फसवणुकीपासून सावधान!
कॉपोरे ट फसवणुकीच्या प्रकरणाांचे प्रमाण वाढले आहे आणण गेल्या काही वर्ाात तयाांची व्याप्तीसुद्धा वाढली आहे.
ररलायन्स इांडस्ट्रीज णलणमटेड आणण तयाांच्या ग्रुप कां पन्याांच्या णनदर्ानास आले आहे की, रोजगार णमळणवण्यासाठी
इच्छु क असलेल्या व्यक्तींना गाठू न काही भामटे तयाांना आमच्या समूह कां पन्याांमध्ये चाांगल्या पगाराची नोकरी लावून
देण्याचे आश्वासन देत आहेत. सांभाव्य अजादाराचा णवश्वास सांपादन के ला की, प्रतयक्ष नेमणूक ककां वा मुलाखतीसाठी
णनणित रक्कम भरणे अणनवाया असल्याचे साांगून हे भामटे तयाांना एका णवणर्ष्ट बँक खातयात रक्कम जमा करण्यास
साांगत आहेत.
•

तयाांची कायापद्धती पुढीलप्रमाणे आहे : सुरुवातीची मागणी कमी रकमेची असते, जेणेकरून सांबांणधत व्यक्ती
सतका होऊ नये आणण पुढील मागा सुरळीत व्हावा.

•

सांभाव्य रोजगार इच्छु क व्यक्ती जाळ्यात अडकली की मुलाखतीची वा नेमणुकीची तारीख जवळ आली
असता भामटा रक्कम वाढवतो.

•

तयाचप्रमाणे स्ट्टाटा-अप ककटसाठी, उदा. लॅपटॉप कॉम्प्युटरसारख्या वस्ट्तू उपलब्ध करून देण्यासाठी हे भामटे

•

मोठी रक्कम मागत असल्याचेही णनदर्ानास आले आहे.
पैर्ाची मागणी करण्यासोबतच अजााची प्रकिया करण्यासाठी हे भामटे वैयणक्तक माणहतीची मागणीही करत
असल्याचे या प्रकरणाांमध्ये कदसून आले आहे. ही माणहती तयानांतर बाजारात णवकली जाते.

या फसवणुकीपासून सतका राहण्यास करण्यात येणार्या आवाहनाच्या माध्यमातून सांभाव्य रोजगार इच्छु क व्यक्तींना
आम्पही सावधान करू इणच्छतो की, ररलायन्स इांडस्ट्रीज ककां वा ग्रुप कां पन्या :
•

रोजगार देण्यासाठी आणण मुलाखतींसाठी ककां वा लॅपटॉप/गणवेर् उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार
इच्छु क व्यक्तीं कडू न कोणतेही र्ुल्क आकारत नाही ककां वा तयाांच्याकडू न कोणतयाही प्रकारची अनामत रक्कम
घेत नाहीत.

•

आमच्या वतीने कोणतयाही उमेदवाराला रोजगाराच्या ऑफर ककां वा लाभ देण्यासाठी एजांट, एजन्सी ककां वा
व्यक्तीची णनयुक्ती करत नाहीत.

•

गुणपणिका, पॅन काडा, आधार काडा, सीव्ही इतयादी वैयणक्तक दस्ट्तऐवज व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून र्ेअर
करण्यास साांगत नाहीत.

•

जीमेल, याहू, हॉटमेल, आउटलूक इतयादींसारख्या वैयणक्तक ईमेल अॅड्रस
े चा वापर करून सांपका साधत
नाहीत. रोजगारार्ी सांबणां धत सवा औपचाररक सांपका @ril.comने र्ेवट होणाऱ्या ईमेल अॅड्रस
े वरून
करण्यात येतो.

कोणताही नोकरी इच्छु क उमेदवार, जर अर्ा एजन्सी, नोकरीची वेबसाईट ककां वा व्यक्ती याांच्या बरोबर व्यवहार
करत असेल तर ती सांपूणापणे तया उमेदवाराची जबाबदारी राहील आणण ररलायन्स इांडस्ट्रीज णलणमटेड ककां वा
तयाांच्या समूह कां पन्या अर्ा कायापद्धतीत, प्रतयक्ष ककां वा अप्रतयक्षररतया झालेल्या, कोणतयाही नुकसानाला, जबाबदार
राहणार नाही.
जर उमेदवार भरतीची, अर्ा प्रकारची कोणतीही सांर्यास्ट्पद कायापद्धती जर कोणाला आढळू न आली तर ती तयाांनी
आमच्या ‘हेड – फ्रॉड अँड णमसकां डक्ट इन्व्हेणस्ट्टगेर्न’ (प्रमुख - फसवणूक आणण गैरवतान तपास) याांच्यार्ी
recruitment.fraud@ril.com या ईमेल अॅड्रस
े वर सांपका साधावा.
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