ம ோசடி எச்சோிக்கை!
பெருநிறுவன ம ோசடிைள் ெல ஆண்டுைளோை எங்கும் ெரவி ஏரோள ோை அதிைோிக்ைத்
பதோடங்ைிவிட்டன. அதில் சில ம ோசடிக்ைோரர்ைள் மவகல மதடும் அப்ெோவி

னிதர்ைகள

பதோடர்பு பைோண்டு, எங்ைளது குழு நிறுவனங்ைளில் ைவர்ச்சிைர ோன ஊதியத்துடன் கூடிய
மவகலைகள வோங்ைித்

தருவதோை வோக்குறுதி அளித்துவரும் ஒரு பசயல்ெோட்கட,

ோிகலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ோீஸ் லி ிடட்

ற்றும் அதன் குழு நிறுவனங்ைளில் நோங்ைள் ைண்டு

வருைிம ோம். சோத்தியக்கூறுள்ள ஒரு விண்ணப்ெதோரோின் நம்ெிக்கைகய பெற் வுடன்,
இந்த ம ோசடிக்ைோரர்ைள் ெணி
ைட்டோய ோைத் மதகவப்ெடுைி

நிய னத்திற்கு அல்லது மநர்ைோணலுக்கு முன்ெோை
ோதிோி ெல நிெந்தகனைகளக் கு ிப்ெிட்டு ஒரு கு ிப்ெிட்ட

வங்ைிக்ைணக்ைில் ெணத்கதச் பசலுத்து ோறு பசோல்ைி ோர்ைள்.


இது இப்ெடித்தோன் பசயல்ெடுைி து: மவகல நோடுெவருக்கு சந்மதைம் எழோ ல்
இருக்கும் பெோருட்டும் அவகர ம ோசடி வகலக்குள் இழுப்ெதற்கும் முதன் முதலில்
மைட்ைப்ெடும் பதோகை பெோதுவோை



ிை குக ந்த அளவிமலமய இருக்கும்

அவரது விருப்ெம் தூண்டப்ெட்டவுடன், ெணிநிய ன நோள் அல்லது மநர்ைோணல்
நோள் பநருங்ை பநருங்ை அந்த ம ோசடிக்ைோரர் பதோகைகய பைோஞ்சம் பைோஞ்ச ோை
அதிைோிப்ெோர்.



ஒரு பதோடக்ை நிகல ைருவித்பதோகுப்பு ஒன்க , உதோரணத்திற்கு ஒரு

டிக்ைணினி

மெோன் கவைகள வழங்குவதோைக் கூ ி ஒரு பெரும் பதோகைகய மைட்கும்
மெோக்கையும் ைோணமுடிைி து.


ெணம்

தவிர,

விண்ணப்ெத்

நோடுெவர்ைளிட ிருந்து
ம ோசடிக்ைோரர்ைள்,

அவர்ைளின்

மதகவைகள
தனிப்ெட்ட

பெறுவதோை மைள்விப்ெடுைிம ோம்.

தரவுைள் ெிற்ெோடு சந்கதயில் விற்ைப்ெடுைின் ன.

நிக மவற் ,

தைவல்ைகளயும்

மவகல
இந்த

பெரும்ெோலும் அந்தத்

ோிகலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ோீஸ் லி ிபடட்
ம ோசடி

எச்சோிக்கை

மூல ோை

மவகல

ற்றும் அதன் குழு நிறுவனங்ைள் இந்த
நோடும்

சோத்தியக்

கூறுள்ளவர்ைளுக்கு

முன்பனச்சோிக்கை அ ிவிப்கெ அளிக்ை விரும்புைி து.:


ெணி

நிய ணம்

ற்றும்

மநர்ைோணல்

அல்லது

டிக்ைணினி/

சீருகட

வழங்குவது மெோன் வற்றுக்ைோை, மவகல மதடுெவர்ைளிட ிருந்து எந்த ஒரு
ைட்டணம ோ அல்லது கவப்புத் பதோகைமயோ மைட்ைப்ெடுவதில்கல


ெணிநிய னம் பசய்வதற்கு அல்லது அதற்ைோன வோய்ப்புக்ைகள வழங்குவதற்கு
அதன்

சோர்ெோை

எந்த

ஒரு

முைவகரமயோ,

முகைக கயமயோ

அல்லது

தனிநெகரமயோ நிய ிப்ெதில்கல.
திப்பெண் சோன் ிதழ், ெோன் அட்கட, ஆதோர் அட்கட, சுய விவர விண்ணப்ெ



ெடிவம் மெோன்

எந்த ஒரு ஆவனத்கதயும் வோட்ச்அப் மூல ோை ெைிர்ந்து

பைோள்ளச் பசோல்லப்ெடுவதில்கல.


ஜிப யில்,

யோஹூ,

தனிப்ெயன்ெோட்டு
பைோள்ளோது.
"

@ril.com

ஹோட்ப யில்,
ின்

அஞ்சல்

அவுட்லுக்

முைவோிைகளப்

மெோன்

எந்த

ெயன்ெடுத்தி

ஒரு

பதோடர்பு

ெணி நிய னம் பதோடர்ெோன அகனத்து தைவல் பதோடர்புைளும்
"

என்று

முடிவகடயும்

ஒரு

ின்னஞ்சல்

முைவோிகய

ெயன்ெடுத்திமய நகடபெறும்.

அந்த வகைகயச் மசர்ந்த முகைக , ெணி நிய ன இகணய முைப்பு அல்லது
தனிநெர்ைகள பதோடர்பு பைோள்ளும் மவகல மதடும் எந்த ஒரு நெரும் அவரது
பசோந்த விருப்ெத்தின் மெோிமலமய ஆெத்கத எதிர்பைோள்ைி ோர்,

ற்றும் அதன்

மூலம் விகளயக்கூடிய எந்த ஒரு ெோதிப்புக்ைளுக்கும் மநரடியோைமவோ அல்லது
க முை ோைமவோ ோிகலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ோீஸ் லி ிபடட்

ற்றும் அதன் குழு

நிறுவனங்ைள் பெோறுப்மெற்ைோது.

சந்மதைப்ெடும்ெடி, ம ோசடியோன வழிைளில் ஆட்மசர்ப்பு நடப்ெது பதோியவந்தோல், நோம்
இருவரும ெயன்பெ த்தக்ை வகையில் Head – Fraud & Misconduct Investigations
அவர்ைளுக்கு recruitment.fraud@ril.com என் முைவோியில் புைோர் அளிக்ை மவண்டும்.

