परिचय
नाव

: सौ लीना ननिं जन सोहोनी

जन्म तािीख

: ०८/०९/१९५९

शैक्षणिक पात्रता

: १९८१ साली पुिे नवद्यापीठातून जर्मन हा नवषय घेऊन एर््. ए. ही पदवी संपादन केली. त्याच

वषी कला शाखेत सवम प्रथर् आल्याबद्दल चॅन्सलसम सुविम पदक प्राप्त झाले .
र्िाठी साहहत्यातील योगदान : अनुवाद ले खनात नवशेष रूची असून ‘र्ेहता पब्लिशशंग’ हाऊस तर्फे एकंदि ४६
नार्ांककत साहहत्य कृतींचे अनुवाद प्रशसद्ध झाले आहेत.
पुरस्कार व सन्मान :
 बांग्लादेशी ले खखका तस्लीर्ा नसिीन यांच्या ‘लज्जा’ या कादंबिीच्या र्िाठी अनुवादास १९९४-९५
सालातील सवोत्कृष्ट अनुवादीत साहहत्याचा िाज्य शासनाचा पुिस्काि नर्ळाला.
 ‘आय्. सी. : अपहििाचे १७३ तास’ या नीले श नर्श्र ललखखत पुस्तकाच्या र्िाठी अनुवादास २००१ साली
सवोत्कृष्ट अनुवादाचा पुिस्काि नर्ळाला- ‘स्वार्ीकाि ििशजत देसाई पुिस्काि’. हा पुिस्काि ‘र्ेहता
पब्लिशशंग हाऊस र्फाऊंडेशन’ तर्फे देण्यात आला.
 १९९६ साली इंकडयन जूननयि चेंबि तर्फे देण्यात येिािा ‘कर्लपत्र: यंग अचीव्हसम अवॉडम’ हा सन्मान झोन
पातळीवि प्राप्त झाला. अनुवाद क्षेत्रातील भिीव कार्गगिी बद्दल हा सन्मान प्राप्त झाला.
 सौ. सुधा र्ूती यांच्या ‘वाइज अँड अदिवाइज’ या पुस्तकाच्या र्िाठी अनुवादास २००३-०४ सालातील
सवोत्कृष्ट अनुवाहदत साहहत्याचा िाज्यशासनाचा पुिस्काि नर्ळाला.
 िोटिी कडस्ट्रिक्ट ३१७० तर्फे २००५ सालचा ‘िोटिी व्होकेशनल अवॉडम’ हा सन्मान प्राप्त झाला. हा सन्मान
नवनवध क्षेत्रातील भिीव कार्गगिी कििाऱ्या ननवडक व्यक्तींना देण्यात येतो.
 ‘वुर्ेन्स डेव्हलपर्ेंट एज्युकेशन अँड पब्लिक वेलर्फेअि र्फाऊंडेशन, कोल्हापूि’ या संस्थे तर्फे इ.स्. २००८
र्ध्ये ‘साहहत्यभूषि’ या पुिस्कािाने सन्माननत किण्यात आले .
 १९ ऑक्टोबि २००८ िोजी गोवा-र्फोंडा येथे भिवण्यात आले ल्या ६ व्या गोर्ंतक र्हहला साहहत्य संर्ेलनाचे
अध्यक्षपद भूषनवण्याचा सन्मान प्राप्त झाला.
 सौ. सुधा र्ूती यांच्या ‘थैलीभि गोष्टी’ या पुस्तकाच्या र्िाठी अनुवादास २००८-०९ सालातील आपटे वचन
र्ंहदि, सांगली यांचा सवोत्कृष्ट अनुवाहदत साहहत्याचा पुिस्काि नर्ळाला.
 इ. स्. २००९ र्ध्ये ‘दी. गोवा हहंद ू असोशसएशन’ या संस्थे तर्फे ‘टू सि नवथ लव्ह’ या इंग्रजी पुस्तकाच्या
र्िाठी अनुवादाला ‘जी ए कुलकिी पुिस्काि’ प्राप्त झाला.

 इ. स. २०११ र्ध्ये ‘आंतिभािती’ या संस्थेतर्फे ‘द व्हाईट टायगि’ या इंग्रजी पुस्तकाच्या र्िाठी अनुवादाला
‘बाळशास्त्री जांभेकि पुिस्काि’ प्राप्त झाला.
 र्ाचम २०१२ र्ध्ये जागनतक र्हहला हदनाच्या नननर्त्ताने ‘िक्षक स्पोट् स
म असोशसएशन, पुिे’ यांच्या तर्फे साहहत्य
क्षेत्रातील भिीव कार्गगिीबद्दल र्ानपत्र देऊन गौिव किण्यात आला.
 ऑगर २०१४ र्ध्ये ‘सि पिशुिार्भाऊ र्हानवद्यालय’ , पुिे यांच्या तर्फे र्िाठी साहहत्यातील नवशेष
योगदानाबद्दल सर्ािं भपूवक
म र्ानपत्र प्रदान किण्यात आले .
 ऑक्टोबि २०१४ र्ध्ये ‘पुिे र्िाठी ग्रंथालयातर्फे साहहत्यसम्राट ‘न.चचं. केळकि पुिस्कािा’ने सन्माननत
किण्यात आले .
शिक्षणक्षेत्र:
 २००३ र्ध्ये र्ॅक्स म्युलि भवन, र्ुंबई, यांच्यातर्फे जर्मन नवषयाच्या अध्यापन प्रशशक्षिासाठी ननवड झाली.
(संपूिम आशशया खंडातून एकर्ेव !) यासाठी बललम न, जर्मनी येथे पाठवण्यात आले .
 २००९ र्ध्ये जर्मनीच्या सांस्कृनतक र्ंत्रालयातर्फे जर्मन नवषयाच्या अध्यापन प्रशशक्षिासाठी ननवड झाली.
(संपूिम आशशया खंडातून एकर्ेव !) यासाठी सेंट आंहियासबगम (जर्मनी) येथे पाठवण्यात आले .
 शशवाजी नवद्यापीठाच्या वृत्तपत्रनवद्या नवभागात पदव्युत्ति अभ्यासक्रर्ाचे र्ानद प्राध्यापक म्हिून कार् केले .
 ‘नववेकानंद र्हानवद्यालय, कोल्हापूि’ येथे जर्मन नवषयाचे र्ानद अध्यापक म्हिून कार् केले .
इतर:
 आकाशवािी, सांगली केंिाच्या प्रोग्राम्स अॅडव्हायझिी कनर्टीवि दोन वषांसाठी सल्लागाि म्हिून नेर्िूक.
 कोल्हापूि येथे ‘प. पू. बापूजी साळोखे स्पधा पिीक्षा र्ागमदशमन केंिा’च्या सल्लागाि सनर्तीवि नेर्िूक.
 ‘कै. भालजी पेंढािकि सांस्कृनतक र्ंडळा’च्या सल्लागाि सनर्तीवि नेर्िूक.
 ‘तािािािी ज्युननयि चेंबि, कोल्हापूि’ च्या व्यवस्थापक र्ंडळावि ६ वषे कार्.
 ‘िोटिी क्लब ऑर्फ कोल्हापूि सेंटिल’ च्या व्यवस्थापक र्ंडळावि ६ वषे कार्.
 वृत्तपत्रे आणि ननयतकाललकांर्धून ननयनर्त ले खन.
 ‘र्ागेश्विी’ या त्रैर्ाशसकाच्या संपादक र्ंडळावि कार्.
 कोल्हापूि व पुिे येथील नवनवध संस्थांनी आयोशजत केले ल्या व्यगक्तर्त्व नवकासायाच्या उपक्रर्ांर्धून आणि
कायमशाळांर्धून र्ागमदशमनाचे कार्.
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