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ക്രമ നം. ഉളൃടക്കം പേജ് നം.
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ക്രമ 
നം.

േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ടകാല്ലം േത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ പകാട്ടയം ഇടുക്കി എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ോലക്കാട് മലപ്പുറം പകാഴിപക്കാട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർപ ാഡ് ആടക
പഹാർട്ടിപകാർപ്പിടെ 

ആവശയം
മിച്ചം

1 െീര 133.630 0.208 24.000 2.500 1.000 33.500 194.838 8.580 186.258
2 ടവണ്ട 24.882 0.160 4.000 9.000 38.042 39.520
3 വഴുതന 19.780 0.700 2.000 2.700 19.000 44.180 27.247 16.933
4 േയർ 69.050 3.520 8.000 5.000 15.000 0.500 0.080 0.570 6.000 107.720 26.272 81.448
5 തക്കാളി 6.390 0.030 3.900 10.320 106.472
6 ടവളൃരി 66.375 0.080 23.000 2.500 5.000 9.500 106.455 55.801 50.654
7 േച്ചമുളക് 40.930 0.450 2.000 3.000 46.380 39.123 7.257
8 പകാവൽ 2.120 2.800 4.920 18.980
9 കുമ്പളം 12.000 4.000 5.000 21.000 31.714
10 ോവയ്ക്ക 51.680 3.340 12.000 15.000 3.100 35.050 7.000 127.170 19.414 107.757
11 േടവലം 82.550 3.200 32.000 12.500 0.500 0.040 23.000 153.790 29.929 123.861
12 േീച്ചിൽ 20.200 20.200 1.865 18.335
13 സാലഡ ്ടവളൃരി 5.550 0.050 0.060 5.000 6.500 17.160 16.375 0.785
14 മത്തൻ 6.800 16.000 8.000 4.500 35.300 38.257
15 മുരിങ്ങ 13.870 1.000 14.870 19.264
16 കറിപവപ്പില 3.400 0.050 1.000 4.450 6.376
17 ബീൻസ് 25.000 25.000 28.623
18 െീനി അമര 0.990 0.990 9.985
19 കയാരറ്റ് 50.000 50.000 50.166
20 കാപബജ് 75.000 75.000 38.370 36.630
21 പകാളിഫ്ലവർ 5.000 5.000 9.454
22 ബീറ്റ ്റൂട്്ട 2.500 2.500 30.715
23 ടവളുത്തുളൃി 11.000 11.000 9.117 1.883
24 ഉരുളക്കിഴങ്്ങ 125.000 125.000 76.900 48.101
25 പെന 330.300 16.700 20.000 5.000 0.050 22.630 394.680 37.834 356.846
26 പെമ്്പ 109.064 4.000 8.000 16.000 4.300 141.364 14.592 126.772
27 പനന്ത്രക്കായ 98.500 17.200 8.000 12.000 26.000 50.000 1.000 45.000 257.700 77.047 180.653
28 കറിക്കായ 0.780 4.000 50.000 27.000 6.000 87.780 19.962 67.819
29 ഇഞ്ചി 46.300 4.000 9.300 59.600 21.574 38.026
30 ചുരയ്ക്ക 2.000 2.000 4.000 3.843 0.157
31 തണ്ണിമത്തൻ 1.000 1.000 1.000
32 ോളയംപകാടൻ 93.000 5.800 5.000 8.000 2.000 113.800 27.209 86.591
33 പറാബസ്റ്റ 25.000 0.600 25.600 17.130 8.470
34 ഞാലിപ്പൂവൻ 18.000 4.800 4.000 31.000 57.800 13.110 44.690
35 മരച്ചീനി 32.700 7.800 10.000 8.000 5.000 13.000 76.500 55.355 21.145
36 കകതച്ചക്ക 1.000 1.000 13.050

1281.641 72.488 23.000 205.000 53.500 423.500 10.000 0.140 9.700 0.000 12.000 78.710 10.000 282.430 2462.109 1039.220 1612.070

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)
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ഒന്നാം വാരം രണ്ടാം വാരം മൂന്നാം വാരം നാലാം വാരം അഞ്ചാം വാരം

1 െീര 48.743 51.768 48.878 44.891 0.560 194.838
2 ടവണ്ട 8.548 8.558 10.448 9.438 1.050 38.042
3 വഴുതന 10.850 11.850 10.620 8.260 2.600 44.180
4 േയർ 24.480 26.020 25.160 27.420 4.640 107.720
5 തക്കാളി 3.510 2.300 2.630 1.170 0.710 10.320
6 ടവളൃരി 25.594 25.614 27.114 26.614 1.520 106.455
7 േച്ചമുളക് 11.515 10.515 12.555 11.765 0.030 46.380
8 പകാവൽ 1.075 1.175 1.185 1.185 0.300 4.920
9 കുമ്പളം 7.000 5.000 6.000 3.000 0.000 21.000
10 ോവയ്ക്ക 25.295 27.945 28.515 30.455 14.960 127.170
11 േടവലം 40.510 35.110 38.460 34.710 5.000 153.790
12 േീച്ചിൽ 5.000 5.000 4.200 4.000 2.000 20.200
13 സാലഡ ്ടവളൃരി 5.625 4.125 3.675 2.725 1.010 17.160
14 മത്തൻ 9.500 7.500 8.900 7.900 1.500 35.300
15 മുരിങ്ങ 2.800 2.800 4.535 4.535 0.200 14.870
16 കറിപവപ്പില 1.410 1.110 0.910 0.910 0.110 4.450
17 ബീൻസ് 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000
18 െീനി അമര 0.200 0.200 0.340 0.250 0.990
19 കയാരറ്റ് 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000
20 കാപബജ് 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000
21 പകാളിഫ്ലവർ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
22 ബീറ്റ ്റൂട്്ട 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 2.500
23 ടവളുത്തുളൃി 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 11.000
24 ഉരുളക്കിഴങ്്ങ 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000
25 പെന 111.960 109.990 83.860 82.860 6.010 394.680
26 പെമ്്പ 38.600 32.300 31.832 32.832 5.800 141.364
27 പനന്ത്രക്കായ 57.125 57.125 56.125 63.325 24.000 257.700
28 കറിക്കായ 16.000 17.000 17.390 17.390 20.000 87.780
29 ഇഞ്ചി 14.200 13.800 14.200 15.300 2.100 59.600
30 ചുരയ്ക്ക 2.500 0.500 0.500 0.500 4.000
31 തണ്ണിമത്തൻ 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 1.000
32 ോളയംപകാടൻ 22.900 27.900 31.800 30.000 1.200 113.800
33 പറാബസ്റ്റ 7.100 6.100 6.100 6.200 0.100 25.600
34 ഞാലിപ്പൂവൻ 15.200 15.200 12.200 11.200 4.000 57.800
35 മരച്ചീനി 17.100 20.500 15.000 21.500 2.400 76.500
36 കകതച്ചക്ക 0.250 0.250 0.250 0.250 1.000

593.289 585.954 563.081 559.284 160.500 2462.109ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ
േച്ചക്കറി വികസന േദ്ധതി 2018-19

ക്രമ.
 നം.

േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ
മാർച്്ച ആടക (ടമട്രിക് 

ടൺ)

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 31.233 35.233 33.833 33.333 133.630

േഴയകുന്നുപേൽ, കിളിമാനൂർ, 
പുളിമാത്്ത, ആറ്റിങ്ങൽ, 
കല്ലിയൂർ, ബാലരാമപുരം, 
ടനടുമങ്ങാട്, ടനയ്യാറ്റിൻകര, 
കഴക്കൂട്ടം, മാണിക്കൽ

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736, ശ്രീ 
നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 8921120417, ശ്രീമതി നിഷ, 
കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8848799590, ശ്രീ ശശി കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
പ ാൺ നം. 9447582796, ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി അജിത, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ 
നം. 9446564101, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9388950185, ശ്രീമതി േമീല, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8547479101

2 ടകാല്ലം 0.010 0.035 0.045 0.058 0.060 0.208
പുനലൂർ, ടനടുവത്തൂർ, 
കടയ്ക്കൽ, ഇട്ടിവ

ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701, ശ്രീ ഹരീഷ,് കൃഷി ഓ ീസർ,  ടനടുവത്തൂർ,  പ ാൺ നം. 
9447905620, ശ്രീ രാഹുൽ, കൃഷി ഓ ീസർ, കടയ്ക്കൽ, പ ാൺ നം. 7907761288, 
ശ്രീ നസീം, കൃഷി ഓ ീസർ, ഇട്ടിവ, പ ാൺ നം. 9496371409

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000

വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
പെർത്തല സൗത്്ത, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, 
ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  9497677682,  ശ്രീമതി 
സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. .9497336242, 
ശ്രീ വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, 
ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  
9446940254, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ 
നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 2.500 മാടപ്പളൃി, ഉഴവൂർ, കടുത്തുരുത്തി
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ.  മാർക്കറ്റിം ,് പകാട്ടയം, പ ാൺ നം. 
9446960187

6 ഇടുക്കി
7 എറണാകുളം 1.000 1.000 മലയാറ്റൂർ ശ്രീ പജാമി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ്, പ ാൺ നം. 8606223843
8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്
10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 10.000 10.000 8.500 5.000 33.500 കാഞ്ഞങ്ങാട്, േളൃിക്കര
ശ്രീമതി സ ീയ, എ.എ ്.ഒ., കാഞ്ഞങ്ങാട്, പ ാൺ നം. 0467 2202877, ശ്രീ 
പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േളൃിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822

48.743 51.768 48.878 44.891 0.560 194.838ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : െീര

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര് /ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 5.538 5.538 7.408 6.398 24.882

േഴയകുന്നുപേൽ, കിളിമാനൂർ, 
പുളിമാത്്ത, ആറ്റിങ്ങൽ, കല്ലിയൂർ, 
ബാലരാമപുരം, ടനടുമങ്ങാട്, 
ടനയ്യാറ്റിൻകര, കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9447552736, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
8921120417, ശ്രീമതി നിഷ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8848799590, ശ്രീ 
ശശി കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 9447582796, ശ്രീ ആെണി 
പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി 
അജിത, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446564101, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 0.010 0.020 0.040 0.040 0.050 0.160 പുനലൂർ, ടനടുവത്തൂർ,കടയ്ക്കൽ, ഇട്ടിവ

ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ,പ ാൺ 
നം. 9446121701, ശ്രീ ഹരീഷ,് കൃഷി ഓ ീസർ, ടനടുവത്തൂർ, പ ാൺ നം. 
9447905620, ശ്രീ രാഹുൽ, കൃഷി ഓ ീസർ, കടയ്ക്കൽ, പ ാൺ നം. 
7907761288, ശ്രീ നസീം, കൃഷി ഓ ീസർ, ഇട്ടിവ, പ ാൺ നം. 9496371409

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, പെർത്തല സൗത്്ത, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 
9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  
9497677682,  ശ്രീമതി സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, 
പ ാൺ നം. .9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  9446940254, ശ്രീമതി 
ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം
6 ഇടുക്കി
7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്
10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 9.000 കാഞ്ഞങ്ങാട്, േളൃിക്കര
ശ്രീമതി സ ീയ, എ.എ ്.ഒ., കാഞ്ഞങ്ങാട്, പ ാൺ നം. 0467 2202877, 
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േളൃിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822

8.548 8.558 10.448 9.438 1.050 38.042ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : ടവണ്ട

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര് /ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 4.750 5.750 5.220 4.060 19.780
േഴയകുന്നുപേൽ, കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്്ത, ആറ്റിങ്ങൽ, 
ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736, ശ്രീ 
ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 0.100 0.100 0.200 0.200 0.100 0.700 പുനലൂർ
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000
വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, ടവണ്മണി, പെർത്തല 
സൗത്്ത, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, 
ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  9497677682,  ശ്രീമതി 
സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. .9497336242, 
ശ്രീ വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, 
ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  
9446940254, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ 
നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം
6 ഇടുക്കി
7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.500 0.500 0.700 0.500 0.500 2.700 ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, എരുപത്തമ്പതി
ശ്രീ വയാസ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155053, ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155054

10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 5.000 5.000 4.000 3.000 2.000 19.000 പുല്ലൂർ ടേരിയ ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

10.850 11.850 10.620 8.260 2.600 44.180ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: വഴുതന

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക (ടമട്രിക് 

ടൺ)
സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 15.150 17.150 17.250 19.500 69.050
േഴയകുന്നുപേൽ, കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്്ത, ആറ്റിങ്ങൽ, 
കല്ലിയൂർ, ബാലരാമപുരം, ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം, 
മാണിക്കൽ

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736, ശ്രീ 
നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 8921120417, ശ്രീമതി നിഷ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8848799590, ശ്രീ ശശി കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9447582796, ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9446378076, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9388950185, ശ്രീമതി േമീല, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8547479101

2 ടകാല്ലം 0.670 0.710 0.790 0.800 0.550 3.520
പുനലൂർ, കരവാളൂർ, കമലം, ടനടുവത്തൂർ, കടയ്ക്കൽ, 
ഇട്ടിവ

ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701, ശ്രീ പ്രിയകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, കരവാളൂർ, പ ാൺ നം. 9495752403, 
ശ്രീ െിത്ര, കൃഷി ഓ ീസർ, കമലം, പ ാൺ നം. 9446325705, ശ്രീ ഹരീഷ,് കൃഷി 
ഓ ീസർ, ടനടുവത്തൂർ, പ ാൺ നം. 9447905620, ശ്രീ രാഹുൽ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
കടയ്ക്കൽ, പ ാൺ നം. 7907761288, ശ്രീ നസീം, കൃഷി ഓ ീസർ, ഇട്ടിവ, പ ാൺ നം. 
9496371409

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
പെർത്തല സൗത്്ത, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, 
ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  9497677682,  ശ്രീമതി 
സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. .9497336242, ശ്രീ 
വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി 
പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  9446940254, 
ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ.  മാർക്കറ്റിം ്, പകാട്ടയം, പ ാൺ നം. 
9446960187

6 ഇടുക്കി 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 പതാപ്രാംകുടി, ഉടുംബന്നൂർ, കട്ടപ്പന, ടനടുംകണ്ടം

ശ്രീമതി പജാത്സന, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 04868260425, ശ്രീമതി 
ടജയ്സിപമാൾ ടക.എ., കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 9744938371, ശ്രീമതി സൂസൻ 
ടബഞ്ചമിൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447980027, ശ്രീ പ്രിൻസ് 
മാതൂ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447379963

7 എറണാകുളം 0.500 0.500 മലയാറ്റൂർ ശ്രീ പജാമി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ,് പ ാൺ നം. 8606223843

8 തൃശ്ശൂർ 0.020 0.020 0.020 0.020 0.080 ൊലക്കുടി ശ്രീ സി.എൻ. അഹേദ് സ ീർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ൊലക്കുടി, പ ാൺ നം. 9496003495

9 ോലക്കാട്
10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട് 0.140 0.140 0.100 0.100 0.090 0.570
ബപത്തരി, ടനപേനി, േനമരം, തവിഞ്ഞാൽ, 
ടതാണ്ടർനാട്, മാനന്തവാടി, പകാട്ടത്തറ

ശ്രീമതി സുമിന ടി.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, ബപത്തരി, പ ാൺ നം. 9947020555, 
ശ്രീമതി ധനയ വി.വി., കൃഷി ഓ ീസർ, അമ്പലവയൽ, പ ാൺ നം. 8086750932, ശ്രീ 
ജയരാജൻ എം. കൃഷി ഓ ീസർ, േനമരം, പ ാൺ നം. 9061887991, ശ്രീ ടക.ജി. 
സുനിൽ, കൃഷി ഓ ീസർ, തവിഞ്ഞാൽ, പ ാൺ നം. 9400870120, ശ്രീ ജി.വി. രജനി, 
കൃഷി ഓ ീസർ, ടതാണ്ടർനാട്, പ ാൺ നം. 9447341347, ശ്രീമതി അൻസ 
അ സ്റ്റിൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, മാനന്തവാടി, പ ാൺ നം. 9544044625, ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി 
വി., കൃഷി ഓ ീസർ, പകാട്ടത്തറ, പ ാൺ നം. 9495251134

13 കണ്ണൂർ
14 കാസർപ ാഡ് 2.000 2.000 1.000 1.000 6.000 േളൃിക്കര ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േളൃിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822

24.480 26.020 25.160 27.420 4.640 107.720ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : േയർ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര് /ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 2.500 1.500 1.720 0.670 6.390

േഴയകുന്നുപേൽ, 
കിളിമാനൂർ, 
പുളിമാത്്ത, 
ആറ്റിങ്ങൽ, 
ടനടുമങ്ങാട്, 
കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ 
നം. 9447552736, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 8921120417, ശ്രീ ആെണി 
പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9446378076, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 0.010 0.010 0.010 0.030 പുനലൂർ
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 1.000 0.800 0.900 0.500 0.700 3.900
ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, 
എരുപത്തമ്പതി

ശ്രീ വയാസ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155053, 
ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
8281155054

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

3.510 2.300 2.630 1.170 0.710 10.320

ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: തക്കാളി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 14.094 17.094 17.594 17.594 66.375
േഴയകുന്നുപേൽ, കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്്ത, ആറ്റിങ്ങൽ, കല്ലിയൂർ, 
ബാലരാമപുരം, ടനയ്യാറ്റിൻകര, കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736, ശ്രീ 
നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 8921120417, ശ്രീമതി നിഷ, 
കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8848799590, ശ്രീ ശശി കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
പ ാൺ നം. 9447582796, ശ്രീമതി അജിത, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ 
നം. 9446564101, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9388950185

2 ടകാല്ലം 0.020 0.020 0.020 0.020 0.080 കടയ്ക്കൽ, ഇട്ടിവ
ശ്രീ രാഹുൽ, കൃഷി ഓ ീസർ, കടയ്ക്കൽ, പ ാൺ നം. 7907761288, ശ്രീ നസീം, 
കൃഷി ഓ ീസർ, ഇട്ടിവ, പ ാൺ നം. 9496371409

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 5.000 5.000 6.000 7.000 23.000
വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, ടവണ്മണി, പെർത്തല 
സൗത്്ത, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, 
ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  9497677682,  
ശ്രീമതി സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 
.9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 
9447866981, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, 
പ ാൺ നം.  9446940254, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, 
കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 2.500 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ.  മാർക്കറ്റിം ,് പകാട്ടയം, പ ാൺ നം. 
9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 തലപേരി, എടക്കാട്
ശ്രീ വിഷ്ണു എസ്. നായർ, എ.ഡി.എ., തലപേരി, പ ാൺ നം. 8281200435, ശ്രീമതി 
േത്മം എം.ടക., എ.ഡി.എ., എടക്കാട്, പ ാൺ നം. 8281200500

14 കാസർപ ാഡ് 5.000 2.000 2.000 0.500 9.500 േളൃിക്കര ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േളൃിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822

25.594 25.614 27.114 26.614 1.520 106.455ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : ടവളൃരി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം വാരം രണ്ടാം വാരം മൂന്നാം വാരം നാലാം വാരം അഞ്ചാം വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 10.005 9.005 11.355 10.565 40.930
േഴയകുന്നുപേൽ, കിളിമാനൂർ, 
പുളിമാത്്ത, ആറ്റിങ്ങൽ, 
ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 8921120417, ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 0.010 0.010 0.200 0.200 0.030 0.450 പുനലൂർ ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000

വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
പെർത്തല സൗത്്ത, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  9497677682,  ശ്രീമതി സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
നൂറനാട്, പ ാൺ നം. .9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 
9447866981, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  9446940254, 
ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 1.000 1.000 0.500 0.500 3.000 േളൃിക്കര ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േളൃിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822

11.515 10.515 12.555 11.765 0.030 46.380ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: േച്ചമുളക്

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച

ആടക (ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര് /ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.525 0.525 0.535 0.535 2.120
േഴയകുന്നുപേൽ, 
കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്്ത, 
കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736, 
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 0.550 0.650 0.650 0.650 0.300 2.800 പുനലൂർ, ടവട്ടിക്കവല
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701, ശ്രീമതി പസാണിയ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവട്ടിക്കവല, പ ാൺ നം. 
9446513410

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

1.075 1.175 1.185 1.185 0.300 4.920ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -   മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: പകാവൽ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച

ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, പെർത്തല സൗത്്ത, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 
9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  
9497677682,  ശ്രീമതി സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, 
പ ാൺ നം. .9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  9446940254, ശ്രീമതി ആൻസി 
എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട് 2.000 2.000 4.000 തലക്കുളത്തൂര്
ശ്രീ രൂേക്, കൃഷി ഓ ീസർ, തലക്കുളത്തൂര് കൃഷിഭവന് , പ ാൺ നം.  
9495911999

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 2.000 2.000 1.000 5.000 േളൃിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േളൃിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822, ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ 
നം. 9447237617

7.000 5.000 6.000 3.000 0.000 21.000ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: കുമ്പളം

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 11.225 13.225 14.095 13.135 51.680
േഴയകുന്നുപേൽ, കിളിമാനൂർ, 
പുളിമാത്്ത, ആറ്റിങ്ങൽ, കല്ലിയൂർ, 
ബാലരാമപുരം, ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736, ശ്രീ 
നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 8921120417, ശ്രീമതി നിഷ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8848799590, ശ്രീ ശശി കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9447582796, ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9446378076, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 0.560 0.810 0.710 0.810 0.450 3.340
പുനലൂർ, ഏരൂർ, കമലം, കടയ്ക്കൽ, 
ഇട്ടിവ

ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701, 
ശ്രീമതി റീജ, കൃഷി ഓ ീസർ, ഏരൂർ, പ ാൺ നം. 9447584871, ശ്രീമതി െിത്ര, കൃഷി 
ഓ ീസർ, കമലം, പ ാൺ നം. 9446325705, ശ്രീ രാഹുൽ, കൃഷി ഓ ീസർ, കടയ്ക്കൽ, 
പ ാൺ നം. 7907761288, ശ്രീ നസീം, കൃഷി ഓ ീസർ, ഇട്ടിവ, പ ാൺ നം. 9496371409

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, പെർത്തല സൗത്്ത, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി 
രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  9497677682,  ശ്രീമതി സിജി സൂസൻ 
പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. .9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽ കുമാർ, 
കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  9446940254, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., 
കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 പതാപ്രാംകുടി, കട്ടപ്പന, ടനടുംകണ്ടം
ശ്രീമതി പജാത്സന, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 04868260425, ശ്രീമതി സൂസൻ 
ടബഞ്ചമിൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447980027, ശ്രീ പ്രിൻസ് മാതൂ, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447379963

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.500 0.900 0.700 0.500 0.500 3.100 ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, എരുപത്തമ്പതി
ശ്രീ വയാസ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155053, ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, കൃഷി ഓ ീസർ, 
പ ാൺ നം. 8281155054

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട് 5.010 5.010 6.010 9.010 10.010 35.050
തവിഞ്ഞാൽ, മാനന്തവാടി, 
ടതാണ്ടർനാട്, േനമരം

ശ്രീ ടക.ജി. സുനിൽ, കൃഷി ഓ ീസർ, തവിഞ്ഞാൽ, പ ാൺ നം. 9400870120, ശ്രീമതി 
അൻസ അ സ്റ്റിൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, മാനന്തവാടി, പ ാൺ നം. 9544044625, ശ്രീ ജി.വി. 
രജനി, കൃഷി ഓ ീസർ, ടതാണ്ടർനാട്, പ ാൺ നം. 9447341347, ശ്രീ ജയരാജൻ എം. 
കൃഷി ഓ ീസർ, േനമരം, പ ാൺ നം. 9061887991,

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 7.000 േളൃിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േളൃിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, ശ്രീ 
പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

25.295 27.945 28.515 30.455 14.960 127.170ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം , കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : ോവയ്ക്ക

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര് /സ്ഥാന പേര് /ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 19.000 19.000 23.150 21.400 82.550
േഴയകുന്നുപേൽ, കിളിമാനൂർ, 
പുളിമാത്്ത, ആറ്റിങ്ങൽ, 
ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736, ശ്രീ 
നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 8921120417, ശ്രീ ആെണി 
പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 0.500 0.600 0.800 0.800 0.500 3.200 പുനലൂർ
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000
വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, പെർത്തല സൗത്്ത, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, 
ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  9497677682,  
ശ്രീമതി സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 
.9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 
9447866981, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, 
പ ാൺ നം.  9446940254, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, 
കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ.  മാർക്കറ്റിം ്, പകാട്ടയം, പ ാൺ നം. 
9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.500 0.500 മലയാറ്റൂർ ശ്രീ പജാമി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ്, പ ാൺ നം. 8606223843

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട് 0.010 0.010 0.010 0.010 0.040 മുട്ടിൽ ശ്രീ അനിൽ കുമാർ., കൃഷി ഓ ീസർ, മുട്ടിൽ, പ ാൺ നം. 9446345593

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 10.000 5.000 4.000 2.000 2.000 23.000 േളൃിക്കര ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േളൃിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822

40.510 35.110 38.460 34.710 5.000 153.790ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  േടവലം

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 5.000 5.000 4.200 4.000 2.000 20.200
േളൃിക്കര, പമപഗ്രൽ 
പുത്തൂർ

ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േളൃിക്കര, 
പ ാൺ നം. 9495431822, ശ്രീ െവന നരസിംഹലു, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, പ ാൺ നം. 9846979348

5.000 5.000 4.200 4.000 2.000 20.200ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: േീച്ചിൽ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട 

പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 1.100 1.100 1.650 1.700 5.550
േഴയകുന്നുപേൽ, 
കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്്ത, 
ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736, 
ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, 
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.050 പുനലൂർ
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം
6 ഇടുക്കി
7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ 0.015 0.015 0.015 0.015 0.060 ൊഴൂർ ശ്രീമതി മിനി പജാസ ്, കൃഷി ഓ ീസർ, ൊഴൂർ, പ ാൺ നം. 9496003491

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 തലപേരി, എടക്കാട്
ശ്രീ വിഷ്ണു എസ്. നായർ, എ.ഡി.എ., തലപേരി, പ ാൺ നം. 8281200435, 
ശ്രീമതി േത്മം എം.ടക., എ.ഡി.എ., എടക്കാട്, പ ാൺ നം. 8281200500

14 കാസർപ ാഡ് 3.500 2.000 1.000 6.500
േളൃിക്കര, പമപഗ്രൽ 
പുത്തൂർ

ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േളൃിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822, ശ്രീ െവന നരസിംഹലു, കൃഷി ഓ ീസർ, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, 
പ ാൺ നം. 9846979348

5.625 4.125 3.675 2.725 1.010 17.160ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: സാലഡ ്ടവളൃരി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 2.000 2.000 1.400 1.400 6.800
േഴയകുന്നുപേൽ, കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്്ത, 
കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736, 
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000
വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, പെർത്തല സൗത്്ത, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 
9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  
9497677682,  ശ്രീമതി സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, 
പ ാൺ നം. .9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  9446940254, ശ്രീമതി ആൻസി 
എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട് 3.000 1.000 2.000 2.000 8.000 തലക്കുളത്തൂര്
ശ്രീ രൂേക്, കൃഷി ഓ ീസർ, തലക്കുളത്തൂര് കൃഷിഭവന് , പ ാൺ നം.  
9495911999

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.500 0.500 1.500 0.500 1.500 4.500 േളൃിക്കര
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േളൃിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822

9.500 7.500 8.900 7.900 1.500 35.300ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: മത്തൻ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 2.600 2.600 4.335 4.335 13.870
േഴയകുന്നുപേൽ, 
കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്്ത, 
കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9447552736, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 1.000 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധുകുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101

2.800 2.800 4.535 4.535 0.200 14.870ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: മുരിങ്ങ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.90 0.90 0.80 0.80 3.40
േഴയകുന്നുപേൽ, 
കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്്ത

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736

2 ടകാല്ലം 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 പുനലൂർ
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.50 0.20 0.10 0.10 0.10 1.00 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധുകുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, 
പ ാൺ നം. 9446662101

1.41 1.11 0.91 0.91 0.11 4.45ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  കറിപവപ്പില

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00
വട്ടവട, 
കാന്തല്ലൂർ

ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9496002932, ശ്രീ പ ാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓ ീസർ, 
പ ാൺ നം. 9446136232

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ബീൻസ്

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.20 0.20 0.34 0.25 0.99 കഴക്കൂട്ടം
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9388950185

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

0.20 0.20 0.34 0.25 0.00 0.99

ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട 

പ ാൺ നമ്പർ)

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: െീനി അമര

ക്രമ. നം. േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ

മാർച്്ച
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 വട്ടവട, കാന്തല്ലൂർ
ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 9496002932, 
ശ്രീ പ ാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9446136232

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  കയാരറ്റ്

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 75.00 വട്ടവട, കാന്തല്ലൂർ
ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 9496002932, 
ശ്രീ പ ാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9446136232

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 75.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: കാപബജ്

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
വട്ടവട, 
കാന്തല്ലൂർ

ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 9496002932, 
ശ്രീ പ ാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 9446136232

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: പകാളിഫ്ലവർ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50
വട്ടവട, 
കാന്തല്ലൂർ

ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
പ ാൺ നം. 9496002932, ശ്രീ 
പ ാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓ ീസർ, 
പ ാൺ നം. 9446136232

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ബീറ്ററ്ൂട്്ട

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ 

(പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട 
പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 11.00
വട്ടവട, 
കാന്തല്ലൂർ

ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9496002932, ശ്രീ പ ാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓ ീസർ, 
പ ാൺ നം. 9446136232

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 11.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ടവളുത്തുളൃി

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം വാരം രണ്ടാം വാരം മൂന്നാം വാരം നാലാം വാരം അഞ്ചാം വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 125.00
വട്ടവട, 
കാന്തല്ലൂർ

ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9496002932, ശ്രീ പ ാവിന്ദരാജ്, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 9446136232

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 125.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ഉരുളക്കിഴങ്്ങ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക 

(ടമട്രിക് ടൺ)
സ്ഥലം

ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 95.00 95.00 70.15 70.15 330.30
േഴയകുന്നുപേൽ, 
കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്്ത, 
കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 1.60 2.70 4.70 4.70 3.00 16.70
പുനലൂർ, കരവാളൂർ, 
ടവട്ടിക്കവല, ടനടുവത്തൂർ

ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701, ശ്രീ 
പ്രിയകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ,  കരവാളൂർ, പ ാൺ നം. 9495752403, ശ്രീമതി പസാണിയ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, ടവട്ടിക്കവല, പ ാൺ നം. 9446513410, ശ്രീ ഹരീഷ,് കൃഷി ഓ ീസർ, ടനടുവത്തൂർ, 
പ ാൺ നം. 9447905620

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00

വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
പെർത്തല സൗത്്ത, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി 
രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  9497677682,  ശ്രീമതി സിജി സൂസൻ 
പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. .9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
പെർത്തല സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  9446940254, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, 
കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 5.00 5.00 മലയാറ്റൂർ ശ്രീ പജാമി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ്, പ ാൺ നം. 8606223843

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട് 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 േനമരം ശ്രീ ജയരാജൻ എം. കൃഷി ഓ ീസർ, േനമരം, പ ാൺ നം. 9061887991

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 5.35 7.28 4.00 3.00 3.00 22.63 േരപ്പ, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീമതി സിന്ധുകുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101, 
ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

111.96 109.99 83.86 82.86 6.01 394.68ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: പെന

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 31.00 26.00 25.03 27.03 109.06
േഴയകുന്നുപേൽ, 
കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്്ത, 
കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 4.00 പുനലൂർ ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00

വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
പെർത്തല സൗത്്ത, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി 
രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  9497677682,  ശ്രീമതി സിജി സൂസൻ 
പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. .9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽ കുമാർ, 
കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  9446940254, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., 
കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട് 3.00 2.00 3.00 3.00 5.00 16.00 ടതാണ്ടർനാട് ശ്രീ ജി.വി. രജനി, കൃഷി ഓ ീസർ, ടതാണ്ടർനാട്, പ ാൺ നം. 9447341347

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 1.80 1.50 1.00 4.30 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധുകുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 
9446662101

38.60 32.30 31.83 32.83 5.80 141.364ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: പെമ്്പ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച

ആടക 
(ടമട്രിക് ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 22.13 21.13 26.63 28.63 98.50
േഴയകുന്നുപേൽ, കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്്ത, 
ആറ്റിങ്ങൽ, കല്ലിയൂർ, ബാലരാമപുരം, ടനടുമങ്ങാട്, 
ടനയ്യാറ്റിൻകര, കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 8921120417, ശ്രീമതി നിഷ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
8848799590, ശ്രീ ശശി കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 9447582796, ശ്രീ ആെണി പറാസ്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി അജിത, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446564101, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ 
നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 4.00 4.00 3.50 3.70 2.00 17.20 പുനലൂർ, ഏരൂർ, പമലില
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701, ശ്രീമതി 
റീജ, കൃഷി ഓ ീസർ, ഏരൂർ, പ ാൺ നം. 9447584871, ശ്രീ സുമി, കൃഷി ഓ ീസർ, പമലില, 
പ ാൺ നം9400612215

3 േത്തനംതിട്ട 3.00 5.00 8.00 േത്തനംതിട്ട, അടൂർ
ശ്രീ പജാർജ്്ജ പബാബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േത്തനംതിട്ട പലാക്്ക, പ ാൺ നം. 
9446286546, ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ,് കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറജ്ക്ക്ടർ, അടൂർ പലാക്്ക, പ ാൺ നം. 
9446185668

4 ആലപ്പുഴ 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00
വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
പെർത്തല സൗത്്ത, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, 
കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  9497677682,  ശ്രീമതി സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. .9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, പെർത്തല 
സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  9446940254, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, 
പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം 7.00 6.00 5.00 4.00 4.00 26.00 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ.  മാർക്കറ്റിം ,് പകാട്ടയം, പ ാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 പതാപ്രാംകുടി, ഉടുംബന്നൂർ, കട്ടപ്പന, ടനടുംകണ്ടം

ശ്രീമതി പജാത്സന, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 04868260425, ശ്രീമതി ടജയ്സിപമാൾ ടക.എ., 
കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 9744938371, ശ്രീമതി സൂസൻ ടബഞ്ചമിൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447980027, ശ്രീ പ്രിൻസ് മാത ,ൂ കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ 
നം. 9447379963

7 എറണാകുളം 1.00 1.00 മലയാറ്റൂർ ശ്രീ പജാമി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ്, പ ാൺ നം. 8606223843

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 10.00 10.00 8.00 9.00 8.00 45.00 പുല്ലൂർ ടേരിയ ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

57.13 57.13 56.13 63.33 24.00 257.70ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : പനന്ത്രക്കായ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക 

(ടമട്രിക് ടൺ)
സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര് /സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം വാരം
നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.39 0.39 0.78 കഴക്കൂട്ടം ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം
3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
പെർത്തല സൗത്്ത, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, 
കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  9497677682,  ശ്രീമതി സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ , കൃഷി 
ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. .9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, പെർത്തല 
സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  9446940254, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, 
പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00
പതാപ്രാംകുടി, ഉടുംബന്നൂർ, 
കട്ടപ്പന, ടനടുംകണ്ടം

ശ്രീമതി പജാത്സന , കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 04868260425, ശ്രീമതി ടജയ്സിപമാൾ ടക.എ., 
കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 9744938371, ശ്രീമതി സൂസൻ ടബഞ്ചമിൻ , കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447980027, ശ്രീ പ്രിൻസ് മാതൂ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ 
നം. 9447379963

7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്
10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട് 3.00 4.00 5.00 5.00 10.00 27.00
ടതാണ്ടർനാട്, 
തവിഞ്ഞാൽ

ശ്രീ ജി.വി. രജനി, കൃഷി ഓ ീസർ, ടതാണ്ടർനാട്, പ ാൺ നം. 9447341347, ശ്രീ ടക.ജി. സുനിൽ, 
കൃഷി ഓ ീസർ, തവിഞ്ഞാൽ, പ ാൺ നം. 9400870120,

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 2.00 2.00 1.00 1.00 6.00 പുല്ലൂർ ടേരിയ ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

16.00 17.00 17.39 17.39 20.00 87.78ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം , കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: കറിക്കായ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

 മാർച്്ച ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര് /സ്ഥാന പേര് /ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ )
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 11.00 11.00 12.20 12.10 46.30
േഴയകുന്നുപേൽ, കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്്ത, 
കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736, 
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
പെർത്തല സൗത്്ത, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 
9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  
9497677682,  ശ്രീമതി സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, 
പ ാൺ നം. .9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  9446940254, ശ്രീമതി 
ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 2.20 1.80 1.00 2.20 2.10 9.30 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധുകുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, 
പ ാൺ നം. 9446662101

14.20 13.80 14.20 15.30 2.10 59.60ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ഇഞ്ചി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00

വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
പെർത്തല സൗത്്ത, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, 
ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  9497677682,  ശ്രീമതി 
സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. .9497336242, ശ്രീ 
വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി 
പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  9446940254, 
ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 2.00 2.00 മലയാറ്റൂർ ശ്രീ പജാമി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ്, പ ാൺ നം. 8606223843

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

2.50 0.50 0.50 0.50 0.00 4.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  ചുരയ്ക്ക

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 േളൃിക്കര ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േളൃിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  തണ്ണിമത്തൻ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 20.00 22.00 28.00 23.00 93.00

േഴയകുന്നുപേൽ, 
കിളിമാനൂർ, 
പുളിമാത്്ത, 
ആറ്റിങ്ങൽ

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9447552736, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ 
നം. 8921120417

2 ടകാല്ലം 0.40 1.40 1.30 1.50 1.20 5.80
പുനലൂർ, 
കടയ്ക്കൽ, ഇട്ടിവ

ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, 
പ ാൺ നം. 9446121701, ശ്രീ രാഹുൽ, കൃഷി ഓ ീസർ, കടയ്ക്കൽ, 
പ ാൺ നം. 907761288, ശ്രീ നസീം, കൃഷി ഓ ീസർ, ഇട്ടിവ, 
പ ാൺ നം. 9496371409

3 േത്തനംതിട്ട 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 5.00
േത്തനംതിട്ട, 
അടൂർ

ശ്രീ പജാർജ്്ജ പബാബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േത്തനംതിട്ട 
പലാക്്ക, പ ാൺ നം. 9446286546, ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറജ്ക്ക്ടർ, അടൂർ പലാക്്ക, പ ാൺ നം. 9446185668

4 ആലപ്പുഴ 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00

വളൃിക്കുന്നം, 
ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, 
പെർത്തല 
സൗത്്ത, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ 
നം. 9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, 
പ ാൺ നം.  9497677682,  ശ്രീമതി സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, 
കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. .9497336242, ശ്രീ വി. 
അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 
9447866981, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
പെർത്തല സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  9446940254, ശ്രീമതി ആൻസി 
എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം
6 ഇടുക്കി
7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്
10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 എണ്മകടജ
ശ്രീ വിനീത ്വി. വർമ, കൃഷി ഓ ീസർ, എണ്മകടജ, പ ാൺ നം. 
9496334442

22.90 27.90 31.80 30.00 1.20 113.80ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ോളയംപകാടൻ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട 

പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 7.00 6.00 6.00 6.00 25.00
േഴയകുന്നുപേൽ, 
കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്്ത

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736

2 ടകാല്ലം 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.60 പുനലൂർ
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

7.10 6.10 6.10 6.20 0.10 25.60ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: പറാബസ്റ്റ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 4.00 4.00 5.00 5.00 18.00
േഴയകുന്നുപേൽ, 
കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്്ത

ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736

2 ടകാല്ലം 0.20 1.20 1.20 1.20 1.00 4.80 പുനലൂർ, കടയ്ക്കൽ, ഇട്ടിവ
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701, ശ്രീ രാഹുൽ, കൃഷി ഓ ീസർ, കടയ്ക്കൽ, പ ാൺ നം. 7907761288, ശ്രീ 
നസീം, കൃഷി ഓ ീസർ, ഇട്ടിവ, പ ാൺ നം. 9496371409

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
പെർത്തല സൗത്്ത, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, 
ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  9497677682,  ശ്രീമതി 
സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. .9497336242, ശ്രീ 
വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി 
പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  9446940254, 
ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 10.00 9.00 5.00 4.00 3.00 31.00 േളൃിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േളൃിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, 
ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

15.20 15.20 12.20 11.20 4.00 57.80ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  ഞാലിപ്പൂവൻ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 8.30 8.20 8.10 8.10 32.70 േഴയകുന്നുപേൽ, കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്്ത ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447552736

2 ടകാല്ലം 1.80 1.30 1.90 2.40 0.40 7.80
പുനലൂർ, കുളത്തൂപ്പുഴ
കമലം

ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701, ശ്രീ 
അനിൽ, കൃഷി ഓ ീസർ, കുളത്തൂപ്പുഴ, പ ാൺ നം, 9447106841, ശ്രീമതി െിത്ര, കൃഷി ഓ ീസർ, 
കമലം, പ ാൺ നം. 9446325705

3 േത്തനംതിട്ട 4.00 6.00 10.00 േത്തനംതിട്ട, അടൂർ
ശ്രീ പജാർജ്്ജ പബാബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േത്തനംതിട്ട പലാക്്ക, പ ാൺ നം. 
9446286546, ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറജ്ക്ക്ടർ, അടൂർ പലാക്്ക, പ ാൺ നം. 
9446185668

4 ആലപ്പുഴ 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00
വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, പെർത്തല സൗത്്ത, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, 
കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം.  9497677682,  ശ്രീമതി സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. .9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, പെർത്തല 
സൗത്്ത, പ ാൺ നം.  9446940254, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, 
പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ.  മാർക്കറ്റിം ്, പകാട്ടയം, പ ാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി
7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്
10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 4.00 4.00 2.00 2.00 1.00 13.00 േളൃിക്കര,
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േളൃിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, ശ്രീമതി 
സിന്ധുകുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101

17.10 20.50 15.00 21.50 2.40 76.50ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: മരച്ചീനി

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

മാർച്്ച
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 ഏരൂർ
ശ്രീമതി റീജ, കൃഷി ഓ ീസർ, ഏരൂർ, പ ാൺ നം. 
9447584871

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 1.00

ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പ ാൺ നമ്പർ)

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  മാർച്്ച 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  കകതച്ചക്ക

ക്രമ. നം. േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ

മാർച്്ച
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
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