
 

 
 

1. क  : अ खल भारतीय समि वत कृ ष अवजारे व यं े संशोधन क प, डॉ. अ. श. 
कृ ष अ भयां क  व तं ान महा व यालय, महा मा फुले कृषी व यापीठ, राहुर  

     फोन नंबर – (02426) 243219, 9423342941.  

 
अ.न उ पादनाचे नाव उपल धता दर पये 

1 ॅ टरचल त फुले बं द त ् वाफे तयार करणारे अवजार 03 75,000/- तीनग 

2 बलै चल त योती बहुपीक टोकण यं  03 21,000/- तीनग 

3 ॅ टरचल त योती बहुपीक टोकण यं  01 70,000/- तीनग 

4 ॅ टरचल त फुले मोल नांगर 04        45,000/- तीनग 

5 वभैव वळा 440 130/- तीनग 

6 ल मी वळा 583 130/- तीनग 

7 खरुपी 125 120/- तीनग 

8 मका सोलणी यं  350 170/- तीनग 

9 नारळ सोलणी यं  82 320/- तीनग 

10 भुईमगु शगा फोडणी यं  09 3,000/- तीनग 

11 सायकल कोळपे 97 1,500/- तीनग 

12 आंबा झलेा 286 300/- तीनग 

13  च कु झलेा 92 300/- तीनग 

14 भडी का ी 129 130/- तीनग 

15 वार  काढणी यं  13 1,000/- तीनग 

16 मनु यचल त फुले शवेगा काढणी झलेा 30 3,290/- तीनग 

17 ॅ टरच लत फुले कुटट  यं  00 2,60,000/- तीनग 

महा मा फुले कृषी व यापीठ,राहुर  अंतगत कृषी अवजारे व यं  ेउ पादने 

उपल धता 



18 ॅ टरच लत फुले हाय ो-मेकॅ नकल  नयं त 

ऑफसेट फळबागा यव थापन यं  

00 1,90,000/- तीनग 

19 ॅ टरच लत फुले हाय ो-मेकॅ नकल  नयं त 

फळबागेतील दोन झाडां यामधील तण काढणी यं  

01 2,15,000/- तीनग 

20 ॅ टरच लत फुले ऊस रोप ेपनुलागवड यं  00 2,40,000/- तीनग 

21 फुले कडबा कु ट  यं  00 32,000/- तीनग 

22 व युत मोटारचल त फुले ऊस बेणे तोडणी यं  00 73,920/- तीनग 

23 व युत मोटारच लत फुल ेऔषधी वन पती बयाणे 
कवच फोडणी यं  

01 47,500/- तीनग 

24 ॅ टरच लत फुले ऑटोमॅ टक पलट  नांगर 
 (दोन फाळी) 

00 97,500/- तीनग 

# उपरो त अवजारे व यं  ेमागणीनुसार उपल ध क न दल  जातील. 

 


