बकी., स लेवाचनव संस्कृत्त चडनस्कृ्ट्र ट आचणा स लेशास जज्ज; माजकी
अचधीन ठेवराज्याख्यराज्यांस्कृतिा, चवचधीन ठे महाचवदालराज्य, ब लेळगाव; मत्य संबई.
शी. का. शी. शीवनिासाचा््क, राष्ट्रभाषा चवशारदि (सहदिकी); चवद्वैान (ंस्कृतिचमळ व सत्य संस्कृय संस्कृंस्कृति),

व संस्कृत्तपत्यार, ल लेखय व साहायराज्यय सत्य संपादिय, ‘यलधने द्वै महळ’, मद्रास.

शी. गवको. वि. सप्रे, बकी. ई., स लेवाचनव संस्कृत्त सत्य संिालय, ंस्कृतित्य संत्चशकणा चवभाग, महाराष्ट्र राज्राज्य, पणा ले.
प्रा. वद. द. समर्क, बकी.एस्कृसकी., स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, प्ाचणाचवजान चवभाग, फगराज्य्वसन महाचवदालराज्य,
पणा ले.
डॉ. मनवकोहररा् सरदेसा्, एम.ए. (मत्य संबई); डकी.चलट. (पॅचरस), प्मख, फ्हेंि चवभाग, मत्य संबई

चवदापकीठेवले , मत्य संबई.

डॉ. द. वच. सलगर, एम.बकी.बकी.एस.; एम.डकी., प्ाधराज्यापय, शरकीरचक्रराज्याचवजान, गक अँट म लेचडयल
यॉल लेज, मत्य संबई.
डॉ. ्. वश. सहस्त्बरमुद्धे, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी. (भी मूचवजान), सत्य संिालय, भारंस्कृतिकीराज्य भी मूवधने द्वैजाचनय

सवसर्जेकणा, महाराष्ट्र पी मूव्व मत्य संडल, नागपी मूर.

कै. पी. सांबम्तक, बकी.ए.; पकी.एलल्. (मद्रास), प्पाठेवले य, सत्य संगकींस्कृति चवभाग, मद्रास चवदापकीठेवले ; प्ाधराज्यापय,
सत्य संगकींस्कृतिशास, वराज्यत्य संयट लेश्वर चवदापकीठेवले , चंस्कृतिरुपंस्कृतिकी; चवदापकीठेवले  अनदिान आराज्यत धोग परस्कृय संस्कृंस्कृति प्ाधराज्यापय (१९६७-७०),
मद्रास (ंस्कृतिचमळनाडी मू).

शी. वदनकर साकीकर, बकी.ए., व संस्कृत्तपत्यार व ल लेखय; सत्य संपादिय, पी मूव्या माचसय, मत्य संबई.
शी. त्ं. रा. साठे, एम.एस्कृसकी.; ए.आय.आय.एस्कृसकी., औदत धोचगय सल्ागार, मत्य संबई.
डॉ. कच. रा. साने, जकी.बकी.वहकी.सकी. (मत्य संबई); एफ.आरल्.वहकी.सकी.एस. (स्कृवकीडन), माजकी प्ाधराज्यापय,
प्सी मूचंस्कृतिचवदा व सकीरत धोगचवजान व प्ािाराज्य्व, ब्शाँब ले वह लेटरनरकी यॉल लेज, मत्य संबई.
प्रा. प्र. रा. सािंत, एम.ए., प्ाधराज्यापय, भी मूगत धोल चवभाग, मानवराज्य व वाचणाज्राज्य महाचवदालराज्य, वाई.
डॉ. प्र. ल. सासिडकर, एम.ए.; पकीएच.डकी., अचधीन ठेवराज्याख्यराज्यांस्कृतिा, ड लेक्कन यॉल लेज, पणा ले.
प्रा. आ. ह.साळरमुंखे, एम.ए., प्मख, सत्य संस्कृय संस्कृंस्कृति चवभाग, लाल बहादिी मूर शासकी महाचवदालराज्य, सांस्कृतिारा.

डॉ. परमु. र. वसरसाळकर, एम.ए.; पकीएच.डकी., मख्यराज्य सत्य संशत धोधीन ठेन अचधीन ठेयारकी, आचदिवासकी सत्य संशत धोधीन ठेन व
प्चशकणा सत्य संस्कृसा, महाराष्ट्र राज्राज्य, पणा ले.
शी. पनालाल सरमुराणा, बकी.ए. (ऑ.); एलल्एलल्.बकी., वयकील व राजयकीराज्य याराज्य्वयंस्कृतिसर्जे, बाशवर्ती.

प्रा. गवको. कच. सरमुि्, एम.ए., प्ािाराज्य्व व प्मख, अस्वशास चवभाग, चसद्धीस मदत ास्व वाचणाज्राज्य आचणा अस्वशास
महाचवदालराज्य, मत्य संबई.
शी. द. बा. स्््किंशी, बकी.ए. (ऑ.), वाई.
शी. स. ि. स्््किंशी, बकी.ए. (ऑ.), वाई.
डॉ. सरमुकरमुमार सेन, एम.ए.; पकीएच.डकी; एफ.ए.एस., अधराज्यक, पच पश्चिम बत्य संगाल शासयकीराज्य पचरभाषा

सत्य संसदि; प्ाधराज्यापय, भाषाशास, यलयत्ता चवदापकीठेवले , यलयत्ता (प. बत्य संगाल).

प्रा. ना. शी. सवकोमण, एम.एस्कृसकी. (य संस्कृचष). प्ाधराज्यापय, य संस्कृचष अचभराज्यात्य संचत्यकी चवभाग, य संस्कृचष
महाचवदालराज्य, पणा ले.

पणा ले.

प्रा. प्र. वि. सवकोिनी, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय व प्मख, भी मूचवजान चवभाग, फगराज्य्वसन महाचवदालराज्य,

डॉ. हरभजोशीनकसग, एम.ए.; पकीएच.डकी., पत्य संजाबकी यवकी व समकीकय; प्मख, आधीन ठेचनय भारंस्कृतिकीराज्य भाषा
चवभाग, चदिल्की चवदापकीठेवले , चदिल्की.
डॉ. सौ. कमला शी. हडककर, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी., प्ाधराज्याचपया व प्मख, जकीवचवजान चवभाग,

दि लेवित्य संदि यॉल लेज, अज्वननगर (चज. यत धोलहापी मूर).

शी. मवकोही-उद्ीन हावजोशीनी, एम.ए.; एलल्एलल्.बकी., प्ाधराज्यापय, अर लेचबय, एस. पकी. यॉल लेज. श्री. कीनगर.
डॉ. जोशी. ना. हाटे, बकी.एस्कृसकी. (एत्य संचजचनअसरग); एम.एस.ए.ई. (राज्यी मू.एस.ए.); एम.आय.ई. (भारंस्कृति);
पकीएच.डकी. (ट लेक.) (मत्य संबई), स लेवाचनव संस्कृत्त प्ाधराज्यापय, ऑटत धोमत धोबाईल एत्य संचजचनअसरग चवभाग, नवह टत धोचरराज्या
ज्राज्यचबलकी ट लेन नयल इनास्कृटट्ी मूट, मत्य संबई.

प्रा. म. द. हातकणंगलेकर, एम.ए., प्मख, इत्य संगजकी चवभाग, चवसलगडन महाचवदालराज्य, सात्य संगलकी.
करमु. प्रवतभा दे. हातेकर, एम.एस्कृसकी. (हत धोम साराज्यास), वाई.
डॉ. एस. के. हािन्र, एम.ए.; पकीएि.डकी.; चडप.चलब.एस्कृसकी., गत्य संसपाल व सत्य संशत धोधीन ठेन, टाटा
इनास्कृटट्ी मूट ऑफ फत्य संडाम्हेंटल चरसि्व, मत्य संबई.

चमरज.

प्रा. म. द. हेवगष्टे, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय, जकीवरसाराज्यनशास चवभाग, चमरज म लेचडयल यॉल लेज,

शी. अ. तरमु. हेरकळ, बकी.ए. (ऑ.) म लेणावलकी (ंस्कृतिा. वाई).
प्रा. िा. रा. हवकोनप, एम.ए.; एलल्एलल्.बकी., प्ाधराज्यापय, लॉ यॉल लेज; वयकील, पणा ले.
प्रा. ब. ग. क्षीरसागर, एम.एस्कृसकी., प्ाधराज्यापय व प्मख, वनस्कृपचंस्कृतिचवजान चवभाग, चवसलगडन
महाचवदालराज्य, सात्य संगलकी.
डॉ. शी. गवको. क्षीरसागर, जकी.बकी.वहकी.सकी. (मत्य संबई); एम.एस. (अम लेचरया), स लेवाचनव संस्कृत्त प्ािाराज्य्व,

सहराज्यत धोगकी अचधीन ठेषांस्कृतिा व प्मख, प्ाचणाउत्यपादिन चवभाग, ब्शाँब ले वह लेटरनरकी यॉल लेज, मत्य संबई.

डॉ. वि. रा. जानसागर, एम.एस्कृसकी.; पकीएच.डकी. (नागपी मूर); पकीएच.डकी. (चवस्कृयॉनासन), स लेवाचनव संस्कृत्त
प्ाधराज्यापय व प्मख, वनस्कृपचंस्कृतिचवजान चवभाग, नागपी मूर चवदापकीठेवले , नागपी मूर.

कला विभागातील अभ्ागत संपादक
शी. ्. के. ओतारी, बकी.यॉम. (ऑ.), चित्यार, वाई.
शी. मा. वभ. कदम, चित्यार, बावधीन ठेन (ंस्कृतिा. वाई, चज. सांस्कृतिारा).
शी. ग. वि. खरे, चित्यार, पणा ले.
शी. स. पां. खरे, वाई.
शी. ि. क संस्कृ. गोंधळेकर, आट्व डाराज्यर ले टर, चफलम्स अक अँड ड्ामा; यमरशअल आरटस्कृट, मत्य संबई.
शी. वस. द. जोशीमदाडे, म लेयॅचनयल ड्ाफ्रसमन, वाई.
शी. भ. ब. जोशीाधि, बकी.यॉम. (ऑ.). बत धोप लेगाव (ंस्कृतिा. वाई, चज. सांस्कृतिारा).
शी. शौ. म. डांगे, ए.टकी.डकी., ंस्कृतिासगाव (चज. सांस्कृतिारा).
शी. प्र. शी. वरटे, बकी.ए., चित्यार, वाई.
शी. ध. गे. ननािरे, म लेयॅचनयल ड्ाफ्रसमन, पाडळकी (ंस्कृतिा. खत्य संडाळा, चज. सांस्कृतिारा).
शी. वद. शी. नेिसे, म लेयॅचनयल ड्ाफ्रसमन, वाई.
शी. भा. मवको. पानसे, जकी.डकी.आट्व (प्हेंसटग आचणा यमरशअल); डकी.टकी.सकी.; स लेवाचनव संस्कृत्त यमरशअल

आरटस्कृट, यॉल लेज ऑफ चमचलटरकी एत्य संचजचनअसरग, पणा ले.

शी. पां. द. पारसनीस, जकी. डकी. आट्व (प्हेंसटग), यमरशअल आरटस्कृट, मत्य संबई.
शी. जा. रा. फरांदे, म लेयॅचनयल ड्ाफ्रसमन, वाई.
शी. अ. शी. बापट, जकी. डकी. आट्व (यमरशअल), पणा ले.
शी. वि. म. बारटके, स लेवाचनव संस्कृत्त ज्राज्यचनअर अचसस्कृटत्य संट मॅन लेजर, गवहामर्न्मेंट फत धोटत धोसझायत धो गाचफय प् लेस,
पणा ले.
शी. ि. वि. सकरमुंड,े चित्यार, वाई.

शी. अ. ना. साठे, चित्यार, वाई.
शी. िा. रा. साळी. जकी.डकी. आट्व (ड्ॉइत्य संग आचणा प्हेंसटग), पणा ले.
शी. प्र. द. सरमुत्र,े बकी.ए., चित्यार, बाशवर्ती (चज. सत धोलापी मूर).
करमु. सरमु. भ. सरमुि्, चित्यार, वाई.

ऋणवनद्श
मराठेवले की चवश्वयत धोशाला अन लेय सत्य संस्कृसानकी व वराज्य ंस्कृति्यक्तींनकी अन लेय प्यार ले साहायराज्य य लेल ले . चवश लेषंस्कृतिः छाराज्याचित् ले,

रत्य संगकींस्कृति पारदिरशया, नयाश ले, वधने द्वैजाचनय आचणा ंस्कृतिात्य संचत्य चवषराज्यात्य संच्या राज्या आय संस्कृत्यराज्या इ. परवी मून सयवा त्यराज्यात्य संिा वापर

यरण्यासाठीराज्यास अनमंस्कृतिकी दि लेऊन त्यराज्यात्य संनकी चवश्वयत धोशास महत्वािकी मदिंस्कृति य लेलकी. त्यराज्यात्य संिा य संस्कृंस्कृतिजंस्कृतिापी मूव्वय चनदिसर्जेश पढ ले
यरकींस्कृति आहत धोंस्कृति :

अचखल भारंस्कृतिकीराज्य गात्य संधीन ठेव्व महाचवदालराज्य मत्य संडळ, चमरज.
अवर सचिव (माचहंस्कृतिकी), परराष्ट्र मत्य संत्ालराज्य, भारंस्कृति सरयार, नवकी चदिल्की.

ऑचफस ऑफ दि इाफमसर्जेशन, गवहामर्न्मेंट ऑफ पापआ ाराज्यी मू चगनकी, यत धोन लेदित धोबा.
इत्य संडत धो-अम लेचरयन हाराज्यब्रकीड चसरस, बत्य संगलत धोर.

एत्य संझात धो-य लेम लॅबत धोर लेटरकी प्ा. चल., राज्य लेवल ले (नाचसय)
यरत धोना साही मू चल., मत्य संबई.

याराज्य्वयारकी अचभराज्यत्य संंस्कृतिा, प्हेंि प्यलप चवभाग, नागपी मूर.
यलगरू, पणा ले चवदापकीठेवले , पणा ले.

य्हेंचब्रज चवदापकीठेवले , य्हेंचब्रज, ग लेट चब्रटन.
य लेसरकी-मराठेवले की गत्य संसशाळा, पणा ले.
खर ले, जराज्यत्य संंस्कृति, पणा ले.

ख लेडा चडनस्कृ्ट्र ट यत धो-ऑपर लेचटवह चमलय प्ॉड रस राज्यचनराज्यन चल., आणात्य संदि (गजरांस्कृति राज्राज्य).
गरवार ले नाराज्यलॉास चलचमट लेड, सपपरकी, पणा ले.
गवहामर्न्मेंट ऑफ क्वीकीब लेय, यॅनडा.

गात्य संगलकी, अरुणा; फत धोटत धोआरटस्कृट, यलयत्ता.
िात्य संदिवडयर, स. चव., नाचसय.

चजलहाचधीन ठेयारकी, चंस्कृतिरुचिरापल्की चजलहा, ंस्कृतिचमळनाडी मू राज्राज्य.
चजलहाचधीन ठेयारकी, पणा ले चजलहा (पनव्वसन शाखा), पणा ले.
चजलहा माचहंस्कृतिकी अचधीन ठेयारकी, ित्य संद्रपी मूर चजलहा, ित्य संद्रपी मूर.

चजलहा माचहंस्कृतिकी अचधीन ठेयारकी, परभणाकी चजलहा, परभणाकी.

चजलहा माचहंस्कृतिकी अचधीन ठेयारकी, म लेहसाणाा चजलहा, गजरांस्कृति राज्राज्य.
प्ा. जत धोशकी, डकी. पकी. मत्य संबई.

‘टाइम्स ऑफ इत्य संचडराज्या’ याराज्य्यालराज्य, मत्य संबई.
डाराज्यर ले टर ऑफ इाफमसर्जेशन अक अँड टी मूचरझाम नत्य सं. ५, यन्याटय राज्राज्य, बत्य संगलत धोर.

डाराज्यर ले टर ऑफ इाफमसर्जेशन अक अँड पनबलय चरल लेशास, य लेरळ राज्राज्य, चत्व्हेंद्रम.
डाराज्यर ले टर ऑफ इाफमसर्जेशन अक अँड पनबलय चरल लेशास, प. बत्य संगाल राज्राज्य, यलयत्ता.
डाराज्यर ले टर ऑफ इाफमसर्जेशन अक अँड पनबलय चरल लेशास, महाराष्ट्र राज्राज्य, मत्य संबई.
डाराज्यर ले टर ऑफ इाफमसर्जेशन अक अँड पनबलचसटकी, पत्य संजाब राज्राज्य, ित्य संडकीगढ.

डाराज्यर ले टर ऑफ इाफमसर्जेशन अक अँड पनबलचसटकी, राजस्कृसान राज्राज्य, जराज्यपी मूर.
डाराज्यर ले टर ऑफ इाफमसर्जेशन अक अँड पनबलचसटकी, चहमािल प्दि लेश राज्राज्य, चसमला.
डाराज्यर ले टर ऑफ इाफमसर्जेशन, गत धोवा, दिमणा, दिकीव, पणाजकी.

डाराज्यर ले टर ऑफ इाफमसर्जेशन, जम्मी मू व याशमकीर राज्राज्य, श्री. कीनगर.
डाराज्यर ले टर, टी मूचरस्कृट चडपाट्वम्हेंट, पनामा.

डाराज्यर ले टर, स्हें्ट्रल वॉटर अक अँड पॉवर चरसि्व स्कृट लेशन, खडयवासला, पणा ले.
ड लेक्कन यॉल लेज, पणा ले.

ंस्कृतिहसकीलदिार, यत धोपरगाव, चज. अहमदिनगर.
ंस्कृतिहसकीलदिार, प लेणा, चज. यलाबा.

दित्त, सचनल यमार; फत धोटत धो जरल् नॅचलस्कृट, यलयत्ता.
दिल्ा, मत धोसहदिरससग; प्ािाराज्य्व, गरू नानय उच्च माधराज्यचमय चवदालराज्य, पणा ले.
यधने द्वै. दिांस्कृति ले, धीन ठेत्य संचडराजशासकी, पत्य संिात्य संगयंस्कृति,सर्जे सत धोलापी मूर.
दि लेशपात्य संड ले, अचनल रा., पणा ले.

नॅशनल एरत धोनॉचट स अक अँड स्कृप लेस ॲडचमचनस्कृ्ट्र लेशन, वॉसशगटन, अम लेचरया.
नामजत धोशकी, स. चस., पणा ले.

पत्य संजाब चवदापकीठेवले , ित्य संडकीगढ.
पत्य संंस्कृति, आ्पासाह लेब, औत्य संधीन ठे पणा ले.

पराज्य्वटन सत्य संिालनालराज्य, चब्रचटश यत धोलत्य संचबराज्या, यत धोलत्य संचबराज्या.
पराज्य्वटन सत्य संिालनालराज्य, मधराज्य प्दि लेश राज्राज्य, भत धोपाळ.
डॉ. परत्य संदिर ले, भा. चन., मत्य संबई.
प लेठेवले , वामन हरकी, मत्य संबई.

प्चंस्कृतिभा ॲडवहट्याराज्यसझाग, पणा ले.
प्भायर आट्व स्कृटचडओ, पत्य संढरपी मूर.

प्चसद्धीस मदत की सत्य संिालय, औरत्य संगाबादि चजलहा, औरत्य संगाबादि.
प्ाज पाठेवले शाला मत्य संडळ, वाई.

प् लेस इाफमसर्जेशन बराज्यी मूरत धो, भारंस्कृति सरयार, नवकी चदिल्की.
प् लेस लाराज्यब्रचरराज्यन, राज्यी मूचसस, मत्य संबई.

फडय ले, यमलायर गणा लेश, फत धोटत धोगाफस्व अक अँड डकीलस्व, यराड.
फत धोर ओशास, ठेवले ाणा ले, चज. ठेवले ाणा ले.
बाटा इत्य संचडराज्या चल., यलयत्ता.

बारटक्क ले, चव. म., फत धोटत धोआरटस्कृट, पणा ले.

भारंस्कृतिकीराज्य राजदिी मूंस्कृतिावास, पनामा, अक अँपांस्कृति्यादित धो.
भारंस्कृतिकीराज्य जानपकीठेवले , नवकी चदिल्की.
डॉ. भाल लेराव, राज्य. तराज्यत्य सं., वाई.

महाराष्ट्र ॲसत धोचसएशन फॉर दि यनलटवह लेशन ऑफ साराज्यास, पणा ले.

महाराष्ट्र राज्राज्य माग्व पचरवहन महामत्य संडळ, मधराज्यवंस्कृतिवर्ती याराज्य्वशाळा, दिापत धोडकी, पणा ले.
महाराष्ट्र स्कृट लेट बत धोड्व ऑफ ऑल इत्य संचडराज्या मॅाराज्यफॅ िरस्व ऑग्वनाराज्यझा लेशन, मत्य संबई.
महासलगम, ई. एस., मत्य संबई.

माचहंस्कृतिकी व नभत धोवाणाकी मत्य संत्ालराज्य, भारंस्कृति सरयार, नवकी चदिल्की.
माळकी, अचनल शत्य सं., फत धोटत धोआरटस्कृट, मत्य संबई.
माळकी, जगदिकीश, फत धोटत धोआरटस्कृट, मत्य संबई.
माळकी, शत्य सं. ंस्कृति., फत धोटत धोआरटस्कृट, मत्य संबई.

मजावर, योंचडबा हस लेन; सििणाकी वात्य संगकी, चज. सात्य संगलकी.
रराज्यंस्कृति चशकणा सत्य संस्कृसा, सांस्कृतिारा.

राजदिी मूंस्कृतिावास, जम्वन ड लेमॉक्रॅचटय चरपनबलय, नवकी चदिल्की.
राजदिी मूंस्कृतिावास, पॅरागवाराज्य, टत धोचयओ, जपान.
राजदिी मूंस्कृतिावास, पॅरामॅचरबत धो, सचरनाम.
राजदिी मूंस्कृतिावास, प लेरू, नवकी चदिल्की.

राजदिी मूंस्कृतिावास, पत धोंस्कृति्वगाल, नवकी चदिल्की.
राजदिी मूंस्कृतिावास, रॉराज्यल न लेदिलर्लंरस, नवकी चदिल्की.

डॉ. रधने द्वैना, मत धोंस्कृतिकीलाल; इत्य संगजकी चवभाग प्मख, पणा ले.
लास्वन अक अँड टब्रत धो चल., मत्य संबई.

वचरष साहायराज्यय, प्चसद्धीस मदत  सत्य संिालय, चजलहा माचहंस्कृतिकी याराज्य्यालराज्य, पणा ले.
वाटव ले बापी मू; पणा ले.

वाचणाज्राज्य दिी मूंस्कृतिावास, इटलकी, मत्य संबई.
वाचणाज्राज्य दिी मूंस्कृतिावास, जपान, मत्य संबई.

वाचणाज्राज्य दिी मूंस्कृतिावास, जम्वन ड लेमॉक्रॅचटय चरपनबलय, मत्य संबई.
वाचणाज्राज्य दिी मूंस्कृतिावास, फाास, मत्य संबई.

वॉल लेस फ्लत धोअर चमलस चल.; मत्य संबई.
यधने द्वै. चवजराज्ययर, एम. वहकी.; फत धोटत धोआरटस्कृट, मत्य संबई.
चवभागकीराज्य गही मू ग लेरवा सत्य संशत धोधीन ठेन य्हेंद्र, महाबळ लेश्वर.
शासयकीराज्य मधराज्यवंस्कृतिवर्ती मद्रणाालराज्य, मत्य संबई.

श्री. कीसमस्व स लेवा मत्य संडळ, सज्जनगड-परळकी, चज. सांस्कृतिारा.
सत्य संजराज्य फत धोटत धो स्कृटचडओ, वाई.

सत्य संपादिय, राज्यत धोजना (मराठेवले की) पाचकय, मत्य संबई.
सरदि लेसाराज्य, मनत धोहरराराज्य; मडगाव, गत धोवा.

सत धोमश लेखर, य ले. जकी.; फत धोटत धोगाफस्व, बत्य संगलत धोर.
सत धोळस्कृयर, वहकी. बकी.; फत धोटत धोआरटस्कृट, मत्य संबई.
नस्कृवस नॅशनल टी मूचरस्कृट ऑचफस, झाचरय.
हाफचयन इनास्कृटट्ी मूट, पर लेल, मत्य संबई.

हाराज्ययचमशन ऑफ ऑस्कृ्ट्र लेचलराज्या, नवकी चदिल्की.
सहदिस्कृसान अक अँचटबाराज्यॉचट स चल., सपपरकी, पणा ले.

मराठी विश्वकवकोशात िापरलेल्ा संक्षेपांची ्ादी
मराठी संक्षेप

अक्र.

अनक्रमात्य संय

पी मू.

पी मूव्व

अश.

अश्वश ंस्कृतिकी

म.

मराठेवले की

आ.

आय संस्कृचंस्कृति

म. शकी.

मराठेवले की शकीष्वयास्व

आव संस्कृ.

आव संस्कृत्तकी

चम.

चमचनट

इत्य सं.

इत्य संगजकी

चमगॅ.

चमचलगॅम

इत्य सं.शकी.

इत्य संगजकी शकीष्वयास्व

चमचल.

चमचलचलटर

इ.स.पी मू.

इसवकी सन पी मूव्व

म संस्कृ.

म संस्कृत्यराज्यी मू

उ. अश.

उपराज्य ंस्कृति अश्वश ंस्कृतिकी

म्राज्यी मूगॅ.

माराज्यक्रत धोगॅम

य.

यन्नड

लॅ

लॅचटन

यॅमी मू.

यॅलरकीमी मूलराज्य

वा. दिा.

वांस्कृतिावरणाकीराज्य दिाब

चययॅ.

चयलत धोयॅलरकी

चव. उ.

चवचशष्ट उषणांस्कृतिा

चयलत धोमकीटर

वहत धो.

वहत धोलट

चयवॉ.

चयलत धोवॉट

सत्य सं.

सत्य संस्कृय संस्कृंस्कृति

°य ले.

य लेनवहन ंस्कृतिापमान

सत्य संव.

सत्य संवत

च्. पी मू.

च्स्कृंस्कृति पी मूव्व

सस.

समद्रसपाटकी

गॅ.

गॅम

स ले.

स लेयत्य संदि

घेत. स्हेंमकी.

घेतन स्हेंचटमकीटर

स्हेंमकी.

िग चौ. स्हेंमकी.

िग चौरस स्हेंचटमकीटर

स्हेंमकी.३

अन.

अनवादि/अनवादिय

अक अँचप.

अक अँचपअर

आत्य सं.ए.

आत्य संंस्कृतिरराष्ट्रकीराज्य एयय

इ.

इत्यराज्यादिकी

इत्य सं. भा.
इ. स.

इसवकी सन

उ.

उदिा.
यॅ

चयलत धोगॅम
२

चयवॉ. ंस्कृतिा.
क्र.
ग.

घेत. मकी.
िग चौ. चयमकी.
ज.

उदिाहरणाास्व

यारयकीदि्व

चयगॅ.

चयमकी.

उत्तर

यॅलरकी

यार.

चयमकी.

इत्य संगजकी भाषात्य संंस्कृतिर

िग चौरस चयलत धोमकीटर
चयलत धोवॉट ंस्कृतिास
क्रमात्य संय

गजरांस्कृतिकी

घेतन मकीटर
िग चौरस चयलत धोमकीटर
जाम

बत्य सं.

बत्य संगालकी

म. भा.
माराज्यअक अँचप.
चमअक अँचप.
चममकी.
मकी.

म लेवॉ.

चल.

चमचलअक अँचपअर
चमचलमकीटर
मकीटर

रासाराज्यचनय सत्य संघेतटन
चलटर

वॉ.

चव. ग.
श.

वॉट

चवचशष्ट गरुत्यव
शय ले

सत्य संपा.

सत्य संपादिय/ सत्य संपाचदिंस्कृति

सत्य संक ले.

सत्य संक लेप

स.

समार ले

°स ले.

सह.

माराज्यक्रत धोअक अँचपअर

म लेगॅवॉट

रा. सत्य सं.

स्हेंमकी.

मराठेवले की भाषात्य संंस्कृतिर

स लेनलसअस ंस्कृतिापमान
२

स्हेंचटमकीटर

िग चौरस स्हेंचटमकीटर
घेतन स्हेंचटमकीटर
सहदिकी

दि.

दिचकणा

चह.

चहजरकी

प.

पच पश्चिम

ह ले.

ह ले टर

ह लेचल.

ह ले टत धोचलटर

इंगजोशीी संक्षेप
Comp.

Compiled/Compiler

Trans.

Translation/Translator

Ed.

Edited/Editor

Vol./s

Volume/s
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