
 

 

വഞ്ചനാ മുന്നറയിപ്പ്! 
 
വർഷങ്ങളായി ക ാർപ്പകേറ്റ ് േിക് ൂട്് മെന്േ് തട്ിപ്പു ൾ 

വയാപ ൊയിമകാണ്ടിരികു യാണ്. ചില തട്ിപ്പു ാർ നിരപരാധി ളായ മതാഴിൽ 

അകനേഷണകാമര സെീപികു യുും ഞങ്ങളുമെ ക്രൂപ്പ്  മ്പനി ളിൽ 

ആദായ രൊയ മതാഴിൽ ഓഫേു ൾ വാഗ്ദാനും മചയ്യു യുും മചയ്യുന്ന ഒരു 

ക്പവണത േിലയൻസ് ഇൻഡസ്ക്െീസ് ലിെിറ്റഡിലുും, ക്രൂപ്പ ്  മ്പനി ളിലുും ഞങ്ങൾ 

 ണ്ടുവരുന്നു. ഒരു അകപക്ഷ മെ വിശ്ോസും കനെികഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 
തട്ിപ്പു ാർ അവകരാെ ്യഥാർത്ഥ നിയെനത്തികനാ അഭിെുഖത്തികനാ നിരവധി 
നിർബന്ധിത ആെുഖങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുമ ാണ്്ട, ഒരു നിയുക്ത ബാങ്ക ്
അകൗണ്ടികലക് കപയ് മെെു ൾ നെത്താൻ ആവശ്യപ്പെട ും.  
    

• ഇത ് പ്രവർത്തിക്ക ന്ന രീതി - പ്രാരുംഭ പരയ്്പ്പെനറ്് ഡിൊൻഡ കൾ പ്പരാത പ്പവ 

പ്പെറിയ ത കകളായിരിക്ക ും. അതിനാൽ പ്പതാഴിലപനേഷകൻ ജാപ്രത 

കാട്ടാതിരിക്ക കയ ും അത് പവരത്തിൽ നൽക കയ ും പ്പെയ് ും  

 

• ഒരിക്കൽ പ്രതികരിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്റർവയൂവിപനാ, അപൊയിന്റപ്്പെന്റിപനാ 

നിശ്ചയിച്ചിരിക്ക ന്ന തീയതി അട ക്ക ന്നത് അന സരിച്ച ് തട്ടിെ കാർ ത ക 

രത പ്പക്ക വർധിെിക്കാൻ ത ടങ് ും. 
 

• ഒരു പ്രാരംഭ സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ ് കിറ്്റ നൽകാമമന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിമകാണ്ട ്
വലിയ തുക ആവശ്യമപ്പടുന്ന മക്െൻഡു ളുും ഉണ്ട,് ഉദാഹരണത്തിന ്ഒരു 
ലാപ് കൊപ്പ ് മ്പയൂട്ർ. 

• പണത്തിനു പുേമെ, ഈ തട്ിപ്പു ാർ അകപക്ഷ കക്പാസസ്സ് മചയ്യുന്നതിന ്
വയക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കതെുന്നതായുും േികപ്പാർട്ുണ്്ട. ഈ ഡാറ്റ പിന്നീെ ്
വിപണിയിൽ വിൽകമപ്പെുന്നു. 

    
ഈ വഞ്ചനാ മുന്നറിയിപ്പിലൂമട റിലയൻസ ്ഇൻഡസ്പ്ടീസ് ലിമിറ്റഡും പ്ഗൂപ്പ ്
കമ്പനികളും എല്ലാ മതാഴിലന്നേഷകരും ജാപ്ഗത രാലികണം എന്ന ്ഞങ്ങൾ 

അഭയർത്ഥികുന്നു.  
 

റിലയൻസ് ഇൻഡസ്പ്ടീസ് ലിമിറ്റഡും, പ്ഗൂപ്പ് കമ്പനികളും: 

 

• പ്പതാഴിൽ വാഗ്ദാനങ്ള ും അഭിെ ഖങ്ള ും നൽക ന്നതിപനാ പ്രാഥെിക സ്റ്റാർട്ടെ് 

കിറ്റ ് നൽക ന്നതിപനാ, (ലാര്്പടാെ്, യൂണിപ ാും, പ്പസകയൂരിറ്റി പ്പഡപൊസിറ്റ ്



ത ടങ്ിയവ അപ്പെങ്കിൽ പകാവിഡ് പ്പടസ്റ്റ കൾ നടത്ത ന്നതിന്) ഒര  പ്പതാഴിൽ 

അപനേഷകനില്നിന്ന ും രണപൊ നിപേരപൊ ഈടാക്കാറിെ.  
• പ്പതാഴിൽ വാഗ്ദാനങ്ൾ നൽകാപനാ ഏപ്പതങ്കില ും തരത്തില ള്ള ആന കൂലയങ്ൾ 

നൽകാന ും ഞങ്ൾ ഏജനറ്ിപ്പനപയാ, അജൻസിപ്പയപയാ അഥവാ വയക്തിപ്പയപയാ 

നിയെിച്ചിട്ടിെ.  
• ൊർ ്ക്ഷീറ്റു ൾ, പാൻ  ാർഡ,് ആധാർ  ാർഡ്, സിവി തുെങ്ങിയ 
സേ ാരയ കരഖ ൾ വാട്് സ്ആപ്പ ്വഴികയാ ഓൺലലൻ കഫാെു ൾ പൂരിപ്പികച്ചാ 

പങ്കിൊൻ ആവശ്യപ്പെടാറിെ. 
• Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook കപാലുള്ള സേ ാരയ ഇമെയിൽ ഐഡി ൾ 
ഉപകയാരിച്ച് ആശ്യവിനിെയും നടത്താറിെ. മതാഴിലുൊയി ബന്ധമപ്പട് എല്ലാ 
ഔകദയാരി  ആശ്യവിനിെയങ്ങളുും “@ril.com” എന്ന് അവസാനികുന്ന ഒരു 
ഇമെയിൽ വിലാസും ഉപകയാരിച്ചാണ് മചയ്യുന്നത്. 

• എസ്.എം. എസ്.-കൾ അയയ്ക്കേണ്ട ക്ക ോലികള ോന്നം നൽകനന്ിലല. 
  
ഏതു മതാഴിൽ അകനേഷ നുും തൻ്്മേ സേന്തും ഉത്തരവാദിതേത്തിൽ ൊക്തും 

ഇങ്ങമനയുള്ള ഏജൻസി, എുംകലായ് മെന്േ് കപാർട്ൽ അമല്ലങ്കിൽ വയക്തിയുൊയി 

ഇെമപൊവു. േിലയൻസ് ഇനെ്സ്ക്െിസിനുും, ക്രൂപ്പ ്  മ്പനി ളുും ഈ ക്പക് ിയ വഴി 

ഉണ്ടാ ുന്ന നാശ്നഷ്ടങ്ങൾകു  ഉത്തരവാദിയല്ല. 

 
ഒരന ള ോഴിലക്കനേഷകന് അവരനളെ ഓഫർ ളലറ്ററിന്ളറ ആധികോരിക  
റിലയൻസ് ഇൻഡസ്്െീസ് ലിമിറ്റഡ്, റീളെയിൽ അളലലങ്കിൽ ജിപയായനളെ 
ഔക്ക്യോഗിക ളവബ്സൈറ്റ് വഴിയനം പരിക്ക ോധിേോവനന് ോണ്.    
 

വയാജ എൻകോൾമെെുൊയി ബന്ധമപ്പട്് എമന്തങ്കിലുും സുംശ്യാസ് പദൊയ 
ക്പവർത്തനും ക്ശ്ദ്ധയിൽമപ്പട്ാൽ, ഞങ്ങളുമെ വഞ്ചന & ദ രാൊര 

അപനേഷണങ്ൾ പെധാവിക്ക് recruitment.fraud@ril.com. എന്ന ഇപ്പെയിലിൽ ഉടൻ 

േികപ്പാർട്് മചയ്യു . 
 
 

 
 

    


