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UW–Madison मा परिसि योजना ि व्यवस्थापनका (Facilities Planning and Management) संयकु्त उपकुलपतिको 

रूपमा उम्मेदवाि हुने अवसि पाउँदा म कृिज्ञ छु । मलाई तवश्वास छ UW–Madison ले मलाई उच्च दक्ष ि व्यावसातयक 

काययबलसँग काम गने असाधािण अवसि प्रदान गनेछ । योजना, स्थान व्यवस्थापन, मास्टि प्लातनङ्ग,् परियोजना व्यवस्थापन, 

तिजाइन, तनमायण, घिजग्गा, व्यापाि, पुँजीगि तवत्त, बजेट, ठेक्का, सचूना प्रतवतध, ममयि, उपयोतगिा, पातकय ङ्ग ि यािायाि सतहि 

सतुवधाहरू नेितृ्व ि व्यवस्थापन, वािाविणीय, तदगो तवकास, सिुक्षा, आवास, ऊजाय ि यतुनयनहरूसँगको काम गने सबै क्षेत्रहरूमा 

मेिो व्यापक अनुभवले मलाई यो काययपदको लातग तवतिष्ट रूपमा योग्य बनाउँदछ । 

अतहल,े George Mason University परिसिको उपसभापतिको रूपमा, म $100 तमतलयन भन्दा बढीको वातषयक तिजाइन ि 

तनमायण काययक्रम ि लगभग $46 तमतलयनको सञ्चालन बजेट व्यवस्थापन गदयछु ।  

थप रूपमा, म सबै परिसि प्रकाययहरूको तनिन्िि प्रतक्रया सधुाि ि अनुसन्धानको लातग बहु क्याम्पसहरूमा लगभग ३९,००० 

तवद्याथीहरूको Research I तवश्वतवद्यालयको १३७ भवनहरूमा ९ तमतलयन वगय फुट भन्दा बढी ठाउँको ममयि, तिजाइन, ि 

तनमायणको सन्दभयमा २५० भन्दा बढी कमयचािीहरूको व्यवस्थापनको लातग तजम्मेवाि छु । यसबाहेक, Naval Facilities 

Engineering Command, Atlantic को व्यापाि तनदिेक ि वरिष्ठ नागरिकको रूपमा, म १३,००० कमयचािीहरूको ि सम्पतत्त 

व्यवस्थापन, पूँजी सधुाि (तिजाइन ि तनमायण), ठेक्का, सावयजतनक काययहरू, ि वािाविणीय उत्पादनहरू ि संयकु्त िाज्य अमेरिका, 

यिुोप, अतिका ि दतक्षणपतिम एतियामा सबै Naval स्थापनाहरूको सेवाहरूको लातग लातग तजम्मेवाि तथएँ । 

मैले Bucknell University बाट तसतभल इतञ्जतनयरिङ्गमा Bachelor of Science, Old Dominion University बाट 

इतञ्जतनयरिङ्गको Master, ि College of William and Mary बाट Master of Business Administration सतहि धेिै 

तिग्रीहरू कमाएको छु । म एक दिाय भएको व्यावसातयक इतञ्जतनयि (Registered Professional Engineer) पतन हु ँ। मलाई 

तवश्वास छ तक मेिो बतलयो परिसि व्यवस्थापन पषृ्ठभतूम, असाधािण कायय नैतिकिा, ि दवावमा िाम्रोसँग काम गने क्षमिाले मलाई 

गणुस्ििीय उत्पादन ि सेवाहरू समयमै ि प्रभावकािी रूपमा उत्पादन गनय उत्कृष्ट बन्न अनुमति तददँछ । परिसिका संयकु्त 

उपकुलपतिको रूपमा UW–Madison को लातग मेिो सीप ि नेितृ्व क्षमिाहरू बहुमलू्य हुनेछन ्भन्ने म तभत्रैबाट तवश्वास गदयछु । 

िपाईकंो तवचािको लातग धन्यवाद । 
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