திரு நவீன் குலாட்டி ஐசிஎப் பபாது மேலாளராக பபாறுப் மபற் பு
திரு நவீன் குலாட்டி அவர்கள் ஐ சி எஃப் பபாது மேலாளராக பபாறுப்மபற் றுக்
பகாண்டுள் ளார். அவர் 1986 ஆே் ஆண்டுக்கான இந் திய ரயில் மவ மின்
பபாறியியல் மேவவவய மேர்ந்தவர்.
திரு குலாட்டி அவர்கள்
வாரணாசி ஹிந்து யுனிவர்சிட்டியின்
இந் திய
பதாழில் நுட்ப நிறுவனத்தின் மின் னியல் துவறயில் B.Tech பட்டத்தில் தங் க
பதக்கே் பபற் றவர்.
ரயில் பபட்டிகள் வடிவவேப் பு ேற் றுே் தயாரிப்பில் அவர் சிறந் த அனுபவே்
பபற் றுள் ளவர் என் பது குறிப்பிடத்தக்கது.
புது தில் லி ரயில்
நிவலயத்தின்
மேே் படுத்தி அவத உலக தரத்தில்
உயர்த்துவதற் குே் பேயல் திட்டத்தில் அவர் பபருே் பங் காற் றியுள் ளார். இந் திய
ரயில் மவயின் தகவல் பதாழில் நுட்ப பிரிவுகளின் முதுபகலுே் பாக விளங் குே்
தகவல் பதாழில் நுட்ப வேயத்தில் (CRIS) இந் திய ரயில் மவக்கான பல் மவறு
பதாழிற் பேயலிகவள உருவாக்குவதில் அவரது பங் களிப்பு குறிப் பிடத்தக்கது.
ஐ சி எஃப் பபாது மேலாளராக பபாறுப் மபற் குே் முன் திரு குலாத்தி அவர்கள்
வடக்கு ரயில் மவயின் கூடுதல் பபாது மேலாளராகவுே் , அதற் கு முன் னர் பதற் கு
ரயில் மவ பேன் வன மகாட்ட மேலாளர் பதவி உள் பட, இந் திய ரயில் மவயில்
பல் மவறு பபாறுப் புகவளயுே்
வகித்துள் ளார்.
இதற் கு முன் னர் ஐசிஎபின் பபாது மேலாளராக இருந் த திரு ஏ மக அகர்வால்
அவர்கள் பபங் களூரில் உள் ள ரயில் ேக்கர பதாழிற் ோவலயின் பபாது
மேலாளராக ோற் றே் பேய் யப் பட்டுள் ளார்.

श्री नवीन गल
ु ाटी द्वारा महाप्रबंधक, सडिका के रूप में कार्यभार ग्रहण
श्री नवीन गुलाटी ने सवारी डिब्बा कारखाना के महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण कर

ललर्ा है । र्े भारतीर् रे ल बबजली इंजीननर्ररंग सेवा के 1986 बैच के अधधकारी हैं।

श्री गुलाटी जी भारतीर् प्रौद्र्ोधगकी संस्थान (आईआईटी) बनारस हहंद ू ववश्वववद्र्ालर्

(बीएचर्)ू के बी.टे क.(इलेक्ट्रिकल) के स्वणय पदक ववजेता हैं। नई हदल्ली रे लवे स्टे शन को
ववश्वस्तरीर् स्टे शन के रूप में पुनववयकलसत करने में इनकी अहम भूलमका रही है । जब र्े

रे लवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) में सेवारत थे तब वहााँ के िेटा केंद्र की स्थापना में इनका
उल्लेखनीर् र्ोगदान रहा। इस िेटा सेंटर को भारतीर् रे ल िेटा बेस प्रणाली की रीढ़ माना

जाता है । सूचना प्रौद्र्ोधगकी में अधधक रुधच रखने वाले गुलाटी जी का भारतीर् रे ल के अनेक
आईटी एप्लीकेशन के ववकास में भी महत्वपूणय र्ोगदान है ।

र्ह भी उल्लेखनीर् है कक उन्हें रे ल कोचों के अलभकल्प और उत्पादन के क्षेत्र में भी

बहुत अनुभव है ।
सवारी डिब्बा कारखाना में कार्यभार संभालने के पहले वे उत्तर रे लवे के अपर
महाप्रबंधक के रूप में सेवारत थे। र्े मंिल रे ल प्रबंधक, चेन्नै सहहत भारतीर् रे ल के अनेक
उच्च पदों को सुशोलभत कर चक
ु े हैं। सडिका के पूवय महाप्रबंधक श्री ए.के. अग्रवाल का
स्थानांतरण रे ल पहहर्ा कारखाना, बेंगलूरु के महाप्रबंधक के रूप में हुआ है ।

****************

Shri Naveen Gulati assumes charge as General Manager, ICF
Shri Naveen Gulati, an officer belonging to the 1986 batch of Indian
Railway Electrical Engineering services, has assumed charge as the General
Manager of Integral Coach Factory (ICF).
Shri Gulati, is a Gold Medalist from Indian Institute of Technology (IIT)
Banaras Hindu University (BHU) in B.Tech (Electrical). He was closely
associated with the project for redevelopment of New Delhi Railway Station as
World Class facility. During his posting at CRIS (Centre for Railway
Information Systems), he was instrumental in setting-up the Data Centre there
which is considered as the spine of the data base system of Indian Railways. An
IT enthusiast, he has contributed to creation of several IT applications for Indian
Railways.
It is pertinent to mention that he has extensive experience in designing
and production of railway coaches.
Before taking charge at ICF, he was the Additional General Manager
(AGM) of Northern Railway (NR) and has worked in various capacities in
Railways including Divisional Railway Manager, Chennai. He succeeds Shri
A.K. Agarwal, who was transferred to Rail Wheel Factory, Bengaluru, as GM.
****************

