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പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ - ടസപ്റ്റ്റംബർ 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 കാസർപഗാഡ് ആടക
പഹാർട്ടിപകാർപ്പി
ടെ ആവശയം

മിച്ചം

1 െീര 29.758 0.060 0.910 1.600 6.100 38.428 6.970 31.458

2 ടവണ്ട 19.838 0.025 0.250 0.800 0.800 6.500 0.080 2.000 10.000 40.293 62.693

3 വഴുതന 61.171 1.000 5.000 6.000 73.171 52.963 20.208

4 േയർ 71.140 0.800 1.590 2.000 2.000 3.400 0.100 3.000 84.030 39.528 44.502

5 തക്കാളി 12.500 12.500 139.981

6 ടവള്ളരി 123.820 0.010 0.650 1.200 10.500 0.200 1.000 6.000 11.000 154.380 98.903 55.477

7 േച്ചമുളക് 9.313 0.040 0.250 1.000 6.000 1.000 17.603 59.614

8 പകാവൽ 0.880 1.600 3.500 2.000 7.980 24.905

9 കുമ്പളം 0.800 5.400 0.400 7.400 14.000 56.478

10 ോവയ്ക്ക 48.885 0.530 0.050 4.000 8.200 3.850 3.000 5.000 73.515 32.102 41.413

11 േടവലം 150.629 8.100 12.000 2.000 7.300 2.300 2.500 8.600 193.429 54.663 138.766

12 േീച്ചിൽ 2.000 15.500 17.500 2.275 15.225

13 സാലഡ ്ടവള്ളരി 9.783 1.600 2.150 0.025 3.000 17.200 33.758 16.808 16.950

14 മത്തൻ 123.297 0.700 1.000 15.100 8.000 0.200 10.000 158.297 1677.294

15 മുരിങ്ങ 6.320 6.320 50.780

16 കറിപവപ്പില 2.000 2.000 9.337

17 ബീൻസ് 700.00 700.000 44.018 655.982

18 കയാരറ്റ് 5290.00 5290.000 77.256 5212.744

19 കാപബജ് 4500.00 4500.000 81.723 4418.277

20 ടവളുത്തുള്ളി 1750.00 1750.000 17.091 1732.909

21 ഉരുളക്കിഴങ്്ങ 6000.00 6000.000 154.364 5845.636

22 പെന 79.119 0.700 4.500 2.400 50.00 24.200 1.000 1.000 6.000 5.700 174.619 68.795 105.825

23 പെമ്്പ 71.040 1.950 2.000 2.000 76.990 30.622 46.368

24 കറിനാരങ്ങ 0.782 0.782 21.852

25 പനന്ത്രക്കായ 637.745 14.000 4.000 8.000 1200.00 1.000 10.000 35.000 1909.745 213.245 1696.500

26 കറിക്കായ 22.000 1.600 28.900 2.000 54.500 37.543 16.957

27 ഇഞ്ചി 58.340 0.145 2.000 60.485 40.868 19.617

28 ചുരയ്ക്ക 0.400 0.020 5.000 5.420 4.230 1.190

29 ോളയംപകാടൻ 166.610 2.000 168.610 23.024 145.586

30 പറാബസ്റ്റ 44.225 1.000 45.225 16.675 28.550

31 ഞാലിപ്പൂവൻ 103.000 3.000 2.000 10.000 118.000 15.640 102.360

32 മരച്ചീനി 81.116 1.270 31.000 4.000 4.000 5.000 12.000 138.386 37.933 100.453

33 കകതച്ചക്ക 15.800 15.800 10.722 5.078

1917.931 3.435 67.975 47.400 17.600 19490.00 125.250 6.150 43.500 7.025 3.000 0.000 27.000 179.500 21935.766 3280.893 20498.030

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

ആടക

േച്ചക്കറി വികസന േദ്ധതി 2019-20
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ഒന്നാം വാരം രണ്ടാം വാരം മൂന്നാം വാരം നാലാം വാരം അഞ്ചാം വാരം

1 െീര 5.784 7.972 15.451 6.424 2.798 38.428

2 ടവണ്ട 7.386 11.678 12.882 5.856 2.492 40.293

3 വഴുതന 10.926 15.484 29.277 11.926 5.559 73.171

4 േയർ 13.671 18.588 34.833 13.271 3.667 84.030

5 തക്കാളി 2.000 2.500 3.000 3.000 2.000 12.500

6 ടവള്ളരി 24.473 37.724 61.219 23.623 7.341 154.380

7 േച്ചമുളക് 3.882 3.873 5.751 3.107 0.991 17.603

8 പകാവൽ 1.300 2.700 2.050 1.620 0.310 7.980

9 കുമ്പളം 2.200 6.600 2.500 2.700 14.000

10 ോവയ്ക്ക 12.633 17.657 27.098 12.483 3.644 73.515

11 േടവലം 33.094 43.926 75.133 30.344 10.931 193.429

12 േീച്ചിൽ 3.500 5.500 4.500 4.000 17.500

13 സാലഡ ്ടവള്ളരി 7.667 10.307 9.502 4.792 1.489 33.758

14 മത്തൻ 25.645 35.409 64.234 26.645 6.365 158.297

15 മുരിങ്ങ 0.948 1.264 2.844 0.948 0.316 6.320

16 കറിപവപ്പില 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000

17 ബീൻസ് 100.000 400.000 50.000 150.000 700.000

18 കയാരറ്റ് 600.000 2000.000 2000.000 690.000 5290.000

19 കാപബജ് 1000.000 3000.000 200.000 300.000 4500.000

20 ടവളുത്തുള്ളി 1500.000 200.000 50.000 0.000 1750.000

21 ഉരുളക്കിഴങ്്ങ 1000.000 3000.000 1500.000 500.000 6000.000

22 പെന 23.068 83.424 42.804 20.368 4.956 174.619

23 പെമ്്പ 11.656 15.208 34.918 11.656 3.552 76.990

24 കറിനാരങ്ങ 0.117 0.156 0.352 0.117 0.039 0.782

25 പനന്ത്രക്കായ 414.662 943.549 361.985 155.662 33.887 1909.745

26 കറിക്കായ 11.200 19.800 15.000 7.400 1.100 54.500

27 ഇഞ്ചി 9.256 12.193 26.783 9.286 2.967 60.485

28 ചുരയ്ക്ക 1.100 1.100 1.100 2.120 5.420

29 ോളയംപകാടൻ 25.492 33.822 75.475 25.492 8.331 168.610

30 പറാബസ്റ്റ 6.834 9.045 20.301 6.834 2.211 45.225

31 ഞാലിപ്പൂവൻ 19.950 23.100 51.850 17.950 5.150 118.000

32 മരച്ചീനി 30.467 20.543 54.802 23.517 9.056 138.386

33 കകതച്ചക്ക 2.000 6.500 4.200 3.100 15.800

4911.410 9990.121 4840.344 2074.740 119.152 21935.766ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ
േച്ചക്കറി വികസന േദ്ധതി 2019-20

ക്രമ.
 നം.

േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ
ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019

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 4.464 5.952 13.391 4.464 1.488 29.758
ോറശ്ശാല, 
ടനടുമങ്ങാട്, 
കഴക്കൂട്ടം, ആറ്റിങ്ങൽ

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ 
ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ നൗഷാദ്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447903617

2 ടകാല്ലം 0.020 0.020 0.010 0.010 0.060 ഇട്ടിവ ശ്രീ നസീം , കൃഷി ഓ ീസർ, ഇട്ടിവ, പ ാൺ നം. 8281280049

3 േത്തനംതിട്ട 0.350 0.250 0.310 0.910 േത്തനംതിട്ട, അടൂർ
ശ്രീ പജാർജ്്ജ പബാബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േത്തനംതിട്ട, പ ാൺ നം. 
9446286546, ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ, പ ാൺ 
നം. 9446185668

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം 0.100 0.500 0.500 0.500 1.600
മാടപ്പള്ളി, ഉഴവൂർ, 
കടുത്തുരുത്തി 

ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിംഗ,് പകാട്ടയം , 
പ ാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 1.200 1.500 1.200 1.200 1.000 6.100 േള്ളിക്കര
ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822

5.784 7.972 15.451 6.424 2.798 38.428ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: െീര

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
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 2.976 3.968 8.927 2.976 0.992 19.838 ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9446393275, ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ 
നം. 9446378076, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 0.010 0.010 0.005 0.025 ഇട്ടിവ ശ്രീ നസീം , കൃഷി ഓ ീസർ, ഇട്ടിവ, പ ാൺ നം. 8281280049

3 േത്തനംതിട്ട 0.100 0.100 0.050 0.250 പുല്ലാട്
ശ്രീമതി അമ്പിളി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുല്ലാട്, പ ാൺ നം. 
9447037987

4 ആലപ്പുഴ 0.200 0.200 0.200 0.200 0.800
വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.100 0.400 0.200 0.100 0.800 േിറവം
ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർഗീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 
9745853631

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 1.500 1.500 1.000 1.000 1.500 6.500
ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, എരുപത്തമ്പതി, 
വടകരപ്പതി

ശ്രീ വയാസ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155053, ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, 
കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155054, ശ്രീമതി ഗീത, കൃഷി ഓ ീസർ, 
പ ാൺ നം. 9946591150

10 മലപ്പുറം 0.080 0.080 തിരുവാലി, ോണ്ടിക്കാട്
ശ്രീ ആഷിഖ ്ടി.ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, തിരുവാലി, പ ാൺ നം. 
9048609657, ശ്രീമതി  ാത്തിമ റഹിയാനത്്ത ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, 
ോണ്ടിക്കാട്, പ ാൺ നം. 9496912178

11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000 േയ്യന്നൂർ, പേരാവൂർ, തളിപ്പറമ്പ

ശ്രീ നൂറുദ്ദീൻ, കൃഷി അസിസ്റ്ററ്റ ്ഡയറക്ടർ, േയ്യന്നൂർ, പ ാൺ നം. 
8281200138, ശ്രീമതി കശലജ േി.വി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പേരാവൂർ, പ ാൺ നം. 8281200333, ശ്രീമതി സപ്ന, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, തളിപ്പറമ്പ, പ ാൺ നം. 8281200010

14 കാസർപഗാഡ് 2.000 5.000 2.000 1.000 10.000 പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, േള്ളിക്കര
ശ്രീ െവന നരസിഹലു, കൃഷി ഓ ീസർ, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, പ ാൺ നം. 
9846979348, ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, 
പ ാൺ നം. 9495431822

7.386 11.678 12.882 5.856 2.492 40.293ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: ടവണ്ട

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019 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 9.176 12.234 27.527 9.176 3.059 61.171 ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം
ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ 
ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 0.250 0.250 0.250 0.250 1.000 വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം
6 ഇടുക്കി
7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.500 1.000 0.500 0.500 2.500 5.000 ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, എരുപത്തമ്പതി, വടകരപ്പതി
ശ്രീ വയാസ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155053, ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155054, ശ്രീമതി ഗീത, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9946591150

10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 1.000 2.000 1.000 2.000 6.000 പുല്ലൂർ ടേരിയ ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

10.926 15.484 29.277 11.926 5.559 73.171ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : വഴുതന

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
ആടക (ടമട്രിക് 

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 10.671 14.228 32.013 10.671 3.557 71.140
ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം, ആറ്റിങ്ങൽ, 
വാമനപുരം

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ 
ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ നൗഷാദ്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447903617, ശ്രീ ശരത ്െന്ദ്രൻ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446440930

2 ടകാല്ലം 0.200 0.300 0.200 0.100 0.800 ഇട്ടിവ ശ്രീ നസീം , കൃഷി ഓ ീസർ, ഇട്ടിവ, പ ാൺ നം. 8281280049

3 േത്തനംതിട്ട 0.700 0.560 0.120 0.100 0.110 1.590 േത്തനംതിട്ട, അടൂർ
ശ്രീ പജാർജ്്ജ പബാബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േത്തനംതിട്ട, പ ാൺ നം. 
9446286546, ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ, പ ാൺ നം. 
9446185668

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

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

5 പകാട്ടയം 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിംഗ,് പകാട്ടയം , 
പ ാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.600 2.000 0.500 0.300 3.400 േിറവം ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർഗീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631

8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.100 0.100 തിരുവാലി, ോണ്ടിക്കാട്
ശ്രീ ആഷിഖ ്ടി.ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, തിരുവാലി, പ ാൺ നം. 9048609657, ശ്രീമതി 
 ാത്തിമ റഹിയാനത്്ത ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, ോണ്ടിക്കാട്, പ ാൺ നം. 9496912178

11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.500 0.500 1.000 1.000 3.000 േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, 
ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

13.671 18.588 34.833 13.271 3.667 84.030ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : േയർ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019 ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 2.000 2.500 3.000 3.000 2.000 12.500
ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, 
എരുപത്തമ്പതി, 
വടകരപ്പതി

ശ്രീ വയാസ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155053, 
ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
8281155054, ശ്രീമതി ഗീത, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9946591150

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

2.000 2.500 3.000 3.000 2.000 12.500

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

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: തക്കാളി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019 ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 18.573 24.764 55.719 18.573 6.191 123.820 ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം, ആറ്റിങ്ങൽ, വാമനപുരം

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ 
ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, 
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ 
നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447903617, ശ്രീ ശരത ്
െന്ദ്രൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446440930

2 ടകാല്ലം 0.010 0.010 ഇട്ടിവ ശ്രീ നസീം , കൃഷി ഓ ീസർ, ഇട്ടിവ, പ ാൺ നം. 8281280049

3 േത്തനംതിട്ട 0.100 0.150 0.200 0.050 0.150 0.650 പുല്ലാട് ശ്രീമതി അമ്പിളി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുല്ലാട്, പ ാൺ നം. 9447037987

4 ആലപ്പുഴ 0.300 0.300 0.300 0.300 1.200 വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം
6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 1.500 5.500 2.000 1.500 10.500 േിറവം
ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർഗീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 
9745853631

8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.200 0.200 തിരുവാലി, ോണ്ടിക്കാട്
ശ്രീ ആഷിഖ ്ടി.ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, തിരുവാലി, പ ാൺ നം. 9048609657, 
ശ്രീമതി  ാത്തിമ റഹിയാനത്്ത ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, ോണ്ടിക്കാട്, പ ാൺ നം. 
9496912178

11 പകാഴിപക്കാട് 1.000 1.000 മാവൂർ ശ്രീമതി റുബീന, കൃഷി ഓ ീസർ, മാവൂർ, പ ാൺ നം. 9497149439

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000 േയ്യന്നൂർ, പേരാവൂർ, തളിപ്പറമ്പ

ശ്രീ നൂറുദ്ദീൻ, കൃഷി അസിസ്റ്ററ്റ ്ഡയറക്ടർ, േയ്യന്നൂർ, പ ാൺ നം. 8281200138, 
ശ്രീമതി കശലജ േി.വി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പേരാവൂർ, പ ാൺ നം. 
8281200333, ശ്രീമതി സപ്ന, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, തളിപ്പറമ്പ, പ ാൺ നം. 
8281200010

14 കാസർപഗാഡ് 2.000 5.000 2.000 2.000 11.000  പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, േള്ളിക്കര
ശ്രീ െവന നരസിഹലു, കൃഷി ഓ ീസർ, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, പ ാൺ നം. 
9846979348, ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ 
നം. 9495431822

24.473 37.724 61.219 23.623 7.341 154.380ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : ടവള്ളരി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019 ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

1 തിരുവനന്തപുരം 1.397 1.863 4.191 1.397 0.466 9.313
ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്, 
കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 0.010 0.010 0.010 0.010 0.040 ഇട്ടിവ ശ്രീ നസീം , കൃഷി ഓ ീസർ, ഇട്ടിവ, പ ാൺ നം. 8281280049

3 േത്തനംതിട്ട 0.025 0.050 0.100 0.050 0.025 0.250 പുല്ലാട്, നീണ്ടിപശ്ശരി
ശ്രീമതി അമ്പിളി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുല്ലാട്, പ ാൺ നം. 9447037987, ശ്രീ സിബി റ്റി., 
നീണ്ടിപശ്ശരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മല്ലപ്പള്ളി, പ ാൺ നം. 9745311595

4 ആലപ്പുഴ 0.250 0.250 0.250 0.250 1.000
വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 2.000 1.500 1.000 1.000 0.500 6.000
ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, 
എരുപത്തമ്പതി, വടകരപ്പതി

ശ്രീ വയാസ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155053, ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
8281155054, ശ്രീമതി ഗീത, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 9946591150

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.200 0.200 0.200 0.400 1.000 േരപ്പ ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101

3.882 3.873 5.751 3.107 0.991 17.603ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : േച്ചമുളക്

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019

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 0.350 0.220 0.310 0.880 അടൂർ
ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ, പ ാൺ നം. 
9446185668

4 ആലപ്പുഴ 0.400 0.400 0.400 0.400 1.600
വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.400 1.800 0.800 0.500 3.500 മുളന്തുരുത്തി
ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 
04842743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000 പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ
ശ്രീ െവന നരസിഹലു, കൃഷി ഓ ീസർ, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, പ ാൺ നം. 
9846979348

1.300 2.700 2.050 1.620 0.310 7.980ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: പകാവൽ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019

ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

നമ്പർ)

Page 10



ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 0.200 0.200 0.200 0.200 0.800
വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 1.000 3.400 0.500 0.500 5.400 മുവാറ്റുപുഴ
ശ്രീമതി സജി പമാൾ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ,  മുവാറ്റുപുഴ, പ ാൺ നം. 
9447665550

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.400 0.400 തിരുവാലി, ോണ്ടിക്കാട്
ശ്രീ ആഷിഖ ്ടി.ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, തിരുവാലി, പ ാൺ നം. 9048609657, 
ശ്രീമതി  ാത്തിമ റഹിയാനത്്ത ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, ോണ്ടിക്കാട്, പ ാൺ 
നം. 9496912178

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 1.000 3.000 1.800 1.600 7.400 പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, േള്ളിക്കര
ശ്രീ െവന നരസിഹലു, കൃഷി ഓ ീസർ, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, പ ാൺ നം. 
9846979348, ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, 
പ ാൺ നം. 9495431822

2.200 6.600 2.500 2.700 0.000 14.000ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: കുമ്പളം

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019 ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

നമ്പർ)

Page 11



ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 7.333 9.777 21.998 7.333 2.444 48.885
ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം, 
ആറ്റിങ്ങൽ, വാമനപുരം

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ 
ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447903617, ശ്രീ ശരത ്െന്ദ്രൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446440930

2 ടകാല്ലം 0.300 0.030 0.100 0.100 0.530 ഇട്ടിവ ശ്രീ നസീം , കൃഷി ഓ ീസർ, ഇട്ടിവ, പ ാൺ നം. 8281280049

3 േത്തനംതിട്ട 0.050 0.050 നീണ്ടിപശ്ശരി
ശ്രീ സിബി റ്റി., നീണ്ടിപശ്ശരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മല്ലപ്പള്ളി, പ ാൺ നം. 
9745311595

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

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 1.700 4.500 1.200 0.800 8.200 േിറവം ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർഗീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631

8 തൃശ്ശൂർ 0.800 0.800 0.800 0.750 0.700 3.850 ോണപഞ്ചരി ആരീ അഭിമനൂ ടി.ആർ., കൃഷി ഓ ീസർ, ോണപഞ്ചരി, പ ാൺ നം. 9496003572

9 ോലക്കാട് 0.500 0.500 1.000 0.500 0.500 3.000
ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, എരുപത്തമ്പതി, 
വടകരപ്പതി

ശ്രീ വയാസ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155053, ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155054, ശ്രീമതി ഗീത, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9946591150

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 1.000 1.000 1.000 2.000 5.000 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 
9446662101

12.633 17.657 27.098 12.483 3.644 73.515ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : ോവയ്ക്ക

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 22.594 30.126 67.783 22.594 7.531 150.629
ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം, 
ആറ്റിങ്ങൽ, വാമനപുരം

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ 
ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, 
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ 
നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447903617, ശ്രീ ശരത ്
െന്ദ്രൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446440930

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട 2.000 1.500 0.500 1.100 3.000 8.100

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

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

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

5 പകാട്ടയം 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിംഗ്, പകാട്ടയം , 
പ ാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 2.000 4.300 0.600 0.400 7.300 േിറവം
ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർഗീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 
9745853631

8 തൃശ്ശൂർ 0.500 0.500 0.450 0.450 0.400 2.300 ോണപഞ്ചരി ആരീ അഭിമനൂ ടി.ആർ., കൃഷി ഓ ീസർ, ോണപഞ്ചരി, പ ാൺ നം. 9496003572

9 ോലക്കാട് 0.500 1.000 0.500 0.500 2.500
ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, എരുപത്തമ്പതി, 
വടകരപ്പതി

ശ്രീ വയാസ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155053, ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155054, ശ്രീമതി ഗീത, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9946591150

10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 2.000 3.000 1.800 1.800 8.600  പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, േള്ളിക്കര
ശ്രീ െവന നരസിഹലു, കൃഷി ഓ ീസർ, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, പ ാൺ നം. 
9846979348, ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, 
പ ാൺ നം. 9495431822

33.094 43.926 75.133 30.344 10.931 193.429ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  േടവലം

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019 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
വള്ളിക്കുന്നം, 
ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

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

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

14 കാസർപഗാഡ് 3.000 5.000 4.000 3.500 15.500
േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ 
ടേരിയ

ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, 
പ ാൺ നം. 9495431822, ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി 
ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

3.500 5.500 4.500 4.000 0.000 17.500ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: േീച്ചിൽ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട 

പ ാൺ നമ്പർ)

Page 14



ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 1.467 1.957 4.402 1.467 0.489 9.783 ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്
ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, 
ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076

2 ടകാല്ലം
3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 0.400 0.400 0.400 0.400 1.600
വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം
6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.300 1.450 0.200 0.200 2.150
േിറവം,അങ്കമാലി, 
പകാതമംഗലം

ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർഗീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 
9745853631, ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അങ്കമാലി, 
പ ാൺ നം. 9497864490 , ശ്രീമതി സിന്ധു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പകാതമംഗലം, പ ാൺ നം. 9388470944

8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.025 0.025 തിരുവാലി, ോണ്ടിക്കാട്
ശ്രീ ആഷിഖ ്ടി.ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, തിരുവാലി, പ ാൺ നം. 9048609657, 
ശ്രീമതി  ാത്തിമ റഹിയാനത്്ത ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, ോണ്ടിക്കാട്, പ ാൺ 
നം. 9496912178

11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 3.000
േയ്യന്നൂർ, പേരാവൂർ, 
തളിപ്പറമ്പ

ശ്രീ നൂറുദ്ദീൻ, കൃഷി അസിസ്റ്ററ്റ ്ഡയറക്ടർ, േയ്യന്നൂർ, പ ാൺ നം. 
8281200138, ശ്രീമതി കശലജ േി.വി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പേരാവൂർ, 
പ ാൺ നം. 8281200333, ശ്രീമതി സപ്ന, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
തളിപ്പറമ്പ, പ ാൺ നം. 8281200010

14 കാസർപഗാഡ് 5.000 6.000 4.000 2.200 17.200
പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, 
േള്ളിക്കര

ശ്രീ െവന നരസിഹലു, കൃഷി ഓ ീസർ, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, പ ാൺ നം. 
9846979348, ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, 
പ ാൺ നം. 9495431822

7.667 10.307 9.502 4.792 1.489 33.758ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : സാലഡ ്ടവള്ളരി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
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 18.495 24.659 55.484 18.495 6.165 123.297 ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം
ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, 
ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, 
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട 0.200 0.300 0.200 0.700 അടൂർ
ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ,് കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ, പ ാൺ നം. 
9446185668

4 ആലപ്പുഴ 0.250 0.250 0.250 0.250 1.000
വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 3.400 6.500 2.800 2.400 15.100 േിറവം,അങ്കമാലി, പകാതമംഗലം

ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർഗീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 
9745853631, ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അങ്കമാലി, 
പ ാൺ നം. 9497864490 , ശ്രീമതി സിന്ധു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പകാതമംഗലം, പ ാൺ നം. 9388470944

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 1.500 2.000 2.500 2.000 8.000
ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, എരുപത്തമ്പതി, 
വടകരപ്പതി

ശ്രീ വയാസ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155053, ശ്രീമതി ശ്രീപദവി, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 8281155054, ശ്രീമതി ഗീത, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ 
നം. 9946591150

10 മലപ്പുറം 0.200 0.200 തിരുവാലി, ോണ്ടിക്കാട്
ശ്രീ ആഷിഖ ്ടി.ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, തിരുവാലി, പ ാൺ നം. 9048609657, 
ശ്രീമതി  ാത്തിമ റഹിയാനത്്ത ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, ോണ്ടിക്കാട്, പ ാൺ 
നം. 9496912178

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 2.000 2.000 3.000 3.000 10.000 േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822, ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ 
നം. 9447237617

25.645 35.409 64.234 26.645 6.365 158.297ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: മത്തൻ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
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 0.948 1.264 2.844 0.948 0.316 6.320 ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്
ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9446393275, ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076

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 കാസർപഗാഡ്

0.948 1.264 2.844 0.948 0.316 6.320ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: മുരിങ്ങ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019 ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, 
പ ാൺ നം. 9446662101

0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 2.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  കറിപവപ്പില

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019 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 100.00 400.00 50.00 150.00 700.00
വട്ടവട, 
കാന്തല്ലൂർ

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

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

100.00 400.00 50.00 150.00 0.00 700.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: ബീൻസ്

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019 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 600.00 2000.00 2000.00 690.00 5290.00 വട്ടവട, കാന്തല്ലൂർ
ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 9496002932, 
ശ്രീ പഗാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9446136232

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

600.00 2000.00 2000.00 690.00 0.00 5290.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  കയാരറ്റ്

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
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 1000.00 3000.00 200.00 300.00 4500.00 വട്ടവട, കാന്തല്ലൂർ
ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 9496002932, 
ശ്രീ പഗാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9446136232

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

1000.00 3000.00 200.00 300.00 0.00 4500.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: കാപബജ്

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019 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 1500.00 200.00 50.00 1750.00
വട്ടവട, 
കാന്തല്ലൂർ

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

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

1500.00 200.00 50.00 0.00 0.00 1750.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: ടവളുത്തുള്ളി

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019 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 1000.00 3000.00 1500.00 500.00 6000.00
വട്ടവട, 
കാന്തല്ലൂർ

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

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

1000.00 3000.00 1500.00 500.00 0.00 6000.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: ഉരുളക്കിഴങ്്ങ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
ആടക 

(ടമട്രിക് ടൺ)
സ്ഥലം

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 11.87 15.82 35.60 11.87 3.96 79.12
ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്, 
കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ ആെണി 
പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 0.10 0.20 0.20 0.20 0.70 ടനടുവത്തൂർ ശ്രീ ഹരീഷ ്ബി. എസ്, കൃഷി ഓ ീസർ, ടനടുവത്തൂർ, പ ാൺ നം. 9447905620

3 േത്തനംതിട്ട 1.50 2.00 1.00 4.50 അടൂർ ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ, പ ാൺ നം. 9446185668

4 ആലപ്പുഴ 0.60 0.60 0.60 0.60 2.40
വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 50.00 50.00 കട്ടപ്പന
ശ്രീമതി സൂസൻ ബഞ്ചമിൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കട്ടപ്പന, പ ാൺ നം. 9447980027, 
ശ്രീ പ്രിൻസ് മാതൂ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കട്ടപ്പന, പ ാൺ നം. 9447379963

7 എറണാകുളം 6.00 10.80 4.20 3.20 24.20
േിറവം,അങ്കമാലി, 
പകാതമംഗലം

ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർഗീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി 
ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 9497864490 , ശ്രീമതി സിന്ധു, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പകാതമംഗലം, പ ാൺ നം. 9388470944

8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 1.00 1.00 തിരുവാലി, ോണ്ടിക്കാട്
ശ്രീ ആഷിഖ ്ടി.ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, തിരുവാലി, പ ാൺ നം. 9048609657, ശ്രീമതി  ാത്തിമ 
റഹിയാനത്്ത ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, ോണ്ടിക്കാട്, പ ാൺ നം. 9496912178

11 പകാഴിപക്കാട് 1.00 1.00 താമരപശ്ശരി ശ്രീ ഷിപജാ ടക.എ., കൃഷി ഓ ീസർ, താമരപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 9497515414

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
േയ്യന്നൂർ, പേരാവൂർ, 
തളിപ്പറമ്പ

ശ്രീ നൂറുദ്ദീൻ, കൃഷി അസിസ്റ്ററ്റ ്ഡയറക്ടർ, േയ്യന്നൂർ, പ ാൺ നം. 8281200138, ശ്രീമതി കശലജ 
േി.വി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പേരാവൂർ, പ ാൺ നം. 8281200333, ശ്രീമതി സപ്ന, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, തളിപ്പറമ്പ, പ ാൺ നം. 8281200010

14 കാസർപഗാഡ് 1.00 2.00 1.20 1.50 5.70 േരപ്പ ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101

23.07 83.42 42.80 20.37 4.96 174.62ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: പെന

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 10.66 14.21 31.97 10.66 3.55 71.04
ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്, 
കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ 
ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട 1.95 1.95 അടൂർ ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ, പ ാൺ നം. 9446185668

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

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 
9446662101

11.66 15.21 34.92 11.66 3.55 76.99ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: പെമ്്പ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
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 0.12 0.16 0.35 0.12 0.04 0.78
ോറശ്ശാല, 
ടനടുമങ്ങാട്

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9446393275, ശ്രീ ആെണി പറാസ്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ 
നം. 9446378076

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 കാസർപഗാഡ്

0.12 0.16 0.35 0.12 0.04 0.78

ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓ ീസർ 
(പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട 

പ ാൺ നമ്പർ)

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: കറിനാരങ്ങ

ക്രമ. 
നം.

േച്ചക്കറി 
ഇനങ്ങൾ

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019 ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 95.66 127.55 286.99 95.66 31.89 637.75 ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം, ആറ്റിങ്ങൽ

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ ആെണി പറാസ്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9447903617

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട 4.00 10.00 14.00 അടൂർ ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ, പ ാൺ നം. 9446185668

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

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

5 പകാട്ടയം 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിംഗ്, പകാട്ടയം , പ ാൺ നം. 
9446960187

6 ഇടുക്കി 300.00 800.00 50.00 50.00 1200.00 കട്ടപ്പന
ശ്രീമതി സൂസൻ ബഞ്ചമിൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കട്ടപ്പന, പ ാൺ നം. 9447980027, ശ്രീ 
പ്രിൻസ് മാതൂ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കട്ടപ്പന, പ ാൺ നം. 9447379963

7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്
10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട് 1.00 1.00 താമരപശ്ശരി ശ്രീ ഷിപജാ ടക.എ., കൃഷി ഓ ീസർ, താമരപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 9497515414

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 േയ്യന്നൂർ, പേരാവൂർ, തളിപ്പറമ്പ
ശ്രീ നൂറുദ്ദീൻ, കൃഷി അസിസ്റ്ററ്റ ്ഡയറക്ടർ, േയ്യന്നൂർ, പ ാൺ നം. 8281200138, ശ്രീമതി കശലജ 
േി.വി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പേരാവൂർ, പ ാൺ നം. 8281200333, ശ്രീമതി സപ്ന, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, തളിപ്പറമ്പ, പ ാൺ നം. 8281200010

14 കാസർപഗാഡ് 10.00 10.00 10.00 5.00 35.00  േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക.എ., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, ശ്രീ പ്രപമാദ് 
കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

414.66 943.55 361.99 155.66 33.89 1909.75ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : പനന്ത്രക്കായ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019 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 3.30 4.40 9.90 3.30 1.10 22.00 ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്
ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 0.40 0.40 0.40 0.40 1.60
വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം
6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 7.00 14.50 4.20 3.20 28.90
േിറവം,അങ്കമാലി, 
പകാതമംഗലം

ശ്രീ  ിലിപ്പ ്വർഗീസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
േിറവം, പ ാൺ നം. 9745853631, ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 
9497864490 , ശ്രീമതി സിന്ധു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പകാതമംഗലം, പ ാൺ നം. 9388470944

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00  പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, 
പ ാൺ നം. 9447237617

11.20 19.80 15.00 7.40 1.10 54.50ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: കറിക്കായ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019 ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 8.75 11.67 26.25 8.75 2.92 58.34 ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം, ആറ്റിങ്ങൽ

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, 
ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9446378076, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ 
നം. 9388950185, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9447903617

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട 0.005 0.025 0.030 0.035 0.050 0.145 പുല്ലാട്
ശ്രീമതി അമ്പിളി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുല്ലാട്, പ ാൺ നം. 
9447037987

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, 
പ ാൺ നം. 9446662101

9.26 12.19 26.78 9.29 2.97 60.49ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: ഇഞ്ചി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
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 0.10 0.10 0.10 0.10 0.40
വള്ളിക്കുന്നം, ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, ടവണ്മണി, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.02 0.02 തിരുവാലി, ോണ്ടിക്കാട്
ശ്രീ ആഷിഖ ്ടി.ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, തിരുവാലി, പ ാൺ നം. 9048609657, ശ്രീമതി 
 ാത്തിമ റഹിയാനത്്ത ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, ോണ്ടിക്കാട്, പ ാൺ നം. 9496912178

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 1.00 1.00 1.00 2.00 5.00 പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ ശ്രീ െവന നരസിഹലു, കൃഷി ഓ ീസർ, പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ, പ ാൺ നം. 9846979348

1.10 1.10 1.10 2.12 0.00 5.42ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  ചുരയ്ക്ക

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
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 24.99 33.32 74.97 24.99 8.33 166.61

ോറശ്ശാല, 
ടനടുമങ്ങാട്, 
കഴക്കൂട്ടം, 
ആറ്റിങ്ങൽ

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9446393275, ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ നൗഷാദ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447903617

2 ടകാല്ലം
3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00

വള്ളിക്കുന്നം, 
ോലപമൽ, 
നൂറനാട്, 
ടവണ്മണി, 
കഞ്ഞിക്കുഴി

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

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

25.49 33.82 75.47 25.49 8.33 168.61ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: ോളയംപകാടൻ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
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 6.63 8.85 19.90 6.63 2.21 44.23
ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്, 
കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, 
ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9446378076, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ 
നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.20 0.20 0.40 0.20 1.00 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, 
പ ാൺ നം. 9446662101

6.83 9.05 20.30 6.83 2.21 45.23ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: പറാബസ്റ്റ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

നമ്പർ)

Page 32



ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 15.45 20.60 46.35 15.45 5.15 103.00
ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്, 
കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ 
ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം

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

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

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

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 2.00 2.00 4.00 2.00 10.00 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 
9446662101

19.95 23.10 51.85 17.95 5.15 118.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  ഞാലിപ്പൂവൻ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019 ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

Page 33



ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 12.17 16.22 36.50 12.17 4.06 81.12 ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം
ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ ആെണി പറാസ്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 0.30 0.32 0.30 0.35 1.27 എഴുപകാൺ ശ്രീ സജി ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, എഴുപകാൺ, പ ാൺ നം. 9447341821

3 േത്തനംതിട്ട 14.00 12.00 5.00 31.00 അടൂർ ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ, പ ാൺ നം. 9446185668

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

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

5 പകാട്ടയം 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മാർക്കറ്റിംഗ,് പകാട്ടയം , പ ാൺ നം. 
9446960187

6 ഇടുക്കി
7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ
9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 5.00 5.00 തിരുവാലി, ോണ്ടിക്കാട്
ശ്രീ ആഷിഖ ്ടി.ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, തിരുവാലി, പ ാൺ നം. 9048609657, ശ്രീമതി  ാത്തിമ 
റഹിയാനത്്ത ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, ോണ്ടിക്കാട്, പ ാൺ നം. 9496912178

11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 2.00 2.00 4.00 4.00 12.00 േരപ്പ ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101

30.47 20.54 54.80 23.52 9.06 138.39ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: മരച്ചീനി

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
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 2.00 6.50 4.20 3.10 15.80 പൂതൃക്ക
ശ്രീ ഉണ്ണിപമാൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പൂതൃക്ക, പ ാൺ 
നം. 7510766107

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

2.00 6.50 4.20 3.10 0.00 15.80

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

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  കകതച്ചക്ക

ക്രമ. നം. േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ

ടസപ്റ്റ്റംബർ 2019
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം

Page 35



No^v FUn-äÀ: {ioaXn B³kn tPm¬, Irjn BUo-jvWÂ Ub-d-IvSÀ, (^mw-kv, _tbm-Kymkv & shPn-ä-_nÄ) 

FUn-äÀ: {ioa-Xn. joe BÀ.,      Irjn tPmbnâ v Ub-d-IvSÀ       (sh-Pn-ä-_nÄ skÂ)

t^m¬:  0471- þ 2303480                                                     Cþ-sa-bnÂ þ vcagridir@gmail.com




