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പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ -  ഏപ്രിൽ 2018
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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 40.174 3.500 3.500 13.000 2.000 1.320 13.000 85.000 161.494 6.580 154.914
2 ടവണ്ട 5.050 1.900 6.265 16.000 100.000 129.215 40.001 89.214
3 വഴുതന 6.501 3.200 41.000 30.000 1.475 9.000 91.176 11.911 79.265
4 േയർ 48.500 8.000 81.000 8.000 20.000 16.000 1.000 10.540 32.000 82.000 115.000 422.040 26.875 395.165
5 തക്കാളി 5.010 0.000 1.300 0.165 6.475 102.505

6 ടവള്ളരി 26.264 3.500 142.000 44.000 75.000 3.170 52.000 450.000 9.500 805.434 58.600 746.834
7 േച്ചമുളക് 4.103 1.000 4.000 0.860 1.900 2.000 5.000 18.863 39.412

8 പകാവൽ 24.818 1.500 42.000 80.000 4.700 153.018 15.526 137.492
9 കുമ്പളം 4.810 0.000 29.000 12.800 0.700 250.000 5.000 302.310 32.940 269.370
10 ോവയ്ക്ക 15.426 4.500 16.000 12.120 33.000 82.000 50.000 213.046 19.428 193.618
11 േടവലം 41.170 2.500 52.000 25.000 80.000 3.178 11.000 25.000 239.848 31.510 208.338
12 േീച്ചിൽ 0.270 0.270 1.705

13 സാലഡ ്ടവള്ളരി 3.400 5.000 10.500 21.000 39.900 14.440 25.460
14 മത്തൻ 10.900 58.000 24.000 13.400 27.000 0.900 90.000 1.000 225.200 36.542 188.658
15 മുരിങ്ങ 4.325 0.260 4.585 17.275

16 കറിപവപ്പില 3.147 2.800 5.947 5.333 0.614
17 ബീൻസ് 10.000 10.000 29.265

18 കയാരറ്റ് 8 8.000 47.985

19 കാപബജ് 1.100 14 15.100 37.201

20 പകാളിഫ്ലവർ 0.700 0.700 8.420

21 പെന 2.293 2 13.73 31 80 129.023 37.563 91.460
22 പെമ്്പ 1.708 3.6 8.65 28 20 61.958 12.552 49.406
23 കറിനാരങ്ങ 0.049 0.049 1.438

24 പനന്ത്രക്കായ 14.740 11.5 35 110 14 4 202 47 180 220 3 841.240 73.352 767.888
25 കറിക്കായ 4.200 176.4 1 181.600 19.936 161.664
26 ഇഞ്ചി 0.123 5 5 4 3.23 65 8 90.353 21.514 68.839
27 ചുരയ്ക്ക 5.223 5.69 12 105 127.913 2.330 125.583
28 തണ്ണിമത്തൻ 40 40.000 40.000
29 ോളയംപകാടൻ 4.592 20 28 28 80.592 21.652 58.940
30 പറാബസ്റ്റ 5.692 8 8 2.37 24.062 14.600 9.462
31 ഞാലിപ്പൂവൻ 11.302 15 15 41.302 11.015 30.287
32 മരച്ചീനി 17.723 33 135 16.36 39 241.083 37.465 203.618
33 കകതച്ചക്ക 4.5 16 20.500 10.582 9.918
34 പഡാളിപക്കാസ് അമര 0.17 0.170 0.170
35 സ്ടേഷയൽ സാലഡ ്ടവള്ളരി 10 10.000 10.000

313.043 120.000 634.000 133.500 454.300 82.000 20.000 28.500 499.123 382.900 1.600 411.000 1643.000 19.500 4742.466 847.453 4116.177

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ
േച്ചക്കറി , േഴം , കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

ആടക
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ഒന്നാം വാരം രണ്ടാം വാരം ആടക മൂന്നാം വാരം നാലാം വാരം അഞ്ചാം വാരം

1 െീര 29.500 37.800 67.300 41.400 35.470 17.324 161.494
2 ടവണ്ട 25.940 27.895 53.835 27.860 25.800 21.720 129.215
3 വഴുതന 33.051 15.255 48.306 31.550 8.970 2.350 91.176
4 േയർ 105.350 73.545 178.895 121.485 77.385 44.275 422.040
5 തക്കാളി 0.750 1.335 2.085 1.335 1.925 1.130 6.475
6 ടവള്ളരി 238.650 159.468 398.118 200.388 136.366 70.562 805.434
7 േച്ചമുളക് 3.700 4.240 7.940 4.473 4.300 2.150 18.863
8 പകാവൽ 46.601 29.756 76.357 49.656 20.803 6.202 153.018
9 കുമ്പളം 61.453 62.700 124.153 59.516 59.676 58.965 302.310
10 ോവയ്ക്ക 37.836 43.080 80.916 47.610 50.330 34.190 213.046
11 േടവലം 74.020 46.585 120.605 61.285 42.180 15.778 239.848
12 േീച്ചിൽ 0.060 0.060 0.060 0.070 0.080 0.270
13 സാലഡ ്ടവള്ളരി 8.600 8.850 17.450 9.950 10.500 2.000 39.900
14 മത്തൻ 67.000 37.450 104.450 37.500 66.350 16.900 225.200
15 മുരിങ്ങ 0.245 1.115 1.360 1.050 1.120 1.055 4.585
16 കറിപവപ്പില 0.701 1.612 2.313 1.312 1.312 1.010 5.947
17 ബീൻസ് 3.000 3.000 6.000 2.000 2.000 10.000
18 കയാരറ്റ് 2.000 2.000 4.000 2.000 2.000 8.000
19 കാപബജ് 3.100 3.500 6.600 4.500 4.000 15.100
20 പകാളിഫ്ലവർ 0.500 0.500 0.200 0.700
21 പെന 29.759 31.840 61.599 32.307 31.457 3.660 129.023
22 പെമ്്പ 13.301 14.382 27.683 16.330 15.425 2.520 61.958
23 കറിനാരങ്ങ 0.001 0.012 0.013 0.012 0.012 0.012 0.049
24 പനന്ത്രക്കായ 185.030 183.300 368.330 193.760 181.400 97.750 841.240
25 കറിക്കായ 22.700 37.250 59.950 41.250 41.400 39.000 181.600
26 ഇഞ്ചി 18.323 17.280 35.603 21.800 17.270 15.680 90.353
27 ചുരയ്ക്ക 29.003 30.280 59.283 31.330 31.050 6.250 127.913
28 തണ്ണിമത്തൻ 10.000 12.000 22.000 10.000 8.000 40.000
29 ോളയംപകാടൻ 21.112 24.120 45.232 16.120 18.120 1.120 80.592
30 പറാബസ്റ്റ 4.562 6.600 11.162 5.640 5.650 1.610 24.062
31 ഞാലിപ്പൂവൻ 4.412 17.620 22.032 5.580 12.500 1.190 41.302
32 മരച്ചീനി 86.153 25.000 111.153 97.500 25.200 7.230 241.083
33 കകതച്ചക്ക 5.500 5.000 10.500 5.000 5.000 20.500
34 പഡാളിപക്കാസ് അമര 0.040 0.040 0.080 0.030 0.030 0.030 0.170

35
സ്ടേഷയൽ സാലഡ ്
ടവള്ളരി

2.000 2.000 4.000 2.000 2.000 2.000 10.000

1173.393 966.470 2139.863 1183.589 945.271 473.743 4742.466ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ - കദൈവാര കണക്കുകൾ
േച്ചക്കറി വികസന േദ്ധതി 2017-18

ക്രമ.
 നം.

േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ
ഏപ്രിൽ 2018

ആടക (ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 30.883 79.800 75.794 65.591 60.975 313.043

2 ടകാല്ലം 29.500 31.800 30.300 28.400 120.000

3 േത്തനംതിട്ട 331.000 20.000 246.000 37.000 634.000

4 ആലപ്പുഴ 30.500 30.000 26.000 24.000 23.000 133.500

5 പകാട്ടയം 116.500 125.300 112.300 100.200 454.300

6 ഇടുക്കി 21.000 21.000 20.000 20.000 82.000

7 എറണാകുളം 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

8 തൃശ്ശൂർ 7.250 7.000 7.000 7.250 28.500

9 ോലക്കാട് 72.510 104.670 104.445 107.730 109.768 499.123

10 മലപ്പുറം 86.500 100.500 106.500 89.400 382.900

11 പകാഴിപക്കാട് 0.500 0.400 0.250 0.450 1.600

12 വയനാട് 72.500 74.500 83.500 95.500 85.000 411.000

13 കണ്ണൂർ 362.000 362.000 362.000 362.000 195.000 1643.000

14 കാസർപഗാഡ് 7.750 4.500 4.500 2.750 19.500

1173.393 966.470 1183.589 945.271 473.743 4742.466ആടക

േച്ചക്കറി വികസന േദ്ധതി 2017-18

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

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

ക്രമ. നം. േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ

ഏപ്രിൽ 2018 ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 2.000 8.000 11.000 7.000 12.174 40.174

ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, 
കുളത്തൂർ, 
േഴയക്കുന്നുപമൽ, 
കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് 
റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., 
കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978, ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം 1.000 1.000 0.750 0.750 0.000 3.500

േത്തനാപുരം, 
േിറവന്തൂർ, േട്ടാഴി, 
ഇട്ടിവ, ടവളിനല്ലൂർ, 
കടക്കൽ, െിതറ, 

ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 
8281280069, ശ്രീ ലിജു പജാൺ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (i/c), െടയമംഗലം, 
പഫാൺ നം. 8281820191

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 0.500 1.000 1.000 1.000 0.000 3.500

ോണാവള്ളി, 
പെർത്തല സൗത്്ത, 
ടെറിയനാട്, 
ടവണ്മണി

ശ്രീമതി ലീലാകൃഷ്ണൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ോണാവള്ളി, പഫാൺ നം. 
9496209932, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓഫീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, 
പഫാൺ നം.9446940254, ശ്രീ അഭിലാഷ് ബി., കൃഷി ഓഫീസർ, ടെറിയനാട്, 
പഫാൺ നം.8075557146, ശ്രീ അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓഫീസർ, ടവണ്മണി, 
പഫാൺ നം. 9447866981

5 പകാട്ടയം 3.000 3.000 4.000 3.000 0.000 13.000 തൃടക്കാടിത്താനം
ശ്രീമതി സുജിത േി.എസ്., കൃഷി ഓഫീസർ, തൃടക്കാടിത്താനം, പഫാൺ നം. 
9496000865

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ 0.500 0.500 0.500 0.500 0.000 2.000 ആർത്താറ്റ് ശ്രീ ടക. ഗംഗാദത്തൻ, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9496003521

9 ോലക്കാട് 0.500 0.300 0.150 0.220 0.150 1.320 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ, എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ നം.9495997012

10 മലപ്പുറം 2.000 4.000 4.000 3.000 0.000 13.000
എ. ആര് . നഗര് , 
പുകയൂര്

ശ്രീമതി കഷലജ, കൃഷി ഓഫീസർ, എ. ആര് . നഗര് , പഫാൺ നം. 9447681218

11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 20.000 20.000 20.000 20.000 5.000 85.000

േയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ, 
കല്ലയാപശ്ശരി, കണ്ണൂർ, 
ഇരിട്ടി, ഇരിക്കൂർ, 
എടക്കാട്, തലപശ്ശരി, 
പേരാവൂർ, ോനൂർ, 
കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ ഇസ്മാപയൽ, 
എ.ഡി.എ., തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ പ്രദീേൻ, എ.ഡി.എ., 
കല്ലയാപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200606, ശ്രീമതി മിനി പജാൺ, എ.ഡി.എ., കണ്ണൂർ, 
പഫാൺ നം. 8281200565, ശ്രീമതി ലത, എ.ഡി.എ., ഇരിട്ടി, പഫാൺ നം. 
8281200300, ശ്രീ കുരയൻ, എ.ഡി.എ., ഇരിക്കൂർ, പഫാൺ നം. 8281200201, ശ്രീമതി 
േത്മം, എ.ഡി.എ., എടക്കാട്, പഫാൺ നം.8281200500, ശ്രീ േീതാംബരൻ, 
എ.ഡി.എ., തലപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200435, ശ്രീമതി കഷലജ, എ.ഡി.എ., 
പേരാവൂർ, പഫാൺ നം. 8281200333, ശ്രീമതി കമല, എ.ഡി.എ., ോനൂർ, പഫാൺ 
നം. 8281200607, ശ്രീ വിജയൻ, എ.ഡി.എ., കൂത്തുേറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200362

14 കാസർപഗാഡ്

29.500 37.800 41.400 35.470 17.324 161.494ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: െീര

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

Page 4



ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.500 2.000 1.000 1.000 0.550 5.050
ോറശ്ശാല, 
ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ 
പജാസഫ് റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് 
കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978

2 ടകാല്ലം 0.500 0.500 0.500 0.400 1.900 േത്തനാപുരം, 
തലവൂർ, 

ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ 
നം. 8281280069, ശ്രീ ലിജു പജാൺ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (i/c), 3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ
5 പകാട്ടയം
6 ഇടുക്കി
7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.940 1.395 1.360 1.400 1.170 6.265  വടകരപ്പതി ശ്രീമതി അനീഷ, കൃഷി ഓഫീസർ, വടകരപ്പതി, പഫാൺ നം.8281155052

10 മലപ്പുറം 4.000 4.000 5.000 3.000 16.000 േലടശ്ശരിമാട് ശ്രീ നജീബ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പവങ്ങര, പഫാൺ നം. 9495379773

11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000

േയ്യന്നൂർ, 
തളിപ്പറമ്പ, 
കല്ലയാപശ്ശരി, 
കണ്ണൂർ, ഇരിട്ടി, 
ഇരിക്കൂർ, എടക്കാട്, 
തലപശ്ശരി, 
പേരാവൂർ, ോനൂർ, 
കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ 
ഇസ്മാപയൽ, എ.ഡി.എ., തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ 
പ്രദീേൻ, എ.ഡി.എ., കല്ലയാപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200606, ശ്രീമതി മിനി 
പജാൺ, എ.ഡി.എ., കണ്ണൂർ, പഫാൺ നം. 8281200565, ശ്രീമതി ലത, 
എ.ഡി.എ., ഇരിട്ടി, പഫാൺ നം. 8281200300, ശ്രീ കുരയൻ, എ.ഡി.എ., 
ഇരിക്കൂർ, പഫാൺ നം. 8281200201, ശ്രീമതി േത്മം, എ.ഡി.എ., എടക്കാട്, 
പഫാൺ നം.8281200500, ശ്രീ േീതാംബരൻ, എ.ഡി.എ., തലപശ്ശരി, പഫാൺ 
നം. 8281200435, ശ്രീമതി കഷലജ, എ.ഡി.എ., പേരാവൂർ, പഫാൺ നം. 
8281200333, ശ്രീമതി കമല, എ.ഡി.എ., ോനൂർ, പഫാൺ നം. 8281200607, 
ശ്രീ വിജയൻ, എ.ഡി.എ., കൂത്തുേറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200362

14 കാസർപഗാഡ്

25.940 27.895 27.860 25.800 21.720 129.215ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : ടവണ്ട

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 1.001 2.000 1.500 1.000 1.000 6.501 ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ, േഴയക്കുന്നുപമൽ, കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് 
റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., 
കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978, ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം 0.800 1.000 0.700 0.700 3.200 േത്തനാപുരം, തലവൂർ, േിറവന്തൂർ, േട്ടാഴി
ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 
8281280069

3 േത്തനംതിട്ട 19.000 0.000 22.000 0.000 41.000 റാന്നി
ശ്രീ പടാണി പജാൺ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, റാന്നി, പഫാൺ നം. 
9447324332

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം 10.000 10.000 5.000 5.000 30.000 മരഞ്ഞാട്ടുേള്ളി ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ., മാർക്കറ്റിങ,് പഫാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.250 0.255 0.350 0.270 0.350 1.475 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, വടകരപ്പതി
ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ , എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ നം.9495997012, 
ശ്രീമതി അനീഷ, കൃഷി ഓഫീസർ, വടകരപ്പതി, പഫാൺ നം.8281155052

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 9.000
േയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ, കല്ലയാപശ്ശരി, കണ്ണൂർ, ഇരിട്ടി, ഇരിക്കൂർ, 
എടക്കാട്, തലപശ്ശരി, പേരാവൂർ, ോനൂർ, കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ ഇസ്മാപയൽ, 
എ.ഡി.എ., തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ പ്രദീേൻ, എ.ഡി.എ., 
കല്ലയാപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200606, ശ്രീമതി മിനി പജാൺ, എ.ഡി.എ., കണ്ണൂർ, 
പഫാൺ നം. 8281200565, ശ്രീമതി ലത, എ.ഡി.എ., ഇരിട്ടി, പഫാൺ നം. 
8281200300, ശ്രീ കുരയൻ, എ.ഡി.എ., ഇരിക്കൂർ, പഫാൺ നം. 8281200201, ശ്രീമതി 
േത്മം, എ.ഡി.എ., എടക്കാട്, പഫാൺ നം.8281200500, ശ്രീ േീതാംബരൻ, 
എ.ഡി.എ., തലപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200435, ശ്രീമതി കഷലജ, എ.ഡി.എ., 
പേരാവൂർ, പഫാൺ നം. 8281200333, ശ്രീമതി കമല, എ.ഡി.എ., ോനൂർ, പഫാൺ 
നം. 8281200607, ശ്രീ വിജയൻ, എ.ഡി.എ., കൂത്തുേറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200362

14 കാസർപഗാഡ്

33.051 15.255 31.550 8.970 2.350 91.176ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: വഴുതന

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ
ആടക (ടമട്രിക് 

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 7.500 10.000 15.000 10.000 6.000 48.500
ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ, േഴയക്കുന്നുപമൽ, 
കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് റ്റി.എം. 
കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., കൃഷി 
ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978, ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
ടവട്ടിക്കവല, ഏരൂർ, േത്തനാപുരം, തലവൂർ, 
േിറവന്തൂർ, േട്ടാഴി, ഇട്ടിവ, ടവളിനല്ലൂർ, കടക്കൽ, 
െിതറ, െടയമംഗലം, ഇളമാട്

ശ്രീമതി നസിയ ടഷറീഫ്, കൃഷി ഓഫീസർ, ടവട്ടിക്കവല, പഫാൺ നം. 9567760644, 
ശ്രീമതി റീജാ ആർ.എസ്., കൃഷി ഓഫീസർ, ഏരൂർ, പഫാൺ നം. 9447584871, ശ്രീ 
പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 8281280069, 
ശ്രീ ലിജു പജാൺ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (i/c), െടയമംഗലം, പഫാൺ നം. 
8281820191

3 േത്തനംതിട്ട 40.000 0.000 41.000 0.000 81.000 റാന്നി, അടൂർ
ശ്രീ പടാണി പജാൺ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, റാന്നി, പഫാൺ നം. 9447324332, 
ശ്രീ സുപരഷ്, ടക.വി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ പലാക്്ക, പഫാൺ നം. 
9446185668

4 ആലപ്പുഴ 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 8.000
ോണാവള്ളി, പെർത്തല സൗത്്ത, ടെറിയനാട്, 
ടവണ്മണി

ശ്രീമതി ലീലാകൃഷ്ണൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ോണാവള്ളി, പഫാൺ നം. 
9496209932, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓഫീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, പഫാൺ 
നം.9446940254, ശ്രീ അഭിലാഷ് ബി., കൃഷി ഓഫീസർ, ടെറിയനാട്, പഫാൺ 
നം.8075557146, ശ്രീ അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓഫീസർ, ടവണ്മണി, പഫാൺ നം. 
9447866981

5 പകാട്ടയം 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000  മാഞ്ഞൂർ, ഏറ്റുമാനൂർ, കടുത്തുരുത്തി  ഞീഴൂർ ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ., മാർക്കറ്റിങ,് പഫാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 പതാപ്രാംകുടി, ഉടുംബന്നൂർ
ശ്രീ ഷബീർ, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9445550924, ശ്രീമതി ജയ്സിപമാൾ 
ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9744938371

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ 0.250 0.250 0.250 0.250 1.000 ആർത്താറ്റ് ശ്രീ ടക. ഗംഗാദത്തൻ, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9496003521

9 ോലക്കാട് 1.600 2.295 2.235 2.135 2.275 10.540 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, വടകരപ്പതി
ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ , എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ നം.9495997012, 
ശ്രീമതി അനീഷ, കൃഷി ഓഫീസർ, വടകരപ്പതി, പഫാൺ നം.8281155052

10 മലപ്പുറം 6.000 8.000 10.000 8.000 32.000 േലടശ്ശരിമാട് ശ്രീ നജീബ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പവങ്ങര, പഫാൺ നം. 9495379773

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട് 12.000 15.000 15.000 20.000 20.000 82.000
മാനന്തവാടി, ടതാണ്ടർനാട്, ഇടവക, തവിഞ്ഞാൽ, 
േനമരം

ശ്രീ. ഗുണപശഖരൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (i/c), മാനന്തവാടി, പഫാൺ നം. 
9496316340, കൃഷി ഓഫീസർ, േനമരം, പഫാൺ നം. 9446380740

13 കണ്ണൂർ 25.000 25.000 25.000 25.000 15.000 115.000
േയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ, കല്ലയാപശ്ശരി, കണ്ണൂർ, ഇരിട്ടി, 
ഇരിക്കൂർ, എടക്കാട്, തലപശ്ശരി, പേരാവൂർ, ോനൂർ, 
കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ ഇസ്മാപയൽ, 
എ.ഡി.എ., തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ പ്രദീേൻ, എ.ഡി.എ., 
കല്ലയാപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200606, ശ്രീമതി മിനി പജാൺ, എ.ഡി.എ., കണ്ണൂർ, 
പഫാൺ നം. 8281200565, ശ്രീമതി ലത, എ.ഡി.എ., ഇരിട്ടി, പഫാൺ നം. 8281200300, 

14 കാസർപഗാഡ്

105.350 73.545 121.485 77.385 44.275 422.040ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : േയർ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.210 1.000 1.000 1.700 1.100 5.010
ോറശ്ശാല, 
ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 
9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, 
പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., 
കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം 0.500 0.300 0.300 0.200 1.300
ജില്ലയിൽ  
എല്ലായിടത്തും

ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ., മാർക്കറ്റിങ്, 
പഫാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.040 0.035 0.035 0.025 0.030 0.165 വടകരപ്പതി
ശ്രീമതി അനീഷ, കൃഷി ഓഫീസർ, വടകരപ്പതി, പഫാൺ 
നം.8281155052

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

0.750 1.335 1.335 1.925 1.130 6.475

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

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: തക്കാളി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം വാരം
നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 4.000 5.068 3.068 2.066 12.062 26.264 ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ, േഴയക്കുന്നുപമൽ, കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് 
റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., 
കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978, ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം 1.000 1.000 1.000 0.500 3.500
േത്തനാപുരം, തലവൂർ, േിറവന്തൂർ, േട്ടാഴി, ഇട്ടിവ, ടവളിനല്ലൂർ, 
കടക്കൽ, െിതറ, െടയമംഗലം, ഇളമാട്

ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 
8281280069, ശ്രീ ലിജു പജാൺ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (i/c), െടയമംഗലം, 
പഫാൺ നം. 8281820191

3 േത്തനംതിട്ട 92.000 0.000 50.000 0.000 142.000 േത്തനംതിട്ട
ശ്രീ പജാർജ്്ജ പബാബി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, േത്തനംതിട്ട പലാക്്ക, 
പഫാൺ നം. 9446286546

4 ആലപ്പുഴ 10.000 10.000 8.000 8.000 8.000 44.000 ോണാവള്ളി, പെർത്തല സൗത്്ത, ടെറിയനാട്, ടവണ്മണി

ശ്രീമതി ലീലാകൃഷ്ണൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ോണാവള്ളി, പഫാൺ നം. 
9496209932, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓഫീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, 
പഫാൺ നം.9446940254, ശ്രീ അഭിലാഷ് ബി., കൃഷി ഓഫീസർ, ടെറിയനാട്, 
പഫാൺ നം.8075557146, ശ്രീ അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓഫീസർ, ടവണ്മണി, 
പഫാൺ നം. 9447866981

5 പകാട്ടയം 15.000 25.000 20.000 15.000 75.000 ജില്ലയിൽ  എല്ലായിടത്തും ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ., മാർക്കറ്റിങ,് പഫാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.150 0.900 0.820 0.800 0.500 3.170 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ , എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ നം.9495997012

10 മലപ്പുറം 13.000 15.000 15.000 9.000 52.000 എ. ആര് . നഗര് , പുകയൂര് ശ്രീമതി കഷലജ, കൃഷി ഓഫീസർ, എ. ആര് . നഗര് , പഫാൺ നം. 9447681218

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 450.000
േയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ, കല്ലയാപശ്ശരി, കണ്ണൂർ, ഇരിട്ടി, ഇരിക്കൂർ, 
എടക്കാട്, തലപശ്ശരി, പേരാവൂർ, ോനൂർ, കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ ഇസ്മാപയൽ, 
എ.ഡി.എ., തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ പ്രദീേൻ, എ.ഡി.എ., 
കല്ലയാപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200606, ശ്രീമതി മിനി പജാൺ, എ.ഡി.എ., കണ്ണൂർ, 
പഫാൺ നം. 8281200565, ശ്രീമതി ലത, എ.ഡി.എ., ഇരിട്ടി, പഫാൺ നം. 
8281200300, ശ്രീ കുരയൻ, എ.ഡി.എ., ഇരിക്കൂർ, പഫാൺ നം. 8281200201, ശ്രീമതി 

14 കാസർപഗാഡ് 3.500 2.500 2.500 1.000 9.500 േള്ളീക്കര ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക., കൃഷി ഓഫീസർ, േള്ളീക്കര, പഫാൺ നം. 9495431822

238.650 159.468 200.388 136.366 70.562 805.434ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : ടവള്ളരി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

1 തിരുവനന്തപുരം 0.300 0.700 1.103 1.000 1.000 4.103

ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ, 
േഴയക്കുന്നുപമൽ, കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, 
പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978, ശ്രീമതി 
സുധ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം 0.200 0.400 0.200 0.200 1.000
േത്തനാപുരം, തലവൂർ, 
േിറവന്തൂർ, േട്ടാഴി

ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 8281280069

3 േത്തനംതിട്ട
4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 ജില്ലയിൽ  എല്ലായിടത്തും ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ., മാർക്കറ്റിങ്, പഫാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.200 0.140 0.170 0.200 0.150 0.860 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ, എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ നം.9495997012

10 മലപ്പുറം 0.500 0.500 0.500 0.400 1.900 എ. ആര് . നഗര് , പുകയൂര് ശ്രീമതി കഷലജ, കൃഷി ഓഫീസർ, എ. ആര് . നഗര് , പഫാൺ നം. 9447681218

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട് 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000 ബപത്തരി ശ്രീമതി സുമിന, കൃഷി ഓഫീസർ, ബപത്തരി, പഫാൺ നം. 9947020555

13 കണ്ണൂർ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000

േയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ, 
കല്ലയാപശ്ശരി, കണ്ണൂർ, ഇരിട്ടി, 
ഇരിക്കൂർ, എടക്കാട്, തലപശ്ശരി, 
പേരാവൂർ, ോനൂർ, കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ ഇസ്മാപയൽ, എ.ഡി.എ., തളിപ്പറമ്പ, 
പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ പ്രദീേൻ, എ.ഡി.എ., കല്ലയാപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200606, ശ്രീമതി മിനി 
പജാൺ, എ.ഡി.എ., കണ്ണൂർ, പഫാൺ നം. 8281200565, ശ്രീമതി ലത, എ.ഡി.എ., ഇരിട്ടി, പഫാൺ നം. 
8281200300, ശ്രീ കുരയൻ, എ.ഡി.എ., ഇരിക്കൂർ, പഫാൺ നം. 8281200201, ശ്രീമതി േത്മം, എ.ഡി.എ., 
എടക്കാട്, പഫാൺ നം.8281200500, ശ്രീ േീതാംബരൻ, എ.ഡി.എ., തലപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200435, 
ശ്രീമതി കഷലജ, എ.ഡി.എ., പേരാവൂർ, പഫാൺ നം. 8281200333, ശ്രീമതി കമല, എ.ഡി.എ., ോനൂർ, 
പഫാൺ നം. 8281200607, ശ്രീ വിജയൻ, എ.ഡി.എ., കൂത്തുേറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200362

14 കാസർപഗാഡ്

3.700 4.240 4.473 4.300 2.150 18.863ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: േച്ചമുളക്

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ

ആടക (ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.801 8.006 7.006 4.003 5.002 24.818
ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ, 
േഴയക്കുന്നുപമൽ, കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് 
റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ 
ജി.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978, ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം 0.500 0.500 0.200 0.300 1.500
േത്തനാപുരം, തലവൂർ, 
േിറവന്തൂർ, േട്ടാഴി

ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 
8281280069

3 േത്തനംതിട്ട 20.000 0.000 22.000 0.000 0.000 42.000 തിരുവല്ല
ശ്രീ പജായ്സി ടക. പകാശി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, തിരുവല്ല പലാക്്ക, 
പഫാൺ നം. 9495682793

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം 25.000 20.000 20.000 15.000 0.000 80.000
തൃടക്കാടിത്താനം, 
മരഞ്ഞാട്ടുേള്ളി, ഏറ്റുമാനൂർ, 
കുറവിലങ്ങാട്

ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ., മാർക്കറ്റിങ,് പഫാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി
7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.300 1.250 0.450 1.500 1.200 4.700 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ , എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ 
നം.9495997012

10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

46.601 29.756 49.656 20.803 6.202 153.018ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : പകാവൽ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ

ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.203 2.030 1.026 1.026 0.525 4.810
ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ, 
േഴയക്കുന്നുപമൽ, കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് 
റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ 
ജി.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978, ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ 7.000 7.000 5.000 5.000 5.000 29.000
ോണാവള്ളി, പെർത്തല സൗത്്ത, 
ടെറിയനാട്, ടവണ്മണി

ശ്രീമതി ലീലാകൃഷ്ണൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ോണാവള്ളി, പഫാൺ നം. 
9496209932, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓഫീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, 
പഫാൺ നം.9446940254, ശ്രീ അഭിലാഷ് ബി., കൃഷി ഓഫീസർ, ടെറിയനാട്, 
പഫാൺ നം.8075557146, ശ്രീ അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓഫീസർ, ടവണ്മണി, 
പഫാൺ നം. 9447866981

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 2.000 2.470 2.490 2.400 3.440 12.800 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, വടകരപ്പതി
ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ, എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ 
നം.9495997012, ശ്രീമതി അനീഷ, കൃഷി ഓഫീസർ, വടകരപ്പതി, പഫാൺ 
നം.8281155052

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട് 0.250 0.200 0.250 0.700 തലക്കുളത്തൂര് ശ്രീമതി നിഷ േി. ടി., കൃഷി ഓഫീസര് , തലക്കുളത്തൂര് കൃഷിഭവന്  , പഫാൺ നം. 
994602891512 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000

േയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ, കല്ലയാപശ്ശരി, 
കണ്ണൂർ, ഇരിട്ടി, ഇരിക്കൂർ, എടക്കാട്, 
തലപശ്ശരി, പേരാവൂർ, ോനൂർ, 
കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ ഇസ്മാപയൽ, 
എ.ഡി.എ., തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ പ്രദീേൻ, എ.ഡി.എ., 
കല്ലയാപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200606, ശ്രീമതി മിനി പജാൺ , എ.ഡി.എ., 
കണ്ണൂർ, പഫാൺ നം. 8281200565, ശ്രീമതി ലത, എ.ഡി.എ., ഇരിട്ടി, പഫാൺ 
നം. 8281200300, ശ്രീ കുരയൻ, എ.ഡി.എ., ഇരിക്കൂർ, പഫാൺ നം. 8281200201, 
ശ്രീമതി േത്മം, എ.ഡി.എ., എടക്കാട്, പഫാൺ നം.8281200500, ശ്രീ 
േീതാംബരൻ, എ.ഡി.എ., തലപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200435, ശ്രീമതി 
കഷലജ, എ.ഡി.എ., പേരാവൂർ, പഫാൺ നം. 8281200333, ശ്രീമതി കമല, 
എ.ഡി.എ., ോനൂർ, പഫാൺ നം. 8281200607, ശ്രീ വിജയൻ, എ.ഡി.എ., 
കൂത്തുേറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200362

14 കാസർപഗാഡ് 2.000 1.000 1.000 1.000 5.000 ടെമ്മനാട് ശ്രീ രാജപഗാോലൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ്, ടെമ്മനാട്, പഫാൺ നം.04994-237557

61.453 62.700 59.516 59.676 58.965 302.310ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: കുമ്പളം

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര് /ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 4.206 4.000 3.000 3.100 1.120 15.426 ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ
ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് റ്റി.എം. 
കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., കൃഷി 
ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978

2 ടകാല്ലം 1.000 1.500 1.000 1.000 4.500

ഉമ്മന്നൂർ, ഇടമുളക്കൽ, േത്തനാപുരം, 
തലവൂർ, േിറവന്തൂർ, േട്ടാഴി, ഇട്ടിവ, 
ടവളിനല്ലൂർ, കടക്കൽ, െിതറ, 
െടയമംഗലം, ഇളമാട്

ശ്രീമതി അനു രാജൻ എസ്. കൃഷി ഓഫീസർ, ഉമ്മന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8547537855, 
ശ്രീമതി ഗ്രീഷ്മ എസ്., കൃഷി ഓഫീസർ, ഇടമുളയ്ക്കൽ, പഫാൺ നം. 9496049836
ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 
8281280069, ശ്രീ ലിജു പജാൺ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (i/c), െടയമംഗലം, പഫാൺ 

3 േത്തനംതിട്ട
4 ആലപ്പുഴ
5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 പതാപ്രാംകുടി ശ്രീ ഷബീർ, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9445550924

7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 1.630 2.580 2.610 2.230 3.070 12.120 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, വടകരപ്പതി ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ , എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ നം.9495997012, 
ശ്രീമതി അനീഷ, കൃഷി ഓഫീസർ, വടകരപ്പതി, പഫാൺ നം.8281155052

10 മലപ്പുറം 7.000 9.000 9.000 8.000 33.000 കണ്ണമംഗലം ശ്രീ ജമ്ഷീദ് കൃഷി ഓഫീസര് കണ്ണമംഗലം 9495156068

11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട് 10.000 12.000 18.000 22.000 20.000 82.000 മാനന്തവാടി, ടതാണ്ടർനാട്, ഇടവക, 

തവിഞ്ഞാൽ, േനമരം
ശ്രീ. ഗുണപശഖരൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (i/c), മാനന്തവാടി, പഫാൺ നം. 
9496316340, കൃഷി ഓഫീസർ, േനമരം, പഫാൺ നം. 9446380740

13 കണ്ണൂർ 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000

േയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ, കല്ലയാപശ്ശരി, 
കണ്ണൂർ, ഇരിട്ടി, ഇരിക്കൂർ, എടക്കാട്, 
തലപശ്ശരി, പേരാവൂർ, ോനൂർ, 
കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ ഇസ്മാപയൽ, 
എ.ഡി.എ., തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ പ്രദീേൻ, എ.ഡി.എ., കല്ലയാപശ്ശരി, 
പഫാൺ നം. 8281200606, ശ്രീമതി മിനി പജാൺ, എ.ഡി.എ., കണ്ണൂർ, പഫാൺ നം. 
8281200565, ശ്രീമതി ലത, എ.ഡി.എ., ഇരിട്ടി, പഫാൺ നം. 8281200300, ശ്രീ കുരയൻ, 
എ.ഡി.എ., ഇരിക്കൂർ, പഫാൺ നം. 8281200201, ശ്രീമതി േത്മം, എ.ഡി.എ., എടക്കാട്, 
പഫാൺ നം.8281200500, ശ്രീ േീതാംബരൻ, എ.ഡി.എ., തലപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 
8281200435, ശ്രീമതി കഷലജ, എ.ഡി.എ., പേരാവൂർ, പഫാൺ നം. 8281200333, ശ്രീമതി 
കമല, എ.ഡി.എ., ോനൂർ, പഫാൺ നം. 8281200607, ശ്രീ വിജയൻ, എ.ഡി.എ., 
കൂത്തുേറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200362

14 കാസർപഗാഡ്

37.836 43.080 47.610 50.330 34.190 213.046ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : ോവയ്ക്ക

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 5.170 12.000 10.000 9.000 5.000 41.170
ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ, 
േഴയക്കുന്നുപമൽ, കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് 
റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., 
കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978, ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം 0.500 1.000 0.500 0.500 2.500

േത്തനാപുരം, തലവൂർ, േിറവന്തൂർ, 
േട്ടാഴി, ഇട്ടിവ, ടവളിനല്ലൂർ, 
കടക്കൽ, െിതറ, െടയമംഗലം, 
ഇളമാട്

ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 
8281280069, ശ്രീ ലിജു പജാൺ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (i/c), െടയമംഗലം, 
പഫാൺ നം. 8281820191

3 േത്തനംതിട്ട 35.000 17.000 52.000 അടൂർ
ശ്രീ സുപരഷ്, ടക.വി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ പലാക്്ക, പഫാൺ നം. 
9446185668

4 ആലപ്പുഴ 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000
ോണാവള്ളി, പെർത്തല സൗത്്ത, 
ടെറിയനാട്, ടവണ്മണി

ശ്രീമതി ലീലാകൃഷ്ണൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ോണാവള്ളി, പഫാൺ നം. 
9496209932, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓഫീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, 
പഫാൺ നം.9446940254, ശ്രീ അഭിലാഷ് ബി., കൃഷി ഓഫീസർ, ടെറിയനാട്, 
പഫാൺ നം.8075557146, ശ്രീ അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓഫീസർ, ടവണ്മണി, 
പഫാൺ നം. 9447866981

5 പകാട്ടയം 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
ഞീഴൂർ, മുളക്കുളം, മാഞ്ഞൂർ, 
ഏറ്റുമാനൂർ, വാകത്താനം, കാരൂർ

ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ., മാർക്കറ്റിങ്, പഫാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.350 0.585 0.785 0.680 0.778 3.178 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ, എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ നം.9495997012

10 മലപ്പുറം 3.000 3.000 3.000 2.000 11.000 ഊരകം ശ്രീ അബ്ദുൾ സലാം, എ.ഡി.എ., പവങ്ങര, പഫാൺ നം. 9446831566

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000

േയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ, കല്ലയാപശ്ശരി, 
കണ്ണൂർ, ഇരിട്ടി, ഇരിക്കൂർ, എടക്കാട്, 
തലപശ്ശരി, പേരാവൂർ, ോനൂർ, 
കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ ഇസ്മാപയൽ, 
എ.ഡി.എ., തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ പ്രദീേൻ, എ.ഡി.എ., 
കല്ലയാപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200606, ശ്രീമതി മിനി പജാൺ, എ.ഡി.എ., കണ്ണൂർ, 
പഫാൺ നം. 8281200565, ശ്രീമതി ലത, എ.ഡി.എ., ഇരിട്ടി, പഫാൺ നം. 
8281200300, ശ്രീ കുരയൻ, എ.ഡി.എ., ഇരിക്കൂർ, പഫാൺ നം. 8281200201, ശ്രീമതി 
േത്മം, എ.ഡി.എ., എടക്കാട്, പഫാൺ നം.8281200500, ശ്രീ േീതാംബരൻ, 
എ.ഡി.എ., തലപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200435, ശ്രീമതി കഷലജ, എ.ഡി.എ., 
പേരാവൂർ, പഫാൺ നം. 8281200333, ശ്രീമതി കമല, എ.ഡി.എ., ോനൂർ, 
പഫാൺ നം. 8281200607, ശ്രീ വിജയൻ, എ.ഡി.എ., കൂത്തുേറമ്പ, പഫാൺ നം. 
8281200362

14 കാസർപഗാഡ്

74.020 46.585 61.285 42.180 15.778 239.848ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  േടവലം

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.000 0.060 0.060 0.070 0.080 0.270 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ, എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ 
നം.9495997012

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

0.000 0.060 0.060 0.070 0.080 0.270ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: േീച്ചിൽ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട 

പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.100 0.100 0.200 2.000 1.000 3.400
ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, 
കുളത്തൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ 
പജാസഫ് റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് 
കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978

2 ടകാല്ലം
3 േത്തനംതിട്ട
4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം 1.000 1.000 2.000 1.000 0.000 5.000 ജില്ലയിൽ  എല്ലായിടത്തും ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ., മാർക്കറ്റിങ്, പഫാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി
7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ 2.500 2.750 2.750 2.500 0.000 10.500 ആർത്താറ്റ,് ൊഴൂർ
ശ്രീ ടക. ഗംഗാദത്തൻ, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9496003521, ശ്രീമതി 
മിനി പജാസഫ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9496003491

9 ോലക്കാട്
10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 5.000 5.000 5.000 5.000 1.000 21.000

േയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ, 
കല്ലയാപശ്ശരി, കണ്ണൂർ, 
ഇരിട്ടി, ഇരിക്കൂർ, 
എടക്കാട്, തലപശ്ശരി, 
പേരാവൂർ, ോനൂർ, 
കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ 
ഇസ്മാപയൽ, എ.ഡി.എ., തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ പ്രദീേൻ, 
എ.ഡി.എ., കല്ലയാപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200606, ശ്രീമതി മിനി പജാൺ, 
എ.ഡി.എ., കണ്ണൂർ, പഫാൺ നം. 8281200565, ശ്രീമതി ലത, എ.ഡി.എ., 
ഇരിട്ടി, പഫാൺ നം. 8281200300, ശ്രീ കുരയൻ, എ.ഡി.എ., ഇരിക്കൂർ, പഫാൺ 
നം. 8281200201, ശ്രീമതി േത്മം, എ.ഡി.എ., എടക്കാട്, പഫാൺ 
നം.8281200500, ശ്രീ േീതാംബരൻ, എ.ഡി.എ., തലപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 
8281200435, ശ്രീമതി കഷലജ, എ.ഡി.എ., പേരാവൂർ, പഫാൺ നം. 
8281200333, ശ്രീമതി കമല, എ.ഡി.എ., ോനൂർ, പഫാൺ നം. 8281200607, 
ശ്രീ വിജയൻ, എ.ഡി.എ., കൂത്തുേറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200362

14 കാസർപഗാഡ്

8.600 8.850 9.950 10.500 2.000 39.900ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: സാലഡ ്ടവള്ളരി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 2.000 2.000 2.500 4.200 0.200 10.900 ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ
ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് 
റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ 
ജി.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട 30.000 0.000 0.000 28.000 58.000 മല്ലപ്പള്ളി
ശ്രീ സിബി റ്റി., നീണ്ടിപശ്ശരി, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മല്ലപ്പള്ളി പലാക്്ക, 
പഫാൺ നം. 9745311595

4 ആലപ്പുഴ 6.000 5.000 5.000 4.000 4.000 24.000
ോണാവള്ളി, പെർത്തല സൗത്്ത, 
ടെറിയനാട്, ടവണ്മണി

ശ്രീമതി ലീലാകൃഷ്ണൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, ോണാവള്ളി, പഫാൺ നം. 
9496209932, ശ്രീമതി പറാസ്മി പജാർജ്്ജ, കൃഷി ഓഫീസർ, പെർത്തല സൗത്്ത, 
പഫാൺ നം.9446940254, ശ്രീ അഭിലാഷ് ബി., കൃഷി ഓഫീസർ, ടെറിയനാട്, 
പഫാൺ നം.8075557146, ശ്രീ അനിൽ കുമാർ, കൃഷി ഓഫീസർ, ടവണ്മണി, 
പഫാൺ നം. 9447866981

5 പകാട്ടയം
6 ഇടുക്കി
7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 2.500 3.000 2.500 2.700 2.700 13.400 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ , എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ 
നം.9495997012

10 മലപ്പുറം 6.000 7.000 7.000 7.000 27.000 കണ്ണമംഗലം ശ്രീ ജമ്ഷീദ് കൃഷി ഓഫീസര് കണ്ണമംഗലം 9495156068

11 പകാഴിപക്കാട് 0.250 0.200 0.250 0.200 0.900 തലക്കുളത്തൂര് ശ്രീമതി നിഷ േി. ടി., കൃഷി ഓഫീസര് , തലക്കുളത്തൂര് കൃഷിഭവന് , പഫാൺ നം. 
9946028915

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 20.000 20.000 20.000 20.000 10.000 90.000
േയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ, കല്ലയാപശ്ശരി, കണ്ണൂർ, 
ഇരിട്ടി, ഇരിക്കൂർ, എടക്കാട്, തലപശ്ശരി, 
പേരാവൂർ, ോനൂർ, കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ 
ഇസ്മാപയൽ, എ.ഡി.എ., തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ പ്രദീേൻ, 
എ.ഡി.എ., കല്ലയാപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200606, ശ്രീമതി മിനി പജാൺ, 
എ.ഡി.എ., കണ്ണൂർ, പഫാൺ നം. 8281200565, ശ്രീമതി ലത, എ.ഡി.എ., ഇരിട്ടി, 
പഫാൺ നം. 8281200300, ശ്രീ കുരയൻ, എ.ഡി.എ., ഇരിക്കൂർ, പഫാൺ നം. 
8281200201, ശ്രീമതി േത്മം, എ.ഡി.എ., എടക്കാട്, പഫാൺ നം.8281200500, 
ശ്രീ േീതാംബരൻ, എ.ഡി.എ., തലപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200435, ശ്രീമതി 
കഷലജ, എ.ഡി.എ., പേരാവൂർ, പഫാൺ നം. 8281200333, ശ്രീമതി കമല, 
എ.ഡി.എ., ോനൂർ, പഫാൺ നം. 8281200607, ശ്രീ വിജയൻ, എ.ഡി.എ., 
കൂത്തുേറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200362

14 കാസർപഗാഡ് 0.250 0.250 0.250 0.250 1.000 േള്ളീക്കര
ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക., കൃഷി ഓഫീസർ, േള്ളീക്കര, പഫാൺ നം. 
9495431822

67.000 37.450 37.500 66.350 16.900 225.200ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : മത്തൻ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.205 1.050 1.000 1.070 1.000 4.325
ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, 
കുളത്തൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 
9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ 
നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., കൃഷി 
ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.040 0.065 0.050 0.050 0.055 0.260  വടകരപ്പതി
ശ്രീമതി അനീഷ, കൃഷി ഓഫീസർ, വടകരപ്പതി, പഫാൺ 
നം.8281155052

10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ
14 കാസർപഗാഡ്

0.245 1.115 1.050 1.120 1.055 4.585ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: മുരിങ്ങ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന 

പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.10 1.01 0.51 0.51 1.01 3.15
ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ, 
േഴയക്കുന്നുപമൽ, കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ 
പജാസഫ് റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് 
കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978, ശ്രീമതി സുധ, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം 0.60 0.60 0.80 0.80 2.80
േത്തനാപുരം, തലവൂർ, 
േിറവന്തൂർ, േട്ടാഴി

ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ 
നം. 8281280069

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

0.70 1.61 1.31 1.31 1.01 5.947ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  കറിപവപ്പില

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 3.00 3.00 2.00 2.00 10.00
വട്ടവട, 
കാന്തല്ലൂർ

ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ 
നം.9496002932, ശ്രീ പഗാവിന്ദരാജ്, കൃഷി 
ഓഫീസർ, പഫാൺ നം.9446136232

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

3.00 3.00 2.00 2.00 0.00 10.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ബീൻസ്

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന 

പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 8.00 വട്ടവട, കാന്തല്ലൂർ
ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം.9496002932, 
ശ്രീ പഗാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ 
നം.9446136232

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 8.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  കയാരറ്റ്

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന 

പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)

Page 21



ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.10 0.50 0.50 1.10 ടനടുമങ്ങാട്
ശ്രീമതി ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പഫാൺ നം. 9446378076

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 3.00 3.00 4.00 4.00 0.00 14.00 വട്ടവട, കാന്തല്ലൂർ
ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം.9496002932, ശ്രീ 
പഗാവിന്ദരാജ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം.9446136232

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

3.10 3.50 4.50 4.00 0.00 15.10ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: കാപബജ്

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന 

പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.50 0.20 0.70 ടനടുമങ്ങാട്
ശ്രീമതി ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പഫാൺ 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

0.00 0.50 0.00 0.20 0.00 0.70ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: പകാളിഫ്ലവർ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന 

പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.11 1.09 1.01 0.01 0.08 2.29
ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, 
കുളത്തൂർ, േഴയക്കുന്നുപമൽ, 
കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് റ്റി.എം. കൃഷി 
ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ 
നം. 9447904978, ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00

േത്തനാപുരം, തലവൂർ, 
േിറവന്തൂർ, േട്ടാഴി, വിളക്കുടി, 
ഇട്ടിവ, ടവളിനല്ലൂർ, 
കടക്കൽ, െിതറ, 

ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 8281280069, ശ്രീ 
ലിജു പജാൺ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (i/c), െടയമംഗലം, പഫാൺ നം. 8281820191

3 േത്തനംതിട്ട
4 ആലപ്പുഴ
5 പകാട്ടയം
6 ഇടുക്കി
7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 2.15 2.25 2.80 2.95 3.58 13.73 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ, എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ നം.9495997012

10 മലപ്പുറം 7.00 8.00 8.00 8.00 31.00 കണ്ണമംഗലം ശ്രീ ജമ്ഷീദ് കൃഷി ഓഫീസര് കണ്ണമംഗലം 9495156068

11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 80.00

േയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ, 
കല്ലയാപശ്ശരി, കണ്ണൂർ, ഇരിട്ടി, 
ഇരിക്കൂർ, എടക്കാട്, 
തലപശ്ശരി, പേരാവൂർ, 
ോനൂർ, കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ ഇസ്മാപയൽ, എ.ഡി.എ., 
തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ പ്രദീേൻ, എ.ഡി.എ., കല്ലയാപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 
8281200606, ശ്രീമതി മിനി പജാൺ, എ.ഡി.എ., കണ്ണൂർ, പഫാൺ നം. 8281200565, ശ്രീമതി ലത, 
എ.ഡി.എ., ഇരിട്ടി, പഫാൺ നം. 8281200300, ശ്രീ കുരയൻ, എ.ഡി.എ., ഇരിക്കൂർ, പഫാൺ നം. 
8281200201, ശ്രീമതി േത്മം, എ.ഡി.എ., എടക്കാട്, പഫാൺ നം.8281200500, ശ്രീ േീതാംബരൻ, 
എ.ഡി.എ., തലപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200435, ശ്രീമതി കഷലജ, എ.ഡി.എ., പേരാവൂർ, 
പഫാൺ നം. 8281200333, ശ്രീമതി കമല, എ.ഡി.എ., ോനൂർ, പഫാൺ നം. 8281200607, ശ്രീ 
വിജയൻ, എ.ഡി.എ., കൂത്തുേറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200362

14 കാസർപഗാഡ്

29.76 31.84 32.31 31.46 3.66 129.023ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: പെന

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.00 0.01 0.58 0.60 0.52 1.71

ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, 
കുളത്തൂർ, 
േഴയക്കുന്നുപമൽ, 
കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് റ്റി.എം. 
കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., കൃഷി 
ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978, ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം 0.90 0.80 0.90 1.00 3.60
േത്തനാപുരം, തലവൂർ, 
േിറവന്തൂർ, േട്ടാഴി, 
വിളക്കുടി

ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 8281280069

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 1.40 1.57 1.85 1.83 2.00 8.65 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ, എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ നം.9495997012

10 മലപ്പുറം 6.00 7.00 8.00 7.00 28.00 കണ്ണമംഗലം ശ്രീ ജമ്ഷീദ് കൃഷി ഓഫീസര് കണ്ണമംഗലം 9495156068

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 േയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ, 
കല്ലയാപശ്ശരി, കണ്ണൂർ, 

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ ഇസ്മാപയൽ, 
എ.ഡി.എ., തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ പ്രദീേൻ, എ.ഡി.എ., കല്ലയാപശ്ശരി, 14 കാസർപഗാഡ്

13.30 14.38 16.33 15.43 2.52 61.958ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: പെമ്്പ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05
േഴയക്കുന്നുപമ
ൽ, 
കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446388904

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

0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.049

ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ 
(പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട 

പഫാൺ നമ്പർ)

ആടക

േച്ചക്കറി വികസന േദ്ധതി 2017-18

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: കറിനാരങ്ങ

ക്രമ. 
നം.

േച്ചക്കറി 
ഇനങ്ങൾ

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
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ഒന്നാം വാരം രണ്ടാം വാരം
മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.53 5.30 2.26 2.90 3.75 14.74
ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ, േഴയക്കുന്നുപമൽ, 
കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് റ്റി.എം. കൃഷി 
ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 
9447904978, ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം 2.00 3.50 3.00 3.00 11.50
പമലില, കുളത്തൂപ്പുഴ, േത്തനാപുരം, തലവൂർ, 
േിറവന്തൂർ, േട്ടാഴി, വിളക്കുടി, ഇട്ടിവ, ടവളിനല്ലൂർ, 
കടക്കൽ, െിതറ, െടയമംഗലം, ഇളമാട്

ശ്രീമതി സംഗീത എ.എസ്., കൃഷി ഓഫീസർ, പമലില, പഫാൺ നം. 9446207383, ശ്രീ ടക.േി. 
അനിൽകുമാർ, കൃഷി ഓഫീസർ, കുളത്തൂപ്പുഴ, പഫാൺ നം. 9447106841, ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 8281280069, ശ്രീ ലിജു പജാൺ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (i/c), െടയമംഗലം, പഫാൺ നം. 8281820191

3 േത്തനംതിട്ട 15.00 0.00 20.00 35.00 റാന്നി
ശ്രീ പടാണി പജാൺ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, റാന്നി, പഫാൺ നം. 9447324332

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം 30.00 30.00 25.00 25.00 110.00 ജില്ലയിൽ  എല്ലായിടത്തും
ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ., മാർക്കറ്റിങ്, പഫാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി 4.00 4.00 3.00 3.00 14.00 പതാപ്രാംകുടി, ഉടുംബന്നൂർ, കട്ടപ്പന, ടനടുംകണ്ടം

ശ്രീ ഷബീർ, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9445550924, ശ്രീമതി ജയ്സിപമാൾ, ടക.എ. കൃഷി 
ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9744938371, ശ്രീ എ.റ്റി. പതാമസ്, എ.ഡി.എ., പഫാൺ നം. 9447217918, 
ശ്രീ പ്രിൻസ് മാതൂ, എ.ഡി.എ., പഫാൺ നം.  9447379963

7 എറണാകുളം 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 മൂവാറ്റുപുഴ
ശ്രീ പമാഹനൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മൂവാറ്റുപുഴ, പഫാൺ നം. 9447293769

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 32.00 44.00 40.00 42.00 44.00 202.00 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ, എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ നം.9495997012

10 മലപ്പുറം 9.00 10.00 14.00 14.00 0.00 47.00 പുതുപ്പറമ്്പ, ടെട്ടിപുരമാട്
ശ്രീ അബ്ദുൾ സലാം, എ.ഡി.എ., പവങ്ങര, പഫാൺ നം. 9446831566

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട് 40.00 35.00 35.00 40.00 30.00 180.00
ബപത്തരി, മാനന്തവാടി, ടതാണ്ടർനാട്, ഇടവക, 
തവിഞ്ഞാൽ, ബപത്തരി, മീനാഗാദി, േനമരം

ശ്രീമതി സുമിന, കൃഷി ഓഫീസർ, ബപത്തരി, പഫാൺ നം. 9947020555,  ശ്രീ. ഗുണപശഖരൻ, കൃഷി 
അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (i/c), മാനന്തവാടി, പഫാൺ നം. 9496316340, കൃഷി ഓഫീസർ, േനമരം, 
പഫാൺ നം. 9446380740

13 കണ്ണൂർ 50.00 50.00 50.00 50.00 20.00 220.00
േയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ, കല്ലയാപശ്ശരി, കണ്ണൂർ, ഇരിട്ടി, 
ഇരിക്കൂർ, എടക്കാട്, തലപശ്ശരി, പേരാവൂർ, ോനൂർ, 
കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ ഇസ്മാപയൽ, എ.ഡി.എ., 
തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ പ്രദീേൻ, എ.ഡി.എ., കല്ലയാപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 
8281200606, ശ്രീമതി മിനി പജാൺ, എ.ഡി.എ., കണ്ണൂർ, പഫാൺ നം. 8281200565, ശ്രീമതി ലത, 
എ.ഡി.എ., ഇരിട്ടി, പഫാൺ നം. 8281200300, ശ്രീ കുരയൻ, എ.ഡി.എ., ഇരിക്കൂർ, പഫാൺ നം. 
8281200201, ശ്രീമതി േത്മം, എ.ഡി.എ., എടക്കാട്, പഫാൺ നം.8281200500, ശ്രീ േീതാംബരൻ, 
എ.ഡി.എ., തലപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200435, ശ്രീമതി കഷലജ, എ.ഡി.എ., പേരാവൂർ, പഫാൺ 
നം. 8281200333, ശ്രീമതി കമല, എ.ഡി.എ., ോനൂർ, പഫാൺ നം. 8281200607, ശ്രീ വിജയൻ, 
എ.ഡി.എ., കൂത്തുേറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200362

14 കാസർപഗാഡ് 1.50 0.50 0.50 0.50 3.00 േള്ളീക്കര, പുല്ലൂർ ടേരിയ

ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക., കൃഷി ഓഫീസർ, േള്ളീക്കര, പഫാൺ നം. 9495431822, ശ്രീ പ്രപമാദ് 
കുമാർ സി., കൃഷി ഓഫീസർ, പുല്ലൂർ ടേരിയ, പഫാൺ നം. 9447237617

185.03 183.30 193.76 181.40 97.75 841.24ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം : പനന്ത്രക്കായ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 4.20 ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 
9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, 
പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., 
കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 22.00 36.00 40.00 40.40 38.00 176.40 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ , എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, 
പഫാൺ നം.9495997012

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ് 0.50 0.25 0.25 0.00 0.00 1.00 േള്ളീക്കര

ശ്രീ പവണുപഗാോലൻ ടക., കൃഷി ഓഫീസർ, േള്ളീക്കര, 
പഫാൺ നം. 9495431822

22.70 37.25 41.25 41.40 39.00 181.60ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: കറിക്കായ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന 

പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.12 േഴയക്കുന്നുപമൽ, കിളിമാനൂർ ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം 1.50 1.50 1.25 0.75 5.00
േത്തനാപുരം, തലവൂർ, േിറവന്തൂർ, േട്ടാഴി, 
വിളക്കുടി

ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ 
നം. 8281280069

3 േത്തനംതിട്ട 3.00 0.00 2.00 0.00 5.00 റാന്നി
ശ്രീ പടാണി പജാൺ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, റാന്നി, പഫാൺ നം. 
9447324332

4 ആലപ്പുഴ
5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 പതാപ്രാംകുടി, ഉടുംബന്നൂർ, കട്ടപ്പന, ടനടുംകണ്ടം

ശ്രീ ഷബീർ, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9445550924, ശ്രീമതി 
ജയ്സിപമാൾ ടക.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9744938371, ശ്രീ എ.റ്റി. 
പതാമസ്, എ.ഡി.എ., പഫാൺ നം. 9447217918, ശ്രീ പ്രിൻസ് മാതൂ, 
എ.ഡി.എ., പഫാൺ നം.  9447379963

7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.82 0.75 0.52 0.49 0.65 3.23 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ, എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ 
നം.9495997012

10 മലപ്പുറം
11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട് 10.00 12.00 15.00 13.00 15.00 65.00
ബപത്തരി, മാനന്തവാടി, ടതാണ്ടർനാട്, 
ഇടവക, തവിഞ്ഞാൽ, ബപത്തരി, മീനാഗാദി, 
േനമരം

ശ്രീമതി സുമിന, കൃഷി ഓഫീസർ, ബപത്തരി, പഫാൺ നം. 9947020555,  ശ്രീ. 
ഗുണപശഖരൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ (i/c), മാനന്തവാടി, പഫാൺ നം. 
9496316340, കൃഷി ഓഫീസർ, േനമരം, പഫാൺ നം. 9446380740

13 കണ്ണൂർ 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 8.00
േയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ, കല്ലയാപശ്ശരി, കണ്ണൂർ, 
ഇരിട്ടി, ഇരിക്കൂർ, എടക്കാട്, തലപശ്ശരി, 
പേരാവൂർ, ോനൂർ, കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ 
ഇസ്മാപയൽ, എ.ഡി.എ., തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ പ്രദീേൻ, 
എ.ഡി.എ., കല്ലയാപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200606, ശ്രീമതി മിനി പജാൺ, 
എ.ഡി.എ., കണ്ണൂർ, പഫാൺ നം. 8281200565, ശ്രീമതി ലത, എ.ഡി.എ., 
ഇരിട്ടി, പഫാൺ നം. 8281200300, ശ്രീ കുരയൻ, എ.ഡി.എ., ഇരിക്കൂർ, പഫാൺ 
നം. 8281200201, ശ്രീമതി േത്മം, എ.ഡി.എ., എടക്കാട്, പഫാൺ 
നം.8281200500, ശ്രീ േീതാംബരൻ, എ.ഡി.എ., തലപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 
8281200435, ശ്രീമതി കഷലജ, എ.ഡി.എ., പേരാവൂർ, പഫാൺ നം. 
8281200333, ശ്രീമതി കമല, എ.ഡി.എ., ോനൂർ, പഫാൺ നം. 8281200607, 
ശ്രീ വിജയൻ, എ.ഡി.എ., കൂത്തുേറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200362

14 കാസർപഗാഡ്

18.32 17.28 21.80 17.27 15.68 90.353ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ഇഞ്ചി

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.10 1.03 2.03 2.03 0.03 5.22
േഴയക്കുന്നുപമൽ, 
ടനടുമങ്ങാട്

ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446388904, ശ്രീമതി 
ആെണി പറാസ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446378076

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.90 1.25 1.30 1.02 1.22 5.69 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ, എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ നം.9495997012

10 മലപ്പുറം 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 12.00 അച്ചനമ്പലം, പവങ്ങര
ശ്രീ ജമ്ഷീദ്, കൃഷി ഓഫീസര് , കണ്ണമംഗലം, പഫാൺ നം. 9495156068, ശ്രീ നജീബ് എം, 
കൃഷി ഓഫീസര് , പവങ്ങര പഫാൺ നം. 9495379773

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ 25.00 25.00 25.00 25.00 5.00 105.00

േയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ, 
കല്ലയാപശ്ശരി, കണ്ണൂർ, ഇരിട്ടി, 
ഇരിക്കൂർ, എടക്കാട്, 
തലപശ്ശരി, പേരാവൂർ, 
ോനൂർ, കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ ഇസ്മാപയൽ, 
എ.ഡി.എ., തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ പ്രദീേൻ, എ.ഡി.എ., കല്ലയാപശ്ശരി, 
പഫാൺ നം. 8281200606, ശ്രീമതി മിനി പജാൺ, എ.ഡി.എ., കണ്ണൂർ, പഫാൺ നം. 
8281200565, ശ്രീമതി ലത, എ.ഡി.എ., ഇരിട്ടി, പഫാൺ നം. 8281200300, ശ്രീ കുരയൻ, 
എ.ഡി.എ., ഇരിക്കൂർ, പഫാൺ നം. 8281200201, ശ്രീമതി േത്മം, എ.ഡി.എ., എടക്കാട്, 
പഫാൺ നം.8281200500, ശ്രീ േീതാംബരൻ, എ.ഡി.എ., തലപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 
8281200435, ശ്രീമതി കഷലജ, എ.ഡി.എ., പേരാവൂർ, പഫാൺ നം. 8281200333, 
ശ്രീമതി കമല, എ.ഡി.എ., ോനൂർ, പഫാൺ നം. 8281200607, ശ്രീ വിജയൻ, എ.ഡി.എ., 
കൂത്തുേറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200362

14 കാസർപഗാഡ്

29.00 30.28 31.33 31.05 6.25 127.913ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  ചുരയ്ക്ക

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം 10.00 12.00 10.00 8.00 40.00 േലടശ്ശരിമാട് ശ്രീ നജീബ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പവങ്ങര, പഫാൺ നം. 9495379773

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

10.00 12.00 10.00 8.00 0.00 40.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  തണ്ണിമത്തൻ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.11 1.12 1.12 1.12 1.12 4.59

ോറശ്ശാല, 
ടെങ്കൽ, 
കുളത്തൂർ, 
േഴയക്കുന്നുപമൽ, 
കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, 
ശ്രീ പജാസഫ് റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, 
ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 
9447904978, ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ 
നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00

േത്തനാപുരം, 
തലവൂർ, 
േിറവന്തൂർ, 
േട്ടാഴി, വിളക്കുടി, 
ഇട്ടിവ, 
ടവളിനല്ലൂർ, 

ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, 
പഫാൺ നം. 8281280069, ശ്രീ ലിജു പജാൺ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ (i/c), െടയമംഗലം, പഫാൺ നം. 8281820191

3 േത്തനംതിട്ട 12.00 10.00 2.00 4.00 28.00 അടൂർ
ശ്രീ സുപരഷ്, ടക.വി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ പലാക്്ക, 
പഫാൺ നം. 9446185668

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം 4.00 8.00 8.00 8.00 28.00
ജില്ലയിൽ  
എല്ലായിടത്തും

ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ., മാർക്കറ്റിങ,് പഫാൺ നം. 
9446960187

6 ഇടുക്കി

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

21.11 24.12 16.12 18.12 1.12 80.592ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: ോളയംപകാടൻ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട 

പഫാൺ നമ്പർ)

Page 32



ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.21 2.12 1.12 1.12 1.12 5.69

ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, 
കുളത്തൂർ, 
േഴയക്കുന്നുപമൽ, 
കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ 
പജാസഫ് റ്റി.എം. കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് 
കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978, ശ്രീമതി സുധ, 
കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00
േത്തനാപുരം, തലവൂർ, 
േിറവന്തൂർ, േട്ടാഴി, 
വിളക്കുടി

ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ 
നം. 8281280069

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 ജില്ലയിൽ  എല്ലായിടത്തും ശ്രീമതി ജാൻസി പകാശി, എ. ഡി. എ., മാർക്കറ്റിങ്, പഫാൺ നം. 9446960187

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 0.35 0.48 0.52 0.53 0.49 2.37 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ, എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ 
നം.9495997012

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

4.56 6.60 5.64 5.65 1.61 24.062ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: പറാബസ്റ്റ

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

നമ്പർ)
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ഒന്നാം 
വാരം

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം 
വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.41 4.12 2.08 3.50 1.19 11.30
ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ, 
േഴയക്കുന്നുപമൽ, കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് റ്റി.എം. 
കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., കൃഷി 
ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447904978, ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, 
പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം

3 േത്തനംതിട്ട 0.00 10.00 0.00 5.00 0.00 15.00 റാന്നി ശ്രീ പടാണി പജാൺ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, റാന്നി, പഫാൺ നം. 9447324332

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം

8 തൃശ്ശൂർ 4.00 3.50 3.50 4.00 0.00 15.00 മറ്റത്തൂർ ശ്രീ സുപരഷ്, കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9496003539

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

4.41 17.62 5.58 12.50 1.19 41.302ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  ഞാലിപ്പൂവൻ

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം 0.80 4.00 5.14 4.40 3.38 17.72
ോറശ്ശാല, ടെങ്കൽ, കുളത്തൂർ, 
േഴയക്കുന്നുപമൽ, കിളിമാനൂർ

ശ്രീമതി ലത ആർ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447242977, ശ്രീ പജാസഫ് റ്റി.എം. കൃഷി 
ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 9447625776, ശ്രീ പ്രകാശ് കൃസ്ത്യൻ ജി.എ., കൃഷി ഓഫീസർ, പഫാൺ നം. 
9447904978, ശ്രീമതി സുധ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, പഫാൺ നം. 9446388904

2 ടകാല്ലം 8.00 8.00 9.00 8.00 0.00 33.00

കമലം, ആര യങ്കാവ്, േത്തനാപുരം, 
തലവൂർ, േിറവന്തൂർ, േട്ടാഴി, വിളക്കുടി, 
ഇട്ടിവ, ടവളിനല്ലൂർ, കടക്കൽ, െിതറ, 
െടയമംഗലം, ഇളമാട്

ശ്രീമതി െിത്ര, കൃഷി ഓഫീസർ, കമലം, പഫാൺ നം. 9446325705, ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണൻ, കൃഷി 
ഓഫീസർ, ആരയങ്കാവ്, പഫാൺ നം. 9656017738, ശ്രീ പവണുപഗാോൽ ബി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്
ഡയറക്ടർ, പുനലൂർ, പഫാൺ നം. 8281280069, ശ്രീ ലിജു പജാൺ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ 
(i/c), െടയമംഗലം, പഫാൺ നം. 8281820191

3 േത്തനംതിട്ട 65.00 0.00 70.00 0.00 0.00 135.00 അടൂർ ശ്രീ സുപരഷ്, ടക.വി., കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, അടൂർ പലാക്്ക, പഫാൺ നം. 9446185668

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം
6 ഇടുക്കി
7 എറണാകുളം
8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട് 2.35 3.00 3.36 3.80 3.85 16.36 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശ്രീ നിപക്കാളാസ് ജയെന്ദ്രൻ , എ.ഡി.എ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പഫാൺ നം.9495997012

10 മലപ്പുറം 10.00 10.00 10.00 9.00 39.00 പവങ്ങര, കണ്ണമംഗലം
ശ്രീ നജീബ് എം, കൃഷി ഓഫീസര് , പവങ്ങര പഫാൺ നം. 9495379773, ശ്രീ ജമ്ഷീദ്, കൃഷി 
ഓഫീസര് , കണ്ണമംഗലം, പഫാൺ നം. 9495156068

11 പകാഴിപക്കാട്
12 വയനാട്
13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

86.15 25.00 97.50 25.20 7.23 241.083ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: മരച്ചീനി

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ
ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

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

രണ്ടാം 
വാരം

മൂന്നാം 
വാരം

നാലാം 
വാരം

അഞ്ചാം
 വാരം

1 തിരുവനന്തപുരം

2 ടകാല്ലം 1.50 1.00 1.00 1.00 4.50 കരവാളൂർ
ശ്രീ പ്രിയകുമാർ, കൃഷി ഓഫീസർ, കരവാളൂർ, പഫാൺ നം. 
9495752403

3 േത്തനംതിട്ട

4 ആലപ്പുഴ

5 പകാട്ടയം

6 ഇടുക്കി

7 എറണാകുളം 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 മൂവാറ്റുപുഴ
ശ്രീ പമാഹനൻ, കൃഷി അസിസ്റ്റെ ്ഡയറക്ടർ, മൂവാറ്റുപുഴ, 
പഫാൺ നം. 9447293769

8 തൃശ്ശൂർ

9 ോലക്കാട്

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

5.50 5.00 5.00 5.00 0.00 20.50

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

ആടക

േച്ചക്കറി വികസന േദ്ധതി 2017-18

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം:  കകതച്ചക്ക

ക്രമ. നം. േച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ

ഏപ്രിൽ
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

9 ോലക്കാട് 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.17  വടകരപ്പതി
ശ്രീമതി അനീഷ, കൃഷി ഓഫീസർ, വടകരപ്പതി, 
പഫാൺ നം.8281155052

10 മലപ്പുറം

11 പകാഴിപക്കാട്

12 വയനാട്

13 കണ്ണൂർ

14 കാസർപഗാഡ്

0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.17

ആടക 
(ടമട്രിക് 
ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന 

പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ നമ്പർ)

ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി , േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം -  ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: പഡാളിപക്കാസ് അമര

ക്രമ. 
നം.

ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ
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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 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00

േയ്യന്നൂർ, 
തളിപ്പറമ്പ, 
കല്ലയാപശ്ശരി, 
കണ്ണൂർ, ഇരിട്ടി, 
ഇരിക്കൂർ, 
എടക്കാട്, 
തലപശ്ശരി, 
പേരാവൂർ, 
ോനൂർ, 
കൂത്തുേറമ്പ

ശ്രീമതി സപ്ന, എ.ഡി.എ. േയ്യന്നൂർ, പഫാൺ നം. 8281200105, ശ്രീ 
ഇസ്മാപയൽ, എ.ഡി.എ., തളിപ്പറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200010, ശ്രീ 
പ്രദീേൻ, എ.ഡി.എ., കല്ലയാപശ്ശരി, പഫാൺ നം. 8281200606, ശ്രീമതി മിനി 
പജാൺ, എ.ഡി.എ., കണ്ണൂർ, പഫാൺ നം. 8281200565, ശ്രീമതി ലത, 
എ.ഡി.എ., ഇരിട്ടി, പഫാൺ നം. 8281200300, ശ്രീ കുരയൻ, എ.ഡി.എ., 
ഇരിക്കൂർ, പഫാൺ നം. 8281200201, ശ്രീമതി േത്മം, എ.ഡി.എ., എടക്കാട്, 
പഫാൺ നം.8281200500, ശ്രീ േീതാംബരൻ, എ.ഡി.എ., തലപശ്ശരി, പഫാൺ 
നം. 8281200435, ശ്രീമതി കഷലജ, എ.ഡി.എ., പേരാവൂർ, പഫാൺ നം. 
8281200333, ശ്രീമതി കമല, എ.ഡി.എ., ോനൂർ, പഫാൺ നം. 8281200607, 
ശ്രീ വിജയൻ, എ.ഡി.എ., കൂത്തുേറമ്പ, പഫാൺ നം. 8281200362

14 കാസർപഗാഡ്

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00ആടക

പ്രതിമാസ മിച്ച ഉല്പാദന ബുള്ളറ്റിൻ

േച്ചക്കറി, േഴം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടട വിേണനം ടെയ്യാവുന്ന മിച്ച ഉല്പാദനം - ഏപ്രിൽ 2018 (എല്ലാ അളവുകളം ടമട്രിക് ടണ്ണിൽ)

േച്ചക്കറി ഇനം: സ്ടേഷയൽ സാലഡ ്ടവള്ളരി

ക്രമ. നം. ജില്ലയുടട പേര്

ഏപ്രിൽ

ആടക 
(ടമട്രിക് ടൺ)

സ്ഥലം
ബന്ധടപ്പപടണ്ട ഓഫീസർ (പേര്/സ്ഥാന പേര്/ബന്ധടപ്പപടണ്ട പഫാൺ 

നമ്പർ)
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