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ക്രമ 
നം.

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

ആവശയം
മിച്ചം

1 െീര 0.892 4.800 1.300 5.000 11.992 7.510 4.482

2 ടവണ്ട 0.594 1.200 22.000 1.770 0.455 0.280 1.500 6.500 34.299 37.483

3 വഴുതന 0.602 0.030 1.000 15.000 1.663 3.000 21.295 11.748 9.547

4 േയർ 0.654 0.500 0.300 2.000 45.000 4.550 0.370 0.320 1.750 55.444 26.435 29.009

5 തക്കാളി 0.120 8.400 0.615 2.000 11.135 98.005

6 ടവള്ളരി 1.050 2.100 4.650 0.100 0.250 1.500 4.500 14.150 50.920

7 േച്ചമുളക് 0.592 0.070 8.000 0.725 0.150 9.537 36.170

8 പകാവൽ 0.300 12.200 0.994 13.494 17.538

9 കുമ്പളം 1.550 2.000 0.900 5.710 1.400 0.400 1.500 5.750 19.210 29.855

10 ോവയ്ക്ക 0.825 0.390 2.000 12.200 1.870 1.000 1.500 4.250 24.035 19.129 4.906

11 േടവലം 0.618 4.600 4.000 66.000 4.410 0.350 1.500 2.000 83.478 28.587 54.891

12 േീച്ചിൽ 1.350 2.600 3.950 1.620 2.330

13 സാലഡ ്ടവള്ളരി 0.150 2.100 0.050 0.100 5.050 7.450 15.001

14 മത്തൻ 2.000 23.000 3.900 0.300 2.700 31.900 35.779

15 കറിപവപ്പില 0.040 0.040 5.750

16 ബീൻസ് 8.000 8.000 26.441

17 കയാരറ്റ് 36.000 36.000 45.647

18 കാപബജ് 50.000 50.000 37.206 12.794

19 ഉരുളക്കിഴങ്്ങ 8.000 8.000 70.871

20 പെന 0.610 1.750 1.000 8.000 7.630 1.250 4.300 0.500 8.000 33.040 33.475

21 പെമ്്പ 0.500 3.000 2.000 1.150 1.320 7.970 13.187

22 പനന്ത്രക്കായ 5.560 2.940 5.000 8.000 42.000 17.100 1.250 2.000 0.500 6.000 12.750 103.100 66.888 36.212

23 കറിക്കായ 1.000 4.000 5.500 1.400 3.200 15.100 19.907

24 ഇഞ്ചി 1.760 2.000 3.760 21.140

25 ചുരയ്ക്ക 6.850 0.020 6.870 3.020 3.850

26 ോളയംപകാടൻ 1.000 4.000 5.000 26.159

27 പറാബസ്റ്റ 1.000 4.000 5.000 15.520

28 ഞാലിപ്പൂവൻ 1.000 3.000 4.000 4.000 7.500 19.500 12.556 6.944

29 മരച്ചീനി 5.000 30.000 12.000 42.000 10.300 2.000 10.000 111.300 47.390 63.910

30 കകതച്ചക്ക 4.800 4.800 10.180

31 കൂർക്ക 25.000 25.000 25.000

16.266 11.220 50.950 54.000 305.700 102.000 96.647 31.125 2.350 10.820 1.250 0.000 13.500 88.020 783.848 871.117 253.875

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ
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ഒന്നാം വാരം രണ്ടാം വാരം മൂന്നാം വാരം നാലാം വാരം അഞ്ചാം വാരം

1 െീര 1.170 2.775 2.780 2.582 2.685 11.992
2 ടവണ്ട 2.600 8.090 8.298 7.995 7.316 34.299
3 വഴുതന 1.350 5.515 5.478 4.027 4.925 21.295
4 േയർ 5.160 12.850 12.733 12.905 11.796 55.444
5 തക്കാളി 0.900 2.610 2.400 2.725 2.500 11.135
6 ടവള്ളരി 0.760 3.260 3.210 3.260 3.660 14.150
7 േച്ചമുളക് 1.120 2.330 2.283 2.295 1.509 9.537
8 പകാവൽ 0.200 3.279 3.205 3.305 3.505 13.494
9 കുമ്പളം 0.600 5.350 5.140 4.430 3.690 19.210
10 ോവയ്ക്ക 0.810 6.225 5.470 6.205 5.325 24.035
11 േടവലം 6.400 19.935 18.288 19.140 19.715 83.478
12 േീച്ചിൽ 0.100 0.800 0.800 1.350 0.900 3.950
13 സാലഡ ്ടവള്ളരി 0.450 1.535 2.045 1.685 1.735 7.450
14 മത്തൻ 3.200 7.100 7.650 7.000 6.950 31.900
15 കറിപവപ്പില 0.010 0.010 0.010 0.010 0.040
16 ബീൻസ് 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
17 കയാരറ്റ് 10.000 10.000 8.000 8.000 36.000
18 കാപബജ് 15.000 15.000 10.000 10.000 50.000
19 ഉരുളക്കിഴങ്്ങ 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
20 പെന 0.800 9.200 8.800 6.250 7.990 33.040
21 പെമ്്പ 0.020 1.100 3.950 1.400 1.500 7.970
22 പനന്ത്രക്കായ 5.010 27.370 26.130 22.840 21.750 103.100
23 കറിക്കായ 0.400 4.000 3.800 3.400 3.500 15.100
24 ഇഞ്ചി 0.750 0.560 1.250 1.200 3.760
25 ചുരയ്ക്ക 1.520 1.400 1.450 2.500 6.870
26 ോളയംപകാടൻ 0.200 1.200 1.200 1.200 1.200 5.000
27 പറാബസ്റ്റ 0.200 1.200 1.200 1.200 1.200 5.000
28 ഞാലിപ്പൂവൻ 0.700 4.200 5.200 4.200 5.200 19.500
29 മരച്ചീനി 3.010 31.050 31.700 24.940 20.600 111.300
30 കകതച്ചക്ക 1.400 1.200 1.300 0.900 4.800
31 മറ്റിനങ്ങൾ 5.000 5.000 5.000 10.000 25.000

35.160 198.654 198.930 175.344 175.761 783.848ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ
േച്ചക്കറി വികസന േദ്ധതി 2019-20

ക്രമ.
 നം.

േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ
നവംബർ 2019 ആടക (ടമട്രിക് 

ടൺ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.170 0.175 0.180 0.182 0.185 0.892

ോറശ്ശാല, 
േള്ളിച്ചൽ, 
ടനയ്യാറ്റിൻകര, 
ടനടുമങ്ങാട്

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ 
ജയറാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447461320, ശ്രീ 
ബാലെന്ദ്രൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447246201, ശ്രീ 
ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം 0.800 1.000 1.000 1.000 1.000 4.800
മാടപ്പള്ളി, ഉഴവൂർ, 
കടുത്തുരുത്തി

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

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.400 0.400 0.200 0.300 1.300
മഞ്ഞപ്ര,  മലയാറ്റൂർ, 
മണീട്, മുളന്തുരുത്തി, 
പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 
9497864490, ശ്രീമതി ലത, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കീഴ്മാട്, പ ാൺ നം. 
04842679001,  ശ്രീമതി സൂസൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പകാതമംഗലം, 
പ ാൺ നം. 04852826004, ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 04842743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.200 1.200 1.200 1.200 1.200 5.000
േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ 
ടേരിയ, പമപഗ്രൽ 
പുത്തൂർ

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

1.170 2.775 2.780 2.582 2.685 11.992ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: െീര

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.100 0.120 0.123 0.125 0.126 0.594 ോ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 0.400 0.600 0.200 0.000 1.200 േ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 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 22.000 ോമ്പാടി
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (മാർക്കറ്റിംഗ്), 
പ ാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.400 0.500 0.400 0.470 1.770
കറുകുറ്റി, കാലടി, ഉദയംപേരൂർ, 
എടക്കാട്ടുവയൽ, പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 
9497864490, ശ്രീമതി ലത, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കീഴ്മാട്, പ ാൺ 
നം. 04842679001,  ശ്രീമതി സൂസൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പകാതമംഗലം, പ ാൺ നം. 04852826004, ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 04842743801

8 തൃശ്ശൂർ 0.100 0.005 0.200 0.150 0.455 ടകാരട്ടി
ശ്രീമതി െിത്ര ഗംഗാധരൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടകാരട്ടി, പ ാൺ നം. 
9539914804

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.070 0.070 0.070 0.070 0.280 തിരുവാലി, ോണ്ടിക്കാട്
ശ്രീ ആഷിഖ ്ടി.ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, തിരുവാലി കൃഷിഭവൻ, പ ാൺ നം. 
9048609657, ശ്രീമതി സുമയ്യ, ോട്ടപശ്ശരി കൃഷി ഓ ീസർ, ോണ്ടിക്കാട് 
കൃഷിഭവൻ, പ ാൺ നം. 9496912178

11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 0.500 0.500 0.500 1.500 പേരാവൂർ
ശ്രീമതി കഷലജ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പേരാവൂർ, പ ാൺ നം. 
8281200333

14 കാസർപഗാഡ് 0.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6.500
േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പമപഗ്രൽ 
പുത്തൂർ

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

2.600 8.090 8.298 7.995 7.316 34.299ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: ടവണ്ട

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.100 0.105 0.112 0.115 0.170 0.602 ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്
ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ 
ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076

2 ടകാല്ലം 0.010 0.010 0.010 0.000 0.030 േത്തനാപുരം
ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701

3 േത്തനംതിട്ട 0.600 0.400 1.000 േ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 1.000 4.000 4.000 3.000 3.000 15.000 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (മാർക്കറ്റിംഗ)്, പ ാൺ നം. 
9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.400 0.256 0.402 0.605 1.663 അങ്കമാലി, കീഴ്മാട്, മണീട്, മുളന്തുരുത്തി, പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 
9497864490, ശ്രീമതി ലത, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കീഴ്മാട്, പ ാൺ നം. 
04842679001,  ശ്രീമതി സൂസൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പകാതമംഗലം, 
പ ാൺ നം. 04852826004, ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 04842743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.250 1.000 0.500 0.500 0.750 3.000 പുല്ലൂർ ടേരിയ ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

1.350 5.515 5.478 4.027 4.925 21.295ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : വഴുതന

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.100 0.110 0.113 0.215 0.116 0.654 ോറശ്ശാല, കഴക്കൂട്ടം, ടനടുമങ്ങാട്
ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185, ശ്രീ ആെണി 
പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076

2 ടകാല്ലം 0.010 0.160 0.170 0.160 0.500 കമലം, േത്തനാപുരം
ശ്രീമതി െിത്ര, കൃഷി ഓ ീസർ, കമലം, പ ാൺ നം. 9446325705, ശ്രീ 
പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701

3 േത്തനംതിട്ട 0.200 0.100 0.300 പകാന്നി, േത്തനംതിട്ട, അടൂർ

ശ്രീ പമാഹൻ ശങ്കർ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പകാന്നി, പ ാൺ നം. 8848198817, 
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 സൂസൻപജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242, ശ്രീ 
വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി 
ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 45.000 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (മാർക്കറ്റിംഗ്), പ ാൺ നം. 
9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 1.200 1.150 1.350 0.850 4.550
മഞ്ഞപ്ര,  മലയാറ്റൂർ, കാലടി, കീഴ്മാട്, പകാതമംഗലം, 
ഉദയംപേരൂർ, എടക്കാട്ടുവയൽ, പൊറ്റാനിക്കര

ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 9497864490, 
ശ്രീമതി ലത, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കീഴ്മാട്, പ ാൺ നം. 04842679001,  
ശ്രീമതി സൂസൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പകാതമംഗലം, പ ാൺ നം. 
04852826004, ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 
04842743801

8 തൃശ്ശൂർ 0.100 0.120 0.150 0.370 ടകാരട്ടി ശ്രീമതി െിത്ര ഗംഗാധരൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടകാരട്ടി, പ ാൺ നം. 9539914804

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.080 0.080 0.080 0.080 0.320 തിരുവാലി, ോണ്ടിക്കാട്
ശ്രീ ആഷിഖ ്ടി.ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, തിരുവാലി കൃഷിഭവൻ, പ ാൺ നം. 
9048609657, ശ്രീമതി സുമയ്യ, ോട്ടപശ്ശരി കൃഷി ഓ ീസർ, ോണ്ടിക്കാട് കൃഷിഭവൻ, 
പ ാൺ നം. 9496912178

11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.050 0.500 0.500 0.450 0.250 1.750 േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, 
ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

5.160 12.850 12.733 12.905 11.796 55.444ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: േയർ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.120 0.120 കഴക്കൂട്ടം
ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം 0.400 2.000 2.000 2.000 2.000 8.400
ജില്ലയിൽ 
എല്ലായിടത്തും

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

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.210 0.100 0.205 0.100 0.615 അങ്കമാലി, കീഴ്മാട്
ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, 
പ ാൺ നം. 9497864490, ശ്രീമതി ലത, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കീഴ്മാട്, പ ാൺ നം. 04842679001

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.500 0.400 0.300 0.400 0.400 2.000

ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, 
എരുപത്തമ്പതി, 
വടകരപ്പതി, 
ടേരുമാട്ടി

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, ശ്രീമതി ലിബി ആെണി, കൃഷി ഓ ീസർ, 
പ ാൺ നം. 9446235380

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

0.900 2.610 2.400 2.725 2.500 11.135

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

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: തക്കാളി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 2019 ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 1.050 ോറശ്ശാല, േള്ളിച്ചൽ, ടനയ്യാറ്റിൻകര
ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ 
ജയറാം, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447461320, ശ്രീ 
ബാലെന്ദ്രൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447246201

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം 0.100 0.500 0.500 0.500 0.500 2.100 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (മാർക്കറ്റിംഗ)്, പ ാൺ 
നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.950 1.000 1.250 1.450 4.650 അങ്കമാലി, എടക്കാട്ടുവയൽ, മുളന്തുരുത്തി

ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 
9497864490, ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ 
നം. 04842743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

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

11 പകാഴിപക്കാട് 0.250 0.250 മാവൂർ ശ്രീമതി റുബീന,ക കൃഷി ഓ ീസർ, മാവൂർ, പ ാൺ നം. 9497149439

12 വയനാട് 0.000

13 കണ്ണൂർ 0.500 0.500 0.500 0.000 1.500 പേരാവൂർ
ശ്രീമതി കഷലജ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പേരാവൂർ, പ ാൺ നം. 
8281200333

14 കാസർപഗാഡ് 0.450 1.000 0.750 0.800 1.500 4.500 േള്ളിക്കര, േരപ്പ, കാഞ്ഞങ്ങാട്

ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822, ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101, ശ്രീ ദിപനശൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, 
പ ാൺ നം. 9497047070

0.760 3.260 3.210 3.260 3.660 14.150ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : ടവള്ളരി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.100 0.160 0.108 0.110 0.114 0.592 ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്
ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076

2 ടകാല്ലം 0.010 0.020 0.020 0.020 0.070 േത്തനാപുരം ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 8.000 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (മാർക്കറ്റിംഗ്), പ ാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.110 0.105 0.155 0.355 0.725
ഉദയംപേരൂർ, അങ്കമാലി, 
പൊറ്റാനിക്കര, കീഴ്മാട്

ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 9497864490, ശ്രീമതി ലത, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കീഴ്മാട്, പ ാൺ നം. 04842679001,  ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 04842743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.020 0.050 0.050 0.010 0.020 0.150 േള്ളിക്കര, േരപ്പ, കാഞ്ഞങ്ങാട്
ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി 
ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101, ശ്രീ ദിപനശൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ്, 
കാഞ്ഞങ്ങാട്, പ ാൺ നം. :9497047070

1.120 2.330 2.283 2.295 1.509 9.537ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : േച്ചമുളക്

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.200 0.100 0.300 അടൂർ
ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ, പ ാൺ നം. 
9446185668

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം 0.200 3.000 3.000 3.000 3.000 12.200 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (മാർക്കറ്റിംഗ)്, പ ാൺ 
നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.079 0.105 0.305 0.505 0.994 മുളന്തുരുത്തി, മഞ്ഞപ്ര, കീഴ്മാട്

ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 
9497864490, ശ്രീമതി ലത, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കീഴ്മാട്, പ ാൺ നം. 
04842679001, ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, 
പ ാൺ നം. 04842743801

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

0.200 3.279 3.205 3.305 3.505 13.494ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: പകാവൽ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.650 0.500 0.400 1.550 േത്തനംതിട്ട
ശ്രീ പജാർജ്്ജ പബാബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േത്തനംതിട്ട, പ ാൺ നം. 
9446286546

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 സൂസൻപജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 
9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 
9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, 
പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം 0.100 0.200 0.200 0.200 0.200 0.900 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (മാർക്കറ്റിംഗ്), പ ാൺ 
നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 1.600 1.640 1.130 1.340 5.710
അങ്കമാലി, മുളന്തുരുത്തി, കീഴ്മാട്, 
പകാതമംഗലം

ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 
9497864490, ശ്രീമതി ലത, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കീഴ്മാട്, പ ാൺ നം. 
04842679001,  ശ്രീമതി സൂസൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പകാതമംഗലം, 
പ ാൺ നം. 04852826004, ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 04842743801

8 തൃശ്ശൂർ 0.300 0.500 0.400 0.200 1.400 ടകാരട്ടി ശ്രീമതി െിത്ര ഗംഗാധരൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടകാരട്ടി, പ ാൺ നം. 9539914804

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.100 0.100 0.100 0.100 0.400 തിരുവാലി, ോണ്ടിക്കാട്
ശ്രീ ആഷിഖ ്ടി.ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, തിരുവാലി കൃഷിഭവൻ, പ ാൺ നം. 
9048609657, ശ്രീമതി സുമയ്യ, ോട്ടപശ്ശരി കൃഷി ഓ ീസർ, ോണ്ടിക്കാട് 
കൃഷിഭവൻ, പ ാൺ നം. 9496912178

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 0.500 0.500 0.500 1.500 പേരാവൂർ
ശ്രീമതി കഷലജ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പേരാവൂർ, പ ാൺ നം. 
8281200333

14 കാസർപഗാഡ് 0.500 1.500 1.200 1.200 1.350 5.750 േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ, േരപ്പ

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

0.600 5.350 5.140 4.430 3.690 19.210ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : കുമ്പളം

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.100 0.115 0.120 0.125 0.365 0.825 ോറശ്ശാല, ടനടുമങ്ങാട്
ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ 
ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076

2 ടകാല്ലം 0.010 0.110 0.130 0.130 0.010 0.390 കുളത്തൂപ്പുഴ, േത്തനാപുരം
ശ്രീ അനിൽ, കൃഷി ഓ ീസർ, കുളത്തൂപ്പുഴ, പ ാൺ നം. 9447106841, ശ്രീ 
പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701

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 
സൂസൻപജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242, ശ്രീ വി. 
അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി 
എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം 0.200 3.000 3.000 3.000 3.000 12.200 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (മാർക്കറ്റിംഗ)്, പ ാൺ നം. 
9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.250 0.470 0.500 0.650 1.870 അങ്കമാലി, മുളന്തുരുത്തി
ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 9497864490, 
ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 04842743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.250 0.250 0.250 0.250 1.000 പവങ്ങര ശ്രീ നജീബ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പവങ്ങര, പ ാൺ നം. 9495379773

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 0.500 0.500 0.500 1.500 പേരാവൂർ ശ്രീമതി കഷലജ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പേരാവൂർ, പ ാൺ നം. 8281200333

14 കാസർപഗാഡ് 0.250 1.500 0.500 1.200 0.800 4.250 േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ, േരപ്പ
ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, ശ്രീ 
പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617, ശ്രീമതി 
സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101

0.810 6.225 5.470 6.205 5.325 24.035ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : ോവയ്ക്ക

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.100 0.125 0.128 0.130 0.135 0.618 ോ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 1.200 0.400 1.000 2.000 4.600 േ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 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 സൂസൻപജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 
9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 
9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ 
നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം 6.000 15.000 15.000 15.000 15.000 66.000 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (മാർക്കറ്റിംഗ)്, പ ാൺ 
നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 1.060 0.910 1.310 1.130 4.410
അങ്കമാലി, മുളന്തുരുത്തി, കീഴ്മാട്, 
പകാതമംഗലം

ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 
9497864490, ശ്രീമതി ലത, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കീഴ്മാട്, പ ാൺ നം. 
04842679001, ശ്രീമതി സൂസൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പകാതമംഗലം, 
പ ാൺ നം. 04852826004, ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 04842743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.100 0.050 0.100 0.050 0.050 0.350
ടകാഴിഞ്ഞാമ്പാറ, എരുപത്തമ്പതി, 
വടകരപ്പതി, ടേരുമാട്ടി

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, ശ്രീമതി ലിബി ആെണി, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9446235380

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 0.500 0.500 0.500 1.500 പേരാവൂർ
ശ്രീമതി കഷലജ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പേരാവൂർ, പ ാൺ നം. 
8281200333

14 കാസർപഗാഡ് 0.200 1.000 0.250 0.150 0.400 2.000 േള്ളിക്കര
ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822

6.400 19.935 18.288 19.140 19.715 83.478ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  േടവലം

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.300 0.300 0.350 0.400 1.350 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 0.100 0.500 0.500 1.000 0.500 2.600
േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ 
ടേരിയ, പമപഗ്രൽ 
പുത്തൂർ

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

0.100 0.800 0.800 1.350 0.900 3.950ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: േീച്ചിൽ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.150 0.150 കഴക്കൂട്ടം ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം 0.100 0.500 0.500 0.500 0.500 2.100 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (മാർക്കറ്റിംഗ)്, പ ാൺ 
നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.010 0.020 0.010 0.010 0.050 പകാതമംഗലം
ശ്രീമതി സൂസൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പകാതമംഗലം, പ ാൺ നം. 
04852826004

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.025 0.025 0.025 0.025 0.100 ോണ്ടിക്കാട്
ശ്രീമതി സുമയ്യ, ോട്ടപശ്ശരി കൃഷി ഓ ീസർ, ോണ്ടിക്കാട് കൃഷിഭവൻ, പ ാൺ 
നം. 9496912178

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.350 1.000 1.500 1.000 1.200 5.050
േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ, 
പമപഗ്രൽ പുത്തൂർ

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

0.450 1.535 2.045 1.685 1.735 7.450ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: സാലഡ ്ടവള്ളരി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 സൂസൻപജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, 
പ ാൺ നം. 9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, 
പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, 
കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

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

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 1.000 1.050 0.900 0.950 3.900 അങ്കമാലി
ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 
9497864490

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.100 0.100 0.100 0.300 തിരുവാലി, ോണ്ടിക്കാട്
ശ്രീ ആഷിഖ ്ടി.ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, തിരുവാലി കൃഷിഭവൻ, പ ാൺ നം. 
9048609657, ശ്രീമതി സുമയ്യ, ോട്ടപശ്ശരി കൃഷി ഓ ീസർ, ോണ്ടിക്കാട് 
കൃഷിഭവൻ, പ ാൺ നം. 9496912178

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.200 0.500 1.000 0.500 0.500 2.700 േള്ളിക്കര
ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 
9495431822

3.200 7.100 7.650 7.000 6.950 31.900ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: മത്തൻ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 േത്തനാപുരം
ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ 
നം. 9446121701

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  കറിപവപ്പില

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 കാന്തല്ലൂർ
ശ്രീ പഗാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9496002931

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: ബീൻസ്

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 10.00 10.00 8.00 8.00 36.00 കാന്തല്ലൂർ, വട്ടവട
ശ്രീ പഗാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9496002931, ശ്രീ ടക. മുരുകൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ 
നം. 9383471063

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

0.00 10.00 10.00 8.00 8.00 36.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  കയാരറ്റ്

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 15.00 15.00 10.00 10.00 50.00 കാന്തല്ലൂർ, വട്ടവട
ശ്രീ പഗാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 
9496002931, ശ്രീ ടക. മുരുകൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ 
നം. 9383471063

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

0.00 15.00 15.00 10.00 10.00 50.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: കാപബജ്

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00
കാന്തല്ലൂർ, 
വട്ടവട

ശ്രീ പഗാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓ ീസർ, പ ാൺ 
നം. 9496002931, ശ്രീ ടക. മുരുകൻ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, പ ാൺ നം. 9383471063

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: ഉരുളക്കിഴങ്്ങ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.10 0.10 0.10 0.21 0.10 0.61 ോറശ്ശാല, കഴക്കൂട്ടം
ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീമതി 
ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9388950185

2 ടകാല്ലം 0.45 0.45 0.45 0.40 1.75
ടനടുവത്തൂർ, ഇട്ടിവ, 
േത്തനാപുരം

ശ്രീ ബി.എസ്. ഹരീഷ,് കൃഷി ഓ ീസർ, ടനടുവത്തൂർ, പ ാൺ നം. 9447905620, ശ്രീ നസീം , 
കൃഷി ഓ ീസർ, ഇട്ടിവ, പ ാൺ നം. 8281280049, ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701

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

4 ആലപ്പുഴ 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00
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 
സൂസൻപജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, 
കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി 
ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം
6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 2.15 2.30 1.59 1.59 7.63
അങ്കമാലി, മുളന്തുരുത്തി, 
കീഴ്മാട്, പകാതമംഗലം

ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 9497864490, ശ്രീമതി 
ലത, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കീഴ്മാട്, പ ാൺ നം. 04842679001,  ശ്രീമതി സൂസൻ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പകാതമംഗലം, പ ാൺ നം. 04852826004, ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 04842743801

8 തൃശ്ശൂർ 0.30 0.25 0.30 0.40 1.25 ടകാരട്ടി ശ്രീമതി െിത്ര ഗംഗാധരൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടകാരട്ടി, പ ാൺ നം. 9539914804

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.70 1.20 1.20 1.20 4.30
തിരുവാലി, ോണ്ടിക്കാട്, 
ഊരകം, കണ്ണമംഗലം, 
എ.ആർ. നഗർ

ശ്രീ ആഷിഖ ്ടി.ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, തിരുവാലി കൃഷിഭവൻ, പ ാൺ നം. 9048609657, ശ്രീമതി 
സുമയ്യ, ോട്ടപശ്ശരി കൃഷി ഓ ീസർ, ോണ്ടിക്കാട് കൃഷിഭവൻ, പ ാൺ നം. 9496912178, ശ്രീ 
ജംഷീദ് ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, കണ്ണമംഗലം, പ ാൺ നം. 7025313100, ടമഹ്ററുന്നീസ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, ഊരകം, പ ാൺ നം. 7559820925, ശ്രീമതി കശലജ, കൃഷി ഓ ീസർ, എ.ആർ. 
നഗർ, പ ാൺ നം. 9447681218

11 പകാഴിപക്കാട് 0.50 0.50 തലക്കുളത്തൂർ ശ്രീ രൂേക്, കൃഷി ഓ ീസര് , തലക്കുളത്തൂർ, പ ാൺ നം. 9495911999

12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.00 2.50 1.50 0.50 3.50 8.00 പുല്ലൂർ ടേരിയ, േരപ്പ
ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617, ശ്രീമതി 
സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101

0.80 9.20 8.80 6.25 7.99 33.04ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: പെന

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.10 0.10 0.15 0.15 0.50 േത്തനാപുരം ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 9446121701

3 േത്തനംതിട്ട 3.00 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 
സൂസൻപജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242, ശ്രീ വി. 
അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി 
എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 0.30 0.25 0.25 0.35 1.15 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 0.02 0.20 0.10 0.50 0.50 1.32 േരപ്പ
ശ്രീമതി സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 
9446662101

0.02 1.10 3.95 1.40 1.50 7.97ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: പെമ്്പ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.60 0.90 1.10 1.46 1.50 5.56
ോറശ്ശാല, േള്ളിച്ചൽ, ടനയ്യാറ്റിൻകര , കഴക്കൂട്ടം, 
ടനടുമങ്ങാട്

ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275, ശ്രീ ജയറാം, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9447461320, ശ്രീ ബാലെന്ദ്രൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പ ാൺ നം. 9447246201, ശ്രീമതി ബിന്ദുകുമാരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9388950185, ശ്രീ ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446378076

2 ടകാല്ലം 0.01 0.77 0.98 0.78 0.40 2.94 േവിപത്രശവരം, ഇട്ടിവ, ഏരൂർ, േത്തനാപുരം

ശ്രീമതി ധനയ, കൃഷി ഓ ീസർ, േവിപത്രശവരം, പ ാൺ നം. 9400620184, ശ്രീ നസീം , കൃഷി 
ഓ ീസർ, ഇട്ടിവ, പ ാൺ നം. 8281280049, ശ്രീമതി റീജ, കൃഷി ഓ ീസർ, ഏരൂർ, പ ാൺ നം. 
9447584871, ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പ ാൺ നം. 
9446121701

3 േത്തനംതിട്ട 2.00 3.00 5.00 അടൂർ ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ, പ ാൺ നം. 9446185668

4 ആലപ്പുഴ 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00
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 സൂസൻപജാർജ്്ജ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, 
പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം 2.00 10.00 10.00 10.00 10.00 42.00 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (മാർക്കറ്റിംഗ്), പ ാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 3.40 4.35 4.20 5.15 17.10 അങ്കമാലി, മുളന്തുരുത്തി, കീഴ്മാട്, പകാതമംഗലം

ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 9497864490, ശ്രീമതി ലത, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കീഴ്മാട്, പ ാൺ നം. 04842679001,  ശ്രീമതി സൂസൻ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പകാതമംഗലം, പ ാൺ നം. 04852826004, ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 04842743801

8 തൃശ്ശൂർ 0.40 0.30 0.25 0.30 1.25 ടകാരട്ടി ശ്രീമതി െിത്ര ഗംഗാധരൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടകാരട്ടി, പ ാൺ നം. 9539914804

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 2.00 എടരിപക്കാട് ശ്രീ പ്രീത, കൃഷി ഓ ീസർ, എടരിപക്കാട്, പ ാൺ നം. 9446049588

11 പകാഴിപക്കാട് 0.50 0.50 താമരപശ്ശരി ശ്രീ ഷിപജാ ടക. എ., കൃഷി ഓ ീസർ, താമരപശ്ശരി, പ ാൺ നം. 9497515414

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 2.00 2.00 2.00 6.00 പേരാവൂർ ശ്രീമതി കഷലജ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പേരാവൂർ, പ ാൺ നം. 8281200333

14 കാസർപഗാഡ് 2.00 5.00 2.00 1.75 2.00 12.75 േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, ശ്രീ പ്രപമാദ് 
കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

5.01 27.37 26.13 22.84 21.75 103.10ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: പനന്ത്രക്കായ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 ോറശ്ശാല ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

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 സൂസൻപജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242, ശ്രീ വി. 
അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി 
ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 1.50 1.40 1.30 1.30 5.50
അങ്കമാലി, മുളന്തുരുത്തി, 
കീഴ്മാട്, പകാതമംഗലം

ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 9497864490, 
ശ്രീമതി ലത, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കീഴ്മാട്, പ ാൺ നം. 04842679001,  
ശ്രീമതി സൂസൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പകാതമംഗലം, പ ാൺ നം. 
04852826004, ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 
04842743801

8 തൃശ്ശൂർ 0.30 0.20 0.40 0.50 1.40 ടകാരട്ടി ശ്രീമതി െിത്ര ഗംഗാധരൻ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടകാരട്ടി, പ ാൺ നം. 9539914804

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.20 1.00 1.00 0.50 0.50 3.20 േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, ശ്രീ 
പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

0.40 4.00 3.80 3.40 3.50 15.10ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: കറിക്കായ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.25 0.06 0.75 0.70 1.76 അങ്കമാലി, മുളന്തുരുത്തി

ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 
9497864490, ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, 
പ ാൺ നം. 04842743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

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

0.00 0.75 0.56 1.25 1.20 3.76ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: ഇഞ്ചി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 1.50 1.40 1.45 2.50 6.85 അങ്കമാലി, മുളന്തുരുത്തി
ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 9497864490, 
ശ്രീമതി ഇന്ദു, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മുളന്തുരുത്തി, പ ാൺ നം. 04842743801

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

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

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

0.00 1.52 1.40 1.45 2.50 6.87ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  ചുരയ്ക്ക

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 ോറശ്ശാല
ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 
9446393275

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

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 സൂസൻപജാർജ്്ജ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242, ശ്രീ വി. 
അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 
9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, 
കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

0.20 1.20 1.20 1.20 1.20 5.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : ോളയംപകാടൻ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 ോറശ്ശാല ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 അങ്കമാലി
ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ, അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 
9497864490

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

0.20 1.20 1.20 1.20 1.20 5.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: പറാബസ്റ്റ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 ോറശ്ശാല ശ്രീമതി ജയറാണി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പ ാൺ നം. 9446393275

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 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 സൂസൻപജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242, ശ്രീ 
വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി 
ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 കാലടി ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ, അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 9497864490

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.50 2.00 1.00 2.00 2.00 7.50 േള്ളിക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ
ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, 
ശ്രീ പ്രപമാദ് കുമാർ സി., കൃഷി ഓ ീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പ ാൺ നം. 9447237617

0.70 4.20 5.20 4.20 5.20 19.50ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  ഞാലിപ്പൂവൻ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 0.01 1.05 1.40 1.54 1.00 5.00 എഴുപകാൺ, കുളക്കട, ഇടമുളയ്ക്കൽ
ശ്രീമതി സജി. ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, എഴുപകാൺ, പ ാൺ നം. 9447341821, ശ്രീമതി െിത്ര, കൃഷി 
ഓ ീസർ (i/c), കുളക്കട, പ ാൺ നം. 9446325705
ധനയ, കൃഷി ഓ ീസർ, ഇടമുളയ്ക്കൽ, 9400513973

3 േത്തനംതിട്ട 10.00 12.00 8.00 30.00 അടൂർ ശ്രീ ടക.വി. സുപരഷ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ, പ ാൺ നം. 9446185668

4 ആലപ്പുഴ 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00
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 സൂസൻപജാർജ്്ജ, കൃഷി 
ഓ ീസർ, നൂറനാട്, പ ാൺ നം. 9497336242, ശ്രീ വി. അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓ ീസർ, 
ടവണ്മണി, പ ാൺ നം. 9447866981, ശ്രീമതി ആൻസി എ.എസ്., കൃഷി ഓ ീസർ, കഞ്ഞിക്കുഴി, 
പ ാൺ നം. 8921587029

5 പകാട്ടയം 2.00 10.00 10.00 10.00 10.00 42.00 ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (മാർക്കറ്റിംഗ)്, പ ാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 3.50 2.80 0.90 3.10 10.30 മഞ്ഞപ്ര, കീഴ്മാട്, പകാതമംഗലം
ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ, അങ്കമാലി, പ ാൺ നം. 9497864490, ശ്രീമതി ലത, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, കീഴ്മാട്, പ ാൺ നം. 04842679001,  ശ്രീമതി സൂസൻ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പകാതമംഗലം, പ ാൺ നം. 04852826004

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 ോണ്ടിക്കാട് ശ്രീമതി സുമയ്യ, ോട്ടപശ്ശരി കൃഷി ഓ ീസർ, ോണ്ടിക്കാട് കൃഷിഭവൻ, പ ാൺ നം. 9496912178

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 1.00 3.00 2.00 1.00 3.00 10.00 േള്ളിക്കര, േരപ്പ
ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക., കൃഷി ഓ ീസർ, േള്ളിക്കര, പ ാൺ നം. 9495431822, ശ്രീമതി 
സിന്ധു കുമാരി ജി.എസ്., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േരപ്പ, പ ാൺ നം. 9446662101

3.01 31.05 31.70 24.94 20.60 111.30ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം: മരച്ചീനി

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 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 1.40 1.20 1.30 0.90 4.80 അങ്കമാലി, കീഴ്മാട്

ശ്രീമതി ശ്രീപലഖ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയക്ടർ,  അങ്കമാലി, 
പ ാൺ നം. 9497864490, ശ്രീമതി ലത, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, കീഴ്മാട്, പ ാൺ നം. 04842679001,  ശ്രീമതി 
സൂസൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പകാതമംഗലം, പ ാൺ 
നം. 04852826004

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

0.00 1.40 1.20 1.30 0.90 4.80

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

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം:  കകതച്ചക്ക

ക്രമ. നം. േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ

നവംബർ 2019
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ 5.00 5.00 5.00 10.00 25.00 വരവൂർ
ശ്രീമതി അർച്ചന വിശവനാഥ്, കൃഷി ഓ ീസർ, വരവൂർ, 
പ ാൺ നം. 9383471217

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

0.00 5.00 5.00 5.00 10.00 25.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

േച്ചക്കറി ഇനം : കൂർക്ക

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

നവംബർ 2019
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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




