
 

ம ோசடி எச்சரிக்கை! 
பெருநிறுவனத்தில் வவலைவாய்ப்பு வழங்குவது சார்ந்த வ ாசடிகள் 

தற்வொது எங்கும் ெரவி ஏராள ாக அதிகரிக்கத் பதாடங்கிவிட்டன. 
அதில் சிை வ ாசடிக்காரர்கள் வவலை வதடும் அப்ொவி  னிதர்கலள 

பதாடர்பு பகாண்டு, எங்களது குழு நிறுவனங்களில் கவர்ச்சிகர ான 

ஊதியத்துடன் கூடிய வவலைகலள வாங்கித் தருவதாக வாக்குறுதி 

அளித்துவரும் ஒரு பசயல்ொட்லட,  ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடட் 

 ற்றும் அதன் குழு நிறுவனங்களில் நாங்கள் கண்டு வருகிவ ாம். 
சாத்தியக்கூறுள்ள ஒரு விண்ணப்ெதாரரின் நம்பிக்லகலய பெற் வுடன், 
இந்த வ ாசடிக்காரர்கள் ெணி நிய னத்திற்கு அல்ைது வநர்காணலுக்கு 
முன்ொக கட்டாய ாகத் வதலவப்ெடுகி   ாதிரி ெை நிெந்தலனகலளக் 
குறிப்பிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட வங்கிக்கணக்கில் ெணத்லதச் பசலுத்து ாறு 

பசால்கி ார்கள். 

• இது இப்படித்தோன் சசயல்படுகிறது: வவலை நாடுெவருக்கு 

சந்வதகம் எழா ல் இருக்கும் பொருட்டும்  அவலர வ ாசடி வலைக்குள் 
இழுப்ெதற்கும் முதன் முதலில் வகட்கப்ெடும் பதாலக பொதுவாக மிக 
குல ந்த அளவிவைவய இருக்கும்  

• இைக்கு லவக்கப்ெட்ட நெரின் ஆர்வத்லதப் பொறுத்து, ெணிநிய ன 

நாள் அல்ைது வநர்காணல் நாள் பநருங்க பநருங்க அந்த 
ம ோசடிக்ைோரர் சதோகைகய சைோஞ்சம் சைோஞ்ச ோை 

அதிைரிப்போர்.  

• உதோரணத்திற்கு, மேப்டோப் மபோன்ற ஒரு ஸ்டோர்ட்-அப் டூல்கிட்  

வழங்குவதோைக் கூறி ஒரு பெரும் பதாலக வகாரப்ெடுகி து..  
•  ெணம் தவிர, விண்ணப்ெத் வதலவகலள நில வவற் , வவலை 

நாடுெவர்களிடமிருந்து அவர்களின் தனிப்பட்ட தைவல்ைகையும் 

இந்த வ ாசடிக்காரர்கள், பெறுவதாக வகள்விப்ெடுகிவ ாம். 



பெரும்ொலும் அந்தத் தரவுகள் பிற்ொடு சந்லதயில் 

விற்கப்ெடுகின் ன.  

ரிகேயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட்  ற்றும் அதன் குழு 
நிறுவனங்ைள் இந்த ம ோசடி எச்சரிக்கை மூே ோை மவகே நோடும் 
சோத்தியக் கூறுள்ைவர்ைளுக்கு முன்சனச்சரிக்கை அறிவிப்கப 

அளிக்ை விரும்புகிறது.: 

• பணி நிய ணம்  ற்றும் மநர்ைோணல் அல்ேது மேப்டோப்/ 
சீருகட வழங்குவது, கவப்புத் சதோகை, COVID மசோதகனக்குக் 

ைட்டணம் மபோன்றவற்றுக்ைோை, மவகே மதடுபவர்ைளிடமிருந்து 

எந்த ஒரு ைட்டணம ோ  அல்ேது கவப்புத் சதோகைமயோ 
மைட்ைப்படுவதில்கே  

• பணிநிய னம் சசய்வதற்கு அல்ேது அதற்ைோன 
வோய்ப்புக்ைகை வழங்குவதற்கு அதன் சோர்போை எந்த ஒரு 

முைவகரமயோ, ல்ேது தனிநபகரமயோ நியமிப்பதில்கே. 

•  திப்சபண் சோன்றிதழ், போன் அட்கட, ஆதோர் அட்கட, சுய விவர 

விண்ணப்ப படிவம் மபோன்ற எந்த ஒரு ஆவனத்கதயும் 
வோட்ச்அப் அல்ேது ஆன்கேன் படிவம் மூே ோை பகிர்ந்து 

சைோள்ைச் சசோல்ேப்படுவதில்கே.  

• ஜிச யில், யோஹூ, ஹோட்ச யில், அவுட்லுக் மபோன்ற எந்த ஒரு 

தனிப்பயன்போட்டு மின் அஞ்சல் முைவரிைகைப் பயன்படுத்தி 

சதோடர்பு சைோள்ைோது.  பணி நிய னம் சதோடர்போன அகனத்து 

தைவல் சதோடர்புைளும் " @ril.com, @jiobp.com " என்று 

முடிவகடயும் ஒரு மின்னஞ்சல் முைவரிகய பயன்படுத்திமய 

நகடசபறும்.  

 
அந்த வலகலயச் வசர்ந்த முலகல , முகமை ய ன இலணய 

முகப்பு அல்ைது தனிநெர்கலள பதாடர்பு பகாள்ளும் வவலை 
வதடும் எந்த ஒரு நெரும் அவரது பசாந்த விருப்ெத்தின் 

வெரிவைவய ஆெத்லத எதிர்பகாள்கி ார்,  ற்றும் அதன் மூைம் 

விலளயக்கூடிய எந்த ஒரு ொதிப்புக்களுக்கும் வநரடியாகவவா 
அல்ைது  ல முக ாகவவா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 

லிமிபடட்  ற்றும் அதன் குழு நிறுவனங்கள் பொறுப்வெற்காது. 



ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிபடட், ரீபடய்ல் அல்ைது JIO 
ஆகியவற்றின் அதிகாரப்பூர்வ இலணயதளம் மூை ாக வவலை 

வதடுெவர் தங்கள் வவலை நிய ன கடிதத்தின் 

நம்ெகத்தன்ல லய சரிொர்க்கைாம். 

 

சந்வதகப்ெடும்ெடி, வ ாசடியான வழிகளில் ஆட்வசர்ப்பு நடப்ெது 

பதரியவந்தால், நாம் இருவருவ  ெயன்பெ த்தக்க வலகயில்  Head – 

Fraud & Misconduct Investigations  அவர்களுக்கு recruitment.fraud@ril.com என்  

முகவரியில் புகார் அளிக்க வவண்டும்.  
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