ಮೋಸದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಕಾರ್ಪೊರ ೇಟ್ ಮೇಸಗಳು ಇತ್ತೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಾಾಪಕವ್ಾಗಿ ನಡ ಯುತ್ತವ್ . ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೇಸ್ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ಮತ್ುತ
ಅದರ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಗಮನಿಸ್ಟ್ರುವುದ ೇನ ಂದರ , ಕ ಲವು ಮೇಸಗಾರರು ಅಮಾಯಕ ಉದ ೂಾೇಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನುು
ಸಂಪರ್ಕೊಸ್ಟ್, ನಮಮ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ೊಕ ಉದ ೂಾೇಗ ಅವಕಾಶಗಳ ಭರವಸ ನಿೇಡುತ್ತದಾಾರ . ಉದ ೂಾೇಗ
ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯನುು ವಿಶ್ಾಾಸಕ ೆ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಈ ಮೇಸಗಾರರು, ಅಪಾಯಂಟ್ಮಂಟ ಅಥವ್ಾ ಸಂದಶೊನಕಾೆಗಿ ನಿದಿೊರ್ಟ
ಬಾಾಂಕ್ಖಾತ ಗ ಹಣ ವಗಾೊವಣ ಮಾಡುವಂತ ಕ ೂೇರುತಾತರ .
•

ಈ ಮೋಸದ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ ಹೋಗಿದೆ: ಮದಲು ಹಣದ ಬ ೇಡಿಕ ಸಾಮಾನಾವ್ಾಗಿ ಸಣಣ ಮತ್ತದಲ್ಲಿರುತ್ತದ . ಇದರಿಂದ
ಉದ ೂಾೇಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗ ಅನುಮಾನ ಬರುವುದಿಲಿ ಮತ್ುತ ಅವರು ಲಘುವ್ಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತಾತರ .

•

ಬಲ ಗ ಬಿದಾ ನಂತ್ರ, ನಿಗದಿತ್ ಸಂದಶೊನ ಅಥವ್ಾ ಅಪಾಯಂಟ್ಮಂಟ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತರ ಬರುತ್ತದಾಂತ
ಮೋಸಗಾರರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಣವನುು ಹೆಚ್ಚಚಸುತ್ಾಾರೆ.

•

ಲ್ಾಾಪ್ಟಾಪ್ನಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಾಾರ್ಟಪ ಕ್ರಟ್ ಒದಗಿಸುತ್ೆಾೋವೆ ಎಂಬ ನೆವದಲ್ಲಿ ದ ೂಡಡ ಮತ್ತದ ಹಣಕ ೆ ಬ ೇಡಿಕ
ಇಡುವ ಪರವೃತ್ತಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿದ .

•

ಹಣದ ಜ ೂತ ಗ ಅರ್ಜೊ ಪರರ್ಕರಯೆಗ ೂಳಿಸಲು ವ್ ೈಯರ್ಕತಕ ಮಾಹಿತ್ಯನೂು ಈ ಮೇಸಗಾರರು ಪಡ ಯುತ್ತರುವುದು
ವರದಿಯಾಗಿದ . ಈ ಡ ೇಟಾವನುು ನಂತ್ರ ಮಾಕ ೊಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ .

ಈ ಮೇಸದ ಎಚ್ಚರಿಕ ಯ ಮೂಲಕ ಎಲಿ ಉದ ೂಾೇಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕ ನಿೇಡಲು ಬಯಸುವುದ ೇನ ಂದರ ,
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೇಸ್ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್್ಮತ್ುತ ಅದರ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳು:
•

ಉದೆ್ಾೋಗ ಒದಗಿಸಲು ಮತುಾ ಸಂದರ್ಟನ ನಿೋಡಲು ಅಥವಾ ಲ್ಾಾಪ್ಟಾಪ / ಸಮವಸರವನುು ಒದಗಿಸಲು ಹಣ
ಅಥವಾ ಠೆೋವಣಿಯನುು ಯಾವುದೆೋ ಉದೆ್ಾೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಂದ ಪ್ಡೆಯುವುದಿಲಿ.

•

ಉದೆ್ಾೋಗ ಪ್ರಸ್ಾಾವನೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸಲು ಅಥವಾ ತನು ಪ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು
ಯಾವುದೆೋ ಏಜೆಂಟ್, ಏಜೆನಿಿ ಅಥವಾ ವಾಕ್ರಾಯನುು ನೆೋಮಿಸಿಲಿ.

•

ಮಾರ್್ಟಶೋಟ್್ಗಳು, ಪ್ಾಾನ್ ಕಾರ್್ಟ, ಆಧಾರ್ಕಾರ್್ಟ, ಸವವಿವರದಂತಹ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ ಮಾಹತಿಯನುು ವಾಟ್ಿ್ಆಪ್
ಮ್ಲಕ ಹಂಚ್ಚಕೆ್ಳುುವಂತ್ೆ ಕೆೋಳುವುದಿಲಿ.

•

ವೆೈಯಕ್ರಾಕ ಇಮೋಲ್ ಐಡಿಗಳಾದ ಜಿಮೋಲ್್, ಯಾಹ್, ಹಾಟ್್ಮೋಲ್, ಔಟ್್ಲುರ್್ಇತ್ಾಾದಿ ಬಳಸಿ ಸಂವಹನ
ನಡೆಸುವುದಿಲಿ. ಉದೆ್ಾೋಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಸಂವಹನಗಳನುು “@ril.com” ಇಂದ ಕೆ್ನೆಗೆ್ಳುುವ
ಇಮೋಲ್ ವಿಳಾಸವನುು ಬಳಸಿ ನಡೆಸಲ್ಾಗುತಾದೆ.

ಇಂತ್ಹ ಏಜ ನಿ್, ಉದ ೂಾೇಗ ರ್ಪೇಟೊಲ್ ಅಥವ್ಾ ವಾರ್ಕತಯಂದಿಗ ವಾವಹರಿಸುತ್ತರುವ ಯಾವುದ ೇ ಉದ ೂಾೇಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯು
ತ್ನು ಸಾಂತ್ ರಿಸೆ್ನಿಂದ ವಾವಹರಿಸಬ ೇಕು ಮತ್ುತ ಈ ಪರರ್ಕರಯೆಯಲ್ಲಿ ನ ೇರವ್ಾಗಿ ಅಥವ್ಾ ಪರ ೂೇಕ್ಷವ್ಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ
ಯಾವುದ ೇ ಹಾನಿಗಳಿಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೇಸ ಮತ್ುತ ಅದರ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಜವ್ಾಬಾಾರರಾಗುವುದಿಲಿ.
ಮೇಸದ ಉದ ೂಾೇಗಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟ್ದ ಯಾವುದ ೇ ಅನುಮಾನಾಸಪದ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ನಮಮ ಹಿತಾಸರ್ಕತಗ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟ್ದಂತ ನಮಮ ಮೇಸ ಮತ್ುತ ದುವೊತ್ೊನ ತ್ನಿಖ ಗಳ ಮುಖ್ಾಸಥರಿಗ recruitment.fraud@ril.com ಇಲ್ಲಿ
ವರದಿ ಮಾಡಬ ೇಕು.

