
                      मोबाईल अप्प ची माहिती                              

                                           Sbi anywhere 

★ SBI Net Banking★ 

मित्रानो, 

निस्कार.! 

कािी महिन्याभरापरू्वीच आपले पायमेंट्स sbi बँक मध्ये िोत आिते.Sbi ATM समुिधेचा  आपण 

परेुपरू िापर करत आहोत.याच्या मह पढुील समुिधा म्हणज ेNet Banking होय. 

आज प्रत्येकाकडे  android  मोबाईल आिते, याचा परेुपरू उपयोग केला पाहिजे.या साठी sbi net 

banking ऍहटटव्िटे करून मोबाईल द्वारे परू सहुर्वधा र्वापरता येतील.नेट बँमकिं ग द्वारे घरी बसल्या बँकेत न 

जाता पढुील समुिधा िापरता येतील 

★ कधीही बँक बॅलन्स पाहता येईल. 

★ आपल्या बँक खात्याचे िामषिक,िामसक,मिनी स्टेटिेंट पाहता येईल/ pdf स्िरूपात डाउनलोड करता 

येईल/मरिंट काढता येईल. 

★ SBI चे लोन असेल तर त्या सिंबधी पणूि िामहती मिळेल. 

★ चेक बकु िागणी करता येईल. 

★ बँक खात्याच्या िारसािंची मनयकु्ती/बदल करता येईल. 

★  सिि िोबाईल ररचाजि करता येतील. 

★ सिि मडश ररचाजि करता येतील. 

★ LIC च्या हप्तत्याची रक्कि भरता येईल. 



★ िीज मबल भरता येईल. 

★ ऑनलाइन खरेदी करता येईल. 

★ स्ितः च्या खात्यािरून दसुऱ्या कोणत्याही बँक खात्यािर रक्कि ट्रान्स्फर (RTGS/NEFT) करता 

येईल. 

★ Personal मकिं िा Home लोन साठी नेट बँमकिं ग िधनू Apply करता येईल. 

★ आपली िैयमक्तक िामहती बँकेत अपडेट ठेिता येईल. 

★ खात्या सिंबधी िा बँके सिंबधी तक्रार दाखल करता येईल. 

इत्यादी रकारचे व्यिहार Net Banking थ्रो करता येतील आमण Net Banking थ्रो झालेले व्यिहार 

पणूि गोपनीय ि सरुमित असतील..! 

कशी ऍमक्टव्हटे कराल  SBI Net Banking समुिधा..? 

 

1)रथि आपल्या sbi होि ब्रँच िध्य ेजाऊन नेट बँमकिं ग ऍमक्टव्हटे करण्यासाठी application द्या. 

2) बँकेतनू आपल्याला एक मलफाफा (Kit) मिळेल.त्यािध्ये नेट बँमकिं ग साठीचा Default User Id ि 

Default Password असेल ि मडफॉल्ट UserId ि Password िापरण्या सिंबधी िामहती पमत्रका 

असेल. 

3) रथि आपल्याला मिळालेला Default User Id ि पासिडि चेंज करािा लागेल आमण रोफाइल 

पासिडि पण create करािा लागेल. 

3) त्यासाठी आता आपल्या िोबाईल मकिं िा कॉम्पटुर browser िधनू Onlinesbi टाईप करून सचि 

करा. 



Sbi सिंबधी अनेक टॅब येतील.त्यातील login ला टच करा ि बँकेतून मिळालेल्या Userid ि 

Password इन्सरट् करा ि सबमिट म्हणा. 

4) निीन लगीन टॅब येईल त्यात निीन आपला स्ितः चा  user id  तयार करा.( हा _rameshpatil, 

ShivajiPatil, svpatil_  इत्यादी फॉरिॅट िध्य ेतयार करा.) 

लिात ठेिा एक िेळ तयार केलेला userid पनु्हा बदलता येणार नाही. 

5) इथेच पासिडि चेंज करण्याची मििंडो पण येईल.आपल्या सोईचा निीन पासिडि तयार करून घ्या. 

पासिडि मकिान 6 मडमजट्स असािा.त्यात अिर,निंबर ि पण असायला हिेत. 

उदा. sdijdi@523, Rdhe@54654 इत्यादी 

यापढेु नेहिी sbi net banking लॉमगन करताना िरील तयार केलेला userid ि password िापरािा 

लागेल. 

6)आता लगेच create रोफाइल पासिोडि ची मििंडो येईल. 

तो सदु्धा तयार करून घ्या. 

हा सदु्धा मकिान 6 मडमजट्स चा असेल ि यातही नम्बर,अिर ि असायला हिेत आमण याचे पमहले 

अिर capital च असायला हिे. 

जसा Meghswh@56556 इत्यादी. 

रोफाइल पासिडि खपू िहत्िाचा असनू नेट बँमकिं ग िधनू कोणताही आमथिक व्यिहार ि सेमटिंग चेंज 

करताना िापरािा लागतो. 

अशा रकारे Userid , Login Password ि Profile Password असे िहत्िपणूि तीन पासिडि तयार 

करून net banking ऍमक्टव्हटे करािे लागेल. 

★ SBI Net Bnking कसे िापराल?★ 



1) आत रथि ब्राउझर िध्ये मकिं िा sbi anywhere अँप िध्य ेजाऊन िरील userid ि password 

टाकून लगीन करा. 

2) browser िधनू ओपन केल्यािर  My Accounts, Payments, Transfer, Bill Payments, 

Enquiries, Profile, E tax, E Services इत्यादी अनेक टॅब आहते.रत्येक टॅब ला टच केल्यािर 

त्यात आणखीन sub tab आहते. 

3) यातील रोफाइल हा िखु्य टॅब आह.ेयातनू आपल्या नेट बँमकिं ग सिंबधी पणूि सेमटिंग चेंज करता येईल. 

मखु्य म्िणजे मनी ट्ाांसफर साठी आपल्या अकॉउांट ला ज्या बँक खाते ट्ाांसफर करायचे आि ेते ऍड 

करारे्व लागेल. यासाठी add binifeary र्वर टच करून त्या खात्याची पणूण माहिती हफल करा आहण 

सबहमट करा आपल्या रहजस्टर मोबाईल क्रमाांकाांर्वर आलेली otp इन्सटण करून approve करा.पढुील 

24 तासात add केलेली binifeary ऍहटटव्िटे िोईल. आपण मनी tansfar करू शकतो.Bill / 

payment च पण अशीच कृती आह.े 

अशा रकारे मिमिध टॅब ओपन करून िामहती घ्या ि नेट बँमकिं ग िापरा. 

★ महत्वाचे:- 

1)Net Banking समुिधा िापरण्यासाठी आपला िोबाईल क्रिािंक register करून घ्यािा लागेल. 

2) आपल्या खात्यािरून दसुऱ्या खात्यािर रक्कि ट्रान्स्फर करायची असेल मकि bill भरायचे असेल 

तर तो खाते क्रिािंक 24 तासापिूी आपल्या खात्याशी जोडा (रोफाइल िधनू  add beneficiaries 

िधनू ऍड करून approval करािा लागेल. 

एक िेळ beneficiaries ऍड केल्यािर पनु्हा कधीही डायरेक्ट ट्रािंसफर करता येतील. 

3) रत्येक आमथिक व्यिहार करताना आपल्या िोबईल क्रिािंकािर otp येईल अशी सेमटिंग रोफाइल 

िधनू करून घ्या. 

4) नेट बँमकिं ग िधनू 2,00,000रुपय ेच्या पढेु ट्रान्स्फर करायची असेल तर RTGS करा अन्यथा NEFT 

करा. 



5) आपला userid ि पासिडि इतरािंशी share करू नका. 

★ NET Banking App 

 

SBI Net Banking सिंबधी अनेक app आहते . 

यातील सर्वाणत उपयकु्त अस app म्िणजे *SBI Anywhere* ि ेआि.े 

यात Mini Statement, Money Transfer(RTGS/NEFT) , dish richarge,mobile 

recharge, bill payment इत्यादी सहुर्वधा र्वापरता येतात.परिंतु money transfer ि bill payment 

साठी SBI Anywhere िध्ये beneficiaries ि bill add करता येत नाही. यासाठी नेट ( browser) 

िरुनच  ऍड करािे लागते . 

Anywhere app Link 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sbi.SBIFreedomPlus 

अशा रकारे िरील रकारे sbi net Banking समुिधा app िधनू ि िोबाईल ब्राऊझर िधनू िापरता 

येईल. 

उद्याच net banking समुिधा ऍमक्टव्हटे करून स्िाटि नेट िापरकते व्हा. आमण इतरािंनाही सािंगा. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
                                                                 umeshughade.blogspot.in 
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