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आपाप�या �े�ात ने�द�पक यश �मळवनू शाळेचे नाव उ�वल करणा� या मलु�ंमधे माझी पण एक म�ैीण आहे 
हा �वचार सखुद वाटतो.  
माधवी आठवले, ग.ग.हाय�कूल. ५७—५८बॅच. �हणजेच माझी म�ैीण माधवी �म�. M.Com.ला पणेु 
�व�यापीठांतनू सव� �थम �मांक. नंतर U.G.C. ची fellowship �मळवनू Business Administration �या 
�वषयामधे पणेु �व�यापीठातील प�हल� Ph.D.हो�याचा स�मान �तने �मळवला. 
 
प�हल� पाच वष� �कल��कर Consultants मधे Management Consultant �हणनू काम केले. नंतर दोन वष� 
XLRI �या जाग�तक दजा��या इि��ट�यटूमधे Associate Professor �हणनू नवीन अनभुव �मळवला. 
कुटंुबा�या �द�ट�ने श�ै�णक �े�ावरच ल� क� ��त करावयाचे असे ठरवनू नतंर माॅडन� काॅलेजमधे 
ले�चरर�शप �वीकारल�. या काळात उप�ाचाय� �हणनूह� एक वष� काम केले. 
 
काॅलेजमधे �शकव�या�या या काळामधे पा�यप�ुतके �ल�हणे चाल ूहोत.े �याचबरोबर Personnel 
Management या �वषयावर सदंभ� �ंथ �हणनू कम�चार� �यव�थापन या नावाचे एक प�ुतक मराठ� 
मा�यमा�या �व�या�या�क�रता �ल�हले होत.े �व�याथ� वगा�ला एक� क�न वेगवेग�या �े�ांशी �यांचा प�रचय 
�हावा �हणनू नवनवीन �क�प दे�याचा �तचा �य�न असायचा. 
�तने काॅलेज�या सव�  कम�चा� यांना  एक� क�न  �ेड य�ुनयन �थापन क�न तीन वष� ती यश�वीपणे चालवल� 
होती.  
 
Economic Times, Financial Express यांसार�या अथ�कारणांशी सबं�ंधत वत�मानप�ातनू, तसेच इतरह� 
Professional Journals मधनू Management �या �वषयावर ती लेखन कर�त असे. Labour 
Management हा �वषय अस�यामळेु कम�चार� आ�ण �यव�थापन �यां�यातील सवंाद तसेच औ�यो�गक 
संबधं अशा �वषयांवर रा�य�तर�य आ�ण रा���य �तरावर पण �तचे अनेक शोध �नबधं ��स�ध झाले 
आहेत.भारतीय यवुाश�तीसार�या स�ंथांमधे जाग�तक पातळीवर काम क�न, �वशषेतःअपंग यवुकांमधनू 
उ�योजक �नमा�ण करणा� या स�ंथेसाठ� �तने काम केले. हे सव� चाल ूअसतांना ��ीम�ुतीसाठ� काम करणा� या 
बायजा मा�सकासाठ�ह� प�ुकळ लेखन, सपंादन वगैरे जबाबदा� या उ�म र�तीने �नभाव�या. 
 
या सव� यशाची आ�ण जीवनाची स�ुवात गोखले इि��ट�यटूमधनू झाल� असे �हणायला हरकत नाह�. 
�तथ�या लाय�र�चा भरपरू लाभ घेता आलाच. लाय�र�तल�या डाॅ.नामजोशींनी �दले�या �ो�साहनाची 
अजनूह� �तला आठवण येत.े गोखले इि��ट�यटूमळेुच अशोक �म� या सहा�यायीशी ओळख झाल�. म�ैी, �ेम 
आ�ण �ववाह सव� �तथेच जमले. ५० वषा�पवू� माधवीने आतंर�ांतीय आ�ण आतंरजातीय जोडीदार �नवडला. 
दो�ह� कुटंुबे छान जोडल� गेल�. पो�लओमळेु आलेले अपगं�व लहानपणापासनूच होत.े आईवडील,इतर कुटंुबीय 
तसेच अशोक आ�ण �याचे कुटंुब कोणालाह� त ेकधीच जाचले नाह�,जाणवले नाह�. मलु�ला वाढवतांना 



अशोक�या समंजस सहभागाची साथ �मळाल�. यश�वी कारक�द��या आ�ण सजुाण सफुळ ससंारा�या घडणीत 
दोघांचे सदैव आनदं�, उ�साह� आ�ण आशावाद� �यि�तम�व उजळून �नघाले.  
 
कामासंबधंात कुठल�ह� तडजोड न के�यामळेु यश मया��दत होत ेयाचा अनभुव माधवीने घेतला, पण आपण 
आप�या त�वांशी �ामा�णक रा�हलो याचा �तला अ�भमान आहे. 
ग.ग.हाय�कूलमधे मलु�ंनी �नवडले�या ��त�नधींचे म�ं�मंडळ बनव�याचा शाळेचा उप�म होता. ��य� 
�नवडणकु�त पंत�धान �हणनू �नवडून आले�या माधवीने भ�व�यांत आपल� �नवड साथ� ठरवल�. 
 
ग.ग.गुणवंत ि��या �य सदराखाल� �ल�हलेल� ह� मा�हती व हा लेख सव��वी माझा आहे. 
ग.ग.संबधंी WhatsApp, G.G.Group �लाॅग  
फेसबकु तसेच �मर�णकेत ��स�ध कर�यास  
मी �वखशुीने संमती देत आहे. 
 
नांव: चा�मती केळकर-केतकर 
मोबाईल न:ं 9833421255. 
ग.ग.बॅच �ुप.1956--1957. 


