
 
మోసాలప ై హచె్చరిక 

గడచిిన కొన్నేళ్లు గా కార్పొర్టే్ నియామక మోసాలు తీవ్రమయ్యాయి.  ర్లియ్న్స్ ఇండస్ట్ర సీ్ లిమిటడె్, దాని గరూ పు 
సంసథ లలు  ఆకర్షణయీ్మ నై ఉదయ ాగ అవ్కాశాలున్ాేయ్ని, వాటిని ఇప్పొసాా మని హామీ ఇసతా  కొందర్ు మోసగాళ్లు  
ఆమయయ్కుల ైన ఉదయ ాగార్ుథ లను కలుసుా నేటటర  మయ దృష్పర కి వ్చిచంది. ఉదయ ాగం కోసం వెదుకునే వార్ు దొ ర్ికని 
తర్ాాత వార్ిని విశాాసంలలకి తీసుకొని ఈ మోసగాళ్లు  ఒక నిర్ిిష్ర బ్ాంకు ఖయతాకు చలెిు ంపులు జర్పాలని అంట్ర్ు. 
అపాయింట్మ ంట్ లేదా ఇంటర్్ాూ కోసం ఇవ్న్నే అవ్సర్మని చపెుా ంట్ర్ు. 

• ఇది ఎలా ఉంట ందంటే:  మ ందుగా ఈ చలెిు ంపులన్నే సాధార్ణంగా చినే మొతాా లలు  ఉంట్యి. అభ్ార్ిథ 
దీనిని ప్దెద గా పటిర ంచుకోర్ు, అనుమయనం ర్ాదు  కాబటిర వార్ు అపరమతాం కార్ు. 

• ఒకసార్ి సదర్ు బాధితుడు స్పందసి్తే , ఇంటర్్ాూ లేదా అపాయింటమె ంట్ తదేీ సమీప్పసుా ందని చెపతా   
మోసగాళ్లు  వసూలు చేసే మొత్తా లన్నీ నిదతనంగా ప ంచ్ుతూ పో త్తరు. 

•    కొనిిసార్లు , లయాప్ట్ప్ వ్ంటి ప రా ర్ంభ్ సాా రాప్ కిట్ అందిసాా మనే సాకుతో ప దద  మొతాంలో డబ్బు వసూలు 
చేసాే ర్ల.  

• ఈ మోసగాళ్లు  డబ ు వ్సతలు చయే్డమే కాదు, అప్పు కషే్న్్ ప రా స్టసె్ చేయ్యలని చెపతా  వ్ాకిా గత 
సమయచార్ానిే కూడా తీసుకుంటటన్ాేర్ు. ఆ డటే్ను తర్ాాత మయర్కెట్లల అమ ుకుంటటన్ాేర్ు. 

ఈ మోసాలప ై హెచ్చరిక దతారా రిలయన్స్ ఇండస్ాసీ్ లిమిటడె్, దతని గ్రూ ప్ సంసథలు ఉదయోగారుథ లను అప్రమతాం 
చేయదలిచతయి: 

• ఉదయోగ్ అవకాశాలు మరియు ఇంటర్ాూలు అందించ్డం లేదత లాోప్టాప్/యరనిఫామ్, సెకయూరిటి 
డిపాజిట్ లేదా కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహ ించుట కోసిం మేమబ ఉదయోగారుథ ల నుంచి ఎట వంటి డబ్బు లేదత 
డిపాజిట్ వసూలు చయేము. 

• మా తరప్ున ఉదయోగ్ం కలిపంచ్డం లేదత ఉదయోగ్ ఆఫర్ ఇవాడం లేదత ప్రయోజనతలు అందించ్డం కోసం 
మేమబ ఎట వంటి ఏజ ంట్, ఏజ న్నస లేదత వోకుా లను నియమించ్లేదు. 

• వాటసప్ దతారా లేదా ఆన్లై న్ పతాా లను నిింపడము దావరా మారుు ష్ట ు , పాోన్ కారుు , ఆధతర్ కారు్, సవ్ీ 
వంటి వోకిాగ్త ప్త్తర లు  ప్ంప ంచతలని మేమబ అడగ్ం. 

• జీమెయిల్, యాహూ, హాట్మెయిల్, ఔట్లుక్, మొదల ైన వోకిాగ్త ఈమెయిల్ ఐడీల దతారా మేమబ 



ఎట వంటి సంప్రదింప్ులు జరప్ం. ఈమెయిల్ అడరస్ల దతారానే మా నుంచి అధకిారిక సమాచతరం 
చేరవయేడం జరుగ్బత ంది “@ril.com, @jiobp.com” 

• ఎవర ైనా ఎస్ఎంఎసలు పింపిించవలసని అవసర్ిం ఉనన విధింగా మేము ఎల ింటి ఉదయూగాలు అింద ించము. 

ఉదయ ాగార్ుథ లు  ఎవ్ర్కనై్ా అలయంటి ఏజకన్నస, ఉదయ ాగ పో ర్రల్ లేదా వ్ాకుా లతో లయవాదవేీలు జర్ుపుతునేటటర  అయిత ే
దానికి వార్ ేపతర్ిా బ్ధ్ాత వ్హ ంచాలిస ఉంటటంది. ఆ పరకిూయ్లల పరతాక్షంగా లేదా పర్ోక్షంగా తల తేా  ఎటటవ్ంట ి
నష్ార లకు ర్ిలయ్న్స్ ఇండస్ట్ర సీ్ లేదా దాని గరూ ప్ కంప్నె్నలు ఎటటవ్ంటి బ్ధ్ాత వ్హ ంచవ్ు. 

ఒక ఉదయోగార్ధి, వర్ధేంచే విధంగా ర్ధలయన్స్ ఇండస్్రలీ్ లి. లేదా జియో యొకక అధికార్ధక వబె్స్ట్ దాార్ా తమ 
ఆఫర్ లేఖ యొకక ప్ాామాణికతను కూడా తనిఖీ చేయవచ్ుు. 

ఇలయంటి మోసపతర్తి నమోదు  లేదా ఏదెనై్ా అనుమయన్ాసొద చర్ాను గ ర్ిా ంచిన వెంటన్న  పర్సొర్ 
పరయోజనం కోసం దానిని వెంటన్న మయ హడె్ – ఫ్ రా డ్ & మిస్కండక్ర్ ఇన్ెాస్టపర గషే్న్స్ కు 
recruitment.fraud@ril.com కు తలెియ్జయే్ండి. 
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