फसवणुकीपासून सावधान!
कॉर्पोरे ट फसवणुकीच्या प्रकरणाांचे प्रमाण वाढले आहे आणण गेल्या काही वर्ाात त्ाांची व्याप्तीसुद्धा वाढली
आहे. ररलायन्स इां डस्ट्र ीज णलणमटे ड आणण त्ाांच्या ग्रुर्प कांर्पन्ाांच्या णिदर्ािास आले आहे की, रोजगार
णमळणवण्यासाठी इच्छु क असलेल्या व्यक्ीांिा गाठूि काही भामटे त्ाांिा आमच्या समूह कांर्पन्ाांमध्ये चाांगल्या
र्पगाराची िोकरी लावूि दे ण्याचे आश्वासि दे त आहेत. सांभाव्य अजादाराचा णवश्वास सांर्पादि केला की, प्रत्क्ष
िेमणूक णकांवा मुलाखतीसाठी णिणित रक्कम भरणे अणिवाया असल्याचे साांगूि हे भामटे त्ाांिा एका णवणर्ष्ट
बँक खात्ात रक्कम जमा करण्यास साांगत आहेत.
•

त्ाांची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे आहे : सुरुवातीची मागणी कमी रकमेची असते, जेणेकरूि
सांबांणित व्यक्ी सतका होऊ िये आणण र्पुढील मागा सुरळीत व्हावा.

•
•

सांभाव्य रोजगार इच्छु क व्यक्ी जाळ्यात अडकली की मुलाखतीची वा िेमणुकीची तारीख जवळ आली
असता भामटा रक्कम वाढवतो.
त्ाचप्रमाणे स्टाटय -अप ककटसाठी, उदा. लॅपटॉप कॉम्प्युटरसारख्या वस्तू उपलब्ध करून
दे ण्यासाठी हे भामटे मोठी रक्कम मागत असल्याचेही णिदर्ािास आले आहे .

•

र्पैर्ाची मागणी करण्यासोबतच अजााची प्रणिया करण्यासाठी हे भामटे वैर्क्तिक माकहतीची
मागणीही करत असल्याचे या प्रकरणाांमध्ये णदसूि आले आहे . ही माणहती त्ािांतर बाजारात णवकली
जाते.

र्ा फसवणुकीपासून सतकय राहण्यास करण्यात र्ेणार्र्ा आवाहनाच्या माध्यमातून सांभाव्य रोजगार
इच्छु क व्यिी ांना आम्ही सावधान करू इक्तच्छतो की, ररलार्न्स इां डस्टर ीज ककांवा ग्रुप कांपन्या :
•

रोजगार दे ण्यासाठी आकण मुलाखती ांसाठी ककांवा लॅपटॉप/गणवेश उपलब्ध करून दे ण्यासाठी
रोजगार इच्छु क व्यक्त ीं कडून कोणतेही शुल्क आकारत नाही ककांवा त्ाांच्याकडून कोणत्ाही
प्रकारची अनामत रक्कम घेत नाहीत.

•

आमच्या वतीने कोणत्ाही उमेदवाराला रोजगाराच्या ऑफर ककांवा लाभ दे ण्यासाठी एजांट,
एजन्सी ककांवा व्यिीची कनर्ुिी करत नाहीत.

•

गुणपकिका, पॅन काडय , आधार काडय , सीव्ही इत्ादी वैर्क्तिक दस्तऐवज व्हॉट् सअॅपच्या

•

माध्यमातून शेअर करण्यास साांगत नाहीत.
जीमेल, र्ाहू, हॉटमेल, आउटलूक इत्ादी ांसारख्या वैर्क्तिक ईमेल अॅडरेसचा वापर करून
सांपकय साधत नाहीत. रोजगाराशी सांबांकधत सवय औपचाररक सांपकय @ril.comने शेवट होणार्र्ा
ईमेल अॅडरेसवरून करण्यात र्ेतो.
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कोणताही िोकरी इच्छु क उमेदवार, जर अशा एजन्सी, िोकरीची वेबसाईट णकांवा व्यक्ी याांच्या बरोबर
व्यवहार करत असेल तर ती सांर्पूणार्पणे त्ा उमेदवाराची जबाबदारी राहील आणण ररलायन्स इां डस्ट्र ीज णलणमटे ड
णकांवा त्ाांच्या समूह कांर्पन्ा अशा कायार्पद्धतीत, प्रत्क्ष णकांवा अप्रत्क्षररत्ा झाले ल् या, कोणत्ाही
िुकसािाला, जबाबदार राहणार िाही.
जर उमेदवार भरतीची, अशा प्रकारची कोणतीही सांशयास्पद कायार्पद्धती जर कोणाला आढळू ि आली तर ती
त्ाांिी
आमच्या ‘हेड – फ्रॉड अँड णमसकांडक्ट इन्व्व्हेस्टस्ट्गेर्ि’ (प्रमुख - फसवणूक आणण गैरवताि तर्पास) याांच्यार्ी
recruitment.fraud@ril.com या ईमेल अॅडरेसवर सांर्पका सािावा.
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