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धनंजय गोखले –  

• PMP, MBTI (APP) Accredited, RMP (Risk Mgmt Professional),  

• TOC-FE Certified, PRINCE2-Practitioner 

• MAEER �या MIT कॉलेज ऑफ इंिजनी�रगं मधून BE Mech 

• २४ वषा��या एकूण अनुभवाम(ये �क�प �यव�थापन या 

)े*ाम(ये गेल+ १८ वष! देशात आ0ण परदेशात नाव.  

• “Man of the year-2012” पुर5कार: ABI (अमे�रकन 

बायो:;फकल इं5ट+टयूट) तफ>  ?क@प Aयव5थापन )*ेात Cश)णाबाबत केले@या कामाबDदल.  

• “ए1रक जेनेट – Excellence in PM: 2013” पुर5कार: PMI (?ोजेFट GयानेजमHट 

इं5ट+टयटू) तफ>  अIयंत मानाचा समजला जाणारा. ?क@प Aयव5थापनातील सू*ाचें अIयंत 

नाLवMयपूणN पDधतीने समाजापयOत पोचवPया�या कामQगर+बDदल हा पुर5कार देPयात येतो.  

• Australian Psychologists Press या सं5थेतून ‘�यि�तमCवांचे �कार आ0ण Iया 

अनुषंगाने होणार+ मनुFयाची जडणघडण’ या Lवषयातील Cश)ण आ0ण Iयावर+ल मागNदशNन.  

• नेतCृव आNण �यव�थापन या )मतां�या LवकासासाठU बलुतेदार या संक@पनेअंतगNत १२ 

LवLवध )े*ातील तXां�या मुलाखती घेऊन, गे@या २ वषाNत DGtal SमTडयाने अनेक 

लोकांपयOत पोचवून, Iयातून जमा झाले@या ७ लाख _पयाचंा गरजूं�या Cश)णासाठU वापर.  

• आजपयOत त`बल १२००० �यव�थापकानंा Iयां�या मागNदशNन Cमळाले आहे. गे@या १७ वषाOम(ये 

४२ ऑग!नायझेशनसना ?क@प Aयव5थापन आ0ण नेतIृव )मता यासाठU मागNदशNन 

• Iयां�या आतंरराcd+य कायाNमधील उ@लेखनीय कामे - NCS, Singapore; Dubai Civil Aviations, 

Dubai; Silica Funds Johannes Berg South Africa; NatWest Bank, Greece; Arab National Bank, 

Saudi Arabia; Cognitive Arts Chicago, US; Mitsubishi Elevators, Saudi Arabia; Axiata-Robi 

Telecom Bangladesh, AMDOCS Melbourne 

• �क�प �यव�थापनासाठ[ शपथ सन २००७ म(ये तयार केल+. जगातील ह+ अशी पhहल+च 

शपथ आहे.  

• कोपiरेट जगाबरोबरच SPJIMR, SIBM, Bharati Vidyapeeth, MIT-Design Management, या 

शै)0णक सं5थांसाठU �क�प-�यव�थापनासाठ[ आNण नेतCृव कौश�यासाठ[ अIयंत 

Aयवहारोपयोगी आ0ण नाLवMयपूणN अkयासlम तयार कmन अ(यापन सुDधा केले आहे. 

• �ाNणक ]हSलगं म(ये Practicing Healer & Psychotherapist Gहणनू अनेकानंा मदत 

• hहदं5ुतानी शा5*ीय संगीताम(ये आवड आ0ण गेल+ १३ वष> हमipनअम वादनाचा छंद. 

• �क�प �यव�थापन या Lवषयाम(ये “नाटक” या पDधतीचा खुबीने वापर.  

• पु5तके  

o गणपती अथवNशीषN – एक 5वसंवाद या Lवषयावर+ल प5ुतक ?CसDध. 
o सrेची खेळी – Animal Farm: अनुवाद 

o Project Management Competency Assessment & Development -  A case 

o Wonderland in PMO 
 


