మోసాలపై హెచ్చరిక
గడిచిన కొన్నేళ్ల
ు గా కార్పొర్ేట్ మోసాలు తీవ్రమయ్యాయి. ర్ిలయ్న్స్ ఇండస్ట్రస
ీ ్ లిమిటెడ్, దాని గర
ూ పు సంసథ లు ల
ఆకర్షణయ్
ీ మన
ై
ఉదయ ాగ అవ్కాశాలున్ాేయ్ని, వాటిని ఇప్పొసాామని హామీ ఇసత
ా
కొందర్ు మోసగాళ్లు
ఆమయయ్కుల ైన ఉదయ ాగార్ుథలను కలుసుానేటటర మయ దృష్పరకి వ్చిచంది. ఉదయ ాగం కోసం వెదుకునే వార్ు దొ ర్ికన
ి
తర్ాాత వార్ిని విశాాసంలలకి తీసుకొని ఈ మోసగాళ్లు ఒక నిర్ిిష్ర బ్ాంకు ఖయతాకు చెలిుంపులు జర్పాలని అంట్ర్ు.
అపాయింట్మంట్లేదా ఇంటర్్ాూ కోసం ఇవ్న్నే అవ్సర్మని చెపా ుంట్ర్ు.
•

ఇది ఎలా ఉంట ందంటే: మ ందుగా ఈ చెలిుంపులన్నే సాధార్ణంగా చినే మొతాాలలు ఉంట్యి. అభ్ార్ిథ
దీనిని ప్ెదదగా పటిరంచుకోర్ు, అనుమయనం ర్ాదు కాబటిర వార్ు అపరమతా ం కార్ు.

•

ఒకసార్ి సదర్ు అభ్ార్ిథ వ్లలల చికుుకునే తర్ాాత ఇంటర్్ాూ లేదా అపాయింటెమంట్ తేదీ
ు వసూలు చేసే మొత్తాలన్నీ నిదతనంగా పంచ్ుతూ పో త్తరు.
సమీప్పసా ుందని చెపా త మోసగాళ్ల

•

లయాప్ట్ప్, కంపతాటర్ వ్ంటి పారర్ంభ్ సాారాప్ కిట్ అందిసా ామని పదద మొతా ంలో డబ్బు వసూలు చేస్టన
ప
ఉదాహర్ణలు ఉన్ాేయి.

•

ఈ మోసగాళ్ల
ు డబ ు వ్సతలు చేయ్డమే కాదు, అప్పు కేష్న్్ పారస్టెస్ చేయ్యలని చెపా త వ్ాకిాగత
సమయచార్ానిే కూడా తీసుకుంటటన్ాేర్ు. ఆ డేట్ను తర్ాాత మయర్కుట్లల అమ ుకుంటటన్ాేర్ు.

ఈ మోసాలపై హెచ్చరిక దతారా రిలయన్స్ ఇండస్ాస
ూ ప్ సంసథ లు ఉదయ ోగారుథలను అప్రమతా ం
ీ ్ లిమిటెడ్, దతని గ్ర
చేయదలిచతయి:
•

ఉదయ ోగ్ అవకాశాలు అందించ్డం, ఇంటర్ాూలు లేదత లాోప్టాప్/యరనిఫామ్ కోసం మేమబ ఉదయ ోగారుథల
నుంచి ఎట వంటి డబ్బు లేదత డిపాజిట్వసూలు చేయం.

•

మా తరప్ున ఉదయ ోగ్ం కలిపంచ్డం లేదత ఉదయ ోగ్ ఆఫర్ ఇవాడం లేదత ప్రయోజనతలు అందించ్డం కోసం
మేమబ ఎట వంటి ఏజంట్, ఏజన్నస లేదత వోకుాలను నియమించ్లేదు.

•

వాటసప్దతారా మారుు ష్టు , పాోన్ కారుు, ఆధతర్ కారు ,్ స్వీ వంటి వోకిాగ్త ప్త్తరలు ప్ంపంచతలని మేమబ
అడగ్ం.

•

జీమెయిల్, యాహూ, హాట్మెయిల్, ఔట్లుక్, మొదల ైన వోకిాగ్త ఈమెయిల్ ఐడీల దతారా మేమబ
ఎట వంటి సంప్రదింప్ులు జరప్ం. @ril.com త్ో మబగిసే ఈమెయిల్ అడరస్ల దతారానే మా

నుంచి

అధికారిక సమాచతరం చేరవేయడం జరుగ్బత ంది.
ఉదయ ాగార్ుథలు ఎవ్ర్కన్
ై ా అలయంటి ఏజకన్నస, ఉదయ ాగ పో ర్రల్లేదా వ్ాకుాలతో లయవాదేవీలు జర్ుపుతునేటటర అయితే
దానికి వార్ే పతర్ిా బ్ధ్ాత వ్హంచాలిస ఉంటటంది. ఆ పరకయ్
ిూ లల పరతాక్షంగా లేదా పర్ోక్షంగా తల తేా ఎటటవ్ంటి
నష్ారలకు ర్ిలయ్న్స్ఇండస్ట్రస
ీ ్లేదా దాని గర
ూ ప్కంప్ెన్నలు ఎటటవ్ంటి బ్ధ్ాత వ్హంచవ్ు.
ఇలయంటి మోసపతర్ిత నమోదు
పరయోజనం

కోసం

దానిని

లేదా ఏదెన్
ై ా అనుమయన్ాసొద చర్ాను గ ర్ిాంచిన వెంటన్న

వెంటన్న

మయ

హెడ్ –

recruitment.fraud@ril.com కు తెలియ్జేయ్ండి.

ఫ్ారడ్ &

పర్సొర్

మిస్కండక్ర్ ఇన్ెాస్టపరగష్
ే న్స్ కు

