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प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE
SHRI. GANESH ASSUMES CHARGE AS NEW DIVISIONAL RAILWAY
MANAGER OF CHENNAI DIVISION
Shri. Ganesh, IRSEE has taken over charge as the new Divisional Railway
Manager of Chennai Division of Southern Railway today, 09th of August,
2021.
An officer belonging to Indian Railway Service of Electrical Engineers (IRSEE) 1991 batch, Shri. Ganesh has vast experience in different facets of Railway
working. He has served as Chief Electrical Loco Engineer at Eastern Railway,
North Central Railway and Chittaranjan Locomotive works.
Shri Ganesh has the distinction of having held the post of Director at Research
Designs and Standards Organisation (RDSO), Lucknow for Seven years.
Shri. Ganesh, IRSEE succeeds Shri. P.Mahesh, IRSME as the Divisional
Railway Manager of Chennai Division of Southern Railway.
Sd/ए.एलुमलै/ (A.Elumalai)

जनसंपर्क अधिर्ारी/ Public Relations Officer
चेन्नैमंडल/ Chennai Division
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சென்னன க ோட்டம்
செற் கு ரயில் கே

No.PUB/MAS/2021/08/08

Date - 09.08.2021
செய் தி சேளியீடு

சென்னன ரயில் வே வ ோட்டத்தின் புதிய
அேர் ள் சபோறுப் வபற் றோர்.

வேலோளரோ

திரு.

வேஷ்

திரு.
வேஷ், IRSEE அவர்கள் 09 ஆகஸ்ட் 2021, இன் று தெற் கு ரயில் வவ,
தென்னன வகோட்டெ்தின் புதிய வகோட்ட வேலோளரோக தபோறுப்வபற் றோர்.
இந்திய ரயில் வவ ெர்வீஸ் ஆஃப் எலக்டர
் ிக்கல் இன் ஜினீயர்ஸ் (IRSEE) - 1991
பிரினவ ெோர்ந்ெ திரு. கவேஷ் அவர்கள் , ரயில் வவயின் பல் வவறு துனறகளில்
வெர்ந்ெ அனுபவே் தபற் றவர். அவர் கிழக்கு ரயில் வவ, வட ேெ்திய ரயில் வவ
ேற் றுே் சிெ்ெரஞ் ென் எஞ் சின்
தெோழிற் ெோனலயில் ெனலனே மின் எஞ் சின்
தபோறியோளரோக பேியோற் றியுள் ளோர்.
திரு. கவேஷ் அவர்கள் உெ்ெரபிரவெெ ேோநிலே் லக்வனோவில் உள் ள ஆரோய் ெ்சி
வடிவனேப் பு ேற் றுே் ெர அனேப் பு (RDSO)-வின் இயக்குநரோக ஏழு ஆே்டுகள்
பெவி வகிெ்துள் ளோர் என்பது குறிப் பிடெ்ெக்கது.
தெற் கு ரயில் வவ, தென்னன வகோட்ட ரயில் வவ வேலோளரோக பேியோற் றி வந்ெ
திரு. பி.ேவகஷ், IRSME அவர்களின் பெவிக்கோலே் நினறவுவனடந்ெனெெ்
தெோடர்ந்து,
தென்னன ரயில் வவ வகோட்டெ்தின் புதிய
வேலோளரோக திரு.
கவேஷ், IRSEE அவர்கள் தபோறுப் வபற் றுக்தகோே்டோர்.

Sd/அ. ஏழுமலை
மக்கள் த ொடர்பு அதிகொரி
தென் லன ககொட்டம்

