
टाटा मोटर्स कार मेला सर्जन– ६ र्म्पन्न 

टाटा मोटर्सको नेपालका लागि एकमात्र आगिकारिक 

गितिक गर्प्रदी टर ेगिङ प्रागलले बागषसक रुपमा 

आयोजाना िदै आइिहेको टाटा मोटर्स काि मेला को 

गर्जन ६, आइतबाि बेलुका र्म्पन्न भएको छ्र  । 

३ हजाि भन्दा बढी दर्सकले अबलोकन ििेको र्ो काि 

मेलामा अबलोकनाकतासहरु टाटाका गिगभन्न कािबािे 

जानकािी गलई टेस्ट िर ाइभ लिायत मनोिन्जनात्मक 

कायसक्रम मा र्हभािी भएका गिए । आयोजक गर्प्रदी टर ेगिङका अनुर्ाि र्ो काि मेलामा उपस्थित दर्सकमधे्य ६०० 

भन्दा बढीले टाटाका गिगभन्न मोिलका िािीको टेस्ट िर ाइभ ििेका गिए । 

जर् मधे्य ९८ जनाले बुगकिं ि ििेका पगन ििेका छ्न् । ४५० भन्दा बढी दर्सकले एक्सचेन्जका लागि आफ्नो पुिानो 

िािीको मुल्ािंकन ििाएका गिए । काि मेला गर्जन ६ का मुख्य आकषसणहरुमा टाटा प्यारे्न्जि िािीहरुको बृहत 

प्रदर्सनी, एक्सेंज रु्गबिा, अन द स्पट फाइनान्स ि गबमा रु्गबिा, टेस्ट िर ाइभ लिायत गबगभन्न र्ािंिीगतक एबिं 

मनोिन्जनात्मक कायसक्रमहरु िहेका गिए । 

पूिस घोषणा िरिए अनुर्ाि टेस्ट िर ाइभ ििेि लक्की िर  माफस त रु्मन शे्रष्ठ ले होगलिे प्याकेज पएका छ्न् । िािी बुक 

ििेि भुिन के र्ी ि गटका दत्त पाणे्डले २ िषसको लागि फ्री र्गिसगर्ङ्गको कुपन पाए, रु्गनल कुमाि शे्रष्ठ ि टर ान्स 

र्ोलुर्न्सले ६ मगहनाका लागि फ्री इन्धन पाएका छ्न् । 

र्ािै र्िंजीभ कुमाि र्मास नेपाल, प्रागचन शे्रष्ठ ि रु्िेर् भुर्ाल ले फ्री कस्िहेंगर्ि इनु्सिेन्स हात पानस र्फल भए । िागिका 

अयासल दाहाल, रु्गनल शे्रष्ठ ि र्िोज शे्रष्ठ ले क्रमर् गहिा को औठी, िाइल्ाण्ड टुि ि युिोप टुि गजत्न र्फल भएका छ्न् 

। त्यरै्ििी भ्यालुएर्न िनेेे ग्राहक मधे्य िोर्ना आचायस ि रै्लेर् लागमछ्ाने ले फ्री िागर्िंि कुपन ि फुल ट्ािंक इन्धन 

प्राप्त ििे । 

त्यरै्ििी कृष्ण खु्यजु, रु्गनल कुमाि शे्रष्ठ ि गर्खि इन्योिेन्स ले प्रते्यक गदन बुगकिं ि िने ग्राहकमधे्य एकलाई गदने 

भगनएको मोबाइल लक्की िर  माफस त गजतेका छ्न् । गबरे्ष ििी कािका पािखीहरुका लागि लगित ििेि आयोजना 



िरिएको यर् काि मेलामा र्मू्पणस दर्सकहरुका लागि गनरु्ल्क प्रिेर्को व्यिथिा िरिएको गियो । कम्पगन ले आर्ा ििे 

बमोगजम मेलामा ३००० भन्दा बढी दर्सकहरुको उत्साहाजनक र्हभागिता िह्यो । 

 


