
टाटाको कार ककने्नलाई हेकलकप्टरबाट लाङटाङ लगेर सााँचो 

नेपालको सडक सुहाउँदो सवारी साधनका रूपमा 

ख्याति कमाएको टाटा ब्रान्डका गाडी नाडा अटो सोमा 

पतन आकर्षणको केन्द्र बनेको छ  । नेपालमा टाटाको 

आतधकाररक तबके्रिा तसप्रदी टर ेतडङले नाडा अटो सोमा 

९ प्रकारका गाडी राखेको छ ।  

टाटाको मुख्य आकर्षणका रूपमा भारिबाट 

तभत्र्याइएको तटगोर इभी इलेक्ट्रर कल कार रहेको छ । जुन कार भारिमा समेि लन्च भएको छैन भने नेपालमा 

प्रदर्षनका लातग राक्ट्खएको छ । अको नेक्सनको एएम्टी गाडी छ, जुन हालसालै लन्च भएको हो । अको हेग्जा 

र ट्यागो राक्ट्खएको छ । साथै थप दुईवटा मोडेल पतन थप गने ियारी भइरहेको, जेस्ट र नेक्सनको डु्यल 

कलर नेक्सन पतन राक्ट्खएको कम्पनीका महाप्रवन्धक प्रवीन खतिवडाले रािोपाटीलाई जानकारी तदए ।  

महाप्रवन्धक खतिवडाले भने– ‘नाडा अटो सोमा राक्ट्खएको टाटाको सबैभन्दा राम्रो भनेको इकोनोमी हो । 

सबै गाडीहरूको मूल्य उपयुक्त छ । सबै ठाउँमा से्पयर पाटषस पाउन सतकन्छ । साथै धेरै ठाउँमा सतभषस 

सेन्टर पतन रहेको छ । गाडीहरू पतन आकर्षक रहेका छन् । सस्तो पतन छ । उपभोक्ताई राम्रो प्याकेज 

तदइरहेका छ  ँ।’ नेपालमा टाटाका ट्यागो तटगोरदेक्ट्ख जेस्ट बोल्ड, नेक्सन, हेग्जा सुमो गोल्ड गरी ९ वटा 

उत्पादनहरू नाडा अटो सोमा राक्ट्खएको छ ।  

यस्ता छन् टाटाका गाडीहरूका किशेषता  

टाटाका गाडीमधे्य उपभोक्ताले सबैभन्दा धेरै रुचाइरहेका गाडीमधे्य एक हो– टाटा नेक्सन ।  भारिमा लन्च 

भएको ३ मतहनाको अन्तरालमा यो गाडी नेपालमा तभत्र्याइएको तथयो । यसबाट उपभोक्ताले राम्रो सुतवधा 

पाइरहेको कम्पनीको भनाइ छ । यसको ग्राउन्ड क्ट्ियरेन्स २ सय १० को छ । स्टाइतलस, लुक्स सबै 

कुरामा कम्फटेबल रहेको छ । इन्फोटेने्मन्ट तसस्टम पतन यसमा नयाँ रहेको छ । यसको सुतवधाअनुसार 

आकर्षक मूल्य रहेको महाप्रवन्धक खतिवडाले बिाए । अको आकर्षक गाडीमधे्य एक हालै लन्च भएको 

अटोमेतटक भसषन एएमटी हो । यसमा अटोमेतटक म्यानुअल गेयर तसस्टम रहेको छ । गाडीलाई अटोमेतटक 

रूपमा र म्यानुअल्ली रूपमा पतन सञ्चालन गनष सतकन्छ । माइलेजको सन्दभषमा कुनै कन्प्रमाइज नगरी 

टाटाले एमटी गाडी ल्याएको छ । उपभोक्ताको सकारात्मक प्रतितक्रयाले कम्पनी तनकै उत्सातहि भएको 

खतिवडाको भनाइ छ ।  



नेपालको सडक सुहाउाँदो  

भारि र नेपालको सडकमा खासै अन्तर छैन । भारिमा बनेका गाडी नेपालका लातग बढी ग्राउन्ड 

क्ट्ियरेन्सलाई बढी प्राथतमिा तदइएको हुन्छ, जसका कारण टाटाका गाडीहरू नेपालको सडकमैत्री रहेको 

छ ।  

प्रयाप्त सकभिस नेटिकि   

टाटाको नेपालमा सबैभन्दा ठूलो तबक्रीका लातग २० वटा सतभषतसङ नेटवकष  र २५ वटा सेल्सको नेटवकष को 

रहेको छ । अपर मुस्ताङमा समेि टाटाको सतभषस सेन्टर रहेको छ । नेपालको जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पतन 

ढुक्क भएर टाटाको से्पयर पाटषस नपाएर रोतकएर बसु्नपने अवस्था नआउने कम्पनीले जनाएको छ ।  

टाटाको अटोमेतटक गेयर तसस्टमबारे उपभोक्ता पररतचि हँुदै गएका छन् । िच तलइराख्नु नपने, िच फ्री 

डर ाइतभङ भएकाले आरामले गाडी चलाउन सतकन्छ । म्यानुअलमा चातहँ आफ्नो तहसाबले गाडी चलाउन 

सतकन्छ । अतहले अटोमेतटक तसस्टमलाई पतन उपभोक्ताले रुचाउँदै गइरहेका छन् ।  

मोडलअनुसार किशेष उपहार योजना  

नाडा अटो सोमा मोडल अनुसार तवरे्र् उपहार योजना पतन राक्ट्खएको छ । टाटाका गाडी खररदमा ४ 

लाख रुतपयाँ छुट, इनु्सरेन्स, प्राइभेट हेतलकप्टरमा लाङटाङमा लगेर साँचो हस्तान्तरण गने आकर्षक 

प्याकेज पतन बनाइएको छ । यो नाडा अटो सोमा गाडी खररद गनेहरूका लातग लागू हुने महाप्रवन्धक 

खतिवडाले जानकारी तदए । उनका अनुसार दसंैैतिहारका लातग पतन यो क्ट्िमलाई तनरन्तरिा तदइने 

कम्पनीको योजना छ । नेपालभरी सतभषस सेन्टरको सञ्जाल भएको, सतभषस तदने मातमलामा बतलयो रहेको, 

गुणस्तरीयिालाई ध्यान तदने भएकाले उपभोक्ता सनु्तष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।  
 


