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टाटा नू्य अ ॅप (Tata Neu App) 
• Tata Neu हे अ ॅप ग्राहकाांना विसृ्तत परां तु अत्यांत िैयक्तिकृत खरेदीचा अनुभि देण्यासाठी विझाइन केलेले आहे.  

• दोन िर्ाांच्या सांशोधन, विकास आवि चाचिीचा पराकाष्ठा, याला खऱ्या अर्ााने 'सुपर अ ॅप' म्हिता येईल आवि 

ग्राहकाांसाठी उतृ्कष्ट खरेदीचा अनुभि आिण्याचे उविष्ट आहे.  

• टाटा समूहाच्या सिाात विश्वासाहा बँ्रि्सना एकाच सोयीस्कर प्लॅटफॉमामधे्य समाकवलत करून, ते िापरकत्याांना 

काही प्रमािात अष्टपैलुत्व आवि वनिि प्रदान करते जे खरोखरच अतुलनीय आहे.  

• इलेक्ट्र ॉवनक्स आवि वकरािा सामान, प्रिास आवि बरेच काही यासारख्या शे्रिी ांचा समािेश करिे, ऑफर केलेली 

उत्पादने आवि सेिाांची शे्रिी कोित्याहीपेक्षा कमी नाही. 

Tata Neu चे फायदे (Benefits of Tata Neu) 

• आकर्ाक ऑफर आवि टाटा बँ्रि्समधील एकाक्तिक लॉयल्टी प्रोग्रामपासून, विशेर् फायदे आवि विविध पेमेंट 

पयाायाांपयांत, Tata Neu किे आपल्या िापरकत्याांना ऑफर करण्यासाठी बरेच काही आहे.  

खऱ्या अर्ााने क्रॉस-शे्रणी खरेदीचा अनुभव, तो ग्राहकाांना यासाठी सक्षम करतो: 

• Tata CLiQ आवि Westside सह त्याांचे िॉिारोब स्टाईल करा 

• Croma किून निीनतम गॅझेट्स खरेदी करा 

• BigBasket िरून वकरािा माल मागिा 

• Air Asia िर फ्लाइट बुक करा 

• 1mg द्वारे आरोग्य तपासिी करा 

• IHCL हॉटेलमधे्य आवलशान मुक्काम बुक करा 

• Qmin िर 5-स्टार जेिि ऑिार करा 

Neu Coins म्हणजे काय?  

• NeuCoins हे टाटा Neu APP, िेबसाइट वकां िा कोित्याही बँ्रि स्टोअसा वकां िा हॉटेल्सिर व्यिहार करताना ग्राहक 

कमािलेले बक्षीस आहेत.  

• त्यानांतर भविष्यातील खरेदी करताना ते या NeuCoins ची पूताता करू शकतात.  

• 1 NeuCoin ची वकां मत ₹ 1 आहे आवि कोिी वकती पैसे कमिू वकां िा िापरू शकतो याला मयाादा नाहीत. 

NeuPass म्हणजे काय? 

• र्ोिक्यात, NeuPass ही Tata Neu ची आगामी अनन्य सदस्यता सेिा आहे, जी वतच्या सदस्याांना, टाटा बँ्रि्ससह 

अनेक अवद्वतीय विशेर्ावधकार प्रदान करते. हे सदस्याांना प्रते्यक िेळी  

•  हे सदस्याांना प्रते्यक िेळी अॅपिर खरेदी करताना कमीतकमी 5% अवतररि नू्यकॉइन्स वमळविण्यास पात्र आहे, 

याव्यवतररि इतर फायदे जे लिकरच उघि केले जातील. 

Tata Neu कोणत्या आर्र्ाक आर्ण पेमेंट सेवा देते? 

• Tata Neu िापरकत्याांना सिा के्रविट कािा खचाािर बवक्षसे वमळविण्यास सक्षम करते, तसेच िैयक्तिक कजा आवि 

के्रविट लाइन याांसारख्या वनधीमधे्य झटपट प्रिेश वमळिते.  

• हे त्याांना त्याांच्या मालमते्तचे सांरक्षि करण्यास आवि त्याांच्यासाठी खास तयार केलेल्या सानुकूल विमा योजनाांसह 

(custom insurance plans) त्याांची सांपत्ती िाढविण्यास अनुमती देते. 
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•  िापरकते टाटा पे यूपीआय िापरून वमत्र, कुटुांबातील सदस्य वकां िा त्याांच्या कोित्याही सांपकाांना रे्ट त्याांच्या बँक 

खात्यात पैसे पाठिू शकतात. 

‘स्टोरीज’ म्हणजे काय? 

• ‘स्टोरीज’ हे Tata Neu चे इन-हाउस विवजटल मावसक आहे.  

• अग्रगण्य प्रकाशनाांच्या तुलनेत जीिनशैली-कें वित लेख आवि क्तिविओ तयार करण्यािर लक्ष कें वित केलेले, ते 

िाचकाांचे मनोरांजन, वशवक्षत आवि पे्रररत करण्याचा प्रयत्न करते.  

• सध्या तांत्रज्ञान, फॅ शन, खाद्यपदार्ा आवि प्रिासाच्या र्ीमिर लक्ष कें वित केले आहे. 
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