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31 ോളയംപകാടൻ 31
32 പറാബസ്റ്റ 32
33 ഞാലിപ്പൂവൻ 33
34 മരച്ചീനി 34
35 കകതച്ചക്ക 35

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ - ജൂൺ 2019

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം

േച്ചക്കറി വികസന േദ്ധതി 2019-20



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 94.000 0.480 8.000 3.200 15.000 120.680 8.049 112.631
2 ടവണ്ട 32.400 0.090 2.000 4.400 5.000 43.890 39.678 4.212
3 വഴുതന 23.280 0.700 2.000 15.000 40.980 27.615 13.366
4 േയർ 79.320 3.100 4.000 6.300 2.000 6.000 100.720 32.471 68.249
5 തക്കാളി 5.540 5.540 100.746 -95.206
6 ടവളൃരി 86.500 0.070 16.000 0.100 5.000 107.670 57.747 49.923
7 േച്ചമുളക് 39.000 0.450 1.000 2.000 42.450 36.931 5.519
8 പകാവൽ 1.880 3.250 5.130 20.647 -15.517
9 കുമ്പളം 20.000 2.500 1.750 5.000 29.250 34.193 -4.943
10 ോവയ്ക്ക 68.000 3.040 4.000 0.330 1.400 5.000 81.770 19.659 62.112
11 േടവലം 86.400 3.200 4.000 1.700 0.300 9.000 104.600 34.835 69.765
12 േീച്ചിൽ 0.040 12.000 12.040 1.715 10.325
13 സാലഡ ്ടവളൃരി 7.800 0.050 4.000 11.850 15.588 -3.738
14 മത്തൻ 11.400 8.000 0.500 4.000 3.000 26.900 38.687 -11.787
15 മുരിങ്ങ 8.000 2.000 10.000 22.084 -12.084
16 കറിപവപ്പില 6.100 0.050 2.000 8.150 8.796 -0.646
17 ബീൻസ് 3.000 3.000 25.362 -22.362
18 െീനി അമര 0.160 0.160 10.344 -10.184
19 കയാരറ്റ് 1.200 1.200 51.847 -50.647
20 കാപബജ് 1.500 1.500 44.882 -43.382
21 ടവളുത്തുളൃി 1.000 1.000 9.187 -8.187
22 പെന 82.200 4.000 4.000 10.000 100.200 50.546 49.654
23 പെമ്്പ 94.800 2.000 96.800 18.162 78.638
24 പനന്ത്രക്കായ 181.000 15.800 5.000 4.000 17.000 6.000 5.000 40.000 273.800 136.793 137.007
25 കറിക്കായ 38.400 2.000 2.000 2.000 5.000 49.400 21.860 27.540
26 ഇഞ്ചി 0.500 2.000 0.800 4.000 7.300 28.346 -21.046
27 ചുരയ്ക്ക 2.000 2.000 4.532 -2.532
28 തണ്ണിമത്തൻ 1.000 1.000 1.000
29 ോളയംപകാടൻ 130.500 1.800 4.000 4.000 2.000 142.300 31.175 111.125
30 പറാബസ്റ്റ 34.500 0.600 35.100 16.643 18.457
31 ഞാലിപ്പൂവൻ 28.000 0.800 4.000 32.000 64.800 13.384 51.416
32 മരച്ചീനി 41.500 7.500 5.000 4.000 5.000 10.000 73.000 34.901 38.099
33 കകതച്ചക്ക 1.000 4.000 5.000 12.302 -7.302

1181.220 45.980 14.000 97.000 33.200 16.700 9.730 3.000 11.550 0.000 0.000 2.800 0.000 194.000 1609.180 1009.704 599.476

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ
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ആടക
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ഒന്നാം വാരം രണ്ടാം വാരം മൂന്നാം വാരം നാലാം വാരം അഞ്ചാം വാരം

1 െീര 35.420 26.710 27.710 27.720 3.120 120.680
2 ടവണ്ട 10.110 11.520 10.620 10.620 1.020 43.890
3 വഴുതന 10.180 10.160 9.760 8.780 2.100 40.980
4 േയർ 22.830 27.430 24.330 25.330 0.800 100.720
5 തക്കാളി 1.510 1.010 2.010 1.010 5.540
6 ടവളൃരി 25.790 28.790 26.790 26.290 0.010 107.670
7 േച്ചമുളക് 8.760 10.760 11.950 10.950 0.030 42.450
8 പകാവൽ 0.970 1.170 1.170 1.420 0.400 5.130
9 കുമ്പളം 8.125 8.125 7.125 5.875 29.250
10 ോവയ്ക്ക 18.620 21.850 19.450 20.450 1.400 81.770
11 േടവലം 24.800 25.800 25.000 27.400 1.600 104.600
12 േീച്ചിൽ 2.510 2.010 3.510 2.510 1.500 12.040
13 സാലഡ ്ടവളൃരി 4.210 3.210 2.210 2.210 0.010 11.850
14 മത്തൻ 6.025 6.425 7.225 5.725 1.500 26.900
15 മുരിങ്ങ 2.300 2.500 2.300 2.500 0.400 10.000
16 കറിപവപ്പില 2.110 2.310 1.010 2.310 0.410 8.150
17 ബീൻസ് 1.000 1.000 0.500 0.500 3.000
18 െീനി അമര 0.050 0.050 0.030 0.030 0.160
19 കയാരറ്റ് 0.400 0.400 0.400 1.200
20 കാപബജ് 0.500 0.500 0.500 1.500
21 ടവളുത്തുളൃി 0.300 0.300 0.300 0.100 1.000
22 പെന 23.300 24.200 26.600 24.100 2.000 100.200
23 പെമ്്പ 23.200 24.200 25.200 24.200 96.800
24 പനന്ത്രക്കായ 65.300 64.500 66.500 66.500 11.000 273.800
25 കറിക്കായ 12.100 12.600 12.100 12.600 49.400
26 ഇഞ്ചി 1.825 1.325 1.325 1.825 1.000 7.300
27 ചുരയ്ക്ക 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000
28 തണ്ണിമത്തൻ 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 1.000
29 ോളയംപകാടൻ 31.900 35.400 40.300 34.500 0.200 142.300
30 പറാബസ്റ്റ 7.100 9.100 9.100 9.700 0.100 35.100
31 ഞാലിപ്പൂവൻ 16.200 14.700 14.200 16.200 3.500 64.800
32 മരച്ചീനി 19.300 16.800 18.300 16.300 2.300 73.000
33 കകതച്ചക്ക 1.250 1.250 1.250 1.250 5.000

388.695 396.805 399.475 389.605 34.600 1609.180ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ
േച്ചക്കറി വികസന േദ്ധതി 2019-20

ക്രമ.
 നം.

േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ
ജൂൺ 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 30.200 20.600 21.600 21.600 94.000

ടവങ്ങാനൂർ, 
കുളത്തൂർ, ടെങ്കൽ, 
ോറശ്ശാല, കഴക്കൂട്ടം, 
ആറ്റിങ്ങൽ, േളൃിച്ചൽ

ശ്രീ ടമൽവിൻ പജാസ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9495303827, ശ്രീമതി 
ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446393275, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ നൗഷാദ്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 8921120417, ശ്രീ ജയറാം, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9447461320

2 ടകാല്ലം 0.120 0.110 0.110 0.120 0.020 0.480 പുനലൂർ, ഇടമുളക്കൽ
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 
9446121701, ശ്രീമതി ധന യ , കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9400513973

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

വളൃിക്കുന്നം, 
ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, 
പെർത്തല, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം 0.100 1.000 1.000 1.000 0.100 3.200
മാടപ്പളൃി, ഉഴവൂർ, 
കടുത്തുരുത്തി

ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ്, പകാട്ടയം, 
പഫാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000
കാഞ്ഞങ്ങാട്, 
േളൃിക്കര

ശ്രീമതി സഫീയ, എ.എഫ്.ഒ., കാഞ്ഞങ്ങാട്, പഫാൺ നം. 0467 2202877, ശ്രീ 
പവണുപ ാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, േളൃിക്കര, പഫാൺ നം. 9495431822

35.420 26.710 27.710 27.720 3.120 120.680ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: െീര

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 7.100 9.100 8.100 8.100 32.400
കുളത്തൂർ, ടെങ്കൽ, ോറശ്ശാല, 
കഴക്കൂട്ടം, ആറ്റിങ്ങൽ

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 
9446393275, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ 
നം. 9388950185, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 
8921120417

2 ടകാല്ലം 0.010 0.020 0.020 0.020 0.020 0.090 പുനലൂർ
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ 
നം. 9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

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

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 1.500 0.900 1.000 1.000 4.400
ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, എരുപത്തമ്പതി, 
വടകരപ്പതി

ശ്രീ വയാസ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 8281155053, ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, 
കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 8281155054, ശ്രീമതി  ീത, കൃഷി ഓഫീസർ, 
പഫാൺ നം. 9946591150

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 കാഞ്ഞങ്ങാട്, േളൃിക്കര
ശ്രീമതി സഫീയ, എ.എഫ്.ഒ., കാഞ്ഞങ്ങാട്, പഫാൺ നം. 0467 2202877, 
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, േളൃിക്കര, പഫാൺ നം. 
9495431822

10.110 11.520 10.620 10.620 1.020 43.890ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: ടവണ്ട

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 6.080 6.060 6.060 5.080 23.280 കഴക്കൂട്ടം, ആറ്റിങ്ങൽ
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ 
നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 8921120417

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

3 േത്തനംതിട്ട

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

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 3.500 3.500 3.000 3.000 2.000 15.000 പുല്ലൂർ ടേരിയ ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓഫീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പഫാൺ നം. 9447237617

10.180 10.160 9.760 8.780 2.100 40.980ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: വഴുതന

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ
ആടക (ടമട്രിക് 

ടൺ)
സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 18.380 21.380 19.280 20.280 79.320
ടവങ്ങാനൂർ, കുളത്തൂർ, ടെങ്കൽ, ോറശ്ശാല, കഴക്കൂട്ടം, 
ആറ്റിങ്ങൽ, േളൃിച്ചൽ

ശ്രീ ടമൽവിൻ പജാസ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9495303827, ശ്രീമതി 
ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446393275, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ നൗഷാദ്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 8921120417, ശ്രീ ജയറാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9447461320

2 ടകാല്ലം 0.650 0.650 0.650 0.650 0.500 3.100 പുനലൂർ, കുളത്തൂപ്പുഴ, േവിപേശ വരം
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 
9446121701, ശ്രീ അനിൽ, കൃഷി ഓഫീസർ, കുളത്തൂപ്പുഴ, പഫാൺ നം. 9447106841, 
ശ്രീമതി ധന യ, കൃഷി ഓഫീസർ, േവിപേശ വരം, പഫാൺ നം. 9400620184

3 േത്തനംതിട്ട

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

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

5 പകാട്ടയം 0.300 1.900 1.900 1.900 0.300 6.300 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ,് പകാട്ടയം, 
പഫാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000 പതാപ്രാംകുടി, ഉടുംബന്നൂർ
ശ്രീമതി പജാത്സ്ന, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 04868260425, ശ്രീമതി ടജയ്സിപമാൾ 
ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9744938371

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 2.000 2.000 1.000 1.000 6.000  േളൃിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, േളൃിക്കര, പഫാൺ നം. 9495431822, 
ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓഫീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പഫാൺ നം. 9447237617

22.830 27.430 24.330 25.330 0.800 100.720ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : േയർ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 1.510 1.010 2.010 1.010 5.540
കഴക്കൂട്ടം, 
ആറ്റിങ്ങൽ

ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പഫാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 8921120417

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

1.510 1.010 2.010 1.010 0.000 5.540

ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: തക്കാളി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 20.250 23.250 21.250 21.750 86.500 കുളത്തൂർ, ടെങ്കൽ, ോറശ്ശാല, കഴക്കൂട്ടം, ആറ്റിങ്ങൽ, േളൃിച്ചൽ

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446393275, 
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ 
നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 8921120417, ശ്രീ ജയറാം, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9447461320

2 ടകാല്ലം 0.020 0.020 0.010 0.010 0.010 0.070 പുനലൂർ
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 
9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

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

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.020 0.020 0.030 0.030 0.100 രാമമം ലം
ശ്രീമതി ജിജി എലിസബത്്ത ക്ലാര ഫ്രാൻസിസ് , കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പഫാൺ നം.  9497188385

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 1.500 1.500 1.500 0.500 5.000  േളൃിക്കര
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, േളൃിക്കര, പഫാൺ നം. 
9495431822

25.790 28.790 26.790 26.290 0.010 107.670ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : ടവളൃരി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം വാരം രണ്ടാം വാരം മൂന്നാം വാരം നാലാം വാരം അഞ്ചാം വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 8.000 10.000 11.000 10.000 39.000 കഴക്കൂട്ടം, ആറ്റിങ്ങൽ
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 8921120417

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

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 0.250 0.250 0.250 0.250 1.000
വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
പെർത്തല, കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000  േളൃിക്കര ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, േളൃിക്കര, പഫാൺ നം. 9495431822

8.760 10.760 11.950 10.950 0.030 42.450ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : േച്ചമുളക്

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ

ആടക (ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര് /ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.320 0.520 0.520 0.520 1.880 കഴക്കൂട്ടം ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 0.650 0.650 0.650 0.900 0.400 3.250 പുനലൂർ, കമലം
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 
9446121701, ശ്രീമതി െിേ, കൃഷി ഓഫീസർ, കമലം, പഫാൺ നം. 9446325705

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

0.970 1.170 1.170 1.420 0.400 5.130ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: പകാവൽ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ

ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, പെർത്തല, കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ 0.625 0.625 0.625 0.625 2.500 ആർത്താറ്റ് ശ്രീ  ം ാദത്തൻ, കൃഷി ഓഫീസർ, ആർത്താറ്റ,് പഫാൺ നം. 9496003521

9 ോലക്കാട് 0.500 0.500 0.500 0.250 1.750
ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, എരുപത്തമ്പതി, 
വടകരപ്പതി

ശ്രീ വയാസ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 8281155053, ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, കൃഷി 
ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 8281155054, ശ്രീമതി  ീത, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ 
നം. 9946591150

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 2.000 2.000 1.000 5.000  േളൃിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, േളൃിക്കര, പഫാൺ നം. 
9495431822, ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓഫീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പഫാൺ 
നം. 9447237617

8.125 8.125 7.125 5.875 0.000 29.250ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: കുമ്പളം

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 15.000 18.000 17.000 18.000 68.000
കുളത്തൂർ, ടെങ്കൽ, ോറശ്ശാല, കഴക്കൂട്ടം, 
ആറ്റിങ്ങൽ, മാണിക്കൽ

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446393275, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 8921120417, ശ്രീമതി േമീല, കൃഷി ഓഫീസർ, 
പഫാൺ നം. 8547479101

2 ടകാല്ലം 0.520 0.750 0.650 0.720 0.400 3.040 പുനലൂർ, ഏരൂർ, കമലം
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 
9446121701, ശ്രീമതി റീജ, കൃഷി ഓഫീസർ, ഏരൂർ, പഫാൺ നം. 9447584871, ശ്രീമതി 
െിേ, കൃഷി ഓഫീസർ, കമലം, പഫാൺ നം. 9446325705

3 േത്തനംതിട്ട

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

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.100 0.100 0.100 0.030 0.330 ോമ്പാക്കുട ശ്രീമതി ജിജി എലിസബത്്ത ക്ലാര ഫ്രാൻസിസ് , കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ 
നം.  94971883858 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.500 0.500 0.200 0.200 1.400
ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, എരുപത്തമ്പതി, 
വടകരപ്പതി

ശ്രീ വയാസ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 8281155053, ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, കൃഷി 
ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 8281155054, ശ്രീമതി  ീത, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 
9946591150

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 1.500 1.500 0.500 0.500 1.000 5.000  േളൃിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, േളൃിക്കര, പഫാൺ നം. 9495431822, 
ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓഫീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പഫാൺ നം. 9447237617

18.620 21.850 19.450 20.450 1.400 81.770ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : ോവയ്ക്ക

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 19.100 22.100 21.100 24.100 86.400
കുളത്തൂർ, ടെങ്കൽ, ോറശ്ശാല, 
കഴക്കൂട്ടം, ആറ്റിങ്ങൽ, മാണിക്കൽ

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446393275, 
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ 
നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 8921120417, ശ്രീമതി േമീല, 
കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 8547479101

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

3 േത്തനംതിട്ട

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

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

5 പകാട്ടയം 0.100 0.500 0.500 0.500 0.100 1.700 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ്, പകാട്ടയം, 
പഫാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.100 0.100 0.100 0.300 ോമ്പാക്കുട ശ്രീമതി ജിജി എലിസബത്്ത ക്ലാര ഫ്രാൻസിസ് , കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പഫാൺ നം.  94971883858 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 4.000 1.500 1.500 1.000 1.000 9.000  േളൃിക്കര
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, േളൃിക്കര, പഫാൺ നം. 
9495431822

24.800 25.800 25.000 27.400 1.600 104.600ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  േടവലം

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.010 0.010 0.010 0.010 0.040 കഴക്കൂട്ടം
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ 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 2.500 2.000 3.500 2.500 1.500 12.000
 േളൃിക്കര, പമപഗ്രൽ 
പുത്തൂർ

ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, േളൃിക്കര, 
പഫാൺ നം. 9495431822, ശ്രീ െവന നരസിഹലു, കൃഷി 
ഓഫീസർ, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, പഫാൺ നം. 9846979348

2.510 2.010 3.510 2.510 1.500 12.040ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: േീച്ചിൽ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട 

പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 2.200 1.700 1.700 2.200 7.800
കുളത്തൂർ, ടെങ്കൽ, 
ോറശ്ശാല, കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446393275, 
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ 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, പഫാൺ 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 2.000 1.500 0.500 4.000
 േളൃിക്കര, പമപഗ്രൽ 
പുത്തൂർ

ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, േളൃിക്കര, പഫാൺ നം. 
9495431822, ശ്രീ െവന നരസിഹലു, കൃഷി ഓഫീസർ, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, 
പഫാൺ നം. 9846979348

4.210 3.210 2.210 2.210 0.010 11.850ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: സാലഡ ്ടവളൃരി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 2.100 3.100 3.100 3.100 11.400 കഴക്കൂട്ടം  ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

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

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ 0.125 0.125 0.125 0.125 0.500 ആർത്താറ്റ് ശ്രീ  ം ാദത്തൻ, കൃഷി ഓഫീസർ, ആർത്താറ്റ,് പഫാൺ നം. 9496003521

9 ോലക്കാട് 1.500 1.000 1.500 4.000
ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, എരുപത്തമ്പതി, 
വടകരപ്പതി

ശ്രീ വയാസ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 8281155053, ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, കൃഷി 
ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 8281155054, ശ്രീമതി  ീത, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ 
നം. 9946591150

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 0.300 0.200 0.500 0.500 1.500 3.000  േളൃിക്കര
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, േളൃിക്കര, പഫാൺ നം. 
9495431822

6.025 6.425 7.225 5.725 1.500 26.900ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: മത്തൻ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
കുളത്തൂർ, ടെങ്കൽ, 
ോറശ്ശാല, ആറ്റിങ്ങൽ

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 
9446393275, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പഫാൺ നം. 8921120417

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 0.300 0.500 0.300 0.500 0.400 2.000 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
േരപ്പ, പഫാൺ നം. 9446662101

2.300 2.500 2.300 2.500 0.400 10.000ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: മുരിങ്ങ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 1.80 1.80 0.70 1.80 6.10 കുളത്തൂർ, ടെങ്കൽ, ോറശ്ശാല ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446393275

2 ടകാല്ലം 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 പുനലൂർ
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ 
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 0.30 0.50 0.30 0.50 0.40 2.00 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, 
പഫാൺ നം. 9446662101

2.11 2.31 1.01 2.31 0.41 8.15ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  കറിപവപ്പില

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

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 0.50 0.50 3.00
വട്ടവട, 
കാന്തല്ലൂർ

ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 
9496002932, ശ്രീ പ ാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓഫീസർ, 
പഫാൺ നം. 9446136232

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

1.00 1.00 0.50 0.50 0.00 3.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: ബീൻസ്

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.05 0.05 0.03 0.03 0.16 കഴക്കൂട്ടം
 ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ 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

0.05 0.05 0.03 0.03 0.00 0.16

ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട 

പഫാൺ നമ്പർ)

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: െീനി അമര

ക്രമ. നം. േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ

ജൂൺ
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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 0.40 0.40 0.40 1.20 വട്ടവട, കാന്തല്ലൂർ
ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9496002932, 
ശ്രീ പ ാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 
9446136232

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 1.20ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  കയാരറ്റ്

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 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 1.50 വട്ടവട, കാന്തല്ലൂർ
ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9496002932, 
ശ്രീ പ ാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ 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 0.00 0.00 1.50ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: കാപബജ്

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 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 0.30 0.30 0.30 0.10 1.00
വട്ടവട, 
കാന്തല്ലൂർ

ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 
9496002932, ശ്രീ പ ാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓഫീസർ, 
പഫാൺ നം. 9446136232

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

0.30 0.30 0.30 0.10 0.00 1.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: ടവളുത്തുളൃി

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 18.30 20.30 23.30 20.30 82.20 കുകഴക്കൂട്ടം, ആറ്റിങ്ങൽ
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 8921120417

2 ടകാല്ലം 1.50 0.90 0.80 0.80 0.00 4.00 കരവാളൂർ, ടവട്ടിക്കവല
ശ്രീ പ്രിയകുമാർ, കൃഷി ഓഫീസർ, 
കരവാളൂർ, പഫാൺ നം. 9495752403, ശ്രീമതി പസാണിയ, കൃഷി ഓഫീസർ, 
ടവട്ടിക്കവല, പഫാൺ നം. 9446513410

3 േത്തനംതിട്ട

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

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 2.50 2.00 1.50 2.00 2.00 10.00 േരപ്പ, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പഫാൺ നം. 9446662101, 
ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓഫീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പഫാൺ നം. 9447237617

23.30 24.20 26.60 24.10 2.00 100.20ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: പെന

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 22.70 23.70 24.70 23.70 94.80 കുകഴക്കൂട്ടം, ആറ്റിങ്ങൽ
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ 
നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 8921120417

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
പെർത്തല, കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

23.20 24.20 25.20 24.20 0.00 96.80ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: പെമ്്പ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 45.00 45.00 45.00 46.00 181.00
ടവങ്ങാനൂർ, കുളത്തൂർ, ടെങ്കൽ, ോറശ്ശാല, 
കഴക്കൂട്ടം, ആറ്റിങ്ങൽ, േളൃിച്ചൽ

ശ്രീ ടമൽവിൻ പജാസ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9495303827, ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446393275, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 
8921120417, ശ്രീ ജയറാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9447461320

2 ടകാല്ലം 3.30 3.50 3.50 3.50 2.00 15.80 പുനലൂർ, ഏരൂർ, പമലില
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 9446121701, ശ്രീമതി 
റീജ, കൃഷി ഓഫീസർ, ഏരൂർ, പഫാൺ നം. 9447584871, ശ്രീമതി പസാണിയ, കൃഷി ഓഫീസർ, 
പമലില, പഫാൺ നം. 9447584871

3 േത്തനംതിട്ട 3.00 2.00 5.00 േത്തനംതിട്ട പലാക്്ക, അടൂർ പലാക്്ക
ശ്രീ പജാർജ്്ജ പബാബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േത്തനംതിട്ട പലാക്്ക, പഫാൺ നം. 
9446286546, ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ,് കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ പലാക്്ക, പഫാൺ നം. 
9446185668

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

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

5 പകാട്ടയം 1.00 5.00 5.00 5.00 1.00 17.00 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ്, പകാട്ടയം, പഫാൺ നം. 
9446960187

6 ഇടുക്കി 2.00 2.00 1.00 1.00 6.00 പതാപ്രാംകുടി, ഉടുംബന്നൂർ, കട്ടപ്പന, ടനടുംകണ്ടം
ശ്രീമതി പജാത്സ്ന, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 04868260425, ശ്രീമതി ടജയ്സിപമാൾ ടക.എ., 
കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9744938371, ശ്രീമതി സൂസൻ ബഞ്ചമിൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, കട്ടപ്പന, പഫാൺ നം. 04868252545, ടനടുംകണ്ടം, പഫാൺ നം. 04868233583

7 എറണാകുളം 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00 രാമമം ലം ,ോമ്പാക്കുട ശ്രീമതി ജിജി എലിസബത്്ത ക്ലാര ഫ്രാൻസിസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം.  
94971883858 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 8.00 7.00 8.00 9.00 8.00 40.00 പുല്ലൂർ ടേരിയ ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓഫീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പഫാൺ നം. 9447237617

65.30 64.50 66.50 66.50 11.00 273.80ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : പനന്ത്രക്കായ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര് /സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം വാരം
രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം വാരം
നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 9.10 9.60 9.60 10.10 38.40

കുളത്തൂർ, 
ടെങ്കൽ, 
ോറശ്ശാല, 
കഴക്കൂട്ടം, 
ആറ്റിങ്ങൽ

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 
9446393275, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പഫാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 8921120417

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00

വളൃിക്കുന്നം, 
ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, 
പെർത്തല, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 പതാപ്രാംകുടി, 
ഉടുംബന്നൂർ, 

ശ്രീമതി പജാത്സ്ന, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 04868260425, 
ശ്രീമതി ടജയ്സിപമാൾ ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട് 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 മുട്ടിൽ
ശ്രീ അനിൽ കുമാർ വി. വി, കൃഷി ഓഫീസർ, മുട്ടിൽ, പഫാൺ നം. 
9446345593

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 1.50 1.50 1.00 1.00 5.00 പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓഫീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പഫാൺ 
നം. 9447237617

12.10 12.60 12.10 12.60 0.00 49.40ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: കറിക്കായ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട 

പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.13 0.13 0.13 0.13 0.50 കഴക്കൂട്ടം  ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
വളൃിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
പെർത്തല, കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട് 0.20 0.20 0.20 0.20 0.80  പമപ്പാടി ശ്രീ രാമുണ്ണി ടക. ടക, കൃഷി ഓഫീസർ, പമപ്പാടി, പഫാൺ നം. 9446064838

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 4.00 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, 
പഫാൺ നം. 9446662101

1.83 1.33 1.33 1.83 1.00 7.30ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: ഇഞ്ചി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

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, കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓഫീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പഫാൺ നം. 9447566615, 
ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓഫീസർ, ോലപമൽ, പഫാൺ നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി 
സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓഫീസർ, നൂറനാട്, പഫാൺ നം. 9497336242, ശ്രീ വി. 
അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഒഫീസർ, ടവണ്മണി, പഫാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി പറാസ്മി 
പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓഫീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, പഫാൺ നം. 9446940254, ശ്രീമതി 
ആൻസി എ. എസ്., കൃഷി ഓഫീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പഫാൺ 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 0.00 2.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  ചുരയ്ക്ക

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 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.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, േളൃിക്കര, പഫാൺ 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 - ജൂൺ 2019 (എല്ലാ അളവുകളും ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  തണ്ണിമത്തൻ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 28.00 33.50 36.50 32.50 130.50

കുളത്തൂർ, 
ടെങ്കൽ, 
ോറശ്ശാല, 
ആറ്റിങ്ങൽ

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 
9446393275, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ 
നം. 8921120417

2 ടകാല്ലം 0.40 0.40 0.30 0.50 0.20 1.80 പുനലൂർ
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, 
പഫാൺ നം. 9446121701

3 േത്തനംതിട്ട 2.00 2.00 4.00
േത്തനംതിട്ട 
പലാക്്ക, അടൂർ 
പലാക്്ക

ശ്രീ പജാർജ്്ജ പബാബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േത്തനംതിട്ട 
പലാക്്ക, പഫാൺ നം. 9446286546, ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ പലാക്ക്, പഫാൺ നം. 9446185668

4 ആലപ്പുഴ 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

വളൃിക്കുന്നം, 
ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, 
പെർത്തല, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

ശ്രീമതി ഷാനിത ബീവി, കൃഷി ഓഫീസർ, വളൃിക്കുന്നം, പഫാൺ നം. 
9447566615, ശ്രീമതി രാജശ്രീ, കൃഷി ഓഫീസർ, ോലപമൽ, 
പഫാൺ നം. 9497677682, ശ്രീമതി സിജി സൂസൻ പജാർജ്്ജ, കൃഷി 
ഓഫീസർ, നൂറനാട്, പഫാൺ നം. 9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽ 
കുമാർ, കൃഷി ഒഫീസർ, ടവണ്മണി, പഫാൺ നം. 9447866981, 
ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓഫീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, 
പഫാൺ നം. 9446940254, ശ്രീമതി ആൻസി എ. എസ്., കൃഷി 
ഓഫീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പഫാൺ 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. വർമ്മ, കൃഷി ഓഫീസർ, എണ്മകടജ, പഫാൺ നം. 
9496334442

31.90 35.40 40.30 34.50 0.20 142.30ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: ോളയംപകാടൻ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര് /ബന്ധടപ്പപടണ്ട 

പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 7.00 9.00 9.00 9.50 34.50
കുളത്തൂർ, ടെങ്കൽ, 
ോറശ്ശാല, ആറ്റിങ്ങൽ

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446393275, 
ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 8921120417

2 ടകാല്ലം 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.60 പുനലൂർ
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ 
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 9.10 9.10 9.70 0.10 35.10ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: പറാബസ്റ്റ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

നമ്പർ)

Page 32



ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 6.00 6.00 8.00 8.00 28.00
കുളത്തൂർ, ടെങ്കൽ, ോറശ്ശാല, 
ആറ്റിങ്ങൽ

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ 
നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 8921120417

2 ടകാല്ലം 0.20 0.20 0.20 0.20 0.80 പുനലൂർ
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 
9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

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

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 9.00 7.50 5.00 7.00 3.50 32.00  േളൃിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, േളൃിക്കര, പഫാൺ നം. 9495431822, 
ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓഫീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പഫാൺ നം. 9447237617

16.20 14.70 14.20 16.20 3.50 64.80ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  ഞാലിപ്പൂവൻ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 10.00 9.50 11.00 11.00 41.50
ടവങ്ങാനൂർ, കുളത്തൂർ, ടെങ്കൽ, 
ോറശ്ശാല

ശ്രീ ടമൽവിൻ പജാസ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9495303827, ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446393275

2 ടകാല്ലം 1.80 1.80 1.80 1.80 0.30 7.50 പുനലൂർ, കുളത്തൂപ്പുഴ, േവിപേശ വരം
ശ്രീ പവണുപ ാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 9446121701, ശ്രീ 
അനിൽ, കൃഷി ഓഫീസർ, കുളത്തൂപ്പുഴ, പഫാൺ നം.  9447106841, ശ്രീമതി ധന യ, കൃഷി ഓഫീസർ, 
േവിപേശ വരം, പഫാൺ നം.  9400620184

3 േത്തനംതിട്ട 3.00 2.00 5.00 േത്തനംതിട്ട പലാക്്ക, അടൂർ പലാക്്ക
ശ്രീ പജാർജ്്ജ പബാബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േത്തനംതിട്ട പലാക്്ക, പഫാൺ നം. 
9446286546, ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ പലാക്്ക, പഫാൺ നം. 
9446185668

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

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

5 പകാട്ടയം 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിം ,് പകാട്ടയം, പഫാൺ നം. 
9446960187

6 ഇടുക്കി
7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ് 2.50 3.50 1.50 1.50 1.00 10.00  േളൃിക്കര, േരപ്പ
ശ്രീ പവണുപ ാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, േളൃിക്കര, പഫാൺ നം. 9495431822, ശ്രീമതി 
സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പഫാൺ നം. 9446662101

19.30 16.80 18.30 16.30 2.30 73.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: മരച്ചീനി

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ജൂൺ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 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 ഓഫീസർ, ഏരൂർ, പഫാൺ നം. 
9447584871

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 പൂതൃക്ക
ശ്രീമതി ജിജി എലിസബത്്ത ക്ലാര ഫ്രാൻസിസ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം.  9497188385

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപ ാഡ്

1.25 1.25 1.25 1.25 0.00 5.00

ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന 
പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുളൃറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  കകതച്ചക്ക

ക്രമ. നം. േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ

ജൂൺ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
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