
 
 

 
 
  
 
मी सौ.नी लमा अशोक शा ी (कंुदा वे हाणकर) आज  श ण े ात ५० वष पूण झाल  याच ेसव 
ेय मा या ग.ग. हाय कुल या श कांना देऊन, नम कार करते. या जवळ या मै णीं या 

आ हाखातर आज लहायला बसले यांना ध यवाद. 
मी ग.ग. हाय कुल म ये (१९६० ते १९६४) शकले, या काळात  आपण ख या अथाने घडत असतो व 
यामळेुच या श कांना वसरणे श य नसते. यांनी घडवलेले सं कार व यामळेु आपले घडत 
गेलेले यि तम व. आपले सवच श क श त य, व खेळात, इतर गो ट  ंमधला यांचा सहवास, 

ो साहन !  छोट शी च ेबाइची आठवण – 
१९८९ ची गो ट, मा या वभागा या सह श केकडे त या घर  ८ जणी गेलो होतो तर मला बघताच 
च े बाई हणा या त ूग. ग. ची कंुदा वे हाणकर ना, मी हो हट यावर या लगेच हणा या, या 
वष  काय सुदंर खो खो खेळल  होतीस. हे ऐकून मला खरचं खूप आनंद झाला. मा या कॉलेज या 
मै णींना आ चय वाटले क  शा ी मॅडम एवढं चांगल खेळत हो या. अशा च े बाइना नम कार. 
 
मी परमे वराच ेआभार मानते क , याने मला आयु यात भरपूर सधंी द या. 
 
०४ ऑग ट १९७० ला  ॲ ीक चर कॉलेजम ये सं याशा  च ेले चर देणे, तसेच १९७३ पासनू ठाणा 
कॉलेजम ये ले चरर हणनू ज ू झाले.  सं याशा  बी.ए. ला मुख वषयासाठ   मुबंई 
व यापीठाची परवानगी मळ वल  व यामुळे मी १० वष बोड ऑफ टडीज सं याशा  म ये बी.ए. व 
बी.ए सी. साठ  अ यास म तयार केला. 
 
ठा यात सगंणक नसताना सु ा ९ म ह याचा सगंणकाचा कोस पूण केला व कॉलेज ने मला सगंणक 
वभागाची इनचाज हणून नेमले. १९८९ ला कॉलेजम ये प हला सगंणक आणणे व याच दर यान 
कॉलेज च े इतर ऑफ स कमचार  सपंावर गेले. कॉलेजचा रझ ट लावण ेआव यक होते यामळेु 
आम या ाचायानी सॉ टवेअर पर े या रझ टची जबाबदार  मा यावर टाकल  व ती पूण क न 
२००० व या याचा रझ ट लावला. 
 
मला ICWA, CA, CS, IIT  तसेच MMS या मलुांना १० वष  शक व याची संधी मळाल . ाचाय 
सहुा सनी भालेराव मळेु M. Pharm. ला शकवावयास मळाले. 
१९९८ ला मा या जीवनाला एक छान सुदंर कलाटणी मळाल . मला ऑर ाईटस झाला व या 
कारणानेच मी ी अि बका योग कु टर या सहवासांत आले. 
 
कु टर या साि न यात आले व प ह याच दवशी ी. नकम गु जीच े आ वासक श द, लोकांना  
मोबदला न घेता योग शकवून पूणपण े बरं करण,े माPया आईने सां गतलेले नः वाथ सेवेच ेकाय 
आप या हातून घडु शकेल याची खा ी पटल  आ ण आज २२ वष सतत कु टरच े काम सु  आहे. 
 
योग सट फकेशन बोड, आयुष मं ालया या त ह  प र ा ले हल १,२,३ च ेकाम सु  आहे. तसेच 
को वड-१९,  या काU◌ात या तनह  प र ांसाठ  आ@न लाईन वग सु  आहेत व १०० व याथ  
श ण घेत आहेत. 

 



 
 

या सव वासात अथातच माPया घर या लोकांच ेसहकाय अस याने मी दो ह  ठकाणी  काम क न 
पूण समाधानी, आनंद  जीवन जगत आहे. 
 
सव श कांना पु हा एकदा नम कार क न इथेच थांबते. 

---- 
 

हे सा ह य सव वी माझे आहे. या सा ह यास व यातील फोटो इ याद  मजकूरास ग.ग. सबंंधी 
हा सअप जी. जी. पु, ला@ग, फेसबुक तसेच मर णकेत स  कर यास मी खुषीने समंती देत 
आहे. 
नावः- पवूा मीचे – कंुदा वे हाणकर, ववाहानंतरच े– सौ. न लमा अशोक शा ी 
६०२, धनदगुा, उथळसर नाका, 
ठाणे (प.), पन-४००६०१. 
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