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म हालमा University of Wisconsin-Madison (UW–Madison) मा परिसि योजना ि व्यवस्थापनको ववभागको Physical 

Plant को अन्तरिम काययकािी वनर्दशेक ह ुँ । यस भवूमकामा, म लगभग ८७५ कमयचािीहरू समावेश गिी परिसि ममयत ि परिचालन 

मावमलाहरू; ४२० भवनहरू, ि लगभग $130M को वावषयक परिचालन बजेटको साथ २५ वमवलयन सकल वगय फुटको लावग वनिीक्षण, 

नेततृ्व, ि िणनीवतक वर्दशा प्रर्दान गर्दयछु । यो काययपर्द भन्र्दा पवहले, मलै ेFP&M को Capital Planning को सहायक वनर्दशेकको रूपमा 

र्दईु वषय वबताएुँ । त्यो भवूमकामा, मलैे पूुँजीगत बजेट प्रशासन ि परिसि योजनाका लावग नीवत वसफारिसहरूमा; भौवतक प्रोग्रावमङ; ि 

UW–Madison को शैवक्षक उद्देश्यको समथयनमा ववशे्लषणात्मक मागयर्दशयनको लावग पययवेक्षण ि नेततृ्व प्रर्दान गिें । मलैे छ-वषीय पूुँजी 

ववकास योजनाको ववकासको सह-नेततृ्व पवन गिें ि विवावषयक पूुँजी बजेटको कायायन्वयन ि पह ुँचमा UW प्रणाली प्रशासन ि ववस्कवन्सन 

िाज्यको Department of Administration सुँग सहकायय गिें । 

म परिसि योजना ि व्यवस्थापनको संयकु्त उपकुलपवत काययपर्दमा धेिै रूवच िाख्र्दछु ि मिेो अनुभवल ेववश्वववद्यालयलाई ठूलो महत्त्वा 

प्रर्दान गनछे भन्न ेववश्वास गर्दयछु । म Badger ह ुँ । मलैे School of Human Ecology बाट स्नातक गिें ि मसुँग परिसि व्यवस्थापन, 

पूुँजी योजना, परिसि विजाइन, ि घिजग्गा सेवाहरूमा २५ वषय भन्र्दा बढीको अनभुव छ ि मैल ेप्रवववध, आवथयक सेवाहरू, बीमा क्षते्रहरू, 

साथै ववस्कवन्सन उच्च वशक्षा ि सिकािमा काम गिेको छु । ववशेष गिी, मसुँग यस क्षते्रमा ववस्कवन्सन िाज्य वभत्र काम गन े१३ वषयको 

अनुभव छ ि मलैे Department of Administration को परिसि व्यवस्थापन ववभागको नेततृ्व गिेको छु । त्यहाुँ ह ुँर्दा, मलैे 7M ग्रस 

वगय वफट (GSF) भवन पोटयफोवलयो (स्वावमत्व ि भािामा वलइएको), जसमा Wisconsin State Capitol Building सवहत ३२ 

परिसिहरूको लावग स्वास््य ि सिुक्षा काययक्रमहरू समावेश वथए; सम्पवि लेनर्दने जस्त ैि सहजता, अवधग्रहण, dispositions, ि 

ववकास सम्झौताहरू सवहत उद्यमव्यापी घिजग्गा सेवाहरूको वनिीक्षण; ि उद्यम यातायात पावकय ङ्ग काययक्रमहरूका लावग वनिीक्षण, 

नेततृ्व, ि िणनीवतक वर्दशा प्रर्दान गिें । मैल ेसफल िणनीवतक पूुँजी योजनाहरू पिूा गिेको छु ि शैवक्षक, अनसुन्धान ि सिकािी सवुवधा 

संस्थाहरूलाई सेवा गने उच्च प्रर्दशयक ग्राहक-केवन्ित काययहरूको लावग ठूलो पूुँजी वनमायण पोटयफोवलयोहरू ववकास गिेको छु मलैे वनमायण 

परियोजना नगर्द प्रवाह िणनीवतहरू सवहत सञ्चालन; घिजग्गा अवधग्रहण, dispositions, ि सावयजवनक वनजी साझेर्दािीको िणनीवतक 

आवथयक ववशे्लषण; ि प्रभावकािी स्रोत भण्िािण वर्दगोपन वसद्धान्तहरू प्रयोग गन ेक्षमताहरू प्रर्दशयन गिेको छु । मलैे घिजग्गा पोटयफोवलयो 

ि परियोजना प्रवतवेर्दन गभनयि, CEO, ववधावयका नेताहरू, ि प्रशासकीय बोियहरूलाई प्रस्ततु गिेको छु । मैल ेववस्कवन्सन ववधायक ि 

UW-System प्रवक्रयाहरू वभत्र परियोजनाहरू कसिी स्वीकृत गिाउने भन्ने बुझेको छु ि मसुँग सफलताको स्थावपत िेकिय छ । मिेो 

क्यारियिमा, मलैे मेिो सञ्चाि सीप, टोली वनमायण क्षमता, बर्दल व्यवस्थापन ववशेषज्ञता, ि िन्ि समाधान सीपहरूलाई टोलीका 

सर्दस्यहरू, सिोकािवालाहरू, ग्राहकहरू, क्याम्पस साझेर्दािहरू, ि ववधायकहरूका माझ सम्मान ि ववश्वास वनमायण गनय प्रयोग गिेको छु । 

मसुँग ववववधता, समानता, समावेशीकिण, ि सामावजक न्यायको लावग बवलयो प्रवतबद्धता छ ि संस्थागत लक्ष्यहरू प्राप्त गर्दाय ववववध 

संस्कृवत ि टोलीलाई समथयन गन ेप्रर्दशयन गरिएको इवतहास छ । 

परिसि योजना ि व्यवस्थापनको संयकु्त उपकुलपवतको काययपर्दको लावग ववचािमा िहन पाउुँर्दा ि UW–Madison को भववष्यको 

परिदृश्यलाई आकाि वर्दने नयाुँ तरिकाको समाधानहरू ववकास गनय मिेो िणनीवतक योजना ि िचनात्मक समस्या समाधान गने सीपहरू 

प्रयोग गन ेअवसिको लावग म उत्सावहत छु । 
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