
 

CHENNAI UNIFIED METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITY 

(CUMTA) 

Thalamuthu Natarajan Building, No.1, Gandhi Irwin Road, 

Egmore, Chennai - 600 008. E-mail: memsecy.cumta@tn.gov.in 

Invitation for recruitment of professionals in CUMTA  

(Contract basis) 

Chennai Unified Metropolitan Transport Authority (CUMTA), Government of Tamil Nadu was 

established through CUMTA Act, 2010. Applications are invited from qualified and experienced 

professionals for the following posts on contract basis for a period of two years (renewable based 

on the performance). 

1. Procurement Expert – 1 no 

2. Mobility and Spatial Data Development Architect – 1 no 

3. Communication Expert – 1 no 

4. Human Resource Executive – 1 no 

5. Environmental Specialist – 1 no 

6. Civil Engineer with CAD & GIS – 1 no 

The detailed Terms of Reference (ToR) of the various posts are available in the website - 

www.cmdachennai.gov.in. Interested candidates may apply with the detailed resume, portfolio, 

expected salary and pay-slip for the last 3 months on or before 21-Nov-2022 by e-mail 

cumtaoffice@tn.gov.in                                       
 

                                                                                          Sd/- 26.10.2022 

       Special Officer 

                                                              Chennai Unified Metropolitan Transport Authority 

 

 

சென்னை ஒருங்கினைந்த செருநகர பெோக்குவரத்து 

குழுமம் 
தோளமுத்து நடரோஜன் மோளினக, எண்.1, கோந்தி இர்வின் ெோனை, 

எழும்பூர், சென்னை - 600 008. 

CUMTA - சதோழில் வல்லுநர்கனள ஆட்பெர்ப்பு செய்வதற்கோை அனைப்பு 

(ஒப்ெந்த அடிப்ெனடயில்) 
 

சென்னை ஒருங்கினைந்த செருநகர பெோக்குவரத்து குழுமம் (CUMTA), தமிழ்நோடு அரசு, 

CUMTA ெட்டம், 2010 மூைம் நிறுவப்ெட்டது. பின்வரும் ெணிகளுக்கு தகுதியும் அனுெவமும் 

உள்ளவர்களிடமிருந்து இரண்டு வருட கோைத்திற்கு ஒப்ெந்த அடிப்ெனடயில் (செயல்திறன் 

அடிப்ெனடயில் புதுப்பிக்கத்தக்கது) விண்ைப்ெங்கள் வரபவற்கப்ெடுகின்றை.  

1. Procurement Expert – 1 no 

2. Mobility and Spatial Data Development Architect – 1 no 

3. Communication Expert – 1 no 

4. Human Resource Executive – 1 no 

5. Environmental Specialist – 1 no 

6. Civil Engineer with CAD & GIS – 1 no 
 

www.cmdachennai.gov.in என்ற இனையதளத்தில் விரிவோை குறிப்பு விதிமுனறகள் (Terms of 

Reference-ToR) கினடக்கின்றை. ஆர்வமுள்ள விண்ைப்ெதோரர்கள் 21-Nov-2022 அன்று 

அல்ைது அதற்கு முன் cumtaoffice@tn.gov.in என்ற மின்ைஞ்ெலுக்கு, தற்குறிப்பு(Resume), 

பெோர்ட்ஃபெோலிபயோ, கடந்த 3 மோதங்களுக்கோை ஊதியச் சீட்டு (Pay-slip) மற்றும் 

எதிர்ெோர்க்கப்ெடும் ெம்ெளம் ஆகியவற்றுடன் விண்ைப்பிக்கைோம். 

 

 

                                                                                              Sd/- 26.10.2022 

சிறப்பு அதிகோரி 

                                              சென்னை ஒருங்கினைந்த செருநகர பெோக்குவரத்து குழுமம் 

http://www.cmdachennai.gov.in/
mailto:cumtaoffice@tn.gov.in


  


