మోసాలపై హెచ్చ రిక
గడిచిన కొన్నే ళ్లుగా కార్పొ రేట్ మోసాలు తీవ్రమయ్యా యి. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రస్
ీ లిమిటెడ్, దాని
వ్ూపు సంసల్ల
థ ు ఆకర్ షణీయమైన ఉద్యా గ అరకాశాలున్నే యని, వాటిని ఇప్పొ సాామని హామీ ఇస్తా
కొందరు మోసగాళ్లు ఆమాయకులైన ఉద్యా గారుథలను కలుస్తానే ట్టీ మా దృష్టిిీ రచిచ ంది. ఉద్యా గం
కోసం వెదుకునే వారు దొరిిన తర్వా త వారిని విశాా సంల్లి తీస్తకొని ఈ మోసగాళ్లు ఒక నిరిష్
ి ీ
బ్ా ంకు ఖాతాకు చెలిం
ు పులు జర్పాలని అంటారు. అపాయింట్మంట్ లేదా ఇంటర్వ్ా ా కోసం
ఇరన్నే అరసర్మని చెపుాంటారు.


ఇది ఎలా ఉంటందంటే: మందుగా ఈ చెలిం
ు పులన్నే సాధార్ణంగా చినే మొతాా ల్లు
ఉంటాయి. అభ్ా రి థ దీనిని పెదగా
ద పటిం
ీ చుకోరు, అనుమానం ర్వదు కాబటిీ వారు అవ్పమతాం
కారు.



ఒకసారి సదరు అభ్ా రి థ రలల్ల చికుు కునే తర్వా త ఇంటర్వ్ా ా లేదా అపాయింటెమంట్
తేదీ సమీప్పస్తాందని చెప్తా మోసగా ళ్లు వసూలు చేసే మొత్తాలన్నీ నిదానంగా పంచుతూ
పోత్తరు.



ల్యా ప్టాప్, కంప్తా టర్ రంటి వ్పార్ంభ్ స్టసార్ట ర్్ కిట్ అందిసాామని పదద మొత్ాంలో డబ్బు



వసూలు చేసిన ఉదాహర్ణలు ఉన్నే యి.
ా
ఈ మోసగాళ్లు డబ్బు రస్తలు చేయడమే కాదు, అప్ప ుకేష్న్స వ్పాసెస్ చేయ్యలని చెప్తా రా ిగత
సమాచార్వనిే

కూడా

తీస్తకుంట్టన్నే రు.

ఆ

డేటాను

తర్వా త

మార్కు ట్ల్ల

అము కుంట్టన్నే రు.
ఈ మోసాలపై హెచ్చ రిక దాా రా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రస్
ర్ లిమిటెడ్, దాని గ్రూ్ సంసథలు
ఉద్యో గారుథలను అగ్రరమత్ాం చేయదలిచాయి:


ఉద్యో గ అవకాశాలు అందించ్డం, ఇంటర్వ్ా ో లు లేదా లాో ్టా్/యూనిఫామ్ కోసం
మేము ఉద్యో గారుథల నుంచి ఎటవంటి డబ్బు లేదా డిపాజిట్ వసూలు చేయం.



మా త్టపున ఉద్యో గం కలిప ంచ్డం లేదా ఉద్యో గ ఆఫర్ ఇవా డం లేదా గ్రరయోజనాలు
అందించ్డం కోసం మేము ఎటవంటి ఏజంట్, ఏజన్న్
లేదా వో క్తాలను
నియమించ్లేదు.



వాట్ ్ దాా రా మారుు

షీటు, పాో న్స కారుు, ఆధార్ కాస్టర్ ు, రవీ వంటి వో కి ాగత్ రగ్రత్తలు

రంపంచాలని మేము అడగం.


జీమెయిల్, యాహూ, హాట్మెయిల్, ఔట్లుక్, మొదలైన వో కి ాగత్ ఈమెయిల్ ఐడీల
దాా రా మేము ఎటవంటి సంగ్రరదింపులు జటరం. @ril.com తో ముగిసే ఈమెయిల్
అగ్రడస్ల దాా రానే మా నుంచి అధికారిక సమాచాటం చేటవేయడం జరుగుతంది.

Reliance Retail Limited
CIN: U01100MH1999PLC120563 Phone: +91 22 67673800

ఉద్యా గారుథలు
ఎరరైన్న అల్యంటి ఏజెన్న్ , ఉద్యా గ పోర్ ీల్ లేదా రా కుా లతో ల్యవాదేవీలు
జరుపుతునే ట్టీ అయితే దానిి వారే ప్తరి ా బ్ధ్ా త రహంచాలి్ ఉంట్టంది. ఆ వ్పవ్ియల్ల
వ్పతా క్షంగా లేదా పరోక్షంగా తలెతేా ఎట్టరంటి నష్టీలకు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రస్
ీ లేదా దాని వ్ూప్
కంపెన్నలు ఎట్టరంటి బ్ధ్ా త రహంచవు.
లేదా ఏదైన్న అనుమాన్నసొ ద చర్ా ను గురి ాంచిన వెంటన్న
పర్సొ ర్ వ్పయోజనం కోసం దానిని వెంటన్న మా హెడ్ – వ్ాడ్ & మిస్కండక్ట ీ ఇన్వా సిగే
ీ ష్న్స్ కు
ఇల్యంటి మోసప్తరిత నమోదు

recruitment.fraud@ril.com కు తెలియజేయండి.
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