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૧૪૪. યોગેન્દ્ર જમનાદાસ પારે ખ

૮૫		

૧૪૬. યોગેશ ભાનુપ્રસાદ જોષી

૮૬

૧૪૫. યોગેશ ગુણવંતરાય ત્રિકમાણી

૮૬

૧૪૭. યોસેફ મેકવાન

૮૭

૧૪૮. રઇશ મનીઆર

૧૪૯. રણછોડભાઈ હીરાભાઈ વણકર ‘સ્નેહસ્વરૂપ’
૧૫૦. રમણ કાન્તિલાલ સોની

૧૫૧. રમણલાલ હિંમતલાલ પાઠક ‘વાચસ્પતિ’
૧૫૨. રમણીક જીવરાજભાઈ સોમેશ્વર
૧૫૩. રમેશ ભાઈલાલ શાહ	

૮૭
૮૮
૮૮
૮૯
૮૯
૯૦

૧૫૪. રમેશ રતિલાલ દવે ‘તરુણ પ્રભસ ૂરિ’

૯૦

૧૫૬. રવીન્દ્ર મગનલાલ પારે ખ

૯૧

૧૫૮. રવીન્દ્ર સાકરલાલ ઠાકોર ‘અસ્મિતા શાહ’,

૯૩

૧૫૫. રમેશચંદ્ર મંગળભાઈ ત્રિવેદી
૧૫૭. રવીન્દ્ર રતિલાલ અંધારિયા

		 ‘તન્વી દે સાઈ’, ‘બાની બસુ’, ‘સુકેતુ’
૧૫૯. રશ્મિનભાઈ ગોવિંદલાલ મહેતા

૯૧
૯૨

૯૪

૧૬૦. રં જના હરીશ દ્વિવેદી

૯૪

૧૬૨. રાજેન્દ્ર ભોગીલાલ પટેલ

૯૫

૧૬૧. રં તિદે વ વિનાયકરાય ત્રિવેદી

૯૫

૧૬૩. રાજેન્દ્રસિંહ વિજયસિંહ રાયજાદા

૯૬

૧૬૪. રાજેશ પટેલ

૯૬

૧૬૬. રાન ૂ મુખર્જી	

૯૭

૧૬૮. રૂપા અરવિંદભાઈ શેઠ

૯૮

૧૬૫. રાધેશ્યામ શર્મા	

૯૭

૧૬૭. રામજીભાઈ માધવલાલ પટે લ

૯૮

૧૬૯. રે ખા ઉદયન શાહ	

૯૯

ુ ા શ્રીરામ સોની
૧૭૦. રે ણક

૯૯

૧૭૧. રોહિતકુમાર રજનીકાન્ત દવે
8
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૧૭૨. લતા રાજેન્દ્ર નાણાવટી

૧૦૦

૧૭૪. લાભશંકર ધનજી પુરોહિત

૧૦૧

૧૭૩. લલિતકુમાર યુ. શાહ	

૧૦૧

૧૭૫. લીલાબહેન ત્રિભુવનભાઈ વ્યાસ

૧૦૨

૧૭૬.	વર્ષા અડાલજા

૧૦૨

૧૭૮.	વસુધા મહેશભાઈ ઇનામદાર

૧૦૪

૧૭૭.	વર્ષા દાસ

૧૦૩

૧૭૯.	વંદના શાંતુઈન્દુ ભટ્ટ

૧૦૪

૧૮૦.	વાડીલાલ જુમખરામ જોશી

૧૮૧.	વાસુદેવ વિષ્ણુપ્રસાદ પાઠક ‘વાગર્થ’

૧૦૫
૧૦૫

૧૮૨. વિજય અભયશેખરસ ૂરિ (આચાર્ય)

૧૦૬

૧૮૪. વિજય પ ૂર્ણચન્દ્ર સ ૂરીશ્વરજી મહારાજ (આચાર્ય)

૧૦૭

૧૮૩. વિજય દે વશંકર પંડ્યા	

		 ‘શ્રમણ પ્રિયદર્શી’, ‘જ્ઞાનયાત્રી’

૧૦૬

૧૮૫. વિજય રમણલાલ શાસ્ત્રી	

૧૦૭

૧૮૭. વિનુભાઈ ઉમેદભાઈ પટે લ

૧૦૮

૧૮૯. વિનોદચંદ્ર ઓચ્છવલાલ પુરાણી (પંડ્યા)

૧૦૯

૧૮૬. વિનાયકરાય શાંતિલાલ રાવલ

૧૦૮

૧૮૮. વિનુભાઈ દિનકરરાય અંતાણી
૧૯૦. વિષ્ણુ ત્રિભુવનભાઈ પંડ્યા	

૧૦૯
૧૧૦

૧૯૧.	વીરે ન્દ્ર નારાયણ સિંહ	

૧૧૦

૧૯૩. શરીફા વીજળીવાળા

૧૧૧

૧૯૨. શરદ મણિલાલ ઠાકર

૧૧૧

૧૯૪. શાલિની ટોપીવાલા

૧૧૨

૧૯૫. શાંતિલાલ દામોદર મેરાઈ

૧૧૨

૧૯૭. શૈલેશ પારે ખ

૧૧૩

૧૯૬.	શિરીષ જગજીવનદાસ પંચાલ

૧૧૩

૧૯૮. શ્રદ્ઘા ત્રિવેદી

૧૧૪

૧૯૯. સતીન નીરૂભાઈ દે સાઈ ‘પરવેઝ’

૧૧૪

૨૦૦. સરોજબહેન રામજીભાઈ પટેલ

૧૧૫

૨૦૨. સાંકળચંદ જે. પટેલ (સાં. જે. પટે લ)

૧૧૬

૨૦૧. સંજય શ્રીપાદ ભાવે
૨૦૩. સુજલ ચીખલકર
૨૦૪. સુજ્ઞા શાહ	

૧૧૭
૧૧૭

૨૦૫. સુધા નિખિલ મહેતા
અનુવાદકોની માહિતી

૧૧૫

૧૧૮
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૨૦૬. સુનીતા સંજય ચૌધરી

૧૧૮

૨૦૮. સુભાષ શરદચન્દ્ર ભટ્ટ

૧૧૯

૨૦૭. સુભાષ રસીકલાલ શાહ	

૧૧૯

૨૦૯. સુમનચન્દ્ર ગોવિન્દલાલ શાહ ‘સુમન શાહ’

૧૨૦

૨૧૧. સુરેશ દે વશીભાઈ ચાવડા

૧૨૧

૨૧૦. સુરેન્દ્ર કાન્તિલાલ દોશી

૨૧૨. સુરેશચંદ્ર શામજીભાઈ કોટક ‘આશિત હૈદરાબાદી’
૨૧૩. સુષ્મા અશોક શાલીગ્રામ

૧૨૦
૧૨૧

૧૨૨

૨૧૪.	સ્મિતા પિનાકીશ શાહ	

૧૨૨		

૨૧૬.	હરીશ કૃષ્ણરામ દવે ‘હરીશ મીનાશ્રુ’

૧૨૩

૨૧૫.	હરસુખ થાનકી

૨૧૭.	હરે ન્દ્રકુમાર પ્રવીણકાન્ત ભટ્ટ

૧૨૩

૧૨૪

૨૧૮.	હરે શ ચમનલાલ ધોળકિયા

૧૨૪

૨૨૦.	હર્ષદલાલ છોટાલાલ રાણા

૧૨૫

૨૧૯.	હર્ષદ મનસુખલાલ દવે

૧૨૫

૨૨૧.	હર્ષિદા હીરાલાલ દવે

૧૨૬

૨૨૨.	હસમુખ બારાડી

૧૨૬

૨૨૩.	હસમુખ શાહ ‘ષીકેશ પરીખ’, ‘હેન્ની શૉ’

૧૨૭

૨૨૫.	હસમુખભાઈ મંગળદાસ બારોટ

૧૨૮

૨૨૭.	હારીત અરુણભાઈ જોષી

૧૨૯

૨૨૯. હિમાંશી શેલત1

૧૩૦

૨૨૪.	હસમુખ શાંતિલાલ રાવલ

૨૨૬.	હંસાબહેન મોહનભાઈ પટે લ

૧૨૭
૧૨૮

૨૨૮. હિમાન્શુભાઈ પટે લ

૧૨૯

૨૩૦. હિંમતલાલ ઉમિયાશંકર દવે

૧૩૦

૨૩૧.	હીરજીભાઈ નાકરાણી

૧૩૧

૨૩૩.	હેમગ
ં દે સાઈ

૧૩૨

૨૩૨. હદ
ુ ં રાજ બલવાણી

૧૩૧

૨૩૪.	હેમાંગિની કાર્તિકેય ભટ્ટ
		 પરિશિષ્ટ	
		 પરિશિષ્ટ-૧
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૧૪૮
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૧

નામ :

અખ્તરખાન હશમતખાન પઠાણ

જન્મ તારીખ :

૨૧-૧૧-૧૯૬૬

જન્મ સ્થળ :

કાળીગામ, અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.એ., બી.એડ્ ., એમ.ફિલ, પીએચ.ડી., (પીટીસી)

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી હિન્દી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

अभिनेता प्रशिक्षण, कस्रतू बा, સાહિત્યના નિર્માતા,
રામધારીસિંહ દિનકર

સરનામ ંુ :

૨૫/૨, જૂના મ્યુનિસિપલ સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ,
શાહપુર દરવાજા બહાર, દૂ ધેશ્વર રોડ,
પોસ્ટ : શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૪.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૪૨૭૩૫૮૦૫૬, ૮૪૦૧૫૮૭૩૦૪
૨

નામ :

અજિતકુમાર લક્ષ્મીદાસ સરૈ યા

જન્મ તારીખ :

૧૦-૦૧-૧૯૨૭

જન્મ સ્થળ :

જામનગર

વતન :

જામનગર

અભ્યાસ :

બી.કોમ.

(એડવાન્સ

બૅન્કિંગ)

(ગુજરાતી અને સંસ્કૃત) ૧૯૬૩

૧૯૪૮,

એમ.એ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

શેક્સપિયરના રં ગકર્મીઓ, રસ્તા પર કોણ ઊતરે છે ?,
પાંડવ-ગીતા પ્રેરિત કૃષ્ણમહિમા

સરનામ ંુ :

૫૦૧, અય ૂરત રૂ-૧, ન્ યૂ નાગરદાસ રોડ, અંધેરી (પ ૂર્વ),
મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૬૯.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૮૯૮૬૧૪૨ (૦૧૧), ૨૮૩૯૨૮૮૩
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

અજિતશેખર વિજય (પંન્યાસ) ‘પ્રક્રષ’, ‘વિમર્શ’

જન્મ તારીખ :

૨૮-૦૮-૧૯૫૬

જન્મ સ્થળ :

સુરત

વતન :

—

અભ્યાસ :

બી.કોમ., ઇન્ટર સી.એ.

૩

ુ ાદ-ક્ષમતા : સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સયાદ્વાદ મંજરી, પ્રતિમાશતક, ધર્મસંગ્રહણિ

સરનામ ંુ :

C/o.

આચાર્યશ્રી

ૐકારસ ૂરિ

આરાધના

ભવન,

આરાધના ભવન માર્ગ, સુભાષ ચોક, ગોપીપુરા,
સુરત-૩૯૫ ૦૦૧.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૬૧-૨૫૯૬૫૩૧, ૨૫૯૧૪૬૮
૪

નામ :

અજિતસિંહ ઈશ્વરસિંહ ઠાકોર

જન્મ તારીખ :

૧૪-૦૫-૧૯૫૦

જન્મ સ્થળ :	વાંકાનેડા (તા. પલસાણા, જિ. સુરત)
વતન :

તરસાડી-કોસંબા (તા. માંગરોળ, જિ. સુરત)

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી. (સંસ્કૃત-કાવ્યશાસ્ત્ર)

ુ ાદ-ક્ષમતા : સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

વિભઈષણી,

કાવ્યાલંકારસ ૂત્રવ ૃત્તિઃ

વામનનો

કાવ્યવિચાર, ભરતમુનિનુ ં નાટ્યશાસ્ત્ર (અ. ૧, ૨, ૬)
સરનામ ંુ :

એ-૧૦, ચૈતન્યવિહાર, ટાઉનહોલ રોડ, આણંદ-૩૮૮ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (૦૨૬૯૨) ૨૪૬૬૪૩, ૯૯૨૫૭૧૧૬૩૯
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૫

નામ :

અનિલા અ. દલાલ

જન્મ તારીખ :

૨૧-૧૦-૧૯૩૩

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી. (અંગ્રેજી), ભાષાવિજ્ઞાનમાં ડિપ્લોમા,
જર્મનમાં ડિપ્લોમા, એમ.એસ. (Education), Uni. of
Ellinois, U.S.A.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, બંગાળીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

રવીન્દ્ર નિબંધમાળા-૨, ગીત-પંચશતી, મહાભારત :
એક આધુનિક દ્રષ્ટિકોણ, મહર્ષિ દે વેન્દ્રનાથ ઠાકુર,

રાધાકૃષ્ણ, અરણ્યમાં દિન-રાત, લક્ષ્મીનાથ બેજબરુવા,
પ્રતિદ્વન્દ્વી,

બાલિકાવધ ૂ,

તારાશંકર

બંદ્યોપાધ્યાય,

પ્રચ્છન્ન,

છિન્નપત્ર-મર્મર,

તિસ્તાકાંઠાનુ ં

વ ૃત્તાંત,

ખામોશી, ડુગરિ
ં
યે દવ લાગ્યો, હવેલીની અંદર, Khemi
and

Other

મુકતધારા,

Stories,

લિપિકા,

સપ્તપદી,

હુ ં

ચાડાલિકા

અને

અને

વનવિહારી,

રવીન્દ્રનાથનાં નાટકો-૨, છિન્નપત્રાવલી
સરનામ ંુ :

૩૪, પ્રોફેસર્સ કૉલોની, નવરં ગપુરા, વિજય ચાર રસ્તા
પાસે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૭૯૧૧૪૩૭
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નામ :

અબ્દુલકાદિર મહમદભાઈ ફાતીવાલા

જન્મ તારીખ :

૨૧-૧૦-૧૯૩૭

૬

જન્મ સ્થળ :	વલસાડ
વતન :	વલસાડ, ગુજરાત
અભ્યાસ :

બી.એ. (અંગ્રેજી), એસ.ટી.સી., હિન્દી વિનીત

ુ ાદ-ક્ષમતા : ઉર્દૂ માંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજી, હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ુ કવીમ, ફુત ૂહલ
મેઅયારુસ્સુલ ૂક, અહસુનત્ત
ુ હરમૈન, યાદે

અથ્યામ, દુર્રે લાસાની ગ્રંથ ૧-૨-૩, એહસાન અને
તસવ્વુફ, એક મિનિટનો મદ્રસા, ફઝાઇલે નમાઝ,
રસ ૂલુલ્લાહની સુન્નતો, તસવ્વુફની હકીકત, ઉસ્વએરસ ૂલ
ગ્રંથ ૧-૨-૩, મનસબે ઇમામત, સીલહ રહમીની
અઝમ, રસ ૂલુલ્લાહ પર દુ રૂદો સલામ, મકારિમુલઅખ્લાક,

ઇલાહ શું છે ?, વસિયત અને વારસાના અહકામ,

હજનો સાથી, અરકામે મુસાફિર, રાહે અમન, અલ
માઇદહ, તારો રબ કોણ છે ?, દસ્ તૂરે હયાત, મષનવીની

હિકાયતો, શમાઇલે તિરમિઝી શરીફ, વિલાયતનો
માપદં ડ શું છે ?, હમારે હઝૂ
ુ ર, કુર્આન શરીફનો સરળ

શબ્દકોશ, પતિ-પત્નીના જાતીય સંબધ
ં ો, ઇસ્લામ :
દોસ્ત કે દુ શ્મની, આસાન રિઝક, બાળકો માટે

નબીઓના કિસ્સાઓ ભાગ ૧થી ૧૪, સંતનો સત્સંગ
(સુહલતેબા અહલે દિલ), કવમા અને જલસાના
મસાઇલ, અલ્લાહથી ડરો, બીવી ઘરની રોનક,

તસ્ફિયતુલ કુલ ૂબ, ધાર્મિક પ્રતીકો, નિકાહની શરઇ
હેસિયત, કિયામતની નિશાનીઓ, ઔલાદની કેળવણી,
મુફીદુ લ મુસ્લિમીન, જાદૂ અને જિન્નતનો ઇલાજ,

સંતવાણી, નિદાન અને ઉપચાર, સર્વોત્તમ જીવનચરિત્ર,
તસહિલ કસદુ સ્સબીલ, ઔલિયાની ક્રિયાઓ, હઝરત
ઇમામ મહદી, મરીઝના શરઇ અહકામ
સરનામ ંુ :

મોટાઘાંચીવાડ, વલસાડ-૩૯૬ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૩૨-૨૪૩૭૮૬
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નામ :

અમ ૃત રે વનદાસ ચૌધરી

જન્મ તારીખ :

૧૫-૦૫-૧૯૬૪

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

૭

વતન :	ગામ : ગિયોડ, તા.જિ. ગાંધીનગર
અભ્યાસ :

બી.એ., એમ.એ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ઓશોનુ ં કેળવણીદર્શન

સરનામ ંુ :

એ-૧, ૨૬, સ્વાગત સિટી, પેટ્રોલ પંપની સામે,

મુ.પો. : અડાલજ-૩૮૨ ૪૨૧, તા.જિ. ગાંધીનગર.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૮૨૫૧૭૨૮૧૮, ૯૪૨૭૦૧૨૮૯૫,
(રહે.) ૦૭૯-૨૩૯૭૦૬૨૨, ૩૨૦૬૦૮૭૦
ઈ-મેઇલ :

divineamrit@gmail.com
૮

નામ :

અમ ૃતલાલ મકનજી રાણીંગા (અમ ૃત રાણીંગા)

જન્મ તારીખ :

૨૦-૦૮-૧૯૩૨ (વીસમી ઑગસ્ટ ઓગણીસો બત્રીસ)

જન્મ સ્થળ :	વડાલ (જિલ્લો : જૂનાગઢ) સૌરાષ્ટ્ર
વતન :

ઉપલેટા (જિલ્લો : રાજકોટ) સૌરાષ્ટ્ર

અભ્યાસ :

એમ.એ., એલએલ.બી., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	શિવસ ૂત્ર, કૃષ્ણ : મારી દ્રષ્ટિએ, તંત્રસ ૂત્ર ભાગ ૧-૨,

શ ૂન્યની નાવ, ઓશો ધ્યાનયોગ, જીવન જીવવાની
કલા ભાગ ૧-૨, અંતરના પટ ખોલો, અમ ૃત મહાસાગર,
ઘઘટ
ંૂ
કે પટ ખોલ રે , સુધા-કુંભ

સરનામ ંુ :

‘‘સંદીપ

નિવાસ’’,

શિક્ષકનગર

સોસાયટી,

ઉપલેટા-૩૬૦ ૪૯૦ (જિલ્લો : રાજકોટ), ગુજરાત.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૮૨૬-૨૨૧૨૯૦, મો. ૯૯૯૮૦૭૨૯૩૮
અનુવાદકોની માહિતી
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૯

નામ :

અયના ભીખાભાઈ પટે લ

જન્મ તારીખ :

૨૩-૦૮-૧૯૭૮

જન્મ સ્થળ :

લક્ષ્મીપુરા, તા. ખેડબ્રહ્મા, જિ. સાબરકાંઠા

વતન :

લક્ષ્મીપુરા, તા. ખેડબ્રહ્મા, જિ. સાબરકાંઠા

અભ્યાસ :

એમ.એ., એમ.એડ્ ., ડિપ્લોમા ઇન જર્નાલિઝમ

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

કોરી નદી, સરહદ

સરનામ ંુ :

ુ ાઈ દે સાઈ / શાન્તાબહેન દે સાઈ
C/o. ડૉ. કેશભ

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૭૧૪૯૮૪૩૨૫, ૯૩૭૭૭૨૩૮૭૮, ૯૮૭૯૫૪૩૧૩૨

નામ :

જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :

અભ્યાસ :

અરુણ શાંતિલાલ જોષી

૨૫-૦૩-૧૯૩૬

ઝાંઝમેર, વાયા : તળાજા, ભાવનગર પાસે

ભાવનગર

એમ.એ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

૧૦

ગુજરાતી,

સંસ્કૃતમાંથી

ગુજરાતી,

અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી

ઉત્તરાધ્યયન સ ૂત્ર એક પરિશીલન, ભક્તામર સ્તોત્ર,
પ્રસ્થાન ભેદ, સ્વ. આઈ. આર. ત્રિવેદીની લઘુકથાઓ,

શ્રી એમ. આર. પાઈ – ફોરમ ઑફ ટ્રી એન્ટર્્ પ્રાઇઝના
લેખો, સ્વ. મોહનલાલ મહેતાના (સોપાન) ‘‘અભિનવ
સરનામ ંુ :

ભારતી’’, દશરૂપક

૨૨૪૫, હીલડ્રાઇવ, પુષ્પ સોસાયટી, ફુલવાડી ચોક,

ભાવનગર-૨, ગુજરાત રાજ્ય.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૭૮-૨૫૬૧૫૬૧
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૧૧

નામ :

અરૂણકુમાર મિશ્ર

જન્મ તારીખ :

૧૧-૦૯-૧૯૩૨

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

બી.એ. એલએલ.બી. સ્નાતકોત્તર ડિપ્લોમા – હિન્દી
અનુવાદ વિજ્ઞાન

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	ક્રિયાત્મક યોગાભ્યાસ, निसर्गोपचार ारा रोगमुक्ति
સરનામ ંુ :

F/7, બિમલ અૅપાર્ટમૅન્ટ્્ સ, આઝાદ સોસાયટી પાસે,

આંબાવાડી, અમદાવાદ-૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૬૭૪૨૮૯૫, મો. ૯૪૨૯૦૬૪૧૦
૧૨

નામ :
અરુણા જુવાનસિંહ જાડેજા
જન્મ તારીખ :
૦૯-૧૧-૧૯૫૦
જન્મ સ્થળ :
સુરત
વતન :	બિળગી (બેલગામ-મહારાષ્ટ્ર)
અભ્યાસ :
એમ.એ. (ગુજરાતી), બી.એડ્ . (અંગ્રેજી-સંસ્કૃત મેથડ્ )
ુ ાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાંથી
ભાષાવાર અનવ
ગુજરાતી,
ગુજરાતીમાંથી
મરાઠી,
સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી
ુ
અન ૂદિત પસ્તક :
विनोद मेणा, પુલકિત, ઈડલી, ઑર્કિડ અને હ,ુ ં મુકામ
શાંતિનિકેતન, ભ ૂમિ, રિયાઝનો કાનમંત્ર, તમન્ના તમારી
મારગ અમારો, સંસ્મરણનો મધપ ૂડો, મન સાથે મૈત્રી,
શ્યામની બા, ભણેતુકો, ભાગવતકથાસાર, શ્રી વિષ્ણુ
સહસ્ર નામ, શ્રી સ ૂઆમ, શ્રી શિવમહિમી, શ્રી પુરુષસ ૂક્તમ,્
શ્રી ગણપતિ અથર્વશીર્ષ
સરનામ ંુ :
એ-૧, સરગમ ફલૅટ્સ, ઈશ્વરજીવન રોડ, નવરં ગપુરા,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૪
ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૬૪૪૯૬૯૧, મો. ૯૪૨૮૫૯૨૫૦૭
ઈ-મેઇલ :

અનુવાદકોની માહિતી

arunaj50@yahoo.com/arunataijadeja@gmail.com
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નામ :

અશોક ચાવડા

જન્મ તારીખ :

૨૩-૦૮-૧૯૭૮

જન્મ સ્થળ :

ભાવનગર

વતન :

મનડાસર

અભ્યાસ :

બી.કોમ., બી.એ., એન.ડી.સી.

૧૩

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, ઉર્દૂ માંથી ગુજરાતી,
ભાષાવાર અનવ
અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ગઝલિસીકન, પાચનતંત્રના રોગ, દૂ ર સદૂ ર અંતરિક્ષમાં,
મહાન ધારાશાસ્ત્રી ડૉ. આંબેડકર

સરનામ ંુ :

૩, મધુબન અૅપાર્ટમૅન્ટ, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ સામે, જૂના
વાડજ, અમદાવાદ-૧૩.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૪૨૬૬૮૦૬૩૩
ઈ-મેઇલ :

a.chavda@yahoo.co.in
૧૪

નામ :

અશોકપુરી હીરાપુરી ગોસ્વામી

જન્મ તારીખ :

૧૭-૦૮-૧૯૪૭

જન્મ સ્થળ :

બોરસદ, જિ. આણંદ

વતન :

આશી

અભ્યાસ :

ઇન્ટર સાયન્સ

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

અગ્નિ સમસ્ત અગ્નિ

સરનામ ંુ :

મુ.પો. આશી – ૩૮૮ ૧૩૦, તા. પેટલાદ, જિ. આણંદ.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૬૯૭-૨૮૭૬૧૨
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૧૫

નામ :

અહમદ ઇબ્રાહીમ મંગેરા ‘મસ્ત મંગેરા’

જન્મ તારીખ :

૦૨-૦૫-૧૯૩૪

જન્મ સ્થળ :

કાંગવઈ

વતન :

કાંગવઈ

અભ્યાસ :

બી.કોમ. (આંકડાશાસ્ત્ર), એલએલ.બી., એમ.એડ્ .

ુ ાદ-ક્ષમતા : ફારસીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ઝબ ૂરે અઝમ, પ્યામે મશરિક (પ ૂર્વનો સંદેશ)

સરનામ ંુ :

મુ.પો.

કાંગવઈ, તા. ચીખલી, જિ.
વાયા : રાનકુવા, પિન : ૩૯૬ ૫૬૦.

નવસારી,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૩૪-૨૪૦૦૨૪, મો. ૯૪૨૬૭૭૧૯૯૧
ઈ-મેઇલ :

mastamangerakangwai@yahoo.com
૧૬

નામ :

અહમદ ય ૂસુફ લુણત ‘અહમદગુલ’

જન્મ તારીખ :

૨૬-૦૧-૧૯૩૮

જન્મ સ્થળ :

આલીપોર, જિલ્લો : નવસારી, ગુજરાત

વતન :

બાટલી, યુ.કે.

અભ્યાસ :

બી.કોમ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

અરોમા

સરનામ ંુ :

27, James Street, Batley, West Yorkshire

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૧૯૨૪-૪૭૪૩૫૮, મો. ૭૯૮૦૬૧૧૮૦૮
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી

ahmadlunat@yahoo.co.uk
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નામ :

અંજના સંધીર

જન્મ તારીખ :

૦૧-૦૯-૧૯૬૦

જન્મ સ્થળ :

રૂડકી

વતન :

ફગવાડા, પંજાબ

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૧૭

ુ ાદ-ક્ષમતા : ઉર્દૂ માંથી હિન્દી, ગુજરાતીમાંથી હિન્દી, હિન્દીમાંથી
ભાષાવાર અનવ
ુ ુ
તેલગ

અન ૂદિત પસુ ્તક :

अमरीका अस्तिकालो मामें कामपोयन्दी, यादों की

સરનામ ંુ :

L-૧૦૪, શિલાલેખ સોસાયટી, શાહીબાગ,

परछाईयाँ, कृष्णापन, इज़ाफ़ा
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૪.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૫૬૨૫૯૭૦, મો. ૯૦૯૯૦૨૪૯૯૫
ઈ-મેઇલ :

Anjana_Sandhir@yahoo.com
૧૮

નામ :
જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :
અભ્યાસ :
ુ ાદ-ક્ષમતા
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

અંજની અવંતિલાલ મહેતા
૧૩-૦૨-૧૯૩૭
ભુજ, જિ. કચ્છ
પેટિઅડ
બી.એ. (ઓનર્સ), એમ.બી.એડ્ ., પીએચ.ડી., ડી.સી.એ.
: અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
સંસ્થાકીય ભાવાવરણ, શિક્ષણની ગુણવત્તાના આધારસ્તંભ, સ્વવ્યવસ્થાપિત નેત ૃત્વ, અનન્ય ભારત-પ્રવાસ
અને પર્યટન પથદર્શન, વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ,
ભારતમાં મચ્છીમારી ક્રીડા, જીવંત સનાતન મ ૂલ્યો,
બંધારણ, પ્રભાવક ક્રીડા આકર્ષક રમકડાં, પ્રકાશનો
સંસ્પર્શ, એકવીસમી સદી નારી સદી
સરનામ ંુ :
‘‘Ishavasyam’’, 401, Polo View, Opp. Polo
Ground, Vadodara-390 001.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૨૪૧૧૩૮૭, મો. ૯૮૭૯૫૫૫૦૬૪
ઈ-મેઇલ :
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નામ :

અંજની જયંત નરાવણે

જન્મ તારીખ :

૧૭-૦૫-૧૯૩૪

જન્મ સ્થળ :

સતાર (મહારાષ્ટ્ર)

વતન :

પ ૂના

અભ્યાસ :

બી.એ. (ઓનર્સ)

૧૯

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી મરાઠી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી,
ભાષાવાર અનવ
અંગ્રેજીમાંથી મરાઠી
અન ૂદિત પસુ ્તક :

Sagãrteeri, Anasãr, Gahãn Padleli Tekdi, Shau-

ryagatha Saurashtrachi, Reteecha Pakshi, Bãvdi,

Platform No. 4, Tattvamasi, Tulshiche Roap, Aãdhunik
Gujarati Laghu Kathã, Akshyapatra, Ankarahit

Shoonyanchi Berij, Kathã Gurjari, Ramayanteel
Patravandana, Narayan Murti, That Thou Art, Di-

ary of Mahadev Desai, Not a Penny More, Not a

Penny Less, Sisterhood, Take Twentyfive, Chalã,
Uthã Kã mãlã Lãgã !, It’s Not-About the Bike,

Russi Madi-The Man who Also Made Steel, I lost
my love in Baghdad
સરનામ ંુ :

F1/1, ‘NEST’, H.D.F.C. COLONY, CHINCHWAD(E)
PUNE-411 019.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (020) 27370130, 9096141086
ઈ-મેઇલ :

અનુવાદકોની માહિતી

shravannaravane@gmail.com
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નામ :

આદમ ઘોડીવાલા ‘અદમ ટંકારવી’

જન્મ તારીખ :

૨૭-૦૯-૧૯૪૦

જન્મ સ્થળ :

ટંકારીઆ, જિલ્લા : ભરૂચ

વતન :

બોલ્ટન, યુ.કે.

અભ્યાસ :

પીએચ.ડી.

૨૦

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

Aroma, અહીંથી...

સરનામ ંુ :

200, Halliwell Road, BOLTON BLI 3QJ, U.K.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : 0044 1204 523268
ઈ-મેઇલ :

ghodiwalaa@yahoo.co.uk
૨૧

નામ :

આલોક ગુપ્તા

જન્મ તારીખ :

૧૭-૧૧-૧૯૫૬

જન્મ સ્થળ :	સિરસાગંજ (ઉત્તર પ્રદે શ)
વતન :	સિરસાગંજ
અભ્યાસ :

એમ.એ., એમ.ફિલ, પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સરસ્વતીચંદ્ર

સરનામ ંુ :

૧૩૫, આનંદનગર, સેન્ટર ૨૭, ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૨૮.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૩૨૨૮૭૩૦, મો. ૯૮૨૪૪૮૮૯૫૦
ઈ-મેઇલ :
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૨૨

નામ :

ઈશ્વરલાલ દામજીભાઈ પરમાર

જન્મ તારીખ :

૦૬-૧૦-૧૯૪૧

જન્મ સ્થળ :

રે હા

વતન :

રે હા (ભુજ-કચ્છ)

અભ્યાસ :

એમ.એ., એમ.એડ્ ., પીએચ.ડી. (શિક્ષણ), विनीत,
कोविद

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

પલકપરી, પાંચ ટેણિયાં, ટાબર ટૌકા, ચકપોરિમાં,
દ્રષ્ટાંત પ્રમોધ

સરનામ ંુ :

‘મોરપીંછ’,

સિદ્ઘનાથ

સામે,

દ્વારકા-૩૬૧

૩૩૫,

જિ. જામનગર.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૮૯૨-૨૩૪૫૧૮, મો. ૯૪૨૭૨૮૪૭૪૨

નામ :

ઉત્પલ હરિવલ્લભ ભાયાણી

જન્મ તારીખ :

૧૦-૧૦-૧૯૫૩

જન્મ સ્થળ :

કાલિકટ

વતન :

મહુવા

અભ્યાસ :

એમ.કોમ., એફ.સી.એ. (ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ)

૨૩

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

મહાભારત, વિવિધ કાવ્યો અને વાર્તાઓ

સરનામ ંુ :

૫૦૩, આશા નિકેતન, બાપ્ટિસ્ટા રોડ, વિલેપાર્લે

(વેસ્ટ), મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૫૬.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૮૨૦૦૩૨૧૯૯
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી

imagepub@gmail.com
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નામ :

ઉમિયાશંકર શિવજી અજાણી

જન્મ તારીખ :

૨૦-૧૧-૧૯૩૪

જન્મ સ્થળ :

ભુજ

વતન :

ભુજ (કચ્છ)

અભ્યાસ :

એસ.એસ.સી. ૧૯૫૩

૨૪

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	શ્રી રામ ઔર આર્ય સમાજ
સરનામ ંુ :

૧૪, હંસા, રે વન્ યૂ કૉલોની, ભુજ-કચ્છ પિન – ૩૭૦ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૮૩૨-૨૫૧૭૭૫
૨૫

નામ :

ઉર્વશી મનુભાઈ પંડ્યા

જન્મ તારીખ :

૨૭-૦૮-૧૯૬૭

જન્મ સ્થળ :	વડોદરા
વતન :	હલદરવાસ
અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી., યુ.જી.સી. નેટ

ુ ાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

રામણ દીવાના ઉજાસે, સંત અને બીજી વાર્તાઓ

સરનામ ંુ :

જી-૨, યુનિવર્સિટી રે સિડેન્શિયલ કૉમ્પ્લેક્સ, વિદ્યાનગરી
કેમ્પસ, કાલીના સાંતાક્રુઝ (પ ૂર્વ), મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૯૮.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.)

૦૨૨-૨૬૫૨૩૪૪૬,

મો. ૯૮૯૨૨૦૨૩૦૬

ઈ-મેઇલ :
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(ઓ.)

૨૬૫૨૬૦૯૧,

Sudevi2002@yahoo.co.in
અનુવાદકોની માહિતી

૨૬

નામ :

ઉર્વા અધ્વર્યુ

જન્મ તારીખ :

૧૦-૦૯-૧૯૭૪

જન્મ સ્થળ :

બારડોલી

વતન :

બારડોલી

અભ્યાસ :

બી.કોમ., એમ.જે.એમ.સી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

આનંદમઠ

સરનામ ંુ :

૨૫/૨૯૩, રામેશ્વર અૅપાર્ટમૅન્ટ, સોલા રોડ, નારણપુરા,

અમદાવાદ-૬૧.

૨૭

નામ :

ઉષા રમેશ શેઠ

જન્મ તારીખ :

૦૯-૦૬-૧૯૩૮

જન્મ સ્થળ :

ું ઈ
મબ

વતન :

મહુવા, ગુજરાત

અભ્યાસ :

બી.એ. (અર્થશાસ્ત્ર, આંકડાશાસ્ત્ર)

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી
ભાષાવાર અનવ
ગુજરાતીમાંથી

મરાઠી,

અંગ્રેજી,

મરાઠીમાંથી અંગ્રેજી

ગુજરાતીમાંથી

મરાઠીમાંથી

હિન્દી,

ગુજરાતી,

અન ૂદિત પસુ ્તક :

માઝી નીતા, ઔર મૌન મર ગયી, ડૅશ ધાઉ શેલ્ટ ડાય,

સરનામ ંુ :

કનક વિહાર, ૫૧૧, એડનવાલા રોડ, મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૧૯.

કોશેટો, રં ગ અંતરં ગાતલે, ચાહલ
ૂ કોવળ્યા મનાચી,
અમ ૃતાનુભવ, સેવાગ્રામ ટુ શોધગ્રામ

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૨-૨૪૧૬૮૧૦૫, મો. ૯૯૬૯૨૯૬૧૮૮
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી

usharsheth6gmail.com, rmsheth6vakilmehtasheth.com
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૨૮

નામ :

ઊર્મિલાબહેન હરસુખરાય શુક્લ / ઊર્મિલા બળવંત જાની

જન્મ તારીખ :

૦૨-૦૬-૧૯૬૧

જન્મ સ્થળ :	સિહંજ, જિ. ખેડા
વતન :	સિહંજ
અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : બંગાળીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

બંગાળી ઓડિયા

સરનામ ંુ :

‘તીર્થ’,

૨૬૪,

રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૫.

જનકપુરી,

યુનિવર્સિટી

રોડ,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૮૧-૨૫૭૭૯૯૮

નામ :

કનૈયાલાલ નાગરદાસ ભટ્ટ ‘ચિંતક’

જન્મ તારીખ :

૧૬-૦૧-૧૯૬૫

જન્મ સ્થળ :

જેગડવા, જિ. સુરેન્દ્રનગર

વતન :

ધ્રાંગધ્રા

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૨૯

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	છિન્નમસ્તા
સરનામ ંુ :

૩,

મોતીબાગ

સોસાયટી,

મોતીપુરા,

હિંમતનગર- ૩૮૩ ૦૦૧, જિ. સાબરકાંઠા.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૪૨૬૦૬૦૬૦૧, ૯૪૨૮૯૬૧૦૭૬
ઈ-મેઇલ :
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Kan morpinchh@yahoo.com
અનુવાદકોની માહિતી

નામ :

કમલ કાન્તિલાલ પુજાણી
ં

જન્મ તારીખ :

૧૪-૦૧-૧૯૪૨

જન્મ સ્થળ :

જામનગર

વતન :

જામનગર

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી. (હિન્દી)

૩૦

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી હિન્દી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ઇન્દુ અને બિન્દુ, ડરી ગયેલા લોકો, સેતુકથાઓ, આઇને
કે આરપાર, પરછાઈ બન ગઈ પહચાન, જુઓ, બહાર
કોણ આવ્યું ?, દત્તગુરુ ચૌલીસ ગુરુ ચાલીસા

સરનામ ંુ :

‘પ્રીતદીપ’, ૧, સિદ્ઘાર્થ ટેનામેન્ટ, સત્ય સાંઈ સ્કૂલ
સામે, ‘નીરવ’ અૅપાર્ટમૅન્ટ પાસે, જામનગર-૩૬૧ ૦૦૮.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૮૮-૨૫૫૯૮૩૦, મો. ૯૪૨૮૯૮૬૩૩૮
ઈ-મેઇલ :

kamal punjani@gmail.com
૩૧

નામ :

કાન્તિ હરગોવિંદ ભટ્ટ

જન્મ તારીખ :

૧૫-૦૭-૧૯૩૧

જન્મ સ્થળ :	ત્રાપજ સથરા (તળાજા-ભાવનગર)
વતન :

ઝાઝમેર (તળાજા)

અભ્યાસ :

બી.કોમ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

દયને હેમખેમ રાખો

સરનામ ંુ :

૭૦૩, ક્ષિતિજ, પોઈસર, ભાટિયા સ્કૂલ પાછળ,

કાંદિવલી (વેસ્ટ), મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૬૭.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૨-૨૮૦૭૨૯૪૫, ૨૮૦૨૦૨૧૮
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

કાન્તિલાલ કરસનભાઈ માલસતર

જન્મ તારીખ :

૨૨-૧૦-૧૯૭૮

જન્મ સ્થળ :

દબડા, તા. અંજાર

વતન :

અંજાર

અભ્યાસ :

એમ.એ.

૩૨

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ભારતીય દલિત આંદોલન : એક સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ

સરનામ ંુ :

એચ-૩, અધ્યાપક કુટિર, રોઝરી સ્કૂલની પાછળ,
પ્રતાપગંજ, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૨.
૩૩

નામ :

કાન્તિલાલ મંગળભાઈ મકવાણા

જન્મ તારીખ :

રુ રી ઓગણીસો ચવ
૦૨-૦૨-૧૯૪૪ (બીજી ફેબ્આ
ં ૂ ાળીસ)

જન્મ સ્થળ :	ટુંડેલ
વતન :

મુ. ટુંડેલ, તા. નડીઆદ, જિ. ખેડા

અભ્યાસ :

એમ.એ., એલએલ.બી., સિનિ. હિન્દી શિક્ષક સનદ

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

જીવન સંઘર્ષ ડૉ. બાબાસાહેબની જીવન ગાથા, મહાત્મા
જ્યોતિબા ફૂલે, આંબેડકર : ઓશોની આંખે, ડૉ.
આંબેડકરની ખ ૂની ડૉ. સવિતા આંબેડકર, અછૂત કોણ
અને કેવી રીતે ?, ઇન્દીરા ગાંધીજીના જન્મ દિવસે મેં
જે સ્વપ્ન જોયું.

સરનામ ંુ :

‘‘શારદા સદન’’, ૧૮, સિદ્ઘાર્થનગર સોસાયટી, રે લવે
સ્ટેશન પાછળ, પીજ રોડ, નડીઆદ-૩૮૭ ૦૦૨,
તા. નડીઆદ, જિ. ખેડા.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૮-૨૫૫૫૨૭૮, મો. ૯૩૮૩૯૮૭૦૫૮
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અનુવાદકોની માહિતી

નામ :

કાલિન્દી વસંતભાઈ પરીખ

જન્મ તારીખ :

૨૫-૦૯-૧૯૬૦

જન્મ સ્થળ :

અમરે લી

વતન :

અમરે લી

અભ્યાસ :

બી.એસસી., એલએલ.બી., એમ.એ., પીએચ.ડી.

૩૪

ુ ાદ-ક્ષમતા : સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

વિષ્ણુ સહસ્રનામ શાંકરભાક્ય, ઈસપની બોધકથાઓ
(૨૦૯, સંપ ૂર્ણ), ભોજનનો કાવ્ય વિનોદ, દયાળુ
રાજકુમાર (રૂપાંતર), સૌન્દરનન્દ (સંપ ૂર્ણ-૧૮ સર્ગ)

સરનામ ંુ :

બ્લૉક નં. ૩ની બાજુમાં, દે ના બૅન્ક સોસાયટી,
અમરે લી-૩૬૫ ૬૦૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૭૯૨-૨૨૪૬૩૫, મો. ૯૪૨૯૧૩૯૧૪૫

નામ :
જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :
અભ્યાસ :
ુ ાદ-ક્ષમતા :
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સરનામ ંુ :

ફોન / મોબાઇલ નંબર :
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી

૩૫

કાશ્યપી (મહા) પરીક્ષિત જોશી
૧૨-૦૮-૧૯૭૭
જળગાંવ
અમદાવાદ
બી.કોમ., એમ.એ. (પત્રકારત્વ), એમ.ફિલ (પત્રકારત્વ)
મરાઠીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી
ગુજરાતી
શ્રી સોમનાથ તીર્થ, શ્રી બાબાસાહેબ દે વરસ, ભારતમાં
ખ્રિસ્તીઓ, શ ૂન્યથી શિખર ‘‘ઇન્ડિયન કોર્પોરે ટ્સ’’, TIME
મેનેજમેન્ટ અને સફળતા, વિવેકાનંદ, વાતચીતની કળા,
આદ્ય શંકરાચાર્ય, રે સિપી બુક, ડૉ. આંબેડકર યુનિ. માટે
તૈયાર કરાયેલી સ્ટડી મટીરિયલ, શ્રી ગુરુ બાલાજી તાંબે,
દિવ્ય ચિંગારી
બં. ન. ૬, તપસ્વી જલારામ સોસાયટી, રામતીર્થ
સોસાયટીની બાજુમાં, જ્ઞાનદા બસ સ્ટેન્ડ પાસે,
જીવરાજપાર્ક માર્ગ, વેજલપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧.
(રહે.) ૨૬૬૧૦૭૧૬, મો. ૯૦૯૯૦૧૬૩૬૧, ૯૪૨૮૪૯૮૭૭૩
kashyapimaha@gmail.com
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૩૬

નામ :	કિશોર ચિમનલાલ ગૌડ
જન્મ તારીખ :

૧૬-૦૩-૧૯૫૧

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એસ.એસ.સી.ઈ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	વસવાયો, અમારો બાપ અને અમે, સ્વામી, આ હતાં
હજાર વર્ષનાં ઘડવૈયાં, પૈડાંવાળી ખુરશી, કૃષિ સાધક,
ભિવંડી હલુ ્લડ અને શાંતિના પ્રયોગ, ભગીરથના
વારસ, રાધેય, એક પ ૂર્ણ – અપ ૂર્ણ, નીચે ધરતી ઉપર

આભ, કાર્ય સંસ્કૃતિ, કાર્યશૈલી, ૨૬/૧૧ ઑપરે શન
મુબ
ં ઈ, બારબાળા, સંપ ૂર્ણ વીસે, નાઝી નરસંહાર, માડી,

હુ ં કલેક્ટર થઈશ, કૅન્સર ડાયરી, મહાભારતનાં મ ૂલ્યોની
શોધ, પરાજય નહિ વિજય, દાવાનળની વાત, નગ્ન

સત્ય, માભોમ પાછા ફરીએ, હુ ં કેમ નહિ, રાજર્ષિ શાહ ૂ
છત્રપતિ મહારાજ-I, રાજર્ષિ શાહ ૂ છત્રપતિ મહારાજ-II
સરનામ ંુ :

૨૧, ભાગ્યલક્ષ્મી સોસાયટી, વિજયનગર રે લવે ક્રોસિંગ

પાસે, કિરણ પાર્ક, નવા વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૩.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૭૬૪૧૮૩૩, (રહે.) ૯૪૨૭૩-૨૦૮૩૩
ઈ-મેઇલ :
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નામ :	કિશોર રામજીભાઈ શાહ
જન્મ તારીખ :

૨૭-૧૨-૧૯૪૭

જન્મ સ્થળ :

ું ઈ
મબ

વતન :

બેરાજા (કચ્છ)

અભ્યાસ :

ઇન્ટર કોમર્સ

૩૭

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

તત્પુરુષ, જળ પર હસ્તાક્ષર

સરનામ ંુ :

તેજ કિરણ, પાંચમો માળ, નવરોજી હિલ રોડ નં. ૫,

ડોંગરી, મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૦૯.

૩૮

નામ :	કિશોરકુમાર સવાઈલાલ પંડ્યા
જન્મ તારીખ :

૧૨-૦૧-૧૯૫૨

જન્મ સ્થળ :

બોટાદ

વતન :

બરવાળા (ઘેલાશા)

અભ્યાસ :

એમ.એસસી., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	મિડ નાઇટ એક્્ સ્પ્રેસ, ડ્રેગન
સરનામ ંુ :

૪૪, સહયોગ નગર, ચીખલી રોડ, ગૌહરબાગ,
બીલીમોરા-૩૯૬ ૩૨૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૬૩૪-૨૮૨૦૩૬, મો. ૯૮૨૫૭૫૯૬૬૬
અનુવાદકોની માહિતી
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૩૯

નામ :	કિશોરચંદ્ર માણેકલાલ શુક્લ
જન્મ તારીખ :

૧૭-૦૮-૧૯૫૨

જન્મ સ્થળ :

મોડાસા

વતન :

મોડાસા

અભ્યાસ :

એમ.એ. (બેચરલ ઑફ લાઇબ્રેરી સાયન્સ)

ુ ાદ-ક્ષમતા : સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સ ૂક્તિ પ્રસ ૂન

સરનામ ંુ :

૧૫-એ, ગોપાલ સોસાયટી, બસ સ્ટેન્ડ પાછળ,

મોડાસા-૩૮૩ ૩૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૭૭૪-૨૪૬૪૮૪
૪૦

નામ :

કીર્તિકુમાર પ્રહ્લાદભાઈ નાયક

જન્મ તારીખ :

૦૧-૦૬-૧૯૫૫

જન્મ સ્થળ :

ઉમતા

વતન :

ઉમતા

અભ્યાસ :

એમ.એ., એમ.એડ્ ., સંગીત વિશારદ

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ગુજરાતી રં ગભ ૂમિ : કલ ઔર આજ

સરનામ ંુ :

‘શિવસદન’, ૨, માનવ મંદિર, કમાણા રોડ, અંબર
સિનેમા પાછળ, વિસનગર-૩૮૪ ૩૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૭૬૫-૨૨૪૫૩૦, (ઑ.) ૦૨૭૬૨-૨૫૧૩૯૮
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નામ :

કુન્દનિકા કાપડિયા

જન્મ તારીખ :

૧૧-૦૧-૧૯૨૭

જન્મ સ્થળ :

લીમડી

વતન :

રાણપુર (સૌરાષ્ટ્ર)

અભ્યાસ :

બી.એ.

૪૧

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, બંગાળીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

દે વ બોલ્યા નહિ, પુરુષાર્થ ને પગલે, વસંત આવશે,
દિલભર મૈત્રી, કિશોર ડિટેક્ટિવ, કથા ભારતી, પ ૂર્ણ કુંભ,
જીવન એક ખેલ, હિમાલયના સિદ્ઘ યોગી, ઊઘડતાં દ્વાર
અંતરનાં

સરનામ ંુ :

નંદિગ્રામ, પો : વાંકલ-૩૯૬ ૦૦૭, વલસાડ, ધરમપુર

રોડ,

જિ. વલસાડ.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૩૨-૨૯૧૨૪૫, મો. ૯૭૨૫૭૮૧૬૪૮
ઈ-મેઇલ :

nandigramtrust@gmail.com

નામ :

કુમારપાળ દે સાઈ

જન્મ તારીખ :

૩૦-૦૮-૧૯૪૨

જન્મ સ્થળ :

રાણપુર

વતન :

સાયલા

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૪૨

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

નવવધ ૂ

સરનામ ંુ :

૧૩-બી, ચંદ્રનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી,

અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૮૨૪૦૧૯૯૨૫
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

ુ ાઈ નાથુભાઈ દે સાઈ
કેશભ

જન્મ તારીખ :

૦૩-૦૫-૧૯૪૯

જન્મ સ્થળ :

ખેરાલુ

વતન :

ખેરાલુ, જિ. મહેસાણા, ઉ.ગુ.

અભ્યાસ :

૪૩

राष्ट्रभाषा रत्न, એમ.બી.બી.એસ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી હિન્દી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી,
ભાષાવાર અનવ
અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી

અન ૂદિત પસુ ્તક :

दीमक, हराभरा अकाल, मैडम, પડકાર, સાંઈબાબા :
ઈશ્વરનાં પગલાં પ ૃથ્વી પર, धर्मपत्र
ु हरिभद्रसरू िजी,
સેવાસદન, ઇલા

સરનામ ંુ :

૧૩, ઐશ્વર્ય-૧, પ્લૉટ : ૧૩૨, સેક્ટર ૧૯,

	ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૨૧.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૩૨૩૧૧૮૮, મો. ૯૮૭૯૫૪૩૧૩૨
ઈ-મેઇલ :

keshabhaidesai2012@gmail.com*

૪૪

નામ :	ક્રાંતિ (યેવતિકર) કનાટે
જન્મ તારીખ :

૦૫-૧૧-૧૯૫૪

જન્મ સ્થળ :

सनावद (जिला : २१२गोन) म.प्र.

વતન :

सनावद (म.प्र.)

અભ્યાસ :

एम.ए. (अंग्रेजी साहित्य)

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી હિન્દી, અંગ્રેજીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

पक्षीओ उड़ आयेंगे, एमिली डिकिंसन की कविताएँ

સરનામ ંુ :

२०३, टॉवर-३, सांईनाथ स्कवेयर, मदर्स स्कू ल के पीछे ,
जलाराम चौकड़ी, बडौदा-३९० ०२१, गज
ु रात.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૫-૨૩૫૨૮૬૬, मो. ૯૯૦૪૨૩૬૪૩૦
ઈ-મેઇલ :
*

krantibrd@rediffmail.com

kesha/keshu ક્લેરિટી નથી.
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નામ :	ગિજુભાઈ દવે
જન્મ તારીખ :

૧૧-૦૩-૧૯૩૭

જન્મ સ્થળ :

ચુડા (સુરેન્દ્રનગર)

૪૫

વતન :	ગાંધીનગર
અભ્યાસ :

એમ.એ., બી.એડ્ ., कोविद, विनीत

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ભાવિ જીવન, સહચિંતન, પ્રજ્ઞાનો પંથ, યોગમાં સ્વાસ્થ્ય
અને સારવાર, શ્રી અરવિંદ અને શ્રી માતાજીને લગતી
પ્રાસંગિકાઓ, શ્રી અરવિંદ અને શ્રી માતાજીને લગતી
વિશેષ પ્રાસંગિકતાઓ, અંતર્મુખી જીવન, જીવંત
વચનો, માનવ શરીરની રહસ્યમયતા અને ઉત્કૃષ્ટતા

સરનામ ંુ :

પ્લૉટ નં. ૨૮૯/૧૧, ‘સ્વીટ હોમ ફ્લેટ્ સ’, સેક્ટર ૨૮,
ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૨૮.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૩૨૧૦૬૧૧, મો. ૯૪૨૯૦૬૩૫૩૮
ઈ-મેઇલ :

gagulnathdave@yahoo.com

નામ :

ગુલામમોહમ્મદ તાજમોહમ્મદ શેખ

જન્મ તારીખ :

૧૬-૦૨-૧૯૩૭

જન્મ સ્થળ :

સુરેન્દ્રનગર

વતન :

સુરેન્દ્રનગર

અભ્યાસ :

એમ.એ., એ.આર.સી.એ.

૪૬

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

અમેરિકન ચિત્રકળા

સરનામ ંુ :

‘નિહારિકા’, યુનિવર્સિટી હેલ્થ સેન્ટર પાછળ, પ્રતાપગંજ,

વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૨.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૬૫-૨૭૯૪૫૮૯
અનુવાદકોની માહિતી
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૪૭

નામ :	ગોવર્ધનદાસ ચુન્નીલાલ શર્મા
જન્મ તારીખ :

૦૧-૦૭-૧૯૨૭

જન્મ સ્થળ :

जोधपुर (राजस्थान)

વતન :

गज
ु रात

અભ્યાસ :

एम.ए. हिन्दी, पीएच.डी.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, રાજસ્થાનીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

कच्छी भाषा

સરનામ ંુ :

‘ज्ञानलोक’, प्लोट ३४, सेक्टर १९, गांधीनगर-३८२ ०१९

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૩૨૨૦૦૫૧
૪૮

નામ :	ગૌતમ વાડીલાલ પટે લ
જન્મ તારીખ :

૦૪-૦૮-૧૯૩૬

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

ભારત

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : સંસ્કૃતમાંથી
ભાષાવાર અનવ

ગુજરાતી,

હિન્દીમાંથી ગુજરાતી

અંગ્રેજીમાંથી

ગુજરાતી,

અન ૂદિત પસુ ્તક :

ભાસ, વેદોપદે શચંદ્રિકા, આદિ શંકરાચાર્ય ગ્રંથાવલી

સરનામ ંુ :

‘વાલમ’, એલ-૧૧૧, સ્વાતંત્ર્ય સેનાની નગર, નવા

ભાગ-૧થી ૧૧

વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૩.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૭૬૨૧૬૧૦, મો. ૯૯૨૫૦૧૧૯૦૧
ઈ-મેઇલ :
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નામ :

ચન્દ્રિકાબહેન વાસુદેવ પાઠક

જન્મ તારીખ :

૦૧-૧૦-૧૯૪૦

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.એ., શિક્ષાશાસ્ત્રી

૪૯

ુ ાદ-ક્ષમતા : સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી-હિન્દી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	શિવ મહિમા સ્તોત્ર, શિવમ્, શુભમ્, હિતમ્, હ્યદ્યંમ,
શ્રીરામચન્દ્રાર્ચન, હેમચન્દ્રાચાર્ય

સરનામ ંુ :

૩૫૪, સરસ્વતીનગર, હિંમતલાલ પાર્ક-બી સામે,

આઝાદ સોસાયટી પાસે, અમદાવાદ-૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૬૭૪૫૭૫૪

નામ :

ચંદુ લાલ વરમાળીદાસ ઠકરાલ ‘મંજુલ’

જન્મ તારીખ :

૧૨-૦૬-૧૯૩૨

જન્મ સ્થળ :

જૂનાગઢ

વતન :

જૂનાગઢ

અભ્યાસ :

બી.એ. (સંસ્કૃત-ગુજરાતી)

૫૦

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી,
ભાષાવાર અનવ
સંસ્કૃતમાંથી અંગ્રેજી
અન ૂદિત પસુ ્તક :

જીવનનુ ં પરોઢ,

ભુવનેશ્વરી

ભાગવત,

ગાંધીજીનુ ં

ગુજરાત, વેદાંત અને માનવજાતિનુ ં ભાવિ, ઓહ લેટ

ધેમ લિવ, ફ્રૂટ્્ સ ઍન્ડ ફ્લાવર્સ, આધ્યાત્મિક મલ્લ ૠષિ
ુ ા કર, યોગાસન
દયાનંદ, મ ૃત્યુપારનુ ં જીવન, કરણ-કુસમ
સરનામ ંુ :

કાલાવાડ રોડ, પ્રિન્સેસ સ્કૂલ પાછળ, જાનકી પાર્ક વિસ્તાર,
શ્રીનાથ પાર્ક, બ્લૉક નં. ૨૮, રાજકોટ.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૮૧-૨૫૭૧૪૮૧
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

ચંદ્રકાન્ત અમ ૃતલાલ ટોપીવાળા

જન્મ તારીખ :

૦૭-૦૮-૧૯૩૬

૫૧

જન્મ સ્થળ :	વડોદરા
વતન :

ું ઈ
મબ

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી,
ભાષાવાર અનવ
સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી
અન ૂદિત પસુ ્તક :

કલ્પો કે કલ્પના મરી પરવારી છે , દુ ઈનો કરુણિકાઓ,
ઑર્ફિયસ પ્રતિ સૉનેટો, કન્ટેમ્પરરી ગુજરાતી
પોએટ્રી-૧, મૈથિલી સાહિત્યનો ઇતિહાસ, જેરુસલેમ
અને ઇયાકા, નૈષધીય ચરિત ઈશ્વરની યાતના, ધરે વન

સરનામ ંુ :

ડી-૬, પ ૂર્ણેશ્વર ફલૅટ્સ, ગુલબાઈ ટેકરા,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૬૩૦૧૭૨૧

નામ :

ચંદ્રકાન્ત ત્રિકમલાલ શેઠ

જન્મ તારીખ :

૦૩-૦૨-૧૯૩૮

૫૨

જન્મ સ્થળ :	હાલોલ (જિ. પંચમહાલ)
વતન :

ઠાસરા (જિ. ખેડા/આણંદ)

અભ્યાસ :

એમ.એ., વિદ્યાવાચસ્પતિ (પીએચ.ડી.)

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

પંક્તિ ભાતખંડે, મલયાલમ સાહિત્યની રૂપરે ખા, આનુ ં

સરનામ ંુ :

૯

નામ જિંદગી, આઠમની રાત
બી,

પ ૂર્ણેશ્વર

ફલૅટ્સ,

અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ગુલબાઈ

ટે કરા

પર,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૬૩૦૦૯૨૮, મો. ૯૪૨૮૧૦૧૭૯૭
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૫૩

નામ :

ચિરાગ ઉમાકાન્ત ઠક્કર

જન્મ તારીખ :

૩૦-૦૫-૧૯૮૧

જન્મ સ્થળ :

સાવરકુંડલા

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.એ. (અંગ્રેજી), ડી.મેથ્સ. કોમ., એ.ડી.બી.એમ

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી,
ભાષાવાર અનવ
હિન્દીમાંથી અંગ્રેજી
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ઈક્ષ્વાહના વંશજ, ફોર્જ યોર ફ્ યૂચર, વિકસિત ભારતની
ખોજ, ચાણક્ય મંત્ર, The Prime Minister, ફાસ્ટર, લાઇન

સરનામ ંુ :

૨૯,
ક્રિષ્ના
બંગલોઝ-૨,
અમદાવાદ-૩૮૨ ૪૮૧.

ચાંદલોડિયા,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૮૨૪૩૫૪૪૪૪
ઈ-મેઇલ :

chirag@chiragthakkar.mc
૫૪

નામ :
ચૈતન્ય જસવંતરાય દે સાઈ
જન્મ તારીખ :
૦૧-૦૯-૧૯૫૮
જન્મ સ્થળ :
ખરસાડ, જિ. નવસારી
વતન :	વેસ્મા, જિ. સુરત
અભ્યાસ :
એમ.એ., બી.એડ્ ., એમ.ફિલ., પીએચ.ડી.
ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :
તુલનાત્મક સાહિત્ય ભારતીય સંદર્ભ, તુલનાત્મક સાહિત્ય
વિદે શી સંદર્ભ, Maru Vahalu Vatan – Nansad, The
Aim of Gita Karmayog, Equanimity, Equipoise, The
Science Stories by Nanu Bapa, Freedom Fighters
of Bhakta Samaj, તિરુમાલઈ અનંત લાવન :
જીવનચરિત્ર, Gujaratmitra Parichay Pustika
સરનામ ંુ :	ડિર્પાટમેન્ટ ઑફ ઇંગ્લિશ, એમ.ટી.બી. આર્ટ્્ સ કૉલેજ,
આથવા લાઇન, સુરત-૩૯૫ ૦૦૧.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : (ઑ.) ૦૨૬૧-૨૨૪૦૦૨૫, (મો.) ૯૪૨૬૭૭૬૨૪૩
ઈ-મેઇલ :

અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

છાયા અરુણકુમાર ત્રિવેદી

જન્મ તારીખ :

૩૧-૦૩-૧૯૭૪

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

રાજકોટ

અભ્યાસ :

એમ.કોમ., એમ.જે.એમ.સી.

૫૫

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	ગાંધી : એક અસંભવ સંભાવના, કુલી બૅરિસ્ટર,
સરદાર, યુગપુરુષ આંબેડકર

સરનામ ંુ :

એ-૧૨, અક્ષરધામ અૅપાર્ટમૅન્ટ, પ્રેમચંદનગર પાસે,
જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદે વ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૪.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૮૭૯૧૭૬૨૭૭
ઈ-મેઇલ :

chhaya.a.trivedi@gmail.com
૫૬

નામ :

છોટાલાલ વલ્લભરામ મહેતા (પ્રોફેસર સી.વી. મહેતા)

જન્મ તારીખ :

૦૩-૦૮-૧૯૪૩

જન્મ સ્થળ :

(ગણેશ) સીસોદ્રા – નવસારી

વતન :

(ગણેશ) સીસોદ્રા – નવસારી

અભ્યાસ :

એમ.એ. विनीत, विशारद

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી,
ભાષાવાર અનવ
સંસ્કૃતમાંથી અંગ્રેજી
અન ૂદિત પસુ ્તક :

The Miracle, Inner Light, Madhuri, અર્થઘટનશાસ્ત્ર,

The Imprints on the Lotus Flower, સંશોધનની
પ્રવિધિ, શૃગ
ં ારશાસ્ત્રમાં નારી – સમાજશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ

સરનામ ંુ :

૩-M, સિટી ગાર્ડન સોસાયટી, મંકોડિયા પાછળ

(વિજલપોર)

દુધિયા

નવસારી-૩૯૬ ૪૫૦.

તળાવ

પાસે,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૯૨૫૦૮૨૪૧૪
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નામ :

જગદીશ જયંત દવે

જન્મ તારીખ :

૧૮-૧૧-૧૯૨૮

જન્મ સ્થળ :

પ ૂના

વતન :

ભાવનગર

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી
ભાષાવાર અનવ

ગુજરાતી,

ગુજરાતીમાંથી મરાઠી-હિન્દી

૫૭

મરાઠીમાંથી

ગુજરાતી,

અન ૂદિત પસુ ્તક :

પ્રભુ ઈસુખ્રિસ્ત જીવન સ્રોત, સામાન્ય જ્ઞાન, ભાષા

સરનામ ંુ :

93A, HARROW VIEW, HARROW HATASZ (U.K.)

અને સંસ્કૃતિ, દયગંગા, વૈખરીનો નાદ

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૦૪૪ ૨૦ ૮૮૬૩૨૩૭૬
ઈ-મેઇલ :

નામ :
જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :
અભ્યાસ :
ુ ાદ-ક્ષમતા
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સરનામ ંુ :

jardave@aol.com
૫૮

જનક હરિલાલ દવે
૧૪-૦૬-૧૯૩૦
ભાવનગર (સૌરાષ્ટ્ર)
ભાવનગર
એમ. મ્યુઝિકલ (ઓડ્રામા) પોસ્ટ : ગ્રૅજ્યુએટ
: અંગ્રેજીમાંથી
ગુજરાતી,
હિન્દીમાંથી
ગુજરાતી,
મરાઠીમાંથી ગુજરાતી
ઝૂ સ્ટોરી, કારમા ઘા, ત ૂટતી નાલંદા, મીડિયા, શોધસર્જે
સંહાર, શૈયા, ધી ટાઇપિસ્ટ, હત્યા એક આકારની, કોનુ ં
ઘર, પપ્પા ખોવાઈ ગયા, આસમાની ઘોડો, અભિનય
પ્રશિક્ષણ, પ્રયોગલક્ષી નાટ્યદર્શન, આખરી કસબનો
ઉઘાડ, ભ ૂમિકા શિલ્પ, લિસિસક્ષેતા, ભવાઈ અને તેન ુ ં
લાક્ષણિક આહાર્ય – નેપથ્ય વિધાન
૨૦, સ્વૈરવિહાર સોસાયટી, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ રોડ,
પોલિટેક્નિક, અમદાવાદ-૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (એલ.એલ.) ૨૬૩૦૫૮૫૭, મો. ૯૯૦૪૦૬૬૪૬૪
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

જન્મ તારીખ :

૫૯

જયશ્રી જગદીશ જોષી

૨૧-૦૧-૧૯૫૬

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

બી.કોમ.

વતન :	વડોદરા

ુ ાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી,
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ગુજરાતીમાંથી મરાઠી-હિન્દી

રાજયોગી નેતા અટલ બિહારી વાજપેયી, કોને પોકારંુ ?,

બ્રાહ્મણ : ધર્મશાસ્ત્રીય અધ્યયન, સાવિત્રી પ્રશસ્તિ,
સરૂલતાકી ઓર, આઈ એમ ઓકે, યુ આર ઓકે, મુક્તા,

બંજારા લોકોનો ઇતિહાસ, વિવાદ, વિરોધ અને
સરનામ ંુ :

વિકાસની નદી નર્મદા, તેજ, રોમ, લિઝનેસની દુનિયામાં
૯ એ-૧, કિડવાઈનગર હા.સો., પટે લ પાર્ક પાસે,

આર.ટી.ઓ. સામે, વારશિયા, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૬.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૫-૨૫૬૩૨૫૯, મો. ૯૭૨૩૬૩૪૮૭૩

૬૦

નામ :

જયશ્રી પ્રશાંતભાઈ દવે

જન્મ તારીખ :

૧૬-૧૨-૧૯૪૭

જન્મ સ્થળ :

પેટલાદ

વતન :

પેટલાદ

અભ્યાસ :

એમ.એ. ગુજરાતી – સંસ્કૃત વિષય સાથે

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	પ્રાર્થનાને પાંખો
સરનામ ંુ :

સાંકડી શેરી, લાખાપટેલની પોળ, માણેકચોક પાસે,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧.
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નામ :

ુ ાયુધ’
જયંત ગોકુલદાસ ગાંધી ‘કુસમ

જન્મ તારીખ :

૦૭-૦૯-૧૯૩૮

જન્મ સ્થળ :

ધોરાજી (જિલ્લો રાજકોટ)

વતન :

ધોરાજી

અભ્યાસ :

બી.એ. (ઑનર્સ)

૬૧

ુ ાદ-ક્ષમતા : સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી,
ભાષાવાર અનવ
વ્રજભાષામાંથી ગુજરાતી
અન ૂદિત પસુ ્તક :

પુષ્ટિ પીય ૂષબિંદુ પુષ્ટિ સત્સંગ બિંદુ , ‘ગોપી ગીત’નો
રસાસ્વાદ, ‘સુભાષિતો’, સુભાષિતોનુ ં રસદર્શન, સુભાષિતોનો
રસાસ્વાદ, સુભાષિત રત્ન મંજૂષા, ગીતાંજલિનો રસાસ્વાદ,
પુષ્પવાટિકાનો માળી, શ્રી યમુનાજીનાં ૪૧ પદોનો
રસાસ્વાદ, જયશ્રી યમુના મહારાણીજી

સરનામ ંુ :

૨૧, સરદાર નગર સોસાયટી, ‘ૐ-જલનિધિ’, કાશી
વિશ્વનાથ પુલ પાસે, જૂનાગઢ-૩૬૨ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૮૫-૨૬૭૦૨૯૯
૬૨

નામ :

જયંત ઝ. મેઘાણી

જન્મ તારીખ :

૧૦-૦૮-૧૯૩૮

જન્મ સ્થળ :

બોટાદ, જિ. ભાવનગર

વતન :

ભાવનગર

અભ્યાસ :

સ્નાતક, ગ્રંથાલય વિજ્ઞાન ડિપ્લોમા

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

તણખલાં, ‘હ્યુઆન’ ત્સાંગનો ભારત-પ્રવાસ, હરક્યુલિસ,
અપહરણ, કોલંબસ, અલાદીન અને અલીબાબા,
ઑક્સફર્ડ સ્કૂલ ઍટલસ

સરનામ ંુ :

પ્રસાર,
૧૮૮૮,
ભાવનગર-૩૬૪ ૦૦૧.

આતાભાઈ

એવન્ યૂ,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૭૮-૨૫૬૮૦૨૨
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી

prasarak@data1.in
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નામ :

જયા જયમલ ઠાકોર

જન્મ તારીખ :

૧૫-૦૧-૧૯૨૬

૬૩

જન્મ સ્થળ :	વીરમગામ
વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.એ. (અંગ્રેજી) એમ.એ. (સોશિયોલૉજી)

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સ્ત્રી ભાગ ૧-૨, માદામ બોવરી ભાગ ૧-૨, મા ભાગ
૧-૨, રિક્ષાબૉય ભાગ ૧-૨, સોવિયેત દે શની રૂપ
વાર્તાઓ, અબ્રાહમ લિંકન, પાનખરનાં ગુલાલ

સરનામ ંુ :

૧, શ્વેતાપાર્ક સોસાયટી, નિયોજનનગર સામે,
માણેકબાગ
હૉલની
બાજુમાં,
આંબાવાડી,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૬૬૨૦૮૩૯
૬૪

નામ :

જયા વલ્લભદાસ મહેતા – ‘રીટા શાહ’, ‘જાનકી મહેતા’

જન્મ તારીખ :

૧૬-૦૮-૧૯૩૨

જન્મ સ્થળ :

કોળિયાક (જિ. ભાવનગર)

વતન :

કોળિયાક

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, મરાઠીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

મારા મિત્રો, મનનુ ં કારણ, ચર્ચબેલ, રવીન્દ્રનાથ : ત્રણ
વ્યાખ્યાનો, સૌંદર્યમીમાંસા (અન્ય સાથે), ચંપો અને
હિમપુષ્પ, સમુદ્રયાળની પ્રચંડ ગર્જના, રે વન્ યૂ સ્ટેમ્પ,
રાધા, કુંતી, દ્રૌપદી

સરનામ ંુ :

બી-૧૯, આનંદ છાયા, પ્રભાદે વી, મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૨૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૨-૨૪૨૨૦૫૦૯
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૬૫

નામ :
જયેન્દ્ર કાકુભાઈ દવે (શાસ્ત્રી)
જન્મ તારીખ :
૩૦-૦૬-૧૯૪૦
જન્મ સ્થળ :
મોરબી (સૌરાષ્ટ્ર)
વતન :	વલ્લભવિદ્યાનગર, જિ. આણંદ
અભ્યાસ :
સંસ્કૃત સાહિત્યાચાર્ય, હિન્દી સાહિત્ય રત્ન, એમ.એડ્ .,
પીએચ.ડી., (શિક્ષણશાસ્ત્ર)
ુ ાદ-ક્ષમતા : સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી, સંસ્કૃતમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :
સદ્ બોધશતક બાલબોધિની ટોક, શ્રીરં ગ પ્રનોત્તર માલા

સરનામ ંુ :

અનુવાદ વિવરક*, શ્રી છત્તપુરાલય સ્વોપજ્ઞ ટીકા,
વાસુદેવનામ સુધા, શ્રી દત્ત ચમ્પૂ સ્વોપજ્ઞ ટીકા,
શ્રીકૃષ્ણલહરી સ્વોપજ્ઞ ટીકા, ષોડશ ગ્રંથ, પંચપાક્ષિક
સ્વોપજ્ઞ ટીકા, પાતંજલ યોગદર્શન, શ્રી દત્તનામ સ્મરણ
સ્તોપજ્ઞ અનુવાદ-વિવરસ, મન્જગર્ભો હનુમત્સ્તવઃ
અનુવાદ વિવરસ
જી/૨, શિવ, શિવ-સાગર અૅપાર્ટમૅન્ટ્સ, નાના બજાર
પાસે, વલ્લભવિદ્યાનગર, જિ. આણંદ, પિન : ૩૮૮ ૧૨૦.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૯૨-૨૩૪૬૨૬, મો. ૯૮૭૯૨૪૫૪૦૩

નામ :

જશભાઈ નારણભાઈ પટેલ

જન્મ તારીખ :

૧૫-૦૮-૧૯૫૭

જન્મ સ્થળ :

કાલસર, તા. ઠાસરા, જિ. ખેડા

વતન :

કાલસર

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૬૬

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી હિન્દી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી-હિન્દી
ભાષાવાર અનવ

અન ૂદિત પસુ ્તક :	ગાંધીજીનો અક્ષરદે હ-૮૩ (અંશતઃ), ગુજરાત પવિત્ર
યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડની ૬ યાત્રાધામોની પુસ્તિકા,
મહિલા અને બાળવિકાસ વિભાગની પુસ્તિકા, કૃષિકર્મ,
અ.સ.ન.નિ.લિ.નો વાર્ષિક અહેવાલ, ગુજરાતી વાનિકી
પરિયોજના ગાંધીનગર, ગુજરાતી વાનિકી વિકાસ
પરિયોજના આજીવિકા સુધારણા કામગીરી મ ૂલ્યાંકન
સરનામ ંુ :

બ્લૉક નં. ૧૭૩/૨, ચ. ટાઇપ, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૩૨૪૩૪૦૭, મો. ૯૯૭૮૪૦૫૬૭૫
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી

jashpatel1957@gmail.com
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૬૭

નામ :
જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :
અભ્યાસ :
ુ ાદ-ક્ષમતા
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

જેઠો માધવદાસ લાલવાણી
૦૮-૦૩-૧૯૪૫
કંડિયારો, નવાબશાહ, સિંધ, પાકિસ્તાન
અમદાવાદ
એમ.એ. બી.એડ્ ., પીએચ.ડી.
: ગુજરાતીમાંથી સિંધી, સિંધીમાંથી ગુજરાતી
અલીબાબા ગુમ, જાદુ ઈ-ચિદો, કાતિલકેરુ, બનાટક કાર,
કુંવારાને કયો કમાલ, ગુબ બાગજી અચજાંઈ, પીળા ઐં
અહસારા, અમ ૃતકથાઉં, શ્રીમાનફેરૂ ફિરકી, શાહીનકર, તારા
દુઃખ મારા છે , પોસ્ટમોર્ટમ, ગુરુનાનક જીવન દર્શન, કન્યા
ફરીથી જોવી છે , નિષ્કલંક દે વતા, ઘર એક મંદિર, સિંધી
સાહિત્યના સિતારા, દીવાલ અને તારાનાં પતાં, સંબધ
ં
સરનામ ંુ :
૩૭, આદિત્ય બંગલોઝ, આવાસ પાર્કની અંદર, પ્રેમપ્રકાશ
આશ્રમ પાસે, કોતરપુર રોડ, અમદાવાદ-૩૮૨ ૩૪૦.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૨૮૧૩૩૧૨, મો. ૯૮૭૯૫૬૩૩૧૨
ઈ-મેઇલ :
jetholalwani@gmail.com

૬૮

નામ :

જેલમ હાર્દિ ક વછરાજાની

જન્મ તારીખ :

૧૦-૦૮-૧૯૭૬

જન્મ સ્થળ :

ભુજ

વતન :

ુ
ભજ

અભ્યાસ :

એમ.એ., પી.જી.ડી.ટી.ઈ., સંગીત વિશારદ

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

માણસાઈની થાપણ, જેનિનની સવાર

સરનામ ંુ :	પ્રેમમંદિર, નર્મદા પાર્ક-૪, અમીન માર્ગ, કાલાવડ રોડ
પાસે, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૮૯૮૯૨૦૪૪૪
ઈ-મેઇલ :
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નામ :

જ્યોતિબહેન જટાશંકર થાનકી

જન્મ તારીખ :

૨૫-૦૫-૧૯૪૩

જન્મ સ્થળ :

બગવદર, જૂનાગઢ

વતન :

પોરબંદર

અભ્યાસ :

એમ.એ.

૬૯

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ધર્મ ધ્યાન સાધના, શ્રી રામકૃષ્ણ બોધકથાઓ, સાધુ
નાગ મહાશય, ભારતમાં શક્તિપ ૂજા, શ્રી રામકૃષ્ણની
અંત્યલીલા, શ્રી રામકૃષ્ણ ભક્ત માલિકા ભાગ – ૨

સરનામ ંુ :

‘શરણમ’, સ્ટેટ બૅન્ક કૉલોની, બિરલા હૉલ પાસે,
પોરબંદર-૩૬૦ ૫૭૯.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૮૬-૨૨૫૧૫૦૭
૭૦

નામ :

ડાહ્યાભાઈ મનુભાઈ વાઢુ

જન્મ તારીખ :

૧૧-૧૦-૧૯૫૬

જન્મ સ્થળ :

તોરણવેરા, જિ. નવસારી

વતન :

તોરણવેરા, તા. ચીખલી, જિ. નવસારી

અભ્યાસ :

પ્રથમ વર્ષ વિનયન

ુ ાદ-ક્ષમતા : કુંકણામાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

કુંકણા કથાઓ, કુંકણા રામકથા

સરનામ ંુ :

A 1, સ્ટેટ બૅન્ક સ્ટાફ ક્વાર્ટસ, આહવા, જિ. ડાંગ.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૩૧-૨૨૦૬૬૯, મો. ૯૪૨૯૭૮૨૦૬૯
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

ત્વરા મહેતા

જન્મ તારીખ :

૧૬-૦૧-૧૯૮૫

૭૧

જન્મ સ્થળ :	વડોદરા
વતન :

ભાવનગર

અભ્યાસ :

એમ.એ. ગુજરાતી

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

પેપ્પર કપ્પુચીન વાંદરી અને બીજી વાર્તાઓ

સરનામ ંુ :

B ટાવર, ૨૦૧/૨૦૨, શિખર કૉમ્પ્લેક્સ, ‘નક્ષત્ર’

પાછળ, અભયનગર પાસે, અરૂણાચલ ચાર રસ્તા,
સુભાનપુરા, વડોદરા-૩૯૦ ૦૨૩.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૫-૨૯૭૫૨૨૮, મો. ૯૬૬૨૮૬૦૨૬૨
ઈ-મેઇલ :

twara.ymehta@gmail.com

નામ :

દક્ષાબહેન પટે લ

જન્મ તારીખ :

૧૫-૦૧-૧૯૫૯

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.કોમ., એલએલ.બી.

૭૨

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

નદીનો ત્રીજો કાંઠો (અન્ય સાથે)

સરનામ ંુ :

૭૮, નિહારિકા બંગ્લોઝ, હિમ્મતલાલ પાર્ક સામે,

આઝાદ સોસાયટી પાસે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૮૨૫૦૭૪૦૫૮
ઈ-મેઇલ :
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dakshapatel15@gmail.com
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નામ :

દર્શના ચમનલાલ ધોળકિયા

જન્મ તારીખ :

૧૧-૦૧-૧૯૬૨

જન્મ સ્થળ :

ભુજ

વતન :

ુ
ભજ

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી. (ગુજરાતી)

૭૩

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

કાર્મેલીન

સરનામ ંુ :

ન્ યૂ મિન્ટ રોડ, પેરિસ બેકરી પાસે, ભુજ-કચ્છ-૩૭૦ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૮૩૨-૨૨૪૫૫૬, મો. ૯૦૯૯૦૭૭૫૫૯
ઈ-મેઇલ :

dr_dholakia@rediffmail.com

નામ :	દિનકર મગનલાલ જોષી
જન્મ તારીખ :

૩૦-૦૬-૧૯૩૭

જન્મ સ્થળ :

ભડીભંડારિયા, જિ. ભાવનગર

વતન :

ભાવનગર

અભ્યાસ :

બી.એ.

૭૪

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ુ ુ
કૃષ્ણં વંદે જગદ્ ગર

સરનામ ંુ :

૧૦૨-એ, પાર્ક એવન્ યૂ, મહાત્મા ગાંધી રોડ, દહાણુકર

વાડી, કાંદિવલી (પશ્ચિમ), મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૬૭.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૨-૨૮૬૪૩૨૮૯, મો. ૯૮૨૧૨૮૦૩૪૫,
૯૯૬૯૫૧૬૭૪૫

અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

દીપક બારડોલીકર

જન્મ તારીખ :

૨૩-૧૧-૧૯૨૫

જન્મ સ્થળ :

બારડોલી, જિ. સુરત

૭૫

વતન :	યુ.કે. પ ૂર્વે : પાકિસ્તાન, ભારત
અભ્યાસ :

મૅટ્રિક

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, ઉર્દૂ માંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

કારમી કરુણતા, પદ્મા તારાં રાતાં પાણી, પેપિલોન,

વાવાઝોડુ,ં ખાલી ડબ્બા ખાલી શીશા, દુનિયાભરનો
કચરો, આફઝર ગિફારી

સરનામ ંુ :

136,

Stamford

Street,

Old

Trafford,

Meencherter-M16 9LR (U.K.)
ફોન / મોબાઇલ નંબર : +44-161-232-8984

નામ :

દીપક ભ ૂપતરાય મહેતા

જન્મ તારીખ :

૨૬-૧૧-૧૯૩૯

જન્મ સ્થળ :

ું ઈ
મબ

વતન :

ભાવનગર

અભ્યાસ :

એમ.એ.

૭૬

ુ ાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

માહીમની ખાડી, એક કોડીનુ ં સપનુ,ં સરદાર પટેલનો

સરનામ ંુ :

૫૫, વૈકુંઠ કો.ઓ. સોસાયટી, લલ્લુભાઈ પાર્ક, અંધેરી

પસંદ કરે લો પત્રવ્યવહાર ૧-૨
(પશ્ચિમ), મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૫૮.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૨-૨૬૨૪૩૦૦૮
ઈ-મેઇલ :
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નામ :

દીપકકુમાર હિંમતલાલ રાવલ

જન્મ તારીખ :

૦૪-૦૩-૧૯૫૭

જન્મ સ્થળ :

ધંધ ૂકા, જિ. અમદાવાદ

વતન :

ધંધ ૂકા

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૭૭

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

દરિયો, દસ ધર્મ, હુ ં આત્મા છું

સરનામ ંુ :

‘પ્રજ્ઞાકુંજ’, પટેલ સોસાયટી પાછળ, ખેડબ્રહ્મા-૩૮૩ ૨૫૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૭૭૫-૨૨૦૭૩૩
નામ :

દીપ્તિ હર્ષદભાઈ શાહ

જન્મ તારીખ :

૨૦-૧૨-૧૯૫૬

જન્મ સ્થળ :

આમોદ, જિ. ભરૂચ

વતન :

જૂના કોબા

અભ્યાસ :

બી.કોમ., એલએલ.બી., એમ.એ.

૭૮

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

શોધ

સરનામ ંુ :

જૂના કોબા-૩૮૨ ૦૦૯, જિ. ગાંધીનગર.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૩૨૭૬૨૩૬
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

દે વદત્ત શિવપ્રસાદ જોશી

જન્મ તારીખ :

૧૯-૦૧-૧૯૩૬

જન્મ સ્થળ :

રાજપીપલા

વતન :

રાજપીપલા, જિ. નર્મદા

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૭૯

ુ ાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	શ્રી નારાયણલીલામ ૃત
સરનામ ંુ :

૨૦૪, રાજલક્ષ્મી સોસાયટી, ‘રં ગશ્રુતિ’, જૂના પાદરા

રોડ, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૫-૨૩૫૮૯૨૧, મો. ૯૮૨૪૦૫૧૫૨૮

નામ :

ધીરુબહેન ગોરધનભાઈ પટેલ

જન્મ તારીખ :

૨૯-૦૫-૧૯૨૬

૮૦

જન્મ સ્થળ :	વડોદરા
વતન :

ધર્મજ, જિ. આણંદ

અભ્યાસ :

એમ.એ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	હકલબરી ફિનનાં પરાક્રમો
સરનામ ંુ :

૭,

હંસરાજ

વાડી,

મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૫૪.

ટાગોર

રોડ,

સાન્તાક્રૂઝ,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૨-૨૬૪૯૪૮૧૫
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નામ :

ધીરુભાઈ ઈશ્વરલાલ પરીખ

જન્મ તારીખ :

૩૧-૦૮-૧૯૩૩

૮૧

જન્મ સ્થળ :	વીરમગામ, જિ. અમદાવાદ
વતન :	વીરમગામ
અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	ડિવાઇન કોમેડી
સરનામ ંુ :

‘લાવણ્ય’,

વિજયપાર્ક,

અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯.

નવરં ગપુરા,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૬૪૬૦૬૬૦

નામ :

નયના કનુભાઈ જાની

જન્મ તારીખ :

૨૧-૦૫-૧૯૫૧

જન્મ સ્થળ :

કતરાસગઢ, જિ. ધનબાદ

વતન :

કતરાસગઢ

અભ્યાસ :

એમ.એ.

૮૨

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

મા આનંદમયીનો અગમ્ય ખ્યાલ, ફૂલ ઝરે નિજ ફોરમ

સરનામ ંુ :

૨૨/૫૨૯,

સત્યાગ્રહ

અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

છાવણી,

જોધપુર

ટે કરા,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૬૮૬૧૭૬૪
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

નયનાબહેન અમ ૃતભાઈ દે સાઈ

જન્મ તારીખ :

૨૮-૧૧-૧૯૪૬

૮૩

જન્મ સ્થળ :	વલસાડ
વતન :

બીલીમોરા

અભ્યાસ :

એમ.એ., એમ.ફિલ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	હરિપાઠ-અભંગ
સરનામ ંુ :

‘અનુપમ’, એ-૫, યોગીરાજ પાર્ક, તીથલ રોડ,

વલસાડ.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૬૩૨-૨૪૧૨૯૩

નામ :

નરભેશકં ર પ્રેમજી થાનકી

જન્મ તારીખ :

૨૫-૦૭-૧૯૫૮

જન્મ સ્થળ :

મુ. મજીવાણા, તા./જિ. પોરબંદર

વતન :

મુ. મજીવાણા, તા./જિ. પોરબંદર

અભ્યાસ :

એમ.એ., બી.એડ્ .

૮૪

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

એન્થમ, લાઇટ ઑફ મિરર, પ્રાથમિક શિક્ષકોના ન ૂતન

સરનામ ંુ :

ઈશાવાસ્યમ્, પ્લૉટ નં. ૭૬૯/૨, સેક્ટર ૪/સી,

પ્રયોગો, અંતર્યાત્રા

	ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૦૬.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૭૨૩૫૭૨૬૭૭, ૯૭૨૩૩૧૪૧૬૧
ઈ-મેઇલ :
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નામ :

નરોત્તમ કાકુભાઈ પલાણ

જન્મ તારીખ :

૧૮-૦૫-૧૯૩૫

જન્મ સ્થળ :

રાણાખીરસરા, જિ. પોરબંદર

વતન :

રાણાખીરસરા

અભ્યાસ :

એમ.એ., બી.એડ્ .

૮૫

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	નિરાલાની સાહિત્ય સાધના
સરનામ ંુ :

૩, વાડી પ્લૉટ, ‘દર્શન’, પોરબંદર-૩૬૦ ૫૭૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૮૬-૨૨૪૭૭૦૭
૮૬

નામ :

નલિન ચન્દ્રકાન્ત રાવળ

જન્મ તારીખ :

૧૭-૦૩-૧૯૩૩

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :	વઢવાણ, જિ. સુરેન્દ્રનગર
અભ્યાસ :

એમ.એ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	સિંધી સાહિત્યના ઇતિહાસની રૂપરે ખા, ઝંઝા
સરનામ ંુ :

૧૦-એ, સત્તર તાલુકા સોસાયટી, નવજીવન પાસે,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૪.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૭૫૪૨૭૦૭
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

નલિન દે વેન્દ્ર પંડ્યા

જન્મ તારીખ :

૨૧-૦૮-૧૯૫૦

જન્મ સ્થળ :

મહિયલ, તલોદ, સાબરકાંઠા

૮૭

વતન :	પ્રાંતિજ, સાબરકાંઠા, ગુજરાત
અભ્યાસ :

એમ.એ., ડી.એચ.ઈ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

એક માનસ : ચાર કવિ, ઢળી ગયો છે ચંદ્રમા,

સરનામ ંુ :

૬, નિત્યનંદિની સોસાયટી, સેક્ટર-૨, ચિલોડા પાસે,

એક મ ૃત્યુ ઘણુ ં સરસ

ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-૬૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૭૬૦૩૨૨૪, (મો.) ૯૮૨૪૦૭૬૧૬૪
૮૮

નામ :

નામદે વ સન્ તુમલ તારાચંદાણી

જન્મ તારીખ :

૨૫-૧૧-૧૯૪૬

જન્મ સ્થળ :

લુકમાન જિ. ખૈરપુર (અત્યારે સિંધ પાકિસ્તાન)

વતન :	હાલ વડોદરા
અભ્યાસ :

એમ.એ. (હિન્દી)

ુ ાદ-ક્ષમતા :	સિંધી અને ગુજરાતીમાંથી પરસ્પર અનુવાદ
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	વત્તાઓછા (૧૯૮૦)
સરનામ ંુ :

૫૦, નારાયણ ગાર્ડન, યશ કૉમ્પ્લેક્સ સામેનો રસ્તો,
ગોત્રી, વડોદરા-૩૯૦ ૦૨૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૫-૨૩૭૦૫૪૬, મો. ૯૯૨૫૦૦૮૯૪૨
ઈ-મેઇલ :
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૮૯

નામ :	નિરં જન નરહરિલાલ ભગત
જન્મ તારીખ :

૧૮-૦૫-૧૯૨૬

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.એ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી
ભાષાવાર અનવ

ગુજરાતી,

ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી

બંગાળીમાંથી

ગુજરાતી,

અન ૂદિત પસુ ્તક :

ચિત્રાંગદા, ઑડનનાં કાવ્યો, યોબ, અષ્ટપદી

સરનામ ંુ :

ઈ/૨૩,

જલદર્શન

અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯.

ફ્લૅટ,

આશ્રમ

માર્ગ,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૬૫૮૯૦૦૧, ૨૬૪૪૨૨૫૬
૯૦

નામ :	નિરં જના શ્વેતકેતુ વોરા
જન્મ તારીખ :

૧૯-૧૦-૧૯૪૪

જન્મ સ્થળ :	ગોધરા, જિ. પંચમહાલ
વતન :

પેટલાદ, જિ. આણંદ

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા :	પ્રાકૃતમાંથી ગુજરાતી, પાલિમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

દ્રવ્યસંગ્રહ,
પંચાસ્તિકાય,
ભિક્ખુ
પાતિમોક્ખ,
મજ્ઝિમનિકાય, થેરીગાથા, ચરિયાપિટક, આચાર્ય
ૃત ષડાવશ્યક બાલાવબોધ
મેકસુદરક
ં

સરનામ ંુ :

૬૯
બી,
સ્વસ્તિક
અમદાવાદ- ૩૮૦ ૦૦૯.

સોસાયટી,

નવરં ગપુરા

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૨૬૪૦૩૫૪૩, ૨૬૪૦૨૯૦૪
અનુવાદકોની માહિતી
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૯૧

નામ :	નિર્ઝરી યજ્ઞેશ મહેતા
જન્મ તારીખ :

૧૦-૦૯-૧૯૪૮

જન્મ સ્થળ :	વડોદરા
વતન :

જૂનાગઢ

અભ્યાસ :

એમ.એ. (ગુજરાતી-સંસ્કૃત)

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

આપો ઉત્તર ઓ સપ્તવર્ણી

સરનામ ંુ :

બી ટાવર, ૨૦૧/૨૦૨, શિખર કૉમ્પ્લેક્સ, ‘નક્ષત્ર’

પાછળ, અભયનગર પાસે, અરુણાચલ ચાર રસ્તા,
સુભાનપુરા, વડોદરા-૩૯૦ ૦૨૩.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૫-૨૯૭૫૨૨૮, મો. ૯૩૭૭૬૯૦૯૧૦

નામ :

નીતા રામૈયા

જન્મ તારીખ :

૧૪-૦૭-૧૯૪૧

જન્મ સ્થળ :

મોરબી

વતન :

મોરબી, અમરે લી (ગુજરાત)

અભ્યાસ :

બી.એ., એમ.એ., પીએચ.ડી.

૯૨

ુ ાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સ્ત્રી - સ ૂક્ત (અન્ય સાથે)

સરનામ ંુ :

૨૦, લીલા ગૃહ, સર વિઠ્ઠલદાસ નગર, સરોજિની રોડ,

સાંતાક્રુઝ, વેસ્ટ, મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૫૪.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૬૬૦૩૩૧૨, મો. ૯૬૧૯૯૪૯૩૧૨
ઈ-મેઇલ :
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૯૩

નામ :

નીરવ પટેલ

જન્મ તારીખ :

૦૨-૧૨-૧૯૫૦

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.એ. (અંગ્રેજી), પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

Severed Tongue Speaks Out

સરનામ ંુ :

૪, હેમાંગ પાર્ક, બ ૂટ ભવાની મંદિર પાછળ, વેજલપુર,

અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૯૦૯૨૬૪૯૧૪
ઈ-મેઇલ :

neerav1950@gmail.com
૯૪

નામ :

નીલા પ્રવીણ ત્રિવેદી

જન્મ તારીખ :

૧૪-૦૮-૧૯૫૧ (ચૌદ ઑગસ્ટ ઓગણીસો એકાવન)

જન્મ સ્થળ :

કપડવંજ, જિ. ખેડા (ગુજરાત)

વતન :

કપડવંજ, જિ. ખેડા (ગુજરાત)

અભ્યાસ :

એમ.એ., બી.એડ્ ., એમ.ફિલ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી હિન્દી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ગથ
ં ૂ ાતી સેર, કબ ૂલાતનામું

સરનામ ંુ :

ડી,

૫૫,

ગુલાબવાટિકા

સો.,

ટ્ યૂલકની

જૂના પાદરા રોડ, વડોદરા-૩૯૦ ૦૨૦.

પાસે,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૩૨૮૨૭૩૨૨૮
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી

trvnl5b@gmail.com
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નામ :

પદ્માબહેન ભાવસાર

જન્મ તારીખ :

૧૬-૧૧-૧૯૩૦

જન્મ સ્થળ :

રં ગ ૂન, બર્મા

વતન :

પાટણ

અભ્યાસ :

બી.એ., બી.એડ્ .

૯૫

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	ગાંધી : એક અસંભવ સંભાવના (અન્ય સાથે),
ભગવદ્ ગીતા કહે છે , પ્રનોપરિષદ
સરનામ ંુ :

‘ઓમ’, ૨૩, સાંનિધ્ય બંગલોઝ, મય ૂર ટાવર સામે,
સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૩૯૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૯૭૬૧૦૪૨, મો. ૯૩૨૮૦૭૨૯૨૧
૯૬

નામ :

પંકજ અમ ૃતલાલ ત્રિવેદી

જન્મ તારીખ :

૧૧-૦૩-૧૯૬૩

જન્મ સ્થળ :

ખેરાળી, તા. વઢવાણ, જિ. સુરેન્દ્રનગર

વતન :

ખેરાળી

અભ્યાસ :

બી.એ., બી.એડ્ ., Journalizm in Mass Communication

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ભીષ્મ સાહનીની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ

સરનામ ંુ :

‘ૐ’,

ગોકુલ

પાર્ક

સોસાયટી,

૮૦

ફૂટ

રોડ,

સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩ ૦૦૨.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૬૬૨૫૧૪૦૦૭
ઈ-મેઇલ :
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editornawya@gmail.com/ nawya.magazine@gmail.com
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નામ :

પુષ્પાબહેન કનકસેન શાહ

જન્મ તારીખ :

૦૪-૦૨-૧૯૪૩

જન્મ સ્થળ :

માંડવી (કચ્છ)

વતન :

માંડવી

અભ્યાસ :

એમ.એ. એમ.એડ્ .

૯૭

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

તેર સરસ વાર્તાઓ

સરનામ ંુ :

પલ્લવી ક્લિનિક, મુન્દ્રા-૩૭૦ ૪૨૧ (કચ્છ).

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૮૩૮-૨૨૨૭૦૪
નામ :
જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :
અભ્યાસ :
ુ ાદ-ક્ષમતા
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

૯૮

પ્રતિભા મ. દવે
૧૪-૦૨-૧૯૪૪
સુરત (ગુજરાત)
દીહોર, ભાવનગર
એમ.એ., પીએચ.ડી.
: મરાઠીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી,
કોંકણીમાંથી ગુજરાતી
મ ૃત્યજય,
ું
મહાનાયક, માનસના હંસ, લોહીનાં આંસુ,
ગુણાજી, પાણીપત, સપનાનાં વાવેતર, કૉલોની,
બોમદિલા, ઘારકસ્ટોદ્ઘરણ સ્તોત્ર, ગુરુસ્ તુતિ, મહાન

માણસોનો ટાપુ, યુગદ્રષ્ટા મહારાજા (સયાજીરાવ
ગાયકવાડ), ભોગદં ડ
સરનામ ંુ :
૮, લક્ષ્મી નિવાસ, ૨૨૮, સર ભાલચંદ્ર રોડ, રૂંઈયા
કૉલેજની પાછળ, માટુંગા (સે. રે લવે) મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૧૯.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૫૯૪૩૭૯૮૮૮
ઈ-મેઇલ :

અનુવાદકોની માહિતી

P2dave@gmail.com
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૯૯

નામ :

પ્રદીપ ખાંડવાળા

જન્મ તારીખ :

૧૮-૦૨-૧૯૪૦

જન્મ સ્થળ :

ું ઈ
મબ

વતન :

ભારત

અભ્યાસ :

બી.કોમ. (ઑનર્સ), એમ.જી.એ., એમ.એસ.આઈ.એ.,
પીએચ.ડી., સી.એ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	વેદનાનાં શિખરો, Black Rose & Other Stories,
આધ્યાત્મિક ક્રાંતિનાં ફૂલ, Beyond the Beaten Track
સરનામ ંુ :

૧૦૧-બ,
જુપિટર
અમદાવાદ- ૩૮૦ ૦૫૪.

ટાવર્સ,

બોડકદે વ,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૪૨૬૭૦૯૮૨૪
ઈ-મેઇલ :

pradipkhandwalla@yahoo.co.in
૧૦૦

નામ :

પ્રફુલ્લ

જગજીવનદાસ

જન્મ તારીખ :

૦૫-૦૯-૧૯૪૮

‘વાર્તિક વ્યાસ’

રાવલ

‘આનંદ

શર્મન’,

જન્મ સ્થળ :	વીરમગામ
વતન :	વીરમગામ
અભ્યાસ :

એમ.એ., બી.એડ્ ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

અંતિમ રાત્રી, જગલ
ં

સરનામ ંુ :

૩, રાજમહેલ ફ્લૅટ્ સ, આઈ.ઓ.સી. કૉલોની રોડ,

વીરમગામ-૩૮૨ ૧૫૦.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૭૧૫-૨૩૩૫૦૫, ૦૭૯-૨૬૬૧૪૯૭૧,
મો. ૯૮૨૫૯૩૨૩૪૩
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૧૦૧

નામ :

પ્રફુલ્લચંદ્ર બાલકૃષ્ણ દવે

જન્મ તારીખ :

૨૪-૦૩-૧૯૪૦

જન્મ સ્થળ :

રાજકોટ

વતન :

રાજકોટ

અભ્યાસ :

બી.એ., એમ.એસ., એમ.બી.બી.એસ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સત્ય જિજ્ઞાસુને પત્રો, ગાંધીની કૂંપળો, સમન્વયાત્મક
વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ, હુ ં નફરત નહીં કરંુ , ચારિત્ર્ય
નિર્માણ માટેન ુ ં શિક્ષણ, સ્વરાજ

સરનામ ંુ :

બી/૮, ઇન્દ્રદીપ સોસાયટી, મહિલા કૉલેજ રોડ,

જામનગર-૩૬૧ ૦૦૮.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૮૮-૨૭૫૬૬૫૦, (દવાખાનુ)ં ૦૨૮૮-૨૫૪૨૯૩૫,
મો. ૯૮૨૫૪૫૨૮૪૦

ઈ-મેઇલ :

drprafulldave@yahoo.com
૧૦૨

નામ :

પ્રવીણ શનિલાલ દરજી

જન્મ તારીખ :

૨૩-૦૮-૧૯૪૪

જન્મ સ્થળ :

મહેલોલ

વતન :

મહેલોલ, તા. ગોધરા, જિ. પંચમહાલ (ગુજરાત)

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

રજની, કમલ કાન્તના પત્રો, ચંદ્રશેખર, સૌંદર્યો હજુ

સરનામ ંુ :

‘વાગીશા’,

જન્મ્યા નથી, દાદુ દયાળ, વિશ્વ એના આરં ભે
ફુવારા

પંચમહાલ- ૩૮૯ ૨૩૦.

પાસે,

લુણાવાડા,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૭૪-૨૫૩૯૨૫, મો. ૯૮૨૫૩૫૬૫૫૧
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી

drpravindarji@gmail.com
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નામ :

પ્રસાદ મ ૂળજીભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ

જન્મ તારીખ :

૦૮-૧૦-૧૯૫૧

જન્મ સ્થળ :

વિજાપુર, જિ. મહેસાણા

વતન :

કડી

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૧૦૩

ુ ાદ-ક્ષમતા : બંગાળીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

નવજાતક, કથાત્રયી, ઘર

સરનામ ંુ :

૧, ડાયરે ક્ટર્સ બંગલોઝ, કુલપતિ નિવાસની બાજુમાં,

ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૬૩૦૨૧૫૬, મો. ૯૯૨૫૧૫૯૭૫૧
૧૦૪

નામ :	પ્રીતિ ધનંજય કોઠી
જન્મ તારીખ :

૨૨-૦૯-૧૯૫૪

જન્મ સ્થળ :

મુબ
ં ઈ (મહારાષ્ટ્ર)

વતન :

કચ્છ, માંડવી

અભ્યાસ :

બી.એ. (પોલિટિકલ સાયન્સ ઍન્ડ સાયકોલૉજી)

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

‘‘સ્વયંસિદ્ઘા’’, ‘‘રતિ વિલાપ’’, વિષકન્યા, ‘‘રાવી પાર’’

સરનામ ંુ :

૩૬૮, સી-૧, ૯૪, ૯મે માળે , કર્મક્ષેત્ર, સાયન
મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૩૭ (મહારાષ્ટ્ર).

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૨-૨૪૦૯૩૧૦૭, મો. ૯૩૨૨૮૭૬૫૮૯
ઈ-મેઇલ :
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૧૦૫

નામ :
જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :
અભ્યાસ :

ફાધર વર્ગીસ પૉલ
૩૧-૦૫-૧૯૪૩
એનાલ્લૂર
એનાલ્લૂર, કેરાલા
બી.એ., બી.પીએચ. (પ ૂના), બી.ટીએચ. (રોમ, ઇટાલી),
ડિપ્લોમા ઇન જર્નાલિઝમ ફ્રોમ એલએસજે, લંડન
ુ ાદ-ક્ષમતા : મલયાલમમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી,
ભાષાવાર અનવ
હિન્દી-ગુજરાતી-અંગ્રેજીમાંથી મલયાલમ
અન ૂદિત પસુ ્તક :
એક સ્તોત્રગાનની જેમ, How to Make LIFE Worth
Living, Love, Youth & Family, Love is a Challenge !,
થેલિનીરકન્નાડી : સ્નેહાથીલ ઓરુ મ ૂલ્યવીચારમ,્
પ્રેમમ્યુવત્વમ્ કુટુ ંબમ્, લેખન ઔર પત્રકારત્વ
સરનામ ંુ :
ગુર્જરવાણી, સેંટ ઝેવિયર્સ કૉલેજ કેમ્પસ, નવરં ગપુરા,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૬૩૦૦૧૨૭, મો. ૯૪૨૮૮૨૬૫૧૮
ઈ-મેઇલ :

ciss@sify.com;vpaulsj@jesuits.net

નામ :

ફારૂક રઝાકભાઈ શાહ

જન્મ તારીખ :

૨૪-૦૫-૧૯૬૮

જન્મ સ્થળ :

ધોરાજી, જિ. રાજકોટ

વતન :

ધોરાજી

અભ્યાસ :

એમ.એ.

૧૦૬

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, પંજાબીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ચિત્ત નવુ,ં ચંદ્રમા પણ નવો, યોગિની લલદ્યદ(લલેશ્વરીની દે વી)ની કાશ્મીરી વાખ, સોઈ સરવર ઢૂંઢી
લહુ ં (સ ૂફી સંત બાબા ફરીદના પંજાબી લોક)

સરનામ ંુ :

જેઠવા નિવાસ સામે, ચમાલી પા., વોંકળા કાંઠાં રોડ,
ધોરાજી-૩૬૦ ૪૧૦, જિ. રાજકોટ.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૮૨૪-૨૨૫૦૯૫
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૧૦૭

નામ :

બકુલ મંજુલાલ દવે

જન્મ તારીખ :

૨૨-૧૧-૧૯૫૬ (બાવીસમી નવેમ્બર ઓગણીસો છપ્પન)

જન્મ સ્થળ :	વીસનગર (ઉત્તર ગુજરાત)
વતન :

લીંબડી (સુરેન્દ્રનગર)

અભ્યાસ :

બી.એસસી., બી.એડ્ .

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

અમિતાભ બચ્ચન (ચરિત્ર)

સરનામ ંુ :	બ્રહ્મ સોસાયટી, શેરી નં. ૧, જૂના રે લવે ક્રૉસિંગ પાસે,
સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩ ૦૦૧.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૭૫૨-૨૨૩૫૦૦, મો. ૯૪૨૭૭૧૬૭૬૮
૧૦૮

નામ :

બળવંતરાય શાન્તિલાલ જાની

જન્મ તારીખ :

૨૪-૦૫-૧૯૫૧

જન્મ સ્થળ :

જસદણ, જિ. રાજકોટ

વતન :

કમળાપુર

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

શૈલી વિજ્ઞાન, એ ડોલ્સ હાઉસ

સરનામ ંુ :

‘તીર્થ’, ૨૬૪, જનકપુરી, યુનિવર્સિટી રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૮૧-૨૫૭૭૯૯૮, મો. ૯૮૨૫૦૭૫૦૯૮
ઈ-મેઇલ :
66

balwantraijani@yahoo.com
અનુવાદકોની માહિતી

નામ :

બાલકદાસ જીવણદાસ કાપડી

જન્મ તારીખ :

૦૫-૦૨-૧૯૪૧

૧૦૯

જન્મ સ્થળ :	બિલખા, તા.જિ. જૂનાગઢ
વતન :	બિલખા, તા.જિ. જૂનાગઢ
અભ્યાસ :

પ્રથમ વર્ષ વિનયન

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી
ભાષાવાર અનવ

ગુજરાતી,

મરાઠીમાંથી

ગુજરાતી,

પંજાબીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી

અન ૂદિત પસુ ્તક :	શિકાર કથાઓ ભાગ ૧થી ૪, યુગપુરુષ નેહરુ,
રાજેન્દ્રબાબુ : વ્યક્તિત્વ દર્શન, ચિર યૌવના, ચંબલનો

આતંક, ચંબલનુ ં લોહી, ફલવા, પોતપોતાના ફોક્સ,
સપનાની તાજપોથી, શકુંતલા, છે લ ઔર છલો
સરનામ ંુ :	બિલનાથ સોસાયટી, બરફના કારખાનાવાળી શેરી,
મુ. બિલખા, જિ. જૂનાગઢ-૩૬૨ ૧૧૦.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૮૫-૨૬૮૩૨૫૭, મો. ૯૮૨૫૯૦૧૪૯
નામ :	બિન્દુ ગિરધરલાલ ભટ્ટ
જન્મ તારીખ :

૧૮-૦૯-૧૯૫૪

જન્મ સ્થળ :

જોધપુર, રાજસ્થાન

વતન :

કંથારિયા, તા. લીંબડી

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૧૧૦

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

બીજાના પગ, દાદુ દયાલ, ફણિશ્વરનાથ રે ણ ુ

સરનામ ંુ :

‘સુરતા’, એ-૧૧, નેમીશ્વર પાર્ક, તપોવન પાસે,

મુ. અમીયાપુર-૩૮૨ ૪૨૪, જિ. ગાંધીનગર.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૩૨૭૬૮૫૪
અનુવાદકોની માહિતી
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૧૧૧

નામ :	બિપિન કાન્તિલાલ પટેલ
જન્મ તારીખ :

૦૧-૦૭-૧૯૫૩

જન્મ સ્થળ :

દે ત્રોજ, જિ. અમદાવાદ

વતન :

દે ત્રોજ

અભ્યાસ :

બી.એ., બી.એડ્ ્.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

અસ ૂયા

સરનામ ંુ :

૧૮, આરોહી વિલા, ૨૦૦ ફૂટ સરદાર પટે લ રિંગ રોડ,
બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૮.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૬૭૪૬૬૦૨
૧૧૨

નામ :	બિપિન વલ્લભદાસ આશર
જન્મ તારીખ :

૧૫-૦૬-૧૯૫૮

જન્મ સ્થળ :

કાલાવડ (શીતલા)

વતન :

કાલાવડ

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	શ્રી ગુરુજી : વ્યક્તિત્વ અને કૃતિત્વ
સરનામ ંુ :

‘સરગમ’,

એમ-૧/૧૩,

રુરલ

કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૫.

હાઉસિંગ

બોર્ડ,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૮૧-૨૫૬૨૭૮૪, (ઑ.) ૨૫૮૮૧૨૫
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૧૧૩

નામ :

બેન્જામિન સુલેમાન સુવાર્તિક

જન્મ તારીખ :

૦૬-૦૮-૧૯૪૪

જન્મ સ્થળ :

કુહા, તા. દશક્રોઈ, જિ. અમદાવાદ

વતન :

ખંભોળજ

અભ્યાસ :

ઓલ્ડ એસ.એસ.સી. (૧૯૬૨)

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી
ભાષાવાર અનવ

ગુજરાતી,

અંગ્રેજીમાંથી

ગુજરાતી,

ગુજરાતીમાંથી હિન્દી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી

અન ૂદિત પસુ ્તક :

કાળા અક્ષર ભેંસ બરાબર, દુર્ઘટનામાં સારવાર, यहूदी
जवान, Dangerous Drugs Drinks And Tobacco,
ચામાચીડિયાને ઓળખો

સરનામ ંુ :

‘સુપ્રીત’, એ/૧૬, તક્ષશિલા સોસાયટી-૧, ચાણક્યપુરી,
ન્ યૂ સમા રોડ, વડોદરા-૩૯૦ ૦૨૪.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૯૦૯૧૦૦૩૪૫
ઈ-મેઇલ :

Drbenjaminsuwartic@yahoo.com
૧૧૪

નામ :

ભગવતીકુમાર હરગોવિંદ શર્મા ‘ભગીરથ’, ‘નિર્લેપ’

જન્મ તારીખ :

૩૧-૦૫-૧૯૩૪

જન્મ સ્થળ :

સુરત

વતન :

સુરત

અભ્યાસ :

બી.એ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સાત

યુગોસ્લાવ

વાર્તા,

અષાઢનો

એક

દિવસ,

આલોક પર્વ
સરનામ ંુ :

૧૦/૧૭૪૦,

દે સાઈ

પોળ,

એની

બેસન્ટ

રોડ,

સુરત-૩૯૫ ૦૦૩.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૬૧-૨૫૯૯૨૦૭, (ઑ.) ૨૪૭૮૭૦૩, ૨૪૭૮૭૦૫
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નામ :

ભગીરથ આર. બ્રહ્મભટ્ટ

જન્મ તારીખ :

૦૫-૦૧-૧૯૫૪

જન્મ સ્થળ :

નાદરી, જિ. ગાંધીનગર

વતન :

નાદરી, જિ. ગાંધીનગર

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૧૧૫

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સ્મૃતિકળશ

સરનામ ંુ :

એ/૩, યુનિ. સ્ટાફ કૉલોની, વલ્લભવિદ્યાનગર-૩૮૮ ૧૨૦.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૯૨-૨૩૨૭૬૦, મો. ૯૮૭૯૫૨૩૨૭૬
ઈ-મેઇલ :

brbrahmbhatt@gmail.com
૧૧૬

નામ :

ભગીરથ રતિલાલ દે સાઈ

જન્મ તારીખ :

૨૪-૦૪-૧૯૫૪

જન્મ સ્થળ :	વીલેપાર્લા, મુબ
ં ઈ
વતન :

મજીગામ, તાલુકે– ચીખલી, જિલ્લે– નવસારી

અભ્યાસ :

બી.કોમ., એલએલ.બી., જી.એ.એસ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

... ઔર દે શ બંટ ગયા, વિભાજનની કરુણાંતિકા,

સરનામ ંુ :

રામનિવાસ, બળિયાદે વના મંદિર પાસે, કાંકરિયા,

ડૉ. હેડગેવાર

અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૨૮.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૫૪૩૪૫૪૯, મો. ૯૮૨૫૬૭૯૭૭૧
ઈ-મેઇલ :
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૧૧૭

નામ :
જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :
અભ્યાસ :

ભદ્રા વડગામા ‘ભદ્રા પટેલ’
૩૧-૦૩-૧૯૪૦
ઝાંઝીબાર, ટાન્ઝાનીઆ
લંડન, યુ.કે.
બી.એ., (લોન), ડિપ્લોમા એજ્યુ. (વેસ્ટ આફ્રિકા),
ડિપ્લોમા લાઇબ્રેરી અને ઇન્ફોર્મેશન સાયન્સ (લોન)
ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
*
અન ૂદિત પસુ ્તક :
Working & Living in Britom , KEYA ASHRAF, HENRIETTE BARKOW, KATE CLYNES & LOURS DAYKIN,

MANJO GREGIRY D. ANSTEY, BILL, INMARTIN, E

CALLE RODCAMPBELL, L.R. HEN JAGO, GUIDE VAN
GENECATEN, MITEESCHICHTEN, RACHNA GILMORE
& A. PRIESTLEY, RACHNA GILMORE & A. PRIESTLEY, BERNARD ASHLEY, DAVID MITCHELL, EATTARD

& R. HOLLAND, MIRA KAPUR, H. BARKOW & L. FINLAY, H. BARKOW & N. REED, KAREN CLARK, GUIDO
VAN

GENECHTEN,

SALLY

FRAZER

&

DEREK

BRALELL, HILEN WARD, DAWN CASEY, TONY BRAD-

MAN CAROL WRIGHT, NALMA bint ROBERT & DIANA
MAYO, JOLODGE, CAMDEN WBRARIEY & INFORMA-

TION SERVICES, DAVID MILLS & D. BRAZELL, DAVID
MILLS, M. RITTER, CARL NURAC & INEBRD GODON,
KATELCLYNE & LIZZIE FINLAY, M. BENOD RWALLEY,
M. BOND & BWALLTY, JESSICA SOUHAMT, DAVID

MILLS & LIZZIE FINLAY, AAROW SHEPARD, FLORA
MCDONNELL, H. BARKOW & D. BRAZELL, LEE JOOHYE, MANJU GREGORY & GUO LE, H. BARKOW & R.
JOHNSON,

MANJUSHA

PAWAGI,

HENRIETTE

BARKOW & R. JOHNSON, ANNIE KUBLER, M.
RUSEN, NALYA BINTROBERT DEREK BRAZELL,
EMMA DAMON, SAWN CASEY & R. HELLAND

સરનામ ંુ :
72 A, LONE LANE, ICKENHAM, UXBRIDGE UBIO SSY., U.K.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : +44 (7875959708)
ઈ-મેઇલ :

અનુવાદકોની માહિતી

bhadra.v@btinlernet.com
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નામ :

ભદ્રાયુ વિનાયક વછરાજાની

જન્મ તારીખ :

૧૯-૦૯-૧૯૫૫

જન્મ સ્થળ :

રાજકોટ

વતન :

રાજકોટ

અભ્યાસ :

બી.એસસી., એમ.એડ્ ., પીએચ.ડી.

૧૧૮

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

નાગમણિ

સરનામ ંુ :	પ્રેમમંદિર, નર્મદા પાર્ક-૪, અમીન માર્ગ, કાલાવડ રોડ
પાસે, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૮૯૮૯૨૦૩૩૩
ઈ-મેઇલ :

bhadraya2@gmail.com

નામ :

ભાનુમતી એચ. શાહ

જન્મ તારીખ :

૦૬-૦૧-૧૯૪૩

જન્મ સ્થળ :

મોરબી

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૧૧૯

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, પંજાબીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

તેરમો સ ૂરજ, નગરવધ ૂ

સરનામ ંુ :

૯, રિધમ બંગલોઝ, મણિરત્નમ્ બંગલોઝની બાજુમાં,

વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૬૬૨૦૯૭૬, મો. ૯૪૨૮૪૯૮૫૨૧
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નામ :

ભારતી રમણલાલ દલાલ

જન્મ તારીખ :

૨૫-૦૫-૧૯૪૦

૧૨૦

જન્મ સ્થળ :	વડોદરા
વતન :	વડોદરા
અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી. (ગુજરાતી)

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ઇતરજન, ફકીર મોહન સેનાપતિ

સરનામ ંુ :

‘શિવ-રત્ન’,

અખાડા

વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૧.

સામે,

બાજવાડા

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૫-૨૪૧૦૧૩૩

નામ :

ભ ૂપેન્દ્ર હિંમતલાલ શેઠ ‘નીલમ’

જન્મ તારીખ :

૦૪-૧૨-૧૯૪૮

જન્મ સ્થળ :

જામનગર

વતન :

જામનગર

અભ્યાસ :

બી.એ.

૧૨૧

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી હિન્દી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

નાયાબ નગમે, ત્રિવેણી ગઝલ, પ્રેમ

સરનામ ંુ :

બી-૫, અંબાલિકા અૅપાર્ટમૅન્ટ, મહિલા કૉલેજ પાસે,

જામનગર-૩૬૧ ૦૦૮.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.)

૦૨૮૮-૨૭૫૬૦૫૯,

મો. ૯૪૨૬૭૧૧૩૭૨

અનુવાદકોની માહિતી

(ઑ.)

૨૫૬૪૪૩૭,
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નામ :

મણિભાઈ કામરાજભાઈ પ્રજાપતિ

જન્મ તારીખ :

૦૧-૦૫-૧૯૪૭

જન્મ સ્થળ :

ચાણસ્મા

વતન :

અલોડા, જિ. મહેસાણા

અભ્યાસ :

એમ.એ. (ગુ.યુ.), એમ.એ. (યુ.કે.)

૧૨૨

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

Inflibnet's SOUL

સરનામ ંુ :

એફ-૧/૬, ઑફિસર્સ ફ્લૅટ્ સ, હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર
ગુજરાત યુનિવર્સિટી કર્મચારી આવાસ, યુનિ. રોડ,
પાટણ-૩૮૪ ૨૬૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૭૬૬-૨૩૨૬૩૯, (ઑ.) ૨૨૨૭૪૪, ૨૩૦૪૨૭,
મો. ૯૯૨૫૦૪૬૨૦૫

નામ :

મધુસ ૂદન પારે ખ

જન્મ તારીખ :

૧૪-૦૭-૧૯૨૩

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

સુરત

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૧૨૩

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

અમેરિકન સમાજ, હેન્ટ્રીજેમ્સની વાર્તાઓ, આધુનિક

સરનામ ંુ :

એ/૩, લિંકન ફ્લૅટ, ઉત્તમનગર બગીચા સામે,

ભારતમાં સામાજિક પરિવર્તન

મણિનગર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૮.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૫૪૬૨૪૧૩
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૧૨૪

નામ :

મધુસ ૂદન એમ. વ્યાસ

જન્મ તારીખ :

૧૦-૦૫-૧૯૬૫

જન્મ સ્થળ :

નાગપુર, તા. કાલાવડ, જિ. રાજકોટ

વતન :

જામનગર

અભ્યાસ :

એમ.એ. (સંસ્કૃત), પીએચ.ડી. (શૈવઉપનિષદો –
એક અધ્યયન)

ુ ાદ-ક્ષમતા : સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી સંસ્કૃત
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

‘રામકીર્તિ મહાકાવ્ય’

સરનામ ંુ :

A/203,

વદાવન
ંૃ

મોડાસા-૩૮૩ ૩૧૫.

અૅપાર્ટમૅન્ટ,

નવજીવન

ચોક,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૭૭૪-૨૪૪૮૫૩, મો. ૯૪૨૭૬૯૩૫૫૪
ઈ-મેઇલ :

vyasmm.10@gmail.com

નામ :

મધુસ ૂદન વલ્લભદાસ ઠાકર ‘મધુ રાય’

જન્મ તારીખ :

૧૬-૦૭-૧૯૪૨

જન્મ સ્થળ :

જામખંભાળિયા

વતન :

જામખંભાળિયા

અભ્યાસ :

એમ.એ. (ક્રિએટિવ રાઇટિંગ), કોવિદ

૧૨૫

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

કહાન

સરનામ ંુ :

201, St. Pauls Ave, APT. 17-W, Jersey City,

nj 07306, U.S.A.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૧-૨૦૧-૭૯૨-૬૩૨૩; ફેક્સ : ૦૭૯-૨૩૨૩૩૬૦૧
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી

madhu.thaker@yahoo.com
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૧૨૬

નામ :

મનસુખલાલ વ્રજલાલ જોશી

જન્મ તારીખ :

૨૫-૧૧-૧૯૩૭

જન્મ સ્થળ :

જેતપુર (કાઠીનુ)ં

વતન :

જેતપુર (ગુજરાત)

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી. (સંસ્કૃત-વેદાંત)

ુ ાદ-ક્ષમતા : સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી સંસ્કૃત
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	શ્રીમદણુભાષ્યભાષ્યાપ્રકાશ
(સટિપ્પણ), ગોકુલાષ્ટક,

(ટીકા)

(ત્રિસ ૂત્રી)

શ્રીમદ્ ભાગવત-સ્કંધ-૧,

શ્રીધરી તથા સુબોધિકની (સટિપ્પણ), સનત્સુજાતીય
(સટિપ્પણ), શાંડિલ્ય સ ૂત્ર (સટિપ્પણ), સૌંદર્યલહરી

(દશ ટીકાઓ) (સટિપ્પણ), ગોપીગીત (સોળ ટીકાઓ)

(સટિપ્પણ), મણિરત્નઆલા (સટિપ્પણ), લલિતાસહસ્ર
નામ

(સટિપ્પણ),

બ્રહ્મોપનિષ્કત
(સટિપ્પણ),

બ્રહ્મબિંદુ પનિષ્ક

(સટિપ્પણ),
વેણીસંહાર,

(સટિપ્પણ),

નિત્યાષોડશિકાપર્ગવ
બ્રહ્મસ ૂત્રશાંકરામષ્ય

(સટિપ્પણ), શ્રીભાષ્ય (૧-૧૧), (સટિપ્પણ), आशा,

कोडस्ति, मरुः, आमासीमतृ ्योः गीतं, प्रश्नः, वैष्णवजनः,
रोचते विश्वगुरवे, शून्यमिदं सरबे, सकलसषृ ्टौ, नैव
पच
ृ ्छतु, चम्द्रिकया, जागरित्वा, गांधीजीव्यानुवादः
સરનામ ંુ :	ગાયત્રીકૃપા, એ/૨૯, આલાપ ગ્રીનસિટી, રૈ યા રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૭.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૮૧-૨૫૮૩૫૧૦
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નામ :

૧૨૭

મનસુખલાલ હરિલાલ ઉપાધ્યાય ‘પ્રવીણ ઉપાધ્યાય’

જન્મ તારીખ :

૦૧-૦૧-૧૯૨૯

વતન :

લાઠી, તા. લાઠી, જિ. અમરે લી

જન્મ સ્થળ :	વીરપુર, લાઠી
અભ્યાસ :

એમ.એ., બી.એડ્ ., એસ.ટી.સી., સી.એમ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ગુજરાતી,

ગુજરાતીમાંથી

હિન્દીમાંથી ગુજરાતી

અંગ્રેજી,

સુખ ચિરં તન ભાગ ૧, Parents Know your Children,

પ્રાણ ચિકિત્સા, ચિદાનંદ ચોબેકી ચિઠ્ઠીમાં, Adventure
of Anavde Ietct Prudential Insurancegehe*, સુખ

સરનામ ંુ :

ચિરં તન ભાગ ૨

૧૩-એ, આશીર્વાદ પ્લૉટ નં. ૩૫૩-બી-૧૪, વલ્લભ

બાગ

લેન,

સાંઈબાબા

મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૭૭.

લેન,

ઘાટકોપર

(પ ૂર્વ),

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૨-૨૫૦૬૯૧૨૫, મો. ૯૮૨૦૫૫૧૦૧૯
નામ :

મનોજકુમાર હરિલાલ જોશી

જન્મ તારીખ :

૦૬-૦૪-૧૯૬૩

જન્મ સ્થળ :

રાણાકંડોરણા

વતન :

ઉપલેટા

અભ્યાસ :

એમ.એ., એમ.ફિલ., પીએચ.ડી.

૧૨૮

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	વસિયત
સરનામ ંુ :

‘માત ૃદીપ’, પંચવટીનગર, સોરઠિયા પ્રજાપતિ વાડી

સામે, પાના નવા માર્ગ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૯૪૨૬૨-૪૨૧૧૧
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

મનોહરલાલ પરમાણંદદાસ આહજા
ુ

જન્મ તારીખ :

૧૬-૦૪-૧૯૬૨

૧૨૯

જન્મ સ્થળ :	વંથલી, જિ. જૂનાગઢ
વતન :

જૂનાગઢ

અભ્યાસ :

બી.એસસી.

ુ ાદ-ક્ષમતા :	સિંધીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી સિંધી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ઘર ગ્રહણ, સિંધી ભાષા, શ ૂળીએ લટકતું સત્ય; પાંચ
સિંધી વાર્તાઓ

સરનામ ંુ :

આહજા
ુ ચેમ્બર્સ, સૈયદવાડા, જૂનાગઢ-૩૬૨ ૦૦૧.

નામ :

મહેન્દ્ર અમ ૃતલાલ દવે

જન્મ તારીખ :

૦૭-૦૪-૧૯૩૩

જન્મ સ્થળ :

કલોલ (ઉત્તર ગુજરાત)

૧૩૦

વતન :	વાલમ (ઉત્તર ગુજરાત)
અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી, અવધીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સુન્દરકાંડ, રામની અરણ્યયાત્રા, એ જ

સરનામ ંુ :

પ્લૉટ નં. ૬૮૬, ૩-સાકેત ફ્લૅટસ, સેક્ટર-૨૧,

ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૨૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૧-૨૩૨૨૪૪૪૮, મો. ૯૩૨૮૯૯૨૫૮૫
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નામ :

મહેન્દ્ર ઝવેરચંદ મેઘાણી

જન્મ તારીખ :

૨૦-૦૬-૧૯૨૩

જન્મ સ્થળ :

ું ઈ
મબ

વતન :

ભાવનગર

અભ્યાસ :

ઇન્ટર આર્ટ્્ સ

૧૩૧

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

જ્વાળા, કોનટિકિ, તિબેટના ભીતરમાં, ભાઈબંધ,

સરનામ ંુ :

પો.બૉ.નં. ૨૩, સરદારનગર, ભાવનગર-૩૬૪ ૦૦૧.

તળાવડીને આરે

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (ઓ.) ૦૨૭૮-૨૫૬૬૪૦૨

નામ :

મહેન્દ્ર રે વાશંકર ત્રિવેદી

જન્મ તારીખ :

૨૧-૦૩-૧૯૩૩

જન્મ સ્થળ :

ભંડારિયા (ભાવનગર)

વતન :

ભંડારિયા

અભ્યાસ :

એમ.એ. (ઈકોનોમિક), બી.કોમ., એલએલ.બી.

૧૩૨

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

રાજા રામમોહન રાય, સ્વામી વિવેકાનંદ, કાયા

સરનામ ંુ :

બ્લૉક નં. ૨૧-૩, ‘એલ’ કૉલોની, સહજાનંદ કૉલેજ

પાસે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૬૩૦૬૭૪૦
અનુવાદકોની માહિતી
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૧૩૩

નામ :
જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :
અભ્યાસ :
ુ ાદ-ક્ષમતા
ભાષાવાર અનવ

મહેન્દ્રપ્રસાદ હરજીવનદાસ જાની
૦૫-૦૬-૧૯૫૨
મુ. ધડકણ, તા. પ્રાંતિજ, જિ. સાબરકાંઠા
મુ. ધડકણ, તા. પ્રાંતિજ, જિ. સાબરકાંઠા
બી.એ.
: હિન્દીમાંથી
ગુજરાતી,
સંસ્કૃતમાંથી
ગુજરાતી,
ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
અન ૂદિત પસુ ્તક :
જિન શાસન કે ચમકતે ટિરે , તુલસીકૃત રામચરિતમાનસ,
પ ૂજા પ્રકાશ, હનુમાનપ્રસાદજીનાં પ્રવચનો, ચંડીપાઠ,
શ્રી શિવ મહાપુરાણ (સંક્ષિપ્ત), ત્રિષષ્ટિશલાકા
મહાપુરુષ ચરિત્ર, શ્રીમદ્  ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ્ 
ભાગવત સંક્ષિપ્ત (ટીકા)
સરનામ ંુ :
બી-૭/૧૦, સીમંધર એન્ક્લેવ, જનતાનગર રોડ,
ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૬૧.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૨૭૭૬૦૪૨૨૬
ઈ-મેઇલ :

mjani052@gmail.com

૧૩૪

નામ :

મહેશ માણેકલાલ દવે

જન્મ તારીખ :

૨૭-૦૯-૧૯૩૨

જન્મ સ્થળ :

ભલગામડા, સુરેન્દ્રનગર, જિ. સૌરાષ્ટ્ર

વતન :

લીંબડી, જિ. સુરેન્દ્રનગર

અભ્યાસ :

એમ.એ., એલએલ.બી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી
ભાષાવાર અનવ

ગુજરાતી,

અંગ્રેજીમાંથી

ગુજરાતી,

સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી

અન ૂદિત પસુ ્તક :

અનુધ્વનિ, અનુરણન*, હાસ્યશરદની સાથે, રવીન્દ્ર

ઓકા મ્બો પત્રાવલી, ગુનેગાર ૧, મહાભારત કથા
સંક્ષેપ-સંકલન, પ્રેયર્સ, કૉફી બ્રેક

સરનામ ંુ :

૧, વનશ્રી સોસાયટી, ડ્રાઇવ-ઇન-રોડ, ઉદ્ ગમ સ્કૂલ

સામે, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૪.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૨૬૮૫૧૧૧૭, મો. ૯૪૨૭૬૦૬૯૫૬
ઈ-મેઇલ :
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૧૩૫

નામ :

મહેશચંદ્ર જીવરામભાઈ પંડ્યા

જન્મ તારીખ :

૧૨-૦૩-૧૯૩૬

જન્મ સ્થળ :

બાકોર, જિ. પંચમહાલ

વતન :

મુ. બાકોર, તા. ખાનપુર, જિ. પંચમહાલ, ગુજરાત

અભ્યાસ :

એમ.એ., એલએલ.બી., પીએચ.ડી.
(વિદ્યાવાચસ્પતિ-ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ - અમદાવાદ)

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	કિરં તન,

સિંધી

કિતાબ,

મારફત

સાગર,

છોટા

ક્યામતનામા, બડા ક્યામતનામા, અષ્ટ પ્રહર પ ૂજા
વિધિ

સરનામ ંુ :

૫૪/૨, સેક્ટર-૩ ન્ યૂ. ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૦૬.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૪૦૯૬૦૧૩૩૯

નામ :

મંજુલાબહેન હાદાભાઈ બાપોદરા

જન્મ તારીખ :

૦૪-૦૬-૧૯૬૮

જન્મ સ્થળ :

ઉપલેટા

વતન :

પોરબંદર

અભ્યાસ :

એસ.એસ.સી.

૧૩૬

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

એકલો પથિક

સરનામ ંુ :

D-20, બિરલા સાગર કૉલોની, પોરબંદર-૩૬૦ ૫૭૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૮૬-૨૨૧૦૪૪૯, મો. ૯૯૭૮૩૯૬૩૬૪
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

મુકેશભાઈ પ્રભુદાસ પંડ્યા

જન્મ તારીખ :

૧૭-૧૧-૧૯૫૭

જન્મ સ્થળ :

શાહપુરા (રાજસ્થાન)

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

બી.એ.

૧૩૭

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સ્પીડ બ્રેકર

સરનામ ંુ :

સી/૩૦૨, ગોવિંદ પ્લાઝા, કિરણપાર્ક, નવા વાડજ,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૩.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૭૫૫૩૫૪૩, મો. ૯૩૭૬૨૬૬૫૬૨
ઈ-મેઇલ :

mukeshpandya17@gmail.com
૧૩૮

નામ :

મોહન દાંડીકર

જન્મ તારીખ :

૦૯-૧૧-૧૯૩૨

જન્મ સ્થળ :

દાંડી, તા. જલાલપોર

વતન :

દાંડી

અભ્યાસ :

સ્નાતક, બી.એડ્ ., એમ.એડ્ .

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

મન્ટોની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ, એક મેલી ચાદર, ખાનાબદોશ,
ખુલ્લા પગે યાત્રા, મારી કરમકથા, કેટલાં પાકિસ્તાન,

કથા કહો ઉર્વશી, પહેલો ગિરમીટિયો, કમલેશ્વર મારા
હમસફર, સળગતી નદી
સરનામ ંુ :

પો. દાંડી-૩૯૬ ૪૩૯, તા. જલાલપોર, જિ. નવસારી.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૬૩૭-૨૨૩૫૩૭
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૧૩૯

નામ :

મોહનલાલ પટેલ

જન્મ તારીખ :

૩૦-૦૪-૧૯૨૭

જન્મ સ્થળ :

પાટણ

વતન :

પાટણ (ઉ.ગુ.)

અભ્યાસ :

એમ.એ., બી.એડ્ ., એસ.ટી.સી., રાષ્ટ્રભાષા રત્ન

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

મોપાસાંની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ, Millennium History of
Patan, Bhaktamar Stotra ફક્ત C.D. માં

સરનામ ંુ :

૫૦૧/૨૧, સત્યાગ્રહ છાવણી સોસાયટી, સેટેલાઇટ
રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૬૮૬૨૫૯૮, મો. ૯૯૦૪૪૮૦૫૨૨
૧૪૦

નામ :

યજ્ઞેશ રમેશચંદ્ર દવે

જન્મ તારીખ :

૨૪-૦૩-૧૯૫૪

જન્મ સ્થળ :

રાજકોટ

વતન :

રાજકોટ

અભ્યાસ :

એમ.એસસી., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

જાપાનીઝ હાઈકુ

સરનામ ંુ :

‘સદ્્ ગુરુ

વંદના’,

૩,

બી/૩૦૨,

રીંગ

રોડ,

રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૮૧-૨૫૮૪૫૩૩, મો. ૯૪૨૬૯૪૯૧૩૧
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૧૪૧

નામ :
જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :
અભ્યાસ :
ુ ાદ-ક્ષમતા
ભાષાવાર અનવ

યશવન્તરાય દે વશંકર મહેતા
૧૯-૦૬-૧૯૩૮
લીલાપુર
લીલાપુર, તા. લખતર, જિ. સુરેન્દ્રનગર
બી.એ. (૧૯૬૧), હિન્દી વિનીત (૧૯૫૭)
: અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, પંજાબીમાંથી ગુજરાતી,
હિન્દીમાંથી
ગુજરાતી,
મરાઠીમાંથી
ગુજરાતી,
બંગાળીમાંથી ગુજરાતી
અન ૂદિત પસુ ્તક :
કોહિન ૂર, ગાંધારી, વિશ્વ શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ, લોપા, શ્યામ,
ચન્દ્રના પેટાળમાં, ગુણવરની અજબ સફર, સપ્ત
સમંદર પાર, જવાંમર્દોના જગ,
ં
રઝળતો રાજવી,
જુરાસિક પાર્ક, દુનિયાની સફર, વારસદાર
સરનામ ંુ :
૪૭/એ, નારાયણનગર સોસાયટી, પાલડી,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૭.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૬૬૩૫૬૩૪, મો. ૯૪૨૮૦૪૬૦૪૩
ઈ-મેઇલ :

yeshwant.mehta.1938@gmail.com

નામ :

યાસીન દલાલ

જન્મ તારીખ :

૦૯-૦૧-૧૯૪૪

જન્મ સ્થળ :

ઉપલેટા

વતન :

ઉપલેટા

અભ્યાસ :

એમ.એ., એલએલ.બી., પીએચ.ડી.

૧૪૨

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સંઘર્ષનાં વર્ષાે

સરનામ ંુ :

૫, સૌરાષ્ટ્ર કલાકેન્દ્ર સોસાયટી, નિર્મળા કોન્વેન્ટ રોડ,

રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૮૧-૨૫૭૫૩૨૭, મો. ૯૯૧૩૫૫૨૬૦૯
84

અનુવાદકોની માહિતી

નામ :	યુવા રામદાસ ઐયર ‘અરૂપસેન’
જન્મ તારીખ :

૩૦-૦૮-૧૯૬૫

જન્મ સ્થળ :

સુરેન્દ્રનગર

વતન :

ધ્રાંગધ્રા

અભ્યાસ :

બી.એ., એમ.એસ. આયુર્વેદાચાર્ય

૧૪૩

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

એક અસાધારણ ઘટના, આનંદ મઠ, સીતારામ,
ભારતીય વિજ્ઞાન કથાઓ, ૨૧મી સદીની વિજ્ઞાન
કથાઓ

સરનામ ંુ :

બી-૩/૬, કેશવ પાર્ક, ચીફ જસ્ટિસ બંગલો સામે,
બોડકદે વ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૬૭૫૩૭૬૯, મો. ૯૮૨૪૨૭૧૦૭૨
ઈ-મેઇલ :

yovaiyer@notmail.com
૧૪૪

નામ :

યોગેન્દ્ર જમનાદાસ પારે ખ

જન્મ તારીખ :

૧૧-૦૨-૧૯૬૯

જન્મ સ્થળ :

મુ. ઊંચડી, તા. ધંધ ૂકા

વતન :

બરવાડા, (ઘેલા શાહ)

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

આચાર્ય મહાપ્રજ્ઞ

સરનામ ંુ :

૬, અમરનાથ અૅપાર્ટમૅન્ટ, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર

પાસે, મેમનગર-૩૮૦ ૦૫૨.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૮૩૫-૨૮૪૧૨૬, મો. ૯૮૨૫૭૯૧૩૧૬,
૯૪૨૭૯૦૩૫૩૬
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નામ :

યોગેશ ગુણવંતરાય ત્રિકમાણી

જન્મ તારીખ :

૨૪-૧૨-૧૯૫૪

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

ધ્રાંગધ્રા (સૌરાષ્ટ્ર)

અભ્યાસ :

સ્નાતક (બી.કોમ.)

૧૪૫

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

પંચવટી

સરનામ ંુ :

૫૫, સાકેત રૉ હાઉસિસ વિ-૩, મકરબા રોડ, બકેરી

સીટી, વેજલપુર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૯૨૯૬૬૫૮, મો. ૯૯૭૯૨૪૨૪૫૧
ઈ-મેઇલ :

yogitrikmani@gmail.com

નામ :

યોગેશ ભાનુપ્રસાદ જોષી

જન્મ તારીખ :

૦૩-૦૭-૧૯૫૫

જન્મ સ્થળ :

મહેસાણા

વતન :

મહેસાણા

અભ્યાસ :

એમ.એસ.સી.

૧૪૬

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

મ ૃત્યુ સમીપે, પતંગની પાંખે

સરનામ ંુ :

બી-૩૦૩,

અર્જુન

ગ્રીન્સ,

મેનારવ

ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૬૧.

હૉલ

પાસે,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૭૬૨૧૨૭૫, મો. ૯૪૨૭૬૦૯૮૨૫
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નામ :

યોસેફ મેકવાન

જન્મ તારીખ :

૨૦-૧૨-૧૯૪૦

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

માલાવાડા, માતર

અભ્યાસ :

એમ.એડ્ ., બી.એડ્ ., ગુજ. યુનિ.

૧૪૭

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ધ સામ્સ ભક્તિ-પદો પ્રશિષ્ટ રચનાઓ, વાર્તાઓ

સરનામ ંુ :

સી/૪, સનશાઇન અૅપાર્ટમૅન્ટ, જાહ્નવી હોટલ પાસે,
ડૉ. રાધાકૃષ્ણન્્ માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૬૩૦૭૩૯૮, મો. ૯૮૨૪૧૭૬૬૭૫
નામ :

રઇશ મનીઆર

જન્મ તારીખ :

૧૯-૦૮-૧૯૬૬

૧૪૮

જન્મ સ્થળ :	કિલ્લા પારડી
વતન :	કિલ્લા પારડી, જિ. વલસાડ
અભ્યાસ :

એમ.ડી. (વિડિયાટ્રીક્સ)*

ુ ાદ-ક્ષમતા : ઉર્દૂ માંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

કેટલાંક કાવ્યો કૈ ફી આજમી, તરકશ, આવો કે સ્વપ્ન

સરનામ ંુ :

૬ B, રત્નસાગર અૅપાર્ટમૅન્ટ, શારદાયતન સ્કૂલની

વણીએ કોઈ, બંધ કવિની પેલે પાર

પાછળ, ચાંદની ચોક પાસે, પીપલોદ, સુરત-૩૯૫ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૧-૨૭૨૦૭૬૫, મો. ૯૮૨૫૧૩૭૦૭૭
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી

amiraeesh@yahoo.co.in
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૧૪૯

નામ :

રણછોડભાઈ હીરાભાઈ વણકર ‘સ્નેહસ્વરૂપ’

જન્મ તારીખ :

૦૧-૦૬-૧૯૫૪

જન્મ સ્થળ :

લાલમાંડવા

વતન :

લાલમાંડવા, તા. કપડવંજ, જિ. ખેડા-૩૮૭ ૬૫૦

અભ્યાસ :

બુ.અ.પ્ર. એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સુલસી

મુક્તાવલી,

દલિત

સાહિત્ય

આંદોલન,

મહામાનવ ટૉલ્સ્ટૉય, દાદુ નુ ં જીવન દર્શન, શિક્ષણ :
ઓશોની દ્રષ્ટિએ, દલિત ડેપ્યુટી કલેક્ટર, છાપરંુ , એઠું
સરનામ ંુ :

‘પ્રકૃતિ’, મારૂતિ સોસાયટી, શાંતિનિકેતન પાસે, ઢાંક
માર્ગ, ઉપલેટા, જિ. રાજકોટ-૩૬૦ ૪૯૦ (ગુજરાત).

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૮૨૬-૨૨૩૫૮૫, મો. ૯૪૨૮૫૮૫૯૪૩
ઈ-મેઇલ :

rhVankar snehswarup@gmail.com
૧૫૦

નામ :

રમણ કાન્તિલાલ સોની

જન્મ તારીખ :

૦૭-૦૭-૧૯૪૬

જન્મ સ્થળ :

ચિત્રોડા, તા. ઈડર (સાબરકાંઠા)

વતન :

ચિત્રોડા

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી. (ગુજરાતી)

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

તોત્તો ચાન

સરનામ ંુ :

૧૮, હેમદીપ સોસાયટી, દીવાળીપુરા, જૂના પાદરા

રોડ, વડોદરા-૩૯૦ ૦૧૪.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૫-૨૩૫૭૧૮૭, મો. ૯૨૨૮૨૧૫૨૭૫
ઈ-મેઇલ :
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નામ :

રમણલાલ હિંમતલાલ પાઠક ‘વાચસ્પતિ’

જન્મ તારીખ :

૩૦-૦૭-૧૯૨૨

જન્મ સ્થળ :

રાજગઢ (ગોઠ)

વતન :

રાજગઢ (ગોઠ), જિ. પંચમહાલ

અભ્યાસ :

એમ.એ. (ગુજરાતી)

૧૫૧

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ટોકિયોથી ઇમ્ફાલ, ચેનેકાની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ, ધીરે વહે
છે દોજ ભાગ ૨, હુ ં કેમ નિરીશ્વરવાદી છું,
મનમહાસાગરની ભગ
ં ૂ લીલા

સરનામ ંુ :

એ-૪, નટરાજ અૅપાર્ટમૅન્ટ, પા-જી કૉમ્પલૅક્સ,
સરદારબાગ, બારડોલી-૩૯૪ ૬૦૧ (જિ. સુરત).

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૨૨-૨૨૨૧૭૬, મો. ૯૯૨૫૮૬૨૬૦૬
નામ :

રમણીક જીવરાજભાઈ સોમેશ્વર

જન્મ તારીખ :

૦૨-૦૧-૧૯૫૧

જન્મ સ્થળ :

આડેસર (કચ્છ)

વતન :

અંજાર (કચ્છ)

અભ્યાસ :

બી.એ. (ફિલસ ૂફી), એમ.એ. (ગુજરાતી-હિન્દી)

૧૫૨

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ઝંઝાવાત વચ્ચે ફૂલ, જળગીત, સમયને સ ૂવા નહીં દઉં

સરનામ ંુ :

કાયમી : ‘પલ્લવ’, જી.ઈ.બી., ઑફિસ સામે, માનવ
કૉમ્પ્લૅક્સ પાછળ, નવા અંજાર (કચ્છ)-૩૭૦ ૧૧૦.

હાલ : સી-૨, સંસ્કૃત ટે નામૅન્ટ્સ, સી.એચ. વિદ્યાલય
સામે, પારસ બંગલા પાછળ, ગોત્રી, પો. સુભાનપુરા,
વડોદરા-૩૯૦ ૦૨૩.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૮૩૬-૨૪૩૮૪૮, મો. ૯૪૨૯૩૪૨૧૦૦
અનુવાદકોની માહિતી
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૧૫૩

નામ :

રમેશ ભાઈલાલ શાહ

જન્મ તારીખ :

૧૪-૧૧-૧૯૩૬

જન્મ સ્થળ :

દે ત્રોજ, જિ. અમદાવાદ

વતન :

દે ત્રોજ

અભ્યાસ :

એમ.એ. (અર્થશાસ્ત્ર)

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ઘાંતો અને કાર્યાત્મક, પ ૃથક્કરણ,
ગુજરાતની ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થા

સરનામ ંુ :

બી-૭,

પ ૂર્ણેશ્વર

ફ્લૅટ્ સ,

ગુલબાઈ

ટે કરા,

અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૬૩૦૧૨૬૫, ૨૬૬૦૬૦૪૬
નામ :

રમેશ રતિલાલ દવે ‘તરુણ પ્રભસ ૂરિ’

જન્મ તારીખ :

૦૧-૦૯-૧૯૪૭

જન્મ સ્થળ :

ખંભલાવ

વતન :

ખંભલાવ

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૧૫૪

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

જાયસી

સરનામ ંુ :

‘વૈશાખ’,

૨/૨,

વીમાનગર,

અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

સેટેલાઇટ

રોડ,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૬૭૪૦૧૨૪
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૧૫૫

નામ :

રમેશચંદ્ર મંગળભાઈ ત્રિવેદી

જન્મ તારીખ :

૨૩-૦૬-૧૯૩૪ (તેવીસ જૂન ઓગણીસો ચોત્રીસ)

જન્મ સ્થળ :

લસુન્દ્રા, તા. કઠલાલ, જિ. ખેડા

વતન :

લસુન્દ્રા

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સમકાલીન ભારતીય વાર્તાઓ : ૨૦ વાર્તાઓ, ‘આંતર

સરનામ ંુ :

૧૭,

ભારતીય વાર્તાઓ’ : ૧૬ વાર્તાઓ
તુલસી

ટાઉનશિપ,

બાકરોલ-૩૮૮ ૩૧૫, જિ. આણંદ.

વડતાલ

રોડ,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૬૯૨-૨૩૨૪૧૯, ૨૩૫૦૨૨

નામ :

રવીન્દ્ર મગનલાલ પારે ખ

જન્મ તારીખ :

૨૧-૧૧-૧૯૪૬

જન્મ સ્થળ :

કલવાડા, જિ. વલસાડ

વતન :

કલવાડા

અભ્યાસ :

એમ.એ., બીએસસી., એલએલ.બી.

૧૫૬

ુ ાદ-ક્ષમતા : મરાઠી, હિન્દી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ઉઠાઉગીર

સરનામ ંુ :

૧, યુનિયનધારા, સર્જન સોસાયટી પાછળ, મોદી-

બંગલા, અઠવાલાઇન્સ, સુરત-૩૯૫ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૬૧-૨૨૫૫૩૫૬,

મો. ૯૩૨૭૩૮૪૭૪૬, ૯૩૭૭૯૩૯૧૨૩

અનુવાદકોની માહિતી
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૧૫૭

નામ :

રવીન્દ્ર રતિલાલ અંધારિયા

જન્મ તારીખ :

૦૬-૦૭-૧૯૪૫

જન્મ સ્થળ :

ભાવનગર

વતન :

ભાવનગર

અભ્યાસ :

સ્નાતક (લોકભારતી), એમ.એ. (હિન્દી), એમ.એડ્ .,
પીએચ.ડી. (શિક્ષણ)

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી
ભાષાવાર અનવ
ગુજરાતી,
ગુજરાતીમાંથી હિન્દી

અંગ્રેજીમાંથી

ગુજરાતી,

અન ૂદિત પસુ ્તક :

નાચ્યૌ બહત
ુ ગોપાલ, લોહે કી લાશેં, ભક્તામરસાર,
ादश ज्योतिर्लिंग सचित्र, વકીલની ફી, અજવાળું,
ભારતીય વિજ્ઞાન-કથાઓ, ૨૧મી સદીની વિજ્ઞાન
કથાઓ

સરનામ ંુ :

૨૨૨૫, પ ૂજા પાર્ક, વરલ હાઉસ પાસે, વાઘાવાડી રોડ,
ભાવનગર-૩૬૪ ૦૦૨.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૭૮-૨૫૬૧૪૯૦, મો. ૯૪૨૭૭૬૬૯૨૯
ઈ-મેઇલ :
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૧૫૮

નામ :

રવીન્દ્ર સાકરલાલ ઠાકોર ‘અસ્મિતા શાહ’, ‘તન્વી

જન્મ તારીખ :

૨૬-૦૭-૧૯૨૮

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

ભરૂચ

અભ્યાસ :

બી.એ., એમ.એ., એલએલ.બી.

દે સાઈ’, ‘બાની બસુ’, ‘સુકેતુ’

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ઈસુનાટ્ય

ગ્રંથાવલી,

શબ્દબિંબ-પ્રતિબિંબ,

શ્રેષ્ઠ

વિદે શી ભયાનક કથાઓ, વિશ્વની શ્રેષ્ઠ હાસ્ય કથાઓ,
સ્નોકન્ટ્રી, ધ ફોલ, જુગારી, પ્લેટોન કેચેટ, સો વર્ષ
એકલતાના, સ્વિસ પરિવાર રૉબિન્સન, શ્રેષ્ઠ વિદે શી
યુદ્ઘ કથાઓ, આઉટ સાઇડર, અપરાજેય, મારી
આત્મકથા, પવિત્ર યાત્રા, શમણાંભેરંુ , દરિયાઈ પંખી,

સુવર્ણકણ, વિશ્વ શ્રેષ્ઠ વ્યાખ્યાનો, દે શવટો, ઈર્કત્સ્કમા
એમ બન્ય,ું સિદ્ઘાર્થ, અપત, શ્રેષ્ઠ વિદે શી પ્રેમ કથાઓ,
ક્રેમલિનના ટકોરા, શ્રેષ્ઠ વિદે શી ભયાનક કથાઓ,

શબ્દો, આફ્રિકી વિદ્યાર્થીનો ચીનમાં અનુભવ, ભારત
દર્શન હિન્દી, સ્નોકન્ટ્રી, ધી ઓલ્ડમેન ઍન્ડ ધ સી,
પ્રાસ્કુઅલ ડ્યુરેટનો પરિવાર ડેવિડકોપર ફિલ્ડ, ફોલ,
ચોર અને કુત્તાઓ, આંબેડકર રચિત ત્રણ ગ્રંથ,
બાઇબલ, કમેન્ટ્રીગ, લાર્ગરસ, મુકદ્દમો, શ્રેષ્ઠ વિદે શી
ચમત્કાર કથાઓ
સરનામ ંુ :

૮, અધ્યાપક મિત્રમંડળ સોસાયટી, પોલિટેક્નિક,

અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૨૬૪૪૯૨૦૬
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

રશ્મિનભાઈ ગોવિંદલાલ મહેતા

જન્મ તારીખ :

૨૧-૦૯-૧૯૩૩

જન્મ સ્થળ :

નરોડા, અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

બી.એ. (ઑનર્સ)

૧૫૯

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, મરાઠીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

જે કર ઝુલાવે પારણુ,ં કારાવાસમાંથી કીર્તિશિખરે

સરનામ ંુ :	પ્રાઇવેટ

પ્લૉટ

નં.

ગાંધીનગર-૩૮૨૦ ૦૭.

૫૭૭/૧,

સેક્ટર-૮,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૩૨૪૫૬૫૨

નામ :

રં જના હરીશ દ્વિવેદી

જન્મ તારીખ :

૨૧-૦૭-૧૯૫૧

જન્મ સ્થળ :

ઊંઝા

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૧૬૦

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

અછૂત

સરનામ ંુ :

‘અમરયાત્રા’, ૪૦૪, સરસ્વતીનગર અમદાવાદ- ૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૬૭૪૬૮૪૮
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નામ :

રં તિદે વ વિનાયકરાય ત્રિવેદી

જન્મ તારીખ :

૧૨-૧૧-૧૯૩૬

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.એ. (દ્વિતીય વર્ગ)

૧૬૧

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સર્જન - અનુસર્જન, ભાવન - અનુભાવન

સરનામ ંુ :

૨૪, ‘નિસર્ગ’, સૌરાષ્ટ્ર સોસાયટી, ધ ૂમકેતુ માર્ગ,

પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૬૬૪૩૫૨૮, મો. ૯૯૦૪૭૭૭૩૧૩
૧૬૨

નામ :

રાજેન્દ્ર ભોગીલાલ પટે લ

જન્મ તારીખ :

૨૦-૦૮-૧૯૫૮

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.એસસી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

નદીનો ત્રીજો કિનારો

સરનામ ંુ :

૭૮, નિહારિકા બંગ્લોઝ, હિંમતલાલ પાર્ક

સામે,

આઝાદ સોસાયટી પાસે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૩૨૭૦૨૨૭૫૫
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી

rajendrapatel@vsni.net
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૧૬૩

નામ :

રાજેન્દ્રસિંહ વિજયસિંહ રાયજાદા

જન્મ તારીખ :

૦૧-૦૭-૧૯૪૩

જન્મ સ્થળ :

સોંદરડા

વતન :

સોંદરડા, તા. કેશોદ, જિ. જૂનાગઢ

અભ્યાસ :

એમ.એ., બી.એડ્ ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

રાધા

સરનામ ંુ :

સોંદરડા, વાયા : કેવદ્રા, તા. કેશોદ, જિ. જૂનાગઢ,

માધવ,

માધાસ્વામી

મત

પર

પ્રવચન,

રાધાસ્વામી મતના પ્રાર્થના અને વિનંતીના શબ્દો
પિન : ૩૬૨ ૨૨૭.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૮૨૪૫૯૬૬૫૬
નામ :

રાજેશ પટેલ

જન્મ તારીખ :

૨૨-૧૨-૧૯૭૧

જન્મ સ્થળ :

ધરમપુર, તા. કડી, જિ. મહેસાણા

વતન :

કલ્યાણપુરા

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૧૬૪

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

Kanji and Jivi : A Tragic Love Story

સરનામ ંુ :

B/201, Saptak Apartment, Opp. : Pushpraj Tow-

er, Judges Bunglow Char Rasta, Ahmedabad.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૯૮૨૪૨૮૦૫૫૧, ૭૦૪૧૮૪૦૦૩૮
ઈ-મેઇલ :
96

visurajeshpatel@gmail.com
અનુવાદકોની માહિતી

નામ :

રાધેશ્યામ શર્મા

જન્મ તારીખ :

૦૫-૦૧-૧૯૩૬

જન્મ સ્થળ :

મુ. વાવોલ, જિ. ગાંધીનગર (ઉ.ગુ.)

વતન :

મુ. રૂપાલ, જિ. ગાંધીનગર (ઉ.ગુ.)

અભ્યાસ :

બી.એ. (ઑનર્સ)

૧૬૫

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

આપણો માનવીય વારસો, મલયાલય વાર્તાઓ,
ગ્રામોયણ, જગલના
ં
સ ૂરો

સરનામ ંુ :

૨૫, ભુલાભાઈ પાર્ક, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૨૨.
૧૬૬

નામ :

રાન ૂ મુખર્જી

જન્મ તારીખ :

૦૬-૦૪-૧૯૪૯

જન્મ સ્થળ :

કલકત્તા

વતન :

કલકત્તા

અભ્યાસ :

સ્નાતક

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી હિન્દી, બંગાળીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

सरु भि, चिनु मोदी का नाट्य संग्रह, ચિનુ મોદીનુ ં

સરનામ ંુ :

१७, जे.एम. के अपार्टमेन्ट, एच.टी. रोड, सभ
ु ानपरु ा,

નાટક, માણખ્યાન કલા
बड़ोदरा-३९० ०२३.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૫-૨૩૪૦૮૨૩, મો. ૯૮૨૫૭૮૮૭૮૧
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી

ranumukharji@yahoo.co.in
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૧૬૭

નામ :

રામજીભાઈ માધવલાલ પટેલ

જન્મ તારીખ :

૧૦-૦૮-૧૯૩૭

જન્મ સ્થળ :

ઊંઝા, જિ. મહેસાણા

વતન :

ઊંઝા

અભ્યાસ :

સ્નાતક (લોકભારતી, ૧૯૫૯), પારં ગત (ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, ૧૯૭૩)

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, મરાઠીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ચલણશુદ્ઘિ એટલે જ સત્યતર યુગ, એકાદશ વ્રત,
સ્થિતપ્રજ્ઞ-લક્ષણ

સરનામ ંુ :

B-૨૦૪, બાલેશ્વર વિહાર, સરકારી ટ્ યૂબવેલ સામે,
બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૮.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૪૨૯૨૦૨૧૬૬
ઈ-મેઇલ :

ramsurojpatel@gmail.com
૧૬૮

નામ :

રૂપા અરવિંદભાઈ શેઠ

જન્મ તારીખ :

૩૧-૧૨-૧૯૪૮

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.એ., બી.એડ્ ., એમ.ફિલ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	હજુ અમારાં વ ૃક્ષો દહેરામાં ઊગે છે , અમે શ્રીમંતો
સરનામ ંુ :

સી-૩, સમીપ અૅપાર્ટમૅન્ટ, પ્રેરણાતીર્થ બંગલોઝ
વિભાગ-૨ની સામે, અવધતીર્થ અૅપાર્ટમૅન્ટની બાજુમાં,
જોધપુર, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૯૦૯૭૫૭૧, મો. ૯૯૧૩૧૫૯૩૩૪
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નામ :
જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :
અભ્યાસ :
ુ ાદ-ક્ષમતા
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

૧૬૯

રે ખા ઉદયન શાહ
૧૦-૦૧-૧૯૪૮
જાવરા (મધ્યપ્રદે શ)
અમદાવાદ
એમ.એ. (ગુજરાતી સાહિત્ય)
: અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
જિંદગી જીવો અને કામને માણો, કિરણ બેદી સ્ત્રીશક્તિ
મારી દ્રષ્ટિએ, મગજ ન ગુમાવો વજન ગુમાવો, હિંદુ
કેલેન્ડરનાં સાત રહસ્યો, સાંઈબાબા દિવ્ય જીવનનુ ં

તેજ, સદાબતાર જીવન*, હિમાલયના મહાયોગીના
શરણે, એક યોગીની આત્મકથા શ્રી એમ., શિવનાં સાત
રહસ્યો
સરનામ ંુ :
‘અસ્માકમ્’, ૧૬, મિથિલા સોસાયટી, શ્રેયસ ફાઉન્ડેશન
સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૬૬૦૪૦૦૩, ૨૬૬૨૧૩૮૨
ઈ-મેઇલ :
નામ :

જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :

udayan_shah@creacentworld.com

૧૭૦

ુ ા શ્રીરામ સોની
રે ણક

૧૮-૦૪-૧૯૫૪

બાલાસોર (ઓડિસા)

ઓડિસા

અભ્યાસ :

એમ.બી.બી.એસ.ડી.એ. (ડિપ્લોમા ઇન એનેસ્થેસિયા)

અન ૂદિત પસુ ્તક :

દક્ષિણાવર્ત, નશ્મિ, અંધદિગંત, રે વતી, મનોજદાસની

ુ ાદ-ક્ષમતા : ઓડિયામાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી ઓડિયા
ભાષાવાર અનવ
વાર્તાઓ,

રણજીતસિંહની

આંખો,

શ્રેષ્ઠ

ઓડિયા

વાર્તાઓ, ગોપીનાથ મહન્તિની વાર્તાઓ, કવયિત્રી

વિશ્વ, શતાબ્દિક શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી કવિતા, ડિક્ષ શતાબ્દિક
ગુજરાતી કવિતા, એમ, ડિક્ષ શતાબ્દિક ગુજરાતી ગપ્ય

સરનામ ંુ :	ત્રીજો માળ, સુતરિયા હાઉસ, ભાઈકાકા ભવન,
એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૬૪૬૨૨૫ મો. ૯૪૨૭૫૦૮૨૯૨
ઈ-મેઇલ :

અનુવાદકોની માહિતી

renukasoni1954@gmail.com
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નામ :

રોહિતકુમાર રજનીકાન્ત દવે

જન્મ તારીખ :

૨૨-૦૨-૧૯૫૪

જન્મ સ્થળ :

પાટણ

વતન :

ચ ૂડા, જિ. સુરેન્દ્રનગર

અભ્યાસ :

એમ.એ., સાહિત્યાચાર્ય

૧૭૧

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	ગૌરવમય જીવન (શિવખેરા-વિકાસ), મહાશ્વેતા
સરનામ ંુ :

પ્લૉટ

નં.

૧૬૪૯/૧,

ગાંધીનગર- ૩૮૨ ૦૦૫.

સેક્ટર-૫-સી,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૩૨૩૧૪૧૭, મો. ૯૪૨૮૫૦૩૧૪૦
ઈ-મેઇલ :

rdave24@gmail.com
૧૭૨

નામ :

લતા રાજેન્દ્ર નાણાવટી

જન્મ તારીખ :

૩૦-૧૨-૧૯૪૯

જન્મ સ્થળ :

નવસારી

વતન :

નવસારી

અભ્યાસ :

એમ.એ. (અંગ્રેજી-સંસ્કૃત), એમ.ફિલ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી
ભાષાવાર અનવ

ગુજરાતી,

ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી

અન ૂદિત પસુ ્તક :

સંસ્કૃતમાંથી

અંગ્રેજી,

जपमाला, અશ્મિભ ૂત, Representative Short Stories
of Suresh Joshi, એકલતા, અભાનતાનો વીંછી, Lifesigns, Support

સરનામ ંુ :

બી-૧૦૩, રાજલક્ષ્મી સોસાયટી, જૂના પાદરા રોડ,

રે સકોર્સ સર્કલ પાસે, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૫-૨૩૫૮૯૩૨, મો. ૯૮૯૮૦૯૦૬૯૭
ઈ-મેઇલ :
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૧૭૩

લલિતકુમાર યુ. શાહ
૧૪-૧૨-૧૯૩૭
રાજકોટ
અમરે લી
બી.એ. (મુબ
ં ઈ વિદ્યા., હિન્દી સેવક (ગ ૂ.વિ.), સાહિત્ય
રત્ન (હિ.સા.સં) મરાઠી અનુવાદ (ગ ૂ.વિ.)
ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, મરાઠીમાંથી ગુજરાતી,
ભાષાવાર અનવ
ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
અન ૂદિત પસુ ્તક :	ગેટ વે ટૂ અમેરિકા, સ્વાતંત્ર્યની મંઝિલ - સ્ટિલ,
માઈલ્સ ટુ ગો, અણનમ લડવૈયા, તમારા બાળકને
ઓળખો, સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનમાં મુસલમાન, मेरी धरती
मेरा आकाश, एक था आदमी, बापू, तब आप याद
आए, स्वतंत्र भारत
સરનામ ંુ :
ફ્લૅટ નં. ૭, પ્રાચી સોસાયટી, ૯૦ ફીટ રોડ, (નાથ પૈ
માર્ગ) ઘાટકોપર (પ ૂર્વ), મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૭૭.
નામ :
જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :
અભ્યાસ :

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૫૦૬૨૯૦૫, મો. ૯૮૨૧૧૨૨૩૬૧

૧૭૪

નામ :

લાભશંકર ધનજી પુરોહિત

જન્મ તારીખ :

૨૯-૧૨-૧૯૩૩

જન્મ સ્થળ :

દે વડા, તા. કુતિયાણા, જિ. જૂનાગઢ

વતન :

દે વડા

અભ્યાસ :

એમ.એ., (ગુજરાતી-સંસ્કૃત), विनीत (હિન્દી)

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

મણિલાલ દ્વિવેદી

સરનામ ંુ :

‘ઈશાવાસ્યમ્’,

૮/૨,

જામનગર- ૩૬૧ ૦૦૮.

પટેલ

કૉલોની,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૮૮-૨૭૫૧૨૧૦, મો. ૯૮૨૫૭૫૦૦૪૫
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નામ :

લીલાબહેન ત્રિભુવનભાઈ વ્યાસ

જન્મ તારીખ :

૨૨-૦૩-૧૯૩૧

જન્મ સ્થળ :

રાજકોટ

વતન :

રાજકોટ

અભ્યાસ :

બી.એ., બી.એડ્ ., એસ.ટી.સી. कोविद

૧૭૫

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

‘‘કહત કબીરા’’ સાખી – ૨૬૬ ગુજ. પદ્યાનુવાદ (દોહા),
‘‘કબીરની સાખીઓ’’ સાખી – ૮૧૧ ગુજ. પદ્યાનુવાદ
(દોહા), સાધનામય જીવન ગુજરાતીમાં અનુવાદ,
‘ચમેલી’, समुद्रांतिके

સરનામ ંુ :

A/101, ‘‘સાન્નિધ્ય’’, ૩, મારુતિનગર, અૅરપૉર્ટ રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૮૧-૨૪૭૮૨૪૪
૧૭૬

નામ :	વર્ષા અડાલજા
જન્મ તારીખ :

૧૦-૦૪-૧૯૪૦

જન્મ સ્થળ :

ું ઈ
મબ

વતન :

જામનગર

અભ્યાસ :

એમ.એ., ડિપ્લોમા ઇન ડ્રામેટિક્સ

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	મિત્રો મરજાની
સરનામ ંુ :

એ-૨, ગુલબહાર, મેટ્રો સિનેમા પાછળ, બેરેક રોડ,
મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૨૦.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૨-૨૨૦૦૭૪૩૪, મો. ૯૮૨૩૦૭૬૬૭૩
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૧૭૭

નામ :	વર્ષા દાસ
જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :

અભ્યાસ :

૦૯-૦૯-૧૯૪૨

ું ઈ
મબ

ભારત

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી
ભાષાવાર અનવ

ગુજરાતી,

હિન્દીમાંથી

ગુજરાતી,

અન ૂદિત પસુ ્તક :	તુલસીદાસ,

કથાભારતી

મલયાલમ

વાર્તાઓ,

ઓડિયામાંથી ગુજરાતી, મરાઠીમાંથી ગુજરાતી

વીરે શલિંગમ્, શબ્દોનુ ં આકાશ, સંબધ
ં ોના સેતુ :
શ્રીલંકાની વાર્તાઓ, પંચાતનાં પોટલાં, મારી વાત,

ભારતે આઝાદી કેવી રીતે મેળવી, રૂપો હાથી, મને

જગત ગમે છે , મીતા અને એનાં જાદૂ ઈ બ ૂટ, કેટલું બધું
પાણી !, એક ગામમાં એક વખતના, ફૂલ અને
મધમાખી, બહેનબા બસમાં ચાલ્યાં, મુતુનાં સપનાં,

ુ ો
સાચું શું ? ખોટું શું ?, નાનકડાં ડોશીમા, મંગન
ભમરડો, દાદી ગથ
ં ૂ ે છે ઝટપટ..., કેમ છો ચાંદામામા ?,
ખાઉધરી ગુલાબી, ગવરી ગાયનો હીંચકો, ૧૪ ઉંદરોએ
ઘર બદલ્ય,ું સ ૂરજ અને શશી, કરમકલ્લો, ઊડ,

ખડમાકડી !, ચુગ્ગુ, ફટફટ, ચપની ચપની, વાર્તાઓનુ ં
શહેર, ડાયનોસોરનાં આંસુ, વિધની શ્રેષ્ઠ લોકકથાઓ,

એક દિવસના મહેમાન, બહેનો ભણવા માંડે તો ?,

માસ્તર, પ્રેમનો સાર, બદલવાનો અધિકાર, પોતાના
જ પગ પર કુહાડી, પાણી, દારૂડિયો નંબર એક, ત્રણ
સવાલ, ત્રણ કહાણી પંચતંત્રની, ઢોલ, કાકી, એમ કેમ ?,
એણે કહેલ,ું હુ ં શું કરંુ છું ? કહો તો !, સોનાની સફર,

શોધી કાઢો, મેઘધનુષ, પછડીઓ,
ંૂ
જાદૂ ગર, ઝાડ એટલે
શું ?, જગલમાં
ં
અવાજ, ઈદગાહ, આવ રે વરસાદ,

આપણુ ં ઝાડ, આ છે રાજસ્થાન, અમે ભારતીઓ, રાણી
સરનામ ંુ :

ચેન્નમ્મા, રમણ મહર્ષિ

બી-૨, ૨૧૭૬, પાર્કવ્ યૂ અૅપાર્ટમૅન્ટ્સ, વસંતકુંજ,

નવી દિલ્હી-૧૫૦ ૦૭૦.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૧૧-૨૬૧૩૨૧૫૩, મો. ૯૮૧૮૧૮૯૯૪૬
ઈ-મેઇલ :

અનુવાદકોની માહિતી
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૧૭૮

નામ :	વસુધા મહેશભાઈ ઇનામદાર
જન્મ તારીખ :

૨૧-૦૫-૧૯૪૭

જન્મ સ્થળ :

નેવાસા (મહારાષ્ટ્ર)

વતન :

પાટણ (ગુજરાત)

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

થેન્ક ય ૂ મિસ્ટર ગ્લાડ

સરનામ ંુ :

1000 Persident way 1336, Dedham, MA02026,

ઈ-મેઇલ :

U.S.A.

ndinamdar@hotmail.com
૧૭૯

નામ :	વંદના શાંતુઈન્દુ ભટ્ટ
જન્મ તારીખ :

૦૭-૦૧-૧૯૬૩

જન્મ સ્થળ :

પોરબંદર

વતન :

કાલાવડ (શિતલા), જિ. જામનગર

અભ્યાસ :

બી.કોમ., એલએલ.બી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સમય સાક્ષી છે , દર્દ પુર

સરનામ ંુ :

૧, કલ્યાણનગર, દિવાળીપુરા, જે.પી. રોડ, વડોદરા-૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૫-૨૨૫૩૧૨૫, મો. ૯૪૨૮૩૦૧૪૨૭
ઈ-મેઇલ :
104

Vandanaibhatt@gmail.com
અનુવાદકોની માહિતી

નામ :	વાડીલાલ જુમખરામ જોશી
જન્મ તારીખ :

૧૦-૦૩-૧૯૪૮

જન્મ સ્થળ :

મંદ્રોપુર, તા. ખેરાલુ, જિ. મહેસાણા

વતન :

મંદ્રોપુર

અભ્યાસ :

બી.કોમ., સી.એ. (આઈઆઈબી)

૧૮૦

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

જગલબુ
ં
ક, ચિંતાથી ચિંતન સુધી, સંકલન કરી, અસંભવ

સરનામ ંુ :

૫, પંચદે વ અૅપાર્ટમૅન્ટ, પ્લૉટ નં. ૧૦૬૭, સેક્ટર-૨-D,

સંભવ, ઓશોનુ ં ઉપવણી દર્શન, સંકલન કર્યું
ગાંધીનગર.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૩૨૪૦૬૫૪, મો. ૯૫૮૬૦૫૫૬૭૧
૧૮૧

નામ :	વાસુદેવ વિષ્ણુપ્રસાદ પાઠક ‘વાગર્થ’
જન્મ તારીખ :

૧૫-૦૩-૧૯૪૦

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી. (સાહિત્યાચાર્ય, શિક્ષાશાસ્ત્રી)

ુ ાદ-ક્ષમતા : સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી, અવધીમાંથી ગુજરાતી-સંસ્કૃત,
ભાષાવાર અનવ
સંસ્કૃતમાંથી હિન્દી, મલયાલમમાંથી ગુજરાતી-સંસ્કૃત

અન ૂદિત પસુ ્તક :

રામચરિત માનસ, માનસપ્રદીપ, મંગલમ્, अैतामत
ृ ,
ભક્તિસાર, સ્વાધ્યાય સુધા, રાષ્ટ્ર ભક્તિ ગરીયસી,
રસબોધ, દૈ વદશક, हनुमान चालीसा

સરનામ ંુ :

૩૫૪, સરસ્વતીનગર, આંબાવાડી, હિંમતલાલ પાર્ક-બી સામે,
આઝાદ સોસાયટી પાસે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૬૭૪૫૭૫૪
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

વિજય અભયશેખરસ ૂરિ (આચાર્ય)

જન્મ તારીખ :

૧૬-૦૯-૧૯૫૪

જન્મ સ્થળ :

સુરત

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એન્જિનિયરિંગ ઇન પ્રોડક્શન

૧૮૨

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

અધ્યાત્મમત પરીક્ષા, સમાચારી પ્રકરણ, ધર્મ પરીક્ષા,
સમ્યક્્ ત્વ ષટસ્થાનની ચઉપઈ, દ્વત્રિશંદ્દ્વાત્રિશિકા

સરનામ ંુ :

C/o. નીતિનભાઈ અ. ધામી, એ/૬, શ્યામ સર્જિત
અૅપાર્ટમૅન્ટ, મથુરદાસ રોડ, ચવ્હાણ હાઇસ્કૂલની
બાજુમાં, કાંદિવલી (વેસ્ટ), મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૬૭.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૨-૨૮૦૭૮૮૩૩, (ઑ.) ૨૪૦૭૫૩૩૫
૧૮૩

નામ :

વિજય દે વશંકર પંડ્યા

જન્મ તારીખ :

૦૬-૦૫-૧૯૪૩

જન્મ સ્થળ :

શહેરા, જિ. પંચમહાલ

વતન :

કાંકણપુર

અભ્યાસ :

એમ.એ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી સંસ્કૃત
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

મદનધન દે વકથા, સુદરકાં
ં
ડમ્

સરનામ ંુ :

‘ઉપનિષદ’, ૧૧-એ, ન્ યૂ રં ગસાગર સોસાયટી, સરકારી
ટ્ યૂબવેલ પાછળ, બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૮.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૮૩૦૨૪૬૩, મો. ૯૮૯૮૦૫૯૪૦૪
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પ ૂર્ણચન્દ્ર

નામ :

વિજય

જન્મ તારીખ :

૦૧-૧૧-૧૯૪૫

જન્મ સ્થળ :

નાશિક (મહારાષ્ટ્ર)

વતન :

નાશિક

અભ્યાસ :

મરાઠી ધોરણ ૪

સ ૂરીશ્વરજી

‘શ્રમણ પ્રિયદર્શી’, ‘જ્ઞાનયાત્રી’

મહારાજ

૧૮૪

(આચાર્ય)

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

કાવ્યોપદે શ

સરનામ ંુ :

કલ્યાણ પ્રકાશન, કૈ લાસ ચેમ્બર્સ, પાટડિયા કન્યા

શાળા પાસે, સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૭૫૨-૨૩૭૬૨૭

નામ :

વિજય રમણલાલ શાસ્ત્રી

જન્મ તારીખ :

૧૦-૦૮-૧૯૪૫

જન્મ સ્થળ :

ું ઈ
મબ

વતન :

સુરત

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૧૮૫

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સંસ્કાર ખાતર, વિશ્વની પ્રતિનિધિ વાર્તાઓ, પરાપા
મુલકમાં,

વિશ્વસરૈ યા
સરનામ ંુ :

ત્રણ

જે/૩/૩૦૨,

સુરત-૩૯૫ ૦૦૯.

વિદે શી

મુક્તાનંદ,

લઘુનવલો,

અડાજણ

મોક્ષગુડં મ

રોડ,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૧-૨૭૮૨૬૬૭, મો. ૯૮૨૫૨૮૦૧૫૫
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

વિનાયકરાય શાંતિલાલ રાવલ

જન્મ તારીખ :

૧૩-૦૪-૧૯૪૪

જન્મ સ્થળ :

ઊંઝા

વતન :

ઊંઝા

અભ્યાસ :

એમ.એ., એલએલ.બી., પીએચ.ડી.

૧૮૬

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સાહિત્યનુ ં ઘડતર

સરનામ ંુ :

બી ૧૩, મહાવીર અૅપાર્ટમૅન્ટ, ટી.બી. રોડ,
મહેસાણા-૩૮૪ ૦૦૨.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૭૬૨-૨૪૭૩૬૯, મો. ૯૨૨૭૧૩૨૦૭૦
ઈ-મેઇલ :

Vinayak.raval@rediffmail.com.in
૧૮૭

નામ :

જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :

અભ્યાસ :

વિનુભાઈ ઉમેદભાઈ પટેલ

૧૯-૦૪-૧૯૪૪

લીંગડા, તા. ઉમરે ઠ, જિ. આણંદ

આણંદ

એમ.એ., એમ.એડ્ . (ગુજરાતી/સંસ્કૃત)

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી,
ભાષાવાર અનવ
અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી

અન ૂદિત પસુ ્તક :	તિતલી, પ્રેમચંદની પ્રતિનિધિ વાર્તાઓ, મ ૃચ્છકટિકમ,્
સ્વપ્નવાસ-વદત્તમ,
શાકુંતલમ્,

ઉત્તરરામચરિતમ્,

માલવિકાગ્નિમિત્રમ્,

અભિજ્ઞાન

વિક્રમોર્વશીયમ,

માલતીમાધવ, રત્નાવલિ, પ્રતિમાનટકમ્, મુદ્રારાક્ષસ,
સરનામ ંુ :

વેણીસંહારમ્, એરે ખિયત્નાઇટ્ સ*

B/12(A), આગમન સોસાયટી, અરિહંત સુપર સ્ટોર

પાછળ, બોરસદ રોડ, આણંદ.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૪૨૬૯૪૮૦૩૪
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નામ :

વિનુભાઈ દિનકરરાય અંતાણી

જન્મ તારીખ :

૦૭-૦૬-૧૯૪૬

જન્મ સ્થળ :

નવા વાસ (માંડવી)

વતન :

માંડવી

અભ્યાસ :

એમ.એ.

૧૮૮

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

એક ચીથરંુ સુખ, કાગડો અને છુટકારો

સરનામ ંુ :

ફ્લૅટ નં. ૯૩/એ/૨, મેનેજમેન્ટ ઍન્ક્લેવ, વસ્ત્રાપરુ ,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૪.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૬૭૪૭૧૭૬, મો. ૯૮૪૮૯૪૦૧૯૦
૧૮૯

નામ :

જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :

અભ્યાસ :

વિનોદચંદ્ર ઓચ્છવલાલ પુરાણી (પંડ્યા)

૨૭-૦૬-૧૯૪૩

મોડાસા

મોડાસા

બી.એ. (ઑનર્સ), એમ.એ., પીએચ.ડી., શુદ્ઘાદ્વૈત વેદાંત
શાસ્ત્રી

ુ ાદ-ક્ષમતા : સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી,
ભાષાવાર અનવ
ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી

અન ૂદિત પસુ ્તક :	શિવમહાપુરાણ સ્તોત્ર ભાગ સાથે, આચમનમ્, પુષ્ટિ
માવ જીવન દર્શન*, Shri Vallabhacharya અને

શંકરાચાર્યના તવજ્ઞાનનુ ં સંતુલિત ચિંતન, સર્વોત્તમ

સ્તોત્ર પરિચય
સરનામ ંુ :	ગોકુલનાથજીના મંદિર પાછળ, કડકિયાવાડા, મોડાસા,
	પિ.નં. ૩૮૩ ૩૧૫, (સા.કાં.).

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૭૭૪-૨૪૨૪૦૫, મો. ૯૪૨૬૭૫૧૭૧૪
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

વિષ્ણુ ત્રિભુવનભાઈ પંડ્યા

જન્મ તારીખ :

૧૪-૦૯-૧૯૪૫

જન્મ સ્થળ :

માણાવદર, જિ. જૂનાગઢ

વતન :

કોડવાવ

અભ્યાસ :

એમ.એ., એલએલ.બી.

૧૯૦

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

એકાત્મ માનવવાદ, આવશે દિવસો કવિતાના

સરનામ ંુ :

૩૬, સાંકેત હાઉસ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૨.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૭૪૮૯૩૭૨, મો. ૯૮૨૪૫૪૬૪૩૮
૧૯૧

નામ :	વીરે ન્દ્ર નારાયણ સિંહ
જન્મ તારીખ :

૦૧-૦૭-૧૯૪૭

જન્મ સ્થળ :	વારાણસી (ઉ.પ્ર.)

વતન :	પિલોરી, મિર્જામુરાદ (ઉ.પ્ર.)
અભ્યાસ :

એમ.એ., બી.એડ્ ., પીએચ.ડી. (હિન્દી)

અન ૂદિત પસુ ્તક :

અક્ષયપાત્ર, સત્ય-૧ પાવક અગ્નિ, સત્ય-૨ જ્વાલા,

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ

ગાંધીકથા, ફુટપાથ ઔર મેડ (ચટેં ૂ લી કવિતા), મીરા

યાજ્ઞિક કી ડાયરી, સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ-૨ (ગુણસુદરી
ં
કા ઘરસંસાર), સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ-૩, રસનગરી કા
સરનામ ંુ :

રાજ્યતંત્ર

જાહ્નવી બંગલોઝ, મણિકૃપા સ્કૂલ
આઈ.ઓ.સી. રોડ, ચાંદખેડા-૩૮૨ ૪૨૪.
૪૨,

સામે,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૭૫૭૨૩૫૦, મો. ૯૪૨૮૦૧૭૫૮૦
ઈ-મેઇલ :
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નામ :

શરદ મણિલાલ ઠાકર

જન્મ તારીખ :

૧૦-૦૭-૧૯૫૫

જન્મ સ્થળ :

જૂનાગઢ

વતન :

જૂનાગઢ

અભ્યાસ :

એમ.ડી., ડી.જી.ઓ.

૧૯૨

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

લતા એક દં તકથા (લતા મંગેશકર–ચરિત્ર), પુરુષાર્થ
પોતાનો, પ્રસાદ પ્રભુનો

સરનામ ંુ :

૮/૧, જલારામ પાર્ક સોસાયટી, પ્રાણશંકર હૉલ પાસે,

પુષ્પકુંજ, કાંકરિયા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૨૮.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૫૪૩૪૯૦૧, મો. ૯૪૨૬૩૪૪૬૧૮
ઈ-મેઇલ :
નામ :

જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :

અભ્યાસ :

drsharadhaker@yahoo.com*
૧૯૩

શરીફા વીજળીવાળા

૦૪-૦૮-૧૯૬૨

અમરગઢ, જિ. ભાવનગર

અમરગઢ, જિ. ભાવનગર

બી.ફાર્મ, બી.એ., એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, ઉર્દૂ માંથી ગુજરાતી,
ભાષાવાર અનવ
હિન્દીમાંથી ગુજરાતી

અન ૂદિત પસુ ્તક :	ત્રણ કથા (પ્ર.આ.) અજાણીનુ ં અંતર (બી.આ.),
અનન્યા, અનુસગ
ં , મંટોની વાર્તાઓ, વિભાજનની
વાર્તાઓ, ઇતિઝાર હસ
ુ ૈનની વાર્તાઓ, જેણે લાહોર
નથી જોયું એ જન્મ્યો જ નથી
સરનામ ંુ :

બી-૪૦૨,
વૈકુંઠપાર્ક
સુરત-૩૯૫ ૦૦૯.

અૅપાર્ટમૅન્ટ,

તાડવાડી,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૮૨૪૫૧૯૯૭૭
*

મ ૂળ મુજબ રાખ્યું છે .
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નામ :

શાલિની ટોપીવાલા

જન્મ તારીખ :

૧૩-૦૮-૧૯૩૮

જન્મ સ્થળ :

ું ઈ
મબ

વતન :

ું ઈ
મબ

અભ્યાસ :

એમ.એ., બી.એડ્ .

૧૯૪

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સાહિત્ય એક સિદ્ઘાંત, સમકાલીન વિવેચન, છાયા
રે ખાઓ, ગુજરાતી સાહિત્યનુ ં અનુશીલન, સાંસ્કૃતિક
વિવેચન કોશ

સરનામ ંુ :

ડી-૬,
પ ૂર્ણેશ્વર
ફ્લૅટ્ સ,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ગુલબાઈ

ટે કરા,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૬૩૦૧૭૨૧, મો. ૯૪૨૮૨૬૭૯૨૭
ઈ-મેઇલ :

નામ :

જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :

અભ્યાસ :

shalinitopiwala@gmail.com
૧૯૫

શાંતિલાલ દામોદર મેરાઈ

૦૫-૧૨-૧૯૪૦

ધરમપુર, જિ. વલસાડ

ધરમપુર

બી.એ. (અર્થશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર), બી.એ. (ગુજરાતી,
સંસ્કૃત), એમ.એ. (ગુજરાતી, સંસ્કૃત)

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :
આદિવાસી વિસ્તારમાં હાટ, ચૌધરી આદિવાસીઓ ગઈ

કાલે અને આજે, દે વી આંદોલન, જગલ
ં
વિસ્તારમાં
સત્તાના સંબધ
ં ો (૧૮૨૦થી ૧૯૪૦નુ ં સુધી), રાગ-

વિરાગ, દોરન્ટ્સ ઑફ સ્પીંગ (સંક્ષેપ અને અનુવાદ),
સરનામ ંુ :

પશ્ચિમ ભારતમાં ધીરધાર અને શોષણ
૧૭,

અજિતનાથ

પિન – ૩૯૪ ૬૫૦.

નગર,

વ્યારા,

જિ.

તાપી,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૨૬-૨૨૦૮૫૨
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નામ :	શિરીષ જગજીવનદાસ પંચાલ
જન્મ તારીખ :

૧૯૬

૦૭-૦૩-૧૯૪૩

જન્મ સ્થળ :	વડોદરા
વતન :	વડોદરા
અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

યાયાવર-૧, યાયાવર-૨, મેટમોર્ફોસિસ, વિરાટ અને

સરનામ ંુ :

૨૩૩, રાજલક્ષ્મી સોસાયટી, જૂના પાદરા રોડ,
વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૬૫-૨૩૧૨૭૪૭
ઈ-મેઇલ :

samvadprakushan@yahoo.co.in
૧૯૭

નામ :

શૈલેશ પારે ખ

જન્મ તારીખ :

૩૦-૦૩-૧૯૪૩

જન્મ સ્થળ :

ું ઈ
મબ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.સી.ઈ., બેગલોર (અંગ્રેજી, ગુજરાતી)

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

અંગ્રેજી ગીતાંજલિ, નૈવદ્ય
ે , પ્રાંતિક, શેષ લેખા

સરનામ ંુ :

પારિતોષ, ક્રિષ્ના સોસાયટી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૮.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૮૨૫૦૬૮૯૧૮
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી

shaileshparekh@gmail.com
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નામ :

શ્રદ્ઘા ત્રિવેદી

જન્મ તારીખ :

૦૨-૦૮-૧૯૪૮

જન્મ સ્થળ :

પેટલાદ, જિ. ખેડા

વતન :

પેટલાદ

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૧૯૮

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

મજાનો વાર્તા ખજાનો, પવિત્રતાના પાયા પર

સરનામ ંુ :

બી-૨૦૩, સ ૂર્યલોક ફ્લૅટ્ સ, સોરાબજી કમ્પાઉન્ડ, જૂના

વાડજ બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૩.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૭૫૬૦૨૮૮, મો. ૯૮૯૮૩૬૯૮૭૨

નામ :

સતીન નીરૂભાઈ દે સાઈ ‘પરવેઝ’

જન્મ તારીખ :

૦૪-૦૪-૧૯૫૦

જન્મ સ્થળ :

દાહોદ

વતન :

દાહોદ

અભ્યાસ :

એમ.બી.બી.એસ.

૧૯૯

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી ઉર્દૂ , ઉર્દૂ માંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

‘કવિ’ ઉર્દૂ ગઝલ વિશેષાંક, ધબક ઉર્દૂ વિશેષાંક,
નાયાબ નગીને, તાદર્થ્ય

સરનામ ંુ :

૨૧,

અમ ૃતવાડી

સોસાયટી,

દાહોદ-૩૮૯

૧૫૧,

જિ. પંચમહાલ.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૭૩-૨૨૧૩૩૯, ૨૨૨૧૫૫
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૨૦૦

નામ :

સરોજબહેન રામજીભાઈ પટે લ

જન્મ તારીખ :

૨૦-૦૯-૧૯૪૮

જન્મ સ્થળ :

મ્બાલે (યુગાન્ડા-આફ્રિકા)

વતન :

ઊંઝા

અભ્યાસ :

એમ.એ., બી.એડ્ . (હિન્દી શિક્ષા વિશારદ)

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ઉપવાસ, ભંગી મુક્તિના ઉપાય : સફાઈયજ્ઞ અને

સરનામ ંુ :

B/204, બાલેશ્વર વિહાર, સરકારી ટ્ યૂબવેલ સામે,

ચલણશુદ્ઘિ, મેરે પ્રિય આત્મન્

બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૮.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૭૨૫૫૯૨૯૪૦
ઈ-મેઇલ :

sarjra00@gmail.com*

નામ :

સંજય શ્રીપાદ ભાવે

જન્મ તારીખ :

૦૭-૦૬-૧૯૬૫

જન્મ સ્થળ :

પ ૂના

વતન :

પ ૂના

અભ્યાસ :

એમ.એ.

૨૦૧

ુ ાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સંસ્કૃતિ ચિંતન ગ્રંથ, ઉપરા

સરનામ ંુ :

૧૪૩, પારસકુંજ સોસાયટી, વિભાગ ૩, સેટેલાઇટ રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.)

૦૭૯-૨૬૭૪૫૧૭૬,

મો. ૯૮૭૯૭૩૧૫૫૧

*

(ઑ.)

૨૬૫૮૫૪૨૯,

મ ૂળ મુજબ રાખ્યું છે .
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નામ :

સાંકળચંદ જે. પટે લ (સાં. જે. પટે લ)

જન્મ તારીખ :

૦૮-૦૭-૧૯૪૦

૨૦૨

જન્મ સ્થળ :	વાળોસણા
વતન :	વાળોસણા, તા. કલોલ, જિ. ગાંધીનગર
અભ્યાસ :

એસ.વાય.બી.એ., રાષ્ટ્રભાષા રત્ન, સાહિત્ય સુધાકર,
એચ.એસ.સી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : પંજાબીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી,
ભાષાવાર અનવ
ગુજરાતીમાંથી પંજાબી
અન ૂદિત પસુ ્તક :

બોલકી છોકરી, મૈત્રીકરાર, ચિક કોરે કાગજ વિચ,
સળગતી રાત, ગોબરંુ નામ, ખોવાયેલા ઘરની શોધ,

ચૌદ પાનાં, अ નામ દા ઇન્સાન, વાપસી, ખરી ખોટી
દુનિયા, ઉદાસ લોકો, દિલથી દૂ ર, આપણી માટી,

આહુતિ, જખમી અતીત, કથાનગરી, ચીખ કોરે કાગજ
મેં, ઊડણ ખટોલો, ચતુર ચિંતુ અને ભ ૂખડું રીંછ,
ખિસકોલીનાં તોફાની બચ્ચાં, સદાચાર ખોવાયો છે ,
એક ફોજીનુ ં સફરનામુ,ં વસુધરાની
ં
વેદના, રામકિશન

હાજિર હો, પંજાબી કવયિત્રીનાં પ્રેમ-કાવ્યો, ગુજરાતી

બાલકહાનિયાં, યાદગાર, ભારતીય ભાષાઓની પ્રથમ
૧૫ વાર્તાઓ, રતિવિલાપ, સાત પછવાલા
ંૂ
ચ ૂહા, ભ ૂલા

ભટકા ભ ૂલા, ખડબડ ખડબડ, લખડા પાગલ, જગલનો
ં
નવો રાજા, દરદી, ઘરનો માણસ
સરનામ ંુ :

૧૧, પંચવટી અૅપાર્ટમૅન્ટ, ભાગ્યોદય બૅન્ક પાસે,

કાંશીબા રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨ ૪૮૦.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૭૫૨૬૫૦૦, મો. ૯૪૨૯૦૨૬૧૦૩
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નામ :

સુજલ ચીખલકર

જન્મ તારીખ :

૨૭-૦૬-૧૯૭૭

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.એ. (અંગ્રેજી સાથે)

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી
ભાષાવાર અનવ
મરાઠીમાંથી

ગુજરાતી,

ગુજરાતી,

ગુજરાતીમાંથી મરાઠી

૨૦૩

ગુજરાતીમાંથી

હિન્દીમાંથી

હિન્દી,

ગુજરાતી,

અન ૂદિત પસુ ્તક :

વિજ્ઞાનના સરળ પ્રયોગો, વિજ્ઞાન ગમ્મત, ગર્ભ સંસ્કાર

સરનામ ંુ :

H-5, યુનિવર્સિટી હોમ્સ, પ્રસંગ પાર્ટી પ્લૉટ પાસે,

આર.સી.

ટેક્નિકલ

અમદાવાદ- ૩૮૦ ૦૬૧.

રોડ,

ઘાટલોડિયા,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૮૭૯૨૧૭૩૮૩
ઈ-મેઇલ :

sujalchikhalkar@gmail.com

નામ :

સુજ્ઞા શાહ

જન્મ તારીખ :

૧૯૪૨

જન્મ સ્થળ :

ભાવનગર

વતન :

ભાવનગર

અભ્યાસ :

એમ.એ. (અંગ્રેજી વિષય સાથે), બી.એડ્ .

૨૦૪

ુ ાદ-ક્ષમતા : બંગાળીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	નિર્વાણ અને સ્મૃતિકથા, તે અને ત્રણ સંગી, યાત્રિક,
ચુપકે ચુપકે બોલ મેના, રવીન્દ્ર સંગીત, અંતિમ કાવ્ય
સરનામ ંુ :
અનુવાદકોની માહિતી
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૨૦૫

નામ :

ુ ા નિખિલ મહેતા
સધ

જન્મ તારીખ :

૦૨-૦૮-૧૯૪૪

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

બી.એ. (ઑનર્સ), એમ.એ. (ઇતિહાસ), બી.એડ્ .,
પીએચ.ડી. (ઇતિહાસ)

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ડૉલર વહ,ુ દ્વંદ્વ, મારંુ સ્વપ્ન, જેકપોટ, આતંકવાદ,
જીવન

જીતવાની

જડીબુટ્ટી,

આપણી

પ્રગતિના

માર્ગદર્શકો
સરનામ ંુ :

૧૭, કદમ્બ બંગ્લોઝ, અરવિંદો સોસાયટી પાછળ,
વસ્ત્રાપરુ , પી.ઓ. બોડકદે વ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૪.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૭૨૪૩૦૩૨૬૩

નામ :

સુનીતા સંજય ચૌધરી

જન્મ તારીખ :

૧૨-૧૨-૧૯૬૪

જન્મ સ્થળ :

કલકત્તા

વતન :

ું ઈ
મબ

અભ્યાસ :

એમ.એ. (ગુજરાતી)

૨૦૬

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

તારા ઉજાસમાં, ધીર સમીરે , ભારતીય સાહિત્યના

નિર્માતા : અજ્ઞેય, ભારતીય અસ્મિતાના અગ્રદૂ ત,

દીવાલમાં એક બારી, સંરચનાવાદ અનુસરં ચનાવાદ
અને પ્રાચ્ય કાવ્યશાસ્ત્ર, ધુમ્મસે ઢાંકેલા રં ગ
સરનામ ંુ :

સી-૧૦,

પ ૂર્ણેશ્વર

ફ્લૅટ્ સ,

અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ગુલબાઈ

ટે કરા,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૬૩૦૫૯૫૯, મો. ૯૪૨૯૮૯૮૯૯૯
ઈ-મેઇલ :
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૨૦૭

નામ :

સુભાષ રસીકલાલ શાહ

જન્મ તારીખ :

૧૪-૦૪-૧૯૪૧

જન્મ સ્થળ :

બોરસદ, જિ. ખેડા

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

એમ.એસસી. (આંકડાશાસ્ત્ર) એમ.એસ.યુનિ., વડોદરા

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ઇડિપસ, અંગીરસ (રૂપાંતર), સોફોક્લીસનાં નાટકો,
પરખ (રૂપાંતર), ક્રાઇમ ઍન્ડ પનિશમેન્ટ, ન્યાયપ્રિય
એન્ટીગોની

સરનામ ંુ :

૩, ચંદ્રરત્ન અૅપા. ૬૩, પ્રિતમનગર સોસાયટી, ગુજરાત
કૉલેજ રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૪૨૬૦૮૦૧૮૫
ઈ-મેઇલ :

pratyayana@yahoo.co.in

નામ :

સુભાષ શરદચન્દ્ર ભટ્ટ

જન્મ તારીખ :

૩૧-૦૫-૧૯૫૯

જન્મ સ્થળ :

ભાવનગર

વતન :

ભાવનગર

અભ્યાસ :

એમ.એ., એમ.એડ્ ., પી.જી.સી.ટી.ઈ.

૨૦૮

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

અથ આત્મજિજ્ઞાસા, ધર્મ અને અધ્યાત્મ, જિપ્સ્વીની
નોંધપોથી, જીબ્રાન : જીવન અને પ્રેમપત્રો

સરનામ ંુ :

સી. LL05/06, ‘સરાય’, કાળવીબીડ, ભાવનગર-૨.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૭૮-૨૫૬૯૮૧૫
અનુવાદકોની માહિતી

119

નામ :

સુમનચન્દ્ર ગોવિન્દલાલ શાહ ‘સુમન શાહ’

જન્મ તારીખ :

૦૧-૧૧-૧૯૩૯

જન્મ સ્થળ :

ડભોઈ, જિ. વડોદરા

વતન :

ડભોઈ

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૨૦૯

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	ત્રણ બહેનો, વિનીતા, ગોદોની રાહમાં, ભમરી, નિસર્ગ,
હિસ્ટરી ઑફ ઇન્ડિયન ઇંગ્લિશ લિટરે ચર, પાર્ટીઝ ઍન્ડ

પોલિટિક્સ ઇન મુઘલ કોર્ટ, ચેર્સ, કૉનિકલ ઑફ એ ડેથ
ફોર સ્ટેટ્ સ
સરનામ ંુ :

જી/૭૩૦,

શબરી

અમદાવાદ- ૩૮૦ ૦૧૫.

ટાવર,

વસ્ત્રાપરુ ,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૬૭૩૦૪૫૭, મો. ૯૭૨૬૩૫૨૯૭૬
ઈ-મેઇલ :

suman.g.shah@gmail.com
૨૧૦

નામ :

સુરેન્દ્ર કાન્તિલાલ દોશી

જન્મ તારીખ :

૦૫-૦૩-૧૯૪૩

જન્મ સ્થળ :

રાજપીપળા

વતન :

રાજપીપળા

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી હિન્દી,
ભાષાવાર અનવ
મરાઠીમાંથી ગુજરાતી

અન ૂદિત પસુ ્તક :

સ ૂરજનો સાતમો ઘોડો, निशाचक्र, मरं जाने का मजा,

અછૂત, फेरा, चौकी, છિન્ન ભિન્ન ધરતી, અણવીત્યો
અતીત

સરનામ ંુ :

સુરેન્દ્ર ભવન, વિશાવગા, રાજપીપળા-૩૯૩ ૧૪૫,
જિ. નર્મદા (ગુજરાત).

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૮૭૯૭૫૮૪૫૪
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૨૧૧

નામ :

સુરેશ દે વશીભાઈ ચાવડા

જન્મ તારીખ :

૧૦-૧૦-૧૯૭૧

જન્મ સ્થળ :

ચપર, તા. જામ-કલ્યાણપુરા, જિ. જામનગર

વતન :

ચપર, તા. જામ-કલ્યાણપુરા, જિ. જામનગર

અભ્યાસ :

એમ.એ., બી.એડ્ . (અંગ્રેજી)

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

Magic of Mathematics Part-1, Magic of Mathematics
Part-2

સરનામ ંુ :

બંસીધર

પ્રાથમિક

શાળા,

યોગેશ્વરનગર,

જામ-

ખંભાળિયા, જિ. જામનગર-૩૬૧ ૩૦૫.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૪૨૬૪૪૨૦૭૧, ૯૨૭૭૭૦૪૪૪૨
ઈ-મેઇલ :

sureshdchavda@yahoo.com

નામ :

સરુ ે શચંદ્ર શામજીભાઈ કોટક ‘આશિત હૈદરાબાદી’

જન્મ તારીખ :

૨૫-૦૩-૧૯૩૭

૨૧૨

જન્મ સ્થળ :	સિંધ હૈદ્રાબાદ (પાકિસ્તાન)
વતન :

રાજકોટ

અભ્યાસ :

મૅટ્રિક હિન્દી ‘‘કોવિદ’’

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ચમત્કારી છોકરી, હાજરા હજૂર, રાજાઆસરે , રાશ્મિહીન

(કેબરે ડાન્સર), બંસબબ, મેરછાપા કી શાહી, અંક
રહિત શ ૂન્યોં કા જોડ, હિન્દુસ્તાની સંક્ષિપ્તમાં મેનલ
ગાયકી, શ ૂન્યાવકાશ મેં પ્રતિઘોષ

સરનામ ંુ :

C/o. ધ્વનિ સ્ટીલ ઍન્ડ પાઇપ્સ, ૩૨-સાખર ગલી,

કનૉક સાઇડિંગ રોડ, મસ્જિદ (ઈસ્ટ), મુબ
ં ઈ-૪૦૦ ૦૦૯.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૨-૩૨૫૧૬૨૧૬, મો. ૯૬૧૯૧૩૮૦૦૬
ઈ-મેઇલ :
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aashit_hyderabadi@yahoo.com
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નામ :

જન્મ તારીખ :

૨૧૩

સુષ્મા અશોક શાલીગ્રામ

૧૪-૦૭-૧૯૪૬

જન્મ સ્થળ :	વડોદરા
વતન :	વડોદરા
અભ્યાસ :

બી.એ. (સાયકોલૉજી), એમ.એસ.યુ.

અન ૂદિત પસુ ્તક :

Roza Dobson (રોઝા ડૉબસન), Mahabharatatil Matru-

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી મરાઠી, હિન્દીમાંથી મરાઠી
ભાષાવાર અનવ

vandana (મહાભારતાતીલ માત ૃવંદના), Mahabharatatil
Pitruvandana (મહાભારતાતીલ પિત ૃવંદના), Chakra

Te Charakha (ચક્રા તે ચરખા), Ayodhyecha Ravan
સરનામ ંુ :

Ani Lankecha Ram

1004, TWIN TOWERS ‘A’, 165 ROAD, AUNDH,

PUNE-411 007.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (R) 020-25880719, (M) 9921014433
ઈ-મેઇલ :

ashok_sushama@yahoo.com

૨૧૪

નામ :	સ્મિતા પિનાકીશ શાહ
જન્મ તારીખ :

૦૭-૦૮-૧૯૫૨

જન્મ સ્થળ :

અમદાવાદ

વતન :

અમદાવાદ

અભ્યાસ :

બી.એ., એમ.એ. (અંગ્રેજી)

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

મનોપચાર, તમારા મનને તમારંુ પરમ મિત્ર બનાવો,
મહાત્મા ગાંધીની હત્યા, રહસ્ય, હોમિયોપેથી દવાઓ

સરનામ ંુ :

૧૭,

નિશાંત

બંગલોઝ,

વિભાગ-૧,

બિલેશ્વર

મહાદે વ સામે, ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ- ૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૬૭૬૮૦૯૦, ૨૬૭૬૭૮૩૧, મો. ૯૮૯૮૩૮૦૦૫૩
ઈ-મેઇલ :
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નામ :	હરસુખ થાનકી
જન્મ તારીખ :

૦૭-૦૭-૧૯૫૧

જન્મ સ્થળ :

પોરબંદર

વતન :

છાંયા (પોરબંદર)

અભ્યાસ :

અન્ડર ગ્રૅજ્યુએટ

૨૧૫

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ચંદ્રકાન્તા, વાર્તાસંગ્રહ ‘થર્ડ મિલેનિયમ’

સરનામ ંુ :

બ્લૉક નં. ૨/૮, આંગન અૅપાર્ટમૅન્ટ, ગોકુલ રો હાઉસ

પાસે, સેટેલાઇટ વિસ્તાર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૨૬૭૭૯૧૭૯, મો. ૯૪૨૭૬૦૬૦૪૩
ઈ-મેઇલ :

ંthankibabu@gmail.com
૨૧૬

નામ :	હરીશ કૃષ્ણરામ દવે ‘હરીશ મીનાશ્રુ’
જન્મ તારીખ :

૦૩-૦૧-૧૯૫૩

જન્મ સ્થળ :

આણંદ

વતન :

આણંદ

અભ્યાસ :

એમ.એસ.સી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

દે શાટન (વિશ્વ કવિતાના અનુવાદ)

સરનામ ંુ :

૯-એ, ‘સુમિરન’, સૌરમ્ય બંગલા, વિનુકાકા માર્ગ,
બાકરોલ-૩૮૮ ૩૧૫, જિ. આણંદ.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૬૯૨-૨૩૪૭૮૭, મો. ૯૮૨૪૫૧૧૯૬૧
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી

sumiran1953@yahoo.com
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૨૧૭

નામ :	હરે ન્દ્રકુમાર પ્રવીણકાન્ત ભટ્ટ
જન્મ તારીખ :

૨૦-૦૪-૧૯૫૩

જન્મ સ્થળ :

પીજ, જિ. ખેડા

વતન :

મહેમદાવાદ, જિ. ખેડા

અભ્યાસ :

એમ.એ., એમ.ફિલ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

ચોપગાનુ ં કાજ, માલગુડીનાં ટાબરિયાં, કાઉન્ટ ઑફ

સરનામ ંુ :

૪૬૯, હરિ ૐ નગર, વલ્લભ વિદ્યાનગર-૩૮૮ ૧૨૦,

મોન્ટે ક્રિસ્ટો

તા.જિ. આણંદ.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૪૨૬૮૩૭૦૦૮
૨૧૮

નામ :	હરે શ ચમનલાલ ધોળકિયા
જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :

અભ્યાસ :

ુ ાદ-ક્ષમતા :
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

૩૦-૦૬-૧૯૪૬

ભુજ-કચ્છ

ભુજ-કચ્છ

બી.એ., બી.એડ્ .

હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી

રાજા બહલ, વંચના, નાયિકા, સમુદ્રતટ પર ખ ૂલતી બારી,

પટરાણી, મને યાદ છે , જોની મત, પરસ્ત્રી, Thra Mistake &

my dite, આરોગ્ય વિશે સામાન્ય સમજ, એકવીસમી સદીની

ઊભરતી સંસ્કૃતિ, અગનપંખ, ઇન્કિલામ : બકમુખી પ્રતિમા,
મુક્ત-ગગનની બારી, આતમ વીઝે પાંખ, જીવન એક ભેટ,

હંમેશાં અકમ છે , સમય તમારી મુઠ્ઠીમાં, સહા સફળ રજૂઆત,
સરનામ ંુ :

ભારતીય ચેતના, મજો જીતો દુનિયાં જીતો, ૧૮ ચેપ્ટર્સ

ન્ યૂમિન્ટ રોડ, પેરિસ બેકરી પાસે, ભુજ-કચ્છ (૩૭૦ ૦૦૧).

ફોન / મોબાઇલ નંબર :

૦૨૮૩૨-૨૨૭૯૪૬

ઈ-મેઇલ :

dholakiahc@gmail.com
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૨૧૯

નામ :	હર્ષદ મનસુખલાલ દવે
જન્મ તારીખ :

૦૩-૦૫-૧૯૫૨

જન્મ સ્થળ :

પોરબંદર

વતન :

રાજકોટ

અભ્યાસ :

એમ.કોમ., એલએલ.બી., સી.એ., આઈ.આઈ.બી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

અવધાનની જ્યોત, ગરુડનુ ં ઉડ્ડયન, અશક્ય પ્રન,
હિંદુ ધર્મ-પરિચય

સરનામ ંુ :

ઓમ-૬, ગીતાનગર, પોસ્ટલ કૉલોની પાસે, ગોંડલ

રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૪.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૮૧-૨૩૮૬૦૯૨
ઈ-મેઇલ :

davehm2002@yahoo.com
૨૨૦

નામ :	હર્ષદલાલ છોટાલાલ રાણા
જન્મ તારીખ :

૦૫-૦૧-૧૯૩૯

જન્મ સ્થળ :

રાજપીપલા

વતન :

રાજપીપલા

અભ્યાસ :

એમ.એ. ડિપ્લોમા ઇન લિંગ્વિસ્ટિક્સ

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સ ૂરજનો સાતમો ઘોડો, છિન્ન ભિન્ન ધરતી, અણવીત્યો

સરનામ ંુ :

૧,

અતીત, निशाचक्र, बेटी मेरी दोस्त, चौकी
સારસ્વત

સોસાયટી,

શર્મા

કૉમ્પ્લૅક્ષ

પાસે,

રાજપીપલા, જિ. નર્મદા પિન : ૩૯૩ ૧૪૫.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૪૦-૨૨૧૪૮૯, મો. ૯૪૨૬૧૬૩૬૬૮
અનુવાદકોની માહિતી
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૨૨૧

નામ :	હર્ષિદા હીરાલાલ દવે
જન્મ તારીખ :

૨૦-૦૧-૧૯૫૫

જન્મ સ્થળ :

પાલનપુર

વતન :	વઢવાણ
અભ્યાસ :

પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	વાઘરીનો ઇતિહાસ
સરનામ ંુ :

એ/૧, બાબુલ અૅપાર્ટમૅન્ટ્્ સ, એચ.એલ. કૉલોની પાસે,
નહેરુનગર સર્કલ નજીક, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૨૬૩૦૦૯૫૫, મો. ૯૨૨૮૨૫૧૪૧૪
૨૨૨

નામ :	હસમુખ બારાડી
જન્મ તારીખ :

૨૩-૦૫-૧૯૩૮

જન્મ સ્થળ :

રાજકોટ

વતન :

રાજકોટ

અભ્યાસ :

નાટક વિષય સાથે ડૉસ્ટરોટ, મોસ્કો યુનિવર્સિટી, મોસ્કો

ુ ાદ-ક્ષમતા : રશિયનમાંથી ગુજરાતી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	વાન્યમાળી, અંતરાલ, ચેહફનાં ફારસ નાટકો, મારાં
વિદ્યાર્થી પાસાં, સિંદુરિયા સુઢ, લ્યુકો મોર્યો વાર્તાઓ,
સાચુકલો માણસ
સરનામ ંુ :	થિયેટર મીડિયા સેન્ટર, એન્યુસ રોડ, ન્ યૂ રાણીપ,
અમદાવાદ-૩૮૨ ૪૭૨.
ફોન / મોબાઇલ નંબર : મો. ૯૮૨૪૩૧૩૧૮૮
ઈ-મેઇલ :
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નામ :	હસમુખ શાહ ‘ષીકેશ પરીખ’, ‘હેન્ની શૉ’
જન્મ તારીખ :

૨૨૩

૨૯-૧૦-૧૯૩૫

જન્મ સ્થળ :

ઓરવાડા, જિ. પંચમહાલ

અભ્યાસ :

એમ.એસસી., પીએચ.ડી., એન.ડી., ડી.એચ.એમ.

વતન :	વસો, જિ. ખેડા

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી,
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

હિન્દીમાંથી ગુજરાતી

ડેલ કોર્નેગીનાં પાંચ પુસ્તકો, સિલોન હ્યુમેનિઝમનાં બે

પુસ્તકો, થિંક ઍન્ડ ગ્રો રિચ, સ ૂયોજ સ ૂર્યો, આમંત્રણ,
મરૂન જબલી
ં
ગુલાબી, આગંતુક, અને લાઇફ કપાઈ
ગઈ..., મહાવીરવાણી ભાગ-૧નાં પ્રકરણ ૧૦થી ૧૯,

સરનામ ંુ :

અને, એણે મને કહ્યુંનાં...

૨૩, અનુપમ સોસાયટી, બરોડા હાઇસ્કૂલ નજીક,

અલકાપુરી, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૫-૨૩૫૦૦૫૩

૨૨૪

નામ :	હસમુખ શાંતિલાલ રાવલ
જન્મ તારીખ :

૦૨-૦૧-૧૯૩૪

જન્મ સ્થળ :

લખતર, જિ. સુરેન્દ્રનગર

વતન :

લખતર, જિ. સુરેન્દ્રનગર

અભ્યાસ :

બી.એ. (ઑનર્સ)

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :	પ્રેમચંદજીની શ્રેષ્ઠ બાળકથાઓ, દુર્ગેશ નંદિની, ઇસ્લામ
અને પરિવાર નિયોજન, ઇસ્લામ અને શાકાહાર, મારા
ક્રાંતિકારી સાથીદારો
સરનામ ંુ :

‘શબ્દ’,

૩,

ટાગોરનગર,

રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧.

કાલાવડ

રોડ,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૮૧-૨૪૭૪૦૮૯
અનુવાદકોની માહિતી
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૨૨૫

નામ :	હસમુખભાઈ મંગળદાસ બારોટ
જન્મ તારીખ :

૨૯-૦૪-૧૯૬૩

જન્મ સ્થળ :

છોટાઉદે પરુ

વતન :	બિલોદ્રા, જિ. ગાંધીનગર
અભ્યાસ :

એમ.એ., એમ.ફિલ.

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

दरार

સરનામ ંુ :

૧૯, વૈશાલી સોસાયટી, જવાનપુરા, ઈડર-૩૮૩ ૪૩૦,

જિ. સાબરકાંઠા.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૨૭૭૮-૨૫૪૧૬૫
૨૨૬

નામ :	હંસાબહેન મોહનભાઈ પટેલ
જન્મ તારીખ :

૧૩-૦૮-૧૯૩૧

જન્મ સ્થળ :	વડોદરા
વતન :

નડીઆદ, જિ. ખેડા

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

અંતિમ વ્યાખ્યાન, મહાન થવા માટેન ુ ં માર્ગદર્શન,

સરનામ ંુ :

૧૦૨, દે વાંગણ ફ્લૅટ, સરદાર પટેલ નગર, એલિસબ્રિજ,

ભવ્યજીવન ૩૦ દિવસમાં, ‘હુ ં સુદર
ં આત્મા છું’
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૬૪૨૪૪૦૬
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નામ :	હારીત અરુણભાઈ જોષી
જન્મ તારીખ :

૨૨-૦૫-૧૯૬૧

જન્મ સ્થળ :

પોરબંદર

વતન :

ભાવનગર

અભ્યાસ :

એમ.એ. (અંગ્રેજી)

૨૨૭

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

‘‘આંતરિક અનુશાસન’’

સરનામ ંુ :

‘‘નાદ’’, બી-૧૦૦, રાધાકૃષ્ણનગર સોસાયટી, આહીર

કન્યા છાત્રાલય પાસે, વંથલી રોડ, જૂનાગઢ-૩૬૨ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૮૫-૨૬૭૩૨૧૯, મો. ૯૯૭૯૮૮૨૭૯૫
૨૨૮

નામ :

હિમાન્શુભાઈ પટે લ

જન્મ તારીખ :

૨૧-૦૩-૧૯૫૧

જન્મ સ્થળ :

સેજકુવા, તા. પાદરા

વતન :

નાર

અભ્યાસ :

એમ.એ. (એમ.એસ.યુનિ., વડોદરા)

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

એક કવિતા પર્યાપ્ત છે અસ્તિત્વ માટે

સરનામ ંુ :

૫૧૦, નોર્થઈસ્ટર્ન એવન્ યૂ, ફોલ રિવર, મેસેચ્યુસેટ,
અમેરિકા-૦૨૭૨૦.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૪૦૧-૭૨૫-૧૪૧૩
ઈ-મેઇલ :
અનુવાદકોની માહિતી
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નામ :

હિમાંશી શેલત

જન્મ તારીખ :

૦૮-૦૧-૧૯૪૭

જન્મ સ્થળ :

સુરત

વતન :

સુરત

અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

૨૨૯

ુ ાદ-ક્ષમતા : અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

Drutvilambita, નોખા મિજાજનો અનોખો મિત્રકાર*,
ગરીબ, પણ છૈ યે કેટલાં બધાં !, કૂતરાની તાલીમ
વિષયક સંપ ૂર્ણ માર્ગદર્શન

સરનામ ંુ :

૧૮, સખ્ય, મણિબાગ-૨, ધરમપુર રોડ,
અબ્રામા (વલસાડ) ૩૯૬ ૦૦૨.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૬૩૨-૨૨૭૦૪૧, મો. ૯૩૭૫૮૨૪૯૫૭
૨૩૦

નામ :

હિંમતલાલ ઉમિયાશંકર દવે

જન્મ તારીખ :

૨૨-૦૫-૧૯૧૯

જન્મ સ્થળ :	વઢવાણ
વતન :

સૌરાષ્ટ્ર, સુરેન્દ્રનગર

અભ્યાસ :

મૅટ્રિક સિનિયર, શિક્ષણ (પ્રા.)

ુ ાદ-ક્ષમતા : સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી, હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

લોહપુરુષ ચરિતમ્, માધવ માધુર્ય, કૃષ્ણ કર્ણામ ૃત,
૮૦ અધ્યાય ૯૦૦૦ લોક, શ્રી ત્રિપુરા રહસ્ય, છોરે હિ

પુદવાન, સ્થાનના પુરાણ, ઈશોપનિપી, સમલોકી
અનુવાદ
સરનામ ંુ :

ુ નગર પ્લૉટ, ગુજરાત સોસાયટી પાછળ,
૧૦-એ, કુસમ

સુવિધા

શોપિંગના

અમદાવાદ- ૩૮૦ ૦૦૭.

ખાંચામાં,

પાલડી

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૭૯-૨૬૬૦૩૭૪૩
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૨૩૧

નામ :	હીરજીભાઈ નાકરાણી
જન્મ તારીખ :

૦૫-૦૧-૧૯૭*

જન્મ સ્થળ :

જેસર, જિ. ભાવનગર

વતન :

જેસર

અભ્યાસ :

એમ.એ., ડી.બી.એડ્ ., હિન્દી રાષ્ટ્રભાષા રત્ન

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી હિન્દી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

યોગ સાધના, अतपृ ्त झंखना

સરનામ ંુ :

૬૯,

અનુપમ

સુરેન્દ્રનગર.

સોસાયટી,

મેઘાણીબાગ

પાસે,

ફોન / મોબાઇલ નંબર : ૦૨૭૫૨-૨૩૨૧૯૬, મો. ૯૩૭૭૯૩૭૪૮૯

નામ :
જન્મ તારીખ :
જન્મ સ્થળ :
વતન :
અભ્યાસ :
ુ ાદ-ક્ષમતા :
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સરનામ ંુ :
ફોન / મોબાઇલ નંબર :
ઈ-મેઇલ :

અનુવાદકોની માહિતી

૨૩૨

હદ
ુ ં રાજ બલવાણી
૦૯-૦૧-૧૯૪૬
લારકાણા-સિંધ (પાકિસ્તાન)
અમદાવાદ
એમ.એ., પીએચ.ડી., બી.એડ્ ., પત્રકારત્વ ડિપ્લોમા
ગુજરાતીમાંથી સિંધી, સિંધીમાંથી ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી
હિન્દી, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી
પ્રેમનુ ં પ્રતિબિંબ, અંગ ૂઠીમેં છુપા રહસ્ય, અંતિમ પક્ષી,
આખરીન પંખી, The Last Bird, કમરે જો ટી.બી. મરીઝ,
નાટક મેં નાટક, મીરાં યાજ્ઞિક જી ડાયરી, કર્મ જો સિદ્ઘાંત,
હિક ગુનાહ માફ, ચચ
ં ૂ ં ૂ ચાચો, આકાશી કૂઓ, ગુજરાતી
સાહિત્ય જા ચડં ૂ બાલનાટક, ગુજરાતી સાહિત્ય જા ચડં ૂ
બાલગીત, સતન રં ગન જા સપના, ઉજાણી
૧૭૨,
મહારથી
સોસાયટી,
સરદારનગર
અમદાવાદ- ૩૮૨ ૪૭૫.
૦૭૯-૨૨૮૬૨૭૬૫, મો. ૯૯૯૮૧૭૨૮૫૪
hundrajbalwani@yahoo.com
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૨૩૩

નામ :	હેમગ
ં દે સાઈ
જન્મ તારીખ :

૦૮-૦૭-૧૯૭૮

જન્મ સ્થળ :	વલસાડ
વતન :	વલસાડ
અભ્યાસ :

એમ.એ., પીએચ.ડી.

ુ ાદ-ક્ષમતા : ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

Anuvidhan, Thirsty Fish and Other Stories, Poetic
Refractions

સરનામ ંુ :

૨૧-બી, સત્યપથ સોસાયટી, મંગલમ્ સોસાયટી પાસે,
ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૦.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (M.) 7503236676
ઈ-મેઇલ :

hemangde@gmail.com
૨૩૪

નામ :	હેમાંગિની કાર્તિકેય ભટ્ટ
જન્મ તારીખ :

૦૮-૦૭-૧૯૬૭

જન્મ સ્થળ :

ધોળકા

વતન :

ધોળકા

અભ્યાસ :

એમ.એ., બી.એડ્ .

ુ ાદ-ક્ષમતા : હિન્દીમાંથી ગુજરાતી
ભાષાવાર અનવ
અન ૂદિત પસુ ્તક :

સંઘ સમયની એરણ પર, તાત્યા ટોપે, ભારતમાં

સરનામ ંુ :

૨૦૬, ગિરિરાજ અૅપાર્ટમૅન્ટ, ઉત્તમનગર, મણિનગર,

ગોહત્યાનુ ં મ ૂળ
અમદાવાદ.

ફોન / મોબાઇલ નંબર : (રહે.) ૦૭૯-૨૫૪૬૧૨૪૯
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ુ ાદકો તથા
દિવંગત અનવ

ુ ાદકોની યાદી
અપ્રાપ્ય માહિતીવાળા અન્ય અનવ
ક્રમ

નામ

પરિશિષ્ટ

૧. અજિત સાગર

૨. અતિસુખશંકર કમળાશંકર ત્રિપાઠી
૩. અનંતપ્રસાદ ત્રિકમલાલ વૈષ્ણવ
૪. અનંતરાય મણિશંકર રાવળ
૫. અનિરુદ્ઘ લાલજી બ્રહ્મભટ્ટ
૬. અનિલ પ્રધાનભાઈ કોઠારી

૭. અમ ૃત મનસુખલાલ ઉપાધ્યાય
૮. અમ ૃતલાલ છગનલાલ પારે ખ

૯. અમ ૃતલાલ નાનકેશ્વર / નાથાલાલ ભટ્ટ

૧૦. અમ ૃતલાલ ભગવાનજી યાજ્ઞિક
૧૧. અમ ૃતલાલ સવચંદ ગોપાણી
૧૨. અરદે શર કરામજી ખબરદાર
૧૩. અરવિંદ નર્મદાશંકર શાસ્ત્રી

૧૪. અરવિંદલાલ ઠાકોરદાસ પારે ખ
૧૫. અરુણ રમણલાલ વામદત્ત

૧૬. અલીખાન ઉસમાનખાન બલુચ ‘શ ૂન્ય પાલનપુરી’
૧૭. અવન્તિકુમાર જયદે વરામ દવે ‘મૌલિક’
૧૮. અશોક રતનસી હર્ષ
૧૯. અશ્વિન ડુગ
ં રદાસ પટેલ

૨૦. અશ્વિનીકુમાર હરપ્રસાદ ભટ્ટ
૨૧. અંજની એસ. મજેઠીયા

૨૨. અંબાલાલ ન ૃસિંહલાલ શાહ
૨૩. અંબાલાલ બાલકૃષ્ણ પુરાણી

૨૪. અંબાલાલ બુલાખીરામ જાની
૨૫. અંબાલાલ સાકરલાલ દે સાઈ
૨૬. અંબેલાલ કરશનજી વશી

૨૭. આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ

૨૮. ઇચ્છારામ સ ૂર્યરામ દે સાઈ ‘શંકર’
અનુવાદકોની માહિતી
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૨૯. ઇન્દુકુમાર દે વકૃષ્ણ જોશી ‘પ્રબુદ્ઘ’
૩૦. ઇન્દ્રવદન ઉમિયાશંકર વસાવડા
૩૧. ઇન્દ્રવદન કિશોરચન્દ્ર છાયા
૩૨. ઈશ્વરભાઈ જેઠાભાઈ પટેલ

૩૩. ઈશ્વરલાલ રતિલાલ દવે ‘સત્યવ્રત’
૩૪. ઉત્તમલાલ કેશવલાલ ત્રિવેદી
૩૫. ઉપેન્દ્ર પંડ્યા

૩૬. ઉપેન્દ્ર રવિશંકર ભટ્ટ ‘સૌજન્ય’, ‘વાલ્મીકિ વ્યાસ’
૩૭. ઉપેન્દ્ર રામશંકર ભટ્ટ ‘ઉપેન ભટ્ટાચાર્ય’
૩૮. ઉમરભાઈ ચાંદભાઈ કુરેશ ‘કિસ્મત’, ‘ચાદસુત’
૩૯. ઉમા રાંદેરિયા

૪૦. ઉમાશંકર જેઠાલાલ જોશી ‘વાસુકિ’, ‘શ્રવણ’
૪૧. એની ચંદ્રકાન્ત સરૈ યા
૪૨. ઓજસ પાલનપુરી

૪૩. કનુબહેન ગણપતરામ દવે

૪૪. કનુભાઈ ડાહ્યાભાઈ પટેલ ‘કનુ સુણાવકર’

૪૫. કનૈયાલાલ અમથાલાલ ભોજક ‘સત્યાલંકાર’
૪૬. કનૈયાલાલ ભાઈશંકર દવે

૪૭. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી

૪૮. કમલ પ્રેમચંદ જસાપરા ‘સ્મિતાનંદ’, ‘નિરિષ મહેતા’, ‘રસિયો જીવ’
૪૯. કમળાશંકર ત્રિવેદી

૫૦. કમળાશંકર લલ્લુભાઈ પંડ્યા
૫૧. કરસનદાસ નરસિંહ માણેક
૫૨. કરસનદાસ મ ૂળજી

૫૩. કલાવતી ભાનુચદ
ં વોરા

૫૪. કલ્યાણજી વિઠ્ઠલભાઈ મહેતા
૫૫. કાકાસાહેબ કાલેલકર

૫૬. કાન્તિલાલ અમ ૃતલાલ શાહ
૫૭. કાન્તિલાલ મણિલાલ શાહ

૫૮. કાન્તિલાલ લવજીભાઈ કાલાણી
૫૯. કાશીરામ કરસનજી શાસ્ત્રી
૬૦.	કિલાભાઈ ઘનશ્યામ ભટ્ટ
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૬૧.	કિશનસિંહ ગોવિંદસિંહ ચાવડા

૬૨.	કિશોરલાલ ઘનશ્યામલાલ મશરૂવાળા
૬૩. કીકુભાઈ રતનજી દે સાઈ
૬૪. કુંજવિહારી ચુનીલાલ મહેતા
૬૫. કૃષ્ણપ્રસાદ લલ્લુભાઈ ભટ્ટ

૬૬. કૃષ્ણરાવ ભોળાનાથ દિવેટીયા
૬૭. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી ‘રફિક’, ‘હકીર’
૬૮. કૃષ્ણવદન હરકીશનદાસ જેટલી
૬૯. કેશવપ્રસાદ છે ટાલાલ દે સાઈ
૭૦. કેશવલાલ મોતીલાલ પરીખ

૭૧. કેશવલાલ વાલજીભાઈ ઓઝા

૭૨. કેશવલાલ વિજયરામ ધોળકિયા
૭૩. કેશવલાલ હરગોવિંદદાસ શેઠ
૭૪. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ
૭૫.	ક્રાંતિભાઈ ઉપાધ્યાય

૭૬. ખેલશંકર શંકરલાલ ભટ્ટ

૭૭.	ગજાનંદ દામોદરદાસ પંડ્યા
૭૮.	ગજેન્દ્રરાય ગુલાબરાય બ ૂચ
૭૯.	ગટુલાલ ગોપીલાલ ધ્રુવ

૮૦.	ગણપતરામ અનુપમરામ ત્રવાડી

૮૧.	ગિરિજાશંકર / ગિરીશભાઈ મયારામ ભટ્ટ
૮૨.	ગીતા સ ૂર્યકાન્તભાઈ પરીખ

૮૩. ગુલાબદાસ હરજીવનદાસ બ્રોકર

૮૪. ગુલામ મહીયુદીન રસુલભાઈ મન્સૂરી
૮૫. ગુલામઅલી હાજી ઈસ્માઈલ હાજી
૮૬.	ગોકુળભાઈ દૌલતરામ ભટ્ટ
૮૭.	ગોપાળદાસ પટેલ

૮૮.	ગોપાળરાવ વિદ્વાંસ

૮૯.	ગોરધનદાસ ડાહ્યાભાઈ એન્જિનિયર

૯૦.	ગોવર્ધનદાસ કહાનદાસ અમીન ‘જયંત’
૯૧.	ગોવિંદ ગીલાભાઈ ચૌહાણ

૯૨.	ગોવિંદભાઈ અરજણભાઈ ચૌહાણ
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૯૩.	ગૌરીપ્રસાદ ચુનીલાલ ઝાલા

૯૪.	ગૌરીશંકર ગોવર્ધનરામ જોશી ‘ધ ૂમકેતુ’
૯૫.	ગૌરીશંકર ગોવિંદજી

૯૬. ચંદુ લાલ ભગવાનજી સેલારકા ‘ચંદ્રહાસ શેલત’
૯૭. ચંદ્રકાન્ત કેશવલાલ બક્ષી

૯૮. ચંદ્રકાન્ત ચીમનભાઈ અમીન
૯૯. ચંદ્રકાન્ત હરિપ્રસાદ મહેતા

૧૦૦. ચંદ્રવદન પ્રાણજીવન શુક્લ ‘ચક્રમ’, ‘ચેટિંયાર’, ‘વિશ્વામિત્ર કૌશિક’
૧૦૧. ચંદ્રશંકર અમ ૃતલાલ બ ૂચ ‘સુકાની’
૧૦૨. ચંદ્રશંકર પુરુષોત્તમ ભટ્ટ ‘શશિશિવમ્’
૧૦૩. ચંદ્રશંકર પ્રાણશંકર શુક્લ

૧૦૪. ચંપકલાલ હીરાલાલ ગાંધી ‘સુહાસી’
૧૦૫. ચિમનભાઈ ત્રિવેદી

૧૦૬. ચિમનલાલ ભોગીલાલ ગાંધી
૧૦૭. ચીનુભાઈ ગી. શાહ

૧૦૮. ચુનીલાલ આશારામ ભગત ‘શ્રી મોટા’
૧૦૯. ચુનીલાલ કાળિદાસ મડિયા
૧૧૦. ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ

૧૧૧. ચેતન્યબાળા જયેન્દ્રભાઈ દિવેટિયા
૧૧૨. છગનલાલ ઠાકોરદાસ મોદી
૧૧૩. છગનલાલ મથુરદાસ ભૈયા

૧૧૪. છગનલાલ વિદ્યારામ રાવળ
૧૧૫. છગનલાલ હરિલાલ પંડ્યા

૧૧૬. છોટાલાલ નરભેરામ ભટ્ટ
૧૧૭. છોટાલાલ બાલકૃષ્ણ પુરાણી

૧૧૮. છોટાલાલ માનસિંગ કામદાર ‘ચક્રમ’, ‘સ ૂર્યકાન્ત’
૧૧૯. છોટાલાલ સેવકરામ ભટ્ટ

૧૨૦. જગજીવન કાલિદાસ પાઠક

૧૨૧. જગજીવનદાસ દયાળજી મોદી
૧૨૨. જગદીશ રામકૃષ્ણ જોશી ‘સંજય ઠક્કર’
૧૨૩. જગન્નાથ જેશંકર દે સાઈ ‘બિન્દુમ’
૧૨૪. જયન્ત ભાઈલાલ બક્ષી
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૧૨૫. જયંત ગોકળદાસ ગાડીત

૧૨૬. જયંત જીવતરામ રે લવાણી

૧૨૭. જયંત જેઠાલાલ પારે ખ ‘જસુપાકો, ચંદ્ર ઝવેરી’

૧૨૮. જયંત મગનલાલ પંડ્યા
૧૨૯. જયંત મેરુભાઈ પરમાર ‘કલારશ્મિ’, ‘જ્ઞ’, ‘પ્રવાત’, ‘રસસ્ત્રવા’, ‘શશિશહાણે’, ‘સિદ્ઘાર્થ’
૧૩૦. જયંત સુખલાલ કોઠારી

૧૩૧. જયંત હિંમતલાલ પાઠક

૧૩૨. જયંતિલાલ મફતલાલ આચાર્ય ‘પુડરિક’
ં
૧૩૩. જયંતી ઘેલાભાઈ દલાલ

૧૩૪. જયંતીલાલ નરોત્તમ ધ્યાની
૧૩૫. જયા રહીદાસ ગોકળગાંધી

૧૩૬. જહાંગીર બરજોરજી સંજાણા

૧૩૭. જહાંગીર બહેરામજી મર્ઝબાન ‘બાબા આદમ’
૧૩૮. જિતેન્દ્ર ઠાકોરભાઈ દે સાઈ

૧૩૯. જિતેન્દ્ર પ્રાણજીવનદાસ મહેતા ‘મધુબિન્દુ’
૧૪૦. જીવણરામ લક્ષ્મીરામ દવે

૧૪૧. જીવનદાસ કલ્યાણદાસ પ્રણામી
૧૪૨. જીવનલાલ અમરશી મહેતા
૧૪૩. જુગતરામ ચીમનલાલ દવે
૧૪૪. જેઠાલાલ ગોરધનદાસ શાહ

૧૪૫. જયમનગૌરી વ્યોમેશચંદ્ર પાઠકજી
૧૪૬. જયસુખલાલ પુરુષોત્તમરાય જોશીપુરા ‘ભ્રમર’
૧૪૭. જ્યોતિષ જગન્નાથ જાની
૧૪૮. જ્યોતીન્દ્ર હરિશંકર દવે

૧૪૯. જ્યોત્સનાબહેન હરિનભાઈ શાહ
૧૫૦. ઝવેરચંદ કાળીદાસ મેઘાણી

૧૫૧. ડાહ્યાભાઈ પીતાંબરદાસ દે રાસરી ‘બુલબુલ’
૧૫૨. ડાહ્યાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ પટેલ
૧૫૩. ડોલરરાય રં ગીલદાસ માંકડ
૧૫૪. ડોસાભાઈ સોરાબજી મુનશી

૧૫૫. તખ્તસિંહજી વ્હેરાભાઈ પરમાર ‘તરં ગી’, ‘અજય પરમાર’, ‘ર.ત.’
ુ ન્દ્ર નાન્દી
૧૫૬. તપસ્વી શંભચ
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૧૫૭. તરલા દે સાઈ

૧૫૮. તારાચંદ્ર પોપટલાલ અડાલજા

૧૫૯.	ત્રિભુવનદાસ પરસોત્તમદાસ લુહાર ‘સુદરમ્
ં
’
૧૬૦. દયાશંકર ભગવાનજી કવિ
૧૬૧. દયાશંકર રવિશંકર કવિ

૧૬૨. દલપતભાઈ રામનાથ સુથાર ‘બલરાજ’

૧૬૩. દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ ત્રવાડી ‘કવિ દલપતરામ’
૧૬૪. દલપતરામ પ્રાણજીવન ખખ્ખર

ુ લ આહજા
૧૬૫. દલપતરાય રે ણમ
ુ ‘મય ૂર’
૧૬૬. દામોદર ભીમજીભાઈ બલર
૧૬૭.	દિગન્ત બાલચન્દ્ર ઓઝા

૧૬૮.	દિગંબર નટવરલાલ સ્વાદિયા ‘દિગંબર સ્વાદિયા’
૧૬૯.	દિગીશ મહેતા

૧૭૦.	દિનકર ના. જોશી

૧૭૧.	દિનેશ હરિલાલ ભટ્ટ

૧૭૨.	દિલાવરસિંહ દાનસિંહજી જાડેજા
૧૭૩.	દિલીપ એલ. કોઠારી

૧૭૪.	દુ ર્ગારામ મંછારામ દવે / દુ ર્ગારામ મહેતા
૧૭૫.	દુ ર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રી

૧૭૬.	દુ ષ્યંતરાય ડોલરરાય પંડ્યા
૧૭૭. દે વશંકર નાથાલાલ મહેતા

૧૭૮. દોલતરાય મોરારજી દે સાઈ

૧૭૯. ધનશંકર હીરાશંકર ત્રિપાઠી ‘અઝીઝ’
૧૮૦. ધનસુખલાલ કૃષ્ણલાલ મહેતા
૧૮૧. ધનંજય વીરે ન્દ્રનાથ મહેતા

૧૮૨. ધીરજલાલ ભવાનભાઈ ગજ્જર ‘શત્રુંજય’, ‘યંત્રશાસ્ત્રી’
૧૮૩. ધીરુભાઈ પ્રેમશંકર ઠાકર
૧૮૪. નગીનદાસ જીવણલાલ શાહ
૧૮૫. નગીનદાસ પારે ખ

૧૮૬. નટવરલાલ અંબાલાલ વ્યાસ
૧૮૭. નટવરલાલ મ ૂળચંદ માળવી

૧૮૮. નટુભાઈ અમ ૃતલાલ મહેતા ‘અંગાર’, ‘રાજકોટકર’, ‘સ્વામી અક્ષય વિવેક’
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૧૮૯. નથુરામ સુદરજી
ં
શુક્લ

૧૯૦. નરભેરામ પ્રાણજીવન દવે

૧૯૧. નરસિંહભાઈ ઈશ્વરલાલ પટે લ

૧૯૨. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેટીયા
૧૯૩. નરહરિ દ્વારકાદાસ પરીખ

૧૯૪. નર્મદાશંકર બાલાશંકર પંડ્યા

૧૯૫. નર્મદાશંકર ભોગીલાલ પુરોહિત

૧૯૬. નલિન ગોવિંદજી પટે લ ‘ચંદ્રરે ણ’ુ , ‘સંત ભિખ્ખુ’
૧૯૭. નવનીત આર. ઠક્કર
૧૯૮. નવનીત મદ્રાસી

૧૯૯. નવલરામ જગન્નાથ ત્રિવેદી

૨૦૦. નવલરામ લક્ષ્મીરામ પંડ્યા
૨૦૧. નંદકુમાર જેઠાલાલ પાઠક
૨૦૨. નાગરદાસ અમરજી પંડ્યા

૨૦૩. નાગરદાસ ઈશ્વરદાસ પટેલ
૨૦૪. નાજુકલાલ નંદલાલ ચોકસી

૨૦૫. નાનુભાઈ રણછોડદાસ સુરતી

૨૦૬. નારાયણ મહાદે વભાઈ દે સાઈ
૨૦૭. નારાયણ હેમચંદ્ર દીવેયા

૨૦૮.	નિરં જન પદ્મમણિશંકર ત્રિપાઠી
૨૦૯.	નિરં જન માવલસિંહ વર્મા

૨૧૦. નીલાંજના સુબોધચંદ્ર શાહ
૨૧૧. ન ૂતન જાની

૨૧૨. ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ

૨૧૩. પદ્મકાન્ત રણછોડલાલ શાહ ‘સ્મિતાનંદ’
૨૧૪. પદ્માબહેન જમનાદાસ ફડિયા
૨૧૫. પદ્માવતી દે સાઈ
૨૧૬. પાંડુરંગ ગણેશ દે શપાંડે
૨૧૭.	પિતામ્બર પુરુષોત્તમ

૨૧૮. પુતળીબાઈ ધનજીભાઈ વાડિયા
૨૧૯. પુરુષોત્તમ જોગીભાઈ ભટ્ટ

૨૨૦. પુષ્કર હરિદાસ ગોકાણી ‘ગોપુ’, ‘ભિખ્ખુ સુદામા’, ‘હરિદાસ’
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૨૨૧. પ ૃથ્વીસિંહ ગગજીભાઈ ઝાલા ‘રાજમોહનસિંહ રાણા’, ‘તુષાર’
૨૨૨. પોપટલાલ પજાભાઈ
ંૂ
શાહ
૨૨૩. પ્રકાશકુમાર છગનલાલ શાહ
૨૨૪. પ્રજારામ નરોત્તમ રાવ

૨૨૫. પ્રતાપરાય મોહનલાલ મોદી
૨૨૬. પ્રદીપ કમળાશંકર પંડ્યા
૨૨૭. પ્રફુલ્લ પ્રાણલાલ ઠાકોર

૨૨૮. પ્રબોધ બેચરદાસ પંડિત

૨૨૯. પ્રવીણચંદ્ર ચિમનલાલ પરીખ
૨૩૦. પ્રહ્લાદ જેઠાલાલ પારે ખ
૨૩૧.	પ્રાગજી જમનાદાસ ડોસા

૨૩૨.	પ્રાણજીવન વિશ્વનાથ પાઠક
૨૩૩.	પ્રાણજીવન હરિહર પંડ્યા
૨૩૪.	પ્રાણશંકર પ્રેમશંકર ભટ્ટ

૨૩૫.	પ્રેમિલા કાન્તિલાલ શાહ
૨૩૬. ફરદૂ નજી મર્ઝબાન

૨૩૭. ફરામજી દાદાભાઈ પાંડે
૨૩૮. બકુલ જટાશંકર રાવળ

૨૩૯. બકુલ જયસુખરાય જોષીપુરા
૨૪૦. બચુભાઈ પોપટભાઈ રાવત
૨૪૧. બચુભાઈ પ્રભાશંકર શુક્લ

૨૪૨. બહાદુ રશાહ માણેકલાલ પંડિત
૨૪૩. બહિરામસુત લક્ષ્મીધર

૨૪૪. બહેચરલાલ ત્રિકમજી પટેલ

૨૪૫. બહેરામજી ફરદૂ નજી મર્ઝબાન

૨૪૬. બહેરામજી મહેરવાનજી મલબારી
૨૪૭. બળવંત ગાંડાભાઈ નાયક

૨૪૮. બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર
૨૪૯. બળવંતરાય દામોદર પંડ્યા

૨૫૦. બંસીલાલ ચંદુ લાલ કંસારા ‘મુરલીધર’, ‘મેજર આનંદ’
૨૫૧. બાલકૃષ્ણ ચુનીલાલ જોશી ‘જ્યોતિ’

૨૫૨. બાલાશંકર ઉલ્લાસરામ કંથારિયા ‘કલાન્ત કવિ’, ‘બાલ’, ‘નિજાનંદ’
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૨૫૩.	બિપિનચંદ્ર જીવણલાલ ઝવેરી

૨૫૪.	બિપીનભાઈ તિમોથીભાઈ આઝાદ ‘બિપીન આઝાદ’
૨૫૫. બેચરદાસ જીવરાજ દોશી / પંડિત બેચરદાસ
૨૫૬. બેપ્સી નરીમાન એન્જિનિયર

૨૫૭. ભગવતપ્રસાદ રણછોડદાસ ચૌહાણ

૨૫૮. ભગવાનદાસ હીરાલાલ ભ ૂખણવાળા

૨૫૯. ભગુભાઈ ફતેહચંદ કારભારી ‘એક યુવક’
૨૬૦. ભરતકુમાર રામસિંગ રાવ
૨૬૧. ભરતરામ ભાનસુખરામ મહેતા

૨૬૨. ભવાનીશંકર વિજયશંકર વ્યાસ
૨૬૩. ભાઈશંકર નાનાભાઈ ભટ્ટ

૨૬૪. ભાગીરથી ભાણજીભાઈ મહેતા ‘જાહ્નવી’
૨૬૫. ભાગ્યેન્દ્ર બહાદુ રભાઈ પટેલ
૨૬૬. ભાનુકુમાર ચુનીલાલ નાયક
૨૬૭. ભારતી મધુરકાન્ત વૈદ્ય
૨૬૮. ભાલણ કવિ – પંડિત

૨૬૯. ભીખુભાઈ રાઘુભાઈ ગોહિલ
૨૭૦. ભીમજી હરજીવન પરીખ

૨૭૧. ભીમરાવ ભોળાનાથ દિવેટિયા
૨૭૨. ભ ૂપતરાય ગોપાળજી મહેતા

૨૭૩. ભોગીન્દ્રરાવ રતનલાલ દિવેટિયા
૨૭૪. ભોગીલાલ ચુનીલાલ ગાંધી

૨૭૫. ભોગીલાલ જયચંદભાઈ સાંડેસરા

૨૭૬. ભોગીલાલ હરિલાલ દવે ‘પ્રકાશવર્ધન’, ‘કચ્છીમાડુ’
૨૭૭. ભોળાભાઈ શંકરભાઈ પટેલ

૨૭૮. ભોળાભાઈ સારાભાઈ દિવેટિયા
૨૭૯. મકરં દ વજેશંકર દવે

૨૮૦. મગનભાઈ ચતુરભાઈ પટે લ
૨૮૧. મગનભાઈ પ્રભુદાસ દે સાઈ

૨૮૨. મણિભાઈ ભગવાનજી દે સાઈ
૨૮૩. મણિલાલ ઇચ્છારામ દે સાઈ
૨૮૪. મણિલાલ છબારામ ભટ્ટ
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૨૮૫. મણિલાલ જાદવરાય ત્રિવેદી
૨૮૬. મણિલાલ નથુભાઈ દોશી

૨૮૭. મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી

૨૮૮. મણિલાલ મોહનલાલ ઝવેરી

૨૮૯. મણિશંકર ગોવિંદજી વૈદ્ય ‘શાસ્ત્રી’
૨૯૦. મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’

૨૯૧. મધુવચરામ બલવચરામ વોરા
૨૯૨. મનસુખરામ ત્રિપાઠી

૨૯૩. મનસુખરામ સ ૂર્યરામ ત્રિપાઠી

૨૯૪. મનસુખલાલ મગનલાલ ઝવેરી

૨૯૫. મનસુખલાલ લવજીભાઈ સાવલિયા
૨૯૬. મનહરરામ હરિહરરામ મહેતા

૨૯૭. મનોજ મનુભાઈ દરૂ ‘કપિંજલ’, ‘મમ્મદ’
૨૯૮. મલ્હાર ભિકાજી બેલસરે
૨૯૯. મહમદ જુમા રૂપાણી

૩૦૦. મહમ્મદ શિવજી અલારખિયા હાજી

૩૦૧. મહાદે વ હરિભાઈ દે સાઈ ‘ત્રિલોચન’
૩૦૨. મહીપતરામ નીલકંઠ

૩૦૩. મહીપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ
૩૦૪. મહેન્દ્ર છે લશંકર દવે

૩૦૫. મહેન્દ્ર મગનલાલ ગોહિલ
૩૦૬. મહેન્દ્ર સાકરચંદ દોશી

૩૦૭. મંગળજી હરજીવન ઓઝા

૩૦૮. મંગેશ હરિશંકર વૈદ્ય
૩૦૯. મંજુલાલ જમનારામ દવે
૩૧૦. મંજુલાલ રણછોડલાલ મજમુદાર

૩૧૧. માણેકલાલ ગોવિંદલાલ જોશી ‘નજુમી’
૩૧૨. માધવરાવ બાબારાવ દિવેટિયા

૩૧૩. માનશંકર પિતામ્બરદાસ મહેતા
૩૧૪. માવજી કે. સાવલા

૩૧૫. મીનુ બરજોરજી દે સાઈ

૩૧૬. મીરાંબહેન અરૂણભાઈ ભટ્ટ
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૩૧૭. મુકુન્દરાય વિજયશંકર પટ્ટણી
૩૧૮. મુકુલભાઈ ડાહ્યાભાઈ કલાર્થી
૩૧૯. મ ૂળજી દુર્લભજી વેદ

૩૨૦. મ ૂળજીભાઈ પીતાંબરદાસ શાહ
૩૨૧. મ ૂળશંકર પ્રાણજીવન ભટ્ટ

૩૨૨. મ ૂળશંકર માણેકલાલ યાજ્ઞિક
૩૨૩. મ ૂળશંકર મોહનલાલ ભટ્ટ
૩૨૪. મ ૃણાલ કામત

૩૨૫. મ ૃદુ લા પ્રવીણભાઈ મહેતા

૩૨૬. મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

૩૨૭. મોહનલાલ ચુનીલાલ ધામી
૩૨૮. મોહનલાલ ઝવેરી

૩૨૯. મોહનલાલ દયાળભાઈ વાઘેલા ‘પ્રયાસી’
૩૩૦. મોહનલાલ પાર્વતીશંકર દવે
૩૩૧. મોહમ્મદ વલીભાઈ માંકડ

૩૩૨. મોંઘીબહેન મણિશંકર બધેકા
૩૩૩. યજ્ઞેશ હરિહર શુક્લ

૩૩૪. યશવંત ફૂલચંદ દોશી

૩૩૫. યશવંત રામશંકર ત્રિવેદી

૩૩૬. યોગીન્દ્ર જગન્નાથ ત્રિપાઠી

૩૩૭. રઘુનાથ ત્રિભુવનદાસ બ્રહ્મભટ્ટ

૩૩૮. રજનીકાન્ત પ્રહ્લાદજી જોશી ‘પારાશર’
૩૩૯. રજનીકાન્ત પ્રાણલાલ રાવળ
૩૪૦. રજનીકાન્ત મનુભાઈ ભટ્ટ

૩૪૧. રજનીકાંત ગુલાબદાસ શેઠ ‘રજની શેઠ’
૩૪૨. રણછોડદાસ ગિરધરભાઈ ઝવેરી
૩૪૩. રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવે
૩૪૪. રણછોડલાલ ઝવેરી

૩૪૫. રણછોડલાલ હરિલાલ ભટ્ટ

૩૪૬. રતિપતિરામ ઉદ્યમરામ પંડ્યા

૩૪૭. રતિલાલ ગોવિંદલાલ પંચાલ ‘મધુર’
૩૪૮. રતિલાલ જોગી
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૩૪૯. રમણભાઈ ઠક્કર

૩૫૦. રમણલાલ વસંતલાલ દે સાઈ ‘ર.વ. દે સાઈ’

૩૫૧. રમણિક બલદે વદાસ અરાલવાળા ‘સાંદીપનિ’
૩૫૨. રમણિકરાય અમ ૃતરાય મહેતા

૩૫૩. રમણિકલાલ જયચંદભાઈ દલાલ
૩૫૪. રમણીક મેઘાણી

૩૫૫. રમણીકલાલ છગનલાલ મારુ ‘રાકેશ’, ‘ચન્દ્રહાસ’
૩૫૬. રમાકાન્ત નારણભાઈ દવે
૩૫૭. રમેશ નંદશંકર જાની
૩૫૮. રમેશ પારે ખ

૩૫૯. રમેશ હરિશંકર પુરોહિત
૩૬૦. રમેશકુમાર દે વજીભાઈ દે વમણિ
૩૬૧. રમેશચંદ્ર જાદવરાય વૈદ્ય
૩૬૨. રમેશચંદ્ર સુદરજી
ં
બેટાઈ

૩૬૩. રમેશભાઈ હરિદત્ત પાઠક

૩૬૪. રવિશંકર નરોત્તમદાસ પાઠક
૩૬૫. રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ
૩૬૬. રં ભાબહેન મનમોહન ગાંધી
૩૬૭. રાજુ પ્રેમવલ્લભ પુરોહિત

૩૬૮. રાજેન્દ્ર ઈશ્વરલાલ નાણાવટી
૩૬૯. રાજેન્દ્ર શાહ

૩૭૦. રામચંદ્ર નારણજી પંડ્યા

૩૭૧. રામનારાયણ નાગરદાસ પાઠક

૩૭૨. રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક ‘દ્વિરે ફ’, ‘શેષ’, ‘સ્વૈરવિહારી’
૩૭૩. રામલાલ ચુનીલાલ મોદી
૩૭૪. રામશંકર મોનજી ભટ્ટ
૩૭૫. રામુ પરમાનંદ ઠક્કર

૩૭૬. રામુપ્રસાદ પ્રેમશંકર બક્ષી
૩૭૭. રે ખા અરુણભાઈ શ્રોફ ‘આરતી શુક્લ’

૩૭૮. લક્ષ્મીનારાયણ / ભનુભાઈ રણછોડલાલ વ્યાસ
૩૭૯. લક્ષ્મીનારાયણ મોજીલાલ પંડ્યા

૩૮૦. લલ્લુભાઈ જગજીવનદાસ ઠક્કર ‘ભિક્ષુ અખંડ આનંદ’
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૩૮૧. લવકુમાર મહેન્દ્રકુમાર દે સાઈ
૩૮૨. લાભશંકર વેણીરામ રાવળ

૩૮૩. લાભુબહેન અમ ૃતલાલ મહેતા
૩૮૪. લાલશંકર ઉમિયાશંકર દવે

૩૮૫. લીના અંબાલાલ સારાભાઈ

૩૮૬. લીલાવતી કનૈયાલાલ મુનશી
૩૮૭.	વજુ લખમશી કોટક ‘ગગનદૂ ત’, ‘તેજછાયા’
૩૮૮.	વજુભાઈ મણિલાલ શાહ
૩૮૯.	વનરાજ નટવરલાલ માલવી
૩૯૦.	વલ્લભજી હરિદત્ત આચાર્ય

૩૯૧.	વલ્લભદાસ જમનાદાસ અક્કડ
૩૯૨.	વસંતભાઈ હરિલાલ દોશી
૩૯૩.	વસુમતી પી. પાટીલ
૩૯૪.	વંદના દીપક મહેતા

૩૯૫.	વાડીલાલ જેચંદ ડગલી

૩૯૬.	વામન સીતારામ મુકાદર

૩૯૭.	વામનરાવ પ્રાણગોવિંદ પટેલ
૩૯૮.	વાલજી ગોવિંદજી દે સાઈ

૩૯૯.	વાસુદેવ નારાયણલાલ મહેતા
૪૦૦. વિજય કેસરસ ૂરિ

૪૦૧. વિજયરાજ કલ્યાણરાય વૈદ્ય

૪૦૨. વિઠ્ઠલરાય ગોવર્ધનપ્રસાદ વ્યાસ
૪૦૩. વિદ્યાગૌરી રમણભાઈ નીલકંઠ
૪૦૪. વિનોદ મેઘાણી

૪૦૫. વિશ્વનાથ મગનલાલ ભટ્ટ

૪૦૬. વિશ્વનાથ સદારામ પાઠક
૪૦૭. વિષ્ણુકુમાર કુબેરલાલ પંડ્યા ‘અભ્યાસી’, ‘વિષ્ણુ’
૪૦૮.	વીણાબહેન કાન્તિલાલ શાહ
૪૦૯.	વૈકુંઠલાલ શ્રીપતરાય ઠાકોર

૪૧૦. વ્યોમેશચંદ્ર જનાર્દ ન પાઠકજી
૪૧૧. વ્રજલાલ કાળિદાસ શાસ્ત્રી

૪૧૨. વ્રજલાલ મોહનલાલ ઓઝા
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૪૧૩. શકુન્ત કરુણાશંકર રાવળ

૪૧૪. શશિન નટવરલાલ ઓઝા

૪૧૫. શંકરપ્રસાદ છગનલાલ રાવળ

ુ સાદ છે લશંકર જોષીપુરા ‘કુસમ
ુ ાકર’
૪૧૬. શંભપ્ર
૪૧૭. શામળદાસ લક્ષ્મીદાસ ગાંધી ‘પ્રેમયોગી’
૪૧૮. શારદા સુમન્ત મહેતા

૪૧૯. શાંતા કાલિદાસ ગાંધી
૪૨૦. શાંતિકુમાર જયશંકર ભટ્ટ ‘આત્માનંદ’
૪૨૧. શાંતિલાલ નાગરદાસ શાહ ‘સત્યમ્’

૪૨૨. શાંતિલાલ મગનલાલ શાહ ‘પ્રશાંત’, ‘યાત્રી’, ‘લવંગિકા દે સાઈ’, ‘વક્રાચાર્ય’
૪૨૩.	શિવકુમાર ગિરિજાશંકર જોશી
૪૨૪.	શિવલાલ ધનેશ્વર કવિ ‘અનુપ’

૪૨૫. શેખાદમ મુલ્લાં શુજાઉદ્દીન આબુવાલા ‘શેખાદમ આબુવાલા’
૪૨૬.	શ્રીકાંત અંબાલાલ ત્રિવેદી

૪૨૭. સત્યેન્દ્ર ભીમરાવ દિવેટિયા
૪૨૮. સરોજ જોષી

૪૨૯. સરોજ રમણલાલ પાઠક / સરોજ નારણદાસ ઉદે શી
૪૩૦. સવાઈલાલ ઈશ્વરલાલ પંડ્યા

૪૩૧. સવિતાનારાયણ ગણપતિનારાણ ત્રિપાઠી
૪૩૨. સાકરલાલ અમ ૃતલાલ દવે

૪૩૩. સાકરલાલ મગનલાલ કાપડિયા ‘મધુકર’
૪૩૪. સાકારામ દલપતરામ દીવાન
૪૩૫. સુકન્યા ઝવેરી

૪૩૬. સુધીરબાબુ સુરેન્દ્રરાય દે સાઈ ‘સુધિતા દે શોપાધ્યાય’
૪૩૭. સુભદ્રા ભોગીલાલ ગાંધી

૪૩૮. સુમનભાઈ એમ. પ્રજાપતિ
૪૩૯. સુમિત્રા ગજાનન કુલકર્ણી

૪૪૦. સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ ‘કલાપી’
૪૪૧. સુરેશ પુરૂષોત્તમદાસ દલાલ
૪૪૨. સુરેશ ફુલચંદ ગાંધી

૪૪૩. સુરેશ રતિલાલ સોમપુરા
૪૪૪. સુરેશ રમણલાલ શાહ
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૪૪૫. સુશીલા પ્રાણજીવન વૈદ્ય ‘કમલ વૈદ્ય’
૪૪૬. સુદરજી
ં
બેટાઈ

૪૪૭. સ ૂર્યરામ સોમેશ્વર દે વાશ્રયી

૪૪૮. સોમાભાઈ કિસાભાઈ પટે લ
૪૪૯. સોરાબ લીમજી પાલમકોટ

૪૫૦. સોહરાબ જમશેદજી બલસારા

૪૫૧. સૌદામિની ગગનવિહારી મહેતા
૪૫૨.	સ્મિતા કોરડે

૪૫૩.	હદઅલી દામજી ભોજાણી

૪૫૪.	હરગોવિંદ પ્રેમશંકર ત્રિવેદી

૪૫૫.	હરગોવિંદદાસ દ્વારકાદાસ કાંટાવાળા
૪૫૬.	હરિપ્રસાદ વ્રજરાય દે સાઈ
૪૫૭.	હરિલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ
૪૫૮.	હરિવલ્લભ ભાયાણી

૪૫૯.	હરિશ્ચન્દ્ર ભગવતીશંકર ભટ્ટ

૪૬૦.	હરિશ્ચંદ્ર (ચંદ્રકાન્તાબહેન અને હરવિલાસબહેન)
૪૬૧.	હરિસિદ્ઘભાઈ વજુભાઈ દિવેટિયા
૪૬૨.	હરીન્દ્ર જયંતીલાલ દવે

૪૬૩.	હર્ષવદન છગનલાલ શાહ
૪૬૪.	હર્ષિદા ધીમંતરાય પંડિત
૪૬૫.	હસમુખ માણેકલાલ દવે
૪૬૬.	હસમુખ હરિલાલ પાઠક

૪૬૭.	હસમુખભાઈ શાન્તિલાલ વ્યાસ ‘આનંદ’
૪૬૮.	હસિત હરિરાય બ ૂચ

૪૬૯.	હંસાબહેન મનુભાઈ મહેતા / હંસાબહેન જીવરાજ મહેતા
૪૭૦.	હાસિમબિન યુસુફ ભરુચા ‘ઝાર રાંદેરી’
૪૭૧. હિમ્મત મ ૂળજીભાઈ ખાટસ ૂરિયા

૪૭૨. હિમ્મતલાલ ગણેશજી અંજારીયા

૪૭૩. હિમ્મતલાલ ભલુશકં ર ઠાકર ‘કાવ્યશાસ્ત્રી’, ‘બ્રહ્મકવિ’
૪૭૪. હિમ્મતલાલ રામચન્દ્ર દવે ‘સ્વામી આનંદ’
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પરિશિષ્ટ-૧
ુ ાદક્ષમતા – અનવ
ુ ાદક ક્રમ)
(ભાષાવાર અનવ
અવધીમાંથી ગુજરાતી

૧૩૦ ૧૮૧

અવધીમાંથી સંસ્કૃત

૧૮૧

અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી

૨

૪

૫

૮

૧૦

૧૩

૧૮

૨૦

૨૨

૨૩

૨૫

૩૧

૩૪

૩૫

૩૮

૪૧

૪૨

૪૩

૪૫

૪૬

૪૭

૪૮

૫૦

૫૧

૫૨

૫૩

૫૪

૫૫

૫૬

૫૭

૫૮

૬૦

૬૧

૬૨

૬૩

૬૪

૬૬

૬૮

૬૯

૭૧

૭૫

૭૬

૭૭

૭૮

૮૦

૮૧

૮૨

૮૪

૮૬

૮૭

૮૯

૯૩

૯૭

૯૯

૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૬ ૧૦૮ ૧૧૧ ૧૧૩ ૧૧૪ ૧૧૬ ૧૧૭
૧૧૮ ૧૨૦ ૧૨૨ ૧૨૩ ૧૨૫ ૧૨૭ ૧૩૧ ૧૩૨ ૧૩૪
૧૩૯ ૧૪૦ ૧૪૧ ૧૪૨ ૧૪૩ ૧૪૬ ૧૪૭ ૧૫૦ ૧૫૧
૧૫૩ ૧૫૫ ૧૫૬ ૧૫૭ ૧૫૮ ૧૫૯ ૧૬૦ ૧૬૧ ૧૬૨
૧૬૩ ૧૬૪ ૧૬૫ ૧૬૮ ૧૬૯ ૧૭૧ ૧૭૨ ૧૭૩ ૧૭૪
૧૭૭ ૧૭૮ ૧૮૦ ૧૮૨ ૧૮૫ ૧૮૬ ૧૮૯ ૧૯૦ ૧૯૨
૧૯૩ ૧૯૪ ૧૯૫ ૧૯૬ ૧૯૭ ૧૯૮ ૨૦૧ ૨૦૩ ૨૦૫
૨૦૭ ૨૦૮ ૨૦૯ ૨૧૪ ૨૧૫ ૨૧૬ ૨૧૭ ૨૧૮ ૨૧૯
૨૨૧ ૨૨૨ ૨૨૩ ૨૨૬ ૨૨૭ ૨૨૮ ૨૨૯ ૨૩૩
અંગ્રેજીમાંથી મરાઠી

૧૯

અંગ્રેજીમાંથી મલયાલમ ૧૦૫
અંગ્રેજીમાંથી હિન્દી	

૪૪

૬૬

ઉર્દૂ માંથી અંગ્રેજી

૬

ઉર્દૂ માંથી ગુજરાતી

૬

૧૩

ઉર્દૂ માંથી હિન્દી	

૬

૧૭

૭૫ ૧૪૮ ૧૯૩ ૧૯૯

ઓડિયામાંથી ગુજરાતી ૧૭૦ ૧૭૭
કુંકણામાંથી ગુજરાતી
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૭૦

૯૮
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કોંકણીમાંથી ગુજરાતી

૯૮

ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી

૧૦

૧૬

૧૯

૨૦

૫૬

૮૯

૯૩

૯૯ ૧૦૫ ૧૦૯ ૧૧૩ ૧૨૭ ૧૩૪

૨૭

૫૦

૫૧

૫૩

૫૪

૧૩૯ ૧૬૪ ૧૭૨ ૧૭૮ ૧૮૯ ૨૧૧ ૨૨૩ ૨૨૮ ૨૨૯
૨૩૨ ૨૩૩
ગુજરાતીમાંથી ઉર્દૂ	

૧૯૯

ગુજરાતીમાંથી ઓડિયા ૧૭૦
ગુજરાતીમાંથી પંજાબી
ગુજરાતીમાંથી મરાઠી

૨૦૨
૧૨

૧૯

૨૭

૫૭

૫૯ ૨૦૩ ૨૧૩

ગુજરાતીમાંથી મલયાલમ ૧૦૫
ગુજરાતીમાંથી સંસ્કૃત
ગુજરાતીમાંથી સિંધી
ગુજરાતીમાંથી હિન્દી	

૧૨૪ ૧૨૬ ૧૮૩
૬૭

૮૮ ૧૨૯ ૨૩૨

૧

૭

૧૧

૧૭

૨૧

૨૭

૩૦

૪૦

૪૩

૪૪

૫૭

૫૯

૬૬

૭૪

૯૪

૯૬ ૧૧૩ ૧૨૧

૧૩૩ ૧૩૭ ૧૫૭ ૧૬૬ ૧૭૩ ૧૭૫ ૧૭૬ ૧૯૧ ૧૯૮
૨૦૩ ૨૧૦ ૨૧૨ ૨૨૦ ૨૨૫ ૨૩૧ ૨૩૨
પંજાબીમાંથી ગુજરાતી

૧૦૬ ૧૦૯ ૧૧૯ ૧૪૧ ૨૦૨

પાલિમાંથી ગુજરાતી

૯૦

પ્રાકૃતમાંથી ગુજરાતી

૯૦

ફારસીમાંથી ગુજરાતી

૧૫

બંગાળીમાંથી ગુજરાતી
બંગાળીમાંથી હિન્દી	

૫

૨૮

૪૧

૮૯ ૧૦૩ ૧૦૯ ૧૪૧ ૨૦૪

૧૬૬

મરાઠીમાંથી અંગ્રેજી

૨૭

મરાઠીમાંથી ગુજરાતી

૧૨

૨૫

૨૭

૩૫

૩૬

૭૬

૭૯

૮૩

૯૨

૯૮ ૧૪૧ ૧૫૬ ૧૫૯ ૧૬૭

૫૭

૫૮

૫૯

૬૪

૧૭૩ ૧૭૭ ૨૦૧ ૨૦૩ ૨૧૦
મલયાલમમાંથી ગુજરાતી ૧૦૫ ૧૮૧
મલયાલમમાંથી સંસ્કૃત ૧૮૧
રશિયનમાંથી ગુજરાતી
અનુવાદકોની માહિતી

૨૨૨
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રાજસ્થાનીમાંથી હિન્દી	

૪૭

વ્રજભાષામાંથી ગુજરાતી ૬૧
સંસ્કૃતમાંથી અંગ્રેજી
સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી

૫૦

૫૬ ૧૭૨

૨

૩

૫૧

૬૧

૪

૧૦

૧૨

૩૪

૩૯

૪૮

૪૯

૬૫ ૧૨૪ ૧૨૬ ૧૩૦ ૧૩૩ ૧૩૪ ૧૮૧

૧૮૩ ૧૮૭ ૧૮૯ ૨૩૦
સંસ્કૃતમાંથી હિન્દી	

૪૯

૬૫ ૧૮૧

સિંધીમાંથી ગુજરાતી

૬૭

૮૮ ૧૨૯ ૨૩૨

હિન્દીમાંથી અંગ્રેજી

૫૩

ુ ુ	
હિન્દીમાંથી તેલગ

૧૭

હિન્દીમાંથી મરાઠી

૨૧૩

હિન્દીમાંથી મલયાલમ

૧૦૫

હિન્દીમાંથી ગુજરાતી

૧

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૩

૧૪

૧૮

૨૨

૨૪

૨૬

૨૮

૨૯

૩૦

૩૨

૩૩

૩૫

૩૭

૪૩

૪૮

૪૯

૫૨

૫૫

૫૮

૫૯

૭૨

૭૩

૭૭

૮૫

૯૧

૯૪

૯૫

૯૬

૯૮ ૧૦૦

૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૪ ૧૦૭ ૧૦૮ ૧૦૯ ૧૧૦ ૧૧૨ ૧૧૩
૧૧૪ ૧૧૫ ૧૧૬ ૧૧૮ ૧૧૯ ૧૨૧ ૧૨૭ ૧૨૮ ૧૩૨
૧૩૩ ૧૩૪ ૧૩૫ ૧૩૬ ૧૩૮ ૧૪૧ ૧૪૩ ૧૪૪ ૧૪૫
૧૪૯ ૧૫૧ ૧૫૨ ૧૫૪ ૧૫૫ ૧૫૬ ૧૫૭ ૧૬૩ ૧૬૭
૧૭૫ ૧૭૬ ૧૭૭ ૧૭૯ ૧૮૦ ૧૮૪ ૧૮૫ ૧૮૭ ૧૮૮
૧૯૨ ૧૯૩ ૧૯૫ ૨૦૦ ૨૦૨ ૨૦૩ ૨૦૬ ૨૦૯ ૨૧૦
૨૧૨ ૨૧૫ ૨૧૮ ૨૧૯ ૨૨૦ ૨૨૧ ૨૨૩ ૨૨૪ ૨૩૦
૨૩૧ ૨૩૪
_____________

150

અનુવાદકોની માહિતી

