
म परिसि योजना ि व्यवस्थापनको (Facilities Planning and Management) संयकु्त उपकुलपतिको पदप्रतिको मेिो रूति 

ि योग्यिाको सन्दर्भमा लेख्दछुै । मैले गएको पााँि वर्भ Arizona State University तििाएाँ जसमध्ये िाि वर्भ त्यहााँको परिसि 

व्यवस्थापन ि सञ्िालनको सहायक उपसर्ापतिको रूपमा ि हालसालै परिसि तवकास ि व्यवस्थापनको अन्िरिम उपसर्ापतिको 

रूपमा तििाएाँ । त्यो र्न्दा पतहले, मैले संयकु्त िाज्य अमेरिकाको Navy को लातग िटीय पवूाभधाि प्रिन्ध गनभ तसतर्ल इतञ्जतनयि 

कोि अतिसिको रूपमा िीस वर्भ तििाएाँ । त्यसिेलादतेि, मैले थाहा पाएाँ तक मलाई उच्ि तिक्षामा काम गने जोि छ । 

तवद्याथीहरू, कमभिािीहरू ि अनुसन्धानहरूलाई समथभन गने क्षमिाले एउटा उद्देश्यको र्ावना प्रदान गदभछ जनु मलाई लाग्दनै तक 

तनजी क्षेत्रमा िेला पानभ सतकन्छ । मैले Arizona State University ि यहााँ काम गने मातनसहरूलाई माया गिेिापतन, 

University of Wisconsin-Madison स्वातमत्वमा िहकेो तवश्व स्ििीय प्रतिष्ठा ि स्रोिहरू र्एको तवश्वतवद्यालयमा १००० 

र्न्दा िढी पेिेविहरूको टोलीलाई िणनीतिक दृति ि नेितृ्व प्रदान गने जीवनकै एउटा अमलू्य अवसि हुनेछ । 

मसाँग कायभक्रम व्यवस्थापन, नगिपातलका साझेदािी, सावभजतनक तनजी उद्यम, योजना ि िजेट, वािाविणीय अनुपालन, उपयोतगिा 

व्यवस्थापन, िणनीतिक योजना, ि ग्राहक सेवा क्षेत्रहरूमा तवतर्न्न प्रकािका अनुर्वहरू छन् । मैले Navy को लातग Joint 

Strike Fighter Construction Programको आधािमा िटीय क्याम्पस कायभक्रम (Coastal Campus Program) नाम 

गिेको नयााँ गण समावेि गनभ ठूला पूाँजी र्एका कायभक्रमहरू, एक तनजी तवकासकिाभसाँग साझेदािी गिी Broadway 

Redevelopment Project कायाभलय र्वनको रूपमा ग्राउन्ड लीजको रूपमा $100+M तविािको लातग ि California ि 

Southwestern United States र्िी अन्य कायभक्रमहरूको प्रिनध गिेको छु । मलाई तवश्वास छ तक तवश्वतवद्यालयप्रतिको मेिो 

सिैर्न्दा ठूलो मलू्य र्नेको ििभ घटाएि मलू्य िढाउने समस्याहरूको नवीन समाधानहरू तसजभना गने मेिो क्षमिा हो । 

क्यातलिोतनभयामा ऊजाभ िपि घटाउने आवश्यकिाको सामना गदाभ, मैले उपयोतगिा िििको रूपमा $40M  तनमाभण 

परियोजनामा पााँि वर्भको र्कु्तानी गने वाि तवकेन्रीकिण परियोजना तसजभना गिें । अवसिको अनुर्तूि गद,ै मैले त्यागीएका सह-

उत्पादन केन्रहरूलाई तग्रड आत्मिलको लातग तवद्यिुीय तपकि प्लान्टको रूपमा प्रयोग गने ि आपिकालीन अवस्थामा तवििण 

स्ििमा Navy गणलाई स्विन्त्र ब्याकअप तवद्यिु उपलब्ध गिाउन सक्ने प्रस्िाव तसजभना गनभ ठेकेदािसाँग काम गिें । ASU मा िाि 

क्याम्पसहरूलाई एउटै परिसि सङ्गठनमा तमसाउन सोतधएपतछ, मैले एउटा म्यातिक्स व्यवस्थापन संििना तसजभना गिें जसमा कुनै 

थप कमभिािीहरू आवश्यक पिेन िि तवश्वतवद्यालय प्रणालीमा प्रतक्रयाहरू ि नेितृ्वहरू मानकीकृि र्ए । व्यतक्तगि ि कायभितक्तको 

तवकासमा केतन्रि िहकेो यो नेितृ्व संििनाले कमभिािीहरू काम छोड्ने क्रममा उल्लेिनीय कमी आयो, मनोिल िढायो ि गएका 

दईु वर्भमा कायभिलको उत्पादकत्वमा २००% वतृि गर् यो । 

ममभि ि सञ्िालनको क्षेत्रमा मैले मेिो पेिाको सिैर्न्दा धेिै समय तििाएिापतन, मसाँग अतििीय सीप ि अनुर्वहरूको छन् जसले 

गदाभ मलाई लाग्दछ तक म यो कायभपदको लातग आदिभ उम्मेिाि हुाँ । मसाँग इतञ्जतनयरिङ्ग ि व्यवसाय प्रिासनमा उन्नि तडग्रीहरू 

छन ्जसले मलाई दवुै प्रातवतधक ि आतथभक दृतिकोणिाट समस्याहरूको मलू्याङ्कन गनभ अनुमति तदाँदछ । म हाल तदगो तवकासमा 

PhD गदछुै, जसले मलाई तडजाइन ियनहरूका दीघभकालीन प्रर्ावहरूका नयााँ दृतिकोण प्रदान गदछै । म संघीय सिकािसाँगको 

एक प्रमातणि ठेकेदाि अतधकािी तथएाँ, जसले मलाई ठेक्का व्यवस्थापन ि वािाभका सिै पक्षहरूमा िातलम तदयो।  मैले 

अन्ििसिकािी टोलीहरूमा सेवा गिेको छु, जहााँ मैले स्थानीय ि िाज्य तनयमहरू, िाजनीति, ि समस्याहरूका गतििीलिा िुझ्न े

अवसि तदयो । मैले एक संस्थाको सिै िहमा िणनीतिक योजनाहरू तवकास ि कायाभन्वयन गिें ि परिविभन व्यवस्थापनका 

कतठनाइहरूको सामना गिें । मैले एक मातलकको रूपमा समय तििाएको छु ि परिसिहरू आवश्यकिा ि अपेक्षाहरू पिूा गनभ 

असिल हुाँदा ग्राहकहरूको माग ि िनुौिीहरू िुझेको छु । मलाई तवश्वास छ तक तिक्षा ि अनुर्वको यो अनुपम संयोजनल ेमलाई 

University of Wisconsin-Madison को लातग गणुस्ििीय पुाँजी परियोजनाहरू ि सतुवधाहरू प्रदान गनभ अनुमति तदनेछ । 
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