ABOUT SANDES
This is to inform you all that we have introduced a facility for sending all SMS/OTP on iHRMS portal through
SANDES application which works like WhatsApp but Sandes is an Indian state-owned freeware instant
messaging platform developed by the Government of India. It runs on Android, iOS and in web browsers.
The platform is hosted exclusively at Government infrastructure and both are governed by the rules and
regulations of Government of India.
Sandes offers instant messaging, VoIP, File sharing and integration within various Indian Government digital
services. In initial releases it was only accessible by government officials but now it is available for the public.
At present, full features of the platform are only available to verified users.
The integration of Sandes is done for the reason that it is fee solution available and messages remain secure.
And in times to come, we may stop sending SMSs on cellular network and replace it with sending SMSs/OTP
on Sandes only.
You may download Sandes app from following links:
Android Version: https://play.google.com/store/search?q=sandes+app&c=apps
iOS Version: https://apps.apple.com/in/app/sandes/id1517976582
"SANDES" ਬਾਰੇ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸਾਰਰਆਂ ਨੂੂੰ ਸੂਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ "SANDES" ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ iHRMS ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ SMS/OTP ਭੇਜਣ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਹੂਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਕ WhatsApp ਵਾਂਗ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਡੇਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਵਕਸਤ ਇੱ ਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ

ਂ ਰੌਇਡ, ਆਈਓਐਸ ਅਤੇ ਵੈੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਿੱ ਲਦਾ ਹੈ। ਪਲੇ ਟਫ੍ਾਰਮ
ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੀਵੇਅਰ ਇੂੰ ਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਰਜੂੰ ਗ ਪਲੇ ਟਫ੍ਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਐਡ
ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਂਿੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਰਨਯੂੰ ਤਰਰਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
"ਸੈਂਡਸ" ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰਡਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਤਤਕਾਲ ਮੈਸੇਰਜੂੰ ਗ, VoIP, ਫ੍ਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰਰੂੰ ਗ, ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਰੀਲੀਜ਼ਾਂ ਰਵੱ ਿ, ਇਹ ਰਸਰਫ੍ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੂੰ ਿਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਿ
ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਰਵੱ ਿ, ਪਲੇ ਟਫ੍ਾਰਮ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਸਰਫ੍ ਪਰਮਾਰਣਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।
Sandes ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਮੁਫ੍ਤ ਹੱ ਲ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਸਮੇਂ ਰਵੱ ਿ, ਅਸੀਂ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ SMS ਭੇਜਣਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ ਰਸਰਫ਼ Sandes ਤੇ SMS/OTP ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਬਦਲ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱ ਤੇ ਰਲੂੰਕਾਂ ਤੋਂ "ਸੈਂਡਸ" ਐਪ ਨੂੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Android Version: https://play.google.com/store/search?q=sandes+app&c=apps
iOS Version: https://apps.apple.com/in/app/sandes/id1517976582
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