
परिचय  
नाव                    : सौ लीना ननिंजन सोहोनी  
जन्म तािीख             : ०८/०९/१९५९  
शैक्षणिक पात्रता           : १९८१ साली पुिे नवद्यापीठातनू जर्मन हा नवषय घेऊन एर््. ए. ही पदवी संपादन केली. त्याच 
वषी कला शाखेत सवम प्रथर् आल्याबद्दल चॅन्सलसम सुविम पदक प्राप्त झाले.  
र्िाठी साहहत्यातील योगदान : अनुवाद लेखनात नवशेष रूची असून ‘र्ेहता पब्लिशशगं’ हाऊस तरे्फ एकंदि ४६ 
नार्ांककत साहहत्य कृतींचे अनुवाद प्रशसद्ध झाले आहेत.  
 
पुरस्कार व सन्मान :  

 बांग्लादेशी लेखखका तस्लीर्ा नसिीन यांच्या ‘लज्जा’ या कादंबिीच्या र्िाठी अनवुादास १९९४-९५ 
सालातील सवोतृ्कष्ट अनुवादीत साहहत्याचा िाज्य शासनाचा पुिस्काि नर्ळाला.  

 ‘आय्. सी. : अपहििाचे १७३ तास’ या नीलेश नर्श्र ललखखत पसु्तकाच्या र्िाठी अनुवादास २००१ साली 
सवोतृ्कष्ट अनुवादाचा पुिस्काि नर्ळाला- ‘स्वार्ीकाि ििशजत देसाई पुिस्काि’. हा पुिस्काि ‘र्ेहता 
पब्लिशशगं हाऊस र्फाऊंडेशन’ तरे्फ  देण्यात आला.    

 १९९६ साली इंकडयन जूननयि चेंबि तरे्फ देण्यात येिािा ‘कर्लपत्र: यगं अचीव्हसम अवॉडम’ हा सन्मान झोन 
पातळीवि प्राप्त झाला. अनवुाद क्षेत्रातील भिीव कार्गगिी बद्दल हा सन्मान प्राप्त झाला.  

 सौ. सुधा र्ूती यांच्या ‘वाइज अँड अदिवाइज’ या पसु्तकाच्या र्िाठी अनुवादास २००३-०४ सालातील 
सवोतृ्कष्ट अनुवाहदत साहहत्याचा िाज्यशासनाचा पुिस्काि नर्ळाला.  

 िोटिी कडस्ट्रिक्ट ३१७० तरे्फ २००५ सालचा ‘िोटिी व्होकेशनल अवॉडम’ हा सन्मान प्राप्त झाला. हा सन्मान 
नवनवध क्षते्रातील भिीव कार्गगिी कििाऱ्या ननवडक व्यक्तींना देण्यात येतो.  

 ‘वुर्ेन्स डेव्हलपर्ेंट एज्युकेशन अँड पब्लिक वेलरे्फअि र्फाऊंडेशन, कोल्हापूि’ या संस्थे तरे्फ इ.स्. २००८ 
र्ध्ये ‘साहहत्यभूषि’ या पुिस्कािाने सन्माननत किण्यात आले.  

 १९ ऑक्टोबि २००८ िोजी गोवा-र्फोंडा येथे भिवण्यात आलेल्या ६ व्या गोर्ंतक र्हहला साहहत्य संर्ेलनाचे 
अध्यक्षपद भूषनवण्याचा सन्मान प्राप्त झाला.  

 सौ. सुधा र्ूती यांच्या ‘थैलीभि गोष्टी’ या पसु्तकाच्या र्िाठी अनुवादास २००८-०९ सालातील आपटे वचन 
र्ंहदि, सांगली यांचा सवोतृ्कष्ट अनुवाहदत साहहत्याचा पुिस्काि नर्ळाला.  

 इ. स्. २००९ र्ध्ये ‘दी. गोवा हहदं ूअसोशसएशन’ या ससं्थे तरे्फ ‘टू सि नवथ लव्ह’ या इंग्रजी पसु्तकाच्या 
र्िाठी अनुवादाला ‘जी ए कुलकिी पुिस्काि’ प्राप्त झाला. 



 इ. स. २०११ र्ध्य े‘आंतिभािती’ या संस्थेतरे्फ ‘द व्हाईट टायगि’ या इंग्रजी पुस्तकाच्या र्िाठी अनुवादाला 
‘बाळशास्त्री जांभेकि पिुस्काि’ प्राप्त झाला.  

 र्ाचम २०१२ र्ध्ये जागनतक र्हहला हदनाच्या नननर्त्ताने ‘िक्षक स्पोट्मस असोशसएशन, पुिे’ यांच्या तरे्फ साहहत्य 
क्षेत्रातील भिीव कार्गगिीबद्दल र्ानपत्र देऊन गौिव किण्यात आला.   

 ऑगर २०१४ र्ध्ये ‘सि पिशुिार्भाऊ  र्हानवद्यालय’ , पुिे यांच्या तरे्फ र्िाठी साहहत्यातील नवशेष 
योगदानाबद्दल सर्ािंभपूवमक  र्ानपत्र प्रदान किण्यात आले.  

 ऑक्टोबि २०१४ र्ध्य े ‘पिुे र्िाठी ग्रथंालयातरे्फ साहहत्यसम्राट  ‘न.चच.ं केळकि पुिस्कािा’न े सन्माननत 
किण्यात आले.  

शिक्षणक्षेत्र:  

 २००३ र्ध्ये र्कॅ्स म्युलि भवन, र्ुंबई, यांच्यातरे्फ जर्मन नवषयाच्या अध्यापन प्रशशक्षिासाठी ननवड झाली. 
(संपूिम  आशशया खंडातून एकर्ेव!) यासाठी बललमन, जर्मनी यथेे पाठवण्यात आले.  

 २००९ र्ध्ये जर्मनीच्या सांसृ्कनतक र्तं्रालयातरे्फ जर्मन नवषयाच्या अध्यापन प्रशशक्षिासाठी ननवड झाली. 
(संपूिम  आशशया खंडातून एकर्ेव!) यासाठी सेंट आहंियासबगम (जर्मनी) येथे पाठवण्यात आले.  

 शशवाजी नवद्यापीठाच्या वृत्तपत्रनवद्या नवभागात पदव्युत्ति अभ्यासक्रर्ाचे र्ानद प्राध्यापक म्हिून कार् केले.  
 ‘नववेकानंद र्हानवद्यालय, कोल्हापूि’ यथेे जर्मन नवषयाचे र्ानद अध्यापक म्हिनू कार् केले.   

इतर:  

 आकाशवािी, सांगली कें िाच्या प्रोग्राम्स अॅडव्हायझिी कनर्टीवि  दोन वषांसाठी सल्लागाि म्हिून नेर्िकू.  
 कोल्हापूि यथेे ‘प. पू. बापूजी साळोखे स्पधा पिीक्षा र्ागमदशमन कें िा’च्या सल्लागाि सनर्तीवि नेर्िकू.  
 ‘कै. भालजी पेंढािकि सांसृ्कनतक र्ंडळा’च्या सल्लागाि सनर्तीवि नरे्िकू.  
 ‘तािािािी ज्युननयि चेंबि, कोल्हापूि’  च्या व्यवस्थापक र्ंडळावि ६ वषे कार्.  
 ‘िोटिी क्लब ऑर्फ कोल्हापूि सेंटिल’ च्या व्यवस्थापक र्ंडळावि ६ वषे कार्.  
 वृत्तपत्रे आणि  ननयतकाललकांर्धून ननयनर्त लेखन.  
 ‘र्ागशे्विी’ या त्रैर्ाशसकाच्या  संपादक र्ंडळावि कार्.  
 कोल्हापूि व पुिे येथील नवनवध संस्थांनी आयोशजत केलेल्या  व्यगक्तर्त्व नवकासायाच्या उपक्रर्ांर्धून आणि 

कायमशाळांर्धून र्ागमदशमनाचे कार्.  
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 प्रकाशनवर्ष मूळ पुस्तकाचे 

शीर्षक 
मूळ लेखक  अनुवाद  

०१  सप्टेंबर १९८९  Outrage Henry Denker  ववद्रोह  
०२  मे १९९१  The Guest of Honour Irwing Wallace  द गेस्ट ऑफ ऑनर  
०३  माचष १९९४  The Negotiator Frederick Forsyth  मध्यस्थ  
०४  सप्टेंबर १९९४  Lajja  Taslima Nasreen  लज्जा  
०५  जानेवारी १९९५  Lata Mangeshkar: A 

Biography  
Raju Bharatan लता मंगेशकर: एक गायिकेचा 

प्रवास  
०६  डिसेंबर १९९६  Women and Men in my life Khushwant Singh  माझ्या आिुष्यात आलेल्या 

स्त्रििा आणि पुरुर्  
०७  माचष १९९७  Not without my Daughter  Betty Mahmoody 

with Willian Hoffer 
नॉट ववदाउट माि िॉटर  

०८  सप्टेंबर १९९८  God who walked on Earth  Rangaswami 
Parthasarathy  

देव जो भूवरी चाललला  

०९  जानेवारी २०००  It’s Always Possible Kiran Bedi इट्स ऑल्वेज पॉसीबल  
१०  सप्टेंबर २०००  173 Hours in Captivity: The 

Hijacking of IC 814 
Neelesh Misra आि सी ८१४: अपहरिाचे १७३ 

तास  
११  जुलै २००२  To Cut a Long Story Short Jeffrey Archer टू कट अ लॉंग् स्टोरी शॉटष   
१२  ऑगस्ट २००२  What Went Wrong?  Kiran Bedi व्हॉट वेंट रॉन्ग   
१३  सप्टेंबर २००३  Wise and Otherwise Sudha Murty  वाइज अँि अदरवाइज  
१४  ऑक्टोबर २००४  Indira: The Life of Indira 

Nehru Gandhi 
Katherine Frank इंददरा  

१५  ऑक्टोबर २००२  How I taught my 
Grandmother to read and 
other stories 

Sudha Murty  गोष्टी मािसांच्या  

१६  ऑक्टोबर २००६  The Old Man and his God( 
Discovering the Spirit of 
India)  

Sudha Murty पुण्यभूमी भारत  

१७  जुलै २००७  To Sir with Love  E.R.Braithwaite टू सर ववथ लव्ह  
१८  ऑक्टोबर २००७  Shadows in Cages  Ruzbeh N. Bharucha  तुरंुगातील सावल्या  
१९  डिसेंबर २००७  The Magic Drum And Other 

Favourite Stories 
Sudha Murty थैलीभर गोष्टी  

२०  डिसेंबर २००७  Sukeshini and Other 
Childrens’ Stories 

Sudha Murty सुकेशशनी आणि इतर कथा  

२१  फेब्रुवारी २००८  Wisdom Song Neesha Mirchandani अमरगीत: बाबा आमटे िांचं 
जीवनचररत्र  

२२  ऑगस्ट २००९  And Gently Falls the Bakula Sudha Murty बकुळा  
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२३  सप्टेंबर २००९  Cat O’ Nine Tales  Jeffrey Archer  कॅट ओ नाईन टेल्स  
२४  मे २००९  The White Tiger Aravind Adiga द व्हाईट टािगर  
२५  जानेवारी २०१२  A Prisoner of Birth Jeffrey Archer अ डप्रझनर ऑफ बथष  
२६  फेब्रुवारी २०१३  Kane and Abel Jeffrey Archer  केन अँि एबल  
२७  मे २०१३  The Day I stopped Drinking 

Milk-Life Stories from here 
and there 

Sudha Murty आिुष्याचे धिे यगरवताना  

२८  मे २०१३  Grandma’s Bag of Stories Sudha Murty आजीच्या पोतिीतल्या गोष्टी  
२९  सप्टेंबर २०१३  Sonia Gandhi Rani Singh सोवनिा गांधी  
३०  जुलै २०१४  The Accidental prime 

Minister 
Sanjaya Baru द अॅक्सििेन्टल प्राईम वमवनस्टर  

३१  नोव्हेंबर २०१५   Only Time Will Tell Jeffrey Archer  ओन्ली टाइम ववल टेल  
३२  नोव्हेंबर २०१५  The Sins of The Father  Jeffrey Archer  द शसन्स ऑफ द फादर  
३३  मे २०१६  What Went Wrong and 

Why? 
Kiran Bedi व्हॉट वेंट रॉन्ग अँि व्हाि ? 

३४  सप्टेंबर २०१६  The Magic of The Lost 
Temple 

Sudha Murty हरवलेल्या मंददराचे रहस्य  

३५  सप्टेंबर २०१६  Something Happened on the 
Way to Heaven  

Compiled by: Sudha 
Murty  

स्वगाच्या वाटेवर काहीतरी 
घिलं  

३६  सप्टेंबर २०१६  The Bridges of Madison 
County & A Thousand 
Country Roads  

Robert  James Waller  अदै्वत  

३७  ऑगस्ट २०१७  Best Kept Secret Jeffrey Archer  बेस्ट केप्ट सीके्रट  
३८  ऑगस्ट २०१७  Be Careful What you Wish 

For 
Jeffrey Archer   

३९  सप्टेंबर २०१७  The Hunter Becomes The 
Hunted  

Mohammed Umar  शशकारी बनला शशकार  

४०  सप्टेंबर २०१७  Samad in The Desert & 
Samad in The Forest  

Mohammed Umar समादचा वाळवंटातील व 
रानातील फेरफटका  

४१  मे २०१७  Akhada  Saurabh Duggal आखािा  
४२  जानेवारी २०१८  Three Thousand Stiches  Sudha Murty  तीन हजार टाके  
४३  जानेवारी २०१८  The Serpent’s Revenge  Sudha Murty सपाचा सूि  
४४  एडप्रल २०१८  The Man from The Egg Sudha Murty गरुिजन्माची कथा  
४५  फेब्रुवारी २०१९  The Upside Down King Sudha Murty डत्रशंकू  
४६  जानेवारी २०२०  The Daughetr from the 

Wishing Tree  
Sudha Murty  कल्पवृक्षाची कन्या  
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