फसवणुकीचा इशारा!
गेल्या काही वर्ाात, व्यावसाययक फसवणूक सराासपणे के ली जात आहे आयण सवात्र पसरली आहे. आम्हाला,
ररलायन्स इंडस्ट्रीज यलयिटेड आयण तयांच्या सिूहाच्या कं पन्या, यांना असा एक प्रचयलत प्रकार आढळू न आला
आहे; ज्यात काही ठग नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या साध्या लोकांशी संपका साधतात आयण तयांना आिच्या
सिूहाच्या कं पन्या िध्ये आकर्ाक नोकऱ्या देऊ करतात. एकदा का या उिेदवारांचा यवश्वास संपादन के ला की हे
ठग, तयांना, प्रतयक्ष नेिणूक ककं वा िुलाखत होण्याआधीच्या कािकाजाचे कारण देऊन, यवयवध बँक खातयात काही
पैसे भरायला सांगतात.
याची कायापद्धती अशी आहे:
सुरुवातीच्या पैशाच्या िागण्या या सहसा लहान रक्किेच्या असतात जेणेकरून उिेदवार सावध होऊ नये आयण
तयाने सहजपणे रक्कि भरावी.
एकदा का तो जाळ्यात फसला की हे ठग, यनयत नेिणूक ककं वा िुलाखतीची तारीख जवळ येऊ लागताच,
हळू हळू िागणीचा आकडा वाढवतात.
असाही प्रकार आढळू न आला आहे की हे ठग ‘स्ट्टाटाअप ककट’ जसे की लॅपटॉप देण्याच्या यनयित्ताने िोठ्या
रक्किेचीसुद्धा िागणी करतात.
असेही यनदशानास आले आहे की अजा भरण्याचे यनयित्त करून हे ठग, पैशाव्ययतररक्त, काही वैययक्तक
िायहतीचीसुद्धा िागणी करतात. ही िायहती नंतर बाजारात यवकली जाते.
या फसवणुकीच्या इशाऱ्याच्या यनयित्ताने आम्ही सवा नोकरी इच्छु क उिेदवारांना सावध करू इयच्छतो की आम्ही,
ररलायन्स कोणतयाही उिेदवाराला, कोणतयाही कारणासाठी, कु ठे ही पैसे भरायला सांगत नाही.
पुढे असेही घोयर्त करत आहोत:
ररलायन्स इं डस्ट्रीज यलयिटेड आयण तयांच्या गटातील कं पन्या कोणतयाही एजंट, एजन्सी ककं वा व्यक्तीला,
आिच्यावतीने, नोकरीच्या ऑफर ककं वा इतर फायदे देण्यासाठी यनयुक्त करत नाही.
ररलायन्स इंडस्ट्रीज यलयिटेड आयण तयांच्या गटातील कं पन्या कोणतयाही उिेदवाराला, नोकरीची ऑफर
ककं वा िुलाखतीसाठी, काही पैसे यडपॉयिट करायला सांगत नाही.
कोणताही नोकरी इच्छु क उिेदवार, जर अशा एजन्सी, नोकरीची वेबसाईट ककं वा व्यक्ती यांच्या बरोबर व्यवहार
करत असेल तर ती संपूणापणे तया उिेदवाराची जबाबदारी राहील आयण ररलायन्स इंडस्ट्रीज यलयिटेड आयण
तयांच्या गटातील कं पन्या अशा कायापद्धतीत, प्रतयक्ष ककं वा अप्रतयक्षररतया िालेल्या, कोणतयाही नुकसानाला,
जबाबदार राहणार नाही.
जर उिेदवार भरतीची, अशा प्रकारची कोणतीही संशयास्ट्पद कायापद्धती जर कोणाला आढळू न आली तर ती
तयांनी हेड – फ्रॉड आयण यिसकं डक्ट इन्वेस्ट्टीगेशन, यांना recruitment.fraud@ril.com इथे कळवणे, आपल्या
सवाांच्या यहताचे आहे.
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