വഞ്ചനാ മുന്നറയിപ്പ്!
ക ോർപ്പകേറ്റ് തട്ടിപ്പു ൾ അനിയന്ത്രിതമോവു യുും, വർഷങ്ങളോയി വയോപ മോയി
ന്ത്പചരിക്കു യുും
ചചയ്യുന്നു.
ചില
തട്ടിപ്പു ോർ
നിരപരോധി ളോയ
ചതോഴിലകനേഷ ചര
സമീപിക്കു യുും
ഞങ്ങളുചെ
ന്ത്രൂപ്പ്
മ്പനി ളിൽ
ദ നും ചചയ്യു യുും ചചയ്യുന്ന ഒരു ന്ത്പവണത
ആദോയ രമോയ ചതോഴിൽ ഓഫേു ൾ വോഗ്ോ
േിലയൻസ് ഇൻഡസ്ന്ത്െീസ് ലിമിറ്റഡിലുും അതിൻചേ ന്ത്രൂപ്പ്
മ്പനി ളിലുും ഞങ്ങൾ
ണ്ടുവരുന്നു. ഒരു അകപക്ഷ ൻചേ വിശ്േോസും കനെിക്കഴിഞ്ഞോൽ, ഈ തട്ടിപ്പു ോർ
അവകരോെ് യഥോർത്ഥ നിയമനത്തികനോ അഭിമുഖത്തികനോ നിരവധി നിർബന്ധിത
ആമുഖങ്ങൾ
ഉദ്ധരിച്ചുച ോണ്ട്,
ഒരു
നിയുക്ത
ബോങ്ക്
അക്കൗണ്ടികലക്ക്
കപയ്ചമൻേു ൾ നെത്തോൻ ആവശ്യചപ്പെുന്നു,

•

ഇത് എങ്ങനന പ്രവർത്തിക്കുന്നുനവന്നത് ഇതാ: ആദയ കപയ്ചമൻേ
ആവശ്യങ്ങൾ ചപോതുചവ ചചേിയ അളവിലോണ്, അതിനോൽ ചതോഴിലകനേഷ ൻ
ജോന്ത്രത ോട്ടോതിരിക്കു യുും അത് കവരത്തിൽ നൽ ു യുും ചചയ്യുന്നു.

•

ഒരിക്കൽ
അകേഹും
വലയിലോയിക്കഴിഞ്ഞോൽ,
അഭിമുഖത്തികനോ
അകപ്പോയിൻേ്ചമൻേികനോ
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന
തീയതി
അെുക്കുന്നത്
അനുസരിച്ച് തട്ടിപ്പുകാർ രതുനക്ക തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുും.
ദ നും നൽകിനക്കാണ്ട്
ഒരു പ്രാരുംഭ സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് കിറ്റ് നൽകാനമന്ന വാഗ്ാ
വലിയ തുക ആവശ്യനപ്പടുന്ന ചന്ത്െൻഡു ളുും ഉണ്ട്, ഉദോഹരണത്തിന് ഒരു
ലോപ്കെോപ്പ് മ്പയൂട്ടർ.
പണത്തിനു പുേചമ, ഈ തട്ടിപ്പു ോർ അകപക്ഷ കന്ത്പോസസ്സ് ചചയ്യുന്നതിന്
വയക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കതെുന്നതോയുും േികപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ ഡോറ്റ പിന്നീെ്
വിപണിയിൽ വിൽക്കചപ്പെുന്നു.

•

•

ഈ വഞ്ചനാ മുന്നറിയിപ്പിലൂനട റിലയൻസ് ഇൻഡസ്പ്ടീസ് ലിമിറ്റഡുും
അതിൻനറ
പ്ഗൂപ്പ്
കമ്പനികളുും
എല്ലാ
നതാഴിലന്നേഷകരുും
ജാപ്ഗത
രാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആപ്ഗഹിക്കുന്നു:

•

നതാഴിൽ ഓഫറുകളുും അഭിമുഖങ്ങളുും നൽകുന്നതിന്നാ അനല്ലങ്കിൽ
ലാര്ന്ടാപ്പ്/
യൂണിന്ഫാും
നൽകുന്നതിന്നാ
ഏനതങ്കിലുും
നതാഴിലന്നേഷകനിൽ നിന്നുും രണന്മാ നിന്േരന്മാ ഈടാക്കില്ല.

•

ദ നും
അതിൻനറ ന്രരിൽ നതാഴിൽ അനല്ലങ്കിൽ ആനുകൂലയങ്ങൾ വാഗ്ാ
നെയ്യുന്നതിന്നാ വിതരണും നെയ്യുന്നതിന്നാ ഒരു ഏജൻറിനനന്യാ
ഏജൻസിനയന്യാ വയക്തിനയന്യാ നിയമിക്കുന്നില്ല.
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•
•

മാർക്േ ീറ്റുകൾ, രാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, സിവി തുടങ്ങിയ
സേകാരയ ന്രഖകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴി രങ്കിടാൻ ആവശ്യനപ്പടുന്നില്ല.
Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook ന്രാലുള്ള സേകാരയ ഇനമയിൽ ഐഡികൾ
ഉരന്യാഗിച്ച് ആശ്യവിനിമയും നടത്തുന്നില്ല. നതാഴിലുമായി ബന്ധനപ്പട്ട
എല്ലാ
ഔന്്യാഗിക
ആശ്യവിനിമയങ്ങളുും
“@ril.com”
എന്ന്
അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഇനമയിൽ വിലാസും ഉരന്യാഗിച്ചാണ് നെയ്യുന്നത്.

അത്തരചമോരു ഏജൻസി, എുംകലോയ്ചമൻേ കപോർട്ടൽ അചെങ്കിൽ വയക്തിയുമോയി
ഇെചപെുന്ന ഏചതോരു ചതോഴിലകനേഷ നുും അത് സേരും ഉത്തരവോദിത്തത്തിൽ
മോന്ത്തും ചചകയ്യണ്ടതോണ്,
ൂെോചത േിലയൻസ് ഇൻഡസ്ന്ത്െീസുും അതിൻചേ ന്ത്രൂപ്പ്
മ്പനി ളുും
ഈ
ന്ത്പന്ത് ിയയിൽ
കനരികട്ടോ
അെോചതകയോ
സുംഭവിക്കുന്ന
നോശ്നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവോദി ളെ.
വയോജ
എൻകേോൾചമൻേുമോയി
ബന്ധചപ്പട്ട്
എചരങ്കിലുും
സുംശ്യോസ്പദമോയ
പ
ന്ത്പവർത്തനും ന്ത്ശ്ദ്ധയിൽചപ്പട്ടോൽ ഞങ്ങളുചെ പരസ്ര
തോൽപ്പരയത്തിൽ, ഇത്
ക
ഞങ്ങളുചെ
മുഖയ
കന്ത്ഫോഡ്
&
മിസ്ൺ
െ ്റ്റ്
അകനേഷണങ്ങളികലക്ക്
recruitment.fraud@ril.com. ൽ േികപ്പോർട്ട് ചചയ്യു .
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