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 महािन मती ही एन.टी.पी.सी. नंतर दसु या मांकाची शासकीय वीज िन मती करणारी कंपनी आहे. 
महािन मतीची वीजिन मती थािपत मता एकूण १२,९७२ मेगावॅट इतकी असून उज  िन मती या े ात औ णक, जल, वायु तसेच सौर 
ऊज ारे वीज िन मती कर यात येते. सामािजक उ रदािय वा या जािणवेतून पध मक दरात  महारा  रा यासाठी सात याने पुरेशी वीज 
िन म ी करणे या येयाने महािन मती  रा यातील वीज ाहकांकिरता वीज िन मती करते.  कोरोना आप ी काळात महािन मतीने िवपरीत 
पिर थतीत देखील सात याने वीजिन मती क न रा याची िवजेची गरज भागिव यात मोलाची कामिगरी केली व औ णक िव ुत 
क ानजीक या पिरसरात ऑ सजन लां स उभा न आप या सामािजक बांिधलकीचा देखील यय िदला. 

भारतीय वातं या या ७५ या वष िनिम  “ ” संक पना साकार कर यासाठी क  शासन व रा य 
शासन यां या िनदशानुसार महािन मतीतफ िविवध पध मक उप म राबिवले जात आहेत.  या अंतगत िविवध खु या रा य तरीय पध ची 
घोषणा कर यात येत आहे.  याम ये खाली नमूद केले या पध चे आयोजन कर यात आलेले आहेत.   

 थम मांक (  १०,०००/-) ि तीय माकं (  ५,०००/-) व तृतीय मांक 
(  ३,०००/-) 

 - थम ( . २५,०००/-), ि तीय ( . १५,०००/-) तसेच तृतीय ( . १०,०००/-) 

थम ( . ३०,०००/-), ि तीय ( . २०,०००/-) तसेच ततृीय ( . १०,०००/-) 

 थम ( . ३०,०००/-), ि तीय ( . २०,०००/-) तसेच  तृतीय ( . १०,०००/-)  

वरील सव पध साठी वेिशका सादर कर याची  असून रा यातील अिधकािधक 
पधकांनी यात सहभाग न दवून पध  यश वी कर याचे आवाहन महािन मतीतफ कर यात आले आहे.  या पध बाबत सिव तर मािहती 

तसेच िनयम व अटी याकिरता महािन मतीचे संकेत थळ www.mahagenco.in येथे Latest Announcement म ये अथवा 
akamrut@mahagenco.in या ई-मेल वरती संपक साधावा असे महािन मतीचे मु य जनसंपक अिधकारी ी. महेश आफळे यांचे ारे 
आवाहन कर यात आले आहे.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

िदनांक : २३/०२/२०२२. 
ित, 

 
आदरणीय महोदय / महोदया, 
 कृपया सदर बातमी आप या लोकि य दैिनका या सव आवृ त / वािहनीवर िस  करावी, ही न  िवनंती. 

ध यवादासह, 
 

आपले नेहांिकत, 

 


