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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 0.523 1.090 16.000 9.500 2.770 6.000 35.883 8.125 27.758
2 ടവണ്ട 0.596 0.030 0.800 2.000 31.000 2.900 2.330 1.800 6.000 47.456 39.642 7.814
3 വഴുതന 0.029 1.140 0.700 2.000 24.500 10.800 1.500 40.669 27.499 13.170
4 േയർ 0.326 0.500 0.900 4.000 71.000 12.850 0.530 2.200 1.000 0.100 3.150 96.556 27.281 69.275
5 തക്കാളി 2.000 14.500 2.200 13.500 32.200 102.235
6 ടവള്ളരി 0.011 0.240 12.000 12.500 21.150 1.000 0.550 1.950 49.401 54.606
7 േച്ചമുളക് 0.054 0.040 2.000 8.500 2.075 0.210 12.879 38.235
8 പകാവൽ 0.070 0.900 3.000 11.000 2.830 1.250 19.050 18.005 1.045
9 കുമ്പളം 0.700 16.000 2.300 38.650 1.900 0.500 5.100 65.150 29.859 35.291
10 ോവയ്ക്ക 0.158 0.460 4.000 24.000 25.190 1.200 15.000 1.050 2.700 73.758 19.979 53.779
11 േടവലം 0.215 0.080 1.600 8.000 120.000 34.300 0.800 164.995 30.060 134.935
12 േീച്ചിൽ 4.000 2.040 2.050 8.090 1.680 6.410
13 സാലഡ ്ടവള്ളരി 2.000 3.300 2.900 6.000 14.200 15.345
14 മത്തൻ 0.088 12.000 23.000 27.500 0.500 0.400 1.100 64.588 36.998 27.590
15 കറിപവപ്പില 0.040 0.040 5.713
16 ബീൻസ് 10.000 10.000 27.360
17 കയാരറ്റ് 30.000 30.000 47.564
18 കാപബജ് 0.080 40.000 40.080 37.787 2.293
19 പകാളിഫ്ലവർ 0.040 0.040 8.421
20 ഉരുളക്കിഴങ്്ങ 30.000 30.000 71.050
21 പെന 0.330 9.910 2.000 8.000 38.050 1.570 3.100 3.250 66.210 34.628 31.582
22 പെമ്്പ 0.280 4.000 3.000 4.000 19.000 1.020 31.300 14.103 17.197
23 കറിനാരങ്ങ 6.180 6.180 14.252
24 പനന്ത്രക്കായ 1.890 20.000 10.000 16.000 110.000 151.000 2.900 2.800 15.000 329.590 44.737 284.853
25 കറിക്കായ 4.000 27.400 1.500 0.500 2.150 35.550 21.069 14.481
26 ഇഞ്ചി 0.090 2.000 1.280 0.800 0.750 4.920 20.882
27 ങ്ങൃരയ്ക്ക 5.700 14.000 19.700 3.275 16.425
28 ോളയംപകാടൻ 8.000 33.500 41.500 26.821 14.679
29 പറാബസ്റ്റ 4.000 38.000 42.000 16.510 25.490
30 ഞാലിപ്പൂവൻ 4.000 31.500 11.000 46.500 12.916 33.584
31 മരച്ചീനി 20.000 20.000 75.000 81.500 1.000 197.500 49.050 148.450
32 കകതച്ചക്ക 142.300 142.300 10.825 131.475
33 കൂർക്ക 56.000 56.000 56.000

4.590 37.720 40.600 159.000 540.100 110.000 763.565 66.730 15.700 22.900 2.000 17.300 2.100 71.980 1854.285 916.512 1153.576

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം , കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

ആടക
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ഒന്നാം വാരം രണ്ടാം വാരം മൂന്നാം വാരം നാലാം വാരം അഞ്ചാം വാരം

1 െീര 7.348 8.896 8.923 8.056 2.660 35.883
2 ടവണ്ട 8.512 10.712 10.206 9.926 8.100 47.456
3 വഴുതന 8.303 8.402 8.382 8.132 7.450 40.669
4 േയർ 16.232 20.142 20.544 20.387 19.250 96.556
5 തക്കാളി 6.390 6.920 6.940 6.450 5.500 32.200
6 ടവള്ളരി 8.953 10.604 11.622 10.272 7.950 49.401
7 േച്ചമുളക് 2.405 2.892 3.202 2.960 1.420 12.879
8 പകാവൽ 2.490 3.970 3.620 5.020 3.950 19.050
9 കുമ്പളം 13.650 13.150 15.000 14.800 8.550 65.150
10 ോവയ്ക്ക 11.813 15.068 15.992 16.775 14.110 73.758
11 േടവലം 28.771 33.326 34.874 34.463 33.560 164.995
12 േീച്ചിൽ 1.410 1.370 2.020 2.520 0.770 8.090
13 സാലഡ ്ടവള്ളരി 2.500 3.700 3.200 2.900 1.900 14.200
14 മത്തൻ 12.122 13.222 13.722 15.422 10.100 64.588
15 കറിപവപ്പില 0.010 0.010 0.010 0.010 0.040
16 ബീൻസ് 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
17 കയാരറ്റ് 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000
18 കാപബജ് 15.020 10.020 5.020 5.020 5.000 40.080
19 പകാളിഫ്ലവർ 0.010 0.010 0.010 0.010 0.040
20 ഉരുളക്കിഴങ്്ങ 10.000 10.000 5.000 5.000 30.000
21 പെന 12.170 15.500 13.790 14.150 10.600 66.210
22 പെമ്്പ 6.190 5.470 7.870 6.820 4.950 31.300
23 കറിനാരങ്ങ 1.010 1.020 1.250 1.400 1.500 6.180
24 പനന്ത്രക്കായ 61.300 66.550 60.680 75.080 65.980 329.590
25 കറിക്കായ 6.250 6.500 6.900 8.000 7.900 35.550
26 ഇഞ്ചി 1.180 0.940 0.990 1.490 0.320 4.920
27 ങ്ങൃരയ്ക്ക 2.800 4.050 4.100 4.350 4.400 19.700
28 ോളയംപകാടൻ 7.000 7.500 8.500 10.000 8.500 41.500
29 പറാബസ്റ്റ 7.000 9.500 8.500 9.000 8.000 42.000
30 ഞാലിപ്പൂവൻ 7.000 9.500 10.500 9.500 10.000 46.500
31 മരച്ചീനി 36.000 35.000 47.000 39.000 40.500 197.500
32 കകതച്ചക്ക 50.000 38.600 26.700 12.000 15.000 142.300
33 കൂർക്ക 10.000 12.000 10.000 14.000 10.000 56.000

375.839 391.544 382.067 379.913 324.920 1854.285ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ
േച്ചക്കറി വികസന േദ്ധതി 2019-20

ക്രമ.
 നം.

േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ
ജനുവരി 2020

ആടക (ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.128 0.126 0.133 0.136 0.523 ോറശ്ശാല ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275

2 ടകാല്ലം 0.270 0.270 0.270 0.270 0.010 1.090 കടയ്ക്കൽ, േത്തനാപുരം
ശ്രീ രാഹുൽ എസ്. എം, കൃഷി ഓ ീസർ, കടയ്ക്കൽ, പ ാൺ നം. 9447993100, ശ്രീ 
പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, 
ോലപമൽ, നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി 
ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി 
രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി 
സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ വി. 
അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി 
ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 9.500 മാടപ്പള്ളി, ഉഴവൂർ, കടുത്തുരുത്തി
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ,് പ ാൺ നം.  
9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.450 0.500 0.520 0.650 0.650 2.770

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, 
പെരാടനല്ലൂർ, തിരുവാങ്കുളം, 
തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, 
മരട്, േിറവം, ഇലഞ്ഞി, 
രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, 
പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ 
നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-2743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 1.000 2.000 2.000 1.000 6.000
േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ, 
പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ

ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, 
ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 
9447237617, ശ്രീ െവന നരസിംഹലു, കൃഷി ഓ ീസർ, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, പ ാൺ 
നം. 9846979348

7.348 8.896 8.923 8.056 2.660 35.883ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : െീര

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020
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 0.152 0.152 0.146 0.146 0.596 ോറശ്ശാല ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275

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

3 േത്തനംതിട്ട 0.600 0.200 0.800 േത്തനംതിട്ട, അടൂർ
ശ്രീമതി പജാർജ്്ജ പബാബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േത്തനംതിട്ട 
പലാക്്ക, പ ാൺ നം. 9446286546, ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ പലാക്്ക, പ ാൺ നം. 9446185668

4 ആലപ്പുഴ 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, 
ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 
9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 
9497677682, ശ്രീമതി സിജി സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി 
എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം 6.000 6.500 6.500 6.000 6.000 31.000 ോമ്പാടി
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ,് 
പ ാൺ നം.  9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.450 0.450 0.600 0.600 0.800 2.900

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, 
പെരാടനല്ലൂർ, തിരുവാങ്കുളം, 
തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, കുമ്പളങ്ങി, 
കുമ്പളം, കവറ്റില, മരട്, േിറവം, 
ഇലഞ്ഞി, രാമമം ലം, 
മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, 
പ ാൺ നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി 
ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 
0484-2743801

8 തൃശ്ശൂർ 0.200 0.600 0.550 0.580 0.400 2.330 പകാരട്ടി
ശ്രീമതി െിത്ര  ം ാധരൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പകാരട്ടി, പ ാൺ നം. 
9539914804

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.200 0.400 0.400 0.400 0.400 1.800 കണ്ണമം ലം
ശ്രീമതി ജംഷീദ ടക., കൃഷി ഓ ീസ്ർ, കണ്ണമം ലം, പ ാൺ നം. 
7025313100

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 1.000 1.500 1.500 1.500 0.500 6.000
േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പമപഗ്രൽ 
പുത്തൂർ

ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822, ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, 
പ ാൺ നം. 9447237617, ശ്രീ െവന നരസിംഹലു, കൃഷി ഓ ീസർ, 
പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, പ ാൺ നം. 9846979348

8.512 10.712 10.206 9.926 8.100 47.456ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ടവണ്ട

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020 ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

നമ്പർ)

Page No. 4



ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.003 0.002 0.012 0.012 0.029 ടനടുമങ്ങാട് ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076

2 ടകാല്ലം 0.350 0.350 0.220 0.220 1.140 കടയ്ക്കൽ, േത്തനാപുരം
ശ്രീ രാഹുൽ എസ്. എം, കൃഷി ഓ ീസർ, കടയ്ക്കൽ, പ ാൺ നം. 9447993100, ശ്രീ 
പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701

3 േത്തനംതിട്ട 0.400 0.300 0.700 േത്തനംതിട്ട, അടൂർ
ശ്രീമതി പജാർജ്്ജ പബാബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േത്തനംതിട്ട പലാക്്ക, 
പ ാൺ നം. 9446286546, ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
അടൂർ പലാക്്ക, പ ാൺ നം. 9446185668

4 ആലപ്പുഴ 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി 
ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി 
രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി 
സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ വി. 
അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി 
ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 24.500 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ,് പ ാൺ നം.  
9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 2.300 2.300 1.850 1.900 2.450 10.800

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, പെരാടനല്ലൂർ, തിരുവാങ്കുളം, 
തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, മരട്, 
േിറവം, ഇലഞ്ഞി, രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, 
പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ 
നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-2743801

8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്
10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.250 0.250 0.500 0.500 1.500 പുല്ലൂർ ടേരിയ ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

8.303 8.402 8.382 8.132 7.450 40.669ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: വഴുതന

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020
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 0.132 0.022 0.024 0.147 0.326 കഴക്കൂട്ടം, ടനടുമങ്ങാട്, േള്ളിച്ചൽ
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ 
ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീ 
ജയറാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം.  9447461320

2 ടകാല്ലം 0.100 0.100 0.100 0.200 0.500 േത്തനാപുരം
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701

3 േത്തനംതിട്ട 0.600 0.200 0.100 0.900 പകാന്നി, േത്തനംതിട്ട, അടൂർ

ശ്രീ പമാഹൻ ശങ്കർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പകാന്നി,  പ ാൺ നം. 8848198817, 
ശ്രീമതി പജാർജ്്ജ പബാബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േത്തനംതിട്ട പലാക്്ക, 
പ ാൺ നം. 9446286546, ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ 
പലാക്്ക, പ ാൺ നം. 9446185668

4 ആലപ്പുഴ 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി 
ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി 
രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി 
സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ വി. 
അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി 
ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം 11.000 15.000 15.000 15.000 15.000 71.000 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ,് പ ാൺ നം.  
9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 2.250 2.400 2.450 2.600 3.150 12.850

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, പെരാടനല്ലൂർ, തിരുവാങ്കുളം, 
തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, 
മരട്, േിറവം, ഇലഞ്ഞി, രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, 
മണീട്, പൊറ്റാനിക്കര, മുടക്കുഴ, പവങ്ങൂർ, ടേരുമ്പാവൂർ, 
പൂതൃക്ക

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 
0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, 
പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-2743801, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്ജി. കാനാട്്ട, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ടേരുമ്പാവൂർ, പ ാൺ നം. 9847533006, ശ്രീമതി മിനി എം. 
േിള്ള, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പൂതൃക്ക, പ ാൺ നം. 8921949018

8 തൃശ്ശൂർ 0.050 0.120 0.120 0.140 0.100 0.530 പകാരട്ടി ശ്രീമതി െിത്ര  ം ാധരൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പകാരട്ടി, പ ാൺ നം. 9539914804

9 ോലക്കാട് 0.500 0.200 0.500 0.500 0.500 2.200 എരുപത്തമ്പതി, വടകരപ്പതി
ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, കൃഷി ഓ ീസർ, എരുപത്തമ്പതി, പ ാൺ നം. 9383471542, ശ്രീമതി 
ജിജി അലൻ, കൃഷി ഓ ീസർ (i/c) വടകരപ്പതി, പ ാൺ നം. 8281342731

10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട് 0.100 0.100 0.250 0.250 0.300 1.000 േനമരം ശ്രീമതി ഉഷാകുമാരി, കൃഷി ഓ ീസർ, േനമരം, പ ാൺ നം. 9847508904

13 കണ്ണൂർ 0.100 0.100 കല്ലയാപശ്ശരി, പേരാവൂർ
ശ്രീ സുപരന്ദ്രൻ എ., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കല്ലയാപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 
9446366196, ശ്രീമതി കശലജ േി.വി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പേരാവൂർ, 
പ ാൺ നം. 9447545690

14 കാസർപ ാഡ് 0.500 1.000 1.000 0.450 0.200 3.150 േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, 
ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

16.232 20.142 20.544 20.387 19.250 96.556ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : േയർ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020 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 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, 
ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 
8943698580, ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, 
വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, 
കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, 
ശ്രീമതി സിജി സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ വി. 
അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 
9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി 
ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 14.500 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
മാർക്കറ്റിം ,് പ ാൺ നം.  9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.390 0.420 0.440 0.450 0.500 2.200

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, 
പെരാടനല്ലൂർ, 
തിരുവാങ്കുളം, 
തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, 
കവറ്റില, മരട്, േിറവം, 
ഇലഞ്ഞി, രാമമം ലം, 
മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, 
പൊറ്റാനിക്കര, മുടക്കുഴ, 
പവങ്ങൂർ, ടേരുമ്പാവൂർ, 
പൂതൃക്ക

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 0484-2423884, 
ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്
വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ 
നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-
2743801, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്ജി. കാനാട്്ട, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, ടേരുമ്പാവൂർ, പ ാൺ നം. 9847533006, 
ശ്രീമതി മിനി എം. േിള്ള, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പൂതൃക്ക, പ ാൺ നം. 8921949018

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 3.000 3.000 3.000 2.500 2.000 13.500
എരുപത്തമ്പതി, 
വടകരപ്പതി

ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, കൃഷി ഓ ീസർ, എരുപത്തമ്പതി, 
പ ാൺ നം. 9383471542, ശ്രീമതി ജിജി അലൻ, കൃഷി 
ഓ ീസർ (i/c) വടകരപ്പതി, പ ാൺ നം. 8281342731

10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ
14 കാസർപ ാഡ്

6.390 6.920 6.940 6.450 5.500 32.200

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

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: തക്കാളി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020 ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.003 0.004 0.002 0.002 0.011 ടനടുമങ്ങാട് ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076

2 ടകാല്ലം 0.100 0.100 0.020 0.020 0.240 കടയ്ക്കൽ, േത്തനാപുരം
ശ്രീ രാഹുൽ എസ്. എം, കൃഷി ഓ ീസർ, കടയ്ക്കൽ, പ ാൺ നം. 9447993100, ശ്രീ 
പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി 
ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി 
രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി 
സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ 
വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 9447866981, 
ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ 
നം.8921587029

5 പകാട്ടയം 2.000 2.500 2.500 2.500 3.000 12.500 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ,് പ ാൺ നം.  
9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 3.400 4.300 4.450 4.250 4.750 21.150

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, പെരാടനല്ലൂർ, തിരുവാങ്കുളം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, 
ടെല്ലാനം, കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, മരട്, േിറവം, ഇലഞ്ഞി, 
രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, പൊറ്റാനിക്കര, മുടക്കുഴ, 
പവങ്ങൂർ, ടേരുമ്പാവൂർ, പൂതൃക്ക

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ 
നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-2743801, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്ജി. 
കാനാട്്ട, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ടേരുമ്പാവൂർ, പ ാൺ നം. 9847533006, 
ശ്രീമതി മിനി എം. േിള്ള, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പൂതൃക്ക, പ ാൺ നം. 
8921949018

8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്
10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട് 1.000 1.000 തലക്കുളത്തൂർ ശ്രീമതി ദീേ ടജ., കൃഷി ഓ ീസര്, തലക്കുളത്തൂർ, പ ാൺ നം. 9847969718

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 0.200 0.200 0.150 0.550 കല്ലയാപശ്ശരി, പേരാവൂർ
ശ്രീ സുപരന്ദ്രൻ എ., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കല്ലയാപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 
9446366196, ശ്രീമതി കശലജ േി.വി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പേരാവൂർ, 
പ ാൺ നം. 9447545690

14 കാസർപ ാഡ് 0.250 0.500 0.500 0.500 0.200 1.950 േള്ളിക്കര, േരപ്പ, കാഞ്ഞങ്ങാട്

ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822, ശ്രീമതി സിന്ധുകുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101, ശ്രീ ദിപനശൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, 
പ ാൺ നം. 9497047070

8.953 10.604 11.622 10.272 7.950 49.401ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ടവള്ളരി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020 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 0.010 0.012 0.012 0.020 0.054 ടനടുമങ്ങാട് ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076

2 ടകാല്ലം 0.010 0.010 0.010 0.010 0.040 േത്തനാപുരം 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
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി 
ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ 
നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242 
ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., 
കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം 1.500 2.000 2.000 2.000 1.000 8.500 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ്, പ ാൺ നം.  9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.335 0.320 0.630 0.370 0.420 2.075

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, പെരാടനല്ലൂർ, 
തിരുവാങ്കുളം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, മരട്, േിറവം, 
ഇലഞ്ഞി, രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, 
പൊറ്റാനിക്കര, മുടക്കുഴ, പവങ്ങൂർ, ടേരുമ്പാവൂർ, 
പൂതൃക്ക

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി 
ടസറിൻ  ിലിപ്പ,് കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്
വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-2743801, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്ജി. കാനാട്്ട, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ടേരുമ്പാവൂർ, പ ാൺ നം. 9847533006, ശ്രീമതി മിനി എം. േിള്ള, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പൂതൃക്ക, പ ാൺ നം. 8921949018

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.050 0.050 0.050 0.060 0.210 േള്ളിക്കര, േരപ്പ, കാഞ്ഞങ്ങാട്
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, ശ്രീമതി സിന്ധുകുമാരി 
ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101, ശ്രീ ദിപനശൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ,് 
കാഞ്ഞങ്ങാട്, പ ാൺ നം. 9497047070

2.405 2.892 3.202 2.960 1.420 12.879ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : േച്ചമുളക്

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020

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 0.010 0.020 0.020 0.020 0.070 േത്തനാപുരം
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701

3 േത്തനംതിട്ട 0.500 0.400 0.900 അടൂർ
ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ പലാക്്ക, പ ാൺ 
നം. 9446185668

4 ആലപ്പുഴ 0.750 0.750 0.750 0.750 3.000
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി 
ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, 
ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, 
ശ്രീമതി സിജി സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 
9497336242 ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 
9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, 
പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 11.000 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ,് പ ാൺ 
നം.  9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.480 0.450 0.600 0.600 0.700 2.830

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, 
പെരാടനല്ലൂർ, തിരുവാങ്കുളം, 
തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, 
മരട്, േിറവം, ഇലഞ്ഞി, 
രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, 
പൊറ്റാനിക്കര, മുടക്കുഴ, പവങ്ങൂർ, 
ടേരുമ്പാവൂർ, പൂതൃക്ക

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, 
പ ാൺ നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു 
േി. നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-
2743801, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്ജി. കാനാട്്ട, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ടേരുമ്പാവൂർ, 
പ ാൺ നം. 9847533006, ശ്രീമതി മിനി എം. േിള്ള, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പൂതൃക്ക, പ ാൺ നം. 8921949018

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 1.250 േള്ളിക്കര, േരപ്പ, കാഞ്ഞങ്ങാട്

ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822, ശ്രീമതി സിന്ധുകുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101, ശ്രീ ദിപനശൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ്, 
കാഞ്ഞങ്ങാട്, പ ാൺ നം. 9497047070

2.490 3.970 3.620 5.020 3.950 19.050ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -   ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: പകാവൽ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020

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 0.300 0.400 0.700 േത്തനംതിട്ട
ശ്രീമതി പജാർജ്്ജ പബാബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േത്തനംതിട്ട പലാക്്ക, 
പ ാൺ നം. 9446286546

4 ആലപ്പുഴ 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി 
ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, 
ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, 
ശ്രീമതി സിജി സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 
9497336242 ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 
9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, 
പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം 0.300 0.500 0.500 0.500 0.500 2.300 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ,് പ ാൺ 
നം.  9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 7.300 7.150 8.450 8.100 7.650 38.650

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, പെരാടനല്ലൂർ, 
തിരുവാങ്കുളം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, 
ടെല്ലാനം, കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, 
കവറ്റില, മരട്, േിറവം, ഇലഞ്ഞി, 
രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, 
പൊറ്റാനിക്കര, മുടക്കുഴ, പവങ്ങൂർ, 
ടേരുമ്പാവൂർ, പൂതൃക്ക

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ 
നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ,് കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-2743801, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്
ജി. കാനാട്്ട, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ടേരുമ്പാവൂർ, പ ാൺ നം. 
9847533006, ശ്രീമതി മിനി എം. േിള്ള, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പൂതൃക്ക, 
പ ാൺ നം. 8921949018

8 തൃശ്ശൂർ 0.250 0.300 0.450 0.500 0.400 1.900 പകാരട്ടി ശ്രീമതി െിത്ര  ം ാധരൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പകാരട്ടി, പ ാൺ നം. 9539914804

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട് 0.500 0.500 നരിക്കുനി ശ്രീമതി ഡാന മുനീർ, കൃഷി ഓ ീസര് , നരിക്കുനി, പ ാൺ നം. 9847616264
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 1.500 1.200 1.200 1.200 5.100 േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ, േരപ്പ

ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822, ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ 
നം. 9447237617, ശ്രീമതി സിന്ധുകുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101

13.650 13.150 15.000 14.800 8.550 65.150ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: കുമ്പളം

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020 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 0.043 0.038 0.032 0.045 0.158 ടനടുമങ്ങാട്, േള്ളിച്ചൽ
ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീ 
ജയറാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം.  9447461320

2 ടകാല്ലം 0.100 0.110 0.110 0.130 0.010 0.460 കടയ്ക്കൽ, േത്തനാപുരം
ശ്രീ രാഹുൽ എസ്. എം, കൃഷി ഓ ീസർ, കടയ്ക്കൽ, പ ാൺ നം. 9447993100, ശ്രീ 
പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി ഷാനിത 
ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, 
കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി 
ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 24.000 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ,് പ ാൺ നം.  
9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 3.770 4.820 4.850 5.850 5.900 25.190

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, പെരാടനല്ലൂർ, 
തിരുവാങ്കുളം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, മരട്, 
േിറവം, ഇലഞ്ഞി, രാമമം ലം, 
മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, പൊറ്റാനിക്കര, 
മുടക്കുഴ, പവങ്ങൂർ, ടേരുമ്പാവൂർ, പൂതൃക്ക

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 0484-
2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ,് കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, പ ാൺ നം. 
0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 
9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, 
പ ാൺ നം. 0484-2743801, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്ജി. കാനാട്്ട, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
ടേരുമ്പാവൂർ, പ ാൺ നം. 9847533006, ശ്രീമതി മിനി എം. േിള്ള, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പൂതൃക്ക, പ ാൺ നം. 8921949018

8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്
10 മലപ്പുറം 0.100 0.300 0.300 0.300 0.200 1.200 പവങ്ങര ശ്രീ നജീബ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പവങ്ങര, പ ാൺ നം. 9495379773
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട് 2.000 3.000 4.000 3.000 3.000 15.000 തവിഞ്ഞാൽ ശ്രീ സുനിൽ ടക.ജി., കൃഷി ഓ ീസർ, തവിഞ്ഞാൽ, പ ാൺ നം. 9400870120

13 കണ്ണൂർ 0.300 0.300 0.200 0.250 1.050 കല്ലയാപശ്ശരി, പേരാവൂർ
ശ്രീ സുപരന്ദ്രൻ എ., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കല്ലയാപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 9446366196, 
ശ്രീമതി കശലജ േി.വി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പേരാവൂർ, പ ാൺ നം. 
9447545690

14 കാസർപ ാഡ് 0.500 0.500 0.500 1.200 2.700 േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ, േരപ്പ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, ശ്രീ 
പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617, ശ്രീമതി 
സിന്ധുകുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101

11.813 15.068 15.992 16.775 14.110 73.758ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ോവയ്ക്ക

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020

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 0.051 0.056 0.054 0.053 0.215 ടനടുമങ്ങാട്, േള്ളിച്ചൽ
ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, 
ശ്രീ ജയറാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം.  9447461320

2 ടകാല്ലം 0.020 0.020 0.020 0.010 0.010 0.080 കടയ്ക്കൽ ശ്രീ രാഹുൽ എസ്. എം, കൃഷി ഓ ീസർ, കടയ്ക്കൽ, പ ാൺ നം. 9447993100

3 േത്തനംതിട്ട 0.700 0.600 0.300 1.600 േത്തനംതിട്ട, അടൂർ
ശ്രീമതി പജാർജ്്ജ പബാബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േത്തനംതിട്ട പലാക്ക്, 
പ ാൺ നം. 9446286546, ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
അടൂർ പലാക്്ക, പ ാൺ നം. 9446185668

4 ആലപ്പുഴ 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി 
ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി 
രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി 
സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ 
വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 9447866981, 
ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ 
നം.8921587029

5 പകാട്ടയം 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 120.000 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ,് പ ാൺ നം. 
 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 5.800 6.050 6.950 7.250 8.250 34.300

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, 
പെരാടനല്ലൂർ, തിരുവാങ്കുളം, 
തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, കുമ്പളങ്ങി, 
കുമ്പളം, കവറ്റില, മരട്, േിറവം, 
ഇലഞ്ഞി, രാമമം ലം, 
മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, പൊറ്റാനിക്കര, 
മുടക്കുഴ, പവങ്ങൂർ, ടേരുമ്പാവൂർ, 
പൂതൃക്ക

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ 
നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ,് കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-2743801, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്ജി. 
കാനാട്്ട, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ടേരുമ്പാവൂർ, പ ാൺ നം. 9847533006, 
ശ്രീമതി മിനി എം. േിള്ള, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പൂതൃക്ക, പ ാൺ നം. 
8921949018

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.200 0.200 0.250 0.150 0.800 േള്ളിക്കര
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822,

28.771 33.326 34.874 34.463 33.560 164.995ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം :  േടവലം

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020 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 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, 
ോലപമൽ, നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 
8943698580, ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, 
വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി 
സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 
9497336242 ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി 
 പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി 
ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം
6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.110 0.120 0.520 0.520 0.770 2.040

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, 
പെരാടനല്ലൂർ, തിരുവാങ്കുളം, 
തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, 
മരട്, േിറവം, ഇലഞ്ഞി, 
രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, 
മണീട്, പൊറ്റാനിക്കര, മുടക്കുഴ, 
പവങ്ങൂർ, ടേരുമ്പാവൂർ

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
കളമപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ 
 ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, പ ാൺ നം. 
0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. 
നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 
0484-2743801, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്ജി. കാനാട്്ട, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, ടേരുമ്പാവൂർ, പ ാൺ നം. 9847533006

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.300 0.250 0.500 1.000 2.050 േള്ളിക്കര, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, 
പ ാൺ നം. 9495431822, ശ്രീ െവന നരസിംഹലു, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, പ ാൺ നം. 9846979348

1.410 1.370 2.020 2.520 0.770 8.090ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: േീച്ചിൽ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020

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 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി 
ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, 
ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, 
ശ്രീമതി സിജി സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 
9497336242 ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ 
നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, 
പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം 0.500 0.700 0.700 0.700 0.700 3.300 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ്, പ ാൺ 
നം.  9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.500 0.500 0.500 0.700 0.700 2.900

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, പെരാടനല്ലൂർ, 
തിരുവാങ്കുളം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, 
ടെല്ലാനം, കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, 
കവറ്റില, മരട്, േിറവം, ഇലഞ്ഞി, 
രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, 
പൊറ്റാനിക്കര, മുടക്കുഴ, പവങ്ങൂർ, 
ടേരുമ്പാവൂർ

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, 
പ ാൺ നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു 
േി. നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-
2743801, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്ജി. കാനാട്്ട, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ടേരുമ്പാവൂർ, 
പ ാൺ നം. 9847533006

8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്
10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 1.000 2.000 1.500 1.000 0.500 6.000 േള്ളിക്കര, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822, ശ്രീ െവന നരസിംഹലു, കൃഷി ഓ ീസർ, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, 
പ ാൺ നം. 9846979348

2.500 3.700 3.200 2.900 1.900 14.200ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: സാലഡ ്ടവള്ളരി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020

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 0.022 0.022 0.022 0.022 0.088 ോറശ്ശാല ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275

2 ടകാല്ലം
3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി 
ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, 
ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, 
ശ്രീമതി സിജി സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 
9497336242 ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 
9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, 
പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 23.000 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ,് പ ാൺ 
നം.  9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 4.000 4.500 5.500 6.500 7.000 27.500

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, പെരാടനല്ലൂർ, 
തിരുവാങ്കുളം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, മരട്, േിറവം, 
ഇലഞ്ഞി, രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, 
പൊറ്റാനിക്കര, മുടക്കുഴ, പവങ്ങൂർ, 
ടേരുമ്പാവൂർ

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ 
നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ,് കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-2743801, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്
ജി. കാനാട്്ട, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ടേരുമ്പാവൂർ, പ ാൺ നം. 
9847533006

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട് 0.500 0.500 കാക്കൂർ ശ്രീമതി നന്ദിത, കൃഷി ഓ ീസർ, കാക്കൂർ, പ ാൺ നം.  9995089747

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 0.400 0.400 കല്ലയാപശ്ശരി, പേരാവൂർ
ശ്രീ സുപരന്ദ്രൻ എ., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കല്ലയാപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 
9446366196, ശ്രീമതി കശലജ േി.വി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പേരാവൂർ, 
പ ാൺ നം. 9447545690

14 കാസർപ ാഡ് 0.100 0.200 0.200 0.500 0.100 1.100 േള്ളിക്കര
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822

12.122 13.222 13.722 15.422 10.100 64.588ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : മത്തൻ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020

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 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 േത്തനാപുരം
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

0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.04ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  കറിപവപ്പില

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020 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 2.00 2.00 2.00 10.00 കാന്തല്ലൂർ
ശ്രീ സതീഷ ്ടക.ആർ., കൃഷി ഓ ീസർ, 
കാന്തല്ലൂർ, പ ാൺ നം. 9495387304

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ബീൻസ്

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020 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 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 കാന്തല്ലൂർ, വട്ടവട
ശ്രീ ടക. മുരുകൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, വട്ടവട, പ ാൺ നം. 
9383471063

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  കയാരറ്റ്

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020
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 0.02 0.02 0.02 0.02 0.08 േത്തനാപുരം
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 15.00 10.00 5.00 5.00 5.00 40.00 കാന്തല്ലൂർ, വട്ടവട
ശ്രീ ടക. മുരുകൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, വട്ടവട, പ ാൺ നം. 
9383471063

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

15.02 10.02 5.02 5.02 5.00 40.08ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: കാപബജ്

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020 ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

Page 20



ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 േത്തനാപുരം
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

0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.04ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: പകാളിഫ്ലവർ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020 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 10.00 10.00 5.00 5.00 0.00 30.00
കാന്തല്ലൂർ, 
വട്ടവട

ശ്രീ ടക.മുരുകൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, വട്ടവട, 
പ ാൺ നം. 9383471063

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

10.00 10.00 5.00 5.00 0.00 30.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ഉരുളക്കിഴങ്്ങ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020
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 0.07 0.07 0.07 0.12 0.33 കഴക്കൂട്ടം, ോറശ്ശാല
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185, ശ്രീമതി 
ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275

2 ടകാല്ലം 2.30 2.58 2.45 2.48 0.10 9.91 കരീപ്ര, കടയ്ക്കൽ, േത്തനാപുരം
ശ്രീമതി സീന എസ്, കൃഷി ഓ ീസർ, കരീപ്ര, പ ാൺ നം. 9446707798, ശ്രീ രാഹുൽ എസ്. 
എം, കൃഷി ഓ ീസർ, കടയ്ക്കൽ, പ ാൺ നം. 9447993100, ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701

3 േത്തനംതിട്ട 2.00 2.00 അടൂർ ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ പലാക്്ക, പ ാൺ നം. 9446185668

4 ആലപ്പുഴ 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, 
ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, 
കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  
പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ 
നം.8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 6.00 6.80 7.75 8.00 9.50 38.05

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, 
പെരാടനല്ലൂർ, തിരുവാങ്കുളം, 
തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, 
മരട്, േിറവം, ഇലഞ്ഞി, 
രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, 
മണീട്, പൊറ്റാനിക്കര, മുടക്കുഴ, 
പവങ്ങൂർ, ടേരുമ്പാവൂർ, പൂതൃക്ക

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 0484-
2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-
2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, 
ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-
2743801, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്ജി. കാനാട്്ട, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ടേരുമ്പാവൂർ, പ ാൺ നം. 
9847533006, ശ്രീമതി മിനി എം. േിള്ള, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പൂതൃക്ക, പ ാൺ നം. 
8921949018

8 തൃശ്ശൂർ 0.30 0.35 0.32 0.35 0.25 1.57 പകാരട്ടി ശ്രീമതി െിത്ര  ം ാധരൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പകാരട്ടി, പ ാൺ നം. 9539914804

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.50 0.70 0.70 0.70 0.50 3.10 കണ്ണമം ലം, എ.ആർ. ന ർ
ശ്രീമതി ജംഷീദ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, കണ്ണമം ലം, പ ാൺ നം. 7025313100, ശ്രീമതി 
കശലജ, കൃഷി ഓ ീസർ, എ.ആർ. ന ർ, പ ാൺ നം. 9447681218

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 1.00 1.00 0.50 0.50 0.25 3.25 േ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

12.17 15.50 13.79 14.15 10.60 66.21ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: പെന

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020

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 0.07 0.07 0.07 0.07 0.28 ോറശ്ശാല ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275

2 ടകാല്ലം 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 േത്തനാപുരം ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701

3 േത്തനംതിട്ട 1.00 2.00 3.00 അടൂർ
ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ പലാക്ക്, പ ാൺ നം. 
9446185668

4 ആലപ്പുഴ 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി ഷാനിത 
ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, 
കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി 
ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം
6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 3.10 3.20 3.70 4.25 4.75 19.00

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, പെരാടനല്ലൂർ, 
തിരുവാങ്കുളം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, മരട്, 
േിറവം, ഇലഞ്ഞി, രാമമം ലം, 
മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, പൊറ്റാനിക്കര, 
മുടക്കുഴ, പവങ്ങൂർ, ടേരുമ്പാവൂർ

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 0484-
2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, പ ാൺ നം. 
0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 
9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, 
പ ാൺ നം. 0484-2743801, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്ജി. കാനാട്്ട, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
ടേരുമ്പാവൂർ, പ ാൺ നം. 9847533006

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.02 0.20 0.10 0.50 0.20 1.02 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധുകുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 
9446662101

6.19 5.47 7.87 6.82 4.95 31.30ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: പെമ്്പ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020

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 1.01 1.02 1.25 1.40 1.50 6.18

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, 
പെരാടനല്ലൂർ, തിരുവാങ്കുളം, 
തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, 
മരട്, േിറവം, ഇലഞ്ഞി, 
രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, 
പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, 
പ ാൺ നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി 
ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-
2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ 
നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. 
നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-2743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

1.01 1.02 1.25 1.40 1.50 6.18

ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ 
(പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട 

പ ാൺ നമ്പർ)

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: കറിനാരങ്ങ

ക്രമ. 
നം.

േച്ചക്കറി 
ഇനങ്ങൾ

ജനുവരി 2020 ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.30 0.30 0.50 0.79 1.89 കഴക്കൂട്ടം, ടനടുമങ്ങാട്
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ ആെണി 
പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076

2 ടകാല്ലം 4.00 5.00 5.00 6.00 20.00 കടയ്ക്കൽ, േത്തനാപുരം
ശ്രീ രാഹുൽ എസ്. എം, കൃഷി ഓ ീസർ, കടയ്ക്കൽ, പ ാൺ നം. 9447993100, ശ്രീ 
പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701

3 േത്തനംതിട്ട 4.00 2.00 1.00 2.00 1.00 10.00 അടൂർ, റാന്നി
ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ പലാക്്ക, പ ാൺ നം. 9446185668, 
ശ്രീമതി മഞ്ജുള മുരളീകൃഷ്ണൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, റാന്നി, പ ാൺ നം. 944787711

4 ആലപ്പുഴ 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, 
കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ 
നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ 
നം.8921587029

5 പകാട്ടയം 10.00 25.00 25.00 25.00 25.00 110.00 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ,് പ ാൺ നം.  9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 35.00 27.00 20.00 31.00 38.00 151.00

പൂതൃക്ക, കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, പെരാടനല്ലൂർ, തിരുവാങ്കുളം, 
തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, 
മരട്, േിറവം, ഇലഞ്ഞി, രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, 
പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 0484-
2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-
2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, 
ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-2743801

8 തൃശ്ശൂർ 0.60 0.65 0.58 0.59 0.48 2.90 പകാരട്ടി ശ്രീമതി െിത്ര  ം ാധരൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പകാരട്ടി, പ ാൺ നം. 9539914804

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.40 0.60 0.60 0.70 0.50 2.80 എടരിപക്കാട് ശ്രീമതി പ്രീത, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 9446049588

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 3.00 2.00 4.00 5.00 1.00 15.00 േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, ശ്രീ പ്രപമാദ് 
കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

61.30 66.55 60.68 75.08 65.98 329.59ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : പനന്ത്രക്കായ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020 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 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, 
ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 
9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 
9497677682, ശ്രീമതി സിജി സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി 
എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 4.80 4.80 5.30 6.00 6.50 27.40

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, പെരാടനല്ലൂർ, 
തിരുവാങ്കുളം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, മരട്, 
േിറവം, ഇലഞ്ഞി, രാമമം ലം, 
മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, 
പ ാൺ നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി 
ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 
0484-2743801

8 തൃശ്ശൂർ 0.40 0.30 0.40 0.40 1.50 പകാരട്ടി
ശ്രീമതി െിത്ര  ം ാധരൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പകാരട്ടി, പ ാൺ നം. 
9539914804

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട് 0.20 0.10 0.10 0.10 0.50 മുട്ടിൽ ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, മുട്ടിൽ, പ ാൺ നം. 9383471933

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.25 0.20 0.20 0.50 1.00 2.15 േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822, ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, 
പ ാൺ നം. 9447237617

6.25 6.50 6.90 8.00 7.90 35.55ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : കറിക്കായ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020 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 0.02 0.03 0.02 0.02 0.09 ടനടുമങ്ങാട് ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, 
ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 
9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 
9497677682, ശ്രീമതി സിജി സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, 
പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി 
ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.21 0.21 0.27 0.27 0.32 1.28

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, പെരാടനല്ലൂർ, 
തിരുവാങ്കുളം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, മരട്, േിറവം, 
ഇലഞ്ഞി, രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, 
പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, 
പ ാൺ നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു 
േി. നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-
2743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട് 0.20 0.20 0.20 0.20 0.80 മുട്ടിൽ ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, മുട്ടിൽ, പ ാൺ നം. 9383471933

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.25 0.50 0.75 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധുകുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, 
പ ാൺ നം. 9446662101

1.18 0.94 0.99 1.49 0.32 4.92ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ഇഞ്ചി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020
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 0.80 1.05 1.10 1.35 1.40 5.70

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, 
പെരാടനല്ലൂർ, തിരുവാങ്കുളം, 
തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, കുമ്പളങ്ങി, 
കുമ്പളം, കവറ്റില, മരട്, േിറവം, 
ഇലഞ്ഞി, രാമമം ലം, 
മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 
0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, 
പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-2743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 14.00 പവങ്ങര ശ്രീ നജീബ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പവങ്ങര, പ ാൺ നം. 9495379773

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

2.80 4.05 4.10 4.35 4.40 19.70ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  ങ്ങൃരയ്ക്ക

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020

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 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 
8943698580, ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, 
വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി 
സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 
9497336242 ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  
പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി 
ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 5.00 5.50 6.50 8.00 8.50 33.50

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, പെരാടനല്ലൂർ, 
തിരുവാങ്കുളം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, മരട്, 
േിറവം, ഇലഞ്ഞി, രാമമം ലം, 
മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
കളമപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-
2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-2743801

8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്
10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ
14 കാസർപ ാഡ്

7.00 7.50 8.50 10.00 8.50 41.50ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ോളയംപകാടൻ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020

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 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, 
ോലപമൽ, നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, 
ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 
9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 
9497677682, ശ്രീമതി സിജി സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, 
പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി 
ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 6.00 8.50 7.50 8.00 8.00 38.00

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, 
പെരാടനല്ലൂർ, തിരുവാങ്കുളം, 
തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, 
മരട്, േിറവം, ഇലഞ്ഞി, 
രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, 
പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, 
പ ാൺ നം. 0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു 
േി. നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-
2743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

7.00 9.50 8.50 9.00 8.00 42.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: പറാബസ്റ്റ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020

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 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി 
ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി 
രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി 
സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ വി. 
അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി 
ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം.8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 5.00 5.50 6.50 6.50 8.00 31.50

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, 
പെരാടനല്ലൂർ, തിരുവാങ്കുളം, 
തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, 
മരട്, േിറവം, ഇലഞ്ഞി, 
രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, 
പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 
0484-2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, 
പ ാൺ നം. 0484-2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-2743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 11.00 േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, 
ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

7.00 9.50 10.50 9.50 10.00 46.50ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  ഞാലിപ്പൂവൻ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020 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 9.00 11.00 20.00 അടൂർ ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ പലാക്്ക, പ ാൺ നം. 9446185668

4 ആലപ്പുഴ 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00
ങ്ങൃനക്കര, വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി സരിത, കൃഷി ഓ ീസർ, ങ്ങൃനക്കര, പ ാൺ നം. 8943698580, ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, 
കൃഷി ഓ ീസർ, വള്ളിക്കുന്നം, പ ാൺ നം. 9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
ോലപമൽ, പ ാൺ നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി സൂസർൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242 ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി  പ ാൺ 
നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ 
നം.8921587029

5 പകാട്ടയം 10.00 15.00 15.00 15.00 20.00 75.00 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ,് പ ാൺ നം.  9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 12.00 14.50 16.00 18.50 20.50 81.50

കടമക്കുടി, തൃക്കാക്കര, പെരാടനല്ലൂർ, 
തിരുവാങ്കുളം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, ടെല്ലാനം, 
കുമ്പളങ്ങി, കുമ്പളം, കവറ്റില, മരട്, 
േിറവം, ഇലഞ്ഞി, രാമമം ലം, 
മുളന്തുരുത്തി, മണീട്, പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ബിൻസി എബ്രഹാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കളമപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 0484-
2423884, ശ്രീമതി ടസറിൻ  ിലിപ്പ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കവറ്റില, പ ാൺ നം. 0484-
2302299, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, 
ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-2743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.50 0.50 1.00 േള്ളിക്കര, േരപ്പ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, ശ്രീമതി 
സിന്ധുകുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101

36.00 35.00 47.00 39.00 40.50 197.50ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: മരച്ചീനി

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020

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 50.00 38.60 26.70 12.00 15.00 142.30

പൂതൃക്ക, േിറവം, ഇലഞ്ഞി, 
രാമമം ലം, മുളന്തുരുത്തി, 
മണീട്, പൊറ്റാനിക്കര, മുടക്കുഴ, 
പവങ്ങൂർ, ടേരുമ്പാവൂർ

ശ്രീമതി മിനി എം. േിള്ള, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പൂതൃക്ക, 
പ ാൺ നം. 8921949018, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർ ീസ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, 
ശ്രീമതി ഇന്ദു േി. നായർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 0484-2743801, ശ്രീ  ിലിപ്പ ്ജി 
കാനാട്്ട, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ടേരുമ്പാവൂർ, പ ാൺ 
നം. 9847533006

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

50.00 38.60 26.70 12.00 15.00 142.30

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

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  കകതച്ചക്ക

ക്രമ. നം. േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ

ജനുവരി 2020

ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
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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 10.00 12.00 10.00 14.00 10.00 56.00 ൊവക്കാട്
ശ്രീ രാമകൃഷ്ണൻ എം., കൃഷി ഓ ീസർ, ൊവക്കാട്, 
പ ാൺ നം. 9383471217

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

10.00 12.00 10.00 14.00 10.00 56.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ജനുവരി 2020 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : കൂർക്ക

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജനുവരി 2020

ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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