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 ૧૫૧. રમરલાલ હિંમતલાલ પાઠક ‘િાચસપવત’ ૮૯
 ૧૫૨. રમરીક જીિરાજભાઈ સોમેશ્વર ૮૯
 ૧૫૩. રમેશ ભાઈલાલ શાિ ૯૦
 ૧૫૪. રમેશ રવતલાલ દિ ે‘તરયર પ્રભસહૂર’ ૯૦
 ૧૫૫. રમેશચદં્ર મરંળભાઈ વરિિેદી ૯૧
 ૧૫૬. રિીનદ્ર મરનલાલ પારેખ ૯૧
 ૧૫૭. રિીનદ્ર રવતલાલ અંધાહરયા ૯૨
 ૧૫૮. રિીનદ્ર સાકરલાલ ઠાકોર ‘અનસમતા શાિ’,  ૯૩ 
  ‘તનિી દેસાઈ’, ‘બાની બસય’, ‘સયકે્ ય’ 
 ૧૫૯. રનશમનભાઈ રોવિંદલાલ મિતેા ૯૪
 ૧૬૦. રંજના િરીશ દ્વિિદેી ૯૪
 ૧૬૧. રંવતદેિ વિનાયકરાય વરિિદેી ૯૫
 ૧૬૨. રાજેનદ્ર ભોરીલાલ પટેલ ૯૫
 ૧૬૩. રાજેનદ્રવસંિ વિજયવસંિ રાયજાદા ૯૬
 ૧૬૪. રાજેશ પટેલ ૯૬
 ૧૬૫. રાધેશયામ શમા્ગ ૯૭
 ૧૬૬. રાન ૂમયખજગી ૯૭
 ૧૬૭. રામજીભાઈ માધિલાલ પટેલ ૯૮
 ૧૬૮. રૂપા અરવિંદભાઈ શઠે ૯૮
 ૧૬૯. રેખા ઉદયન શાિ ૯૯
 ૧૭૦. રેણયકા શ્રીરામ સોની ૯૯
 ૧૭૧. રોહિતકયમાર રજનીકાનત દિે ૧૦૦
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 ૧૭૨. લતા રાજેનદ્ર નારાિટી ૧૦૦
 ૧૭૩. લચલતકયમાર ્ય. શાિ ૧૦૧
 ૧૭૪. લાભશકંર ધનજી પયરોહિત ૧૦૧
 ૧૭૫. લીલાબિને વરિભયિનભાઈ વયાસ ૧૦૨
 ૧૭૬. િષા્ગ અડાલજા ૧૦૨
 ૧૭૭. િષા્ગ દાસ ૧૦૩
 ૧૭૮. િસયધા મિશેભાઈ ઇનામદાર ૧૦૪
 ૧૭૯. િદંના શાં્ યઈન ય્  ભટ્ટ ૧૦૪
 ૧૮૦. િાડીલાલ જયમખરામ જોશી ૧૦૫
 ૧૮૧. િાસયદેિ વિષણયપ્રસાદ પાઠક ‘િારથ્ગ’ ૧૦૫
 ૧૮૨. વિજય અભયશેખરસહૂર (આચાય્ગ) ૧૦૬
 ૧૮૩. વિજય દેિશકંર પડં્ા ૧૦૬
 ૧૮૪. વિજય પરૂ્ગચનદ્ર સરૂીશ્વરજી મિારાજ (આચાય્ગ)  ૧૦૭
  ‘શ્રમર વપ્રયદશગી’, ‘જ્ાનયારિી’
 ૧૮૫. વિજય રમરલાલ શાસ્તી ૧૦૭
 ૧૮૬. વિનાયકરાય શાવંતલાલ રાિલ ૧૦૮
 ૧૮૭. વિનયભાઈ ઉમેદભાઈ પટેલ ૧૦૮
 ૧૮૮. વિનયભાઈ હદનકરરાય અંતારી ૧૦૯
 ૧૮૯. વિનોદચદં્ર ઓચછિલાલ પયરારી (પડં્ા) ૧૦૯
 ૧૯૦. વિષણય વરિભયિનભાઈ પડં્ા ૧૧૦
 ૧૯૧. િીરેનદ્ર નારાયર વસંિ ૧૧૦
 ૧૯૨. શરદ મચરલાલ ઠાકર ૧૧૧
 ૧૯૩. શરીફા િીજળીિાળા ૧૧૧
 ૧૯૪. શાચલની ટોપીિાલા ૧૧૨
 ૧૯૫. શાવંતલાલ દામોદર મેરાઈ ૧૧૨
 ૧૯૬. વશરીષ જરજીિનદાસ પચંાલ ૧૧૩
 ૧૯૭. શલૈેશ પારેખ ૧૧૩
 ૧૯૮. શ્રદ્ા વરિિદેી ૧૧૪
 ૧૯૯. સતીન નીરૂભાઈ દેસાઈ ‘પરિઝે’ ૧૧૪
 ૨૦૦. સરોજબિને રામજીભાઈ પટેલ ૧૧૫
 ૨૦૧. સજંય શ્રીપાદ ભાિ ે ૧૧૫
 ૨૦૨. સાકંળચદં જે. પટેલ (સા.ં જે. પટેલ) ૧૧૬
 ૨૦૩. સયજલ ચીખલકર ૧૧૭
 ૨૦૪. સયજ્ા શાિ ૧૧૭
 ૨૦૫. સયધા વનચખલ મિતેા ૧૧૮
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 ૨૦૬. સયનીતા સજંય ચૌધરી ૧૧૮
 ૨૦૭. સયભાષ રસીકલાલ શાિ ૧૧૯
 ૨૦૮. સયભાષ શરદચનદ્ર ભટ્ટ ૧૧૯
 ૨૦૯. સયમનચનદ્ર રોવિનદલાલ શાિ ‘સયમન શાિ’ ૧૨૦
 ૨૧૦. સયરેનદ્ર કાનનતલાલ દોશી ૧૨૦
 ૨૧૧. સયરેશ દેિશીભાઈ ચાિડા ૧૨૧
 ૨૧૨. સયરેશચદં્ર શામજીભાઈ કોટક ‘આવશત િૈદરાબાદી’ ૧૨૧
 ૨૧૩. સયષમા અશોક શાલીગ્ામ ૧૨૨
 ૨૧૪. નસમતા વપનાકીશ શાિ ૧૨૨  
 ૨૧૫. િરસયખ થાનકી ૧૨૩
 ૨૧૬. િરીશ કૃષરરામ દિ ે‘િરીશ મીનાશ્ ય’ ૧૨૩
 ૨૧૭. િરેનદ્રકયમાર પ્રિીરકાનત ભટ્ટ ૧૨૪
 ૨૧૮. િરેશ ચમનલાલ ધોળહકયા ૧૨૪
 ૨૧૯. િષ્ગદ મનસયખલાલ દિે ૧૨૫
 ૨૨૦. િષ્ગદલાલ છોટાલાલ રારા ૧૨૫
 ૨૨૧. િવષતિદા િીરાલાલ દિે ૧૨૬
 ૨૨૨. િસમયખ બારાડી ૧૨૬
 ૨૨૩. િસમયખ શાિ ‘�ષીકેશ પરીખ’, ‘િને્ી શૉ’ ૧૨૭
 ૨૨૪. િસમયખ શાવંતલાલ રાિલ ૧૨૭
 ૨૨૫. િસમયખભાઈ મરંળદાસ બારોટ ૧૨૮
 ૨૨૬. િસંાબિને મોિનભાઈ પટેલ ૧૨૮
 ૨૨૭. િારીત અરયરભાઈ જોષી ૧૨૯
 ૨૨૮. હિમાનશયભાઈ પટેલ ૧૨૯
 ૨૨૯. હિમાશંી શલેત1 ૧૩૦
 ૨૩૦. હિંમતલાલ ઉવમયાશકંર દિે ૧૩૦
 ૨૩૧. િીરજીભાઈ નાકરારી ૧૩૧
 ૨૩૨. હયદંરાજ બલિારી ૧૩૧
 ૨૩૩. િમેરં દેસાઈ ૧૩૨
 ૨૩૪. િમેાચંરની કાવતતિકેય ભટ્ટ ૧૩૨
  પહરવશષટ ૧૩૩
  પહરવશષટ-૧ ૧૪૮
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નામ : અખતરખાન િશમતખાન પઠાર

જનમ તારીખ : ૨૧-૧૧-૧૯૬૬

જનમ સથળ : કાળીરામ, અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ ., એમ.હફલ, પીએચ.ડી., (પીટીસી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી હિનદી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : अभिनेता प्रभिक्षण, कसततूरबा, સાહિતયના વનમા્ગતા, 
રામધારીવસંિ હદનકર

સરનામુરં : ૨૫/૨, જૂના મ્યવનવસપલ સટાફ કિાટ્ગસ્ગ,

 શાિપયર દરિાજા બિાર, ્ૂધેશ્વર રોડ,

 પોસટ : શાિીબાર, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૪.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૪૨૭૩૫૮૦૫૬, ૮૪૦૧૫૮૭૩૦૪

નામ : અજજતકયમાર લક્મીદાસ સરૈયા

જનમ તારીખ : ૧૦-૦૧-૧૯૨૭

જનમ સથળ : જામનરર

વતન : જામનરર

અભ્ાસ : બી.કોમ. (એડિાનસ બૅન્નકિંર) ૧૯૪૮, એમ.એ. 
(ગયજરાતી અને સસંકૃત) ૧૯૬૩

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : શક્્ેસવપયરના રંરકમગીઓ, રસતા પર કોર ઊતરે છે ?, 
પાડંિ-રીતા પ્રેહરત કૃષરમહિમા

સરનામુરં : ૫૦૧, અ્રૂત રૂ-૧, ન્ ૂનારરદાસ રોડ, અંધેરી (પિૂ્ગ),

 મયબંઈ-૪૦૦ ૦૬૯.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૮૯૮૬૧૪૨ (૦૧૧), ૨૮૩૯૨૮૮૩

૧

૨



12 અનવુાદકોની માહિતી

નામ : અજજતશખેર વિજય (પનંયાસ) ‘પ્રક્રષ’, ‘વિમશ્ગ’

જનમ તારીખ : ૨૮-૦૮-૧૯૫૬

જનમ સથળ : સયરત

વતન : —

અભ્ાસ : બી.કોમ., ઇનટર સી.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સયાવિાદ મજંરી, પ્રવતમાશતક, ધમ્ગસગં્િચર

સરનામુરં : C/o. આચાય્ગશ્રી ૐકારસહૂર આરાધના ભિન, 

આરાધના ભિન માર્ગ, સયભાષ ચોક, રોપીપયરા,  

સયરત-૩૯૫ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૬૧-૨૫૯૬૫૩૧, ૨૫૯૧૪૬૮

નામ : અજજતવસંિ ઈશ્વરવસંિ ઠાકોર

જનમ તારીખ : ૧૪-૦૫-૧૯૫૦

જનમ સથળ : િાકંાનેડા (તા. પલસારા, જજ. સયરત)

વતન : તરસાડી-કોસબંા (તા. મારંરોળ, જજ. સયરત)

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી. (સસંકૃત-કાવયશાસ્ત)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : વિભઈષરી, કાવયાલકંારસરૂિવવૃત્તિઃ િામનનો 
કાવયવિચાર, ભરતમયવનનય ંનાટ્યશાસ્ત (અ. ૧, ૨, ૬)

સરનામુરં : એ-૧૦, ચૈતનયવિિાર, ટાઉનિોલ રોડ, આરદં-૩૮૮ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (૦૨૬૯૨) ૨૪૬૬૪૩, ૯૯૨૫૭૧૧૬૩૯

૩

૪
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નામ : અવનલા અ. દલાલ

જનમ તારીખ : ૨૧-૧૦-૧૯૩૩

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી. (અંગ્ેજી), ભાષાવિજ્ાનમા ં હડપલોમા, 
જમ્ગનમા ં હડપલોમા, એમ.એસ. (Education), Uni. of 
Ellinois, U.S.A.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, બરંાળીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : રિીનદ્ર વનબધંમાળા-૨, રીત-પચંશતી, મિાભારત : 
એક આધયવનક દ્રન્ષટકોર, મિવષતિ દેિેનદ્રનાથ ઠાકયર, 
રાધાકૃષર, અરણયમા ંહદન-રાત, લક્મીનાથ બેજબરયિા, 
પ્રવતવિનવિી, બાચલકાિધ,ૂ પ્રચછન્, વછન્પરિ-મમ્ગર, 
તારાશકંર બદં્ોપાધયાય, વતસતાકાઠંાનય ં વતૃ્તાતં, 
ખામોશી, ડયરંહરયે દિ લાગયો, િિલેીની અંદર, Khemi 
and Other Stories, ચલવપકા, ચાડાચલકા અને 
મયકતધારા, સપતપદી, હય ં અને િનવિિારી, 
રિીનદ્રનાથના ંનાટકો-૨, વછન્પરિાિલી

સરનામુરં : ૩૪, પ્રોફેસસ્ગ કૉલોની, નિરંરપયરા, વિજય ચાર રસતા 
પાસે, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૯.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૭૯૧૧૪૩૭

૫
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નામ : અબ ય્લકાહદર મિમદભાઈ ફાતીિાલા

જનમ તારીખ : ૨૧-૧૦-૧૯૩૭

જનમ સથળ : િલસાડ

વતન : િલસાડ, ગયજરાત

અભ્ાસ : બી.એ. (અંગે્જી), એસ.ટી.સી., હિનદી વિનીત

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ઉ્ૂ્ગમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જી, હિનદી

અનહૂદત પસુતક : મેઅયારયસસયલકૂ, અિસયનયત્તકિીમ, ફુ્હૂયલ િરમૈન, યાદે 
અથયામ, ય્ રરેલાસાની ગ્થં ૧-૨-૩, એિસાન અને 
તસવવયફ, એક વમવનટનો મદ્રસા, ફઝાઇલે નમાઝ, 
રસલૂયલલાિની સયન્તો, તસવવયફની િકીકત, ઉસિએરસલૂ 
ગ્થં ૧-૨-૩, મનસબે ઇમામત, સીલિ રિમીની 
અઝમ, રસલૂયલલાિ પર ્ ય રૂદો સલામ, મકાહરમયલઅખલાક, 
ઇલાિ શય ં છે ?, િવસયત અને િારસાના અિકામ, 
િજનો સાથી, અરકામે મયસાહફર, રાિ ે અમન, અલ 
માઇદિ, તારો રબ કોર છે ?, દસ્રેૂ િયાત, મષનિીની 
હિકાયતો, શમાઇલે વતરવમઝી શરીફ, વિલાયતનો 
માપદંડ શય ંછે ?, િમારે હયઝૂર, કયર્આન શરીફનો સરળ 
શબદકોશ, પવત-પતનીના જાતીય સબંધંો, ઇસલામ : 
દોસત કે ય્ શમની, આસાન હરઝક, બાળકો માટે 
નબીઓના હકસસાઓ ભાર ૧થી ૧૪, સતંનો સતસરં 
(સયિલતેબા અિલે હદલ), કિમા અને જલસાના 
મસાઇલ, અલલાિથી ડરો, બીિી ઘરની રોનક, 
તન્સફય્ યલ કયલબૂ, ધાવમતિક પ્રતીકો, વનકાિની શરઇ 
િવેસયત, હકયામતની વનશાનીઓ, ઔલાદની કેળિરી, 
મયફી ય્લ મયનસલમીન, જા્ૂ અને જજન્તનો ઇલાજ, 
સતંિારી, વનદાન અને ઉપચાર, સિવોત્તમ જીિનચહરરિ, 
તસહિલ કસ ય્ સસબીલ, ઔચલયાની હક્રયાઓ, િઝરત 
ઇમામ મિદી, મરીઝના શરઇ અિકામ

સરનામુરં : મોટાઘાચંીિાડ, િલસાડ-૩૯૬ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૩૨-૨૪૩૭૮૬

૬
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નામ : અમતૃ રેિનદાસ ચૌધરી

જનમ તારીખ : ૧૫-૦૫-૧૯૬૪

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : રામ : ચરયોડ, તા.જજ. રાધંીનરર

અભ્ાસ : બી.એ., એમ.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : ઓશોનય ંકેળિરીદશ્ગન

સરનામુરં : એ-૧, ૨૬, સિારત વસટી, પેટ્ોલ પપંની સામે,      
મય.પો. : અડાલજ-૩૮૨ ૪૨૧, તા.જજ. રાધંીનરર.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૮૨૫૧૭૨૮૧૮, ૯૪૨૭૦૧૨૮૯૫,

 (રિ.ે) ૦૭૯-૨૩૯૭૦૬૨૨, ૩૨૦૬૦૮૭૦

ઈ-મેઇિ : divineamrit@gmail.com

નામ : અમતૃલાલ મકનજી રારીંરા (અમતૃ રારીંરા)

જનમ તારીખ : ૨૦-૦૮-૧૯૩૨ (િીસમી ઑરસટ ઓરરીસો બરિીસ)

જનમ સથળ : િડાલ (જજલલો : જૂનારઢ) સૌરાષટ્

વતન : ઉપલેટા (જજલલો : રાજકોટ) સૌરાષટ્

અભ્ાસ : એમ.એ., એલએલ.બી., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : વશિસરૂિ, કૃષર : મારી દ્રન્ષટએ, તરંિસરૂિ ભાર ૧-૨, 
શનૂયની નાિ, ઓશો ધયાનયોર, જીિન જીિિાની 
કલા ભાર ૧-૨, અંતરના પટ ખોલો, અમતૃ મિાસારર, 
ઘ ૂઘંટ કે પટ ખોલ રે, સયધા-કય ંભ

સરનામુરં : ‘‘સદંીપ વનિાસ’’, વશષિકનરર સોસાયટી,             
ઉપલેટા-૩૬૦ ૪૯૦ (જજલલો : રાજકોટ), ગયજરાત.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૮૨૬-૨૨૧૨૯૦, મો. ૯૯૯૮૦૭૨૯૩૮

૭

૮
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નામ : અયના ભીખાભાઈ પટેલ

જનમ તારીખ : ૨૩-૦૮-૧૯૭૮

જનમ સથળ : લક્મીપયરા, તા. ખેડબ્હ્મા, જજ. સાબરકાઠંા

વતન : લક્મીપયરા, તા. ખેડબ્હ્મા, જજ. સાબરકાઠંા

અભ્ાસ : એમ.એ., એમ.એડ્ ., હડપલોમા ઇન જના્ગચલઝમ

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : કોરી નદી, સરિદ

સરનામુરં : C/o. ડૉ. કેશયભાઈ દેસાઈ / શાનતાબિને દેસાઈ

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૭૧૪૯૮૪૩૨૫, ૯૩૭૭૭૨૩૮૭૮, ૯૮૭૯૫૪૩૧૩૨

નામ : અરયર શાવંતલાલ જોષી
જનમ તારીખ : ૨૫-૦૩-૧૯૩૬
જનમ સથળ : ઝાઝંમેર, િાયા : તળાજા, ભાિનરર પાસે
વતન : ભાિનરર
અભ્ાસ : એમ.એ.
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી, 

અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી
અનહૂદત પસુતક : ઉત્તરાધયયન સરૂિ એક પહરશીલન, ભકતામર સતોરિ, 

પ્રસથાન ભેદ, સિ. આઈ. આર. વરિિદેીની લઘયકથાઓ, 
શ્રી એમ. આર. પાઈ – ફોરમ ઑફ ટ્ી એનટર્્પ્રાઇઝના 
લેખો, સિ. મોિનલાલ મિતેાના (સોપાન) ‘‘અચભનિ 
ભારતી’’, દશરૂપક

સરનામુરં : ૨૨૪૫, િીલડ્ાઇિ, પયષપ સોસાયટી, ફુલિાડી ચોક,  
ભાિનરર-૨, ગયજરાત રાજય.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૭૮-૨૫૬૧૫૬૧

૯

૧૦
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નામ : અરૂરકયમાર વમશ્ર

જનમ તારીખ : ૧૧-૦૯-૧૯૩૨

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : બી.એ. એલએલ.બી. સનાતકોત્તર હડપલોમા – હિનદી 
અનયિાદ વિજ્ાન

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : હક્રયાતમક યોરાભયાસ, ननसर्गोपचार �ारा रोर्मुक्त

સરનામુરં : F/7, ચબમલ અૅપાટ્ગમૅન્્્સ, આઝાદ સોસાયટી પાસે, 
આંબાિાડી, અમદાિાદ-૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૬૭૪૨૮૯૫, મો. ૯૪૨૯૦૬૪૧૦

નામ : અરયરા જયિાનવસંિ જાડેજા
જનમ તારીખ : ૦૯-૧૧-૧૯૫૦
જનમ સથળ : સયરત
વતન : ચબળરી (બેલરામ-મિારાષટ્)
અભ્ાસ : એમ.એ. (ગયજરાતી), બી.એડ્ . (અંગે્જી-સસંકૃત મેથડ્ )
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી મરાઠી, 

સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી
અનહૂદત પસુતક : विनोद मेणा, પયલહકત, ઈડલી, ઑહકદિડ અને હય,ં મયકામ 

શાવંતવનકેતન, ભવૂમ, હરયાઝનો કાનમરંિ, તમન્ા તમારી 
મારર અમારો, સસંમરરનો મધપડૂો, મન સાથ ેમૈરિી, 
શયામની બા, ભરે્ યકો, ભારિતકથાસાર, શ્રી વિષણય 
સિસ્ર નામ, શ્રી સઆૂમ, શ્રી વશિમહિમી, શ્રી પયરયષસકૂતમ ્,        
શ્રી રરપવત અથિ્ગશીષ્ગ

સરનામુરં : એ-૧, સરરમ ફલૅ્્્સ, ઈશ્વરજીિન રોડ, નિરંરપયરા, 
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૪

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૬૪૪૯૬૯૧, મો. ૯૪૨૮૫૯૨૫૦૭
ઈ-મેઇિ : arunaj50@yahoo.com/arunataijadeja@gmail.com

૧૧

૧૨
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નામ : અશોક ચાિડા

જનમ તારીખ : ૨૩-૦૮-૧૯૭૮

જનમ સથળ : ભાિનરર

વતન : મનડાસર

અભ્ાસ : બી.કોમ., બી.એ., એન.ડી.સી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, ઉ્ૂ્ગમાથંી ગયજરાતી,

 અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : રઝચલસીકન, પાચનતરંિના રોર, ્ ૂર સ્ૂર અંતહરષિમા,ં 
મિાન ધારાશાસ્તી ડૉ. આંબેડકર

સરનામુરં : ૩, મધયબન અૅપાટ્ગમૅનટ, રાયરિી જ્ાનપીઠ સામે, જૂના 
િાડજ, અમદાિાદ-૧૩.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૪૨૬૬૮૦૬૩૩

ઈ-મેઇિ : a.chavda@yahoo.co.in

નામ : અશોકપયરી િીરાપયરી રોસિામી

જનમ તારીખ : ૧૭-૦૮-૧૯૪૭

જનમ સથળ : બોરસદ, જજ. આરદં

વતન : આશી

અભ્ાસ : ઇનટર સાયનસ

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : અનગન સમસત અનગન

સરનામુરં : મય.પો. આશી – ૩૮૮ ૧૩૦, તા. પેટલાદ, જજ. આરદં.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૬૯૭-૨૮૭૬૧૨

૧૩

૧૪
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નામ : અિમદ ઇબ્ાિીમ મરેંરા ‘મસત મરેંરા’

જનમ તારીખ : ૦૨-૦૫-૧૯૩૪

જનમ સથળ : કારંિઈ

વતન : કારંિઈ

અભ્ાસ : બી.કોમ. (આંકડાશાસ્ત), એલએલ.બી., એમ.એડ્ .

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ફારસીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ઝબરેૂ અઝમ, પયામે મશહરક (પિૂ્ગનો સદેંશ)

સરનામુરં : મય.પો. કારંિઈ, તા. ચીખલી, જજ. નિસારી,             
િાયા : રાનકયિા, વપન : ૩૯૬ ૫૬૦.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૩૪-૨૪૦૦૨૪, મો. ૯૪૨૬૭૭૧૯૯૧

ઈ-મેઇિ : mastamangerakangwai@yahoo.com

નામ : અિમદ ્સૂ યફ લયરત ‘અિમદગયલ’

જનમ તારીખ : ૨૬-૦૧-૧૯૩૮

જનમ સથળ : આલીપોર, જજલલો : નિસારી, ગયજરાત

વતન : બાટલી, ્ય.કે.

અભ્ાસ : બી.કોમ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : અરોમા

સરનામુરં : 27, James Street, Batley, West Yorkshire

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૧૯૨૪-૪૭૪૩૫૮, મો. ૭૯૮૦૬૧૧૮૦૮

ઈ-મેઇિ : ahmadlunat@yahoo.co.uk

૧૫

૧૬
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નામ : અંજના સધંીર

જનમ તારીખ : ૦૧-૦૯-૧૯૬૦

જનમ સથળ : રૂડકી

વતન : ફરિાડા, પજંાબ

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ઉ્ૂ્ગમાથંી હિનદી, ગયજરાતીમાથંી હિનદી, હિનદીમાથંી 
તેલયગય

અનહૂદત પસુતક : अमरीका अकसतकालो मामेंकामपोयनदी, यादों की 
परछाईयाँ, कृषणापन, इज़ाफ़ा

સરનામુરં : L-૧૦૪, વશલાલેખ સોસાયટી, શાિીબાર,

 અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૪.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૫૬૨૫૯૭૦, મો. ૯૦૯૯૦૨૪૯૯૫

ઈ-મેઇિ : Anjana_Sandhir@yahoo.com

નામ : અંજની અિવંતલાલ મિતેા
જનમ તારીખ : ૧૩-૦૨-૧૯૩૭
જનમ સથળ : ભયજ, જજ. કચછ
વતન : પેહટઅડ
અભ્ાસ : બી.એ. (ઓનસ્ગ), એમ.બી.એડ્ ., પીએચ.ડી., ડી.સી.એ.
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી
અનહૂદત પસુતક : સસંથાકીય ભાિાિરર, વશષિરની ગયરિત્તાના આધાર- 

સતભં, સિવયિસથાવપત ને્તૃિ, અનનય ભારત-પ્રિાસ 
અને પય્ગટન પથદશ્ગન, વિજ્ાન અને અધયાતમ, 
ભારતમા ં મચછીમારી ક્રીડા, જીિતં સનાતન મલૂયો, 
બધંારર, પ્રભાિક ક્રીડા આકષ્ગક રમકડા,ં પ્રકાશનો 
સસંપશ્ગ, એકિીસમી સદી નારી સદી

સરનામુરં : ‘‘Ishavasyam’’, 401, Polo View, Opp. Polo 
Ground, Vadodara-390 001.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૨૪૧૧૩૮૭, મો. ૯૮૭૯૫૫૫૦૬૪
ઈ-મેઇિ : dr.anjani mehta@yahoo.com

૧૭
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નામ : અંજની જયતં નરાિરે

જનમ તારીખ : ૧૭-૦૫-૧૯૩૪

જનમ સથળ : સતાર (મિારાષટ્)

વતન : પનૂા

અભ્ાસ : બી.એ. (ઓનસ્ગ)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી મરાઠી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી,

 અંગે્જીમાથંી મરાઠી

અનહૂદત પસુતક : 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

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

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (020) 27370130, 9096141086

ઈ-મેઇિ : shravannaravane@gmail.com

૧૯
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નામ : આદમ ઘોડીિાલા ‘અદમ ટંકારિી’

જનમ તારીખ : ૨૭-૦૯-૧૯૪૦

જનમ સથળ : ટંકારીઆ, જજલલા : ભરૂચ

વતન : બોલટન, ્ય.કે.

અભ્ાસ : પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : Aroma, અિીંથી...

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

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : 0044 1204 523268

ઈ-મેઇિ : ghodiwalaa@yahoo.co.uk

નામ : આલોક ગયપતા

જનમ તારીખ : ૧૭-૧૧-૧૯૫૬

જનમ સથળ : વસરસારજં (ઉત્તર પ્રદેશ)

વતન : વસરસારજં

અભ્ાસ : એમ.એ., એમ.હફલ, પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : સરસિતીચદં્ર

સરનામુરં : ૧૩૫, આનદંનરર, સેનટર ૨૭, રાધંીનરર-૩૮૨ ૦૨૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૩૨૨૮૭૩૦, મો. ૯૮૨૪૪૮૮૯૫૦

ઈ-મેઇિ : alokgupt@radiffmail.com

૨૦
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નામ : ઈશ્વરલાલ દામજીભાઈ પરમાર

જનમ તારીખ : ૦૬-૧૦-૧૯૪૧

જનમ સથળ : રેિા

વતન : રેિા (ભયજ-કચછ)

અભ્ાસ : એમ.એ., એમ.એડ્ ., પીએચ.ડી. (વશષિર), विनीत, 
कोविद 

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : પલકપરી, પાચં ટેચરયા,ં ટાબર ટૌકા, ચકપોહરમા,ં 
દ્રષટાતં પ્રમોધ

સરનામુરં : ‘મોરપીંછ’, વસદ્નાથ સામે, વિારકા-૩૬૧ ૩૩૫,          
જજ. જામનરર.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૮૯૨-૨૩૪૫૧૮, મો. ૯૪૨૭૨૮૪૭૪૨

નામ : ઉતપલ િહરિલલભ ભાયારી

જનમ તારીખ : ૧૦-૧૦-૧૯૫૩

જનમ સથળ : કાચલકટ

વતન : મહયિા

અભ્ાસ : એમ.કોમ., એફ.સી.એ. (ચાટ્ગડ્ગ એકાઉનટનટ)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : મિાભારત, વિવિધ કાવયો અને િાતા્ગઓ

સરનામુરં : ૫૦૩, આશા વનકેતન, બાન્પટસટા રોડ, વિલેપાલલે 
(િસેટ), મયબંઈ-૪૦૦ ૦૫૬.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૮૨૦૦૩૨૧૯૯

ઈ-મેઇિ : imagepub@gmail.com

૨૨
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નામ : ઉવમયાશકંર વશિજી અજારી

જનમ તારીખ : ૨૦-૧૧-૧૯૩૪

જનમ સથળ : ભયજ

વતન : ભયજ (કચછ)

અભ્ાસ : એસ.એસ.સી. ૧૯૫૩

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : શ્રી રામ ઔર આય્ગ સમાજ

સરનામુરં : ૧૪, િસંા, રેિન્ ૂકૉલોની, ભયજ-કચછ વપન – ૩૭૦ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૮૩૨-૨૫૧૭૭૫

નામ : ઉિ્ગશી મનયભાઈ પડં્ા

જનમ તારીખ : ૨૭-૦૮-૧૯૬૭

જનમ સથળ : િડોદરા

વતન : િલદરિાસ

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી., ્ય.જી.સી. નેટ

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : રામર દીિાના ઉજાસે, સતં અને બીજી િાતા્ગઓ 

સરનામુરં : જી-૨, ્ યવનિવસતિટી રેવસડેનનશયલ કૉમપલેકસ, વિદ્ાનરરી 
કેમપસ, કાલીના સાતંાક્રુઝ (પિૂ્ગ), મયબંઈ-૪૦૦ ૦૯૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૨-૨૬૫૨૩૪૪૬, (ઓ.) ૨૬૫૨૬૦૯૧,      
મો. ૯૮૯૨૨૦૨૩૦૬

ઈ-મેઇિ : Sudevi2002@yahoo.co.in

૨૪
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નામ : ઉિા્ગ અધિ્ય્ગ

જનમ તારીખ : ૧૦-૦૯-૧૯૭૪

જનમ સથળ : બારડોલી

વતન : બારડોલી

અભ્ાસ : બી.કોમ., એમ.જે.એમ.સી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : આનદંમઠ

સરનામુરં : ૨૫/૨૯૩, રામેશ્વર અૅપાટ્ગમૅનટ, સોલા રોડ, નારરપયરા, 
અમદાિાદ-૬૧.

નામ : ઉષા રમેશ શઠે

જનમ તારીખ : ૦૯-૦૬-૧૯૩૮

જનમ સથળ : મયબંઈ

વતન : મહયિા, ગયજરાત

અભ્ાસ : બી.એ. (અથ્ગશાસ્ત, આંકડાશાસ્ત)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી મરાઠી, ગયજરાતીમાથંી હિનદી, 
ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી, મરાઠીમાથંી ગયજરાતી, 
મરાઠીમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : માઝી નીતા, ઔર મૌન મર રયી, ડશૅ ધાઉ શલેટ ડાય, 
કોશેટો, રંર અંતરંરાતલે, ચાહલૂ કોિળયા મનાચી, 
અમતૃાનયભિ, સેિાગ્ામ ય્ શોધગ્ામ

સરનામુરં : કનક વિિાર, ૫૧૧, એડનિાલા રોડ, મયબંઈ-૪૦૦ ૦૧૯.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૨-૨૪૧૬૮૧૦૫, મો. ૯૯૬૯૨૯૬૧૮૮

ઈ-મેઇિ : usharsheth6gmail.com, rmsheth6vakilmehtasheth.com

૨૬

૨૭
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નામ : ઊવમતિલાબિને િરસયખરાય શયકલ / ઊવમતિલા બળિતં જાની

જનમ તારીખ : ૦૨-૦૬-૧૯૬૧

જનમ સથળ : વસિજં, જજ. ખેડા

વતન : વસિજં

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : બરંાળીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : બરંાળી ઓહડયા

સરનામુરં : ‘તીથ્ગ’, ૨૬૪, જનકપયરી, ્યવનિવસતિટી રોડ,             
રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૮૧-૨૫૭૭૯૯૮

નામ : કનૈયાલાલ નારરદાસ ભટ્ટ ‘ચચંતક’

જનમ તારીખ : ૧૬-૦૧-૧૯૬૫

જનમ સથળ : જેરડિા, જજ. સયરેનદ્રનરર

વતન : ધારંધા

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : વછન્મસતા

સરનામુરં : ૩, મોતીબાર સોસાયટી, મોતીપયરા,                     

હિંમતનરર- ૩૮૩ ૦૦૧, જજ. સાબરકાઠંા.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૪૨૬૦૬૦૬૦૧, ૯૪૨૮૯૬૧૦૭૬

ઈ-મેઇિ : Kan morpinchh@yahoo.com

૨૮

૨૯
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નામ : કમલ કાનનતલાલ પયજંારી

જનમ તારીખ : ૧૪-૦૧-૧૯૪૨

જનમ સથળ : જામનરર

વતન : જામનરર

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી. (હિનદી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી હિનદી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ઇન ય્  અને ચબન ય્ , ડરી રયેલા લોકો, સે્ યકથાઓ, આઇને 
કે આરપાર, પરછાઈ બન રઈ પિચાન, જયઓ, બિાર 
કોર આવ્ય ં?, દત્તગયરય ચૌલીસ ગયરય ચાલીસા

સરનામુરં : ‘પ્રીતદીપ’, ૧, વસદ્ાથ્ગ ટેનામેનટ, સતય સાઈં સકલૂ 
સામે, ‘નીરિ’ અૅપાટ્ગમૅનટ પાસે, જામનરર-૩૬૧ ૦૦૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૮૮-૨૫૫૯૮૩૦, મો. ૯૪૨૮૯૮૬૩૩૮

ઈ-મેઇિ : kamal punjani@gmail.com

નામ : કાનનત િરરોવિંદ ભટ્ટ

જનમ તારીખ : ૧૫-૦૭-૧૯૩૧

જનમ સથળ : રિાપજ સથરા (તળાજા-ભાિનરર)

વતન : ઝાઝમેર (તળાજા)

અભ્ાસ : બી.કોમ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : �દયને િમેખેમ રાખો

સરનામુરં : ૭૦૩, ચષિવતજ, પોઈસર, ભાહટયા સકલૂ પાછળ, 
કાહંદિલી (િસેટ), મયબંઈ-૪૦૦ ૦૬૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૨-૨૮૦૭૨૯૪૫, ૨૮૦૨૦૨૧૮

૩૦

૩૧
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નામ : કાનનતલાલ કરસનભાઈ માલસતર

જનમ તારીખ : ૨૨-૧૦-૧૯૭૮

જનમ સથળ : દબડા, તા. અંજાર

વતન : અંજાર

અભ્ાસ : એમ.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ભારતીય દચલત આંદોલન : એક સચંષિપત ઇવતિાસ

સરનામુરં : એચ-૩, અધયાપક કયહટર, રોઝરી સકલૂની પાછળ, 
પ્રતાપરજં, િડોદરા-૩૯૦ ૦૦૨.

નામ : કાનનતલાલ મરંળભાઈ મકિારા

જનમ તારીખ : ૦૨-૦૨-૧૯૪૪ (બીજી ફેબ્યઆરી ઓરરીસો ચ ૂિંાળીસ)

જનમ સથળ : ય્ ંડેલ

વતન : મય. ય્ ંડેલ, તા. નડીઆદ, જજ. ખેડા

અભ્ાસ : એમ.એ., એલએલ.બી., વસવન. હિનદી વશષિક સનદ

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : જીિન સઘંષ્ગ ડૉ. બાબાસાિબેની જીિન રાથા, મિાતમા 
જયોવતબા ફૂલે, આંબેડકર : ઓશોની આંખે, ડૉ. 
આંબેડકરની ખનૂી ડૉ. સવિતા આંબેડકર, અછૂત કોર 
અને કેિી રીતે ?, ઇનદીરા રાધંીજીના જનમ હદિસે મેં 
જે સિપન જો્ય.ં

સરનામુરં : ‘‘શારદા સદન’’, ૧૮, વસદ્ાથ્ગનરર સોસાયટી, રેલિ ે
સટેશન પાછળ, પીજ રોડ, નડીઆદ-૩૮૭ ૦૦૨,       
તા. નડીઆદ, જજ. ખેડા.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૮-૨૫૫૫૨૭૮, મો. ૯૩૮૩૯૮૭૦૫૮

૩૨

૩૩
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નામ : કાચલનદી િસતંભાઈ પરીખ

જનમ તારીખ : ૨૫-૦૯-૧૯૬૦

જનમ સથળ : અમરેલી

વતન : અમરેલી

અભ્ાસ : બી.એસસી., એલએલ.બી., એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : વિષણય સિસ્રનામ શાકંરભાક્ય, ઈસપની બોધકથાઓ 
(૨૦૯, સપંરૂ્ગ), ભોજનનો કાવય વિનોદ, દયાળુ 
રાજકયમાર (રૂપાતંર), સૌનદરનનદ (સપંરૂ્ગ-૧૮ સર્ગ)

સરનામુરં : બલૉક ન.ં ૩ની બાજયમા,ં દેના બૅનક સોસાયટી,  
અમરેલી-૩૬૫ ૬૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૭૯૨-૨૨૪૬૩૫, મો. ૯૪૨૯૧૩૯૧૪૫

નામ : કાશયપી (મિા) પરીચષિત જોશી
જનમ તારીખ : ૧૨-૦૮-૧૯૭૭
જનમ સથળ : જળરાિં
વતન : અમદાિાદ
અભ્ાસ : બી.કોમ., એમ.એ. (પરિકારતિ), એમ.હફલ (પરિકારતિ)
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી 

ગયજરાતી
અનહૂદત પસુતક : શ્રી સોમનાથ તીથ્ગ, શ્રી બાબાસાિબે દેિરસ, ભારતમા ં

ચરિસતીઓ, શનૂયથી વશખર ‘‘ઇન્નડયન કોપવોરે્્ સ’’, TIME 
મેનેજમેનટ અને સફળતા, વિિકેાનદં, િાતચીતની કળા, 
આદ્ શકંરાચાય્ગ, રેવસપી બયક, ડૉ. આંબેડકર ્યવન. માટે 
તૈયાર કરાયેલી સટડી મટીહરયલ, શ્રી ગયરય બાલાજી તાબંે, 
હદવય ચચંરારી

સરનામુરં : બ.ં ન. ૬, તપસિી જલારામ સોસાયટી, રામતીથ્ગ 
સોસાયટીની બાજયમા,ં જ્ાનદા બસ સટેનડ પાસે, 
જીિરાજપાક્ગ માર્ગ, િજેલપયર, અમદાિાદ-૩૮૦૦૫૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૨૬૬૧૦૭૧૬, મો. ૯૦૯૯૦૧૬૩૬૧, ૯૪૨૮૪૯૮૭૭૩
ઈ-મેઇિ : kashyapimaha@gmail.com

૩૪

૩૫
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નામ : હકશોર ચચમનલાલ રૌડ

જનમ તારીખ : ૧૬-૦૩-૧૯૫૧

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એસ.એસ.સી.ઈ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : િસિાયો, અમારો બાપ અને અમે, સિામી, આ િતા ં
િજાર િષ્ગના ંઘડિયૈા,ં પૈડાિંાળી ખયરશી, કૃવષ સાધક, 
ચભિડંી હયલલડ અને શાવંતના પ્રયોર, ભરીરથના 
િારસ, રાધેય, એક પરૂ્ગ – અપરૂ્ગ, નીચે ધરતી ઉપર 
આભ, કાય્ગ સસંકૃવત, કાય્ગશલૈી, ૨૬/૧૧ ઑપરેશન 
મયબંઈ, બારબાળા, સપંરૂ્ગ િીસે, નાઝી નરસિંાર, માડી, 
હય ંકલેકટર થઈશ, કૅનસર ડાયરી, મિાભારતના ંમલૂયોની 
શોધ, પરાજય નહિ વિજય, દાિાનળની િાત, નગન 
સતય, માભોમ પાછા ફરીએ, હય ંકેમ નહિ, રાજવષતિ શાહ ૂ
છરિપવત મિારાજ-I, રાજવષતિ શાહ ૂછરિપવત મિારાજ-II

સરનામુરં : ૨૧, ભાગયલક્મી સોસાયટી, વિજયનરર રેલિ ેક્રોવસંર 
પાસે, હકરર પાક્ગ , નિા િાડજ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૩.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૭૬૪૧૮૩૩, (રિ.ે) ૯૪૨૭૩-૨૦૮૩૩

ઈ-મેઇિ : kishorgaud@yahoo.in

૩૬
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નામ : હકશોર રામજીભાઈ શાિ

જનમ તારીખ : ૨૭-૧૨-૧૯૪૭

જનમ સથળ : મયબંઈ

વતન : બેરાજા (કચછ)

અભ્ાસ : ઇનટર કોમસ્ગ

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : તતપયરયષ, જળ પર િસતાષિર

સરનામુરં : તેજ હકરર, પાચંમો માળ, નિરોજી હિલ રોડ ન.ં ૫, 
ડોંરરી, મયબંઈ-૪૦૦ ૦૦૯.

નામ : હકશોરકયમાર સિાઈલાલ પડં્ા

જનમ તારીખ : ૧૨-૦૧-૧૯૫૨

જનમ સથળ : બોટાદ

વતન : બરિાળા (ઘલેાશા)

અભ્ાસ : એમ.એસસી., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : વમડ નાઇટ એક્્સપ્રેસ, ડે્રન

સરનામુરં : ૪૪, સિયોર નરર, ચીખલી રોડ, રૌિરબાર, 
બીલીમોરા-૩૯૬ ૩૨૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૬૩૪-૨૮૨૦૩૬, મો. ૯૮૨૫૭૫૯૬૬૬

૩૭

૩૮
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નામ : હકશોરચદં્ર મારેકલાલ શયકલ

જનમ તારીખ : ૧૭-૦૮-૧૯૫૨

જનમ સથળ : મોડાસા

વતન : મોડાસા

અભ્ાસ : એમ.એ. (બેચરલ ઑફ લાઇબ્ેરી સાયનસ)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સનૂકત પ્રસનૂ

સરનામુરં : ૧૫-એ, રોપાલ સોસાયટી, બસ સટેનડ પાછળ,   
મોડાસા-૩૮૩ ૩૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૭૭૪-૨૪૬૪૮૪

નામ : કીવતતિકયમાર પ્રહ્્લાદભાઈ નાયક

જનમ તારીખ : ૦૧-૦૬-૧૯૫૫

જનમ સથળ : ઉમતા

વતન : ઉમતા

અભ્ાસ : એમ.એ., એમ.એડ્ ., સરંીત વિશારદ

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : ગયજરાતી રંરભવૂમ : કલ ઔર આજ

સરનામુરં : ‘વશિસદન’, ૨, માનિ મહંદર, કમારા રોડ, અંબર 
વસનેમા પાછળ, વિસનરર-૩૮૪ ૩૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૭૬૫-૨૨૪૫૩૦, (ઑ.) ૦૨૭૬૨-૨૫૧૩૯૮

૩૯

૪૦
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નામ : કયનદવનકા કાપહડયા

જનમ તારીખ : ૧૧-૦૧-૧૯૨૭

જનમ સથળ : લીમડી

વતન : રારપયર (સૌરાષટ્)

અભ્ાસ : બી.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, બરંાળીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : દેિ બોલયા નહિ, પયરયષાથ્ગ ને પરલે, િસતં આિશ,ે 
હદલભર મૈરિી, હકશોર હડટેન્કટિ, કથા ભારતી, પરૂ્ગ કય ંભ, 
જીિન એક ખેલ, હિમાલયના વસદ્ યોરી, ઊઘડતા ંવિાર 
અંતરનાં

સરનામુરં : નહંદગ્ામ, પો : િાકંલ-૩૯૬ ૦૦૭, િલસાડ, ધરમપયર 
રોડ, જજ. િલસાડ.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૩૨-૨૯૧૨૪૫, મો. ૯૭૨૫૭૮૧૬૪૮

ઈ-મેઇિ : nandigramtrust@gmail.com

નામ : કયમારપાળ દેસાઈ

જનમ તારીખ : ૩૦-૦૮-૧૯૪૨

જનમ સથળ : રારપયર

વતન : સાયલા

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : નિિધ ૂ

સરનામુરં : ૧૩-બી, ચદં્રનરર સોસાયટી, જયચભખખય માર્ગ, પાલડી, 
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૮૨૪૦૧૯૯૨૫

ઈ-મેઇિ : kumarpalad1@gmail.com

૪૧

૪૨
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નામ : કેશયભાઈ નાથયભાઈ દેસાઈ

જનમ તારીખ : ૦૩-૦૫-૧૯૪૯

જનમ સથળ : ખેરાલય

વતન : ખેરાલય, જજ. મિસેારા, ઉ.ગય.

અભ્ાસ : राषट्रिाषा रतन, એમ.બી.બી.એસ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી હિનદી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી,

 અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : दीमक, हरािरा अकाल, मडैम, પડકાર, સાઈંબાબા : 
ઈશ્વરના ં પરલા ં પથૃિી પર, धम्मपुत्र हररिद्रसतूररजी, 
સેિાસદન, ઇલા

સરનામુરં : ૧૩, ઐશ્વય્ગ-૧, પલૉટ : ૧૩૨, સેકટર ૧૯,

 રાધંીનરર-૩૮૨ ૦૨૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૩૨૩૧૧૮૮, મો. ૯૮૭૯૫૪૩૧૩૨

ઈ-મેઇિ : keshabhaidesai2012@gmail.com*

નામ : ક્રાવંત (યિેવતકર) કનાટે

જનમ તારીખ : ૦૫-૧૧-૧૯૫૪

જનમ સથળ : सनािद (कजला : २१२र्ोन) म.प्र.

વતન : सनािद (म.प्र.)

અભ્ાસ : एम.ए. (अंगे्जी साहहतय)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી હિનદી, અંગે્જીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : पक्षीओ उड़ आयेंरे्, एभमली डडककंसन की कविताएँ

સરનામુરં : २०३, टॉिर-३, सांईनाथ सकिेयर, मदस्म सकतू ल के पीछे, 
जलाराम चौकड़ी, बडौदा-३९० ०२१, र्ुजरात.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૫-૨૩૫૨૮૬૬, मो. ૯૯૦૪૨૩૬૪૩૦

ઈ-મેઇિ : krantibrd@rediffmail.com

*kesha/keshu કલેહરટી નથી.

૪૩

૪૪
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નામ : ચરજયભાઈ દિે

જનમ તારીખ : ૧૧-૦૩-૧૯૩૭

જનમ સથળ : ચયડા (સયરેનદ્રનરર)

વતન : રાધંીનરર

અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ ., कोविद, विनीत
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ભાવિ જીિન, સિચચંતન, પ્રજ્ાનો પથં, યોરમા ંસિાસથય 
અને સારિાર, શ્રી અરવિંદ અને શ્રી માતાજીને લરતી 
પ્રાસચંરકાઓ, શ્રી અરવિંદ અને શ્રી માતાજીને લરતી 
વિશષે પ્રાસચંરકતાઓ, અંતમય્ગખી જીિન, જીિતં 
િચનો, માનિ શરીરની રિસયમયતા અને ઉતકૃષટતા

સરનામુરં : પલૉટ ન.ં ૨૮૯/૧૧, ‘સિીટ િોમ ફલે્્ સ’, સેકટર ૨૮, 
રાધંીનરર-૩૮૨ ૦૨૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૩૨૧૦૬૧૧, મો. ૯૪૨૯૦૬૩૫૩૮

ઈ-મેઇિ : gagulnathdave@yahoo.com

નામ : ગયલામમોિમમદ તાજમોિમમદ શખે

જનમ તારીખ : ૧૬-૦૨-૧૯૩૭

જનમ સથળ : સયરેનદ્રનરર

વતન : સયરેનદ્રનરર

અભ્ાસ : એમ.એ., એ.આર.સી.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : અમેહરકન ચચરિકળા

સરનામુરં : ‘વનિાહરકા’, ્ યવનિવસતિટી િલેથ સેનટર પાછળ, પ્રતાપરજં, 
િડોદરા-૩૯૦ ૦૦૨.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૬૫-૨૭૯૪૫૮૯

૪૫

૪૬
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નામ : રોિધ્ગનદાસ ચયન્ીલાલ શમા્ગ

જનમ તારીખ : ૦૧-૦૭-૧૯૨૭

જનમ સથળ : जोधपुर (राजसथान)

વતન : र्ुजरात

અભ્ાસ : एम.ए. हहनदी, पीएच.डी.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, રાજસથાનીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : कचछछी िाषा

સરનામુરં : ‘ज्ानलोक’, पलोट ३४, से्टर १९, र्ांधीनर्र-३८२ ०१९

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૩૨૨૦૦૫૧

નામ : રૌતમ િાડીલાલ પટેલ

જનમ તારીખ : ૦૪-૦૮-૧૯૩૬

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : ભારત

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, 
હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ભાસ, િદેોપદેશચહંદ્રકા, આહદ શકંરાચાય્ગ ગ્થંાિલી 
ભાર-૧થી ૧૧

સરનામુરં : ‘િાલમ’, એલ-૧૧૧, સિાતતં્ય સેનાની નરર, નિા 
િાડજ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૩.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૭૬૨૧૬૧૦, મો. ૯૯૨૫૦૧૧૯૦૧

ઈ-મેઇિ : vedgautam@yahoo.com

૪૭

૪૮



અનવુાદકોની માહિતી 37

નામ : ચન્નદ્રકાબિને િાસયદેિ પાઠક

જનમ તારીખ : ૦૧-૧૦-૧૯૪૦

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.એ., વશષિાશાસ્તી

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી-હિનદી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : વશિ મહિમા સતોરિ, વશિમ ્, શયભમ ્, હિતમ ્, હ્દ્મં, 
શ્રીરામચનદ્રાચ્ગન, િમેચનદ્રાચાય્ગ

સરનામુરં : ૩૫૪, સરસિતીનરર, હિંમતલાલ પાક્ગ-બી સામે, 
આઝાદ સોસાયટી પાસે, અમદાિાદ-૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૬૭૪૫૭૫૪

નામ : ચં્ યલાલ િરમાળીદાસ ઠકરાલ ‘મજંયલ’

જનમ તારીખ : ૧૨-૦૬-૧૯૩૨

જનમ સથળ : જૂનારઢ

વતન : જૂનારઢ

અભ્ાસ : બી.એ. (સસંકૃત-ગયજરાતી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી,

 સસંકૃતમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : જીિનનય ં પરોઢ, ભયિનેશ્વરી ભારિત, રાધંીજીનય ં
ગયજરાત, િદેાતં અને માનિજાવતનય ંભાવિ, ઓિ લેટ 
ધેમ ચલિ, ફ્રૂ્્્સ ઍનડ ફલાિસ્ગ, આધયાજતમક મલલ ૠવષ 
દયાનદં, મતૃ્યપારનય ંજીિન, કરર-કયસયમા કર, યોરાસન

સરનામુરં : કાલાિાડ રોડ, વપ્રનસેસ સકલૂ પાછળ, જાનકી પાક્ગ વિસતાર, 
શ્રીનાથ પાક્ગ , બલૉક ન.ં ૨૮, રાજકોટ.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૮૧-૨૫૭૧૪૮૧

૪૯
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નામ : ચદં્રકાનત અમતૃલાલ ટોપીિાળા

જનમ તારીખ : ૦૭-૦૮-૧૯૩૬

જનમ સથળ : િડોદરા

વતન : મયબંઈ

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી,

 સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : કલપો કે કલપના મરી પરિારી છે, ય્ઈનો કરયચરકાઓ, 
ઑહફદિયસ પ્રવત સૉનેટો, કનટેમપરરી ગયજરાતી       
પોએટ્ી-૧, મૈવથલી સાહિતયનો ઇવતિાસ, જેરયસલેમ 
અને ઇયાકા, નૈષધીય ચહરત ઈશ્વરની યાતના, ધરેિન

સરનામુરં : ડી-૬, પરૂલેશ્વર ફલૅ્્ સ, ગયલબાઈ ટેકરા,

 અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૬૩૦૧૭૨૧

નામ : ચદં્રકાનત વરિકમલાલ શઠે

જનમ તારીખ : ૦૩-૦૨-૧૯૩૮

જનમ સથળ : િાલોલ (જજ. પચંમિાલ)

વતન : ઠાસરા (જજ. ખેડા/આરદં)

અભ્ાસ : એમ.એ., વિદ્ાિાચસપવત (પીએચ.ડી.)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : પનંકત ભાતખડેં, મલયાલમ સાહિતયની રૂપરેખા, આનય ં
નામ જજંદરી, આઠમની રાત

સરનામુરં : ૯ બી, પરૂલેશ્વર ફલૅ્્ સ, ગયલબાઈ ટેકરા પર, 
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૬૩૦૦૯૨૮, મો. ૯૪૨૮૧૦૧૭૯૭

૫૧

૫૨
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નામ : ચચરાર ઉમાકાનત ઠક્કર

જનમ તારીખ : ૩૦-૦૫-૧૯૮૧

જનમ સથળ : સાિરકય ંડલા

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.એ. (અંગે્જી), ડી.મેથસ. કોમ., એ.ડી.બી.એમ

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી,

 હિનદીમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : ઈક્િાિના િશંજ, ફોર્જ યોર ફ્ચૂર, વિકવસત ભારતની 
ખોજ, ચારક્ય મરંિ, The Prime Minister, ફાસટર, લાઇન

સરનામુરં : ૨૯, હક્રષના બરંલોઝ-૨, ચાદંલોહડયા,     
અમદાિાદ-૩૮૨ ૪૮૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૮૨૪૩૫૪૪૪૪

ઈ-મેઇિ : chirag@chiragthakkar.mc

નામ : ચૈતનય જસિતંરાય દેસાઈ
જનમ તારીખ : ૦૧-૦૯-૧૯૫૮
જનમ સથળ : ખરસાડ, જજ. નિસારી
વતન : િસેમા, જજ. સયરત
અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ ., એમ.હફલ., પીએચ.ડી.
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી
અનહૂદત પસુતક : ્યલનાતમક સાહિતય ભારતીય સદંભ્ગ, ્ યલનાતમક સાહિતય 

વિદેશી સદંભ્ગ, Maru Vahalu Vatan – Nansad, The 
Aim of Gita Karmayog, Equanimity, Equipoise, The 
Science Stories by Nanu Bapa, Freedom Fighters 
of Bhakta Samaj, વતરયમાલઈ અનતં લાિન : 
જીિનચહરરિ, Gujaratmitra Parichay Pustika

સરનામુરં : હડપા્ગટમેનટ ઑફ ઇંપગલશ, એમ.ટી.બી. આ્્્ગ્સ કૉલેજ, 
આથિા લાઇન, સયરત-૩૯૫ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (ઑ.) ૦૨૬૧-૨૨૪૦૦૨૫, (મો.) ૯૪૨૬૭૭૬૨૪૩
ઈ-મેઇિ : chaitanyajdesai@gmail.com

૫૩

૫૪
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નામ : છાયા અરયરકયમાર વરિિદેી

જનમ તારીખ : ૩૧-૦૩-૧૯૭૪

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : રાજકોટ

અભ્ાસ : એમ.કોમ., એમ.જે.એમ.સી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : રાધંી : એક અસભંિ સભંાિના, કયલી બૅહરસટર, 
સરદાર, ્યરપયરયષ આંબેડકર

સરનામુરં : એ-૧૨, અષિરધામ અૅપાટ્ગમૅનટ, પ્રેમચદંનરર પાસે, 
જજીસ બરંલો રોડ, બોડકદેિ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૫૪.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૮૭૯૧૭૬૨૭૭

ઈ-મેઇિ : chhaya.a.trivedi@gmail.com

નામ : છોટાલાલ િલલભરામ મિતેા (પ્રોફેસર સી.િી. મિતેા)

જનમ તારીખ : ૦૩-૦૮-૧૯૪૩

જનમ સથળ : (રરેશ) સીસોદ્રા – નિસારી

વતન : (રરેશ) સીસોદ્રા – નિસારી

અભ્ાસ : એમ.એ. विनीत, वििारद
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી,

 સસંકૃતમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : The Miracle, Inner Light, Madhuri, અથ્ગઘટનશાસ્ત, 
The Imprints on the Lotus Flower, સશંોધનની 
પ્રવિવધ, શ ૃરંારશાસ્તમા ંનારી – સમાજશાસ્તની દ્રન્ષટએ

સરનામુરં : ૩-M, વસટી રાડ્ગન સોસાયટી, મકંોહડયા પાછળ 
(વિજલપોર) ય્ વધયા તળાિ પાસે,                              
નિસારી-૩૯૬ ૪૫૦.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૯૨૫૦૮૨૪૧૪

૫૫

૫૬
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નામ : જરદીશ જયતં દિે

જનમ તારીખ : ૧૮-૧૧-૧૯૨૮

જનમ સથળ : પનૂા

વતન : ભાિનરર

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, મરાઠીમાથંી ગયજરાતી, 
ગયજરાતીમાથંી મરાઠી-હિનદી

અનહૂદત પસુતક : પ્રભય ઈસયચરિસત જીિન સ્રોત, સામાનય જ્ાન, ભાષા 
અને સસંકૃવત, �દયરરંા, િખૈરીનો નાદ

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

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૦૪૪ ૨૦ ૮૮૬૩૨૩૭૬

ઈ-મેઇિ : jardave@aol.com

નામ : જનક િહરલાલ દિે
જનમ તારીખ : ૧૪-૦૬-૧૯૩૦
જનમ સથળ : ભાિનરર (સૌરાષટ્)
વતન : ભાિનરર
અભ્ાસ : એમ. મ્યચઝકલ (ઓડ્ામા) પોસટ : ગૅ્જ્યએટ
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી, 

મરાઠીમાથંી ગયજરાતી
અનહૂદત પસુતક : ઝૂ સટોરી, કારમા ઘા, ્ ટૂતી નાલદંા, મીહડયા, શોધસજ લે 

સિંાર, શયૈા, ધી ટાઇવપસટ, િતયા એક આકારની, કોનય ં
ઘર, પપપા ખોિાઈ રયા, આસમાની ઘોડો, અચભનય 
પ્રવશષિર, પ્રયોરલષિી નાટ્યદશ્ગન, આખરી કસબનો 
ઉઘાડ, ભવૂમકા વશલપ, ચલવસસષિેતા, ભિાઈ અને તેનય ં
લાષિચરક આિાય્ગ – નેપથય વિધાન

સરનામુરં : ૨૦, સિરૈવિિાર સોસાયટી, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ રોડ,
 પોચલટેક્્વનક, અમદાિાદ-૧૫.
ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (એલ.એલ.) ૨૬૩૦૫૮૫૭, મો. ૯૯૦૪૦૬૬૪૬૪

૫૭

૫૮
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નામ : જયશ્રી જરદીશ જોષી
જનમ તારીખ : ૨૧-૦૧-૧૯૫૬
જનમ સથળ : અમદાિાદ
વતન : િડોદરા
અભ્ાસ : બી.કોમ.
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી,
 ગયજરાતીમાથંી મરાઠી-હિનદી
અનહૂદત પસુતક : રાજયોરી નેતા અટલ ચબિારી િાજપેયી, કોને પોકારયં ?, 

બ્ાહ્મર : ધમ્ગશાસ્તીય અધયયન, સાવિરિી પ્રશનસત, 
સરૂલતાકી ઓર, આઈ એમ ઓકે, ્ ય આર ઓકે, મયકતા, 
બજંારા લોકોનો ઇવતિાસ, વિિાદ, વિરોધ અને 
વિકાસની નદી નમ્ગદા, તેજ, રોમ, ચલઝનેસની ્ ય વનયામાં

સરનામુરં : ૯ એ-૧, હકડિાઈનરર િા.સો., પટેલ પાક્ગ પાસે,
 આર.ટી.ઓ. સામે, િારવશયા, િડોદરા-૩૯૦ ૦૦૬.
ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૫-૨૫૬૩૨૫૯, મો. ૯૭૨૩૬૩૪૮૭૩

નામ : જયશ્રી પ્રશાતંભાઈ દિે

જનમ તારીખ : ૧૬-૧૨-૧૯૪૭

જનમ સથળ : પેટલાદ

વતન : પેટલાદ

અભ્ાસ : એમ.એ. ગયજરાતી – સસંકૃત વિષય સાથે

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : પ્રાથ્ગનાને પાખંો

સરનામુરં : સાકંડી શરેી, લાખાપટેલની પોળ, મારેકચોક પાસે, 
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૧.

૫૯

૬૦
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નામ : જયતં રોકયલદાસ રાધંી ‘કયસ યમા્યધ’

જનમ તારીખ : ૦૭-૦૯-૧૯૩૮

જનમ સથળ : ધોરાજી (જજલલો રાજકોટ)

વતન : ધોરાજી

અભ્ાસ : બી.એ. (ઑનસ્ગ)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી,

 વ્રજભાષામાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : પયન્ષટ પી્ષૂચબં ય્  પયન્ષટ સતસરં ચબં ય્ , ‘રોપી રીત’નો 
રસાસિાદ, ‘સયભાવષતો’, સયભાવષતોનય ંરસદશ્ગન, સયભાવષતોનો 
રસાસિાદ, સયભાવષત રતન મજૂંષા, રીતાજંચલનો રસાસિાદ, 
પયષપિાહટકાનો માળી, શ્રી યમયનાજીના ં ૪૧ પદોનો 
રસાસિાદ, જયશ્રી યમયના મિારારીજી

સરનામુરં : ૨૧, સરદાર નરર સોસાયટી, ‘ૐ-જલવનવધ’, કાશી 
વિશ્વનાથ પયલ પાસે, જૂનારઢ-૩૬૨ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૮૫-૨૬૭૦૨૯૯

નામ : જયતં ઝ. મેઘારી

જનમ તારીખ : ૧૦-૦૮-૧૯૩૮

જનમ સથળ : બોટાદ, જજ. ભાિનરર

વતન : ભાિનરર

અભ્ાસ : સનાતક, ગ્થંાલય વિજ્ાન હડપલોમા

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : તરખલા,ં ‘હ્યઆન’ તસારંનો ભારત-પ્રિાસ, િરક્યચલસ, 
અપિરર, કોલબંસ, અલાદીન અને અલીબાબા, 
ઑકસફડ્ગ સકલૂ ઍટલસ

સરનામુરં : પ્રસાર, ૧૮૮૮, આતાભાઈ એિન્,ૂ             
ભાિનરર-૩૬૪ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૭૮-૨૫૬૮૦૨૨

ઈ-મેઇિ : prasarak@data1.in

૬૧
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નામ : જયા જયમલ ઠાકોર

જનમ તારીખ : ૧૫-૦૧-૧૯૨૬

જનમ સથળ : િીરમરામ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.એ. (અંગે્જી) એમ.એ. (સોવશયોલૉજી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સ્તી ભાર ૧-૨, માદામ બોિરી ભાર ૧-૨, મા ભાર 
૧-૨, હરષિાબૉય ભાર ૧-૨, સોવિયેત દેશની રૂપ 
િાતા્ગઓ, અબ્ાિમ ચલંકન, પાનખરના ંગયલાલ

સરનામુરં : ૧, શ્વતેાપાક્ગ સોસાયટી, વનયોજનનરર સામે, 
મારેકબાર િૉલની બાજયમા,ં આંબાિાડી, 
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૬૬૨૦૮૩૯

નામ : જયા િલલભદાસ મિતેા – ‘રીટા શાિ’, ‘જાનકી મિતેા’

જનમ તારીખ : ૧૬-૦૮-૧૯૩૨

જનમ સથળ : કોચળયાક (જજ. ભાિનરર)

વતન : કોચળયાક

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, મરાઠીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : મારા વમરિો, મનનય ંકારર, ચચ્ગબેલ, રિીનદ્રનાથ : રિર 
વયાખયાનો, સૌંદય્ગમીમાસંા (અનય સાથે), ચપંો અને 
હિમપયષપ, સમયદ્રયાળની પ્રચડં રર્જના, રેિન્ ૂસટેમપ, 
રાધા, કય ંતી, દ્રૌપદી

સરનામુરં : બી-૧૯, આનદં છાયા, પ્રભાદેિી, મયબંઈ-૪૦૦ ૦૨૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૨-૨૪૨૨૦૫૦૯

૬૩
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નામ : જયેનદ્ર કાકયભાઈ દિ ે(શાસ્તી)
જનમ તારીખ : ૩૦-૦૬-૧૯૪૦
જનમ સથળ : મોરબી (સૌરાષટ્)
વતન : િલલભવિદ્ાનરર, જજ. આરદં
અભ્ાસ : સસંકૃત સાહિતયાચાય્ગ, હિનદી સાહિતય રતન, એમ.એડ્ ., 

પીએચ.ડી., (વશષિરશાસ્ત)
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી, સસંકૃતમાથંી હિનદી
અનહૂદત પસુતક : સ્્ બોધશતક બાલબોવધની ટોક, શ્રીરંર પ્ર�નોત્તર માલા 

અનયિાદ વિિરક*, શ્રી છત્તપયરાલય સિોપજ્ ટીકા, 
િાસયદેિનામ સયધા, શ્રી દત્ત ચમપ ૂ સિોપજ્ ટીકા, 
શ્રીકૃષરલિરી સિોપજ્ ટીકા, ષોડશ ગ્થં, પચંપાચષિક 
સિોપજ્ ટીકા, પાતજંલ યોરદશ્ગન, શ્રી દત્તનામ સમરર 
સતોપજ્ અનયિાદ-વિિરસ, મનજરભવો િનયમતસતિિઃ 
અનયિાદ વિિરસ

સરનામુરં : જી/૨, વશિ, વશિ-સારર અૅપાટ્ગમૅન્્ સ, નાના બજાર 
પાસે, િલલભવિદ્ાનરર, જજ. આરદં, વપન : ૩૮૮ ૧૨૦.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૯૨-૨૩૪૬૨૬, મો. ૯૮૭૯૨૪૫૪૦૩

નામ : જશભાઈ નારરભાઈ પટેલ

જનમ તારીખ : ૧૫-૦૮-૧૯૫૭

જનમ સથળ : કાલસર, તા. ઠાસરા, જજ. ખેડા

વતન : કાલસર

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી હિનદી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી-હિનદી

અનહૂદત પસુતક : રાધંીજીનો અષિરદેિ-૮૩ (અંશતિઃ), ગયજરાત પવિરિ 
યારિાધામ વિકાસ બોડ્ગની ૬ યારિાધામોની પયનસતકા, 
મહિલા અને બાળવિકાસ વિભારની પયનસતકા, કૃવષકમ્ગ, 
અ.સ.ન.વન.ચલ.નો િાવષતિક અિિેાલ, ગયજરાતી િાવનકી 
પહરયોજના રાધંીનરર, ગયજરાતી િાવનકી વિકાસ 
પહરયોજના આજીવિકા સયધારરા કામરીરી મલૂયાકંન

સરનામુરં : બલૉક ન.ં ૧૭૩/૨, ચ. ટાઇપ, સેકટર-૧૭, રાધંીનરર.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૩૨૪૩૪૦૭, મો. ૯૯૭૮૪૦૫૬૭૫

ઈ-મેઇિ : jashpatel1957@gmail.com

૬૫

૬૬
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નામ : જેઠો માધિદાસ લાલિારી
જનમ તારીખ : ૦૮-૦૩-૧૯૪૫
જનમ સથળ : કંહડયારો, નિાબશાિ, વસંધ, પાહકસતાન
વતન : અમદાિાદ
અભ્ાસ : એમ.એ. બી.એડ્ ., પીએચ.ડી.
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી વસંધી, વસંધીમાથંી ગયજરાતી
અનહૂદત પસુતક : અલીબાબા ગયમ, જા ય્ઈ-ચચદો, કાવતલકેરય, બનાટક કાર, 

કય ંિારાને કયો કમાલ, ગયબ બારજી અચજાંઈ, પીળા ઐં 
અિસારા, અમતૃકથાઉં, શ્રીમાનફેરૂ હફરકી, શાિીનકર, તારા 
ય્ િઃખ મારા છે, પોસટમોટ્ગમ, ગયરયનાનક જીિન દશ્ગન, કનયા 

ફરીથી જોિી છે, વનષકલકં દેિતા, ઘર એક મહંદર, વસંધી 
સાહિતયના વસતારા, દીિાલ અને તારાના ંપતા,ં સબંધં

સરનામુરં : ૩૭, આહદતય બરંલોઝ, આિાસ પાક્ગની અંદર, પ્રેમપ્રકાશ 
આશ્રમ પાસે, કોતરપયર રોડ, અમદાિાદ-૩૮૨ ૩૪૦.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૨૮૧૩૩૧૨, મો. ૯૮૭૯૫૬૩૩૧૨
ઈ-મેઇિ : jetholalwani@gmail.com

નામ : જેલમ િાહદદિક િછરાજાની

જનમ તારીખ : ૧૦-૦૮-૧૯૭૬

જનમ સથળ : ભયજ

વતન : ભયજ

અભ્ાસ : એમ.એ., પી.જી.ડી.ટી.ઈ., સરંીત વિશારદ

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : મારસાઈની થાપર, જેવનનની સિાર

સરનામુરં : પ્રેમમહંદર, નમ્ગદા પાક્ગ-૪, અમીન માર્ગ, કાલાિડ રોડ 
પાસે, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૮૯૮૯૨૦૪૪૪

ઈ-મેઇિ : jelamhardik@gmail.com

૬૭
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નામ : જયોવતબિને જટાશકંર થાનકી

જનમ તારીખ : ૨૫-૦૫-૧૯૪૩

જનમ સથળ : બરિદર, જૂનારઢ

વતન : પોરબદંર

અભ્ાસ : એમ.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ધમ્ગ ધયાન સાધના, શ્રી રામકૃષર બોધકથાઓ, સાધય 
નાર મિાશય, ભારતમા ંશનકતપજૂા, શ્રી રામકૃષરની 
અંતયલીલા, શ્રી રામકૃષર ભકત માચલકા ભાર – ૨

સરનામુરં : ‘શરરમ’, સટેટ બૅનક કૉલોની, ચબરલા િૉલ પાસે, 
પોરબદંર-૩૬૦ ૫૭૯.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૮૬-૨૨૫૧૫૦૭

નામ : ડાહ્ાભાઈ મનયભાઈ િાઢય

જનમ તારીખ : ૧૧-૧૦-૧૯૫૬

જનમ સથળ : તોરરિરેા, જજ. નિસારી

વતન : તોરરિરેા, તા. ચીખલી, જજ. નિસારી

અભ્ાસ : પ્રથમ િષ્ગ વિનયન

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : કય ંકરામાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : કય ંકરા કથાઓ, કય ંકરા રામકથા

સરનામુરં : A 1, સટેટ બૅનક સટાફ કિાટ્ગસ, આિિા, જજ. ડારં.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૩૧-૨૨૦૬૬૯, મો. ૯૪૨૯૭૮૨૦૬૯

૬૯
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નામ : તિરા મિતેા

જનમ તારીખ : ૧૬-૦૧-૧૯૮૫

જનમ સથળ : િડોદરા

વતન : ભાિનરર

અભ્ાસ : એમ.એ. ગયજરાતી

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : પેપપર કપપયચીન િાદંરી અને બીજી િાતા્ગઓ

સરનામુરં : B ટાિર, ૨૦૧/૨૦૨, વશખર કૉમપલેકસ, ‘નષિરિ’ 
પાછળ, અભયનરર પાસે, અરૂરાચલ ચાર રસતા, 
સયભાનપયરા, િડોદરા-૩૯૦ ૦૨૩.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૫-૨૯૭૫૨૨૮, મો. ૯૬૬૨૮૬૦૨૬૨

ઈ-મેઇિ : twara.ymehta@gmail.com

નામ : દષિાબિને પટેલ

જનમ તારીખ : ૧૫-૦૧-૧૯૫૯

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.કોમ., એલએલ.બી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : નદીનો રિીજો કાઠંો (અનય સાથ)ે

સરનામુરં : ૭૮, વનિાહરકા બગંલોઝ, હિમમતલાલ પાક્ગ સામે, 
આઝાદ સોસાયટી પાસે, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૮૨૫૦૭૪૦૫૮

ઈ-મેઇિ : dakshapatel15@gmail.com

૭૧
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નામ : દશ્ગના ચમનલાલ ધોળહકયા

જનમ તારીખ : ૧૧-૦૧-૧૯૬૨

જનમ સથળ : ભયજ

વતન : ભયજ

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી. (ગયજરાતી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : કામલેલીન

સરનામુરં : ન્ ૂવમનટ રોડ, પેહરસ બેકરી પાસે, ભયજ-કચછ-૩૭૦ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૮૩૨-૨૨૪૫૫૬, મો. ૯૦૯૯૦૭૭૫૫૯

ઈ-મેઇિ : dr_dholakia@rediffmail.com

નામ : હદનકર મરનલાલ જોષી

જનમ તારીખ : ૩૦-૦૬-૧૯૩૭

જનમ સથળ : ભડીભડંાહરયા, જજ. ભાિનરર

વતન : ભાિનરર

અભ્ાસ : બી.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : કૃષર ંિદેં જર્્ ગયરય

સરનામુરં : ૧૦૨-એ, પાક્ગ એિન્,ૂ મિાતમા રાધંી રોડ, દિાણયકર 
િાડી, કાહંદિલી (પવચિમ), મયબંઈ-૪૦૦ ૦૬૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૨-૨૮૬૪૩૨૮૯, મો. ૯૮૨૧૨૮૦૩૪૫, 
૯૯૬૯૫૧૬૭૪૫

૭૩

૭૪
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નામ : દીપક બારડોલીકર

જનમ તારીખ : ૨૩-૧૧-૧૯૨૫

જનમ સથળ : બારડોલી, જજ. સયરત

વતન : ્ય.કે. પિૂલે : પાહકસતાન, ભારત

અભ્ાસ : મૅહટ્ક

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ઉ્ૂ્ગમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : કારમી કરયરતા, પદ્ા તારા ં રાતા ં પારી, પેવપલોન, 
િાિાઝોડય ,ં ખાલી ડબબા ખાલી શીશા, ય્ વનયાભરનો 
કચરો, આફઝર ચરફારી

સરનામુરં : 136, Stamford Street, Old Trafford,                
Meencherter-M16 9LR (U.K.)

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : +44-161-232-8984

નામ : દીપક ભપૂતરાય મિતેા

જનમ તારીખ : ૨૬-૧૧-૧૯૩૯

જનમ સથળ : મયબંઈ

વતન : ભાિનરર

અભ્ાસ : એમ.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : માિીમની ખાડી, એક કોડીનય ંસપનય,ં સરદાર પટેલનો 
પસદં કરેલો પરિવયિિાર ૧-૨

સરનામુરં : ૫૫, િકૈય ંઠ કો.ઓ. સોસાયટી, લલલયભાઈ પાક્ગ , અંધેરી 
(પવચિમ), મયબંઈ-૪૦૦ ૦૫૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૨-૨૬૨૪૩૦૦૮

ઈ-મેઇિ : deepakbmehta@gmail.com

૭૫
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નામ : દીપકકયમાર હિંમતલાલ રાિલ

જનમ તારીખ : ૦૪-૦૩-૧૯૫૭

જનમ સથળ : ધધંકૂા, જજ. અમદાિાદ

વતન : ધધંકૂા

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : દહરયો, દસ ધમ્ગ, હય ંઆતમા છં

સરનામુરં : ‘પ્રજ્ાકય ંજ’, પટેલ સોસાયટી પાછળ, ખેડબ્હ્મા-૩૮૩ ૨૫૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૭૭૫-૨૨૦૭૩૩

નામ : દીપપત િષ્ગદભાઈ શાિ

જનમ તારીખ : ૨૦-૧૨-૧૯૫૬

જનમ સથળ : આમોદ, જજ. ભરૂચ

વતન : જૂના કોબા

અભ્ાસ : બી.કોમ., એલએલ.બી., એમ.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : શોધ

સરનામુરં : જૂના કોબા-૩૮૨ ૦૦૯, જજ. રાધંીનરર.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૩૨૭૬૨૩૬

૭૭

૭૮
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નામ : દેિદત્ત વશિપ્રસાદ જોશી

જનમ તારીખ : ૧૯-૦૧-૧૯૩૬

જનમ સથળ : રાજપીપલા

વતન : રાજપીપલા, જજ. નમ્ગદા

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : શ્રી નારાયરલીલામતૃ

સરનામુરં : ૨૦૪, રાજલક્મી સોસાયટી, ‘રંરશ્યવત’, જૂના પાદરા 
રોડ, િડોદરા-૩૯૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૫-૨૩૫૮૯૨૧, મો. ૯૮૨૪૦૫૧૫૨૮

નામ : ધીરયબિને રોરધનભાઈ પટેલ

જનમ તારીખ : ૨૯-૦૫-૧૯૨૬

જનમ સથળ : િડોદરા

વતન : ધમ્ગજ, જજ. આરદં

અભ્ાસ : એમ.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : િકલબરી હફનના ંપરાક્રમો

સરનામુરં : ૭, િસંરાજ િાડી, ટારોર રોડ, સાનતાક્રૂઝ,                
મયબંઈ-૪૦૦ ૦૫૪.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૨-૨૬૪૯૪૮૧૫

૭૯
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નામ : ધીરયભાઈ ઈશ્વરલાલ પરીખ

જનમ તારીખ : ૩૧-૦૮-૧૯૩૩

જનમ સથળ : િીરમરામ, જજ. અમદાિાદ

વતન : િીરમરામ

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : હડિાઇન કોમેડી

સરનામુરં : ‘લાિણય’, વિજયપાક્ગ , નિરંરપયરા,            
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૯.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૬૪૬૦૬૬૦

નામ : નયના કનયભાઈ જાની

જનમ તારીખ : ૨૧-૦૫-૧૯૫૧

જનમ સથળ : કતરાસરઢ, જજ. ધનબાદ

વતન : કતરાસરઢ

અભ્ાસ : એમ.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : મા આનદંમયીનો અરમય ખયાલ, ફૂલ ઝરે વનજ ફોરમ

સરનામુરં : ૨૨/૫૨૯, સતયાગ્િ છાિરી, જોધપયર ટેકરા, 
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૬૮૬૧૭૬૪

૮૧
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નામ : નયનાબિને અમતૃભાઈ દેસાઈ

જનમ તારીખ : ૨૮-૧૧-૧૯૪૬

જનમ સથળ : િલસાડ

વતન : બીલીમોરા

અભ્ાસ : એમ.એ., એમ.હફલ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : િહરપાઠ-અભરં

સરનામુરં : ‘અનયપમ’, એ-૫, યોરીરાજ પાક્ગ , તીથલ રોડ, 
િલસાડ.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૬૩૨-૨૪૧૨૯૩

નામ : નરભેશકંર પ્રેમજી થાનકી

જનમ તારીખ : ૨૫-૦૭-૧૯૫૮

જનમ સથળ : મય. મજીિારા, તા./જજ. પોરબદંર

વતન : મય. મજીિારા, તા./જજ. પોરબદંર

અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ .

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : એનથમ, લાઇટ ઑફ વમરર, પ્રાથવમક વશષિકોના નતૂન 
પ્રયોરો, અંતયા્ગરિા

સરનામુરં : ઈશાિાસયમ ્, પલૉટ ન.ં ૭૬૯/૨, સેકટર ૪/સી,

 રાધંીનરર-૩૮૨ ૦૦૬.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૭૨૩૫૭૨૬૭૭, ૯૭૨૩૩૧૪૧૬૧

ઈ-મેઇિ : thankinp@yahoo.co.in, thanki.nilesh@gmail.com

૮૩
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નામ : નરોત્તમ કાકયભાઈ પલાર

જનમ તારીખ : ૧૮-૦૫-૧૯૩૫

જનમ સથળ : રારાખીરસરા, જજ. પોરબદંર

વતન : રારાખીરસરા

અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ .

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : વનરાલાની સાહિતય સાધના

સરનામુરં : ૩, િાડી પલૉટ, ‘દશ્ગન’, પોરબદંર-૩૬૦ ૫૭૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૮૬-૨૨૪૭૭૦૭

નામ : નચલન ચનદ્રકાનત રાિળ

જનમ તારીખ : ૧૭-૦૩-૧૯૩૩

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : િઢિાર, જજ. સયરેનદ્રનરર

અભ્ાસ : એમ.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : વસંધી સાહિતયના ઇવતિાસની રૂપરેખા, ઝઝંા

સરનામુરં : ૧૦-એ, સત્તર તાલયકા સોસાયટી, નિજીિન પાસે,

 અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૪.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૭૫૪૨૭૦૭

૮૫
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નામ : નચલન દેિેનદ્ર પડં્ા

જનમ તારીખ : ૨૧-૦૮-૧૯૫૦

જનમ સથળ : મહિયલ, તલોદ, સાબરકાઠંા

વતન : પ્રાવંતજ, સાબરકાઠંા, ગયજરાત

અભ્ાસ : એમ.એ., ડી.એચ.ઈ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : એક માનસ : ચાર કવિ, ઢળી રયો છે ચદં્રમા,           
એક મતૃ્ય ઘણય ંસરસ

સરનામુરં : ૬, વનતયનહંદની સોસાયટી, સેકટર-૨, ચચલોડા પાસે, 
ઘાટલોહડયા, અમદાિાદ-૬૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૭૬૦૩૨૨૪, (મો.) ૯૮૨૪૦૭૬૧૬૪

નામ : નામદેિ સન્ યમલ તારાચદંારી

જનમ તારીખ : ૨૫-૧૧-૧૯૪૬

જનમ સથળ : લયકમાન જજ. ખૈરપયર (અતયારે વસંધ પાહકસતાન)

વતન : િાલ િડોદરા

અભ્ાસ : એમ.એ. (હિનદી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : વસંધી અને ગયજરાતીમાથંી પરસપર અનયિાદ

અનહૂદત પસુતક : િત્તાઓછા (૧૯૮૦)

સરનામુરં : ૫૦, નારાયર રાડ્ગન, યશ કૉમપલેકસ સામેનો રસતો, 

રોરિી, િડોદરા-૩૯૦ ૦૨૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૫-૨૩૭૦૫૪૬, મો. ૯૯૨૫૦૦૮૯૪૨

ઈ-મેઇિ : namdevtarachandani@gmail.com

૮૭
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નામ : વનરંજન નરિહરલાલ ભરત

જનમ તારીખ : ૧૮-૦૫-૧૯૨૬

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, બરંાળીમાથંી ગયજરાતી, 
ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : ચચરિારંદા, ઑડનના ંકાવયો, યોબ, અષટપદી

સરનામુરં : ઈ/૨૩, જલદશ્ગન ફલૅટ, આશ્રમ માર્ગ,    
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૯.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૬૫૮૯૦૦૧, ૨૬૪૪૨૨૫૬

નામ : વનરંજના શ્વતેકે્ ય િોરા

જનમ તારીખ : ૧૯-૧૦-૧૯૪૪

જનમ સથળ : રોધરા, જજ. પચંમિાલ

વતન : પેટલાદ, જજ. આરદં

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : પ્રાકૃતમાથંી ગયજરાતી, પાચલમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : દ્રવયસગં્િ, પચંાનસતકાય, ચભકખય પાવતમોકખ, 
મજજઝમવનકાય, થેરીરાથા, ચહરયાવપટક, આચાય્ગ 
મેકસયદંરકૃત ષડાિશયક બાલાિબોધ

સરનામુરં : ૬૯ બી, સિનસતક સોસાયટી, નિરંરપયરા           
અમદાિાદ- ૩૮૦ ૦૦૯.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૨૬૪૦૩૫૪૩, ૨૬૪૦૨૯૦૪

૮૯
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નામ : વનઝ્ગરી યજ્ેશ મિતેા

જનમ તારીખ : ૧૦-૦૯-૧૯૪૮

જનમ સથળ : િડોદરા

વતન : જૂનારઢ

અભ્ાસ : એમ.એ. (ગયજરાતી-સસંકૃત)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : આપો ઉત્તર ઓ સપતિરગી

સરનામુરં : બી ટાિર, ૨૦૧/૨૦૨, વશખર કૉમપલેકસ, ‘નષિરિ’ 
પાછળ, અભયનરર પાસે, અરયરાચલ ચાર રસતા, 
સયભાનપયરા, િડોદરા-૩૯૦ ૦૨૩.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૫-૨૯૭૫૨૨૮, મો. ૯૩૭૭૬૯૦૯૧૦

નામ : નીતા રામૈયા

જનમ તારીખ : ૧૪-૦૭-૧૯૪૧

જનમ સથળ : મોરબી

વતન : મોરબી, અમરેલી (ગયજરાત)

અભ્ાસ : બી.એ., એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સ્તી - સકૂત (અનય સાથ)ે

સરનામુરં : ૨૦, લીલા ગિૃ, સર વિઠ્ઠલદાસ નરર, સરોજજની રોડ, 
સાતંાક્રુઝ, િસેટ, મયબંઈ-૪૦૦ ૦૫૪.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૬૬૦૩૩૧૨, મો. ૯૬૧૯૯૪૯૩૧૨

ઈ-મેઇિ : ssramaiya@rediffmail.com

૯૧
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નામ : નીરિ પટેલ

જનમ તારીખ : ૦૨-૧૨-૧૯૫૦

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.એ. (અંગે્જી), પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : Severed Tongue Speaks Out

સરનામુરં : ૪, િમેારં પાક્ગ , બટૂ ભિાની મહંદર પાછળ, િજેલપયર, 
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૫૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૯૦૯૨૬૪૯૧૪

ઈ-મેઇિ : neerav1950@gmail.com

નામ : નીલા પ્રિીર વરિિદેી

જનમ તારીખ : ૧૪-૦૮-૧૯૫૧ (ચૌદ ઑરસટ ઓરરીસો એકાિન)

જનમ સથળ : કપડિજં, જજ. ખેડા (ગયજરાત)

વતન : કપડિજં, જજ. ખેડા (ગયજરાત)

અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ ., એમ.હફલ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી હિનદી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ગ ૂથંાતી સેર, કબલૂાતનામયં

સરનામુરં : ડી, ૫૫, ગયલાબિાહટકા સો., ટ્લૂકની પાસે,             
જૂના પાદરા રોડ, િડોદરા-૩૯૦ ૦૨૦.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૩૨૮૨૭૩૨૨૮

ઈ-મેઇિ : trvnl5b@gmail.com

૯૩
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નામ : પદ્ાબિને ભાિસાર

જનમ તારીખ : ૧૬-૧૧-૧૯૩૦

જનમ સથળ : રંગનૂ, બમા્ગ

વતન : પાટર

અભ્ાસ : બી.એ., બી.એડ્ .

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : રાધંી : એક અસભંિ સભંાિના (અનય સાથ)ે,    
ભરિ્્ રીતા કિ ેછે, પ્ર�નોપહરષદ

સરનામુરં : ‘ઓમ’, ૨૩, સાવંનધય બરંલોઝ, મ્રૂ ટાિર સામે, 
સેટેલાઇટ, અમદાિાદ-૩૯૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૯૭૬૧૦૪૨, મો. ૯૩૨૮૦૭૨૯૨૧

નામ : પકંજ અમતૃલાલ વરિિેદી

જનમ તારીખ : ૧૧-૦૩-૧૯૬૩

જનમ સથળ : ખેરાળી, તા. િઢિાર, જજ. સયરેનદ્રનરર

વતન : ખેરાળી

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

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : ભીષમ સાિનીની શ્રેષઠ િાતા્ગઓ

સરનામુરં : ‘ૐ’, રોકયલ પાક્ગ સોસાયટી, ૮૦ ફૂટ રોડ, 

સયરેનદ્રનરર-૩૬૩ ૦૦૨.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૬૬૨૫૧૪૦૦૭

ઈ-મેઇિ : editornawya@gmail.com/ nawya.magazine@gmail.com

૯૫
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નામ : પયષપાબિને કનકસેન શાિ

જનમ તારીખ : ૦૪-૦૨-૧૯૪૩

જનમ સથળ : માડંિી (કચછ)

વતન : માડંિી

અભ્ાસ : એમ.એ. એમ.એડ્ .

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : તેર સરસ િાતા્ગઓ

સરનામુરં : પલલિી પકલવનક, મયનદ્રા-૩૭૦ ૪૨૧ (કચછ).

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૮૩૮-૨૨૨૭૦૪

નામ : પ્રવતભા મ. દિે
જનમ તારીખ : ૧૪-૦૨-૧૯૪૪
જનમ સથળ : સયરત (ગયજરાત)
વતન : દીિોર, ભાિનરર
અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી,
 કોંકરીમાથંી ગયજરાતી
અનહૂદત પસુતક : મતૃ્યજંય, મિાનાયક, માનસના િસં, લોિીના ંઆંસય, 

ગયરાજી, પારીપત, સપનાના ં િાિતેર, કૉલોની, 
બોમહદલા, ઘારકસટોદ્રર સતોરિ, ગયરયસ્ યવત, મિાન 
મારસોનો ટાપય, ્યરદ્રષટા મિારાજા (સયાજીરાિ 
રાયકિાડ), ભોરદંડ

સરનામુરં : ૮, લક્મી વનિાસ, ૨૨૮, સર ભાલચદં્ર રોડ, રૂઈંયા 
કૉલેજની પાછળ, મા ય્ ંરા (સે. રેલિ)ે મયબંઈ-૪૦૦ ૦૧૯.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૫૯૪૩૭૯૮૮૮
ઈ-મેઇિ : P2dave@gmail.com

૯૭
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નામ : પ્રદીપ ખાડંિાળા

જનમ તારીખ : ૧૮-૦૨-૧૯૪૦

જનમ સથળ : મયબંઈ

વતન : ભારત

અભ્ાસ : બી.કોમ. (ઑનસ્ગ), એમ.જી.એ., એમ.એસ.આઈ.એ., 
પીએચ.ડી., સી.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : િદેનાના ં વશખરો, Black Rose & Other Stories, 
આધયાજતમક ક્રાવંતના ંફૂલ, Beyond the Beaten Track

સરનામુરં : ૧૦૧-બ, જય વપટર ટાિસ્ગ, બોડકદેિ,                     
અમદાિાદ- ૩૮૦ ૦૫૪.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૪૨૬૭૦૯૮૨૪

ઈ-મેઇિ : pradipkhandwalla@yahoo.co.in

નામ : પ્રફુલલ જરજીિનદાસ રાિલ ‘આનદં શમ્ગન’,     
‘િાવતતિક વયાસ’

જનમ તારીખ : ૦૫-૦૯-૧૯૪૮

જનમ સથળ : િીરમરામ

વતન : િીરમરામ

અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : અંવતમ રારિી, જરંલ

સરનામુરં : ૩, રાજમિલે ફલૅ્્ સ, આઈ.ઓ.સી. કૉલોની રોડ, 
િીરમરામ-૩૮૨ ૧૫૦.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૭૧૫-૨૩૩૫૦૫, ૦૭૯-૨૬૬૧૪૯૭૧,   
મો. ૯૮૨૫૯૩૨૩૪૩

૯૯
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નામ : પ્રફુલલચદં્ર બાલકૃષર દિે

જનમ તારીખ : ૨૪-૦૩-૧૯૪૦

જનમ સથળ : રાજકોટ

વતન : રાજકોટ

અભ્ાસ : બી.એ., એમ.એસ., એમ.બી.બી.એસ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સતય જજજ્ાસયને પરિો, રાધંીની કૂંપળો, સમનિયાતમક 
વિજ્ાન અને અધયાતમ, હય ંનફરત નિીં કરયં, ચાહરત્ય 
વનમા્ગર માટેનય ંવશષિર, સિરાજ

સરનામુરં : બી/૮, ઇનદ્રદીપ સોસાયટી, મહિલા કૉલેજ રોડ, 
જામનરર-૩૬૧ ૦૦૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૮૮-૨૭૫૬૬૫૦, (દિાખાનય)ં ૦૨૮૮-૨૫૪૨૯૩૫, 
મો. ૯૮૨૫૪૫૨૮૪૦ 

ઈ-મેઇિ : drprafulldave@yahoo.com

નામ : પ્રિીર શવનલાલ દરજી

જનમ તારીખ : ૨૩-૦૮-૧૯૪૪

જનમ સથળ : મિલેોલ

વતન : મિલેોલ, તા. રોધરા, જજ. પચંમિાલ (ગયજરાત)

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : રજની, કમલ કાનતના પરિો, ચદં્રશખેર, સૌંદયવો િજય 
જનમયા નથી, દા ય્  દયાળ, વિશ્વ એના આરંભે

સરનામુરં : ‘િારીશા’, ફુિારા પાસે, લયરાિાડા,                        
પચંમિાલ- ૩૮૯ ૨૩૦.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૭૪-૨૫૩૯૨૫, મો. ૯૮૨૫૩૫૬૫૫૧

ઈ-મેઇિ : drpravindarji@gmail.com

૧૦૧

૧૦૨
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નામ : પ્રસાદ મળૂજીભાઈ બ્હ્મભટ્ટ

જનમ તારીખ : ૦૮-૧૦-૧૯૫૧

જનમ સથળ : વિજાપયર, જજ. મિસેારા

વતન : કડી

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : બરંાળીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : નિજાતક, કથારિયી, ઘર

સરનામુરં : ૧, ડાયરેકટસ્ગ બરંલોઝ, કયલપવત વનિાસની બાજયમા,ં 
ગયજરાત ્યવનિવસતિટી કેમપસ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૯.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૬૩૦૨૧૫૬, મો. ૯૯૨૫૧૫૯૭૫૧

નામ : પ્રીવત ધનજંય કોઠી

જનમ તારીખ : ૨૨-૦૯-૧૯૫૪

જનમ સથળ : મયબંઈ (મિારાષટ્)

વતન : કચછ, માડંિી

અભ્ાસ : બી.એ. (પોચલહટકલ સાયનસ ઍનડ સાયકોલૉજી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ‘‘સિયવંસદ્ા’’, ‘‘રવત વિલાપ’’, વિષકનયા, ‘‘રાિી પાર’’

સરનામુરં : ૩૬૮, સી-૧, ૯૪, ૯મે માળે, કમ્ગષિેરિ, સાયન        
મયબંઈ-૪૦૦ ૦૩૭ (મિારાષટ્).

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૨-૨૪૦૯૩૧૦૭, મો. ૯૩૨૨૮૭૬૫૮૯

ઈ-મેઇિ : preeti44@yahoo.com

૧૦૩

૧૦૪



અનવુાદકોની માહિતી 65

નામ : ફાધર િરગીસ પૉલ
જનમ તારીખ : ૩૧-૦૫-૧૯૪૩
જનમ સથળ : એનાલલરૂ
વતન : એનાલલરૂ, કેરાલા
અભ્ાસ : બી.એ., બી.પીએચ. (પનૂા), બી.ટીએચ. (રોમ, ઇટાલી), 

હડપલોમા ઇન જના્ગચલઝમ ફ્ોમ એલએસજે, લડંન
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : મલયાલમમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી, 

હિનદી-ગયજરાતી-અંગે્જીમાથંી મલયાલમ
અનહૂદત પસુતક : એક સતોરિરાનની જેમ, How to Make LIFE Worth 

Living, Love, Youth & Family, Love is a Challenge !, 
થેચલનીરકન્ાડી : સનેિાથીલ ઓરય મલૂયિીચારમ ્, 
પ્રેમમ ્ ્યિતિમ ્કય ય્ ંબમ ્, લેખન ઔર પરિકારતિ

સરનામુરં : ગયર્જરિારી, સેંટ ઝેવિયસ્ગ કૉલેજ કેમપસ, નિરંરપયરા,
 અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૯.
ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૬૩૦૦૧૨૭, મો. ૯૪૨૮૮૨૬૫૧૮
ઈ-મેઇિ : ciss@sify.com;vpaulsj@jesuits.net

નામ : ફારૂક રઝાકભાઈ શાિ

જનમ તારીખ : ૨૪-૦૫-૧૯૬૮

જનમ સથળ : ધોરાજી, જજ. રાજકોટ

વતન : ધોરાજી

અભ્ાસ : એમ.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, પજંાબીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ચચત્ત નવય,ં ચદં્રમા પર નિો, યોચરની લલદ્દ- 
(લલેશ્વરીની દેિી)ની કાશમીરી િાખ, સોઈ સરિર ઢૂંઢી 
લહય ં(સફૂી સતં બાબા ફરીદના પજંાબી �લોક)

સરનામુરં : જેઠિા વનિાસ સામે, ચમાલી પા., િોંકળા કાઠંા ંરોડ, 
ધોરાજી-૩૬૦ ૪૧૦, જજ. રાજકોટ.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૮૨૪-૨૨૫૦૯૫

૧૦૫

૧૦૬
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નામ : બકયલ મજંયલાલ દિે

જનમ તારીખ : ૨૨-૧૧-૧૯૫૬ (બાિીસમી નિમેબર ઓરરીસો છપપન)

જનમ સથળ : િીસનરર (ઉત્તર ગયજરાત)

વતન : લીંબડી (સયરેનદ્રનરર)

અભ્ાસ : બી.એસસી., બી.એડ્ .

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : અવમતાભ બચચન (ચહરરિ)

સરનામુરં : બ્હ્મ સોસાયટી, શેરી ન.ં ૧, જૂના રેલિ ેક્રૉવસંર પાસે,

 સયરેનદ્રનરર-૩૬૩ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૭૫૨-૨૨૩૫૦૦, મો. ૯૪૨૭૭૧૬૭૬૮

નામ : બળિતંરાય શાનનતલાલ જાની

જનમ તારીખ : ૨૪-૦૫-૧૯૫૧

જનમ સથળ : જસદર, જજ. રાજકોટ

વતન : કમળાપયર

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : શલૈી વિજ્ાન, એ ડોલસ િાઉસ

સરનામુરં : ‘તીથ્ગ’, ૨૬૪, જનકપયરી, ્યવનિવસતિટી રોડ,

 રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૮૧-૨૫૭૭૯૯૮, મો. ૯૮૨૫૦૭૫૦૯૮

ઈ-મેઇિ : balwantraijani@yahoo.com

૧૦૭
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નામ : બાલકદાસ જીિરદાસ કાપડી

જનમ તારીખ : ૦૫-૦૨-૧૯૪૧

જનમ સથળ : ચબલખા, તા.જજ. જૂનારઢ

વતન : ચબલખા, તા.જજ. જૂનારઢ

અભ્ાસ : પ્રથમ િષ્ગ વિનયન

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, મરાઠીમાથંી ગયજરાતી, 
પજંાબીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : વશકાર કથાઓ ભાર ૧થી ૪, ્યરપયરયષ નેિરય, 
રાજેનદ્રબાબય : વયનકતતિ દશ્ગન, ચચર યૌિના, ચબંલનો 
આતકં, ચબંલનય ં લોિી, ફલિા, પોતપોતાના ફોકસ, 
સપનાની તાજપોથી, શકય ંતલા, છેલ ઔર છલો

સરનામુરં : ચબલનાથ સોસાયટી, બરફના કારખાનાિાળી શરેી,

 મય. ચબલખા, જજ. જૂનારઢ-૩૬૨ ૧૧૦.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૮૫-૨૬૮૩૨૫૭, મો. ૯૮૨૫૯૦૧૪૯

નામ : ચબન ય્  ચરરધરલાલ ભટ્ટ

જનમ તારીખ : ૧૮-૦૯-૧૯૫૪

જનમ સથળ : જોધપયર, રાજસથાન

વતન : કંથાહરયા, તા. લીંબડી

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : બીજાના પર, દા ય્  દયાલ, ફચરશ્વરનાથ રેણય

સરનામુરં : ‘સયરતા’, એ-૧૧, નેમીશ્વર પાક્ગ , તપોિન પાસે,           
મય. અમીયાપયર-૩૮૨ ૪૨૪, જજ. રાધંીનરર.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૩૨૭૬૮૫૪

૧૦૯
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નામ : ચબવપન કાનનતલાલ પટેલ

જનમ તારીખ : ૦૧-૦૭-૧૯૫૩

જનમ સથળ : દેરિોજ, જજ. અમદાિાદ

વતન : દેરિોજ

અભ્ાસ : બી.એ., બી.એડ્ ્ .

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : અસયૂા

સરનામુરં : ૧૮, આરોિી વિલા, ૨૦૦ ફૂટ સરદાર પટેલ હરંર રોડ, 

બોપલ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૫૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૬૭૪૬૬૦૨

નામ : ચબવપન િલલભદાસ આશર

જનમ તારીખ : ૧૫-૦૬-૧૯૫૮

જનમ સથળ : કાલાિડ (શીતલા)

વતન : કાલાિડ

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : શ્રી ગયરયજી : વયનકતતિ અને કૃવતતિ

સરનામુરં : ‘સરરમ’, એમ-૧/૧૩, રયરલ િાઉવસંર બોડ્ગ,     
કાલાિાડ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૮૧-૨૫૬૨૭૮૪, (ઑ.) ૨૫૮૮૧૨૫

૧૧૧
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નામ : બેનજાવમન સયલેમાન સયિાવતતિક

જનમ તારીખ : ૦૬-૦૮-૧૯૪૪

જનમ સથળ : કયિા, તા. દશક્રોઈ, જજ. અમદાિાદ

વતન : ખભંોળજ

અભ્ાસ : ઓલડ એસ.એસ.સી. (૧૯૬૨)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, 
ગયજરાતીમાથંી હિનદી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : કાળા અષિર ભેંસ બરાબર, ય્ઘ્ગટનામા ંસારિાર, यहतूदी 
जिान, Dangerous Drugs Drinks And Tobacco, 
ચામાચીહડયાને ઓળખો

સરનામુરં : ‘સયપ્રીત’, એ/૧૬, તષિવશલા સોસાયટી-૧, ચારક્યપયરી,

 ન્ ૂસમા રોડ, િડોદરા-૩૯૦ ૦૨૪.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૯૦૯૧૦૦૩૪૫

ઈ-મેઇિ : Drbenjaminsuwartic@yahoo.com

નામ : ભરિતીકયમાર િરરોવિંદ શમા્ગ ‘ભરીરથ’, ‘વનલલેપ’

જનમ તારીખ : ૩૧-૦૫-૧૯૩૪

જનમ સથળ : સયરત

વતન : સયરત

અભ્ાસ : બી.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સાત ્યરોસલાિ િાતા્ગ, અષાઢનો એક હદિસ,       

આલોક પિ્ગ

સરનામુરં : ૧૦/૧૭૪૦, દેસાઈ પોળ, એની બેસનટ રોડ,          

સયરત-૩૯૫ ૦૦૩.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૬૧-૨૫૯૯૨૦૭, (ઑ.) ૨૪૭૮૭૦૩, ૨૪૭૮૭૦૫
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નામ : ભરીરથ આર. બ્હ્મભટ્ટ

જનમ તારીખ : ૦૫-૦૧-૧૯૫૪

જનમ સથળ : નાદરી, જજ. રાધંીનરર

વતન : નાદરી, જજ. રાધંીનરર

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સમવૃતકળશ

સરનામુરં : એ/૩, ્ યવન. સટાફ કૉલોની, િલલભવિદ્ાનરર-૩૮૮ ૧૨૦.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૯૨-૨૩૨૭૬૦, મો. ૯૮૭૯૫૨૩૨૭૬

ઈ-મેઇિ : brbrahmbhatt@gmail.com

નામ : ભરીરથ રવતલાલ દેસાઈ

જનમ તારીખ : ૨૪-૦૪-૧૯૫૪

જનમ સથળ : િીલેપાલા્ગ, મયબંઈ

વતન : મજીરામ, તાલયકે– ચીખલી, જજલલે– નિસારી

અભ્ાસ : બી.કોમ., એલએલ.બી., જી.એ.એસ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ... ઔર દેશ બટં રયા, વિભાજનની કરયરાવંતકા,       
ડૉ. િડેરેિાર

સરનામુરં : રામવનિાસ, બચળયાદેિના મહંદર પાસે, કાકંહરયા, 
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૨૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૫૪૩૪૫૪૯, મો. ૯૮૨૫૬૭૯૭૭૧

ઈ-મેઇિ : brdsadhana@gmail.com

૧૧૫
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નામ : ભદ્રા િડરામા ‘ભદ્રા પટેલ’
જનમ તારીખ : ૩૧-૦૩-૧૯૪૦
જનમ સથળ : ઝાઝંીબાર, ટાનઝાનીઆ
વતન : લડંન, ્ય.કે.
અભ્ાસ : બી.એ., (લોન), હડપલોમા એજ્ય. (િસેટ આહફ્કા), 

હડપલોમા લાઇબ્ેરી અને ઇનફોમલેશન સાયનસ (લોન)
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી
અનહૂદત પસુતક : Working & Living in Britom*, KEYA ASHRAF, HENRI-

ETTE 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. PRIEST-
LEY, BERNARD ASHLEY, DAVID MITCHELL, EATTARD 
& R. HOLLAND, MIRA KAPUR, H. BARKOW & L. FIN-
LAY, 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 JOO-
HYE, 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

સરનામુરં : 72 A, LONE LANE, ICKENHAM, UXBRIDGE UBIO SSY., U.K.
ફોન / મોબાઇિ નરંબર : +44 (7875959708)
ઈ-મેઇિ : bhadra.v@btinlernet.com

૧૧૭
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નામ : ભદ્રા્ય વિનાયક િછરાજાની

જનમ તારીખ : ૧૯-૦૯-૧૯૫૫

જનમ સથળ : રાજકોટ

વતન : રાજકોટ

અભ્ાસ : બી.એસસી., એમ.એડ્ ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : નારમચર

સરનામુરં : પ્રેમમહંદર, નમ્ગદા પાક્ગ-૪, અમીન માર્ગ, કાલાિડ રોડ 
પાસે, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૮૯૮૯૨૦૩૩૩

ઈ-મેઇિ : bhadraya2@gmail.com

નામ : ભાનયમતી એચ. શાિ

જનમ તારીખ : ૦૬-૦૧-૧૯૪૩

જનમ સથળ : મોરબી

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, પજંાબીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : તેરમો સરૂજ, નરરિધ ૂ

સરનામુરં : ૯, હરધમ બરંલોઝ, મચરરતનમ ્ બરંલોઝની બાજયમા,ં 
િાસરા, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૬૬૨૦૯૭૬, મો. ૯૪૨૮૪૯૮૫૨૧
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નામ : ભારતી રમરલાલ દલાલ

જનમ તારીખ : ૨૫-૦૫-૧૯૪૦

જનમ સથળ : િડોદરા

વતન : િડોદરા

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી. (ગયજરાતી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ઇતરજન, ફકીર મોિન સેનાપવત

સરનામુરં : ‘વશિ-રતન’, અખાડા સામે, બાજિાડા                         
િડોદરા-૩૯૦ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૫-૨૪૧૦૧૩૩

નામ : ભપૂેનદ્ર હિંમતલાલ શઠે ‘નીલમ’

જનમ તારીખ : ૦૪-૧૨-૧૯૪૮

જનમ સથળ : જામનરર

વતન : જામનરર

અભ્ાસ : બી.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી હિનદી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : નાયાબ નરમે, વરિિેરી રઝલ, પ્રેમ

સરનામુરં : બી-૫, અંબાચલકા અૅપાટ્ગમૅનટ, મહિલા કૉલેજ પાસે, 
જામનરર-૩૬૧ ૦૦૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૮૮-૨૭૫૬૦૫૯, (ઑ.) ૨૫૬૪૪૩૭,        
મો. ૯૪૨૬૭૧૧૩૭૨

૧૨૦
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નામ : મચરભાઈ કામરાજભાઈ પ્રજાપવત

જનમ તારીખ : ૦૧-૦૫-૧૯૪૭

જનમ સથળ : ચારસમા

વતન : અલોડા, જજ. મિસેારા

અભ્ાસ : એમ.એ. (ગય.્ય.), એમ.એ. (્ય.કે.)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : Inflibnet's SOUL

સરનામુરં : એફ-૧/૬, ઑહફસસ્ગ ફલૅ્્ સ, િમેચદં્રાચાય્ગ ઉત્તર 
ગયજરાત ્યવનિવસતિટી કમ્ગચારી આિાસ, ્યવન. રોડ, 
પાટર-૩૮૪ ૨૬૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૭૬૬-૨૩૨૬૩૯, (ઑ.) ૨૨૨૭૪૪, ૨૩૦૪૨૭, 
મો. ૯૯૨૫૦૪૬૨૦૫

નામ : મધયસદૂન પારેખ

જનમ તારીખ : ૧૪-૦૭-૧૯૨૩

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : સયરત

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : અમેહરકન સમાજ, િનેટ્ીજેમસની િાતા્ગઓ, આધયવનક 
ભારતમા ંસામાજજક પહરિત્ગન

સરનામુરં : એ/૩, ચલંકન ફલૅટ, ઉત્તમનરર બરીચા સામે, 
મચરનરર, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૫૪૬૨૪૧૩

૧૨૨
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નામ : મધયસદૂન એમ. વયાસ

જનમ તારીખ : ૧૦-૦૫-૧૯૬૫

જનમ સથળ : નારપયર, તા. કાલાિડ, જજ. રાજકોટ

વતન : જામનરર

અભ્ાસ : એમ.એ. (સસંકૃત), પીએચ.ડી. (શૈિઉપવનષદો –     
એક અધયયન)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી સસંકૃત

અનહૂદત પસુતક : ‘રામકીવતતિ મિાકાવય’

સરનામુરં : A/203, વ ૃદંાિન અૅપાટ્ગમૅનટ, નિજીિન ચોક, 
મોડાસા-૩૮૩ ૩૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૭૭૪-૨૪૪૮૫૩, મો. ૯૪૨૭૬૯૩૫૫૪

ઈ-મેઇિ : vyasmm.10@gmail.com

નામ : મધયસદૂન િલલભદાસ ઠાકર ‘મધય રાય’

જનમ તારીખ : ૧૬-૦૭-૧૯૪૨

જનમ સથળ : જામખભંાચળયા

વતન : જામખભંાચળયા

અભ્ાસ : એમ.એ. (હક્રએહટિ રાઇહટંર), કોવિદ

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : કિાન

સરનામુરં : 201, St. Pauls Ave, APT. 17-W, Jersey City,           
nj 07306, U.S.A.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૧-૨૦૧-૭૯૨-૬૩૨૩; ફેકસ : ૦૭૯-૨૩૨૩૩૬૦૧

ઈ-મેઇિ : madhu.thaker@yahoo.com

૧૨૪

૧૨૫
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નામ : મનસયખલાલ વ્રજલાલ જોશી

જનમ તારીખ : ૨૫-૧૧-૧૯૩૭

જનમ સથળ : જેતપયર (કાઠીનય)ં

વતન : જેતપયર (ગયજરાત)

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી. (સસંકૃત-િદેાતં)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી સસંકૃત

અનહૂદત પસુતક : શ્રીમદણયભાષયભાષયાપ્રકાશ (ટીકા) (વરિસરૂિી) 
(સહટપપર), રોકયલાષટક, શ્રીમ્્ ભારિત-સકંધ-૧, 
શ્રીધરી તથા સયબોવધકની (સહટપપર), સનતસયજાતીય 
(સહટપપર), શાહંડલય સરૂિ (સહટપપર), સૌંદય્ગલિરી 
(દશ ટીકાઓ) (સહટપપર), રોપીરીત (સોળ ટીકાઓ) 
(સહટપપર), મચરરતનઆલા (સહટપપર), લચલતાસિસ્ર 
નામ (સહટપપર), બ્હ્મચબં ય્પવનષક (સહટપપર), 
બ્હ્મોપવનષકત (સહટપપર), વનતયાષોડવશકાપર્ગિ 
(સહટપપર), િેરીસિંાર, બ્હ્મસરૂિશાકંરામષય 
(સહટપપર), શ્રીભાષય (૧-૧૧), (સહટપપર), आिा, 
कोडकसत, मरुः, आमासीमतृयोुः र्ीतं, प्रशनुः, िषैणिजनुः, 
रोचत े विशिरु्रिे, ितूनयभमदं सरबे, सकलसषृटौ, निै 
पचृछतु, चकद्द्रकया, जार्ररतिा, र्ांधीजीवयानुिादुः

સરનામુરં : રાયરિીકૃપા, એ/૨૯, આલાપ ગ્ીનવસટી, રૈયા રોડ,

 રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૮૧-૨૫૮૩૫૧૦

૧૨૬
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નામ : મનસયખલાલ િહરલાલ ઉપાધયાય ‘પ્રિીર ઉપાધયાય’
જનમ તારીખ : ૦૧-૦૧-૧૯૨૯
જનમ સથળ : િીરપયર, લાઠી
વતન : લાઠી, તા. લાઠી, જજ. અમરેલી
અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ ., એસ.ટી.સી., સી.એમ.
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી, 

હિનદીમાથંી ગયજરાતી
અનહૂદત પસુતક : સયખ ચચરંતન ભાર ૧, Parents Know your Children, 

પ્રાર ચચહકતસા, ચચદાનદં ચોબેકી ચચઠ્ઠીમા,ં Adventure 
of Anavde Ietct Prudential Insurancegehe*, સયખ 
ચચરંતન ભાર ૨

સરનામુરં : ૧૩-એ, આશીિા્ગદ પલૉટ ન.ં ૩૫૩-બી-૧૪, િલલભ 
બાર લેન, સાઈંબાબા લેન, ઘાટકોપર (પિૂ્ગ),      
મયબંઈ-૪૦૦ ૦૭૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૨-૨૫૦૬૯૧૨૫, મો. ૯૮૨૦૫૫૧૦૧૯

નામ : મનોજકયમાર િહરલાલ જોશી

જનમ તારીખ : ૦૬-૦૪-૧૯૬૩

જનમ સથળ : રારાકંડોરરા

વતન : ઉપલેટા

અભ્ાસ : એમ.એ., એમ.હફલ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : િવસયત

સરનામુરં : ‘મા્દૃીપ’, પચંિટીનરર, સોરહઠયા પ્રજાપવત િાડી 
સામે, પાના નિા માર્ગ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૯૪૨૬૨-૪૨૧૧૧

૧૨૭

૧૨૮
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નામ : મનોિરલાલ પરમારદંદાસ આહયજા

જનમ તારીખ : ૧૬-૦૪-૧૯૬૨

જનમ સથળ : િથંલી, જજ. જૂનારઢ

વતન : જૂનારઢ

અભ્ાસ : બી.એસસી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : વસંધીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી વસંધી

અનહૂદત પસુતક : ઘર ગ્િર, વસંધી ભાષા, શળૂીએ લટક્ ય ંસતય; પાચં 
વસંધી િાતા્ગઓ

સરનામુરં : આહયજા ચેમબસ્ગ, સૈયદિાડા, જૂનારઢ-૩૬૨ ૦૦૧.

નામ : મિનેદ્ર અમતૃલાલ દિે

જનમ તારીખ : ૦૭-૦૪-૧૯૩૩

જનમ સથળ : કલોલ (ઉત્તર ગયજરાત)

વતન : િાલમ (ઉત્તર ગયજરાત)

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી, અિધીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સયનદરકાડં, રામની અરણયયારિા, એ જ

સરનામુરં : પલૉટ ન.ં ૬૮૬, ૩-સાકેત ફલૅટસ, સેકટર-૨૧, 
રાધંીનરર-૩૮૨ ૦૨૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૧-૨૩૨૨૪૪૪૮, મો. ૯૩૨૮૯૯૨૫૮૫

૧૨૯

૧૩૦
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નામ : મિનેદ્ર ઝિરેચદં મેઘારી

જનમ તારીખ : ૨૦-૦૬-૧૯૨૩

જનમ સથળ : મયબંઈ

વતન : ભાિનરર

અભ્ાસ : ઇનટર આ્્્ગ્સ

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : જિાળા, કોનહટહક, વતબેટના ભીતરમા,ં ભાઈબધં, 
તળાિડીને આરે

સરનામુરં : પો.બૉ.ન.ં ૨૩, સરદારનરર, ભાિનરર-૩૬૪ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (ઓ.) ૦૨૭૮-૨૫૬૬૪૦૨

નામ : મિનેદ્ર રેિાશકંર વરિિદેી

જનમ તારીખ : ૨૧-૦૩-૧૯૩૩

જનમ સથળ : ભડંાહરયા (ભાિનરર)

વતન : ભડંાહરયા

અભ્ાસ : એમ.એ. (ઈકોનોવમક), બી.કોમ., એલએલ.બી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : રાજા રામમોિન રાય, સિામી વિિકેાનદં, કાયા

સરનામુરં : બલૉક ન.ં ૨૧-૩, ‘એલ’ કૉલોની, સિજાનદં કૉલેજ 
પાસે, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૬૩૦૬૭૪૦

૧૩૧

૧૩૨



80 અનવુાદકોની માહિતી

નામ : મિનેદ્રપ્રસાદ િરજીિનદાસ જાની
જનમ તારીખ : ૦૫-૦૬-૧૯૫૨
જનમ સથળ : મય. ધડકર, તા. પ્રાવંતજ, જજ. સાબરકાઠંા
વતન : મય. ધડકર, તા. પ્રાવંતજ, જજ. સાબરકાઠંા
અભ્ાસ : બી.એ.
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી, 

ગયજરાતીમાથંી હિનદી
અનહૂદત પસુતક : જજન શાસન કે ચમકતે હટરે, ્ યલસીકૃત રામચહરતમાનસ, 

પજૂા પ્રકાશ, િનયમાનપ્રસાદજીના ંપ્રિચનો, ચડંીપાઠ, 
શ્રી વશિ મિાપયરાર (સચંષિપત), વરિષન્ષટશલાકા 
મિાપયરયષ ચહરરિ, શ્રીમ્્  ભરિ્્ રીતા, શ્રીમ્્  
ભારિત સચંષિપત (ટીકા)

સરનામુરં : બી-૭/૧૦, સીમધંર એનકલેિ, જનતાનરર રોડ, 
ઘાટલોહડયા, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૬૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૨૭૭૬૦૪૨૨૬
ઈ-મેઇિ : mjani052@gmail.com

નામ : મિશે મારેકલાલ દિે

જનમ તારીખ : ૨૭-૦૯-૧૯૩૨

જનમ સથળ : ભલરામડા, સયરેનદ્રનરર, જજ. સૌરાષટ્

વતન : લીંબડી, જજ. સયરેનદ્રનરર

અભ્ાસ : એમ.એ., એલએલ.બી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, 
સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : અનયધિવન, અનયરરન*, િાસયશરદની સાથ,ે રિીનદ્ર 
ઓકા મબો પરિાિલી, ગયનેરાર ૧, મિાભારત કથા 
સષંિેપ-સકંલન, પ્રેયસ્ગ, કૉફી બ્ેક

સરનામુરં : ૧, િનશ્રી સોસાયટી, ડ્ાઇિ-ઇન-રોડ, ઉ્્ રમ સકલૂ 
સામે, થલતેજ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૫૪.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૨૬૮૫૧૧૧૭, મો. ૯૪૨૭૬૦૬૯૫૬

ઈ-મેઇિ : mdave.swaman@gmail.com

૧૩૩

૧૩૪
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નામ : મિશેચદં્ર જીિરામભાઈ પડં્ા

જનમ તારીખ : ૧૨-૦૩-૧૯૩૬

જનમ સથળ : બાકોર, જજ. પચંમિાલ

વતન : મય. બાકોર, તા. ખાનપયર, જજ. પચંમિાલ, ગયજરાત

અભ્ાસ : એમ.એ., એલએલ.બી., પીએચ.ડી.

 (વિદ્ાિાચસપવત-ગજૂરાત વિદ્ાપીઠ - અમદાિાદ)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : હકરંતન, વસંધી હકતાબ, મારફત સારર, છોટા 
ક્યામતનામા, બડા ક્યામતનામા, અષટ પ્રિર પજૂા 
વિવધ

સરનામુરં : ૫૪/૨, સેકટર-૩ ન્.ૂ રાધંીનરર-૩૮૨ ૦૦૬.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૪૦૯૬૦૧૩૩૯

નામ : મજંયલાબિને િાદાભાઈ બાપોદરા

જનમ તારીખ : ૦૪-૦૬-૧૯૬૮

જનમ સથળ : ઉપલેટા

વતન : પોરબદંર

અભ્ાસ : એસ.એસ.સી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : એકલો પવથક

સરનામુરં : D-20, ચબરલા સારર કૉલોની, પોરબદંર-૩૬૦ ૫૭૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૮૬-૨૨૧૦૪૪૯, મો. ૯૯૭૮૩૯૬૩૬૪

૧૩૫

૧૩૬
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નામ : મયકેશભાઈ પ્રભયદાસ પડં્ા

જનમ તારીખ : ૧૭-૧૧-૧૯૫૭

જનમ સથળ : શાિપયરા (રાજસથાન)

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : બી.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : સપીડ બ્ેકર

સરનામુરં : સી/૩૦૨, રોવિંદ પલાઝા, હકરરપાક્ગ , નિા િાડજ,

 અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૩.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૭૫૫૩૫૪૩, મો. ૯૩૭૬૨૬૬૫૬૨

ઈ-મેઇિ : mukeshpandya17@gmail.com

નામ : મોિન દાડંીકર

જનમ તારીખ : ૦૯-૧૧-૧૯૩૨

જનમ સથળ : દાડંી, તા. જલાલપોર

વતન : દાડંી

અભ્ાસ : સનાતક, બી.એડ્ ., એમ.એડ્ .

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : મનટોની શ્રેષઠ િાતા્ગઓ, એક મેલી ચાદર, ખાનાબદોશ, 
ખયલલા પરે યારિા, મારી કરમકથા, કેટલા ંપાહકસતાન, 
કથા કિો ઉિ્ગશી, પિલેો ચરરમીહટયો, કમલેશ્વર મારા 
િમસફર, સળરતી નદી

સરનામુરં : પો. દાડંી-૩૯૬ ૪૩૯, તા. જલાલપોર, જજ. નિસારી.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૬૩૭-૨૨૩૫૩૭

૧૩૭

૧૩૮
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નામ : મોિનલાલ પટેલ

જનમ તારીખ : ૩૦-૦૪-૧૯૨૭

જનમ સથળ : પાટર

વતન : પાટર (ઉ.ગય.)

અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ ., એસ.ટી.સી., રાષટ્ભાષા રતન

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : મોપાસાનંી શ્રેષઠ િાતા્ગઓ, Millennium History of 
Patan, Bhaktamar Stotra ફકત C.D. માં

સરનામુરં : ૫૦૧/૨૧, સતયાગ્િ છાિરી સોસાયટી, સેટેલાઇટ 
રોડ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૬૮૬૨૫૯૮, મો. ૯૯૦૪૪૮૦૫૨૨

નામ : યજ્ેશ રમેશચદં્ર દિે

જનમ તારીખ : ૨૪-૦૩-૧૯૫૪

જનમ સથળ : રાજકોટ

વતન : રાજકોટ

અભ્ાસ : એમ.એસસી., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : જાપાનીઝ િાઈકય

સરનામુરં : ‘સ્્્ગયરય િદંના’, ૩, બી/૩૦૨, રીંર રોડ,              
રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૮૧-૨૫૮૪૫૩૩, મો. ૯૪૨૬૯૪૯૧૩૧

૧૩૯

૧૪૦
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નામ : યશિનતરાય દેિશકંર મિતેા
જનમ તારીખ : ૧૯-૦૬-૧૯૩૮
જનમ સથળ : લીલાપયર
વતન : લીલાપયર, તા. લખતર, જજ. સયરેનદ્રનરર
અભ્ાસ : બી.એ. (૧૯૬૧), હિનદી વિનીત (૧૯૫૭)
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, પજંાબીમાથંી ગયજરાતી, 

હિનદીમાથંી ગયજરાતી, મરાઠીમાથંી ગયજરાતી, 
બરંાળીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : કોહિનરૂ, રાધંારી, વિશ્વ શ્રેષઠ િાતા્ગઓ, લોપા, શયામ, 
ચનદ્રના પેટાળમા,ં ગયરિરની અજબ સફર, સપત 
સમદંર પાર, જિામંદવોના જરં, રઝળતો રાજિી, 
જયરાવસક પાક્ગ , ય્ વનયાની સફર, િારસદાર

સરનામુરં : ૪૭/એ, નારાયરનરર સોસાયટી, પાલડી,
 અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૭.
ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૬૬૩૫૬૩૪, મો. ૯૪૨૮૦૪૬૦૪૩
ઈ-મેઇિ : yeshwant.mehta.1938@gmail.com

નામ : યાસીન દલાલ

જનમ તારીખ : ૦૯-૦૧-૧૯૪૪

જનમ સથળ : ઉપલેટા

વતન : ઉપલેટા

અભ્ાસ : એમ.એ., એલએલ.બી., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સઘંષ્ગના ંિષા્ગે

સરનામુરં : ૫, સૌરાષટ્ કલાકેનદ્ર સોસાયટી, વનમ્ગળા કોનિનેટ રોડ, 
રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૮૧-૨૫૭૫૩૨૭, મો. ૯૯૧૩૫૫૨૬૦૯

૧૪૧

૧૪૨
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નામ : ્યિા રામદાસ ઐયર ‘અરૂપસેન’

જનમ તારીખ : ૩૦-૦૮-૧૯૬૫

જનમ સથળ : સયરેનદ્રનરર

વતન : ધારંધા

અભ્ાસ : બી.એ., એમ.એસ. આ્યિલેદાચાય્ગ

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : એક અસાધારર ઘટના, આનદં મઠ, સીતારામ, 
ભારતીય વિજ્ાન કથાઓ, ૨૧મી સદીની વિજ્ાન 
કથાઓ

સરનામુરં : બી-૩/૬, કેશિ પાક્ગ , ચીફ જન્સટસ બરંલો સામે, 
બોડકદેિ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૬૭૫૩૭૬૯, મો. ૯૮૨૪૨૭૧૦૭૨

ઈ-મેઇિ : yovaiyer@notmail.com

નામ : યોરેનદ્ર જમનાદાસ પારેખ

જનમ તારીખ : ૧૧-૦૨-૧૯૬૯

જનમ સથળ : મય. ઊંચડી, તા. ધધંકૂા

વતન : બરિાડા, (ઘલેા શાિ)

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : આચાય્ગ મિાપ્રજ્

સરનામુરં : ૬, અમરનાથ અૅપાટ્ગમૅનટ, પ્રાથવમક આરોગય કેનદ્ર 
પાસે, મેમનરર-૩૮૦ ૦૫૨.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૮૩૫-૨૮૪૧૨૬, મો. ૯૮૨૫૭૯૧૩૧૬, 
૯૪૨૭૯૦૩૫૩૬

૧૪૩

૧૪૪
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નામ : યોરેશ ગયરિતંરાય વરિકમારી

જનમ તારીખ : ૨૪-૧૨-૧૯૫૪

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : ધારંધા (સૌરાષટ્)

અભ્ાસ : સનાતક (બી.કોમ.)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : પચંિટી

સરનામુરં : ૫૫, સાકેત રૉ િાઉવસસ વિ-૩, મકરબા રોડ, બકેરી 
સીટી, િજેલપયર, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૫૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૯૨૯૬૬૫૮, મો. ૯૯૭૯૨૪૨૪૫૧

ઈ-મેઇિ : yogitrikmani@gmail.com

નામ : યોરેશ ભાનયપ્રસાદ જોષી

જનમ તારીખ : ૦૩-૦૭-૧૯૫૫

જનમ સથળ : મિસેારા

વતન : મિસેારા

અભ્ાસ : એમ.એસ.સી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : મતૃ્ય સમીપે, પતરંની પાખંે

સરનામુરં : બી-૩૦૩, અજય ્ગન ગ્ીનસ, મેનારિ િૉલ પાસે, 
ઘાટલોહડયા, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૬૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૭૬૨૧૨૭૫, મો. ૯૪૨૭૬૦૯૮૨૫

૧૪૫

૧૪૬
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નામ : યોસેફ મેકિાન

જનમ તારીખ : ૨૦-૧૨-૧૯૪૦

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : માલાિાડા, માતર

અભ્ાસ : એમ.એડ્ ., બી.એડ્ ., ગયજ. ્યવન.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ધ સામસ ભનકત-પદો પ્રવશષટ રચનાઓ, િાતા્ગઓ

સરનામુરં : સી/૪, સનશાઇન અૅપાટ્ગમૅનટ, જાહ્્નિી િોટલ પાસે, 
ડૉ. રાધાકૃષરન્ ્માર્ગ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૬૩૦૭૩૯૮, મો. ૯૮૨૪૧૭૬૬૭૫

નામ : રઇશ મનીઆર

જનમ તારીખ : ૧૯-૦૮-૧૯૬૬

જનમ સથળ : હકલલા પારડી

વતન : હકલલા પારડી, જજ. િલસાડ

અભ્ાસ : એમ.ડી. (વિહડયાટ્ીકસ)*

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ઉ્ૂ્ગમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : કેટલાકં કાવયો કૈફી આજમી, તરકશ, આિો કે સિપન 
િરીએ કોઈ, બધં કવિની પેલે પાર

સરનામુરં : ૬ B, રતનસારર અૅપાટ્ગમૅનટ, શારદાયતન સકલૂની 
પાછળ, ચાદંની ચોક પાસે, પીપલોદ, સયરત-૩૯૫ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૧-૨૭૨૦૭૬૫, મો. ૯૮૨૫૧૩૭૦૭૭

ઈ-મેઇિ : amiraeesh@yahoo.co.in

૧૪૭

૧૪૮
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નામ : રરછોડભાઈ િીરાભાઈ િરકર ‘સનેિસિરૂપ’

જનમ તારીખ : ૦૧-૦૬-૧૯૫૪

જનમ સથળ : લાલમાડંિા

વતન : લાલમાડંિા, તા. કપડિજં, જજ. ખેડા-૩૮૭ ૬૫૦

અભ્ાસ : બય.અ.પ્ર. એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સયલસી મયકતાિલી, દચલત સાહિતય આંદોલન, 

મિામાનિ ટૉલસટૉય, દા ય્ન ય ંજીિન દશ્ગન, વશષિર : 

ઓશોની દ્રન્ષટએ, દચલત ડેપ્યટી કલેકટર, છાપરયં, એઠય ં

સરનામુરં : ‘પ્રકૃવત’, મારૂવત સોસાયટી, શાવંતવનકેતન પાસે, ઢાકં 

માર્ગ, ઉપલેટા, જજ. રાજકોટ-૩૬૦ ૪૯૦ (ગયજરાત).

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૮૨૬-૨૨૩૫૮૫, મો. ૯૪૨૮૫૮૫૯૪૩

ઈ-મેઇિ : rhVankar snehswarup@gmail.com

નામ : રમર કાનનતલાલ સોની

જનમ તારીખ : ૦૭-૦૭-૧૯૪૬

જનમ સથળ : ચચરિોડા, તા. ઈડર (સાબરકાઠંા)

વતન : ચચરિોડા

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી. (ગયજરાતી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : તોત્તો ચાન

સરનામુરં : ૧૮, િમેદીપ સોસાયટી, દીિાળીપયરા, જૂના પાદરા 
રોડ, િડોદરા-૩૯૦ ૦૧૪.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૫-૨૩૫૭૧૮૭, મો. ૯૨૨૮૨૧૫૨૭૫

ઈ-મેઇિ : ramansoni46@gmail.com

૧૪૯

૧૫૦
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નામ : રમરલાલ હિંમતલાલ પાઠક ‘િાચસપવત’

જનમ તારીખ : ૩૦-૦૭-૧૯૨૨

જનમ સથળ : રાજરઢ (રોઠ)

વતન : રાજરઢ (રોઠ), જજ. પચંમિાલ

અભ્ાસ : એમ.એ. (ગયજરાતી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ટોહકયોથી ઇમફાલ, ચેનેકાની શ્રેષઠ િાતા્ગઓ, ધીરે િિ ે
છે દોજ ભાર ૨, હય ં કેમ વનરીશ્વરિાદી છ,ં 
મનમિાસારરની ભ ૂરં લીલા

સરનામુરં : એ-૪, નટરાજ અૅપાટ્ગમૅનટ, પા-જી કૉમપલૅકસ, 
સરદારબાર, બારડોલી-૩૯૪ ૬૦૧ (જજ. સયરત).

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૨૨-૨૨૨૧૭૬, મો. ૯૯૨૫૮૬૨૬૦૬

નામ : રમરીક જીિરાજભાઈ સોમેશ્વર

જનમ તારીખ : ૦૨-૦૧-૧૯૫૧

જનમ સથળ : આડેસર (કચછ)

વતન : અંજાર (કચછ)

અભ્ાસ : બી.એ. (હફલસફૂી), એમ.એ. (ગયજરાતી-હિનદી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ઝઝંાિાત િચચે ફૂલ, જળરીત, સમયને સિૂા નિીં દઉં

સરનામુરં : કા્મી : ‘પલલિ’, જી.ઈ.બી., ઑહફસ સામે, માનિ 
કૉમપલૅકસ પાછળ, નિા અંજાર (કચછ)-૩૭૦ ૧૧૦. 
િાિ : સી-૨, સસંકૃત ટેનામૅન્્ સ, સી.એચ. વિદ્ાલય 
સામે, પારસ બરંલા પાછળ, રોરિી, પો. સયભાનપયરા, 
િડોદરા-૩૯૦ ૦૨૩.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૮૩૬-૨૪૩૮૪૮, મો. ૯૪૨૯૩૪૨૧૦૦

૧૫૧

૧૫૨
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નામ : રમેશ ભાઈલાલ શાિ

જનમ તારીખ : ૧૪-૧૧-૧૯૩૬

જનમ સથળ : દેરિોજ, જજ. અમદાિાદ

વતન : દેરિોજ

અભ્ાસ : એમ.એ. (અથ્ગશાસ્ત)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : અથ્ગશાસ્તના વસદ્ાતંો અને કાયા્ગતમક, પથૃક્કરર, 
ગયજરાતની ગ્ામીર અથ્ગવયિસથા

સરનામુરં : બી-૭, પરૂલેશ્વર ફલૅ્્ સ, ગયલબાઈ ટેકરા, 
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૬૩૦૧૨૬૫, ૨૬૬૦૬૦૪૬

નામ : રમેશ રવતલાલ દિ ે‘તરયર પ્રભસહૂર’

જનમ તારીખ : ૦૧-૦૯-૧૯૪૭

જનમ સથળ : ખભંલાિ

વતન : ખભંલાિ

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : જાયસી

સરનામુરં : ‘િશૈાખ’, ૨/૨, િીમાનરર, સેટેલાઇટ રોડ, 
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૬૭૪૦૧૨૪

૧૫૩

૧૫૪
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નામ : રમેશચદં્ર મરંળભાઈ વરિિેદી

જનમ તારીખ : ૨૩-૦૬-૧૯૩૪ (તેિીસ જૂન ઓરરીસો ચોરિીસ)

જનમ સથળ : લસયનદ્રા, તા. કઠલાલ, જજ. ખેડા

વતન : લસયનદ્રા

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સમકાલીન ભારતીય િાતા્ગઓ : ૨૦ િાતા્ગઓ, ‘આંતર 
ભારતીય િાતા્ગઓ’ : ૧૬ િાતા્ગઓ

સરનામુરં : ૧૭, ્ યલસી ટાઉનવશપ, િડતાલ રોડ,                       
બાકરોલ-૩૮૮ ૩૧૫, જજ. આરદં.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૬૯૨-૨૩૨૪૧૯, ૨૩૫૦૨૨

નામ : રિીનદ્ર મરનલાલ પારેખ

જનમ તારીખ : ૨૧-૧૧-૧૯૪૬

જનમ સથળ : કલિાડા, જજ. િલસાડ

વતન : કલિાડા

અભ્ાસ : એમ.એ., બીએસસી., એલએલ.બી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : મરાઠી, હિનદી, અંગ્ેજીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ઉઠાઉરીર

સરનામુરં : ૧, ્યવનયનધારા, સર્જન સોસાયટી પાછળ, મોદી-
બરંલા, અઠિાલાઇનસ, સયરત-૩૯૫ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૬૧-૨૨૫૫૩૫૬, 
 મો. ૯૩૨૭૩૮૪૭૪૬, ૯૩૭૭૯૩૯૧૨૩

૧૫૫

૧૫૬
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નામ : રિીનદ્ર રવતલાલ અંધાહરયા

જનમ તારીખ : ૦૬-૦૭-૧૯૪૫

જનમ સથળ : ભાિનરર

વતન : ભાિનરર

અભ્ાસ : સનાતક (લોકભારતી), એમ.એ. (હિનદી), એમ.એડ્ ., 
પીએચ.ડી. (વશષિર)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, 
ગયજરાતીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : નાચયૌ બહયત રોપાલ, લોિ ેકી લાશેં, ભકતામરસાર, 
�ादि जयोनतभलिंर् सचचत्र, િકીલની ફી, અજિાળંુ, 
ભારતીય વિજ્ાન-કથાઓ, ૨૧મી સદીની વિજ્ાન 
કથાઓ

સરનામુરં : ૨૨૨૫, પજૂા પાક્ગ , િરલ િાઉસ પાસે, િાઘાિાડી રોડ, 
ભાિનરર-૩૬૪ ૦૦૨.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૭૮-૨૫૬૧૪૯૦, મો. ૯૪૨૭૭૬૬૯૨૯

ઈ-મેઇિ : rrandhariya@gmail.com

૧૫૭
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નામ : રિીનદ્ર સાકરલાલ ઠાકોર ‘અનસમતા શાિ’, ‘તનિી 
દેસાઈ’, ‘બાની બસય’, ‘સયકે્ ય’

જનમ તારીખ : ૨૬-૦૭-૧૯૨૮

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : ભરૂચ

અભ્ાસ : બી.એ., એમ.એ., એલએલ.બી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ઈસયનાટ્ય ગ્થંાિલી, શબદચબંબ-પ્રવતચબંબ, શ્રેષઠ 
વિદેશી ભયાનક કથાઓ, વિશ્વની શ્રેષઠ િાસય કથાઓ, 
સનોકનટ્ી, ધ ફોલ, જયરારી, પલેટોન કેચેટ, સો િષ્ગ 
એકલતાના, નસિસ પહરિાર રૉચબનસન, શ્રેષઠ વિદેશી 
્યદ્ કથાઓ, આઉટ સાઇડર, અપરાજેય, મારી 
આતમકથા, પવિરિ યારિા, શમરાભંેરયં, દહરયાઈ પખંી, 
સયિર્ગકર, વિશ્વ શ્રેષઠ વયાખયાનો, દેશિટો, ઈક્ગ તસકમા 
એમ બન્ય,ં વસદ્ાથ્ગ, અપ�ત, શ્રેષઠ વિદેશી પ્રેમ કથાઓ, 
કે્રમચલનના ટકોરા, શ્રેષઠ વિદેશી ભયાનક કથાઓ, 
શબદો, આહફ્કી વિદ્ાથગીનો ચીનમા ં અનયભિ, ભારત 
દશ્ગન હિનદી, સનોકનટ્ી, ધી ઓલડમેન ઍનડ ધ સી, 
પ્રાસકયઅલ ડ્યરેટનો પહરિાર ડેવિડકોપર હફલડ, ફોલ, 
ચોર અને કયત્તાઓ, આંબેડકર રચચત રિર ગ્થં, 
બાઇબલ, કમેનટ્ીર, લાર્ગરસ, મયકદ્દમો, શ્રેષઠ વિદેશી 
ચમતકાર કથાઓ

સરનામુરં : ૮, અધયાપક વમરિમડંળ સોસાયટી, પોચલટેક્્વનક, 
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૨૬૪૪૯૨૦૬

૧૫૮
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નામ : રનશમનભાઈ રોવિંદલાલ મિતેા

જનમ તારીખ : ૨૧-૦૯-૧૯૩૩

જનમ સથળ : નરોડા, અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : બી.એ. (ઑનસ્ગ)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, મરાઠીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : જે કર ઝુલાિ ેપારણય,ં કારાિાસમાથંી કીવતતિવશખરે

સરનામુરં : પ્રાઇિટે પલૉટ ન.ં ૫૭૭/૧, સેકટર-૮, 
રાધંીનરર-૩૮૨૦ ૦૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૩૨૪૫૬૫૨

નામ : રંજના િરીશ દ્વિિદેી

જનમ તારીખ : ૨૧-૦૭-૧૯૫૧

જનમ સથળ : ઊંઝા

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : અછૂત

સરનામુરં : ‘અમરયારિા’, ૪૦૪, સરસિતીનરર અમદાિાદ- ૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૬૭૪૬૮૪૮

૧૫૯
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નામ : રંવતદેિ વિનાયકરાય વરિિદેી

જનમ તારીખ : ૧૨-૧૧-૧૯૩૬

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.એ. (દ્વિતીય િર્ગ)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સર્જન - અનયસર્જન, ભાિન - અનયભાિન

સરનામુરં : ૨૪, ‘વનસર્ગ’, સૌરાષટ્ સોસાયટી, ધમૂકે્ ય માર્ગ, 
પાલડી, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૬૬૪૩૫૨૮, મો. ૯૯૦૪૭૭૭૩૧૩

નામ : રાજેનદ્ર ભોરીલાલ પટેલ

જનમ તારીખ : ૨૦-૦૮-૧૯૫૮

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.એસસી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : નદીનો રિીજો હકનારો

સરનામુરં : ૭૮, વનિાહરકા બગંલોઝ, હિંમતલાલ પાક્ગ સામે,    

આઝાદ સોસાયટી પાસે, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૩૨૭૦૨૨૭૫૫

ઈ-મેઇિ : rajendrapatel@vsni.net

૧૬૧
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નામ : રાજેનદ્રવસંિ વિજયવસંિ રાયજાદા

જનમ તારીખ : ૦૧-૦૭-૧૯૪૩

જનમ સથળ : સોંદરડા

વતન : સોંદરડા, તા. કેશોદ, જજ. જૂનારઢ

અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : રાધા માધિ, માધાસિામી મત પર પ્રિચન, 
રાધાસિામી મતના પ્રાથ્ગના અને વિનતંીના શબદો

સરનામુરં : સોંદરડા, િાયા : કેિદ્રા, તા. કેશોદ, જજ. જૂનારઢ,   
વપન : ૩૬૨ ૨૨૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૮૨૪૫૯૬૬૫૬

નામ : રાજેશ પટેલ

જનમ તારીખ : ૨૨-૧૨-૧૯૭૧

જનમ સથળ : ધરમપયર, તા. કડી, જજ. મિસેારા

વતન : કલયારપયરા

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : Kanji and Jivi : A Tragic Love Story

સરનામુરં : B/201, Saptak Apartment, Opp. : Pushpraj Tow-
er, Judges Bunglow Char Rasta, Ahmedabad.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૯૮૨૪૨૮૦૫૫૧, ૭૦૪૧૮૪૦૦૩૮

ઈ-મેઇિ : visurajeshpatel@gmail.com

૧૬૩
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નામ : રાધેશયામ શમા્ગ

જનમ તારીખ : ૦૫-૦૧-૧૯૩૬

જનમ સથળ : મય. િાિોલ, જજ. રાધંીનરર (ઉ.ગય.)

વતન : મય. રૂપાલ, જજ. રાધંીનરર (ઉ.ગય.)

અભ્ાસ : બી.એ. (ઑનસ્ગ)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : આપરો માનિીય િારસો, મલયાલય િાતા્ગઓ, 

ગ્ામોયર, જરંલના સરૂો

સરનામુરં : ૨૫, ભયલાભાઈ પાક્ગ , અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૨૨.

નામ : રાન ૂમયખજગી

જનમ તારીખ : ૦૬-૦૪-૧૯૪૯

જનમ સથળ : કલકત્તા

વતન : કલકત્તા

અભ્ાસ : સનાતક

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી હિનદી, બરંાળીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : सुरभि, चचनु मोदी का नाटय संग्ह, ચચનય મોદીનય ં
નાટક, મારખયાન કલા

સરનામુરં : १७, जे.एम. के अपाट्ममेनट, एच.टी. रोड, सुिानपुरा, 
बड़ोदरा-३९० ०२३.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૫-૨૩૪૦૮૨૩, મો. ૯૮૨૫૭૮૮૭૮૧

ઈ-મેઇિ : ranumukharji@yahoo.co.in

૧૬૫
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નામ : રામજીભાઈ માધિલાલ પટેલ

જનમ તારીખ : ૧૦-૦૮-૧૯૩૭

જનમ સથળ : ઊંઝા, જજ. મિસેારા

વતન : ઊંઝા

અભ્ાસ : સનાતક (લોકભારતી, ૧૯૫૯), પારંરત (ગજૂરાત 

વિદ્ાપીઠ, ૧૯૭૩)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, મરાઠીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ચલરશયદ્દ્ એટલે જ સતયતર ્યર, એકાદશ વ્રત, 

નસથતપ્રજ્-લષિર

સરનામુરં : B-૨૦૪, બાલેશ્વર વિિાર, સરકારી ટ્બૂિલે સામે, 

બોપલ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૫૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૪૨૯૨૦૨૧૬૬

ઈ-મેઇિ : ramsurojpatel@gmail.com

નામ : રૂપા અરવિંદભાઈ શેઠ

જનમ તારીખ : ૩૧-૧૨-૧૯૪૮

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ ., એમ.હફલ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : િજય અમારા ંવષૃિો દિરેામા ંઊરે છે, અમે શ્રીમતંો

સરનામુરં : સી-૩, સમીપ અૅપાટ્ગમૅનટ, પ્રેરરાતીથ્ગ બરંલોઝ 
વિભાર-૨ની સામે, અિધતીથ્ગ અૅપાટ્ગમૅનટની બાજયમા,ં 
જોધપયર, સેટેલાઇટ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૯૦૯૭૫૭૧, મો. ૯૯૧૩૧૫૯૩૩૪

૧૬૭
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નામ : રેખા ઉદયન શાિ
જનમ તારીખ : ૧૦-૦૧-૧૯૪૮
જનમ સથળ : જાિરા (મધયપ્રદેશ)
વતન : અમદાિાદ
અભ્ાસ : એમ.એ. (ગયજરાતી સાહિતય)
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી
અનહૂદત પસુતક : જજંદરી જીિો અને કામને મારો, હકરર બેદી સ્તીશનકત 

મારી દ્રન્ષટએ, મરજ ન ગયમાિો િજન ગયમાિો, હિં ય્  
કેલેનડરના ં સાત રિસયો, સાઈંબાબા હદવય જીિનનય ં
તેજ, સદાબતાર જીિન*, હિમાલયના મિાયોરીના 
શરરે, એક યોરીની આતમકથા શ્રી એમ., વશિના ંસાત 
રિસયો

સરનામુરં : ‘અસમાકમ ્’, ૧૬, વમવથલા સોસાયટી, શ્રેયસ ફાઉનડેશન 
સામે, આંબાિાડી, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૬૬૦૪૦૦૩, ૨૬૬૨૧૩૮૨
ઈ-મેઇિ : udayan_shah@creacentworld.com

નામ : રેણયકા શ્રીરામ સોની
જનમ તારીખ : ૧૮-૦૪-૧૯૫૪
જનમ સથળ : બાલાસોર (ઓહડસા)
વતન : ઓહડસા
અભ્ાસ : એમ.બી.બી.એસ.ડી.એ. (હડપલોમા ઇન એનેસથેવસયા)
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ઓહડયામાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી ઓહડયા
અનહૂદત પસુતક : દચષિરાિત્ગ, નનશમ, અંધહદરતં, રેિતી, મનોજદાસની 

િાતા્ગઓ, રરજીતવસંિની આંખો, શ્રેષઠ ઓહડયા 
િાતા્ગઓ, રોપીનાથ મિનનતની િાતા્ગઓ, કિવયરિી 
વિશ્વ, શતાન્બદક શ્રેષઠ ગયજરાતી કવિતા, હડષિ શતાન્બદક 
ગયજરાતી કવિતા, એમ, હડષિ શતાન્બદક ગયજરાતી રપય

સરનામુરં : રિીજો માળ, સયતહરયા િાઉસ, ભાઈકાકા ભિન, 
એચલસચબ્જ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૬.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૬૪૬૨૨૫ મો. ૯૪૨૭૫૦૮૨૯૨
ઈ-મેઇિ : renukasoni1954@gmail.com

૧૬૯
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નામ : રોહિતકયમાર રજનીકાનત દિે

જનમ તારીખ : ૨૨-૦૨-૧૯૫૪

જનમ સથળ : પાટર

વતન : ચડૂા, જજ. સયરેનદ્રનરર

અભ્ાસ : એમ.એ., સાહિતયાચાય્ગ

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : રૌરિમય જીિન (વશિખેરા-વિકાસ), મિાશ્વતેા

સરનામુરં : પલૉટ ન.ં ૧૬૪૯/૧, સેકટર-૫-સી,                       
રાધંીનરર- ૩૮૨ ૦૦૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૩૨૩૧૪૧૭, મો. ૯૪૨૮૫૦૩૧૪૦

ઈ-મેઇિ : rdave24@gmail.com

નામ : લતા રાજેનદ્ર નારાિટી

જનમ તારીખ : ૩૦-૧૨-૧૯૪૯

જનમ સથળ : નિસારી

વતન : નિસારી

અભ્ાસ : એમ.એ. (અંગે્જી-સસંકૃત), એમ.હફલ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, સસંકૃતમાથંી અંગે્જી, 
ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : जपमाला, અનશમભતૂ, Representative Short Stories 
of Suresh Joshi, એકલતા, અભાનતાનો િીંછી, Life-
signs, Support

સરનામુરં : બી-૧૦૩, રાજલક્મી સોસાયટી, જૂના પાદરા રોડ, 
રેસકોસ્ગ સક્ગલ પાસે, િડોદરા-૩૯૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૫-૨૩૫૮૯૩૨, મો. ૯૮૯૮૦૯૦૬૯૭

ઈ-મેઇિ : lrnanavati@yahoo.com

૧૭૧

૧૭૨
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નામ : લચલતકયમાર ્ય. શાિ
જનમ તારીખ : ૧૪-૧૨-૧૯૩૭
જનમ સથળ : રાજકોટ
વતન : અમરેલી
અભ્ાસ : બી.એ. (મયબંઈ વિદ્ા., હિનદી સેિક (ગ.ૂવિ.), સાહિતય  

રતન (હિ.સા.સ)ં મરાઠી અનયિાદ (ગ.ૂવિ.)
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, મરાઠીમાથંી ગયજરાતી, 

ગયજરાતીમાથંી હિનદી
અનહૂદત પસુતક : રેટ િ ે ્ ૂ અમેહરકા, સિાતતં્યની મચંઝલ - ન્સટલ, 

માઈલસ ય્ રો, અરનમ લડિયૈા, તમારા બાળકને 
ઓળખો, સિાતતં્ય આંદોલનમા ંમયસલમાન, मेरी धरती 
मेरा आकाि, एक था आदमी, बापतू, तब आप याद 
आए, सितंत्र िारत  

સરનામુરં : ફલૅટ ન.ં ૭, પ્રાચી સોસાયટી, ૯૦ ફીટ રોડ, (નાથ પૈ 
માર્ગ) ઘાટકોપર (પિૂ્ગ), મયબંઈ-૪૦૦ ૦૭૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૫૦૬૨૯૦૫, મો. ૯૮૨૧૧૨૨૩૬૧

નામ : લાભશકંર ધનજી પયરોહિત

જનમ તારીખ : ૨૯-૧૨-૧૯૩૩

જનમ સથળ : દેિડા, તા. કય વતયારા, જજ. જૂનારઢ

વતન : દેિડા

અભ્ાસ : એમ.એ., (ગયજરાતી-સસંકૃત), विनीत  (હિનદી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : મચરલાલ દ્વિિદેી

સરનામુરં : ‘ઈશાિાસયમ ્’, ૮/૨, પટેલ કૉલોની,                      
જામનરર- ૩૬૧ ૦૦૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૮૮-૨૭૫૧૨૧૦, મો. ૯૮૨૫૭૫૦૦૪૫

૧૭૩

૧૭૪
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નામ : લીલાબિને વરિભયિનભાઈ વયાસ

જનમ તારીખ : ૨૨-૦૩-૧૯૩૧

જનમ સથળ : રાજકોટ

વતન : રાજકોટ

અભ્ાસ : બી.એ., બી.એડ્ ., એસ.ટી.સી. कोविद

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : ‘‘કિત કબીરા’’ સાખી – ૨૬૬ ગયજ. પદ્ાનયિાદ (દોિા), 
‘‘કબીરની સાખીઓ’’ સાખી – ૮૧૧ ગયજ. પદ્ાનયિાદ 
(દોિા), સાધનામય જીિન ગયજરાતીમા ં અનયિાદ, 
‘ચમેલી’, समुद्रांनतके

સરનામુરં : A/101, ‘‘સાવન્ધય’’, ૩, મારયવતનરર, અૅરપૉટ્ગ રોડ,

 રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૮૧-૨૪૭૮૨૪૪

નામ : િષા્ગ અડાલજા

જનમ તારીખ : ૧૦-૦૪-૧૯૪૦

જનમ સથળ : મયબંઈ

વતન : જામનરર

અભ્ાસ : એમ.એ., હડપલોમા ઇન ડ્ામેહટકસ

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : વમરિો મરજાની

સરનામુરં : એ-૨, ગયલબિાર, મેટ્ો વસનેમા પાછળ, બેરેક રોડ, 

મયબંઈ-૪૦૦ ૦૨૦.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૨-૨૨૦૦૭૪૩૪, મો. ૯૮૨૩૦૭૬૬૭૩

૧૭૫

૧૭૬
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નામ : િષા્ગ દાસ
જનમ તારીખ : ૦૯-૦૯-૧૯૪૨
જનમ સથળ : મયબંઈ
વતન : ભારત
અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી, 

ઓહડયામાથંી ગયજરાતી, મરાઠીમાથંી ગયજરાતી
અનહૂદત પસુતક : ્ યલસીદાસ, કથાભારતી મલયાલમ િાતા્ગઓ, 

િીરેશચલંરમ ્, શબદોનય ં આકાશ, સબંધંોના સે્ ય : 
શ્રીલકંાની િાતા્ગઓ, પચંાતના ં પોટલા,ં મારી િાત, 
ભારતે આઝાદી કેિી રીતે મેળિી, રૂપો િાથી, મને 
જરત રમે છે, મીતા અને એના ંજા્ૂઈ બટૂ, કેટલય ંબધય ં
પારી !, એક રામમા ં એક િખતના, ફૂલ અને 
મધમાખી, બિનેબા બસમા ં ચાલયા,ં મય્ યના ં સપના,ં 
સાચય ં શય ં ? ખો ય્ ં શય ં ?, નાનકડા ં ડોશીમા, મગંયનો 
ભમરડો, દાદી ગ ૂથં ેછે ઝટપટ..., કેમ છો ચાદંામામા ?, 
ખાઉધરી ગયલાબી, રિરી રાયનો િીંચકો, ૧૪ ઉંદરોએ 
ઘર બદલ્ય,ં સરૂજ અને શશી, કરમકલલો, ઊડ, 
ખડમાકડી !, ચયગગય, ફટફટ, ચપની ચપની, િાતા્ગઓનય ં
શિરે, ડાયનોસોરના ંઆંસય, વિધની શ્રેષઠ લોકકથાઓ, 
એક હદિસના મિમેાન, બિનેો ભરિા માડેં તો ?, 
માસતર, પ્રેમનો સાર, બદલિાનો અવધકાર, પોતાના 
જ પર પર કયિાડી, પારી, દારૂહડયો નબંર એક, રિર 
સિાલ, રિર કિારી પચંતરંિની, ઢોલ, કાકી, એમ કેમ ?, 
એરે કિલે ય,ં હય ંશય ંકરયં છ ં? કિો તો !, સોનાની સફર, 
શોધી કાઢો, મેઘધનયષ, પ ૂછંડીઓ, જા્ૂરર, ઝાડ એટલે 
શય ં ?, જરંલમા ંઅિાજ, ઈદરાિ, આિ રે િરસાદ, 
આપણય ંઝાડ, આ છે રાજસથાન, અમે ભારતીઓ, રારી 
ચેન્મમા, રમર મિવષતિ

સરનામુરં : બી-૨, ૨૧૭૬, પાક્ગવ્ ૂ અૅપાટ્ગમૅન્્ સ, િસતંકય ંજ,     
નિી હદલિી-૧૫૦ ૦૭૦.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૧૧-૨૬૧૩૨૧૫૩, મો. ૯૮૧૮૧૮૯૯૪૬
ઈ-મેઇિ : varshadas42@gmail.com

૧૭૭
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નામ : િસયધા મિશેભાઈ ઇનામદાર

જનમ તારીખ : ૨૧-૦૫-૧૯૪૭

જનમ સથળ : નેિાસા (મિારાષટ્)

વતન : પાટર (ગયજરાત)

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : થનેક ્ ૂવમસટર ગલાડ

સરનામુરં : 1000 Persident way 1336, Dedham, MA02026, 
U.S.A.

ઈ-મેઇિ : ndinamdar@hotmail.com

નામ : િદંના શાં્ યઈન ય્  ભટ્ટ

જનમ તારીખ : ૦૭-૦૧-૧૯૬૩

જનમ સથળ : પોરબદંર

વતન : કાલાિડ (વશતલા), જજ. જામનરર

અભ્ાસ : બી.કોમ., એલએલ.બી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સમય સાષિી છે, દદ્ગપયર

સરનામુરં : ૧, કલયારનરર, હદિાળીપયરા, જે.પી. રોડ, િડોદરા-૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૫-૨૨૫૩૧૨૫, મો. ૯૪૨૮૩૦૧૪૨૭

ઈ-મેઇિ : Vandanaibhatt@gmail.com

૧૭૮

૧૭૯
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નામ : િાડીલાલ જયમખરામ જોશી

જનમ તારીખ : ૧૦-૦૩-૧૯૪૮

જનમ સથળ : મદં્રોપયર, તા. ખેરાલય, જજ. મિસેારા

વતન : મદં્રોપયર

અભ્ાસ : બી.કોમ., સી.એ. (આઈઆઈબી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : જરંલબયક, ચચંતાથી ચચંતન સયધી, સકંલન કરી, અસભંિ 
સભંિ, ઓશોનય ંઉપિરી દશ્ગન, સકંલન ક્યું

સરનામુરં : ૫, પચંદેિ અૅપાટ્ગમૅનટ, પલૉટ ન.ં ૧૦૬૭, સેકટર-૨-D, 
રાધંીનરર.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૩૨૪૦૬૫૪, મો. ૯૫૮૬૦૫૫૬૭૧

નામ : િાસયદેિ વિષણયપ્રસાદ પાઠક ‘િારથ્ગ’

જનમ તારીખ : ૧૫-૦૩-૧૯૪૦

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી. (સાહિતયાચાય્ગ, વશષિાશાસ્તી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી, અિધીમાથંી ગયજરાતી-સસંકૃત,

 સસંકૃતમાથંી હિનદી, મલયાલમમાથંી ગયજરાતી-સસંકૃત

અનહૂદત પસુતક : રામચહરત માનસ, માનસપ્રદીપ, મરંલમ ્, अ�ैतामतृ, 
ભનકતસાર, સિાધયાય સયધા, રાષટ્ ભનકત રરીયસી, 
રસબોધ, દૈિદશક, हनुमान चालीसा

સરનામુરં : ૩૫૪, સરસિતીનરર, આંબાિાડી, હિંમતલાલ પાક્ગ-બી સામે, 
આઝાદ સોસાયટી પાસે, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૬૭૪૫૭૫૪

૧૮૦

૧૮૧
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નામ : વિજય અભયશેખરસહૂર (આચાય્ગ)

જનમ તારીખ : ૧૬-૦૯-૧૯૫૪

જનમ સથળ : સયરત

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એપનજવનયહરંર ઇન પ્રોડકશન

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : અધયાતમમત પરીષિા, સમાચારી પ્રકરર, ધમ્ગ પરીષિા, 
સમયક્્તિ ષટસથાનની ચઉપઈ, વિવરિશં્ ્   વિાવરિવશકા

સરનામુરં : C/o. નીવતનભાઈ અ. ધામી, એ/૬, શયામ સજર્જત 
અૅપાટ્ગમૅનટ, મથયરદાસ રોડ, ચવિાર િાઇસકલૂની 
બાજયમા,ં કાહંદિલી (િસેટ), મયબંઈ-૪૦૦ ૦૬૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૨-૨૮૦૭૮૮૩૩, (ઑ.) ૨૪૦૭૫૩૩૫

નામ : વિજય દેિશકંર પડં્ા

જનમ તારીખ : ૦૬-૦૫-૧૯૪૩

જનમ સથળ : શિરેા, જજ. પચંમિાલ

વતન : કાકંરપયર

અભ્ાસ : એમ.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી સસંકૃત

અનહૂદત પસુતક : મદનધન દેિકથા, સયદંરકાડંમ ્

સરનામુરં : ‘ઉપવનષદ’, ૧૧-એ, ન્ ૂરંરસારર સોસાયટી, સરકારી 
ટ્બૂિલે પાછળ, બોપલ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૫૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૮૩૦૨૪૬૩, મો. ૯૮૯૮૦૫૯૪૦૪

૧૮૨

૧૮૩
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નામ : વિજય પરૂ્ગચનદ્ર સરૂીશ્વરજી મિારાજ (આચાય્ગ)   
‘શ્રમર વપ્રયદશગી’, ‘જ્ાનયારિી’

જનમ તારીખ : ૦૧-૧૧-૧૯૪૫

જનમ સથળ : નાવશક (મિારાષટ્)

વતન : નાવશક

અભ્ાસ : મરાઠી ધોરર ૪

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : કાવયોપદેશ

સરનામુરં : કલયાર પ્રકાશન, કૈલાસ ચેમબસ્ગ, પાટહડયા કનયા 
શાળા પાસે, સયરેનદ્રનરર-૩૬૩ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૭૫૨-૨૩૭૬૨૭

નામ : વિજય રમરલાલ શાસ્તી

જનમ તારીખ : ૧૦-૦૮-૧૯૪૫

જનમ સથળ : મયબંઈ

વતન : સયરત

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સસંકાર ખાતર, વિશ્વની પ્રવતવનવધ િાતા્ગઓ, પરાપા 
મયલકમા,ં રિર વિદેશી લઘયનિલો, મોષિગયડંમ 
વિશ્વસરૈયા

સરનામુરં : જે/૩/૩૦૨, મયકતાનદં, અડાજર રોડ,                           
સયરત-૩૯૫ ૦૦૯.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૧-૨૭૮૨૬૬૭, મો. ૯૮૨૫૨૮૦૧૫૫

૧૮૪
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નામ : વિનાયકરાય શાવંતલાલ રાિલ

જનમ તારીખ : ૧૩-૦૪-૧૯૪૪

જનમ સથળ : ઊંઝા

વતન : ઊંઝા

અભ્ાસ : એમ.એ., એલએલ.બી., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સાહિતયનય ંઘડતર

સરનામુરં : બી ૧૩, મિાિીર અૅપાટ્ગમૅનટ, ટી.બી. રોડ,

 મિસેારા-૩૮૪ ૦૦૨.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૭૬૨-૨૪૭૩૬૯, મો. ૯૨૨૭૧૩૨૦૭૦

ઈ-મેઇિ : Vinayak.raval@rediffmail.com.in

નામ : વિનયભાઈ ઉમેદભાઈ પટેલ
જનમ તારીખ : ૧૯-૦૪-૧૯૪૪
જનમ સથળ : લીંરડા, તા. ઉમરેઠ, જજ. આરદં
વતન : આરદં
અભ્ાસ : એમ.એ., એમ.એડ્ . (ગયજરાતી/સસંકૃત)
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી,
 અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી
અનહૂદત પસુતક : વતતલી, પ્રેમચદંની પ્રવતવનવધ િાતા્ગઓ, મચૃછકહટકમ ્, 

સિપનિાસ-િદત્તમ, ઉત્તરરામચહરતમ ્, અચભજ્ાન 
શાકય ંતલમ ્, માલવિકાનગનવમરિમ ્, વિક્રમોિ્ગશીયમ, 
માલતીમાધિ, રતનાિચલ, પ્રવતમાનટકમ ્, મયદ્રારાષિસ, 
િેરીસિંારમ ્, એરેચખય્ ્ નાઇ્્ સ*

સરનામુરં : B/12(A), આરમન સોસાયટી, અહરિતં સયપર સટોર 
પાછળ, બોરસદ રોડ, આરદં.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૪૨૬૯૪૮૦૩૪

૧૮૬
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નામ : વિનયભાઈ હદનકરરાય અંતારી

જનમ તારીખ : ૦૭-૦૬-૧૯૪૬

જનમ સથળ : નિા િાસ (માડંિી)

વતન : માડંિી

અભ્ાસ : એમ.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : એક ચીથરયં સયખ, કારડો અને છટકારો

સરનામુરં : ફલૅટ ન.ં ૯૩/એ/૨, મેનેજમેનટ ઍનકલેિ, િસ્તાપયર,

 અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૫૪.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૬૭૪૭૧૭૬, મો. ૯૮૪૮૯૪૦૧૯૦

નામ : વિનોદચદં્ર ઓચછિલાલ પયરારી (પડં્ા)
જનમ તારીખ : ૨૭-૦૬-૧૯૪૩
જનમ સથળ : મોડાસા
વતન : મોડાસા
અભ્ાસ : બી.એ. (ઑનસ્ગ), એમ.એ., પીએચ.ડી., શયદ્ાવિતૈ િદેાતં 

શાસ્તી
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી,
 ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી
અનહૂદત પસુતક : વશિમિાપયરાર સતોરિ ભાર સાથ,ે આચમનમ ્, પયન્ષટ 

માિ જીિન દશ્ગન*, Shri Vallabhacharya અને 
શકંરાચાય્ગના ત�િજ્ાનનય ં સ ં્ યચલત ચચંતન, સિવોત્તમ 
સતોરિ પહરચય

સરનામુરં : રોકયલનાથજીના મહંદર પાછળ, કડહકયાિાડા, મોડાસા,
 વપ.ન.ં ૩૮૩ ૩૧૫, (સા.કા.ં).
ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૭૭૪-૨૪૨૪૦૫, મો. ૯૪૨૬૭૫૧૭૧૪

૧૮૮
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નામ : વિષણય વરિભયિનભાઈ પડં્ા

જનમ તારીખ : ૧૪-૦૯-૧૯૪૫

જનમ સથળ : મારાિદર, જજ. જૂનારઢ

વતન : કોડિાિ

અભ્ાસ : એમ.એ., એલએલ.બી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : એકાતમ માનિિાદ, આિશ ેહદિસો કવિતાના

સરનામુરં : ૩૬, સાકેંત િાઉસ, મેમનરર, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૫૨.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૭૪૮૯૩૭૨, મો. ૯૮૨૪૫૪૬૪૩૮

નામ : િીરેનદ્ર નારાયર વસંિ
જનમ તારીખ : ૦૧-૦૭-૧૯૪૭
જનમ સથળ : િારારસી (ઉ.પ્ર.)
વતન : વપલોરી, વમજા્ગમયરાદ (ઉ.પ્ર.)
અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ ., પીએચ.ડી. (હિનદી)
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી હિનદી
અનહૂદત પસુતક : અષિયપારિ, સતય-૧ પાિક અનગન, સતય-૨ જિાલા, 

રાધંીકથા, ફુટપાથ ઔર મેડ (ચ ૂટેંલી કવિતા), મીરા 
યાચજ્ક કી ડાયરી, સરસિતીચદં્ર ભાર-૨ (ગયરસયદંરી 
કા ઘરસસંાર), સરસિતીચદં્ર ભાર-૩, રસનરરી કા 
રાજયતરંિ

સરનામુરં : ૪૨, જાહ્ નિી બરંલોઝ, મચરકૃપા સકલૂ સામે, 
આઈ.ઓ.સી. રોડ, ચાદંખેડા-૩૮૨ ૪૨૪.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૭૫૭૨૩૫૦, મો. ૯૪૨૮૦૧૭૫૮૦
ઈ-મેઇિ : singhuvkb@rediffmail.com

૧૯૦
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નામ : શરદ મચરલાલ ઠાકર

જનમ તારીખ : ૧૦-૦૭-૧૯૫૫

જનમ સથળ : જૂનારઢ

વતન : જૂનારઢ

અભ્ાસ : એમ.ડી., ડી.જી.ઓ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : લતા એક દંતકથા (લતા મરેંશકર–ચહરરિ), પયરયષાથ્ગ 
પોતાનો, પ્રસાદ પ્રભયનો

સરનામુરં : ૮/૧, જલારામ પાક્ગ સોસાયટી, પ્રારશકંર િૉલ પાસે, 
પયષપકય ંજ, કાકંહરયા, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૨૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૫૪૩૪૯૦૧, મો. ૯૪૨૬૩૪૪૬૧૮

ઈ-મેઇિ : drsharadhaker@yahoo.com*

નામ : શરીફા િીજળીિાળા
જનમ તારીખ : ૦૪-૦૮-૧૯૬૨
જનમ સથળ : અમરરઢ, જજ. ભાિનરર
વતન : અમરરઢ, જજ. ભાિનરર
અભ્ાસ : બી.ફામ્ગ, બી.એ., એમ.એ., પીએચ.ડી.
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ઉ્ૂ્ગમાથંી ગયજરાતી,
 હિનદીમાથંી ગયજરાતી
અનહૂદત પસુતક : રિર કથા (પ્ર.આ.) અજારીનય ં અંતર (બી.આ.), 

અનનયા, અનયસરં, મટંોની િાતા્ગઓ, વિભાજનની 
િાતા્ગઓ, ઇવતઝાર હયસૈનની િાતા્ગઓ, જેરે લાિોર 
નથી જો્ય ંએ જનમયો જ નથી

સરનામુરં : બી-૪૦૨, િકૈય ંઠપાક્ગ અૅપાટ્ગમૅનટ, તાડિાડી,             
સયરત-૩૯૫ ૦૦૯.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૮૨૪૫૧૯૯૭૭
* મળૂ મયજબ રાખ્ય ંછે.

૧૯૨

૧૯૩
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નામ : શાચલની ટોપીિાલા

જનમ તારીખ : ૧૩-૦૮-૧૯૩૮

જનમ સથળ : મયબંઈ

વતન : મયબંઈ

અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ .

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સાહિતય એક વસદ્ાતં, સમકાલીન વિિચેન, છાયા 
રેખાઓ, ગયજરાતી સાહિતયનય ં અનયશીલન, સાસંકૃવતક 
વિિચેન કોશ

સરનામુરં : ડી-૬, પરૂલેશ્વર ફલૅ્્ સ, ગયલબાઈ ટેકરા,  
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૬૩૦૧૭૨૧, મો. ૯૪૨૮૨૬૭૯૨૭

ઈ-મેઇિ : shalinitopiwala@gmail.com

નામ : શાવંતલાલ દામોદર મેરાઈ
જનમ તારીખ : ૦૫-૧૨-૧૯૪૦
જનમ સથળ : ધરમપયર, જજ. િલસાડ
વતન : ધરમપયર
અભ્ાસ : બી.એ. (અથ્ગશાસ્ત, રાજયશાસ્ત), બી.એ. (ગયજરાતી, 

સસંકૃત), એમ.એ. (ગયજરાતી, સસંકૃત)
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી
અનહૂદત પસુતક : આહદિાસી વિસતારમા ંિાટ, ચૌધરી આહદિાસીઓ રઈ 

કાલે અને આજે, દેિી આંદોલન, જરંલ વિસતારમા ં
સત્તાના સબંધંો (૧૮૨૦થી ૧૯૪૦નય ં સયધી), રાર-
વિરાર, દોરન્્ સ ઑફ સપીંર (સષંિેપ અને અનયિાદ), 
પવચિમ ભારતમા ંધીરધાર અને શોષર

સરનામુરં : ૧૭, અજજતનાથ નરર, વયારા, જજ. તાપી,                   
વપન – ૩૯૪ ૬૫૦.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૨૬-૨૨૦૮૫૨

૧૯૪

૧૯૫
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નામ : વશરીષ જરજીિનદાસ પચંાલ

જનમ તારીખ : ૦૭-૦૩-૧૯૪૩

જનમ સથળ : િડોદરા

વતન : િડોદરા

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : યાયાિર-૧, યાયાિર-૨, મેટમોફવોવસસ, વિરાટ અને

સરનામુરં : ૨૩૩, રાજલક્મી સોસાયટી, જૂના પાદરા રોડ, 

િડોદરા-૩૯૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૬૫-૨૩૧૨૭૪૭

ઈ-મેઇિ : samvadprakushan@yahoo.co.in

નામ : શલૈેશ પારેખ

જનમ તારીખ : ૩૦-૦૩-૧૯૪૩

જનમ સથળ : મયબંઈ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.સી.ઈ., બેરલોર (અંગે્જી, ગયજરાતી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : અંગે્જી રીતાજંચલ, નૈિદે્, પ્રાવંતક, શષે લેખા

સરનામુરં : પાહરતોષ, હક્રષના સોસાયટી, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૮૨૫૦૬૮૯૧૮

ઈ-મેઇિ : shaileshparekh@gmail.com

૧૯૬

૧૯૭
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નામ : શ્રદ્ા વરિિદેી

જનમ તારીખ : ૦૨-૦૮-૧૯૪૮

જનમ સથળ : પેટલાદ, જજ. ખેડા

વતન : પેટલાદ

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : મજાનો િાતા્ગ ખજાનો, પવિરિતાના પાયા પર

સરનામુરં : બી-૨૦૩, સયૂ્ગલોક ફલૅ્્ સ, સોરાબજી કમપાઉનડ, જૂના 
િાડજ બસ સટેનડ પાછળ, િાડજ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૩.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૭૫૬૦૨૮૮, મો. ૯૮૯૮૩૬૯૮૭૨

નામ : સતીન નીરૂભાઈ દેસાઈ ‘પરિઝે’

જનમ તારીખ : ૦૪-૦૪-૧૯૫૦

જનમ સથળ : દાિોદ

વતન : દાિોદ

અભ્ાસ : એમ.બી.બી.એસ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી ઉ્ૂ્ગ , ઉ્ૂ્ગમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ‘કવિ’ ઉ્ૂ્ગ  રઝલ વિશેષાકં, ધબક ઉ્ૂ્ગ  વિશષેાકં,

 નાયાબ નરીને, તાદથય્ગ

સરનામુરં : ૨૧, અમતૃિાડી સોસાયટી, દાિોદ-૩૮૯ ૧૫૧,           
જજ. પચંમિાલ.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૭૩-૨૨૧૩૩૯, ૨૨૨૧૫૫

૧૯૮

૧૯૯
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નામ : સરોજબિને રામજીભાઈ પટેલ

જનમ તારીખ : ૨૦-૦૯-૧૯૪૮

જનમ સથળ : મબાલે (્યરાનડા-આહફ્કા)

વતન : ઊંઝા

અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ . (હિનદી વશષિા વિશારદ)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ઉપિાસ, ભરંી મયનકતના ઉપાય : સફાઈયજ્ અને 
ચલરશયદ્દ્, મેરે વપ્રય આતમન ્

સરનામુરં : B/204, બાલેશ્વર વિિાર, સરકારી ટ્બૂિલે સામે, 
બોપલ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૫૮.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૭૨૫૫૯૨૯૪૦

ઈ-મેઇિ : sarjra00@gmail.com*

નામ : સજંય શ્રીપાદ ભાિે

જનમ તારીખ : ૦૭-૦૬-૧૯૬૫

જનમ સથળ : પનૂા

વતન : પનૂા

અભ્ાસ : એમ.એ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : મરાઠીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સસંકૃવત ચચંતન ગ્થં, ઉપરા

સરનામુરં : ૧૪૩, પારસકય ંજ સોસાયટી, વિભાર ૩, સેટેલાઇટ રોડ, 
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૬૭૪૫૧૭૬, (ઑ.) ૨૬૫૮૫૪૨૯,     
મો. ૯૮૭૯૭૩૧૫૫૧

* મળૂ મયજબ રાખ્ય ંછે.

૨૦૦

૨૦૧
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નામ : સાકંળચદં જે. પટેલ (સા.ં જે. પટેલ)

જનમ તારીખ : ૦૮-૦૭-૧૯૪૦

જનમ સથળ : િાળોસરા

વતન : િાળોસરા, તા. કલોલ, જજ. રાધંીનરર

અભ્ાસ : એસ.િાય.બી.એ., રાષટ્ભાષા રતન, સાહિતય સયધાકર,

 એચ.એસ.સી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : પજંાબીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી,

 ગયજરાતીમાથંી પજંાબી

અનહૂદત પસુતક : બોલકી છોકરી, મૈરિીકરાર, ચચક કોરે કારજ વિચ, 
સળરતી રાત, રોબરયં નામ, ખોિાયેલા ઘરની શોધ, 
ચૌદ પાના,ં अ નામ દા ઇનસાન, િાપસી, ખરી ખોટી 
ય્ વનયા, ઉદાસ લોકો, હદલથી ્ૂર, આપરી માટી, 

આહયવત, જખમી અતીત, કથાનરરી, ચીખ કોરે કારજ 
મેં, ઊડર ખટોલો, ચ્ યર ચચં્ ય અને ભખૂડય  ં રીંછ, 
ચખસકોલીના ં તોફાની બચચા,ં સદાચાર ખોિાયો છે, 
એક ફોજીનય ંસફરનામય,ં િસયધંરાની િદેના, રામહકશન 
િાજજર િો, પજંાબી કિવયરિીના ંપ્રેમ-કાવયો, ગયજરાતી 
બાલકિાવનયા,ં યાદરાર, ભારતીય ભાષાઓની પ્રથમ 
૧૫ િાતા્ગઓ, રવતવિલાપ, સાત પ ૂછંિાલા ચિૂા, ભલૂા 
ભટકા ભલૂા, ખડબડ ખડબડ, લખડા પારલ, જરંલનો 
નિો રાજા, દરદી, ઘરનો મારસ

સરનામુરં : ૧૧, પચંિટી અૅપાટ્ગમૅનટ, ભાગયોદય બૅનક પાસે, 
કાશંીબા રોડ, રારીપ, અમદાિાદ-૩૮૨ ૪૮૦.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૭૫૨૬૫૦૦, મો. ૯૪૨૯૦૨૬૧૦૩

૨૦૨
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નામ : સયજલ ચીખલકર

જનમ તારીખ : ૨૭-૦૬-૧૯૭૭

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.એ. (અંગે્જી સાથ)ે

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી હિનદી, 
મરાઠીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી, 
ગયજરાતીમાથંી મરાઠી

અનહૂદત પસુતક : વિજ્ાનના સરળ પ્રયોરો, વિજ્ાન રમમત, રભ્ગ સસંકાર

સરનામુરં : H-5, ્યવનિવસતિટી િોમસ, પ્રસરં પાટટી પલૉટ પાસે, 
આર.સી. ટેક્્વનકલ રોડ, ઘાટલોહડયા,                  
અમદાિાદ- ૩૮૦ ૦૬૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૮૭૯૨૧૭૩૮૩

ઈ-મેઇિ : sujalchikhalkar@gmail.com

નામ : સયજ્ા શાિ

જનમ તારીખ : ૧૯૪૨

જનમ સથળ : ભાિનરર

વતન : ભાિનરર

અભ્ાસ : એમ.એ. (અંગે્જી વિષય સાથે), બી.એડ્ .

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : બરંાળીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : વનિા્ગર અને સમવૃતકથા, તે અને રિર સરંી, યાવરિક, 
ચયપકે ચયપકે બોલ મેના, રિીનદ્ર સરંીત, અંવતમ કાવય

સરનામુરં : અમદાિાદ.

૨૦૩

૨૦૪
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નામ : સયધા વનચખલ મિતેા

જનમ તારીખ : ૦૨-૦૮-૧૯૪૪

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : બી.એ. (ઑનસ્ગ), એમ.એ. (ઇવતિાસ), બી.એડ્ ., 
પીએચ.ડી. (ઇવતિાસ)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ડૉલર િહય, વિવંિ, મારયં સિપન, જેકપોટ, આતકંિાદ, 
જીિન જીતિાની જડીબયટ્ટી, આપરી પ્રરવતના 
માર્ગદશ્ગકો

સરનામુરં : ૧૭, કદમબ બગંલોઝ, અરવિંદો સોસાયટી પાછળ, 
િસ્તાપયર, પી.ઓ. બોડકદેિ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૫૪.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૭૨૪૩૦૩૨૬૩

નામ : સયનીતા સજંય ચૌધરી

જનમ તારીખ : ૧૨-૧૨-૧૯૬૪

જનમ સથળ : કલકત્તા

વતન : મયબંઈ

અભ્ાસ : એમ.એ. (ગયજરાતી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : તારા ઉજાસમા,ં ધીર સમીરે, ભારતીય સાહિતયના 
વનમા્ગતા : અજ્ેય, ભારતીય અનસમતાના અગ્્ૂત, 
દીિાલમા ંએક બારી, સરંચનાિાદ અનયસરંચનાિાદ 
અને પ્રાચય કાવયશાસ્ત, ધયમમસે ઢાકેંલા રંર

સરનામુરં : સી-૧૦, પરૂલેશ્વર ફલૅ્્ સ, ગયલબાઈ ટેકરા, 
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૬૩૦૫૯૫૯, મો. ૯૪૨૯૮૯૮૯૯૯

ઈ-મેઇિ : sunitaschaudhary@gmail.com

૨૦૫

૨૦૬
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નામ : સયભાષ રસીકલાલ શાિ

જનમ તારીખ : ૧૪-૦૪-૧૯૪૧

જનમ સથળ : બોરસદ, જજ. ખેડા

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : એમ.એસસી. (આંકડાશાસ્ત) એમ.એસ.્યવન., િડોદરા

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ઇહડપસ, અંરીરસ (રૂપાતંર), સોફોકલીસના ં નાટકો, 
પરખ (રૂપાતંર), ક્રાઇમ ઍનડ પવનશમેનટ, નયાયવપ્રય 
એનટીરોની

સરનામુરં : ૩, ચદં્રરતન અૅપા. ૬૩, વપ્રતમનરર સોસાયટી, ગયજરાત 
કૉલેજ રોડ, એચલસચબ્જ, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૬.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૪૨૬૦૮૦૧૮૫

ઈ-મેઇિ : pratyayana@yahoo.co.in

નામ : સયભાષ શરદચનદ્ર ભટ્ટ

જનમ તારીખ : ૩૧-૦૫-૧૯૫૯

જનમ સથળ : ભાિનરર

વતન : ભાિનરર

અભ્ાસ : એમ.એ., એમ.એડ્ ., પી.જી.સી.ટી.ઈ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : અથ આતમજજજ્ાસા, ધમ્ગ અને અધયાતમ, જજપસિીની 

નોંધપોથી, જીબ્ાન : જીિન અને પ્રેમપરિો

સરનામુરં : સી. LL05/06,  ‘સરાય’, કાળિીબીડ, ભાિનરર-૨.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૭૮-૨૫૬૯૮૧૫

૨૦૭

૨૦૮
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નામ : સયમનચનદ્ર રોવિનદલાલ શાિ ‘સયમન શાિ’

જનમ તારીખ : ૦૧-૧૧-૧૯૩૯

જનમ સથળ : ડભોઈ, જજ. િડોદરા

વતન : ડભોઈ

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : રિર બિનેો, વિનીતા, રોદોની રાિમા,ં ભમરી, વનસર્ગ, 
હિસટરી ઑફ ઇન્નડયન ઇંપગલશ ચલટરેચર, પાટટીઝ ઍનડ 
પોચલહટકસ ઇન મયઘલ કોટ્ગ , ચેસ્ગ, કૉવનકલ ઑફ એ ડેથ 
ફોર સટે્્ સ

સરનામુરં : જી/૭૩૦, શબરી ટાિર, િસ્તાપયર,                           
અમદાિાદ- ૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૬૭૩૦૪૫૭, મો. ૯૭૨૬૩૫૨૯૭૬

ઈ-મેઇિ : suman.g.shah@gmail.com

નામ : સયરેનદ્ર કાનનતલાલ દોશી

જનમ તારીખ : ૦૫-૦૩-૧૯૪૩

જનમ સથળ : રાજપીપળા

વતન : રાજપીપળા

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી હિનદી,

 મરાઠીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સરૂજનો સાતમો ઘોડો, ननिाचक्र, मरं जाने का मजा, 
અછૂત, फेरा, चौकी, વછન્ ચભન્ ધરતી, અરિીતયો 
અતીત

સરનામુરં : સયરેનદ્ર ભિન, વિશાિરા, રાજપીપળા-૩૯૩ ૧૪૫,   
જજ. નમ્ગદા (ગયજરાત).

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૮૭૯૭૫૮૪૫૪

૨૦૯

૨૧૦
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નામ : સયરેશ દેિશીભાઈ ચાિડા

જનમ તારીખ : ૧૦-૧૦-૧૯૭૧

જનમ સથળ : ચપર, તા. જામ-કલયારપયરા, જજ. જામનરર

વતન : ચપર, તા. જામ-કલયારપયરા, જજ. જામનરર

અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ . (અંગે્જી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : Magic of Mathematics Part-1, Magic of Mathematics 
Part-2

સરનામુરં : બસંીધર પ્રાથવમક શાળા, યોરેશ્વરનરર, જામ-
ખભંાચળયા, જજ. જામનરર-૩૬૧ ૩૦૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૪૨૬૪૪૨૦૭૧, ૯૨૭૭૭૦૪૪૪૨

ઈ-મેઇિ : sureshdchavda@yahoo.com

નામ : સયરેશચદં્ર શામજીભાઈ કોટક ‘આવશત િૈદરાબાદી’

જનમ તારીખ : ૨૫-૦૩-૧૯૩૭

જનમ સથળ : વસંધ િૈદ્રાબાદ (પાહકસતાન)

વતન : રાજકોટ

અભ્ાસ : મૅહટ્ક હિનદી ‘‘કોવિદ’’

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : ચમતકારી છોકરી, િાજરા િજૂર, રાજાઆસરે, રાનશમિીન 
(કેબરે ડાનસર), બસંબબ, મેરછાપા કી શાિી, અંક 
રહિત શનૂયોં કા જોડ, હિન ય્ સતાની સચંષિપતમા ંમેનલ 
રાયકી, શનૂયાિકાશ મેં પ્રવતઘોષ

સરનામુરં : C/o. ધિવન સટીલ ઍનડ પાઇપસ, ૩૨-સાખર રલી, 
કનૉક સાઇહડંર રોડ, મનસજદ (ઈસટ), મયબંઈ-૪૦૦ ૦૦૯.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૨-૩૨૫૧૬૨૧૬, મો. ૯૬૧૯૧૩૮૦૦૬

ઈ-મેઇિ : aashit_hyderabadi@yahoo.com

૨૧૧

૨૧૨



122 અનવુાદકોની માહિતી

નામ : સયષમા અશોક શાલીગ્ામ
જનમ તારીખ : ૧૪-૦૭-૧૯૪૬
જનમ સથળ : િડોદરા
વતન : િડોદરા
અભ્ાસ : બી.એ. (સાયકોલૉજી), એમ.એસ.્ય.
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી મરાઠી, હિનદીમાથંી મરાઠી
અનહૂદત પસુતક : Roza Dobson (રોઝા ડૉબસન), Mahabharatatil Matru- 

vandana (મિાભારતાતીલ મા્િૃદંના), Mahabharatatil 
Pitruvandana  (મિાભારતાતીલ વપ્િૃદંના), Chakra 
Te Charakha (ચક્રા તે ચરખા), Ayodhyecha Ravan 
Ani Lankecha Ram

સરનામુરં : 1004, TWIN TOWERS ‘A’, 165 ROAD, AUNDH, 
PUNE-411 007.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (R) 020-25880719, (M) 9921014433
ઈ-મેઇિ : ashok_sushama@yahoo.com

નામ : નસમતા વપનાકીશ શાિ

જનમ તારીખ : ૦૭-૦૮-૧૯૫૨

જનમ સથળ : અમદાિાદ

વતન : અમદાિાદ

અભ્ાસ : બી.એ., એમ.એ. (અંગ્ેજી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : મનોપચાર, તમારા મનને તમારયં પરમ વમરિ બનાિો, 
મિાતમા રાધંીની િતયા, રિસય, િોવમયોપેથી દિાઓ

સરનામુરં : ૧૭, વનશાતં બરંલોઝ, વિભાર-૧, ચબલેશ્વર          
મિાદેિ સામે, ૧૩૨ ફૂટ રીંર રોડ, સેટેલાઇટ,                     
અમદાિાદ- ૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૬૭૬૮૦૯૦, ૨૬૭૬૭૮૩૧, મો. ૯૮૯૮૩૮૦૦૫૩

ઈ-મેઇિ : smitashah52@yahoo.com

૨૧૩

૨૧૪
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નામ : િરસયખ થાનકી

જનમ તારીખ : ૦૭-૦૭-૧૯૫૧

જનમ સથળ : પોરબદંર

વતન : છાયંા (પોરબદંર)

અભ્ાસ : અનડર ગૅ્જ્યએટ

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ચદં્રકાનતા, િાતા્ગસગં્િ ‘થડ્ગ વમલેવનયમ’

સરનામુરં : બલૉક ન.ં ૨/૮, આંરન અૅપાટ્ગમૅનટ, રોકયલ રો િાઉસ 
પાસે, સેટેલાઇટ વિસતાર, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૨૬૭૭૯૧૭૯, મો. ૯૪૨૭૬૦૬૦૪૩

ઈ-મેઇિ : ંthankibabu@gmail.com

નામ : િરીશ કૃષરરામ દિ ે‘િરીશ મીનાશ્ ય’

જનમ તારીખ : ૦૩-૦૧-૧૯૫૩

જનમ સથળ : આરદં

વતન : આરદં

અભ્ાસ : એમ.એસ.સી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : દેશાટન (વિશ્વ કવિતાના અનયિાદ)

સરનામુરં : ૯-એ, ‘સયવમરન’, સૌરમય બરંલા, વિનયકાકા માર્ગ, 

બાકરોલ-૩૮૮ ૩૧૫, જજ. આરદં.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૬૯૨-૨૩૪૭૮૭, મો. ૯૮૨૪૫૧૧૯૬૧

ઈ-મેઇિ : sumiran1953@yahoo.com

૨૧૫

૨૧૬
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નામ : િરેનદ્રકયમાર પ્રિીરકાનત ભટ્ટ

જનમ તારીખ : ૨૦-૦૪-૧૯૫૩

જનમ સથળ : પીજ, જજ. ખેડા

વતન : મિમેદાિાદ, જજ. ખેડા

અભ્ાસ : એમ.એ., એમ.હફલ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ચોપરાનય ં કાજ, માલગયડીના ં ટાબહરયા,ં કાઉનટ ઑફ 
મોનટે હક્રસટો

સરનામુરં : ૪૬૯, િહર ૐ નરર, િલલભ વિદ્ાનરર-૩૮૮ ૧૨૦, 
તા.જજ. આરદં.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૪૨૬૮૩૭૦૦૮

નામ : િરેશ ચમનલાલ ધોળહકયા
જનમ તારીખ : ૩૦-૦૬-૧૯૪૬
જનમ સથળ : ભયજ-કચછ
વતન : ભયજ-કચછ
અભ્ાસ : બી.એ., બી.એડ્ .
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી
અનહૂદત પસુતક : રાજા બિલ, િચંના, નાવયકા, સમયદ્રતટ પર ખલૂતી બારી, 

પટરારી, મને યાદ છે, જોની મત, પરસ્તી, Thra Mistake & 
my dite, આરોગય વિશ ેસામાનય સમજ, એકિીસમી સદીની 
ઊભરતી સસંકૃવત, અરનપખં, ઇન્નકલામ : બકમયખી પ્રવતમા, 
મયકત-રરનની બારી, આતમ િીઝે પાખં, જીિન એક ભેટ, 
િમંેશા ંઅકમ છે, સમય તમારી મયઠ્ઠીમા,ં સિા સફળ રજૂઆત, 
ભારતીય ચેતના, મજો જીતો ય્ વનયા ંજીતો, ૧૮ ચેપટસ્ગ

સરનામુરં : ન્વૂમનટ રોડ, પેહરસ બેકરી પાસે, ભયજ-કચછ (૩૭૦ ૦૦૧).
ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૮૩૨-૨૨૭૯૪૬

ઈ-મેઇિ : dholakiahc@gmail.com

૨૧૭

૨૧૮
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નામ : િષ્ગદ મનસયખલાલ દિે

જનમ તારીખ : ૦૩-૦૫-૧૯૫૨

જનમ સથળ : પોરબદંર

વતન : રાજકોટ

અભ્ાસ : એમ.કોમ., એલએલ.બી., સી.એ., આઈ.આઈ.બી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : અિધાનની જયોત, રરયડનય ંઉડ્ડયન, અશક્ય પ્ર�ન,

 હિં ય્  ધમ્ગ-પહરચય

સરનામુરં : ઓમ-૬, રીતાનરર, પોસટલ કૉલોની પાસે, રોંડલ 
રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૪.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૮૧-૨૩૮૬૦૯૨

ઈ-મેઇિ : davehm2002@yahoo.com

નામ : િષ્ગદલાલ છોટાલાલ રારા

જનમ તારીખ : ૦૫-૦૧-૧૯૩૯

જનમ સથળ : રાજપીપલા

વતન : રાજપીપલા

અભ્ાસ : એમ.એ. હડપલોમા ઇન ચલંનગિન્સટકસ

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : સરૂજનો સાતમો ઘોડો, વછન્ ચભન્ ધરતી, અરિીતયો 

અતીત, ननिाचक्र, बेटी मेरी दोसत, चौकी

સરનામુરં : ૧, સારસિત સોસાયટી, શમા્ગ કૉમપલૅષિ પાસે, 

રાજપીપલા, જજ. નમ્ગદા વપન : ૩૯૩ ૧૪૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૪૦-૨૨૧૪૮૯, મો. ૯૪૨૬૧૬૩૬૬૮

૨૧૯

૨૨૦
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નામ : િવષતિદા િીરાલાલ દિે

જનમ તારીખ : ૨૦-૦૧-૧૯૫૫

જનમ સથળ : પાલનપયર

વતન : િઢિાર

અભ્ાસ : પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : િાઘરીનો ઇવતિાસ

સરનામુરં : એ/૧, બાબયલ અૅપાટ્ગમૅન્્્સ, એચ.એલ. કૉલોની પાસે, 
નિરેયનરર સક્ગલ નજીક, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૨૬૩૦૦૯૫૫, મો. ૯૨૨૮૨૫૧૪૧૪

નામ : િસમયખ બારાડી

જનમ તારીખ : ૨૩-૦૫-૧૯૩૮

જનમ સથળ : રાજકોટ

વતન : રાજકોટ

અભ્ાસ : નાટક વિષય સાથ ેડૉસટરોટ, મોસકો ્યવનિવસતિટી, મોસકો

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : રવશયનમાથંી ગયજરાતી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : િાનયમાળી, અંતરાલ, ચેિફના ં ફારસ નાટકો, મારા ં
વિદ્ાથગી પાસા,ં વસં ય્ હરયા સયઢ, લ્યકો મોયવો િાતા્ગઓ, 
સાચયકલો મારસ

સરનામુરં : વથયેટર મીહડયા સેનટર, એન્યસ રોડ, ન્ ૂ રારીપ, 
અમદાિાદ-૩૮૨ ૪૭૨.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : મો. ૯૮૨૪૩૧૩૧૮૮

ઈ-મેઇિ : hasmukhbaradi@yahoo.com.in

૨૨૧

૨૨૨
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નામ : િસમયખ શાિ ‘�ષીકેશ પરીખ’, ‘િને્ી શૉ’
જનમ તારીખ : ૨૯-૧૦-૧૯૩૫
જનમ સથળ : ઓરિાડા, જજ. પચંમિાલ
વતન : િસો, જજ. ખેડા
અભ્ાસ : એમ.એસસી., પીએચ.ડી., એન.ડી., ડી.એચ.એમ.
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી,
 હિનદીમાથંી ગયજરાતી
અનહૂદત પસુતક : ડેલ કોનલેરીના ંપાચં પયસતકો, વસલોન હ્યમેવનઝમના ંબે 

પયસતકો, વથંક ઍનડ ગ્ો હરચ, સયૂોજ સયૂવો, આમરંિર, 
મરૂન જબંલી ગયલાબી, આરં્ યક, અને લાઇફ કપાઈ 
રઈ..., મિાિીરિારી ભાર-૧ના ંપ્રકરર ૧૦થી ૧૯, 
અને, એરે મને કહ્યનંા.ં..

સરનામુરં : ૨૩, અનયપમ સોસાયટી, બરોડા િાઇસકલૂ નજીક, 
અલકાપયરી, િડોદરા-૩૯૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૫-૨૩૫૦૦૫૩

નામ : િસમયખ શાવંતલાલ રાિલ

જનમ તારીખ : ૦૨-૦૧-૧૯૩૪

જનમ સથળ : લખતર, જજ. સયરેનદ્રનરર

વતન : લખતર, જજ. સયરેનદ્રનરર

અભ્ાસ : બી.એ. (ઑનસ્ગ)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : પ્રેમચદંજીની શ્રેષઠ બાળકથાઓ, ્ યરલેશ નહંદની, ઇસલામ 
અને પહરિાર વનયોજન, ઇસલામ અને શાકાિાર, મારા 
ક્રાવંતકારી સાથીદારો

સરનામુરં : ‘શબદ’, ૩, ટારોરનરર, કાલાિડ રોડ,                      
રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૮૧-૨૪૭૪૦૮૯

૨૨૩

૨૨૪
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નામ : િસમયખભાઈ મરંળદાસ બારોટ

જનમ તારીખ : ૨૯-૦૪-૧૯૬૩

જનમ સથળ : છોટાઉદેપયર

વતન : ચબલોદ્રા, જજ. રાધંીનરર

અભ્ાસ : એમ.એ., એમ.હફલ.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : दरार

સરનામુરં : ૧૯, િશૈાલી સોસાયટી, જિાનપયરા, ઈડર-૩૮૩ ૪૩૦, 
જજ. સાબરકાઠંા.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૨૭૭૮-૨૫૪૧૬૫

નામ : િસંાબિને મોિનભાઈ પટેલ

જનમ તારીખ : ૧૩-૦૮-૧૯૩૧

જનમ સથળ : િડોદરા

વતન : નડીઆદ, જજ. ખેડા

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : અંવતમ વયાખયાન, મિાન થિા માટેનય ં માર્ગદશ્ગન, 
ભવયજીિન ૩૦ હદિસમા,ં ‘હય ંસ યદંર આતમા છ’ં

સરનામુરં : ૧૦૨, દેિારંર ફલૅટ, સરદાર પટેલ નરર, એચલસચબ્જ, 
અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૦૬.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૬૪૨૪૪૦૬

૨૨૫

૨૨૬
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નામ : િારીત અરયરભાઈ જોષી

જનમ તારીખ : ૨૨-૦૫-૧૯૬૧

જનમ સથળ : પોરબદંર

વતન : ભાિનરર

અભ્ાસ : એમ.એ. (અંગે્જી)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : ‘‘આંતહરક અનયશાસન’’

સરનામુરં : ‘‘નાદ’’, બી-૧૦૦, રાધાકૃષરનરર સોસાયટી, આિીર 
કનયા છારિાલય પાસે, િથંલી રોડ, જૂનારઢ-૩૬૨ ૦૦૧.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૮૫-૨૬૭૩૨૧૯, મો. ૯૯૭૯૮૮૨૭૯૫

નામ : હિમાનશયભાઈ પટેલ

જનમ તારીખ : ૨૧-૦૩-૧૯૫૧

જનમ સથળ : સેજકયિા, તા. પાદરા

વતન : નાર

અભ્ાસ : એમ.એ. (એમ.એસ.્યવન., િડોદરા)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : એક કવિતા પયા્ગપત છે અનસતતિ માટે

સરનામુરં : ૫૧૦, નોથ્ગઈસટન્ગ એિન્,ૂ ફોલ હરિર, મેસેચ્યસેટ, 

અમેહરકા-૦૨૭૨૦.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૪૦૧-૭૨૫-૧૪૧૩

ઈ-મેઇિ : boghi55@comcust.net

૨૨૭

૨૨૮
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નામ : હિમાશંી શલેત

જનમ તારીખ : ૦૮-૦૧-૧૯૪૭

જનમ સથળ : સયરત

વતન : સયરત

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી

અનહૂદત પસુતક : Drutvilambita, નોખા વમજાજનો અનોખો વમરિકાર*, 
રરીબ, પર છૈયે કેટલા ં બધા ં !, કતૂરાની તાલીમ 
વિષયક સપંરૂ્ગ માર્ગદશ્ગન

સરનામુરં : ૧૮, સખય, મચરબાર-૨, ધરમપયર રોડ,

 અબ્ામા (િલસાડ) ૩૯૬ ૦૦૨.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૬૩૨-૨૨૭૦૪૧, મો. ૯૩૭૫૮૨૪૯૫૭

નામ : હિંમતલાલ ઉવમયાશકંર દિે

જનમ તારીખ : ૨૨-૦૫-૧૯૧૯

જનમ સથળ : િઢિાર

વતન : સૌરાષટ્, સયરેનદ્રનરર

અભ્ાસ : મૅહટ્ક વસવનયર, વશષિર (પ્રા.)

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી, હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : લોિપયરયષ ચહરતમ ્, માધિ માધયય્ગ, કૃષર કરા્ગમતૃ,   
૮૦ અધયાય ૯૦૦૦ �લોક, શ્રી વરિપયરા રિસય, છોરેહિ 
પયદિાન, સથાનના પયરાર, ઈશોપવનપી, સમ�લોકી 
અનયિાદ

સરનામુરં : ૧૦-એ, કયસ યમનરર પલૉટ, ગયજરાત સોસાયટી પાછળ, 
સયવિધા શોવપંરના ખાચંામા,ં પાલડી                    
અમદાિાદ- ૩૮૦ ૦૦૭.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૬૬૦૩૭૪૩

૨૨૯

૨૩૦
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નામ : િીરજીભાઈ નાકરારી

જનમ તારીખ : ૦૫-૦૧-૧૯૭*

જનમ સથળ : જેસર, જજ. ભાિનરર

વતન : જેસર

અભ્ાસ : એમ.એ., ડી.બી.એડ્ ., હિનદી રાષટ્ભાષા રતન

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી હિનદી

અનહૂદત પસુતક : યોર સાધના, अतपृत झंखना

સરનામુરં : ૬૯, અનયપમ સોસાયટી, મેઘારીબાર પાસે, 
સયરેનદ્રનરર.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૨૭૫૨-૨૩૨૧૯૬, મો. ૯૩૭૭૯૩૭૪૮૯

નામ : હયદંરાજ બલિારી
જનમ તારીખ : ૦૯-૦૧-૧૯૪૬
જનમ સથળ : લારકારા-વસંધ (પાહકસતાન)
વતન : અમદાિાદ
અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી., બી.એડ્ ., પરિકારતિ હડપલોમા
ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી વસંધી, વસંધીમાથંી ગયજરાતી, ગયજરાતીમાથંી 

હિનદી, ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી
અનહૂદત પસુતક : પ્રેમનય ં પ્રવતચબંબ, અંગઠૂીમેં છપા રિસય, અંવતમ પષિી, 

આખરીન  પખંી, The Last Bird, કમરે જો ટી.બી. મરીઝ, 
નાટક મેં નાટક, મીરા ંયાચજ્ક જી ડાયરી, કમ્ગ જો વસદ્ાતં, 
હિક ગયનાિ માફ, ચ ૂચં ૂ ં ચાચો, આકાશી કઓૂ, ગયજરાતી 
સાહિતય જા ચ ૂડં બાલનાટક, ગયજરાતી સાહિતય જા ચ ૂડં 
બાલરીત, સતન રંરન જા સપના, ઉજારી

સરનામુરં : ૧૭૨, મિારથી સોસાયટી, સરદારનરર                 
અમદાિાદ- ૩૮૨ ૪૭૫.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : ૦૭૯-૨૨૮૬૨૭૬૫, મો. ૯૯૯૮૧૭૨૮૫૪
ઈ-મેઇિ : hundrajbalwani@yahoo.com

૨૩૧

૨૩૨
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નામ : િમેરં દેસાઈ

જનમ તારીખ : ૦૮-૦૭-૧૯૭૮

જનમ સથળ : િલસાડ

વતન : િલસાડ

અભ્ાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી.

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી, અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : Anuvidhan, Thirsty Fish and Other Stories, Poetic 
Refractions

સરનામુરં : ૨૧-બી, સતયપથ સોસાયટી, મરંલમ ્સોસાયટી પાસે, 
ઘોડાસર, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૫૦.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (M.) 7503236676

ઈ-મેઇિ : hemangde@gmail.com

નામ : િમેાચંરની કાવતતિકેય ભટ્ટ

જનમ તારીખ : ૦૮-૦૭-૧૯૬૭

જનમ સથળ : ધોળકા

વતન : ધોળકા

અભ્ાસ : એમ.એ., બી.એડ્ .

ભાષાવાર અનવુાદ-ક્ષમતા : હિનદીમાથંી ગયજરાતી

અનહૂદત પસુતક : સઘં સમયની એરર પર, તાતયા ટોપે, ભારતમા ં
રોિતયાનય ંમળૂ

સરનામુરં : ૨૦૬, ચરહરરાજ અૅપાટ્ગમૅનટ, ઉત્તમનરર, મચરનરર, 
અમદાિાદ.

ફોન / મોબાઇિ નરંબર : (રિ.ે) ૦૭૯-૨૫૪૬૧૨૪૯

૨૩૩

૨૩૪
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હદવરંરત અનવુાદકો તથા
અપ્રાપ્ માહિતીવાળા અન્ અનવુાદકોની ્ાદી

પહરવશષ્ટ
ક્રમ નામ

 ૧. અજજત સારર
 ૨. અવતસયખશકંર કમળાશકંર વરિપાઠી
 ૩. અનતંપ્રસાદ વરિકમલાલ િષૈરિ
 ૪. અનતંરાય મચરશકંર રાિળ
 ૫. અવનરયદ્ લાલજી બ્હ્મભટ્ટ
 ૬. અવનલ પ્રધાનભાઈ કોઠારી
 ૭. અમતૃ મનસયખલાલ ઉપાધયાય
 ૮. અમતૃલાલ છરનલાલ પારેખ
 ૯. અમતૃલાલ નાનકેશ્વર / નાથાલાલ ભટ્ટ
 ૧૦. અમતૃલાલ ભરિાનજી યાચજ્ક
 ૧૧. અમતૃલાલ સિચદં રોપારી
 ૧૨. અરદેશર કરામજી ખબરદાર
 ૧૩. અરવિંદ નમ્ગદાશકંર શાસ્તી
 ૧૪. અરવિંદલાલ ઠાકોરદાસ પારેખ
 ૧૫. અરયર રમરલાલ િામદત્ત
 ૧૬. અલીખાન ઉસમાનખાન બલયચ ‘શનૂય પાલનપયરી’
 ૧૭. અિનનતકયમાર જયદેિરામ દિ ે‘મૌચલક’
 ૧૮. અશોક રતનસી િષ્ગ
 ૧૯. અવશ્વન ડયરંરદાસ પટેલ
 ૨૦. અવશ્વનીકયમાર િરપ્રસાદ ભટ્ટ
 ૨૧. અંજની એસ. મજેઠીયા
 ૨૨. અંબાલાલ નવૃસંિલાલ શાિ
 ૨૩. અંબાલાલ બાલકૃષર પયરારી
 ૨૪. અંબાલાલ બયલાખીરામ જાની
 ૨૫. અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈ
 ૨૬. અંબેલાલ કરશનજી િશી
 ૨૭. આનદંશકંર બાપયભાઈ ધ્યિ
 ૨૮. ઇચછારામ સયૂ્ગરામ દેસાઈ ‘શકંર’
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 ૨૯. ઇન ય્ કયમાર દેિકૃષર જોશી ‘પ્રબયદ્’
 ૩૦. ઇનદ્રિદન ઉવમયાશકંર િસાિડા
 ૩૧. ઇનદ્રિદન હકશોરચનદ્ર છાયા
 ૩૨. ઈશ્વરભાઈ જેઠાભાઈ પટેલ
 ૩૩. ઈશ્વરલાલ રવતલાલ દિે ‘સતયવ્રત’
 ૩૪. ઉત્તમલાલ કેશિલાલ વરિિદેી
 ૩૫. ઉપેનદ્ર પડં્ા
 ૩૬. ઉપેનદ્ર રવિશકંર ભટ્ટ ‘સૌજનય’, ‘િાલમીહક વયાસ’
 ૩૭. ઉપેનદ્ર રામશકંર ભટ્ટ ‘ઉપેન ભટ્ટાચાય્ગ’
 ૩૮. ઉમરભાઈ ચાદંભાઈ કયરેશ ‘હકસમત’, ‘ચાદસયત’
 ૩૯. ઉમા રાદેંહરયા
 ૪૦. ઉમાશકંર જેઠાલાલ જોશી ‘િાસયહક’, ‘શ્રિર’
 ૪૧. એની ચદં્રકાનત સરૈયા
 ૪૨. ઓજસ પાલનપયરી
 ૪૩. કનયબિને રરપતરામ દિે
 ૪૪. કનયભાઈ ડાહ્ાભાઈ પટેલ ‘કનય સયરાિકર’
 ૪૫. કનૈયાલાલ અમથાલાલ ભોજક ‘સતયાલકંાર’
 ૪૬. કનૈયાલાલ ભાઈશકંર દિે
 ૪૭. કનૈયાલાલ મારેકલાલ મયનશી
 ૪૮. કમલ પ્રેમચદં જસાપરા ‘નસમતાનદં’, ‘વનહરષ મિતેા’, ‘રવસયો જીિ’
 ૪૯. કમળાશકંર વરિિદેી
 ૫૦. કમળાશકંર લલલયભાઈ પડં્ા
 ૫૧. કરસનદાસ નરવસંિ મારેક
 ૫૨. કરસનદાસ મળૂજી
 ૫૩. કલાિતી ભાનયચદં િોરા
 ૫૪. કલયારજી વિઠ્ઠલભાઈ મિતેા
 ૫૫. કાકાસાિબે કાલેલકર
 ૫૬. કાનનતલાલ અમતૃલાલ શાિ
 ૫૭. કાનનતલાલ મચરલાલ શાિ
 ૫૮. કાનનતલાલ લિજીભાઈ કાલારી
 ૫૯. કાશીરામ કરસનજી શાસ્તી
 ૬૦. હકલાભાઈ ઘનશયામ ભટ્ટ
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 ૬૧. હકશનવસંિ રોવિંદવસંિ ચાિડા
 ૬૨. હકશોરલાલ ઘનશયામલાલ મશરૂિાળા
 ૬૩. કીકયભાઈ રતનજી દેસાઈ
 ૬૪. કય ંજવિિારી ચયનીલાલ મિતેા
 ૬૫. કૃષરપ્રસાદ લલલયભાઈ ભટ્ટ
 ૬૬. કૃષરરાિ ભોળાનાથ હદિટેીયા
 ૬૭. કૃષરલાલ મોિનલાલ ઝિેરી ‘રહફક’, ‘િકીર’
 ૬૮. કૃષરિદન િરકીશનદાસ જેટલી
 ૬૯. કેશિપ્રસાદ છેટાલાલ દેસાઈ
 ૭૦. કેશિલાલ મોતીલાલ પરીખ
 ૭૧. કેશિલાલ િાલજીભાઈ ઓઝા
 ૭૨. કેશિલાલ વિજયરામ ધોળહકયા
 ૭૩. કેશિલાલ િરરોવિંદદાસ શેઠ
 ૭૪. કેશિલાલ િષ્ગદરાય ધ્યિ
 ૭૫. ક્રાવંતભાઈ ઉપાધયાય
 ૭૬. ખેલશકંર શકંરલાલ ભટ્ટ
 ૭૭. રજાનદં દામોદરદાસ પડં્ા
 ૭૮. રજેનદ્રરાય ગયલાબરાય બચૂ
 ૭૯. ર ય્લાલ રોપીલાલ ધ્યિ
 ૮૦. રરપતરામ અનયપમરામ રિિાડી
 ૮૧. ચરહરજાશકંર / ચરરીશભાઈ મયારામ ભટ્ટ
 ૮૨. રીતા સયૂ્ગકાનતભાઈ પરીખ
 ૮૩. ગયલાબદાસ િરજીિનદાસ બ્ોકર
 ૮૪. ગયલામ મિી્યદીન રસયલભાઈ મનસરૂી
 ૮૫. ગયલામઅલી િાજી ઈસમાઈલ િાજી
 ૮૬. રોકયળભાઈ દૌલતરામ ભટ્ટ
 ૮૭. રોપાળદાસ પટેલ
 ૮૮. રોપાળરાિ વિવિાસં
 ૮૯. રોરધનદાસ ડાહ્ાભાઈ એપનજવનયર
 ૯૦. રોિધ્ગનદાસ કિાનદાસ અમીન ‘જયતં’
 ૯૧. રોવિંદ રીલાભાઈ ચૌિાર
 ૯૨. રોવિંદભાઈ અરજરભાઈ ચૌિાર
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 ૯૩. રૌરીપ્રસાદ ચયનીલાલ ઝાલા
 ૯૪. રૌરીશકંર રોિધ્ગનરામ જોશી ‘ધમૂકે્ ય’
 ૯૫. રૌરીશકંર રોવિંદજી
 ૯૬. ચં્ યલાલ ભરિાનજી સેલારકા ‘ચદં્રિાસ શલેત’
 ૯૭. ચદં્રકાનત કેશિલાલ બષિી
 ૯૮. ચદં્રકાનત ચીમનભાઈ અમીન
 ૯૯. ચદં્રકાનત િહરપ્રસાદ મિતેા
 ૧૦૦. ચદં્રિદન પ્રારજીિન શયકલ ‘ચક્રમ’, ‘ચેહટંયાર’, ‘વિશ્વાવમરિ કૌવશક’
 ૧૦૧. ચદં્રશકંર અમતૃલાલ બચૂ ‘સયકાની’
 ૧૦૨. ચદં્રશકંર પયરયષોત્તમ ભટ્ટ ‘શવશવશિમ ્’
 ૧૦૩. ચદં્રશકંર પ્રારશકંર શયકલ
 ૧૦૪. ચપંકલાલ િીરાલાલ રાધંી ‘સયિાસી’
 ૧૦૫. ચચમનભાઈ વરિિેદી
 ૧૦૬. ચચમનલાલ ભોરીલાલ રાધંી
 ૧૦૭. ચીનયભાઈ રી. શાિ
 ૧૦૮. ચયનીલાલ આશારામ ભરત ‘શ્રી મોટા’
 ૧૦૯. ચયનીલાલ કાચળદાસ મહડયા
 ૧૧૦. ચયનીલાલ િધ્ગમાન શાિ
 ૧૧૧. ચેતનયબાળા જયેનદ્રભાઈ હદિેહટયા
 ૧૧૨. છરનલાલ ઠાકોરદાસ મોદી
 ૧૧૩. છરનલાલ મથયરદાસ ભૈયા
 ૧૧૪. છરનલાલ વિદ્ારામ રાિળ
 ૧૧૫. છરનલાલ િહરલાલ પડં્ા
 ૧૧૬. છોટાલાલ નરભેરામ ભટ્ટ
 ૧૧૭. છોટાલાલ બાલકૃષર પયરારી
 ૧૧૮. છોટાલાલ માનવસંર કામદાર ‘ચક્રમ’, ‘સયૂ્ગકાનત’
 ૧૧૯. છોટાલાલ સેિકરામ ભટ્ટ
 ૧૨૦. જરજીિન કાચલદાસ પાઠક
 ૧૨૧. જરજીિનદાસ દયાળજી મોદી
 ૧૨૨. જરદીશ રામકૃષર જોશી ‘સજંય ઠક્કર’
 ૧૨૩. જરન્ાથ જેશકંર દેસાઈ ‘ચબન ય્મ’
 ૧૨૪. જયનત ભાઈલાલ બષિી
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 ૧૨૫. જયતં રોકળદાસ રાડીત
 ૧૨૬. જયતં જીિતરામ રેલિારી
 ૧૨૭. જયતં જેઠાલાલ પારેખ ‘જસયપાકો, ચદં્ર ઝિરેી’
 ૧૨૮. જયતં મરનલાલ પડં્ા
 ૧૨૯. જયતં મેરયભાઈ પરમાર ‘કલારનશમ’, ‘જ્’, ‘પ્રિાત’, ‘રસસ્તિા’, ‘શવશશિારે’, ‘વસદ્ાથ્ગ’
 ૧૩૦. જયતં સયખલાલ કોઠારી
 ૧૩૧. જયતં હિંમતલાલ પાઠક
 ૧૩૨. જયવંતલાલ મફતલાલ આચાય્ગ ‘પયડંહરક’
 ૧૩૩. જયતંી ઘલેાભાઈ દલાલ
 ૧૩૪. જયતંીલાલ નરોત્તમ ધયાની
 ૧૩૫. જયા રિીદાસ રોકળરાધંી
 ૧૩૬. જિારંીર બરજોરજી સજંારા
 ૧૩૭. જિારંીર બિરેામજી મઝ્ગબાન ‘બાબા આદમ’
 ૧૩૮. જજતેનદ્ર ઠાકોરભાઈ દેસાઈ
 ૧૩૯. જજતેનદ્ર પ્રારજીિનદાસ મિતેા ‘મધયચબન ય્ ’
 ૧૪૦. જીિરરામ લક્મીરામ દિે
 ૧૪૧. જીિનદાસ કલયારદાસ પ્રરામી
 ૧૪૨. જીિનલાલ અમરશી મિતેા
 ૧૪૩. જયરતરામ ચીમનલાલ દિે
 ૧૪૪. જેઠાલાલ રોરધનદાસ શાિ
 ૧૪૫. જયમનરૌરી વયોમેશચદં્ર પાઠકજી
 ૧૪૬. જયસયખલાલ પયરયષોત્તમરાય જોશીપયરા ‘ભ્રમર’
 ૧૪૭. જયોવતષ જરન્ાથ જાની
 ૧૪૮. જયોતીનદ્ર િહરશકંર દિે
 ૧૪૯. જયોતસનાબિને િહરનભાઈ શાિ
 ૧૫૦. ઝિરેચદં કાળીદાસ મેઘારી
 ૧૫૧. ડાહ્ાભાઈ પીતાબંરદાસ દેરાસરી ‘બયલબયલ’
 ૧૫૨. ડાહ્ાભાઈ લક્મરભાઈ પટેલ
 ૧૫૩. ડોલરરાય રંરીલદાસ માકંડ
 ૧૫૪. ડોસાભાઈ સોરાબજી મયનશી
 ૧૫૫. તખતવસંિજી વિરેાભાઈ પરમાર ‘તરંરી’, ‘અજય પરમાર’, ‘ર.ત.’
 ૧૫૬. તપસિી શભંયચનદ્ર નાનદી
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 ૧૫૭. તરલા દેસાઈ
 ૧૫૮. તારાચદં્ર પોપટલાલ અડાલજા
 ૧૫૯. વરિભયિનદાસ પરસોત્તમદાસ લયિાર ‘સયદંરમ ્’
 ૧૬૦. દયાશકંર ભરિાનજી કવિ
 ૧૬૧. દયાશકંર રવિશકંર કવિ
 ૧૬૨. દલપતભાઈ રામનાથ સયથાર ‘બલરાજ’
 ૧૬૩. દલપતરામ ડાહ્ાભાઈ રિિાડી ‘કવિ દલપતરામ’
 ૧૬૪. દલપતરામ પ્રારજીિન ખખખર
 ૧૬૫. દલપતરાય રેણયમલ આહયજા ‘મ્રૂ’
 ૧૬૬. દામોદર ભીમજીભાઈ બલર
 ૧૬૭. હદરનત બાલચનદ્ર ઓઝા
 ૧૬૮. હદરબંર નટિરલાલ સિાહદયા ‘હદરબંર સિાહદયા’
 ૧૬૯. હદરીશ મિતેા
 ૧૭૦. હદનકર ના. જોશી
 ૧૭૧. હદનેશ િહરલાલ ભટ્ટ
 ૧૭૨. હદલાિરવસંિ દાનવસંિજી જાડેજા
 ૧૭૩. હદલીપ એલ. કોઠારી
 ૧૭૪. ય્રા્ગરામ મછંારામ દિ ે/ ય્રા્ગરામ મિતેા
 ૧૭૫. ય્રા્ગશકંર કેિળરામ શાસ્તી
 ૧૭૬. ય્ ષયતંરાય ડોલરરાય પડં્ા
 ૧૭૭. દેિશકંર નાથાલાલ મિતેા
 ૧૭૮. દોલતરાય મોરારજી દેસાઈ
 ૧૭૯. ધનશકંર િીરાશકંર વરિપાઠી ‘અઝીઝ’
 ૧૮૦. ધનસયખલાલ કૃષરલાલ મિતેા
 ૧૮૧. ધનજંય િીરેનદ્રનાથ મિતેા
 ૧૮૨. ધીરજલાલ ભિાનભાઈ રજજર ‘શતયજંય’, ‘યરંિશાસ્તી’
 ૧૮૩. ધીરયભાઈ પ્રેમશકંર ઠાકર
 ૧૮૪. નરીનદાસ જીિરલાલ શાિ
 ૧૮૫. નરીનદાસ પારેખ
 ૧૮૬. નટિરલાલ અંબાલાલ વયાસ
 ૧૮૭. નટિરલાલ મળૂચદં માળિી
 ૧૮૮. ન ય્ભાઈ અમતૃલાલ મિતેા ‘અંરાર’, ‘રાજકોટકર’, ‘સિામી અષિય વિિકે’
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 ૧૮૯. નથયરામ સયદંરજી શયકલ
 ૧૯૦. નરભેરામ પ્રારજીિન દિે
 ૧૯૧. નરવસંિભાઈ ઈશ્વરલાલ પટેલ
 ૧૯૨. નરવસંિરાિ ભોળાનાથ હદિટેીયા
 ૧૯૩. નરિહર વિારકાદાસ પરીખ
 ૧૯૪. નમ્ગદાશકંર બાલાશકંર પડં્ા
 ૧૯૫. નમ્ગદાશકંર ભોરીલાલ પયરોહિત
 ૧૯૬. નચલન રોવિંદજી પટેલ ‘ચદં્રરેણય’, ‘સતં ચભખખય’
 ૧૯૭. નિનીત આર. ઠક્કર
 ૧૯૮. નિનીત મદ્રાસી
 ૧૯૯. નિલરામ જરન્ાથ વરિિદેી
 ૨૦૦. નિલરામ લક્મીરામ પડં્ા
 ૨૦૧. નદંકયમાર જેઠાલાલ પાઠક
 ૨૦૨. નારરદાસ અમરજી પડં્ા
 ૨૦૩. નારરદાસ ઈશ્વરદાસ પટેલ
 ૨૦૪. નાજયકલાલ નદંલાલ ચોકસી
 ૨૦૫. નાનયભાઈ રરછોડદાસ સયરતી
 ૨૦૬. નારાયર મિાદેિભાઈ દેસાઈ
 ૨૦૭. નારાયર િમેચદં્ર દીિેયા
 ૨૦૮. વનરંજન પદ્મચરશકંર વરિપાઠી
 ૨૦૯. વનરંજન માિલવસંિ િમા્ગ
 ૨૧૦. નીલાજંના સયબોધચદં્ર શાિ
 ૨૧૧. નતૂન જાની
 ૨૧૨. નિાનાલાલ દલપતરામ કવિ
 ૨૧૩. પદ્કાનત રરછોડલાલ શાિ ‘નસમતાનદં’
 ૨૧૪. પદ્ાબિને જમનાદાસ ફહડયા
 ૨૧૫. પદ્ાિતી દેસાઈ
 ૨૧૬. પાડંય રંર રરેશ દેશપાડેં
 ૨૧૭. વપતામબર પયરયષોત્તમ
 ૨૧૮. પયતળીબાઈ ધનજીભાઈ િાહડયા
 ૨૧૯. પયરયષોત્તમ જોરીભાઈ ભટ્ટ
 ૨૨૦. પયષકર િહરદાસ રોકારી ‘રોપય’, ‘ચભખખય સયદામા’, ‘િહરદાસ’
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 ૨૨૧. પથૃિીવસંિ રરજીભાઈ ઝાલા ‘રાજમોિનવસંિ રારા’, ‘્ યષાર’
 ૨૨૨. પોપટલાલ પ ૂજંાભાઈ શાિ
 ૨૨૩. પ્રકાશકયમાર છરનલાલ શાિ
 ૨૨૪. પ્રજારામ નરોત્તમ રાિ
 ૨૨૫. પ્રતાપરાય મોિનલાલ મોદી
 ૨૨૬. પ્રદીપ કમળાશકંર પડં્ા
 ૨૨૭. પ્રફુલલ પ્રારલાલ ઠાકોર
 ૨૨૮. પ્રબોધ બેચરદાસ પહંડત
 ૨૨૯. પ્રિીરચદં્ર ચચમનલાલ પરીખ
 ૨૩૦. પ્રહ્્લાદ જેઠાલાલ પારેખ
 ૨૩૧. પ્રારજી જમનાદાસ ડોસા
 ૨૩૨. પ્રારજીિન વિશ્વનાથ પાઠક
 ૨૩૩. પ્રારજીિન િહરિર પડં્ા
 ૨૩૪. પ્રારશકંર પ્રેમશકંર ભટ્ટ
 ૨૩૫. પ્રેવમલા કાનનતલાલ શાિ
 ૨૩૬. ફર્ૂનજી મઝ્ગબાન
 ૨૩૭. ફરામજી દાદાભાઈ પાડેં
 ૨૩૮. બકયલ જટાશકંર રાિળ
 ૨૩૯. બકયલ જયસયખરાય જોષીપયરા
 ૨૪૦. બચયભાઈ પોપટભાઈ રાિત
 ૨૪૧. બચયભાઈ પ્રભાશકંર શયકલ
 ૨૪૨. બિા ય્ રશાિ મારેકલાલ પહંડત
 ૨૪૩. બહિરામસયત લક્મીધર
 ૨૪૪. બિચેરલાલ વરિકમજી પટેલ
 ૨૪૫. બિરેામજી ફર્ૂનજી મઝ્ગબાન
 ૨૪૬. બિરેામજી મિરેિાનજી મલબારી
 ૨૪૭. બળિતં રાડંાભાઈ નાયક
 ૨૪૮. બળિતંરાય કલયારરાય ઠાકોર
 ૨૪૯. બળિતંરાય દામોદર પડં્ા
 ૨૫૦. બસંીલાલ ચં્ યલાલ કંસારા ‘મયરલીધર’, ‘મેજર આનદં’
 ૨૫૧. બાલકૃષર ચયનીલાલ જોશી ‘જયોવત’
 ૨૫૨. બાલાશકંર ઉલલાસરામ કંથાહરયા ‘કલાનત કવિ’, ‘બાલ’, ‘વનજાનદં’
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 ૨૫૩. ચબવપનચદં્ર જીિરલાલ ઝિેરી
 ૨૫૪. ચબપીનભાઈ વતમોથીભાઈ આઝાદ ‘ચબપીન આઝાદ’
 ૨૫૫. બેચરદાસ જીિરાજ દોશી / પહંડત બેચરદાસ
 ૨૫૬. બેપસી નરીમાન એપનજવનયર
 ૨૫૭. ભરિતપ્રસાદ રરછોડદાસ ચૌિાર
 ૨૫૮. ભરિાનદાસ િીરાલાલ ભખૂરિાળા
 ૨૫૯. ભગયભાઈ ફતેિચદં કારભારી ‘એક ્યિક’
 ૨૬૦. ભરતકયમાર રામવસંર રાિ
 ૨૬૧. ભરતરામ ભાનસયખરામ મિતેા
 ૨૬૨. ભિાનીશકંર વિજયશકંર વયાસ
 ૨૬૩. ભાઈશકંર નાનાભાઈ ભટ્ટ
 ૨૬૪. ભારીરથી ભારજીભાઈ મિતેા ‘જાહ્નિી’
 ૨૬૫. ભાગયેનદ્ર બિા ય્ રભાઈ પટેલ
 ૨૬૬. ભાનયકયમાર ચયનીલાલ નાયક
 ૨૬૭. ભારતી મધયરકાનત િૈદ્
 ૨૬૮. ભાલર કવિ – પહંડત
 ૨૬૯. ભીખયભાઈ રાઘયભાઈ રોહિલ
 ૨૭૦. ભીમજી િરજીિન પરીખ
 ૨૭૧. ભીમરાિ ભોળાનાથ હદિહેટયા
 ૨૭૨. ભપૂતરાય રોપાળજી મિતેા
 ૨૭૩. ભોરીનદ્રરાિ રતનલાલ હદિહેટયા
 ૨૭૪. ભોરીલાલ ચયનીલાલ રાધંી
 ૨૭૫. ભોરીલાલ જયચદંભાઈ સાડેંસરા
 ૨૭૬. ભોરીલાલ િહરલાલ દિે ‘પ્રકાશિધ્ગન’, ‘કચછીમાડય’
 ૨૭૭. ભોળાભાઈ શકંરભાઈ પટેલ
 ૨૭૮. ભોળાભાઈ સારાભાઈ હદિહેટયા
 ૨૭૯. મકરંદ િજેશકંર દિે
 ૨૮૦. મરનભાઈ ચ્યરભાઈ પટેલ
 ૨૮૧. મરનભાઈ પ્રભયદાસ દેસાઈ
 ૨૮૨. મચરભાઈ ભરિાનજી દેસાઈ
 ૨૮૩. મચરલાલ ઇચછારામ દેસાઈ
 ૨૮૪. મચરલાલ છબારામ ભટ્ટ
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 ૨૮૫. મચરલાલ જાદિરાય વરિિદેી
 ૨૮૬. મચરલાલ નથયભાઈ દોશી
 ૨૮૭. મચરલાલ નભયભાઈ દ્વિિદેી
 ૨૮૮. મચરલાલ મોિનલાલ ઝિેરી
 ૨૮૯. મચરશકંર રોવિંદજી િૈદ્ ‘શાસ્તી’
 ૨૯૦. મચરશકંર રતનજી ભટ્ટ ‘કાનત’
 ૨૯૧. મધયિચરામ બલિચરામ િોરા
 ૨૯૨. મનસયખરામ વરિપાઠી
 ૨૯૩. મનસયખરામ સયૂ્ગરામ વરિપાઠી
 ૨૯૪. મનસયખલાલ મરનલાલ ઝિેરી
 ૨૯૫. મનસયખલાલ લિજીભાઈ સાિચલયા
 ૨૯૬. મનિરરામ િહરિરરામ મિતેા
 ૨૯૭. મનોજ મનયભાઈ દરૂ ‘કવપંજલ’, ‘મમમદ’
 ૨૯૮. મલિાર ચભકાજી બેલસરે
 ૨૯૯. મિમદ જયમા રૂપારી
 ૩૦૦. મિમમદ વશિજી અલારચખયા િાજી
 ૩૦૧. મિાદેિ િહરભાઈ દેસાઈ ‘વરિલોચન’
 ૩૦૨. મિીપતરામ નીલકંઠ
 ૩૦૩. મિીપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ
 ૩૦૪. મિનેદ્ર છેલશકંર દિે
 ૩૦૫. મિનેદ્ર મરનલાલ રોહિલ
 ૩૦૬. મિનેદ્ર સાકરચદં દોશી
 ૩૦૭. મરંળજી િરજીિન ઓઝા
 ૩૦૮. મરેંશ િહરશકંર િૈદ્
 ૩૦૯. મજંયલાલ જમનારામ દિે
 ૩૧૦. મજંયલાલ રરછોડલાલ મજમયદાર
 ૩૧૧. મારેકલાલ રોવિંદલાલ જોશી ‘નજયમી’
 ૩૧૨. માધિરાિ બાબારાિ હદિેહટયા
 ૩૧૩. માનશકંર વપતામબરદાસ મિતેા
 ૩૧૪. માિજી કે. સાિલા
 ૩૧૫. મીનય બરજોરજી દેસાઈ
 ૩૧૬. મીરાબંિને અરૂરભાઈ ભટ્ટ
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 ૩૧૭. મયકયનદરાય વિજયશકંર પટ્ટરી
 ૩૧૮. મયકયલભાઈ ડાહ્ાભાઈ કલાથગી
 ૩૧૯. મળૂજી ય્લ્ગભજી િેદ
 ૩૨૦. મળૂજીભાઈ પીતાબંરદાસ શાિ
 ૩૨૧. મળૂશકંર પ્રારજીિન ભટ્ટ
 ૩૨૨. મળૂશકંર મારેકલાલ યાચજ્ક
 ૩૨૩. મળૂશકંર મોિનલાલ ભટ્ટ
 ૩૨૪. મરૃાલ કામત
 ૩૨૫. મ ૃ્ યલા પ્રિીરભાઈ મિતેા
 ૩૨૬. મોિનદાસ કરમચદં રાધંી
 ૩૨૭. મોિનલાલ ચયનીલાલ ધામી
 ૩૨૮. મોિનલાલ ઝિરેી
 ૩૨૯. મોિનલાલ દયાળભાઈ િાઘલેા ‘પ્રયાસી’
 ૩૩૦. મોિનલાલ પાિ્ગતીશકંર દિે
 ૩૩૧. મોિમમદ િલીભાઈ માકંડ
 ૩૩૨. મોંઘીબિને મચરશકંર બધેકા
 ૩૩૩. યજ્ેશ િહરિર શયકલ
 ૩૩૪. યશિતં ફૂલચદં દોશી
 ૩૩૫. યશિતં રામશકંર વરિિદેી
 ૩૩૬. યોરીનદ્ર જરન્ાથ વરિપાઠી
 ૩૩૭. રઘયનાથ વરિભયિનદાસ બ્હ્મભટ્ટ
 ૩૩૮. રજનીકાનત પ્રહ્્લાદજી જોશી ‘પારાશર’
 ૩૩૯. રજનીકાનત પ્રારલાલ રાિળ
 ૩૪૦. રજનીકાનત મનયભાઈ ભટ્ટ
 ૩૪૧. રજનીકાતં ગયલાબદાસ શઠે ‘રજની શઠે’
 ૩૪૨. રરછોડદાસ ચરરધરભાઈ ઝિરેી
 ૩૪૩. રરછોડભાઈ ઉદયરામ દિે
 ૩૪૪. રરછોડલાલ ઝિરેી
 ૩૪૫. રરછોડલાલ િહરલાલ ભટ્ટ
 ૩૪૬. રવતપવતરામ ઉદ્મરામ પડં્ા
 ૩૪૭. રવતલાલ રોવિંદલાલ પચંાલ ‘મધયર’
 ૩૪૮. રવતલાલ જોરી
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 ૩૪૯. રમરભાઈ ઠક્કર
 ૩૫૦. રમરલાલ િસતંલાલ દેસાઈ ‘ર.િ. દેસાઈ’
 ૩૫૧. રમચરક બલદેિદાસ અરાલિાળા ‘સાદંીપવન’
 ૩૫૨. રમચરકરાય અમતૃરાય મિતેા
 ૩૫૩. રમચરકલાલ જયચદંભાઈ દલાલ
 ૩૫૪. રમરીક મેઘારી
 ૩૫૫. રમરીકલાલ છરનલાલ મારય ‘રાકેશ’, ‘ચનદ્રિાસ’
 ૩૫૬. રમાકાનત નારરભાઈ દિે
 ૩૫૭. રમેશ નદંશકંર જાની
 ૩૫૮. રમેશ પારેખ
 ૩૫૯. રમેશ િહરશકંર પયરોહિત
 ૩૬૦. રમેશકયમાર દેિજીભાઈ દેિમચર
 ૩૬૧. રમેશચદં્ર જાદિરાય િૈદ્
 ૩૬૨. રમેશચદં્ર સયદંરજી બેટાઈ
 ૩૬૩. રમેશભાઈ િહરદત્ત પાઠક
 ૩૬૪. રવિશકંર નરોત્તમદાસ પાઠક
 ૩૬૫. રવસકલાલ છોટાલાલ પરીખ
 ૩૬૬. રંભાબિને મનમોિન રાધંી
 ૩૬૭. રાજય પ્રેમિલલભ પયરોહિત
 ૩૬૮. રાજેનદ્ર ઈશ્વરલાલ નારાિટી
 ૩૬૯. રાજેનદ્ર શાિ
 ૩૭૦. રામચદં્ર નારરજી પડં્ા
 ૩૭૧. રામનારાયર નારરદાસ પાઠક
 ૩૭૨. રામનારાયર વિશ્વનાથ પાઠક ‘દ્વિરેફ’, ‘શષે’, ‘સિરૈવિિારી’
 ૩૭૩. રામલાલ ચયનીલાલ મોદી
 ૩૭૪. રામશકંર મોનજી ભટ્ટ
 ૩૭૫. રામય પરમાનદં ઠક્કર
 ૩૭૬. રામયપ્રસાદ પ્રેમશકંર બષિી
 ૩૭૭. રેખા અરયરભાઈ શ્રોફ ‘આરતી શયકલ’
 ૩૭૮. લક્મીનારાયર / ભનયભાઈ રરછોડલાલ વયાસ
 ૩૭૯. લક્મીનારાયર મોજીલાલ પડં્ા
 ૩૮૦. લલલયભાઈ જરજીિનદાસ ઠક્કર ‘ચભક્ય અખડં આનદં’
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 ૩૮૧. લિકયમાર મિનેદ્રકયમાર દેસાઈ
 ૩૮૨. લાભશકંર િેરીરામ રાિળ
 ૩૮૩. લાભયબિને અમતૃલાલ મિતેા
 ૩૮૪. લાલશકંર ઉવમયાશકંર દિે
 ૩૮૫. લીના અંબાલાલ સારાભાઈ
 ૩૮૬. લીલાિતી કનૈયાલાલ મયનશી
 ૩૮૭. િજય લખમશી કોટક ‘રરન્ૂત’, ‘તેજછાયા’
 ૩૮૮. િજયભાઈ મચરલાલ શાિ
 ૩૮૯. િનરાજ નટિરલાલ માલિી
 ૩૯૦. િલલભજી િહરદત્ત આચાય્ગ
 ૩૯૧. િલલભદાસ જમનાદાસ અક્કડ
 ૩૯૨. િસતંભાઈ િહરલાલ દોશી
 ૩૯૩. િસયમતી પી. પાટીલ
 ૩૯૪. િદંના દીપક મિતેા
 ૩૯૫. િાડીલાલ જેચદં ડરલી
 ૩૯૬. િામન સીતારામ મયકાદર
 ૩૯૭. િામનરાિ પ્રારરોવિંદ પટેલ
 ૩૯૮. િાલજી રોવિંદજી દેસાઈ
 ૩૯૯. િાસયદેિ નારાયરલાલ મિતેા
 ૪૦૦. વિજય કેસરસહૂર
 ૪૦૧. વિજયરાજ કલયારરાય િૈદ્
 ૪૦૨. વિઠ્ઠલરાય રોિધ્ગનપ્રસાદ વયાસ
 ૪૦૩. વિદ્ારૌરી રમરભાઈ નીલકંઠ
 ૪૦૪. વિનોદ મેઘારી
 ૪૦૫. વિશ્વનાથ મરનલાલ ભટ્ટ
 ૪૦૬. વિશ્વનાથ સદારામ પાઠક
 ૪૦૭. વિષણયકયમાર કયબેરલાલ પડં્ા ‘અભયાસી’, ‘વિષણય’
 ૪૦૮. િીરાબિને કાનનતલાલ શાિ
 ૪૦૯. િૈકય ંઠલાલ શ્રીપતરાય ઠાકોર
 ૪૧૦. વયોમેશચદં્ર જનાદ્ગન પાઠકજી
 ૪૧૧. વ્રજલાલ કાચળદાસ શાસ્તી
 ૪૧૨. વ્રજલાલ મોિનલાલ ઓઝા
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 ૪૧૩. શકયનત કરયરાશકંર રાિળ
 ૪૧૪. શવશન નટિરલાલ ઓઝા
 ૪૧૫. શકંરપ્રસાદ છરનલાલ રાિળ
 ૪૧૬. શભંયપ્રસાદ છેલશકંર જોષીપયરા ‘કયસ યમાકર’
 ૪૧૭. શામળદાસ લક્મીદાસ રાધંી ‘પ્રેમયોરી’
 ૪૧૮. શારદા સયમનત મિતેા
 ૪૧૯. શાતંા કાચલદાસ રાધંી
 ૪૨૦. શાવંતકયમાર જયશકંર ભટ્ટ ‘આતમાનદં’
 ૪૨૧. શાવંતલાલ નારરદાસ શાિ ‘સતયમ ્’
 ૪૨૨. શાવંતલાલ મરનલાલ શાિ ‘પ્રશાતં’, ‘યારિી’, ‘લિચંરકા દેસાઈ’, ‘િક્રાચાય્ગ’
 ૪૨૩. વશિકયમાર ચરહરજાશકંર જોશી
 ૪૨૪. વશિલાલ ધનેશ્વર કવિ ‘અનયપ’
 ૪૨૫. શખેાદમ મયલલા ંશયજાઉદ્દીન આબયિાલા ‘શખેાદમ આબયિાલા’
 ૪૨૬. શ્રીકાતં અંબાલાલ વરિિેદી
 ૪૨૭. સતયેનદ્ર ભીમરાિ હદિેહટયા
 ૪૨૮. સરોજ જોષી
 ૪૨૯. સરોજ રમરલાલ પાઠક / સરોજ નારરદાસ ઉદેશી
 ૪૩૦. સિાઈલાલ ઈશ્વરલાલ પડં્ા
 ૪૩૧. સવિતાનારાયર રરપવતનારાર વરિપાઠી
 ૪૩૨. સાકરલાલ અમતૃલાલ દિે
 ૪૩૩. સાકરલાલ મરનલાલ કાપહડયા ‘મધયકર’
 ૪૩૪. સાકારામ દલપતરામ દીિાન
 ૪૩૫. સયકનયા ઝિરેી
 ૪૩૬. સયધીરબાબય સયરેનદ્રરાય દેસાઈ ‘સયવધતા દેશોપાધયાય’
 ૪૩૭. સયભદ્રા ભોરીલાલ રાધંી
 ૪૩૮. સયમનભાઈ એમ. પ્રજાપવત
 ૪૩૯. સયવમરિા રજાનન કયલકરગી
 ૪૪૦. સયરવસંિજી તખતવસંિજી રોહિલ ‘કલાપી’
 ૪૪૧. સયરેશ પયરૂષોત્તમદાસ દલાલ
 ૪૪૨. સયરેશ ફુલચદં રાધંી
 ૪૪૩. સયરેશ રવતલાલ સોમપયરા
 ૪૪૪. સયરેશ રમરલાલ શાિ
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 ૪૪૫. સયશીલા પ્રારજીિન િૈદ્ ‘કમલ િદૈ્’
 ૪૪૬. સયદંરજી બેટાઈ
 ૪૪૭. સયૂ્ગરામ સોમેશ્વર દેિાશ્રયી
 ૪૪૮. સોમાભાઈ હકસાભાઈ પટેલ
 ૪૪૯. સોરાબ લીમજી પાલમકોટ
 ૪૫૦. સોિરાબ જમશદેજી બલસારા
 ૪૫૧. સૌદાવમની રરનવિિારી મિતેા
 ૪૫૨. નસમતા કોરડે
 ૪૫૩. િદઅલી દામજી ભોજારી
 ૪૫૪. િરરોવિંદ પ્રેમશકંર વરિિદેી
 ૪૫૫. િરરોવિંદદાસ વિારકાદાસ કાટંાિાળા
 ૪૫૬. િહરપ્રસાદ વ્રજરાય દેસાઈ
 ૪૫૭. િહરલાલ િષ્ગદરાય ધ્યિ
 ૪૫૮. િહરિલલભ ભાયારી
 ૪૫૯. િહરચિનદ્ર ભરિતીશકંર ભટ્ટ
 ૪૬૦. િહરચિદં્ર (ચદં્રકાનતાબિને અને િરવિલાસબિને)
 ૪૬૧. િહરવસદ્ભાઈ િજયભાઈ હદિહેટયા
 ૪૬૨. િરીનદ્ર જયતંીલાલ દિે
 ૪૬૩. િષ્ગિદન છરનલાલ શાિ
 ૪૬૪. િવષતિદા ધીમતંરાય પહંડત
 ૪૬૫. િસમયખ મારેકલાલ દિે
 ૪૬૬. િસમયખ િહરલાલ પાઠક
 ૪૬૭. િસમયખભાઈ શાનનતલાલ વયાસ ‘આનદં’
 ૪૬૮. િવસત િહરરાય બચૂ
 ૪૬૯. િસંાબિને મનયભાઈ મિતેા / િસંાબિને જીિરાજ મિતેા
 ૪૭૦. િાવસમચબન ્યસયફ ભરયચા ‘ઝાર રાદેંરી’
 ૪૭૧. હિમમત મળૂજીભાઈ ખાટસહૂરયા
 ૪૭૨. હિમમતલાલ રરેશજી અંજારીયા
 ૪૭૩. હિમમતલાલ ભલયશકંર ઠાકર ‘કાવયશાસ્તી’, ‘બ્હ્મકવિ’
 ૪૭૪. હિમમતલાલ રામચનદ્ર દિ ે‘સિામી આનદં’
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પહરવશષ્ટ-૧
(ભાષાવાર અનવુાદક્ષમતા – અનવુાદક ક્રમ)

અિધીમાથંી ગયજરાતી ૧૩૦ ૧૮૧

અિધીમાથંી સસંકૃત ૧૮૧

અંગે્જીમાથંી ગયજરાતી 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

અંગે્જીમાથંી મરાઠી ૧૯

અંગે્જીમાથંી મલયાલમ ૧૦૫

અંગે્જીમાથંી હિનદી ૪૪ ૬૬

ઉ્ૂ્ગમાથંી અંગે્જી ૬

ઉ્ૂ્ગમાથંી ગયજરાતી ૬ ૧૩ ૭૫ ૧૪૮ ૧૯૩ ૧૯૯

ઉ્ૂ્ગમાથંી હિનદી ૬ ૧૭

ઓહડયામાથંી ગયજરાતી ૧૭૦ ૧૭૭

કય ંકરામાથંી ગયજરાતી ૭૦ ૯૮
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કોંકરીમાથંી ગયજરાતી ૯૮

ગયજરાતીમાથંી અંગે્જી ૧૦ ૧૬ ૧૯ ૨૦ ૨૭ ૫૦ ૫૧ ૫૩ ૫૪

 ૫૬ ૮૯ ૯૩ ૯૯ ૧૦૫ ૧૦૯ ૧૧૩ ૧૨૭ ૧૩૪

 ૧૩૯ ૧૬૪ ૧૭૨ ૧૭૮ ૧૮૯ ૨૧૧ ૨૨૩ ૨૨૮ ૨૨૯

 ૨૩૨ ૨૩૩

ગયજરાતીમાથંી ઉ્ૂ્ગ  ૧૯૯

ગયજરાતીમાથંી ઓહડયા ૧૭૦

ગયજરાતીમાથંી પજંાબી ૨૦૨

ગયજરાતીમાથંી મરાઠી ૧૨ ૧૯ ૨૭ ૫૭ ૫૯ ૨૦૩ ૨૧૩

ગયજરાતીમાથંી મલયાલમ ૧૦૫

ગયજરાતીમાથંી સસંકૃત ૧૨૪ ૧૨૬ ૧૮૩

ગયજરાતીમાથંી વસંધી ૬૭ ૮૮ ૧૨૯ ૨૩૨

ગયજરાતીમાથંી હિનદી 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

પજંાબીમાથંી ગયજરાતી ૧૦૬ ૧૦૯ ૧૧૯ ૧૪૧ ૨૦૨

પાચલમાથંી ગયજરાતી ૯૦

પ્રાકૃતમાથંી ગયજરાતી ૯૦

ફારસીમાથંી ગયજરાતી ૧૫

બરંાળીમાથંી ગયજરાતી ૫ ૨૮ ૪૧ ૮૯ ૧૦૩ ૧૦૯ ૧૪૧ ૨૦૪

બરંાળીમાથંી હિનદી ૧૬૬

મરાઠીમાથંી અંગે્જી ૨૭

મરાઠીમાથંી ગયજરાતી ૧૨ ૨૫ ૨૭ ૩૫ ૩૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૪

 ૭૬ ૭૯ ૮૩ ૯૨ ૯૮ ૧૪૧ ૧૫૬ ૧૫૯ ૧૬૭

 ૧૭૩ ૧૭૭ ૨૦૧ ૨૦૩ ૨૧૦

મલયાલમમાથંી ગયજરાતી ૧૦૫ ૧૮૧

મલયાલમમાથંી સસંકૃત ૧૮૧

રવશયનમાથંી ગયજરાતી ૨૨૨
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રાજસથાનીમાથંી હિનદી ૪૭

વ્રજભાષામાથંી ગયજરાતી ૬૧

સસંકૃતમાથંી અંગે્જી ૫૦ ૫૬ ૧૭૨

સસંકૃતમાથંી ગયજરાતી ૨ ૩ ૪ ૧૦ ૧૨ ૩૪ ૩૯ ૪૮ ૪૯

 ૫૧ ૬૧ ૬૫ ૧૨૪ ૧૨૬ ૧૩૦ ૧૩૩ ૧૩૪ ૧૮૧

 ૧૮૩ ૧૮૭ ૧૮૯ ૨૩૦

સસંકૃતમાથંી હિનદી ૪૯ ૬૫ ૧૮૧

વસંધીમાથંી ગયજરાતી ૬૭ ૮૮ ૧૨૯ ૨૩૨

હિનદીમાથંી અંગે્જી ૫૩

હિનદીમાથંી તેલયગય ૧૭

હિનદીમાથંી મરાઠી ૨૧૩

હિનદીમાથંી મલયાલમ ૧૦૫

હિનદીમાથંી ગયજરાતી 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

_____________


