
 

 

फसवणुकीपासून सावधान! 

    

कॉर्पोरेट नियुक्ती फसवणुकीच्या प्रकरणाांचे प्रमाण वाढले आहे आणण गेल्या काही वर्ाात तयाांची व्याप्तीसुद्धा 
वाढली आहे. ररलायन्स इांडस्ट्रीज लललमटेड आणण तयाांच्या ग्रुर्प कां र्पन्याांच्या निदर्ािास आले आहे की, रोजगार 
लमळववण्यासाठी इच्छुक असलेल्या व्यक्तीांिा गाठूि काही ठग तयाांिा आमच्या समूह कां र्पन्याांमध्ये चाांगल्या 
र्पगाराची िोकरी लावूि देण्याचे आश्वासि देत आहेत. सांभाव्य अजादाराचा ववश्वास सांर्पादि केला की, प्रतयक्ष 

िेमणूक ककां वा मुलाखतीसाठी निश्श्चत रक्कम भरणे अनिवाया असल्याचे साांगूि हे ठग तयाांिा एका ववलर्ष्ट बँक 

खातयात रक्कम जमा करण्यास साांगत आहेत.   

• त्ाांची का्यपद्धती पुढीलप्रमाणे आहे : सुरुवातीची मागणी कमी रकमेची असते, जेणेकरूि सांबांधधत 

व्यक्ती सतका  होऊ िये आणण र्पुढील मागा सुरळीत व्हावा.  
 

• एकदा सांभाव्य रोजगार इच्छुक व्यक्तीि ेप्रनतसाद दर्ावला की मुलाखतीची वा िेमणुकीची तारीख 

जवळ आली असता भामटा हळूहळू रक्कम वाढवतो. 
 

• तयाचप्रमाण े प्रारांभभक स्टाटय-अप ककटसाठी, उदा. लॅपटॉपसारख््ा वस्त ू उपलब्ध करून 

देण््ासाठी हे ठग मोठी रक्कम मागत असल्याचेही निदर्ािास आले आहे. 

 

• र्पैर्ाची मागणी करण्यासोबतच अजााची प्रकिया करण्यासाठी हे ठग वै्क्क्तक माहहतीची मागणीही 
करत असल्याचे या प्रकरणाांमध्ये ददसूि आले आहे. ही मादहती तयािांतर  बाजारात ववकली जाते.  

 

 

्ा फसवणुकीपासून सतकय  राहण््ास करण््ात ्ेणार्् ा आवाहनाच््ा माध््मातून सांभाव्् रोजगार 
इच्छुक व््क्तीांना आम्ही सावधान करू इक्च्छतो की, ररला्न्स इांडस्रीज ककां वा ग्रुप कां पन््ा : 
 

 

 
 
 



  

• रोजगार देण््ासाठी आणण मुलाखतीांसाठी ककां वा प्रारांभभक स्टाटयअप-ककट जस े की, 
लॅपटॉप/गणवेश उपलब्ध करून देण््ासाठी ककां वा कोववड-19 चाचणीसाठी रोजगार  इच्छुक 

व्यक्तींकडून कोणतेही शुल्क आकारत नाही ककां वा कोणत्ाही प्रकारची अनामत रक्कम 

आकारली जात नाही. 
 

• आमच्या वतीने कोणत्ाही उमेदवाराला रोजगाराच््ा ऑफर ककां वा लाभ देण््ासाठी एजांट, 

एजन्सी ककां वा व््क्तीची नन्ुक्ती करत नाहीत. 

 

• गुणपत्रिका, पॅन काडय, आधार काडय, सीव्ही इत्ादी वै्क्क्तक दस्तऐवज व्हॉट्सअॅपच््ा 
माध््मातून शेअर करा ककां वा ऑनलाईन अजय भरा असे साांगगतले जात नाही.  
 

• जीमेल, ्ाहू, हॉटमेल, आउटलूक इत्ादीांसारख््ा वै्क्क्तक ईमेल अॅड्रेसचा वापर करून सांपकय  
साधत नाहीत. रोजगाराशी सांबांगधत सवय औपचाररक सांपकय  @ril.com. @Jiobp.com न े शेवट 

होणार््ा ईमेल अॅड्रेसवरून करण््ात ्ेतो. 
 

• क्जथे एखाद््ाला एसएमएस पाठवाव े लागतील अशा स्वरूपाची कोणतीही नोकरी उपलब्ध 

करून देण््ात ्ेत नाही.  
 

कोणताही िोकरी इच्छुक उमेदवार, जर अर्ा एजन्सी, िोकरीची वेबसाईट ककां वा व्यक्ती याांच्या बरोबर व्यवहार 
करत असेल तर ती सांर्पूणार्पणे तया उमेदवाराची जबाबदारी राहील आणण ररलायन्स इांडस्ट्रीज लललमटेड ककां वा 
तयाांच्या समूह कां र्पन्या अर्ा कायार्पद्धतीत, प्रतयक्ष ककां वा अप्रतयक्षररतया झालेल्या, कोणतयाही िुकसािाला, 
जबाबदार राहणार िाही. 

 

     एखाद्या रोजगार इच्छुक व्यक्ती स्ट्वत:च्या ऑफर लेटरची र्पडताळणी/ सतयमार्पि हे ररलायन्स इांडस्ट्रीज 

लललमटेड, ररटेल ककां वा श्जओ, जे लागू असेल तया अधधकृत सांकेतस्ट्थळावर जाऊि करू र्कते.    
 

जर उमेदवार भरतीची, अर्ा प्रकारची कोणतीही सांर्यास्ट्र्पद कायार्पद्धती कोणाला आढळूि आली तर ती तयाांिी 
आमच्या ‘हेड – फ्रॉड अँड लमसकां डक्ट इन्व्हेश्स्ट्टगेर्ि’ (प्रमुख - फसवणूक आणण गैरवताि तर्पास) याांच्यार्ी 
recruitment.fraud@ril.com या ईमेल अॅड्रेसवर सांर्पका  साधावा.  
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