
செய்தி செளியீடு எண்: 07/2021            நாள்: 20.11.2021 

சென்னை செட்ர ோ இ யில் நிறுெை அதிகோ ப் பூர்ெ இனையதளத்தில் 
செளிெரும் ரெனை ெோய்ப்பு அறிெிப்புகள் தோன் உண்னெ 

      க ோயம்கேடு, சென்னை செட்க ோ இ யில் நிறுவைத்தில் கவனை வோய்ப்பு ள் 
இருப்ேின் அதற் ோை அறிவிப்பு ள் அதி ோ ப் பூர்வ இனையதளத்தில் 
சவளியிடப்ேடும், அனவதோன் உண்னெயோை அறிவிப்பு ள் என்றும் ேிற 
இனையதளத்தில் அவ்வப்கேோது சவளிவரும் கவனை வோய்ப்பு அறிவிப்பு னள 
யோரும் நம்ே கவண்டோம் என்று செட்க ோ இ யில் நிர்வோ ம் செய்தி குறிப்ேில் 
சதரிவித்துள்ளது. 

 இது குறித்து சென்னை செட்க ோ இ யில் நிர்வோ ம் கெலும் 
சதரிவித்துள்ளதோவது: 

 சென்னை செட்க ோ இ யில் நிறுவைத்தில் ேல்கவறு துனற ள் உள்ளது. 
இத்துனற ளின்  ீழ் ேல்கவறு ேிரிவு ளும் செயல்ேட்டு வரு ிறது. இந்த 
துனற ளிகளோ துனற ெோர்ந்த ேிரிவி ளிகளோ ஏகதனும் கவனை வோய்ப்பு இருப்ேின் 
அதற் ோை முன் அறிவிப்பு சென்னை செட்க ோ இ யில் நிறுவைத்தின் அதி ோ ப் 
பூர்வ இனையதளெோை www.chennaimetrorail.org என்ற இனையதள மு வரியில் 
சதரிந்து ச ோள்ளைோம். இனத தவி   திைெரி தெிழ் நோளிதழ், ஆங் ிை நோளிதழ் 
ெற்றும் கவனைவோய்ப்பு அறிவிப்பு தோள் ளிலும் (Employment Notification Paper) 
கவனைவோய்ப்பு அறிவிப்பு ள் சவளியிடப்ேடு ிறது. 

 எைகவ, கவனை வோய்ப்புக்கு தகுதியுனடயவர் ள், கவனை வோய்ப்பு 
கதடுேவர் ள் சென்னை செட்க ோ இ யில் நிறுவை அதி ோ ப் பூர்வ இனையதளத்தில் 
சவளிவரும் அறிவிப்பு னள சதரிந்து ச ோள்ளைோம். இனத தவி  கவறு எந்தசவோரு 
இனையதளத்திலும் சென்னை செட்க ோ இ யில் நிறுவை கவனை வோய்ப்பு 
செய்தி னள யோரும் நம்ே கவண்டோம். இந்நிறுவைத்தின் ேல்கவறு கவனை 
வோய்ப்பு ள் இருப்ேதோ  சேோய்யோை இனைய தளத்தில் செய்தி னள சவளியிடுகவோர் 
ெீது  டுனெயோை நடவடிக்ன  எடுக் ப்ேடும். சேோய்யோை இனையதளத்தில் 
சவளியோகும் செய்தி னள / விளம்ே ங் னள நம்ேி யோரும் ஏெோற கவண்டோம். 
இதற்கு எந்தவிதத்திலும் இந்நிறுவைம் சேோறுப்கேற் ோது. 

 இத்த வனை சென்னை செட்க ோ இ யில் நிறுவைம் சதரிவித்துள்ளது. 

 
வெளியீடு: இணை இயக்குநர் (மக்கள் வ ாடர்பு)  

      வென்ணை வமட்ரரா இரயில் நிறுெைம், வென்ணை. 

http://www.chennaimetrorail.org/


P.R.No. 07/2021                                                                                                 20.11.2021 

PUBLIC NOTICE  ON   RECRUITMENT DISCLAIMER 

It has been brought to our notice that some unscrupulous and unauthorized 

agencies are issuing fake news in social media and other forums on employment 

opportunities in CMRL. CMRL absolutely dissociates itself from this false 

recruitment campaign and hereby wishes to notify the public that:- 

• CMRL has not authorized any individual or firm or agency to carry out 

recruitment on its behalf.  

 

• All individuals who are eventually hired by CMRL are always required to 

go through a formal selection process by CMRL.  All CMRL appointments 

are through a strict selection process depending upon the post applied for. 

 

• All communication with applicants must come from a verifiable CMRL 

email address or CMRL Authenticated Letter Head and not from an 

Internet address such as Hotmail, yahoo, gmail or mobile line or Fake 

CMRL letter Head or Agency, etc. 

 

• Job vacancies in CMRL are notified in widely circulated local, national 

employment newspapers (both in English/Tamil) and also in CMRL’s 

official website vide   url:    www.chennaimetrorail.org/careers. 

 

• CMRL job offers do not come from organizations falsely pretending to 

recruit on behalf of CMRL or by people claiming to work for, or be affiliated 

to, CMRL. 

 

• Suspicious “employers” or “employment agencies” should be reported to 

appropriate law enforcement agencies. 

 

• Any person dealing with unauthorized parties for seeking job opportunities 

with CMRL in lieu of money is doing so at his/her own risk.  CMRL will 

not have any obligation to honour terms of any fake appointment letter so 

issued, or provide employment to any one who has been issued a 

fraudulent appointment letter or  fake recruitment news . Strict action will 

be initiated against the fraudsters who spread fake news on subject 

matter.  Further, CMRL is not responsible for any losses incurred by the 

individual involving in the mentioned act.  

Issued By: Joint Director (Public Relations) 

                 CMRL, Chennai. 

file:///C:/Users/vinodkumar.tp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WX3BPWWI/www.chennaimetrorail.org/careers

