
 
 
 
 

 
 

 
 

છેતરપ િંડી અંગે ચેતવણી! 
 
પાછલાાં અમકુ વર્ષોમાાં કૉપોરેટ નોકરી સબંધંિત છેતરધ િંડીની ઘટનાઓમાાં ધરખમ વધારો થયો છે 
અને તેનો વ્યાપ મોટા પ્રમાણમાાં વધ્યો છે. અમારા, રરલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લલમમટેડ અને તેની ગ્રપુ 
કાંપનીઓના, ધ્યાનમાાં એવો રેન્ડ આવ્યો છે કે છેતરમપિંડી કરનારા અમકુ લોકો નોકરી શોધનારા 
મનર્દોર્ષ લોકોનો સાંપકક કરીને એમને અમારી ગ્રપુ કાંપનીઓમાાં આકર્ષકક નોકરીની ઑફર આપે છે. 
છેતરમપિંડી કરનારાઓ સાંભમવત અરજર્દારનો મવશ્વાસ હાાંસલ કયાક પછી તેમને નોકરીમાાં મનમણકૂ 
અથવા ઇન્ટરવ્ય ૂમાટે કેટલીક ફરજજયાત જરૂરરયાતો પરૂી કરવાનુાં ખોટુાં કારણ આપીને મનયત બૅન્ક 
ખાતામાાં પૈસા જમા કરાવવા કહ ેછે. 
 
તેમની ચાલબાજી આ પ્રમાણેની હોય છે: 

• પહલેીવાર સાધારણ રીત ેનાની રકમ માગવામાાં આવે છે, જેથી ઉમેર્દવારને શાંકા ન જાય અને 
એમનો મવશ્વાસ જીતી શકાય. આ રીતે વ્યક્તત નાણાાં જમા કરાવવા તૈયાર થઈ જાય છે. 

• એકવાર વ્યક્તત જાળમાાં ફસાઈ જાય પછી છેતરમપિંડી કરનારાઓ જેમ જેમ મનધાકરરત ઇન્ટરવ્ય ૂ
અથવા મનમણકૂની તારીખ નજીક આવતી જાય તેમ તેમ વધારે રકમ માગતાાં જાય છે. 

• એવી પણ પ્રવમૃિઓ ધ્યાનમાાં આવી છે, જેમાાં તઓે લૅ ટો  કે એના જેવી મોંઘા ભાવની 
પ્રારાં ભભક કકટ આ વાના બહાને મોટી રકમ માગે છે. 

• આ છેતરમપિંડી કરનારાઓ નાણાાં પડાવવા ઉપરાાંત, સલૂિત અરજીની પ્રરિયા ર્દરમમયાન 
વ્યક્તતગત માકહતી  ણ માગે છે. પછી એ ડેટાને બજારમાાં વેિી નાખ ેછે.  
 

છેતરપ િંડી પવશેની આ ચેતવણીના માધ્યમથી અમે નોકરી ઈચ્છુક તમામ સાંભપવત ઉમેદવારોને એ 
બાબતે સાવચેત કરવા ઇચ્છછીએ છીએ કે કરલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ભલ. અને તેની ગ્ર ુ કાં નીઓ:  
 

• નોકરી ઈચ્છછતી કોઈ  ણ વ્યક્તત  ાસેથી રોજગારની ઑફર માટે કે ઇન્ટરવ્ય ૂમાટે અથવા 
લૅ ટો , યપુનફોમમ, જેવી સ્ટ્ટાટમ  અ  કકટ માટે કે પસક્યૉકરટી કડ ોભઝટ તરીકે અથવા કોપવડની 
ટેસ્ટ્ટ કરાવવા માટે કોઈ રકમ કે કડ ોભઝટ માગતી નથી 

•  ોતાના વતી રોજગારની ઑફર કરવા માટે અથવા કોઈ  ણ લાભ પરૂો  ાડવા માટે ઑફર 
કરનારા કોઈ ઍજન્ટ, ઍજન્સી કે વ્યક્તતની પનમણકૂ કરતી નથી. 

• માકમશીટ,  ૅન કાડમ, આધાર કાડમ કે કરઝયમુ જેવા વ્યક્તતગત દસ્ટ્તાવેજો વ્હોટ્સઍ  મારફતે 
અથવા ઓનલાઇન ફોમમ ભરવા સાથે માગતી નથી. 



• જી-મેઇલ, યાહ,ૂ હોટમેઇલ, આઉટલકૂ, વગેરે જેવા વ્યક્તતગત ઇ-મેઇલ આઇડી મારફતે કોઈ 
સાંદેશવ્યવહાર કરતી નથી. રોજગારને લગતો તમામ સાંદેશવ્યવહાર “@ril.com” અથવા 
“@jiobp.com” મારફતે જ કરે છે. 

• એવી કોઈ નોકરી આ તી નથી, જેમાાં કોઈ એસએમએસ મોકલવાના હોય. 
 
જો નોકરી ઇચ્છુક કોઈ પણ વ્યક્તત આવી કોઈ ઍજન્સી, એમ્પ્લોયમેન્ટ પોટકલ અથવા વ્યક્તત સાથ ે
વ્યવહાર કરશ ેતો તે વ્યક્તત પોતાના જોખમે તેવુાં કરશ ેઅને આ પ્રરિયામાાં થનારા કોઈ પણ પ્રત્યક્ષ 
કે પરોક્ષ નકુસાન માટે કરલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લલમમટેડ અને તેની ગ્રપુ કાંપનીઓ જવાબર્દાર રહશેે નહીં. 
 
નોકરી ઈચ્છછતી વ્યક્તત પોતાને મળેલો ઑફર લેટર સાિો છે કે નહીં તેની િકાસણી રરલાયન્સ 
ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લલ., રરટેલ અથવા જજયો એ બધામાાંથી જે લાગ ુ પડતી હોય એ કાંપનીની સિાવાર 
વેબસાઇટ મારફતે કરી શકે છે. 
 
ભરતી પ્રરિયામાાં છેતરમપિંડી સાંબાંમધત કોઈ પણ શાંકાસ્ટ્પર્દ પ્રવમૃિની જાણ થાય તો ફ્રૉડ ઍન્ડ મમસકાંડ્કતટ 
ઇન્વસે્સ્ટ્ટગેશન મવભાગના હડેને recruitment.fraud@ril.com પર સલૂિત કરવાનુાં આપણા બને્ન પક્ષોના 
રહતમાાં રહશેે.  
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