ಮೋಸದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ!

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೋಸಗಳು ಇತ್ತ ೋಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್
ಅಮಾಯಕ

ಮತ್ತತ

ಅದರ

ಉದ್ಾ ೋಗ

ಸಮೂಹ

ವ್ಯಾ ಪಕವ್ಯಗಿ ನಡೆಯುತ್ತ ವೆ. ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ ರೋಸ್

ಕಂಪನಿಗಳು

ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಗಳನ್ನು

ಗಮನಿಸ್ಟರುವುದೇನಂದರೆ,

ಸಂಪಕ್ಷೊಸ್ಟ,

ನಮಮ

ಸಮೂಹ

ಉದ್ಾ ೋಗ ಅವಕಾಶಗಳ ಭರವಸೆ ನಿೋಡುತ್ತ ದ್ದಾ ರೆ. ಉದ್ಾ ೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಯನ್ನು
ಈ ಮೋಸಗಾರರು, ಅಪಾಯಂಟ್ಮಂಟ್ ಅಥವ್ಯ ಸಂದಶೊನಕಾೆ ಗಿ ನಿದಿೊರ್್

ಕೆಲವು

ಮೋಸಗಾರರು

ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವಾ ಸಕೆೆ

ಆಕರ್ೊಕ

ತೆಗೆದುಕಂಡು

ಬ್ಾ ಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ

ವಗಾೊವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತತ ರೆ.






ಈ ಮೋಸದ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಹೋಗಿದೆ: ಮದಲು ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಸಣಣ
ಮತ್ತ ದಲ್ಲಿ ರುತ್ತ ದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಾ ೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಗೆ ಅನ್ನಮಾನ ಬರುವುದಿಲಿ ಮತ್ತತ ಅವರು
ಲಘುವ್ಯಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತತ ರೆ.
ಬಲೆಗೆ ಬಿದಾ ನಂತ್ರ, ನಿಗದಿತ್ ಸಂದಶೊನ ಅಥವ್ಯ ಅಪಾಯಂಟ್ಮಂಟ್ ದಿನಂಕ ಹತ್ತ ರ
ಬರುತ್ತ ದಾ ಂತೆ ಮೋಸಗಾರರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಚ ಸುತ್ತಾ ರೆ.
ಲ್ಯಾ ಪ್ಟಾಪ್ನಂತಹ ಆರಂಬಿಕ ಸ್ಟಾ ರ್ಟಪ್ ಕ್ರಟ್ ಒದಗಿಸುತ್ಾ ೋವೆ ಎಂಬ ನೆವದಲ್ಲಿ ದ್ಡಡ
ಮತ್ತ ದ ಹಣಕೆೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವ ಪರ ವೃತ್ತ ಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜೊ ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆಗೊಳಿಸಲು ವೈಯಕ್ಷತ ಕ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು ಈ ಮೋಸಗಾರರು
ಪಡೆಯುತ್ತ ರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಂತ್ರ ಮಾಕೆೊಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ.

ಈ ಮೋಸದ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲಿ ಉದ್ಾ ೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಗಳಿಗೆ ನವು ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ನಿೋಡಲು
ಬಯಸುವುದೇನಂದರೆ, ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ ರೋಸ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತತ ಅದರ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳು:






ಉದ್ಾ ೋಗ ಒದಗಿಸಲು ಮತುಾ ಸಂದರ್ಟನ ನಿೋಡಲು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾ ಪ್ಟಾಪ್ /
ಸಮವಸಾ ರ ವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹಣ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಾ ೋಗ
ಆಕಂಕ್ರಿ ಯಂದ ಪ್ಡೆಯುವುದಿಲ್ಿ .
ಉದ್ಾ ೋಗ ಪ್ರ ಸ್ಟಾ ವನೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸಲು ಅಥವಾ ತನು ಪ್ರವಾಗಿ
ಪ್ರ ಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಏಜಂಟ್, ಏಜನಿಿ ಅಥವಾ ವಾ ಕ್ರಾ ಯನ್ನು
ನೇಮಿಸಿಲ್ಿ .

ಮಾರ್ಕಟಶೋಟ್ಗಳು, ಪ್ಯಾ ನ್ ಕರ್ಡಟ, ಆಧಾರ್ ಕರ್ಡಟ, ಸವ ವಿವರದಂತಹ ವೈಯಕ್ರಾ ಕ
ಮಾಹತಿಯನ್ನು ವಾಟ್ಿ ಆಪ್ ಮೂಲ್ಕ ಹಂಚ್ಚಕೊಳುು ವಂತ್ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಿ .
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ವೈಯಕ್ಷತ ಕ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳಾದ ರ್ಜಮೇಲ್, ಯಾಹೂ, ಹಾಟ್ಮೇಲ್, ಔಟ್ಲುಕ್ ಇತ್ತಾ ದಿ ಬಳಸ್ಟ ಸಂವಹನ
ನಡೆಸುವುದಿಲಿ . ಉದ್ಾ ೋಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದ ಎಲಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು “@ril.com” ಇಂದ ಕನಗೊಳುು ವ
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಳಸ್ಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ.
ಇಂತ್ಹ

ಏಜೆನಿ್ ,

ಉದ್ಾ ೋಗ

ಉದ್ಾ ೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಯು ತ್ನು

ರ್ಪೋಟೊಲ್

ಅಥವ್ಯ

ವಾ ಕ್ಷತ ಯಂದಿಗೆ

ವಾ ವಹರಿಸುತ್ತ ರುವ

ಸಾ ಂತ್ ರಿಸ್ೆ ನಿಂದ ವಾ ವಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತತ ಈ ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆಯಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ
ನೇರವ್ಯಗಿ

ಅಥವ್ಯ ಪರೋಕ್ಷವ್ಯಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ ರೋಸ್ ಮತ್ತತ
ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಜವ್ಯಬ್ಾ ರರಾಗುವುದಿಲಿ .
ಮೋಸದ ಉದ್ಾ ೋಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಮಾನಸಪ ದ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ
ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ , ನಮಮ ಹಿತ್ತಸಕ್ಷತ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದಂತೆ ನಮಮ ಮೋಸ ಮತ್ತತ ದುವೊತ್ೊನ
ತ್ನಿಖೆಗಳ ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರಿಗೆ recruitment.fraud@ril.com ಇಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾ
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ಅದರ

