છે તરપ ડ
િં ી અંગે ચેતવણી
ાછલાાં અમુક વર્ષોમાાં કો ોરે ટ છે તરપ િંડીની ઘટનાઓમાાં ધરખમ વધારો થયો છે અને તેનો વ્યા
મોટા પ્રમાણમાાં વધ્યો છે . છે તરપ િંડી કરનારા અમુક લોકો નોકરી શોધતા ભોળા લોકોનો સાં કક કરી,
તેમને રરલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લલપમટે ડ અને તેના જૂથની અન્ય કાં નીઓમાાં (સાંયક્ુ ત રીતે ‘રરલાયન્સ
જૂથ’) આકર્ષકક નોકરી અ ાવવાનુ ાં વચન આ તા હોવાની પ્રવ ૃપિ અમારા ધ્યાનમાાં આવી છે . સાંભપવત
અરજદારનો પવશ્વાસ હાાંસલ કયાક

છી આ છે તરપ િંડી કરનારાઓ તેમને નોકરીમાાં પનયુક્ક્ત અથવા

ઇન્ટરવ્યુ સાથે સબાંપધત ફરજીયાત જરૂરરયાતો પ ૂરી કરવાનો ઝાાંસો આ ી પનયત બેંક ખાતામાાં

ૈસા

જમા કરાવવા જણાવે છે .
એમની કાયકપ્રણાલી:


હેલીવાર સધારણ રીતે બહુજ નાની રકમ માગવામાાં આવે છે , જેથી ઉમેદવારને સજાગ કયાક
વગર તેનો પવશ્વાસ જીતી શકાય અને તે નાણા જમા કરાવા પ્રેરરત થાય.



એકવાર તે જાળમાાં ફસી જાય

છી છે તરપ િંડી કરનારાઓ જેમ પનધાક રરત ઇન્ટરવ્યુ અથવા

પનયુક્ક્તની તારીખ નજીક આવતી જાય તેમ રકમની માાંગણીન ાં પ્રમાણ વધારતા જાય છે .


એવી

ણ પ્રવ ૃપિઓ ધ્યાનમાાં આવી છે કે જેમાાં લેપટોપ કોમ્પ્યટર જેવી ઇનનનિયલ સ્ટાટટ -અપ

કકટ આપવાના બહાને મોટી રકમ માગવામાાં આવે છે .


નાણાાં

ડાવવા ઉ રાાંત, આ છે તરપ િંડી કરનારાઓ સ ૂલચત અરજીની પ્રરિયા દરપમયાન

ખાનગી માકહતી પણ માગે છે .

છી આ ડેટાને બજારમાાં વેચી નાખે છે .

આ છે તરનપિંડીની ચેતવણીના માધ્યમથી અમે નોકરી ઈચ્છુક તમામ સાંભનવત ઉમેદવારોને સાવચેત
કરવા ઇચ્છછીએ છીએ કે કરલાયન્સ જૂથ નોકરી ઇચ્છુક ઉમેદવારને કોઈ પણ સાંજોગોમાાં, કોઈ પણ
કારણસર નાણાાં જમા કરાવવાન ાં ફરમાન કરતી નથી.
વધમાાં સ ૂચચત કરાય છે કેેઃ


કરલાયન્સ જૂથ નોકરી અથવા તેના વતી લાભો અપાવવા માટે કોઈ પણ એજન્ટ, એજન્સી
અથવા વ્યક્તતની નનમણક કરતી નથી.



કરલાયન્સ જૂથ કોઈ પણ નોકરી ઇચ્છુક વ્યક્તતને નોકરી અથવા ઇન્ટરવ્ય માટે બોલાવવા
નાણાાંની માાંગણી કરતી નથી.

જો નોકરી ઇચ્છુક કોઈ

ણ વ્યક્ક્ત આવી કોઈ એજન્સી, એમ્પ્લોયમેન્ટ

વ્યહવાર કરશે તો તે વ્યક્ક્ત
પ્રત્યક્ષ કે

ોટક લ અથવા વ્યક્ક્ત સાથે

ોતાના જોખમે તેવ ુ ાં કરશે અને આવી ગતીપવધીથી થનાર કોઈ

ણ

રોક્ષ નુકસાન માટે રરલાયન્સ જૂથ જવાબદાર રહેશે નહીં.

ભરતી પ્રરિયામાાં છે તરપ િંડી સાંબપાં ધત કોઈ

ણ શાંકાસ્ટ્ દ ગપતપવપધની જાણ થયે , ફ્રોડ એંડ મીસકાંડ્કક્ટ

ઇંવેસ્સ્ટ્ટગેશન પવભાગને, recruitment.fraud@ril.com
રહતમાાં રહેશે.

ર સુલચત કરવુ ાં આ ણાાં બન્ને

ક્ષોના

