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1. ആമുഖം 

 െമ്മുനെ മുഖയഭക്ഷ്യവിളയാണ് അരി. ഗ ാതമ്പം ഗ ാളവുനെല്ലാം െനുഷ്യാഹാരത്തില്  
പങ്കുവഹിക്കുന്നുനെങ്കിലം നെല്ലിനെഗപാനെ ബഹുമുഖൊയ സവിഗേഷ്തകളുള്ള െനറാരു 
ധാെയവുെില്ല. വയതയസ്ത സാഹ രയങ്ങളില്  വളരാനുള്ള കഴിവ്, ആകൃതിയിലം 
പ്രകൃതിയിലമുള്ള വവജാതയം എന്നിവനയല്ലാം നെല്ലിനു ൊമുളമുള്ള പ്രഗതയകതകളാണ്.    
വവവിധയൊര്ന്നന്ന സാഹ രയങ്ങളിലം വിവിധ തരം െിിലം, ഭിന്നരീതികളിലം 
കൃഷ്ിന യ്യാനെന്നുള്ളത് നെല്ലിനെ ൊമുളം ഗുണവിഗേഷ്ൊണ്.  

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കനളക്കാളും വയാവസായിക പ്രാധാെയമുള്ളവയാണ് നെല്ലിനെ  
ഉഗപാല്പന്നങ്ങളായ വഗകാല്, ഉെി, തവിെ് എന്നിവ. കാെിത്തീറയ്ക്കു ൊമുളെല്ല  പുര ഗെയാനും 
ഉപഗയാ ിച്ചു വരുന്ന  വഗകാല് ഇന്ന് േിഗരാെങ്കാരത്തിനു നതാപിയായം 
ഗൃഹാെങ്കാരത്തിെ്  ഗരാ-പിക്ചറായം ഉപഗയാ ിച്ചിരുന്നു.  സിെെിനെ  െിര്ന്നമാണത്തിെ്  
ഉെിയം ഭക്ഷ്യഎിയനെ ഉത്പാദെത്തിെ് തവിടം  ഉപഗയാ നപടത്തി വരുന്നുെ്. 
ഭക്ഷ്ണത്തിനു പുറഗെ െതപരൊയ  െങ്ങുകള്ക്ക്കും നെ ം അരിയം ഉപഗയാ ിക്കുന്നു. 

 പ്രാഗദേികാസൂമുളണത്തിൊയി  നെല്ൃ്ഷ്ിനയ സംബച്ചിച്ച വിവരങ്ങള്ക് 
പഞ്ചായത്ത്, ഗലാക്ക്, മുെിസിപാെിറി, ഗകാര്ന്നപഗറഷ്ൻ   തെങ്ങളില് െഭയൊക്കാനുള്ള 
െക്ഷ്യഗത്താനെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് “നെല്ല് 2021 - തിരുവെന്തപുരം ജില്ല” റിഗപാര്ന്നട്.  
ഇപ്രൂവ്നെെ് ഓഫ് അഗ്രിക്കള്ക്ച്ചറല് സ്റ്റാറിസ്റ്റിക്സ് (ഐ.എ.എസ്)  പദ്ധതി പ്രകാരം  
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപിനെ ഫീല്്്  ഓഫീസര്ന്നൊരാണ് ഇതിെ് 
ആധാരൊയ വിവരങ്ങള്ക്  ഗേഖരിച്ചത്.  

 

1.1 ഐ.എ.എസ്.(ഇപ്രൂവ്നെെ് ഓഫ് അഗ്രിക്കള്ക്ച്ചറല് സ്റ്റാറിസ്റ്റിക്സ്) 

കാര്ന്നഷ്ിക സ്ഥിതിവിവരകണക്കുകളുനെ വിവരങ്ങള്ക് അറിയന്നതിൊയി ഗകന്ദ്ര 
കാര്ന്നഷ്ിക സഹകരണ െന്ത്രാെയം വഴി െെപാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാെ പദ്ധതിയാണ്  
ഇപ്രൂവ്നെെ് ഓഫ് അഗ്രിക്കള്ക്ച്ചറല് സ്റ്റാറിസ്റ്റിക്സ് (ഐ.എ.എസ്) . ഇതിനു പ്രധാെൊയം  
മൂന്ന് ഘെകങ്ങളാണുള്ളത്. 

(a) ഇ.എ.ആര്ന്ന .എ.എസ്.(എസ്റ്റാലിനെെ് ഓഫ് ആൻ  ഏജൻസി ഗഫാര്ന്ന  റിഗപാര്ന്നടിം ് 
അഗ്രിക്കള്ക്ച്ചറല്  സ്റ്റാറിസ്റ്റിക്സ്) 
 
ഗകന്ദ്ര സര്ന്നക്കാരിനെ സഹായഗത്താനെ  1975-76 മുതല് സംസ്ഥാെത്ത് ്യറക്ടഗററ് 

ഓഫ് ഇക്കഗണാെിക്സ് & സ്റ്റാറിസ്റ്റിക്സ് െെപാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.  ഇതിനെ പ്രധാെ 
െക്ഷ്യം സംസ്ഥാെനത്ത തിരനെടത്ത പ്രധാെ വിളകളുനെ വിസ്തീര്ന്നണം, ജെഗസ െം, 
ഭൂവിെിഗയാ ം   ഇവ കണക്കാക്കൊണ്. 

(b) ജി.സി.ഇ.എസ്.(ജെറല്  ഗരാപ് എസ്റ്റിഗെഷ്ൻ സര്ന്നഗവ) 

 തിരനെടത്ത െിശ്ചിത എിം വിളകളുനെ ോസ്ത്രീയൊയ  വിളനവടപ് പരീക്ഷ്ണം 
ഇതിലൂനെ െെത്തുന്നു.  വിളകളുനെ േരാേരി ഉത്പാദെം, ഉത്പാദെക്ഷ്െത എന്നിവ 
ഇതിലൂനെ എസ്റ്റിഗെറ്  ന യ്യുന്നു. 
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(c) ഐ.സി.എസ് . ( ഇംപ്രൂവ്നെെ് ഓഫ് ഗരാപ് എസ്റ്റിഗെഷ്ൻ സര്ന്നഗവ)             

ഗകന്ദ്ര-സംസ്ഥാെ ഏജൻസികളുനെ സംയക്ത പരിശ്രെത്തിലൂനെ, സംസ്ഥാെ 
വിളകളുനെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കിനെ ഗപാരായ്മകള്ക് െെസ്സിൊക്കുവാനും, െിെവിലള്ള 
സംവിധാെം േക്തിനപടത്തുന്നതിനുള്ള പരിഹാര െെപെികള്ക് െിര്ന്നഗേേിക്കാനും  ഈ 
പദ്ധതി െക്ഷ്യെിടന്നു. സാമ്പിള്ക് സര്ന്നഗവയിലൂനെയാണ് ഇത് െെത്തുന്നത്. 

1.2 രീതി ോസ്ത്രം   

െള്ക്ടിഗസ്റ്റജ് രാറിവഫ്് റാൻ്ം സാംപ്ിം ് രീതിയിലൂനെ െിര്ന്നിയിച്ചിട്ടുള്ള 
സംസ് ഥാെനത്ത ഓഗരാ ഇൻനവസ്റ്റിഗ റര്ന്ന ഗസാണിലം (തഗേേ 
സവയംഭരണസ്ഥാപെങ്ങളുനെ വിസ്തൃതിയനെ അെിസ്ഥാെത്തില് ജില്ലനയ വിവിധ 
ഗസാണുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഒഗന്നാ അതിെധികഗൊ തഗേേ ഭരണസ്ഥാപെങ്ങള്ക്  
ഒരു ഗസാണില്  ഉൊകും, ജില്ലയില് െിെവില്  61 ഗസാണുകളാണുള്ളത്) െിെം കര 
വിസ്തൃതിക്ക്  ആനുപാതികൊയി    കീ ഗപ്ാട്ടുകള്ക് തിരനെടക്കുകയം,  ഓഗരാ   കീ 
ഗപ്ാടിനെയം അെിസ്ഥാെൊക്കി    10 ഏക്കറില്   കുറയാനത വിസ്തൃതിയള്ള ക്ലസ്റ്ററുകള്ക് 
രൂപീകരിച്ച ് സ്ഥെ പരിഗോധെ െെത്തി ഭൂെിയനെ വിവിധ ഉപഗയാ ം സംബച്ചിച്ച 
വിവരങ്ങള്ക്  ഗേഖരിക്കുകയം ന യ്യുന്നു.  

െിെം ക്ലസ്റ്ററുകളില്  3 സീസണുകളില്  സന്ദര്ന്നേെം െെത്തുന്നു.  കരക്ലസ്റ്ററുകളില് 
രെ് സന്ദര്ന്നേെത്തിലൂനെ (6 ൊസം വീതം) അതത് സീസണുകളില് വിളനവടക്കുന്ന  
കാെികവിളകളുനെ  വിസ്തൃതി  ഗരഖനപടത്തുന്നു.   പുഞ്ച സീസണിനെ  സന്ദര്ന്നേെത്തില്  
വാര്ന്നഷ്ിക, ദീര്ന്നഘകാെ വിളകളുനെ വിസ്തൃതിയം എിവും ഗരഖനപടത്തുന്നു.   കൂൊനത 
ഭൂെിയനെ 13 രീതിയിലള്ള  ഉപഗയാ ത്തിെ് അന്തിെരൂപം െല്കുകുകയം ന യ്യുന്നു. ഓഗരാ 
ഗസാണിലം  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വിളകളുനെ  വിളനവടപ് പരീക്ഷ്ണങ്ങള്ക്  (Crop Cutting 
Experiment) െെത്തി, വിളകളുനെ  വിളവും എിവും  കണക്കാക്കി,  അവയനെ ഉല്പാദെം, 
ഉല്പാദെക്ഷ്െത എന്നിവ  ഗലാക്കെിസ്ഥാെത്തിലം ജില്ലാതെത്തിലം സംസ്ഥാെതെത്തിലം    
കണക്കാക്കുന്നു.  

   1.3 ്ിരിക്ട് നെവല് ഗകാര്ന്ന ഗ്രൂപ് കമിറി 

ഓഗരാ സീസണിലം നെല് വിസ്തൃതി സംബച്ചിച്ച വിവരങ്ങള്ക് വകുപിനെ ഫീല്്് 
തെ ഉഗദയാ സ്ഥര്ന്ന തഗദേ ഭരണ സ്ഥാപെ അെിസ്ഥാെത്തില് ഗേഖരിക്കുകയം, 
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ് ന്പൂടി ്യറക്ടര്ന്ന  ന യര്ന്നൊനും, ന്പൂടി 
്യറക്ടര്ന്ന   (കൃഷ്ിവകുപ്),  അ്ീഷ്ണല് ്ിരിക് െ് ഓഫീസര്ന്ന, സാമ്പത്തിക 
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്,  ജില്ലാ പ്ാെിം ് ഓഫീസില്െിന്നുള്ള പ്രതിെിധി, താലൂക്ക് 
സ്റ്റാറിസ്റ്റിക്കല് ഓഫീസര്ന്നൊര്ന്ന  എന്നിവര്ന്ന അെങ്ങിയ കമിറി അവഗൊകെം ന യകയം 
ജില്ലയിനെ നെല് കൃഷ്ി വിസ്തൃതി സംബച്ചിച്ച വിവരങ്ങള്ക്  അന്തിെൊക്കുകയം ന യ്യുന്നു. 

1.4 സര്ന്നഗവ ഗെഖെ  (Survey Coverage) 

 ഇ.എ.എ.ആര്ന്ന .എ.എസ് സര്ന്നഗവയനെ നെയിം ജില്ലയിനെ െിെം, കര സര്ന്നഗവ 
െമ്പറുകളുനെ പടികയാണ്. ഗതാടം ഗെഖെ, വെഗെഖെ, വസെിക ഗകന്ദ്രങ്ങള്ക് , 
എയര്ന്നഗപാര്ന്നട് , നെഗനാ പാര്ന്നക്ക് എന്നീ പ്രഗദേങ്ങള്ക്  ഉള്ക്നപടന്ന സര്ന്നഗവ െമ്പരുകള്ക്   
സര്ന്നഗവ കവഗറജില്  െിന്നും  ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. 
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2. നെല്കൃഷ്ി 
വളര്ന്നച്ചയനെ സെയത്ത് ധാരാളം നവള്ളം ആവേയമുള്ള ഒന്നാണ്  നെല്നച്ചെി. 

ഗകരളത്തില് െഴ ധാരാളം കിട്ടുന്നതം  നപയ്യുന്ന െഴനവള്ളം പാെങ്ങളില്ത്തനന്ന 
നകടിെിര്ന്നത്തി ഉപഗയാ ിക്കാവുന്നതൊയ    സ്ഥെങ്ങളിൊണ് നെല്ൃ്ഷ്ി ന യ്യുന്നത്.  
"വിരിപ്", "മുെകൻ", "പുഞ്ച" എന്നിങ്ങനെ കൃഷ്ിന യ്യുന്ന കാെയളവ് അനുസരിച്ച ്
നപാതഗവ മൂന്ന് തരം കൃഷ്ി സമ്പ്രദായങ്ങള്ക് ആണ് അവെംബിച്ചുവരുന്നത്. ഇവനക്കല്ലാം 
സെയാസെയങ്ങളില് ഗവെമുള ജെെഭയത ഉറപ്പു വരുഗത്തെതെ്.  

നെല്ലിനെ വളര്ന്നച്ചയില് െണ്ണം കാൊവസ്ഥയം  ണയൊയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. 
സാധാരണ രീതിയില് വെിയ കുടകളില് തണിവിരിച്ച ് അതില് വിത്ത്-നെല്ല് ഇട് 
െെച്ചുനവച്ചാല് രഗൊ മൂഗന്നാ ദിവസത്തിനുള്ളില് മുളനപാടി വരും. ഇത്തരത്തില്  
മുളനപാടിയ നെല് വിത്തുകള്ക് പ്രഗതയകം തയ്യാറാക്കിയ കൃഷ്ിയിെങ്ങളില് വിതറുകയാണു 
പതിവ്. 25-30 ദിവസം പ്രായൊയ ഇളം നെല്നച്ചെികനളയാണ്  ഞാറ് എന്നു പറയന്നത്. 
ഇതിനെ പറിച്ച ് നകട്ടുകളാക്കി വയ്ക്കുന്നു.  ഇതിനെ ഞാറെികള്ക് എന്നാണു പറയാറ്. 
ഞാറെികള്ക് മൂന്നിെമുെ്. െഴനയ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഞാറെികള്ക്, ഈര്ന്നപമുള്ള സ്ഥെത്തിനു 
ഗവെിയള്ള ഞാറെികള്ക്, ജെഗസ െ സ്ഥെത്ത് െൊനുള്ള ഞാറെികള്ക്.                    
വളം ഗ ര്ന്നത്ത് അെിനച്ചാതക്കിയിടിരിക്കുന്ന െിെത്തിൊണു ഞാറ് െടന്നത്.  

ഒരു നഹക്ടര്ന്ന കൃഷ്ിസ്ഥെത്ത് പറിച്ചുെടന്നതിെ് 60-85 കി.ഗ്രാമും, വിതയ്ക്കുന്നതിെ്  100 
കി.ഗ്രാമും,  നുരിവിത്തിടന്നതിെ്  80-90 കി.ഗ്രാമും വിത്ത് ഗവെിവരും. കുറെത് 80% 
മുളയ്ക്കുന്നതിൊയിട്ടുള്ള  വിത്തിനെ  ഗതാതാണിത്. നെല്നച്ചെിയനെ പരാ ണം െെക്കുന്നത് 
കാറ്റുവഴിയാണ്. ഒരു െീറര്ന്ന മുതല് രെ് െീറര്ന്ന വനര ഉയരത്തിൊണ് നെല്നച്ചെി വളരുക. 
അരികിെ് മൂര്ന്നച്ചയള്ള െീെ ഇെകളാണിവക്. ഇെകള്ക് കൂെിഗച്ചരുന്ന ഭാ ത്തുെിന്നും 
നെല്ക്കതിരുകള്ക് രൂപം നകാള്ളുന്നു. പച്ചെിറത്തിലള്ള നെന്മണികള്ക് മൂപാകുന്നഗതാനെ 
സവര്ന്നണെിറൊകും. നെല്ലില് െിന്ന് തവിടം ഉെിയം കളൊണ് അരി എടക്കുന്നത്. 
അരിയില് ധാരാളം കാര്ന്നഗബാവഹഗേറ്റുകള്ക് അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഗ ാറിനു ൊമുളെല്ല, 
പെതരം പെഹാരങ്ങള്ക്ക്കും അരി ഉപഗയാ ിക്കുന്നു. ഇന്തയയില് ഐേവരയത്തിനെ പ്രതീകം 

കൂെിയാണ് അരി.  

2.1 കൃഷ്ി കാെങ്ങള്ക് 

െിിനെ പ്രഗതയകതയം കാൊവസ്ഥയം അെിസ്ഥാെൊക്കി മൂന്ന്  സീസണുകളിൊയി 
നെല്ലിനെ പറിച്ച ്െടകഗയാ വിതയ്ക്കുകഗയാ ന യ്യാം. 

2.1.1 വിരിപ് (ജൂവെ-ഒഗക്ടാബര്ന്ന ) 

  കാര്ന്നഷ്ിക കാൊവസ്ഥയില് വിരിപ് ഒന്നാം വിളയായി ഏപ്രില്/നെയ് ൊസങ്ങളില് 
വിളയിറക്കി നസപ്തംബര്ന്ന /ഒഗക്ടാബറില്  നകായ്യുകയാണ് പതിവ്.  

2.1.2 മുെകൻ (െവംബര്ന്ന -നഫബ്രുവരി) 

 ഒഗക്ടാബര്ന്ന /െവംബര്ന്ന  കാെത്ത് വിളയിറക്കി ജനുവരി/നഫബ്രുവരി കാെത്ത് 
നകായ്യുന്ന രീതിയാണിത്. ഇത് മുെകൻ നകായ്ത്ത്, െകരനക്കായ്ത്ത്   എന്നും   അറിയനപടന്നു. 

   2.1.3 പുഞ്ച (ൊര്ന്നച്ച-്ജൂണ് ) 

    വിരിപ്പും മുെകനും കഴിെതിനുഗേഷ്മുള്ള മൂന്നാം വിളയായിടാണ് അധിക 
സ്ഥെത്തും ഗവെല്  പുഞ്ച കൃഷ്ി ന യ്യുന്നത്. ആഴം കൂെിയ കുണ്ടുപാെങ്ങളിലം 
കായല്െിെങ്ങളിലൊണ് പുഞ്ചകൃഷ്ിന യ്യുന്നത്. കുടൊെൻ പ്രഗദേങ്ങള്ക് പുഞ്ചകൃഷ്ിക്ക് 
ഗപരു ഗകടതാണ്. 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A8%E0%B5%86%E0%B5%BD%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%86%E0%B4%9F%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%B4
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9A
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D
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3. ഭൂവിെിഗയാ ം- തിരുവെന്തപുരം ജില്ല 

ജില്ലയനെ  നൊത്തം ഭൂവിസ്തൃതിനയ ഭൂെിയനെ  ഉപഗയാ ങ്ങള്ക് അനുസരിച്ച ്13 ആയി 
തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.  

തരിേിനെ മുമ്പ് കൃഷ്ി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതം കഴിെ  5 വര്ന്നഷ്ത്തിെ്  കൂടതൊയി കൃഷ്ി 
ന യ്യാത്തതൊയ സ്ഥെനത്ത   കൃഷ്ിക്ക് ഉപയക്തൊയ തരിനേന്നും.  ഒരു വര്ന്നഷ്ത്തിഗന്മല്   
5 വര്ന്നഷ്ം വനര  കൃഷ്ി ന യ്യാനത കിെക്കുന്ന സ്ഥെം െറിെം തരിനേന്നും.  ഒരു 
കാര്ന്നഷ്ികവര്ന്നഷ്ം മുഴുവെ്   കൃഷ്ി ഇല്ലാനത കിെക്കുന്ന സ്ഥെം തല്ക്കാെ തരിനേന്നും 
എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു 

3.1  ജില്ലയിനെ ഭൂവിെിഗയാ ം സംബച്ചിച്ച വിവരങ്ങള്ക്              (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)           

ഭൂവിെിഗയാ ം വിസ്തീര്ന്നണം 
(നഹക്ടറില്)   

േതൊെം  

വെം 49861 22.80 

െറ് കാര്ന്നഷ്ിഗകതര ഉപഗയാ ം 33491 15.30 

പാറയം കൃഷ്ിക്ക്  ഉപയക്തവുെല്ലാത്ത സ്ഥെം 291 0.13 

പുല്ത്തകിെിയം പുല്ഗെടകളും 0 0.00 

െറിെം വൃക്ഷ്ങ്ങള്ക്  50 0.02 

കൃഷ്ിക്ക് ഉപയക്തൊയ തരിേ് 618 0.28 

െറിെം തരിേ് 917 0.42 

തല്ക്കാെ തരിേ് 3093 1.41 

 തപ് െിെം 1 0.00 

െിശ്ചെജെപ്രഗദേം 2696 1.23 

നവള്ളനക്കട് പ്രഗദേം  15 0.01 

സാമൂഹയവെവല്ക്കരണം 22 0.01 

കൃഷ്ി ന യ്യുന്ന വിസ്തീര്ന്നിം 127726 58.38 
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 2019-20 വര്ന്നഷ്ത്തില് കൃഷ്ി ന യ്ത സ്ഥെത്തിനെ വിസ്തീര്ന്നിം  നൊത്തം വിസ്തൃതിയനെ  
58.38% ആണ്. 

 
 കൃഷ്ി  ന യന്ന വിസ്തൃതി മുൻ വര്ന്നഷ്നത്ത അഗപക്ഷ്ിച്ച ് 1413 നഹക്ടര്ന്ന (1.09%) 

കുറവുൊയിട്ടുെ്. 
 

  തപ് െിെം ആനക വിസ്തീര്ന്നണത്തിനെ  .0005 % ആണ്. 
 
 

 

  

22.8% 

15.3% 

0.13% 

0% 

0.02% 

0.28% 

0.42% 

1.41% 

0.0005% 

1.23% 

0.01% 

0.01% 

58.38% 

ഭൂവിെിഗയാ ം 
നകടിെവും പരിസരവും 

െറ് കാര്ന്നഷ്ിഗകതര 
ഉപഗയാ ം 

പാറയം കൃഷ്ിക്ക്  
ഉപയക്തവുെല്ലാത്ത സ്ഥെം 

പുല്ത്തകിെിയം പുല്ഗെടകളും 

െറിെം വൃക്ഷ്ങ്ങള്ക് 

കൃഷ്ിക്ക് ഉപയക്തൊയ 
തരിേ് 

െറിെം തരിേ് 

തല്ക്കാെ തരിേ് 

 തപ് െിെം 

െിശ്ചെജെപ്രഗദേം 

നവള്ളനക്കട് പ്രഗദേം  

സാമൂഹയവെവല്ക്കരണം 

കൃഷ്ി ന യ്യുന്ന വിസ്തീര്ന്നിം 



നെല്ല്-2021 തിരുവെന്തപുരം ജില്ല  6 
 

4. നെല് വിസ്തൃതി 
 4.1 ഗകരളം 

ഗകരളത്തിനെ ജെങ്ങളുനെ പ്രധാെ ഭക്ഷ്ണൊണ് അരി, പരമ്പരാ തൊയി 
നെല്കൃഷ്ി സംസ്ഥാെത്തിനെ കാര്ന്നഷ്ിക സമ്പദ് വയവസ്ഥയില് അഭിൊെകരൊയ സ്ഥാെം 
ഗെെിയിട്ടുെ്. നെല്വയലകളുനെ പച്ചപ് ഗകരളത്തിനെ ഭൂപ്രകൃതിയനെ ഏറവും 
ആകര്ന്നഷ്കൊയ സവിഗേഷ്തയാണ്. സംസ്ഥാെ രൂപീകരണത്തിനു ഗേഷ്മുള്ള ആദയ 
പതിെഞ്ചു വര്ന്നഷ്ങ്ങളില് നെല്കൃഷ്ിയനെ വിസ്തീര്ന്നിം  ണയൊയി വര്ന്നദ്ധിച്ചു. 1975-79 
വര്ന്നഷ്ത്തില് 8.76 െക്ഷ്ം നഹക്ടര്ന്ന   ആയിരുന്നു നെല്വിസ്തൃതി. 

 1980 മുതല്  നെല്കൃഷ്ിയില്  തെര്ന്നച്ചയായ കുറവുൊയി. െിെം ഭൂെിയനെ 
കാര്ന്നഷ്ിഗകതര ഉപഗയാ ത്തില് വന്ന വര്ന്നദ്ധെവാണ് ഇതിെ് കാരണം.  നെല്കൃഷ്ിയനെ 
വിസ്തൃതിയിലം സംസ്ഥാെത്ത് ഉത്പാദിപിക്കുന്ന അരിയനെ അളവിലം ഉൊയ 
കുത്തനെയള്ള ഇെിവ് ഗകരളത്തിനെ സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക 
വികസെത്തിെ് സുപ്രധാെൊയ പ്രതയാഘാതങ്ങള്ക് ഉൊക്കിയിട്ടുെ്. എന്നാല് കഴിെ 
കുറച്ച ് വര്ന്നഷ്ങ്ങളായി സംസ്ഥാെ സര്ന്നക്കാരിനെയം, തഗേേസവയംഭരണ 
സ്ഥാപെങ്ങളുനെയം നെല്കൃഷ്ി വികസെ പദ്ധതികള്ക് നെല്കൃഷ്ി െിെെിര്ന്നത്തുന്നതിനും 
കൂടതല് തരിശുെിെങ്ങനള കൃഷ്ിയിഗെക്ക് നകാണ്ടുവരുന്നതിനും വളനരയധികം 
സഹായിച്ചിട്ടുെ്. 

 

1961-62 വര്ന്നഷ്ത്തില് ആനക 7.53 െക്ഷ്ം നഹക്ടര്ന്ന നെല്കൃഷ്ിയായിരുന്നത്, 1975-76 
വര്ന്നഷ്ത്തില് 8.76 െക്ഷ്ം നഹക്ടറായി വര്ന്നദ്ധിനച്ചങ്കിലം തെര്ന്നന്ന് നെല്കൃഷ്ിയില് 
രൊനു തൊയ കുറവുൊയി 2.29 െക്ഷ്ം നഹക്ടറിനെത്തി 2007-08 കാെഘടത്തില്. 32 
വര്ന്നഷ്നത്ത കാെയളവില്  നെല്കൃഷ്ിയനെ വിസ്തൃതി 73.86 േതൊെം കുറെതായി 
കണക്കുക്കള്ക് സൂ ിപിക്കുന്നു.  
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 2016-17 മുതല് നെല് വിസ്തൃതിയില് സംസ്ഥാെത്ത് രൊനു തൊയ വര്ന്നദ്ധെവ് 
ഉൊയതായി കാണാം.    

 2020-21 കാര്ന്നഷ്ിക വര്ന്നഷ്നത്ത നെല്കൃഷ്ിയനെ വിസ്തൃതി 201865 നഹക്ടറാണ്. മുൻ 
കാര്ന്നഷ്ിക വര്ന്നഷ്ൊയ 2019-20നെ അഗപക്ഷ്ിച്ച ് 10814നഹക്ടര്ന്ന (5.66%)  വര്ന്നദ്ധെവ്  
ഉൊയിട്ടുെ്.  

 1975-76 വര്ന്നഷ്വുൊയി  താരതെയം ന യഗമ്പാള്ക് 2020-21 വര്ന്നഷ്ത്തില് 
നെല്വിസ്തൃതിയില്  97.33% കുറവുൊയി  
 

4.1.1 സീസണ് അെിസ്ഥാെത്തിലള്ള നെല്കൃഷ്ി വിസ്തൃതി  
       (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)     

വര്ന്നഷ്ം വിരിപ്   മുെകൻ  പുഞ്ച  ആനക 
2010-11 70498 91556 51133 213187 

2011-12 68135 92735 47290 208160 

2012-13 63232 86751 47294 197277 

2013-14 51922 100824 46865 199611 

2014-15 63981 88990 45188 198159 

2015-16 60418 89118 47334 196870 

2016-17 56601 72253 42544 171398 

2017-18 58278 81115 49693 189086 

2018-19 60718 88450 48858 198026 

2019-20 54694 80049 56308 191051 

2020-21 56465 87244 58156 201865 

 

 സംസ്ഥാെത്തിനെ  ഭൂരിഭാ ം (43.22%)  നെല്കൃഷ്ിയം  മുെകൻ സീസണിൊണ് .  

 ഒരു ദോബ് ദം പിന്നിടഗമ്പാള്ക് പുഞ്ച സീസണില് 13.73 % വര്ന്നദ്ധെവാണുള്ളത് . 

 വിരിപ് സീസണില് മുൻവര്ന്നഷ്ഗത്തക്കാള്ക് 1771 നഹക്ടര്ന്ന വിസ്തൃതിയനെ 
വര്ന്നദ്ധെവുൊയിട്ടുെ്. 

 

 



നെല്ല്-2021 തിരുവെന്തപുരം ജില്ല  8 
 

4.2 തിരുവെന്തപുരം ജില്ല     
 റവെൂ  നറഗക്കാര്ന്ന്് പ്രകാരം     ജില്ലയനെ   ആനക വിസ്തൃതി  167113.78 നഹക്ടര്ന്ന  
ആണ്.  ഇതില്   147987.97 നഹക്ടര്ന്ന  കരഭൂെിയം   19125.80 നഹക്ടര്ന്ന  െിെം ഭൂെിയൊണ്.  കര 
വിസ്തൃതിയനെ  0.13%  ആണ്  െിെം വിസ്തൃതി.   ഭക്ഷ്യവിളകളും ഭഗക്ഷ്യതരവിളകളും ജില്ലയില് 
കൃഷ്ി ന യ്ത് വരുന്നു.  ഭക്ഷ്യവിളകളില്  ധാെയങ്ങള്ക്, പച്ചക്കറികള്ക് , പഴവര്ന്നഗങ്ങള്ക്   
മുതൊയവയം ഭഗക്ഷ്യതരവിളകളില്  ൊണയവിളകളും,  െറ് വൃക്ഷ്െതാദികളും ഉള്ക്നപടന്നു.  
ജില്ലയില്  ഏറവും കൂടതല് സ്ഥെത്ത് കൃഷ്ി ന യ്യുന്നത് നതങ്ങും രൊെതായി 
െരച്ചീെിയൊണ്. 2020-21 കാര്ന്നഷ്ികവര്ന്നഷ്ത്തില് വിരിപ്, മുെകൻ , പുഞ്ച സീസണുകളിൊയി 
2130.30 നഹക്ടര്ന്ന സ്ഥെത്താണ് നെല്ൃ്ഷ്ി ഉൊയിരുന്നത്, മുൻവര്ന്നഷ്നത്ത അഗപക്ഷ്ിച്ച ്
17.87% വര്ന്നദ്ധെവാണിത്. 

 5 നഹക്ടറിെ് മുകളില് വിസ്തൃതി വരുന്ന പാെഗേഖരങ്ങളിലം 0.2 നഹക്ടര്ന്ന മുതെ്   5 
നഹക്ടര്ന്ന വനര വരുന്ന ഏെകളിലൊയിടാണ്  നെല്ൃ്ഷ്ി െെത്തി വരുന്നത്.  ജില്ലയില്  
െിെവില് നെല്ൃ്ഷ്ി ന യ്യുന്നത് ന റുതം വലതൊയ 132 പാെഗേഖരങ്ങളിലൂനെയാണ്.    
ഉെ, കാഞ്ചെ, ഗജയാതി, ജയ, പ്രതയാേ, ഗശ്രയസ്, പടാമ്പി, ഗശ്രയ, അംബാസമുദ്രം, പാെക്കാെൻ െട, 
രക്തോെി, ഐേവരയ, ബസ്മതി, H4, പവിഴം എന്നീ വിത്തിെങ്ങളാണ് പ്രധാെൊയം 
ഉപഗയാ ിക്കുന്നത്.  എന്നിരുന്നാലം  ഉെ  വിത്തിെൊണ് കൂടതൊയം ജില്ലയില് കൃഷ്ിക്കായി 
ഉപഗയാ ിക്കുന്നത്. വിപണെനസൌകരയങ്ങളുനെ അപരയാപ്തത, വയാപാരത്തിനെയം 
വിെയനെയം അെിശ്ചിതതവം, കാൊവസ്ഥാവയതിയാെം, വര്ന്നദ്ധിച്ച പണിക്കൂെി, 
നതാഴിൊളികളുനെ െഭയതക്കുറവ് , യന്ത്രങ്ങളുനെ അപരയാപ്തത ഇവയാണ്  ജില്ലയിനെ 
കര്ന്നഷ്കനര ബാധിക്കുന്ന പ്രധാെ പ്ര്നങ്ങള്ക്.  നെല്വയലകള്ക് തരിേിടന്നതം വാഴ, െരച്ചീെി, 
െറ്റുവിളകള്ക്  ഇവ നെല്വയെില് കൃഷ്ി ന യ്യുന്നതൊയ അവസ്ഥക് ൊറം വഗരെതെ്.  
െഭയൊയ നെല്വയലകള്ക് സംരക്ഷ്ിക്കുന്നതിനും,  വിളകളുനെ ഉത്പാദെക്ഷ്െത 
വര്ന്നദ്ധിപിക്കുന്നതിനും , ആവേയൊയ പദ്ധതികള്ക് ആവിഷ്ക്കരിഗക്കെത് അെിവാരയൊണ്.   

4.2.1 നെല്  വിസ്തൃതി  2010-11 മുതല് 2020-21  വനര                     
     (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)     

വര്ന്നഷ്ം നെല്ലിനെ  വിസ്തൃതി  
2010-11 2919 

2011-12 2395 

2012-13 1816 

2013-14 2001 

2014-15 2093 

2015-16 2119 

2016-17 1392 

2017-18 1737 

2018-19 1968 

2019-20 1810 

2020-21 2130 

 

 2020-21 കാര്ന്നഷ്ിക വര്ന്നഷ്നത്ത നെല്കൃഷ്ിയനെ വിസ്തൃതി 2130.30 നഹക്ടറാണ്. 

 2019-20 നെ അഗപക്ഷ്ിച്ച ്323.00 നഹക്ടര്ന്ന വര്ന്നദ്ധെവുൊയിട്ടുെ് . 

 2020-21 വര്ന്നഷ്ത്തില് ജില്ലയില് െിെഭൂെിയനെ വിസ്തൃതിയില് 11.14% നെല്കൃഷ്ി 
ഉൊയിരുന്നു. 
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4.2.2 നെല് വിസ്തൃതി സീസണ് അെിസ്ഥാെത്തില് 

വിരിപ്,   മുെകൻ, പുഞ്ച   സീസണുകളില്  ജില്ലയില്   നെല്ൃ്ഷ്ി ന യ്യാറുെ് . 
വിരിപ് സീസണില്   ആണ് ജില്ലയില് കൂടതൊയി നെല്ൃ്ഷ്ി  ന യ്യുന്നത്. പുഞ്ച 
സീസണിനെ    കൃഷ്ി  പിഗന്നാക്കം  െില്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാെ കാരണം ജെദൌര്ന്നെഭയം  
ആണ്. 2020-21 വര്ന്നഷ്ത്തില് ജില്ലയിനെ ആനക വിസ്തൃതിയനെ 5.7% നെല്കൃഷ്ി 
ഉൊയിരുന്നത് വിരിപ് സീസണില് ആണ്. 

                                                               (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)     

വര്ന്നഷ്ം വിരിപ്   മുെകൻ  പുഞ്ച  ആനക 

2010-11 1492.80 1158.51 267.49 2918.80 

2011-12 1204.98 1077.65 112.24 2394.87 

2012-13 595.75 1180.44 39.50 1815.69 

2013-14 874.82 993.37 132.80 2000.99 

2014-15 962.91 1063.80 66.22 2092.93 

2015-16 1074.10 902.77 142.17 2119.04 

2016-17 790.85 289.98 311.32 1392.15 

2017-18 689.22 664.40 383.81 1737.43 

2018-19 998.69 844.02 126.20 1968.91 

2019-20 888.00 779.00 143.00 1810.00 

2020-21 1096.00 947.00 87.00 2130.00 
 

 2011-12 വര്ന്നഷ്ത്തിെ് ഗേഷ്ം 2020-21 വര്ന്നഷ്ത്തിൊണ് വിരിപ് കൃഷ്ി കൂടതല് 
െെന്നിട്ടുള്ളത് 

 2016 -17 െ് ഗേഷ്ം മുെകൻ കൃഷ്ിയില് രൊനു തൊയ വര്ന്നദ്ധെവ് ഉൊയിട്ടുെ് . 

 മുൻ വര്ന്നഷ്നത്ത അഗപക്ഷ്ിച്ച ് 2020-21 പുഞ്ച കൃഷ്ിയില് 56 നഹക്ടര്ന്ന (39%) കുറവ് 
വന്നിട്ടുെ് . 
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5. നെല് ഉത്പാദെം 

 5.1  വിളപരീക്ഷ്ണം 
 

കാര്ന്നഷ്ിക  ഗെഖെയിനെ വിവിധയിെം വിളകളുനെ ഉത്പാദെവും ഉല്പാദെക്ഷ്െതയം 
ോസ്ത്രീയൊയി കനെത്തുന്നത്  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്  െെത്തുന്ന 
വിളനവടപ് പരീക്ഷ്ണങ്ങളിലൂനെയാണ്. പതിനൊന്നു പ്രധാെ വിളകളുനെയം ഏകഗദേം  
പതിെഗഞ്ചാളം  ഉപവിളകളുനെയം വിളനവടപ് പരീക്ഷ്ണം  സംസ്ഥാെ  വയാപകൊയി  
െെത്തി വരുന്നു.  ഇത്തരത്തില്  െെത്തുന്ന വിളപരീക്ഷ്ണങ്ങളിലൂനെ െഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്ക് 
ഉപഗയാ ിച്ചാണ്  പഞ്ചായത്ത്/ ഗലാക്ക്/ജില്ല/സംസ്ഥാെ തെത്തില്   ഓഗരാ വിളകളുനെയം 
ഉത്പാദെം, ഉല്പാദെക്ഷ്െത എന്നിവ കണക്കാക്കുന്നത്.   

 ഓഗരാ തഗേേ ഭരണ സ്ഥാപെത്തിലം  കൃഷ്ി ന യ്ത 
എല്ലാ കെങ്ങളുനെയം സര്ന്നഗവ  െമ്പര്ന്ന 
ആഗരാഹണരെത്തില് എഴുതി അതില് െിന്നും റാൻ്ം 
െമ്പര്ന്ന ഉപഗയാ ിച്ച ് ൊെ് കെങ്ങള്ക്  തിരനെടക്കുന്ന 
രീതിയാണ് അവെംബിക്കുന്നത്. ഇതില് െിന്നും  
രീതിോസ്ത്രത്തില്  പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രകാരം തിരനെടക്കുന്ന 
സര്ന്നഗവ  െമ്പറില്  ഉള്ക്നപട  കെത്തില് െിന്നും  5mx5m  ( 25  തരശ്ര െീറര്ന്ന ) സ്ഥെത്തുള്ള 
നെല്ല് നകായ്ത് നെതിച്ച ് നെല്ലിനെ തൂക്കവും ഉഗപാത്പന്നൊയ വഗകാെിനെ  തൂക്കവും 
നെല്ലിനെ ഉണക്കവാേിയം ഗരഖനപടത്തുന്നു.  ഇത്തരത്തില്  വിളപരീക്ഷ്ണങ്ങള്ക് 
പൂര്ന്നത്തിയാക്കി പഞ്ചായത്ത്/ഗലാക്ക്/ജില്ല/ സംസ്ഥാെ അെിസ്ഥാെത്തില്   നെല്ലിനെ  
ഉത്പാദെം, ഉത്പാദെക്ഷ്െത എന്നിവ സീസണ് അെിസ്ഥാെത്തില്   കണക്കാക്കുകയം 
ന യ്യുന്നു. 

5.2  സംസ്ഥാെ ഉത്പാദെവും, ഉത്പാദെക്ഷ്െതയം 

നെല് ഉത്പാദെത്തില്  ണയൊയ വര്ന്നദ്ധെവ് കഴിെ കാെങ്ങളില് ഉൊയിട്ടുെ്. 
സംസ്ഥാെ ഉത്പാദെത്തില് 2019 -20 വര്ന്നഷ്നത്ത  അഗപക്ഷ്ിച്ച ്6.78% വര്ന്നദ്ധെവ് 2020-21 
ല്  ഉൊയി. നെല്ലിനെ ഉത്പാദെക്ഷ്െത 2010-11 ല് 2452കി.ഗ്രാം/നഹക്ടര്ന്ന   ആയിരുന്നത്   
2020-21 ല് 3105കി.ഗ്രാം/നഹക്ടര്ന്ന ആയി വര്ന്നദ്ധിച്ചു. ഉത്പാദെക്ഷ്െതയിനെ പുഗരാ തി 
നെല്ൃ്ഷ്ിയനെ വിസ്തൃതിയില് ഉൊയ  കുറവും അതിനെ ഫെൊയൊകുന്ന ഉത്പാദെ 
കുറവും െിര്ന്നവീരയൊക്കുന്നതിനു സഹായകൊയി. 

5.2.1  ഉത്പാദെവും ഉത്പാദെക്ഷ്െതയം                            
(ഉത്പാദെം  െിില്, ഉത്പാദെക്ഷ്െത കി.ഗ്രാം/നഹക്ടര്ന്ന) 

വര്ന്നഷ്ം ഉത്പാദെം ഉത്പാദെക്ഷ്െത 
2010-11 522738 2452 

2011-12 568993 2733 

2012-13 508299 2577 

2013-14 564325 2827 

2014-15 562092 2837 

2015-16 549275 2790 

2016-17 436483 2547 

2017-18 521310 2757 

2018-19 578256 2920 

2019-20 587078 3073 

2020-21 626888 3105 
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5.2.2 സംസ്ഥാെ നെല് വിസ്തൃതിയം ഉത്പാദെവും 

  

 

 

5.2.3 സംസ്ഥാെ നെല് വിസ്തൃതി, ഉത്പാദെം, ഉത്പാദെക്ഷ്െത  

    

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 
2

0
1

0
-1

1
 

2
0

1
1

-1
2

 

2
0

1
2

-1
3

 

2
0

1
3

-1
4

 

2
0

1
4

-1
5

 

2
0

1
5

-1
6

 

2
0

1
6

-1
7

 

2
0

1
7

-1
8

 

2
0

1
8

-1
9

 

2
0

1
9

-2
0

 

2
0

2
0

-2
1

 

 െ
ണ്
  

ന
ഹ
ക്ട
ര്ന്ന

 

നെല്ലിനെ  വിസ്തൃതി   നെല്ലിനെ ഉല്പാദെം (വറസ്)  

0 
500 

1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
5500 
6000 
6500 

വിസ്തീര്ന്നിം ( '00നഹക്ടര്ന്ന) ഉത്പാദെം( `00െിില്) ഉത്പാദെക്ഷ്െത(കി.ഗ്രാം/നഹക്ടര്ന്ന) 



നെല്ല്-2021 തിരുവെന്തപുരം ജില്ല  12 
 

 

5.3  തിരുവെന്തപുരം ജില്ല - ഉത്പാദെവും , ഉത്പാദെക്ഷ്െതയം 

ജില്ലയില് ഉത്പാദെത്തില് 2019-20 വര്ന്നഷ്നത്ത  അഗപക്ഷ്ിച്ച ്  24.65% വര്ന്നദ്ധെവ് 
2020-21 ല് ഉൊയി. നെല്ലിനെ ഉത്പാദെക്ഷ്െത 2010-11 ല് 2371.63കി.ഗ്രാം/നഹക്ടര്ന്ന   
ആയിരുന്നത്  2020-21 ല് 2656.90കി.ഗ്രാം/നഹക്ടര്ന്ന ആയി വര്ന്നദ്ധിച്ചു.  

 

5.3.1  ഉത്പാദെവും , ഉത്പാദെക്ഷ്െതയം 

(ഉത്പാദെം  െിില്, ഉത്പാദെക്ഷ്െത കി.ഗ്രാം/നഹക്ടര്ന്ന) 

വര്ന്നഷ്ം ഉത്പാദെം ഉത്പാദെക്ഷ്െത 

2010-11 6922.78 2371.63 

2011-12 6138.70 2563.13 

2012-13 4095.52 2255.24 

2013-14 5325.52 2661.43 

2014-15 5560.88 2656.90 

2015-16 5452.74 2573.21 

2016-17 3068.84 2204.39 

2017-18 4550.98 2619.37 

2018-19 5166.07 2623.82 

2019-20 4540.62 2508.62 

2020-21 5660.00 2656.90 
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5.3.2 നെല് വിസ്തൃതി, ഉത്പാദെം  

 

 

5.4 നെല് ഉത്പാദെം - ജില്ലയനെ സംഭാവെ             

                                                                                                                                                                                           (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)     

വര്ന്നഷ്ം 
ഉത്പാദെം 

ജില്ലയനെ േതൊെം  
സംസ്ഥാെം തിരുവെന്തപുരം  ജില്ല 

2010-11 522738.00 6922.78 1.32 

2011-12 568993.00 6138.70 1.08 

2012-13 508320.00 4095.52 0.81 

2013-14 564325.00 5325.52 0.94 

2014-15 562092.00 5560.88 0.99 

2015-16 549275.00 5452.74 0.99 

2016-17 436483.00 3068.84 0.70 

2017-18 521310.00 4550.98 0.87 

2018-19 578256.00 5166.07 0.89 

2019-20 587078.00 4540.61 0.77 

2020-21 626888.00 5660.00 0.90 
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6. നെല് വിസ്തൃതി - ഗലാക്ക്, മുെിസിപാെിറി, ഗകാര്ന്നപഗറഷ്ൻ 
അെിസ്ഥാെത്തില് 

6.1 ഗലാക്ക് 

ജില്ലയിനെ 11 ഗലാക്കുകളില് റവെൂ നറഗക്കാര്ന്ന്് പ്രകാരം ഏറവും  കൂടതല് െിെം 
ഭൂെിയള്ളതം, നെല്ൃ്ഷ്ി ന യ്യുന്നതം   
കിളിൊനൂര്ന്ന ഗലാക്കിലം ഏറവും കുറവ് 
അതിയന്നൂര്ന്ന ഗലാക്കിലം ആണ്. 
അതിയന്നൂര്ന്ന ഗലാക്കിനെ കാെിരംകുളം, 
കരിംകുളം, എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലം 
 ിറയിൻകീഴ് ഗലാക്കിനെ അഞ്ചുനതങ്ങ്  
പഞ്ചായത്തിലം  െിെം ഭൂെി ഇല്ല. െെഗയാര 
പഞ്ചായത്തുകളായ വിതര, കുറിച്ചല്, 
നവള്ളൊെ് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളില് 
നെല്ൃ്ഷ്ി സാധാരണയായി  െെക്കാറില്ല. 
ജില്ലയിനെ നെല്ൃ്ഷ്ി വിസ്തൃതിയില്   
മൂന്നിനൊന്നും കിളിൊനൂര്ന്ന ഗലാക്കിൊണ്. 
2020-21 വര്ന്നഷ്ത്തില് ജില്ലയനെ ആനക 
നെല് വിസ്തൃതിയായ 2130.30നഹക്ടര്ന്ന 
കൃഷ്ിഭൂെിയില് 40% ഉം കൃഷ്ി െെന്നത് ഈ 
ഗലാക്കിൊണ്. 

വിള വിസ്തൃതിയം വയാപെവും, 
ഉത്പാദെവും സംബച്ചിച്ച പ്രവര്ന്നത്തെങ്ങള്ക്, 
തരിശുഭൂെി കൃഷ്ിഗയാ യൊക്കുന്നതിനുഗവണ്ടുന്ന 
പദ്ധതികള്ക് എന്നിവ തഗേേസ്ഥാപെങ്ങളില് ഇെിയം ആസൂമുളണം ന ഗയ്യെതെ്. 

6.1.1 നെല് വിസ്തൃതി ഗലാക്ക് അെിസ്ഥാെത്തില് 2019-20 , 2020 -21 വര്ന്നഷ്ത്തില്   
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റെവന്യു  റെക്കോർഡ്  പ്രകോര  ന്യിലം വിസ്തൃതി (വിസ്തൃതി റെക്ടെിൽ )

മുന്യിസിപ്പോലിറ്റി ന്യിലം ഭൂമി

റന്യടുമങ്ങോട് 387.04
റന്യയ്യോറ്റിൻകര 363.73
വർകല 128.08
ആറ്റിങ്ങൽ 199.14

6.2 മുെിസിപാെിറി 

ജില്ലയില് ൊെ് മുെിസിപാെിറികളിലം നെല്കൃഷ്ി 
ന യ്യുന്നുെ് . നെല് വിസ്തൃതിയില് കാരയൊയ വര്ന്നദ്ധെ  
കഴിെ  വര്ന്നഷ്ങ്ങളില് ഉൊയിട്ടുെ്. 2020-21 
വര്ന്നഷ്ത്തില് മുൻ വര്ന്നഷ്നത്ത അഗപക്ഷ്ിച്ച ്  88.92% നെല് 
വിസ്തൃതിയില് വര്ന്നദ്ധെവ് ഉൊയി. 2020-21 വര്ന്നഷ്ത്തില് 
ആറിങ്ങല് മുെിസിപാെിറിയിൊണ് കൂടതൊയി നെല്കൃഷ്ി ഉള്ളത്. മുെിസിപാെിറിയനെ 
ആനക െിെം വിസ്തൃതിയില് 2.8% ഭൂെിയില് ആണ്  2021 വര്ന്നഷ്ം നെല് കൃഷ്ി 
ഉൊയിരുന്നത്.                                        (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
നെടെങ്ങാെ് മുെിസിപാെിറി 

2015-16 0.36 0.36 0.4 1.12 

2016-17 0.18 0.15 0 0.33 

2017-18 0.09 0 0.6 0.69 

2018-19 0.16 0.31 0 0.47 

2019-20 0.18 0.04 0.14 0.36 

2020-21 0.26 0.1 0 0.36 

നെയ്യാറിൻകര മുെിസിപാെിറി    
 2015-16 0 0 0.08 0.08 

2016-17 0.15 0.12 0 0.27 

2017-18 0.73 0 0.97 1.7 

2018-19 0.76 0.03 0.44 1.23 

2019-20 0.84 0 0.04 0.88 

2020-21 0.06 0 0 0.06 

വര്ന്നക്കെ മുെിസിപാെിറി 
2015-16 5 6 0 11 

2016-17 5 5 6.8 16.8 

2017-18 8.5 10 5 23.5 

2018-19 14.99 15 0.15 30.14 

2019-20 3 1 1 5 

2020-21 7.01 2 0.4 9.41 

ആറിങ്ങല് മുെിസിപാെിറി 
2015-16 1 0.48 0 1.48 

2016-17 0.36 0.2 0 0.56 

2017-18 0.06 0.06 0 0.12 

2018-19 10 5 0 15 

2019-20 5 5 0 10 

2020-21 15.85 5 0 20.85 

 
6.3 തിരുവെന്തപുരം ഗകാര്ന്നപഗറഷ്ൻ 

തിരുവെന്തപുരം ഗകാര്ന്നപഗറഷ്െിനെ 100 വാര്ന്നഡുകനള 9 ഗസാണുകളായി തിരിച്ചാണ് 
കാര്ന്നഷ്ിക സ്ഥിതിവിവരകണക്കുകള്ക്  ഗേഖരിക്കുന്നത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം  
3063.69 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 16812.26  നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക         
19875.95 നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത്. കഴിെ 5 വര്ന്നഷ്ങ്ങളില് നെല്കൃഷ്ി വിസ്തൃതിയില് 
വര്ന്നദ്ധെവ് ഗരഖനപടത്തിട്ടുെ്.  ഏറവും കൂടതല്  നെല്ൃ്ഷ്ി   െെക്കുന്നത് ഗകാര്ന്നപഗറഷ്ൻ   
 ന്തവിള വാര്ന്ന്ില് ആണ്. ോസ്തെം െം, നെടംകാെ്, നവങ്ങാനൂര്ന്ന എന്നീ വാര്ന്നഡുകളിലം 
നെല്കൃഷ്ി ന യ്യുന്നുെ്.    

                           (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ഗകാര്ന്നപഗറഷ്ൻ 29.61 25.16 45.91 42.63 48.3 69.56 





നെല്ല്-2021 തിരുവെന്തപുരം ജില്ല  17 
 

റവെൂ നറഗക്കാര്ന്ന്് 
പ്രകാരം, കാെിരംകുളം 
ഗ്രാെപഞ്ചായത്തില്  
െിെം ഭൂെി ഇല്ല 

2018 -19 വര്ന്നഷ്ം വനരയം 
ന റിയ ഗതാതിലള്ള  കൃഷ്ി 
ഉൊയിരുന്നിെത്ത് കഴിെ  
രണ്ടു വര്ന്നഷ്ൊയി നെല്കൃഷ്ി 

െെക്കുന്നില്ല 

റവെൂ നറഗക്കാര്ന്ന്് 
പ്രകാരം, കരുംകുളം 

ഗ്രാെപഞ്ചായത്തില് െിെം 
ഭൂെി ഇല്ല 

 

7. നെല് വിസ്തൃതി പഞ്ചായത്ത് അെിസ്ഥാെത്തില് 

1. അതിയന്നൂര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
       നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കിനെ അതിയന്നൂര്ന്ന ഗലാക്കില് ഉള്ക്നപടന്ന പ്രഗദേൊണ് 
അതിയന്നൂര്ന്ന ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. 1953-ല് രൂപീകൃതൊയ അതിയന്നൂര്ന്ന പഞ്ചായത്തില് 
നറവെു നറഗക്കാര്ന്ന്് പ്രകാരം 189.38 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1281.20 നഹക്ടര്ന്ന കര ഭൂെിയം 
ഉള്ക്നപനെ ആനക 1470.59 നഹക്ടര്ന്ന ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത് . 

                  (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)                   
 

 

2. കാെിരംകുളം ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കിനെ അതിയന്നൂര്ന്ന വിഗല്ലജിൊണ് 

ഉള്ക്നപടന്ന പ്രഗദേൊണ് കാെിരംകുളം ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. വെിയ 
കുന്നിൻപുറങ്ങഗളാ, താഴ്വരകഗളാ,  തപ്െിെങ്ങഗളാ,. 
നവള്ളനകട്ടുകഗളാ, വയലകഗളാ ഈ പ്രഗദേത്ത് കാണുന്നില്ല.  
കരഭൂെി ൊമുളമുള്ള ഗ്രാെപഞ്ചായത്താണ് കാെിരംകുളം.  1953-ല് 
രൂപം നകാെ ഈ പഞ്ചായത്തിനെ ആനക വിസ്തൃതി   927.63 
നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.     
 
3. ഗകാട്ടുകാല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  

നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കിനെ ഗകാട്ടുകാല്, വിഴിെം, കാെിരംകുളം  എന്നീ 
വിഗല്ലജുകളിൊയി  1441.25 നഹക്ടര്ന്ന വിസ്തൃതിയില് ഗകാട്ടുകാല് ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് വയാപിച്ചു 
കിെക്കുന്നു. 1960- ല്  രൂപീകൃതൊയ ഗകാട്ടുകാല് ഗ്രാെപഞ്ചായത്തില് നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  
പ്രകാരം 76.28 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം   1364.97 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയൊണ്. ൊെൊമുളൊയ 
നെല്കൃഷ്ിയാണ് ഈ പഞ്ചായത്തില് െെക്കുന്നത്. 

                        (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)  
 

 

 

 

 

4. കരുംകുളം ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കിനെ 1953-ല് രൂപം നകാെ 

പ്രകൃതിരെണീയൊയ കെഗൊര ഗ്രാെപ്രഗദേൊണ് കരുംകുളം 
ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം  416.83 
നഹക്ടര്ന്ന വിസ്തൃതിയള്ള ഈ പഞ്ചായത്ത് ഗലാക്കിനെ െറ്റു 
പഞ്ചായത്തുകനള അഗപക്ഷ്ിച്ച ്  വിസ്തൃതിയില്  വളനര 
ന റുതാണ്. 

 
 
 
 

വര്ന്നഷ്ം വിരിപ് മുെകൻ പുഞ്ച ആനക 
2015-16 0 0.2 0 0.2 

2016-17 0.11 0.23 0 0.34 

2017-18 0.2 0 0.2 0.4 

2018-19 0.62 0.08 0 0.7 

2019-20 0 0 0 0 

2020-21 0 0 0 0 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക  
2015-16 0 0 0 0 

2016-17 0 0 0 0 

2017-18 0 0 0 0 

2018-19 0 0 0.16 0.16 

2019-20 0.08 0 0.08 0.16 

2020-21 0 0 0 0 
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റവെൂ നറഗക്കാര്ന്ന്് 
പ്രകാരം അഞ്ചുനതങ്ങ് 
ഗ്രാെപഞ്ചായത്തില് 
െിെം ഭൂെി ഇല്ല 

 

 

8 നഹക്ടഗറാളം പുഞ്ച 
കൃഷ്ിയൊയിരുന്ന ഈ 
പഞ്ചായത്തില് കഴിെ 
മൂന്ന് വര്ന്നഷ്ങ്ങളായി 

പുഞ്ച സീസണില് കൃഷ്ി 
െെെിടില്ല  

വിരളൊയി 
നെല്കൃഷ്ിയൊയിരുനന്നങ്കിലം  

2018 -19 ഗേഷ്ം െെന്നിടില്ല 

 
5. നവങ്ങാനൂര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  

1962-ല് തിരുവിതാംകൂര്ന്ന-നകാച്ചി സംസ്ഥാെത്തിനെ തിരുവല്ലം പഞ്ചായത്ത് വിഭജിച്ചാണ് 
നവങ്ങാനൂര്ന്ന ഗ്രാെ പഞ്ചായത്ത് രൂപം നകാെത്. തിരുവെന്തപുരം താലൂക്കില് നവങ്ങാനൂര്ന്ന 
വിഗല്ലജ് ൊമുളം ഉള്ക്നപടന്ന ഈ പഞ്ചായത്തില് നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 146.40  
നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1346.48 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക 1492.88 നഹക്ടര്ന്ന  
ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത്.   

                                                                     (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)  
 

 

6. അഞ്ചുനതങ്്ങ ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
ഈസ്റ്റ് ഇന്തയ കമ്പെി പണിത അഞ്ചുനതങ്ങ് ഗകാടയാല് 

1952-ല് രൂപീകൃതൊയ ഈ   ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്   രിമുളത്തില് 
ഇെം ഗെെിയിട്ടുെ് . ജില്ലയിനെ തീരഗദേ പഞ്ചായത്തുകളില്  
ഒന്നാണ് അഞ്ചുനതങ്ങ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്.  ിറയിൻകീഴ് 
താലൂക്കില്  അഞ്ചുനതങ്ങ് വിഗല്ലജ് പരിധിയില് ഉള്ക്നപടന്ന  ഈ 
പഞ്ചായത്തില് നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം  ആനക 336.00 നഹക്ടര്ന്ന  
ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത്. തീരഗദേ പ്രഗദേൊയതിൊല് ഇവിനെ കരഭൂെി ൊമുളൊണുള്ളത്. 

7.  ിറയിൻകീഴ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
 ിറയിൻകീഴ് താലൂക്കില്  ിറയിൻകീഴ് ബ്ഗളാക്കിനെ നതക്ക് പെിൊറ് ഭാ ത്ത് 

സ്ഥിതിന യ്യുന്ന പ്രഗദേൊണ്  ിറയിൻകീഴ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. 1953-ല്  െിെവില് വന്ന 
 ിറയിൻകീഴ് പഞ്ചായത്തിനെ ഭൂവിസ്തൃതി നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം  275.5 നഹക്ടര്ന്ന 
െിെം ഭൂെിയം 811.51 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക 1087.00 നഹക്ടറാണ് . 

                                                                                                                   (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)  

 
 
 

 

 

 

8. കെകാവൂര്ന്ന   ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
    ആറിങ്ങല് െിഗയാജക െണ്ഡെത്തില്  ിറയിൻകീഴ് ഗലാക്കില് കെകാവൂര്ന്ന, 
കീഴാറിങ്ങല് എന്നീ വിഗല്ലജുകഗളാെ് കൂെി  ിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൊണ് ഈ ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് 
സ്ഥിതി ന യന്നത്. 1954-ല്  രൂപീകൃതൊയ ഈ പഞ്ചായത്തിനെ ഭൂവിസ്തൃതി നറവെു  
നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 189.67 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 849.33 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ 
ആനക 1039.00 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.   

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക  

2015-16 0 0 0.09 0.09 

2016-17 0.11 0 0 0.11 

2017-18 0 0 0 0 

2018-19 0 0.01 0 0.01 

2019-20 0 0 0 0 

2020-21 0 0 0 0 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 3 18 8 29 

2016-17 2 11.34 0 13.34 

2017-18 3 0 3 6 

2018-19 5 15 0 20 

2019-20 6 12 0 18 

2020-21 18 10 0 28 
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പിരപൻഗകാെ് , താനഴ 
ഇളമ്പ, കടായിഗക്കാണം 
എന്നീ പാെഗേഖരങ്ങളായി 
നെല്കൃഷ്ി ന യ്തു വരുന്നു  

 ിറയിൻകീഴ്  ഗലാക്കിനെ  70% 
നെല് കൃഷ്ിയം കിഴുവിെം 

പഞ്ചായത്തിൊണ്.  വെിയഏെ, 
മുെപുരം, വെിയ ിറ, െണക്കുന്ന്, 
കിഴുവിെം എന്നീ ഏെകളിൊയി 

കൃഷ്ി ന യ്തു വരുന്നു. 

 

ഏൊപ്പുറം , കുളപാടം , 
ഗെൊറിങ്ങല്  എന്നീ 
പാെഗേഖരങ്ങളിൊയി 
നെല്കൃഷ്ി ന യ്തു 

വരുന്നു. 

 

 

ജില്ലയില് െിെഭൂെി 
ഏറവും കുറവുള്ള 
പഞ്ചായത്താണിത്  

 

 

നപാതനവ  പുഞ്ച സീസണില് കൃഷ്ി കുറവാനണങ്കിലം 2017-18 വര്ന്നഷ്ത്തില് 8 നഹക്ടഗറാളം 
പുഞ്ച കൃഷ്ിഉൊയിരുന്നു . 
                                                                                                                                (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം വിരിപ് മുെകൻ പുഞ്ച ആനക 
2015-16 10 6.07 0 16.07 

2016-17 9 4 0 13 

2017-18 8 0.04 8 16.04 

2018-19 13.25 3 0 16.25 

2019-20 15 14 0 29 

2020-21 21.5 14 0 35.5 

 

9. കിഴുവിെം  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
      ിറയിൻകീഴ്  താലൂക്കില്  ിറയിൻകീഴ്  ഗലാക്കില്  1951 കിഴുവിെം ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് 
രൂപീകൃതൊയി. 1993 ൊണ് കിഴുവിെം സവാശ്രയ പഞ്ചായത്തായത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  
പ്രകാരം 396.71 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1077.28 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക 
ഭൂവിസ്തൃതി   1474.00    നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.                                                                            
                                                                                       (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

 

 

 

 
 
 

 
10. മുദാക്കല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
മുദാക്കല്, ഇളമ്പ, ഇെഗകാെ് എന്നീ വിഗല്ലജുകളും, അവെവഗഞ്ചരി വിഗല്ലജ് ഭാ ികൊയം 

ഉള്ക്നപടന്നതാണ്. 1953ല് രൂപീകൃതൊയ ഈ പഞ്ചായത്ത്.   നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  
പ്രകാരം 383.86 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 2338.75 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക 
ഭൂവിസ്തൃതി 2722.61 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.  വിരിപിലം, മുെകെിലൊണ്  പ്രധാെൊയം നെല് കൃഷ്ി 
െെക്കാറുള്ളത്.                                 (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

 

 
11. വക്കം ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത    

1954-ല് രൂപീകൃതൊയ  ിറയിൻകീഴ് താലൂക്കില് 
 ിറയിൻകീഴ് ബ്ഗളാക്ക് പരിധിയില് ഉള്ക്നപടന്ന പ്രഗദേൊണ് 
വക്കം ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 19.83 
നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 516.17 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ 
ആനക  536.00 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.   

 
 
 
 
 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 32 15.02 1.94 48.96 

2016-17 43 20 9.03 72.03 

2017-18 45 0 45.99 90.99 

2018-19 75 56 6 137 

2019-20 75 65 10 150 

2020-21 92 91 0 183 

    വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക  
2015-16 20 11 0 31 

2016-17 14 0.09 0 14.09 

2017-18 10 1.14 0 11.14 

2018-19 8 0.61 0 8.61 

2019-20 1 12 0 13 

2020-21 15 3 0 18 
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12. കരവാരം ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്  
 ിറയിൻകീഴ്  താലൂക്കില് കിളിൊനൂര്ന്ന ഗലാക്ക് പരിധിയിൊണ് കരവാരം, ആെംഗകാെ് 

എന്നീ വിഗല്ലജുകളില്നപടന്ന  കരവാരം ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതിന യ്യുന്നത്. 1933-ൊണ് 
കരവാരം പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതൊവുന്നത്.  നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 353.81 നഹക്ടര്ന്ന 
െിെം ഭൂെിയം 1893.40 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  2247.21 നഹക്ടര്ന്ന   
ഭൂവിസ്തൃതിയാണുള്ളത്. പറക്കുളം, വഞ്ചിയൂര്ന്ന,  ാങ്ങാെ്, ഗെവര്ന്നക്കല്, പുല്ലൂര്ന്നമുക്ക്, 
വഴുതാെിഗക്കാണം, െണ്ണൂര്ന്നഭാ ം, നകാണ്ണൂറി എന്നിവയാണ്  പ്രധാെ ഏെകള്ക്.    

(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 70 70.04 0 140.04 

2016-17 60 22 26.32 108.32 

2017-18 61 25 40 126 

2018-19 81 55 15 151 

2019-20 85 84 0 169 

2020-21 95 85 0.81 180.81 

 
13. കിളിൊനൂര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
ജില്ലയില്   ിറയിൻകീഴ് താലൂക്കില് കിളിൊനൂര്ന്ന ഗലാക്ക് പരിധിയില് ഉള്ക്നപടന്ന 

പ്രഗദേൊണ് കരവാരം ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. 1954-ല്  രൂപീകൃതൊയ ഈ പഞ്ചായത്ത്  
കരവാരം, ആെംഗകാെ് എന്നീ വിഗല്ലജുകളില്  ഉള്ക്നപടന്നു.   നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 
281.93 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1627.55 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  1909.47 
നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത്. 2015-16 വര്ന്നഷ്വുൊയി  താരതെയം  ന യഗമ്പാള്ക് നെല് 
വിസ്തൃതിയില് 2020-21 ല് വിരിപില്    8%വും  മുെകെില് 43%വും   കുറവുൊയിട്ടുെ്. 

                                                  (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 35 35.22 0 70.22 

2016-17 30 6.5 3.04 39.54 

2017-18 25 24 2 51 

2018-19 30 26 0 56 

2019-20 25 14.5 0 39.5 

2020-21 32 20 0 52 

14. െെവൂര്ന്ന ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
വര്ന്നക്കെ  താലൂക്കില് കിളിൊനൂര്ന്ന ഗലാക്ക് പരിധിയില് ഉള്ക്നപടന്ന  പ്രഗദേൊണ് െെവൂര്ന്ന 

ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്.  െെവൂര്ന്ന  വിഗല്ലജില് ഉള്ക്നപടന്ന ഈ പഞ്ചായത്ത് 1953-ൊണ് 
രൂപീകൃതൊയത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 232.11 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1475.16 
നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക ഭൂവിസ്തൃതി   1707.27 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.   

    (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 45 60.21 0 105.21 

2016-17 42 27 15.99 84.99 

2017-18 35 40 20 95 

2018-19 29.99 37 0 66.99 

2019-20 32 40 0 72 

2020-21 35.01 35 0 70.01 

പ്രധാെനപട ഏെകള്ക് 
ഗപാങ്ങൊെ് , 

കര്ന്നഷ്കഗസവ , െെകല് , 
വാെഗഞ്ചരി ചൂടയില് , 

െിെെണ്മൂഴി , 
ആെത്തുകാവ് , െെയാെഠം 

പെിൊഗറെ, അയണിക്കാറ് ഗകാണം, 
അറുകാെിരം, കിഴഗക്കഗവെ, 

ഞാറയില്ഗക്കാണം, പുെിയൂര്ന്നഗക്കാണം, 
പഞ്ചവെി, െടവഗത്തെ   

എന്നിവയാണ് പ്രധാെനപട ഏെ 
സെിതികള്ക്   
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പള്ളിക്കല് പുഴ, വവഗവെി, 
വിളക്കുനവടം, പള്ളിക്കല് 
െൌണ്, നക.നക. ഗകാണം 
എന്നിവയാണ് പ്രധാെനപട 

ഏെ സെിതികള്ക്   

 

15. െ രൂര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
 ിറയിൻകീഴ് താലൂക്കില് കിളിൊനൂര്ന്ന ഗലാക്ക് പരിധിയില് ഉള്ക്നപടന്ന  പ്രഗദേൊണ് 

െ രൂര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. െ രൂര്ന്ന, നവള്ളല്ലൂര്ന്ന  എന്നീ റവെൂ വിഗല്ലജുകളിൊയി 
വയാപിച്ചുകിെക്കുന്ന െ രൂര്ന്ന  പഞ്ചായത്ത് 1953ൊണ് രൂപീകൃതൊയത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  
പ്രകാരം 310.56 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 2012.03 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  
2322.59 നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത്. 
                                                                                                                              (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

 

 

 

 

 

16. ൊവായിക്കുളം പഞ്ചായത്്ത   
വര്ന്നക്കെ  താലൂക്കില് കിളിൊനൂര്ന്ന ഗലാക്ക്  പരിധിയില് ഉള്ക്നപടന്ന  പ്രഗദേൊണ്  1954-

ല്  രൂപീകൃതൊയ  ൊവായിക്കുളം ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. ൊവായിക്കുളം, കുെവൂര്ന്ന  വിഗല്ലജുകളില് 
ഉള്ക്നപടന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിനെ ഭൂവിസ്തൃതി  നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 401.74 നഹക്ടര്ന്ന 
െിെം ഭൂെിയം 2442.82 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  2844.56 നഹക്ടര്ന്ന  ആണ് . 
മുൻവര്ന്നഷ്വുൊയി  താരതെയം  ന യഗമ്പാള്ക് 2020-21 വര്ന്നഷ്ത്തില്  നെല്കൃഷ്ിയനെ 
വിസ് തൃതിയില്   ഇരടിയിെധികം വര്ന്നദ്ധെവുൊക്കാൻ  ഈ പഞ്ചായത്തിെ്  കഴിെിട്ടുെ്. 

                                                      (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്) 

 

17. പള്ളിക്കല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
വര്ന്നക്കെ  താലൂക്കില് കിളിൊനൂര്ന്ന ഗലാക്ക് പരിധിയില് ഉള്ക്നപടന്ന പ്രഗദേൊണ് 

പള്ളിക്കല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്.  1979-ല്  രൂപീകൃതൊയ ഈ പഞ്ചായത്തിനെ ഭൂവിസ്തൃതി 
നറവെു നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 203.22 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1449.59 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം 
ഉള്ക്നപനെ ആനക  1652.81 നഹക്ടര്ന്ന  ആണ്. 2019 -20 വര്ന്നഷ്ഗത്തക്കാള്ക് വിരിപില് 15%വും, 
മുെകെില് 68%വും വര്ന്നദ്ധെവ്   ഉൊയിട്ടുെ്. 

(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
 

 

 

           

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 80 90.36 0 170.36 

2016-17 71 10 6.44 87.44 

2017-18 81 65 31 177 

2018-19 102 85 0 187 

2019-20 108 60 0 168 

2020-21 116 105 0 221 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 54 70.85 0 124.85 

2016-17 53 9 32.19 94.19 

2017-18 40 50 15 105 

2018-19 50 62 0 112 

2019-20 30 60 0 90 

2020-21 77 105 0 182 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 22 37.04 0.08 59.12 

2016-17 30 24 10.61 64.61 

2017-18 28 25 8 61 

2018-19 32.25 32.7 0 64.95 

2019-20 33 22 0 55 

2020-21 38 37 0 75 

ഏെകള്ക് :-  കാഗരാെ്, ഗപരൂര്ന്ന, 
കീഗേരൂര്ന്ന , കീഗേരൂര്ന്ന നതക്ക്, 
നവള്ളല്ലൂര്ന്ന, ഈഞ്ചമൂെ, മുടച്ചല്, 
ഗകേവപുരം, ഗതക്കിൻകാവ്, 
ൊത്തയില്, നകാഗക്കാെ്, തലൂര്ന്നകാവ്, 
ദര്ന്നേൊവടം, െന്ദായ് വെം, 
ഗകാടകല്  
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18. പഴയകുന്നുഗമല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
 ിറയിൻകീഴ്  താലൂക്കില് കിളിൊനൂര്ന്ന ഗലാക്ക് പരിധിയില് ഉള്ക്നപടന്ന പ്രഗദേൊണ്  

1953-ല്  രൂപീകൃതൊയ പഴയകുന്നുഗമല് ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്.  പഴയകുന്നുഗമല് വിഗല്ലജില്  
ഉള്ക്നപടന്ന  ഈ പഞ്ചായത്തിനെ ഭൂവിസ്തൃതി  നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 230.76 
നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 2318.30 നഹക്ടര്ന്ന കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  2549.06 നഹക്ടര്ന്ന  
ആണ്. വിരിപ്, മുെകൻ കാെങ്ങളില് ഏകഗദേം തെയൊയ  വിസ്തൃതിയിൊണ് ഈ 
പഞ്ചായത്തില് നെല്കൃഷ്ി െെക്കാറുള്ളത്. 

(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 10 10.12 0 20.12 

2016-17 4.5 5 0.49 9.99 

2017-18 7.5 8 0 15.5 

2018-19 9 9 0 18 

2019-20 10 1 0 11 

2020-21 10 9 0 19 

19. പുളിൊത്്ത ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
    ിറയിൻകീഴ്  താലൂക്കില്  കിളിൊനൂര്ന്ന  ഗലാക്കില് പുളിൊത്ത്, നകാടവഴന്നൂര്ന്ന  
വിഗല്ലജുകളില് ഉള്ക്നപടന്ന പ്രഗദേൊണ് പുളിൊത്ത് ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്.  ഈ പഞ്ചായത്ത് 
1953-ൊണ് രൂപീകൃതൊയത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 304.75 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 
2324.42 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  ഭൂവിസ്തൃതി 2629.16 നഹക്ടര്ന്ന  ആണ്. 
കഴിെ 5  വര്ന്നഷ്ങ്ങള്ക്  കണക്കിനെടക്കുഗമ്പാള്ക് 2018 -19  വര്ന്നഷ്ത്തിൊണ് വിരിപിലം, 
മുെകെിലം കൂടതല് നെല്കൃഷ്ി െെന്നിട്ടുള്ളത് .  

(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 30 38.46 0 68.46 

2016-17 10 2 0 12 

2017-18 30 20 10 60 

2018-19 49.18 40 0 89.18 

2019-20 36 19 0 55 

2020-21 41.1 31 0 72.1 

 

20. ആൊെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
   െെഗയാര ഗെഖെയായ നെടെങ്ങാെ്  താലൂക്കിൊണ് ആൊെ് പഞ്ചായത്ത് 

സ്ഥിതിന യ്യുന്നത്. ആൊെ് വിഗല്ലജ് മുഴുവൊയി ഉള്ക്നപ ടത്തിനക്കാെ് 1952 ൊണ്  ആൊെ് 
ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതൊയത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 216.28 നഹക്ടര്ന്ന െിെം 
ഭൂെിയം 2200.66 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക ഭൂവിസ് തൃതി  2416.94 നഹക്ടര്ന്ന  
ആണ്.       (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0.4 1 0.53 1.93 

2016-17 1.26 0 0 1.26 

2017-18 0.93 0.21 1.01 2.15 

2018-19 1.55 0.67 0 2.22 

2019-20 0 1.05 0.7 1.75 

2020-21 0.45 2 0 2.45 

 
 

 

നപരിങ്ങാവൂര്ന്ന  ഏെയിൊണ് െിെവില് 
നെല്കൃഷ്ിയള്ളത്. 

െീൻതാങ്ങി, നകാടപഴന്നൂര്ന്ന, 
കിൻമുക്ക്, അരിനെല്ലൂര്ന്ന, 
പുല്ലയില് , എറുത്തിൊെ് , 
പ്ാവാെ്, പുളിൊത്ത് , 

അെയഗക്കാണം , കൂെിഗയെ 
എന്നിവയാണ് പ്രധാെ ഏെകള്ക് 

   

മുതകുറുെി, അെയെണ്, പാപാെ, 
പുതിയകാവ്  എന്നീ 

ഏെകളിൊയിൊണ്  നെല്കൃഷ്ി  
ന യന്നത് 
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നകാഞ്ചിറ ഏെയിൊണ്  
നെല്കൃഷ്ി ന യ്തുവരുന്നത്  . 

2018 -19 വനര വിരിപ്  
ഗപാനെ തനന്ന പുഞ്ച 
കൃഷ്ിയം െെന്നിരുന്നു . 

 
 

21. അരുവിക്കര ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
ജില്ലയിനെ പ്രധാെ ജെഗശ്രാതസ്സുകളായ കരെെയാറും കിളിയാറും വകഗകാര്ന്നനത്താഴുകുന്ന 

െഗൊഹരൊയ ഭൂപ്രഗദേൊണ് അരുവിക്കര. നെടെങ്ങാെ് ഗലാക്കില്   അരുവിക്കര വിഗല്ലജില് 
ഉള്ക്നപടന്ന അരുവിക്കര ഗ്രാെപഞ്ചായത്തിനെ ഭൂവിസ്തൃതി നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന ്്  പ്രകാരം 233 .65 
നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1845.86 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  2079.51  നഹക്ടര്ന്ന  ആണ് . 
                                                                                                                    (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 0.06 0 0 0.06 

2016-17 0.06 0 0 0.06 

2017-18 0 0 0 0 

2018-19 0.14 0 0.42 0.56 

2019-20 0.12 0 0 0.12 

2020-21 0.14 0.02 0.03 0.19 

 
22. കരകുളം ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
കരകുളം, വടപാറ എന്നീ റവെു വിഗല്ലജുകള്ക്  ഉള്ക്നപടന്ന തിരുവെന്തപുരം 

താലൂക്കിഗൊെ് നതാട്ടുകിെക്കുന്ന നെടെങ്ങാെ് താലൂക്കിനെ നതക്കൻ പ്രഗദേൊയ കരകുളം 
ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് നെടെങ്ങാെ് ഗലാക്കിെ്  ഉള്ക്നപടന്ന  ഭൂപ്രഗദേൊണ്. കരകുളം 
ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് 1953-ൊണ് െിെവില്  വന്നത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 205.86 
നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 2360.14 നഹക്ടര്ന്ന കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  2566.00 നഹക്ടര്ന്ന 
ഭൂെിയാണുള്ളത് .      (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0 0.22 0 0.22 

2016-17 0.14 0.14 0 0.28 

2017-18 0.14 0 0.4 0.54 

2018-19 0.08 0 0.08 0.16 

2019-20 0.08 0.08 0 0.16 

2020-21 0.13 0.4 0.17 0.7 

 
23. പെവൂര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 

1976 ല് ആൊെ് പഞ്ചായത്തിനെ വിഭജിച്ച ്പെവൂര്ന്ന ഗ്രാെപഞ്ചായത്തിെ് രൂപം െല്കി. 
തിരുവെന്തപുരം ജില്ലയിനെ നെടെങ്ങാെ് ഗലാക്കില് ഉള്ക്നപടന്ന  ഭൂപ്രഗദേൊണ് പെവൂര്ന്ന  
ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 129.14 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 2071.06 
നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  2200.20 നഹക്ടര്ന്ന  ആണ് ഭൂവിസ്തൃതി .    

                                                                                                                       (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)                                                                                      
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0 0 0 0 

2016-17 0 0 0 0 

2017-18 0 0 0.53 0.53 

2018-19 0 0.72 0 0.72 

2019-20 0 0.49 0 0.49 

2020-21 0.16 0 0 0.16 

 
24. നവമ്പായം ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
നെടെങ്ങാെ് ഗലാക്കില്  ഉള്നപ്ടന്ന ഭൂപ്രഗദേൊണ് 

നവമ്പായം ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്.   നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 
176.75 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 2958.06 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം 
ഉള്ക്നപനെ ആനക  ഭൂവിസ്തൃതി   3134.81 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.  

കരിഞ്ച, പാമ്പാെി, 
പെയമുടം 

ഏെകളിൊയി    2017-18  
പുഞ്ച സീസണ് 

മുതൊണ് നെല്കൃഷ്ി 
ആരംഭിച്ചത്. 

െണമ്പൂര്ന്ന, ഇരുമ്പില് ഏെകളില്  
ന റിയ ഗതാതിലള്ള നെല്കൃഷ്ി 

െെക്കുന്നുെ് . 2020-21  
വര്ന്നഷ്ത്തില് മൂന്ന് സീസണുകളിലം 

നെല്കൃഷ്ി െെന്നിരുന്നു. 
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പ്രധാെനപട ഏെകള്ക് പൊരക്കരി, 
ഉപന്നിയൂര്ന്ന, കാെിനത്തെി 

പാെഗേഖരസെിതി   പൊരക്കരി, 
ഉപന്നിയൂര്ന്ന, കാെിനത്തെി , ൊങ്കിളിക്കരി 

 

 

മുൻവര്ന്നഷ്വുൊയി   താരതെയം ന യഗമ്പാള്ക് 2020 -21 നെ നെല്കൃഷ്ിയനെ വിസ്തൃതിയില്  
വളനര െികനച്ചാരു വര്ന്നദ്ധെവാണുൊയിരിക്കുന്നത്. 

(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 5 1.4 0 6.4 

2016-17 3.78 3.46 2.54 9.78 

2017-18 5.87 4.5 1.5 11.87 

2018-19 6 0 5.99 11.99 

2019-20 1.75 0 0 1.75 

2020-21 4.73 5 0 9.73 

 
25. െെയിൻകീഴ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
കാടാക്കെ താലൂക്കില്  ഗെെം ഗലാക്കില്നപടതാണ് െെയിൻകീഴ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. 1953-

ല്  രൂപീകൃതൊയ പഞ്ചായത്തിനെ ഭൂവിസ്തൃതി നറവെു നറഗക്കാര്ന്ന്് പ്രകാരം 210.63 
നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1409.23 നഹക്ടര്ന്ന കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക 1619.85 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.  
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0.09 0 0.89 0.98 

2016-17 0.02 0.09 0.81 0.92 

2017-18 0.75 0.14 0 0.89 

2018-19 0.17 0.16 0.23 0.56 

2019-20 0.41 0 0.26 0.67 

2020-21 0 0 0 0 

 
26. വിളവൂര്ന്നക്കല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
ഗെെം ഗലാക്കില്  കാടാക്കെ താലൂക്കിെ്   1979 ല് രൂപീകൃതൊയതാണ് വിളവൂര്ന്നക്കല്  

ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. തിരുവെന്തപുരം െ രസഭയം വിളപില് , െെയിൻകീ ഴ്, പള്ളിച്ചല്  എന്നീ 
ഗ്രാെപഞ്ചായത്തുകളുൊയി അതിര്ന്നത്തി പങ്കിടന്നു.  നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 143.35 
നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 901.65 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക ഭൂവിസ്തൃതി   1045.01 
നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.                                  (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 1 0.28 0 1.28 

2016-17 0.62 0 0 0.62 

2017-18 0.58 0.46 0 1.04 

2018-19 0.43 0.33 0.27 1.03 

2019-20 0.72 0 0.58 1.3 

2020-21 0.86 0.66 0.18 1.7 

 
27. കല്ലിയൂര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
തിരുവെന്തപുരം താലൂക്കില് ഗെെം ഗലാക്ക് 

പരിധിയില് ഉള്ക്നപടന്ന പ്രഗദേൊണ് കല്ലിയൂര്ന്ന 
ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. 1960-ല്  രൂപീകൃതൊയ ഈ 
പഞ്ചായത്തിനെ ഭൂവിസ്തൃതി നറവെു  
നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 308.64 നഹക്ടര്ന്ന െിെം 
ഭൂെിയം 1364.82 നഹക്ടര്ന്ന കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ 
ആനക  1673.46 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.   

 
 
 
 

കുരിശുമുടം ഏെയില്  ഏകഗദേം 
ഒന്നരഗയക്കഗറാളം ഭൂെിയില്  നെല്കൃഷ്ി 

ന യ്യുന്നു. 

2019 -20 െ്  
ഗേഷ്ം നെല്കൃഷ്ി 

െെന്നിടില്ല 
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ഗെെം ഗലാക്കില് നെല്കൃഷ്ിയനെ വിസ്തൃതിയില് മുന്നില് െില്ക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണിത്. 
ഗലാക്ക് െിെം വിസ്തൃതിയനെ ഏകഗദേം   89% വും കല്ലിയൂര്ന്ന പഞ്ചായത്തിൊണ്.  
        (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 15 0.32 22.5 37.82 

2016-17 0.66 0.94 17.9 19.5 

2017-18 6 4.66 12 22.66 

2018-19 3.47 0.9 16.59 20.96 

2019-20 10.62 3 14 27.62 

2020-21 7 0 14.55 21.55 

     

28. വിളപില്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
കാടാക്കെ താലൂക്കില്  ഗെെം ഗലാക്ക് പരിധിയില് ഉള്ക്നപടന്ന പ്രഗദേൊണ് വിളപില് 

ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. വെക്ക് അരുവിക്കര ഗ്രാെപഞ്ചായത്തും, കിഴക്ക് പൂവച്ചല് , നവള്ളൊെ്, 
കാടാക്കെ തെങ്ങിയ ഗ്രാെപഞ്ചായത്തുകളും, നതക്ക് െെയിൻകീഴ്,                              
വിളവൂര്ന്നക്കല് ഗ്രാെപഞ്ചായത്തുകളും, പെിൊറ് തിരുവെന്തപുരം ഗകാര്ന്നപഗറഷ്നും 
സ്ഥിതിന യ്യുന്നു. 1953-ല്  രൂപീകൃതൊയ ഈ പഞ്ചായത്തിനെ ഭൂവിസ്തൃതി നറവെു  
നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 179.82 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1902.22 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ആണ്.  

                                                                                                                     (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
 വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0 0 0 0 

2016-17 0 0 0 0 

2017-18 0.19 0 0.19 0.38 

2018-19 0.5 0 0.19 0.69 

2019-20 0.16 0 0.35 0.51 

2020-21 0 0 0.34 0.34 

29. പള്ളിച്ചല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
നെയ്യാറിൻകര  താലൂക്കില് ഗെെം ഗലാക്ക് പരിധിയില് ഉള്ക്നപടന്ന പ്രഗദേൊണ് 

പള്ളിച്ചല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. 1952-ല്  രൂപീകൃതൊയ ഈ പഞ്ചായത്തിനെ  ഭൂവിസ്തൃതി 
നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 225.46 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1543.51 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം 
ഉള്ക്നപനെ ആനക  1768.97 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്. മുൻവര്ന്നഷ്ങ്ങഗളക്കാള്ക്  നെല്കൃഷ്ിയനെ 
വിസ്തൃതിയില് രൊനു തൊയ വര്ന്നദ്ധെവ്  ഉൊയിട്ടുെ്. 

(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 0.14 0 0.02 0.16 

2016-17 0.07 0 0.07 0.14 

2017-18 0.07 0 0.07 0.14 

2018-19 0.1 0.19 0 0.29 

2019-20 0.2 0 0.07 0.27 

2020-21 0.32 0 0.08 0.4 

30. ൊറെല്ലൂര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
1953-ല് ൊറെല്ലൂര്ന്ന ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതൊയി. കാടാക്കെ താലൂക്കില്  ഗെെം 

ഗലാക്ക് പരിധിയില്  ഉള്ക്നപടന്ന പ്രഗദേൊണ് ൊറെല്ലൂര്ന്ന ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് .  ഈ 
പഞ്ചായത്തിനെ ഭൂവിസ്തൃതി നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 347.86 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 
2157.13 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  2504.99 നഹക്ടര്ന്ന ആണ് .                                                                             

(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0.36 0.15 0.12 0.63 

2016-17 0 0.12 0 0.12 

2017-18 0 0.16 0.19 0.35 

2018-19 0.24 0.07 0 0.31 

2019-20 0.28 0 0.1 0.38 

2020-21 0 0 0 0 

വിടിയം ആണ് പ്രധാെനപട ഏെ . 
സാധാരണയായി   മുെകൻ 
സീസണില് ഇവിനെ നെല്കൃഷ്ി 

െെക്കാറില്ല പകരം 
പുഞ്ചൃ്ഷ്ിയാണുള്ളത്  .  

2019 -20 െ് ഗേഷ്ം നെല്കൃഷ്ി 
െെന്നിടില്ല 

 

 ിറിഗക്കാെ്, നവള്ളാപള്ളി 

ഏെകളിൊണ് കൃഷ്ി ന യ്യുന്നത്. 
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31. ബാെരാെപുരം ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കിനെ ഗെെം ഗലാക്ക് പരിധിയില്  ഉള്ക്നപടന്ന പ്രഗദേൊണ് 

ബാെരാെപുരം ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്.  നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം ഭൂവിസ്തൃതി  157.51 നഹക്ടര്ന്ന 
െിെം ഭൂെിയം 898.20 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  1055.72 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്. 
                                                                                                                                               (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 0.11 0.11 0.02 0.24 

2016-17 0.15 0.11 0 0.26 

2017-18 0.11 0.11 0 0.22 

2018-19 0.11 0.11 0 0.22 

2019-20 0.12 0.11 0.05 0.28 

2020-21 0.11 0.04 0 0.15 

 

32. ന ങ്കല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കില് പാറശ്ശാെ ഗലാക്ക്  പരിധിയില് ഉള്ക്നപടന്ന ഈ 

പഞ്ചായത്ത് 1953 ൊണ് രൂപീകൃതൊയത്. തെിഴ് ൊെ് സംസ്ഥാെത്തിഗൊെ് ഗ ര്ന്നന്നുകിെക്കുന്ന 
ഈ പഞ്ചായത്തിനെ ഭൂവിസ്തൃതി നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 335.37 നഹക്ടര്ന്ന െിെം 
ഭൂെിയം 1633.66 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  1969.03 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.  
ഗലാക്കിനെ നെല്കൃഷ്ിയനെ 63% വും  ന ങ്കല് പഞ്ചായത്തിൊണ്. നെല്കൃഷ്ിയനെ 
വിസ്തൃതിയില് മുൻവര്ന്നഷ്നത്ത അഗപക്ഷ്ിച്ച ് 21% കുറവ് വന്നിട്ടുെ്. 

                                        (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 70 0.61 61.38 131.99 

2016-17 62 2.02 60.98 125 

2017-18 63.35 65 6.48 134.83 

2018-19 63.13 63.54 6.27 132.94 

2019-20 66 34.83 23.88 124.71 

2020-21 56 28.96 19.67 104.63 
 

33. കാഗരാെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കില്  കാഗരാെ് വിഗല്ലജില് ഉള്ക്നപടന്ന ഈ പഞ്ചായത്ത് 1969 

ൊണ് രൂപീകൃതൊയത്.  പാറശ്ശാെ ബ്ഗളാക്ക് പരിധിയില്  ഉള്ക്നപടിരിക്കുന്ന ഈ 
പഞ്ചായത്തിനെ ഭൂവിസ്തൃതി നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 197.22 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 
1215.20 നഹക്ടര്ന്ന കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  1412.42 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.  2015 -16 വര്ന്നഷ്നത്ത  
അഗപക്ഷ്ിച്ചു  2020-21 ല് നെല്കൃഷ്ിയനെ ആനക വിസ്തൃതിയില് ഏകഗദേം 27% 
കുറവുൊയിട്ടുെ്. മൂന്ന്  സീസണുകളിലം ഈ പഞ്ചായത്തില്   നെല്കൃഷ്ി െെക്കാറുെ് .          

                                (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 25 6.6 8.61 40.21 

2016-17 20 7.22 12.78 40 

2017-18 6.28 19.03 6.07 31.38 

2018-19 20 5.02 8.55 33.57 

2019-20 15 0.36 13.29 28.65 

2020-21 17.44 1.3 10.68 29.42 

 
34. കുളത്തൂര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 

1956-ല്  ഗകരള–തെിഴ് ൊെ് അതിര്ന്നത്തി പ്രഗദേം ഉള്ക്നക്കാള്ളിച്ചുനകാെ് കുളത്തൂര്ന്ന 
പഞ്ചായത്ത് െിെവില്  വന്നു. നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കില് പാറശ്ശാെ ഗലാക്ക് പരിധിയില് 
ഉള്ക്നപടന്ന ഈ ഗ്രാെപഞ്ചായത്തിനെ  ഭൂവിസ്തൃതി  നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം        

ഐത്തിയൂര്ന്ന  ഏെയിൊണ് 
നെല്കൃഷ്ി ന യ്യുന്നത്. 

അയിര, കാന്തള്ളൂര്ന്ന, എറിനച്ചല്ലൂര്ന്ന, 
എന്നിവയാണ് പ്രധാെനപട 

ഏെകള്ക് 

കീഴന്മാകം, ഗെെന്മാകം , 
ഗപാരന്നുര്ന്ന, വ്ലാത്താങ്കര, 
കരിക്കകരി, ആറയൂര്ന്ന 
എന്നിവയാണ് പ്രധാെ 

ഏെകള്ക് 
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ഇരുവവഗക്കാണം, തിരുപുറം 
എന്നിവയാണ് പ്രധാെ 

ഏെകള്ക് 

 

138.17 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1158.31 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  1296.47 നഹക്ടര്ന്ന  
ആണ്. ഈ പഞ്ചായത്തില്  മുെകൻ സീസണില് വിരളൊയാണ് നെല്കൃഷ്ി  
െെക്കാറുള്ളത്. 2015-16 വര്ന്നഷ്വുൊയി താരതെയം ന യഗമ്പാള്ക് 2020-21 ല് നെല്കൃഷ്ിയനെ 
ആനക വിസ്തൃതിയില് 52% കുറവുെ്. 

                                             (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 20 0 4.95 24.95 

2016-17 5.51 0.28 19.72 25.51 

2017-18 10.1 0 12 22.1 

2018-19 23.58 0 8.79 32.37 

2019-20 5.8 0 4.28 10.08 

2020-21 10.12 0.81 1.01 11.94 

 

35.  പാറശ്ശാെ ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത  
നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കില് പാറശ്ശാെ ഗലാക്ക് പരിധിയില് ഉള്ക്നപ.ടന്ന ഈ 

പഞ്ചായത്ത് 1951-ൊണ് രൂപീകൃതൊയത്.  നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 290.49 നഹക്ടര്ന്ന 
െിെം ഭൂെിയം 1695.67 നഹക്ടര്ന്ന കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  1986.16 നഹക്ടര്ന്ന 
ഭൂെിയാണുള്ളത്. 
                                                                                                                        (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 2 2.1 0.52 4.62 

2016-17 0.57 0.54 1.96 3.07 

2017-18 0.31 0.49 1.5 2.3 

2018-19 1.57 0.28 0.41 2.26 

2019-20 2.5 0.93 0.48 3.91 

2020-21 1.44 1.8 0.08 3.32 

36. പൂവാര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കില് പാറശ്ശാെ ഗലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില് ഉള്ക്നപടന്ന 

പ്രഗദേൊണ് 1969-ല് രൂപീകൃതൊയ പൂവാര്ന്ന   ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. പൂവാര്ന്ന വിഗല്ലജ് പരിധിയില് 
ഉള്ക്നപടന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിനെ ആനക ഭൂവിസ്തൃതി നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 77.07 
നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 565.90 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  642.96 നഹക്ടര്ന്ന 
ആണ്. 

   (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)     
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 3 1.82 0 4.82 

2016-17 2.12 0.28 2.72 5.12 

2017-18 2.31 1.28 0 3.59 

2018-19 1.86 0.81 0 2.67 

2019-20 2.4 1.21 0 3.61 

2020-21 2.02 1.91 0 3.93 

37. തിരുപുറം ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കില് തിരുപുറം വിഗല്ലജിനെ 

പരിധിയിൊണ് തിരുപുറം പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി 
ന യ്യുന്നത്. 1952 ൊണ് തിരുപുറം പഞ്ചായത്ത് 
രൂപീകൃതൊയത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 42.36 
നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 869.83 നഹക്ടര്ന്ന കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ 
ആനക  912.20 നഹക്ടര്ന്ന ഭൂെിയാണുള്ളത് .  
 
 

കുഴിെവിള, ഏെംകുളം, െണപഴിെി 
എന്നിവയാണ് പ്രധാെനപട ഏെകള്ക് 

ആരുൊനൂര്ന്ന പാെഗേഖരത്തില്  
ഏകഗദേം 2 ഏക്കഗറാളം നെല്കൃഷ്ി 
ന യന്നുെ്  . 2016 -17 പുഞ്ചൃ്ഷ്ിക്ക്  

ഗേഷ്ം ഇതവനര പുഞ്ചയില് 
നെല്കൃഷ്ി െെന്നിടില്ല. 

പ്രധാെ ഏെകള്ക് 

ആൊയിഗക്കാണം നവങ്കെവ് )തെകുളം  (

നെല്ലിഗക്കാണംമുെിപ്പുര
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പാെഗേഖരസെിതികള്ക് 
കിൻകുഴി , ഗെനക്കാല്ല 
പ്രധാെ ഏെകള്ക് 

കിൻകുഴി , െീറകത്തെ ,       
കിൻകുഴി കിഴഗക്ക ഏെ 

 ാരുവിളാകം 
 

ജില്ലയനെ ആനക 
െിെഭൂെിയനെ 0.3 % ൊമുളൊണ്  
അമ്പൂരി  പഞ്ചായത്തിlലള്ളത് 

 

മുൻവര്ന്നഷ്നത്ത അഗപക്ഷ്ിച്ച ് നെല്കൃഷ്ിയനെ ആനക വിസ്തൃതിയില് 4.2% കുറവുൊയിട്ടുെ് . 
(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 14 1.21 0 15.21 

2016-17 13.18 1.21 11.79 26.18 

2017-18 9.72 10.12 0 19.84 

2018-19 12 8.01 0 20.01 

2019-20 9.5 2.43 2.43 14.36 

2020-21 8 5.75 0 13.75 

 
38. അമ്പൂരി ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
കാടാക്കെ താലൂക്കില് നപരുങ്കെവിള ഗലാക്കില് ഉള്ക്നപട 

ഒരു െെഗയാര പ്രഗദേൊണ് അമ്പൂരി. െെെിരകളാല്  
ചുറനപട പശ്ചിെഘടത്തിനെ നതഗക്ക അറത്തായി സ്ഥിതി 
ന യ്യുന്ന അമ്പൂരി ഗ്രാെപഞ്ചായത്തില് നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  
പ്രകാരം 55.81 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1844.84 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം 
ഉള്ക്നപനെ ആനക ഭൂവിസ്തൃതി 1900.65 നഹക്ടര്ന്ന  ആണ്. 

 
39. ആരയഗങ്കാെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 

നപരുങ്കെവിള ഗലാക്കില് ഉള്ക്നപടന്ന   ആരയഗങ്കാെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്തില് നറവെു  
നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 225.46 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1974.06 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ 
ആനക  2199.52 നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണുള്ളത് . 

(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0 0.08 0 0.08 

2016-17 0 0.16 0 0.16 

2017-18 0 0 0 0.00 

2018-19 0.82 0 0.11 0.93 

2019-20 0.11 0 0.11 0.22 

2020-21 0 0 0.07 0.07 

40. കള്ളിക്കാെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
കള്ളിക്കാെ്, വാഴിച്ചല് , ഒറഗേഖരെം െം എന്നീ വിഗല്ലജുകളിെ്  വയാപിച്ചുകിെക്കുന്ന 

െെഗയാരപ്രഗദേൊണ് കള്ളിക്കാെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. നപരുങ്കെവിള ഗലാക്കില്  ഉള്ക്നപടന്ന 
ഈ പഞ്ചായത്ത്  1962-ൊണ് െിെവില്  വന്നത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 63.15 
നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1474.16 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക ഭൂവിസ്തൃതി  1537.31 
നഹക്ടര്ന്ന  ആണ്. 

(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0 0 0 0 

2016-17 0 0.06 0 0.06 

2017-18 0 0 0.06 0.06 

2018-19 0 0 0 0 

2019-20 0 0 0 0 

2020-21 0 0 0 0 

 

41. നകാല്ലയില്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കിനെ നപരുങ്കെവിള 

ഗലാക്കില്  1953-ല് നകാല്ലയിെ്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് 
െിെവില് വന്നു. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 249.70 
നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1086.76 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം 
ഉള്ക്നപനെ ആനക  1336.46 നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണുള്ളത്. 
 

ൊെൊമുളൊയ 
കൃഷ്ിയാണ് ഈ 

പഞ്ചായത്തില് െെന്നു 
വരുന്നത്. 
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 ഗലാക്കിനെ ഏകഗദേം 91% നെല്കൃഷ്ിയം ഈ  പഞ്ചായത്തിഗെതാണ് . 
                                          (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

 

 

42. കുന്നത്തുകാെ്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
       നപരുങ്കെവിള ഗലാക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ കുന്നത്തുകാല് , ആൊവൂര്ന്ന വിഗല്ലജുകള്ക് 
ഉള്ക്നപട പ്രഗദേൊണ്  കുന്നത്തുകാല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് .  നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 
298.57 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 2253.61 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക ഭൂവിസ് തൃതി  
2552.18 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.                                   (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0.55 0.57 0.72 1.84 

2016-17 0.42 0.28 0 0.7 

2017-18 0.5 0.57 0.02 1.09 

2018-19 1.33 0.42 0 1.75 

2019-20 0.16 0.16 0.57 0.89 

2020-21 0.75 0 0.07 0.82 

43. ഒറഗേഖരെം െം ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
1953-ല് െിെവില് വന്ന ഒറഗേഖരെം െം ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് കാടാക്കെ താലൂക്കിൊണ് 

സ്ഥിതിന യ്യുന്നത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 187.88 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1647.77 
നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  1835.65 നഹക്ടര്ന്ന ഭൂെിയാണുള്ളത് . 
                                                                     (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0.4 0.23 0 0.63 

2016-17 0 0.43 0 0.43 

2017-18 0 0 0 0 

2018-19 1 0 0.18 1.18 

2019-20 0.16 0.11 0.61 0.88 

2020-21 0.16 0 0 0.16 

 

44. നപരുങ്കെവിള ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കിനെ വെക്കുഭാ ത്തായി സ്ഥിതിന യ്യുന്ന ഒരു െെഗയാര 

പഞ്ചായത്താണ് നപരുങ്കെവിള പഞ്ചായത്ത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 159.26 നഹക്ടര്ന്ന 
െിെം ഭൂെിയം 1597.41 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  ഭൂവിസ്തൃതി 1756.67 നഹക്ടര്ന്ന 
ആണ്.         (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 0.18 0.35 0 0.53 

2016-17 0.18 0.18 0 0.36 

2017-18 0.1 0.27 0.48 0.85 

2018-19 1.05 0.17 1.11 2.33 

2019-20 0.17 1.16 0.14 1.47 

2020-21 0.16 0.09 0 0.25 

 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 12.04 0 12.04 24.08 
2016-17 14 0 11.54 25.54 

2017-18 11.8 12.99 3 27.79 

2018-19 14 0.08 11.89 25.97 

2019-20 14.98 0.55 10.21 25.74 

2020-21 12.28 0 2.59 14.87 

വെകര ഏെയിൊണ് 
പ്രധാെൊയം നെല്കൃഷ്ി  

ഉള്ളത് 

 

2020 -21 
നെല്കൃഷ്ിയനെ 
വിസ്തൃതി  2015 -16 

വര്ന്നഷ്വുൊയി താരതെയം 
ന യഗമ്പാള്ക്  54% 
കുറവ്  ഉൊയി 



നെല്ല്-2021 തിരുവെന്തപുരം ജില്ല  30 
 

 

45. നവള്ളറെ ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കില് നപരുങ്കെവിള ഗലാക്കില് ഉള്ക്നപടന്ന ഭൂപ്രഗദേൊണ് 1953- 

ല്  െിെവില് വന്ന നവള്ളറെ ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 226.23 
നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 2958.99 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക ഭൂവിസ്തൃതി  3185.23  
നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.   ൊെൊമുളൊനണങ്കിലം  ആനക നെല്ൃ്ഷ്ി വിസ്തൃതിയില് രൊനു തൊയ 
പുഗരാ തി കാണാവുന്നതാണ്.                       (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 0 0 0 0 

2016-17 0 0 0.02 0.02 

2017-18 0.02 0 0.02 0.04 

2018-19 0.02 0 0 0.02 

2019-20 0.02 0 0.08 0.1 

2020-21 0 0.08 0.02 0.1 

 
46. അണ്ടൂര്ന്നഗക്കാണം ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 

പള്ളിപ്പുറം വിഗല്ലജും, അണ്ടൂര്ന്നഗക്കാണം വിഗല്ലജിനെ ഒരു ഭാ വും ഗ ര്ന്നത്ത്   
അണ്ടൂര്ന്നഗക്കാണം ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്  1953-ൊണ് രൂപീകൃതൊയത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  
പ്രകാരം 270.04 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1118.52 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക 
ഭൂവിസ്തൃതി  1388.56 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.   ഗപാത്തൻഗകാെ്  ഗലാക്കിനെ നെല്കൃഷ്ിയനെ 
വിസ്തൃതിയില് അണ്ടൂര്ന്നഗക്കാണം പഞ്ചായത്ത് മുന്നിൊനണങ്കിലം ആനകയള്ള 
നെല്കൃഷ്ിയില് 2015-16 വര്ന്നഷ്വുൊയി താരതെയം ന യഗമ്പാള്ക് 29% 
കുറവാണുൊയിട്ടുള്ളത്. പള്ളിപ്പുറം, െടഗവാത്ത് എന്നിവയാണ്  പ്രധാെ ഏെകള്ക്. 
                                                                                                   (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 55 24.81 2.12 81.93 

2016-17 26.2 1.05 0 27.25 

2017-18 3.24 10.45 6.48 20.17 

2018-19 30 24.99 0 54.99 

2019-20 29.98 25 0 54.98 

2020-21 29.99 28 0 57.99 

 

47. അഴൂര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
 ിറയിൻകീഴ് താലൂക്കില്  ഗപാത്തൻഗകാെ് ഗലാക്ക് പരിധിയില്  ഉള്ക്നപടന്ന 

ഭൂപ്രഗദേൊണ് അഴൂര്ന്ന ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 194.56 നഹക്ടര്ന്ന 
െിെം ഭൂെിയം 1051.45 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  1246.01 നഹക്ടര്ന്ന 
ഭൂെിയാണുള്ളത് .        

(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 4 0 2.02 6.02 

2016-17 4 0 0 4 

2017-18 2 0.3 5.7 8 

2018-19 5 4 0 9 

2019-20 4.5 5 0 9.5 

2020-21 5 0 3.5 8.5 
 

 

 

 

 

 

പ്രധാെ ഏെകള്ക് 
തിീര്ന്നഗക്കാണം,  ഗ മ്പംമൂെ 
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പ്രധാെ ഏെകള്ക്   
പുവന്നകുന്നം, 

വകൊത്തുഗകാണം, 
മുരിങ്ങെണ്, കെവൂര്ന്ന  

പ്ാഗക്കാെ് ഏെയില് ന റിയ 
ഗതാതില് കൃഷ്ി െെന്നിരുന്നു .
കഴിെ 5  വര്ന്നഷ്ങ്ങളില് 2018-

19, 2020-21 ൊമുളൊണ് കൃഷ്ി 
െെന്നിട്ടുള്ളത്. 

 

 

48. കഠിെംകുളം ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
ഗപാത്തൻഗകാെ് ഗലാക്കില് ഉള്ക്നപടന്ന ഭൂപ്രഗദേൊണ് കഠിെംകുളം ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. 

നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 95.32 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1832.34 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം 
ഉള്ക്നപനെ ആനക  1927.65 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്.                                    

      (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം വിരിപ് മുെകൻ പുഞ്ച ആനക 
2015-16 0.18 0.11 0 0.29 

2016-17 0.15 0 0 0.15 

2017-18 0.4 0 0 0.4 

2018-19 0.59 0.07 0 0.66 

2019-20 0.33 0.08 0 0.41 

2020-21 0.49 0 0 0.49 
 

49. െം െപുരം ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
ഗെല്ഗതാന്നകല്, നവയിലൂര്ന്ന  എന്നീ രണ്ടു വിഗല്ലജുകള്ക് 1953-ല്  രൂപീകൃതൊയ ഈ 

പഞ്ചായത്തില് സ്ഥിതിന യ്യുന്നു.  നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 222.01 നഹക്ടര്ന്ന െിെം 
ഭൂെിയം 2017.95 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക ഭൂവിസ്തൃതി  2239.96 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്. 

(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
 

 

50. ഗപാത്തൻഗകാെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
കീഴ് ഗതാന്നകല്, അയിരൂപാറ, അണ്ടൂര്ന്നഗക്കാണം വിഗല്ലജുകളില് വയാപിച്ചുകിെക്കുന്ന 

ഈ ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 240.49 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1719.56 
നഹക്ടര്ന്ന കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  1960.04 നഹക്ടര്ന്ന ഭൂെിയെ്. 

  (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം വിരിപ് മുെകൻ പുഞ്ച ആനക 
2015-16 0.57 0.64 0 1.21 

2016-17 0.84 0.57 0 1.41 

2017-18 0.47 1.15 0 1.62 

2018-19 2 1.04 0 3.04 

2019-20 1.5 0.62 0 2.12 

2020-21 0.82 0.89 0 1.71 

 
51. കല്ലറ ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 

വാെെപുരം ഗലാക്കില്  ഉള്ക്നപടന്ന ഭൂപ്രഗദേൊണ് കല്ലറ ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. നറവെു  
നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 215.56 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 2460.55 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ 
ആനക  ഭൂവിസ്തൃതി 2676.11 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്. 

                   (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)    

 
 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0.61 2.83 0 3.44 

2016-17 0.26 1.28 0 1.54 

2017-18 0.51 1.18 6.07 7.76 

2018-19 8.09 0 5.99 14.08 

2019-20 9.7 7 0.04 16.74 

2020-21 10 2.27 0 12.27 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0 0 0 0 

2016-17 0 0 0 0 

2017-18 0 0 0 0.00 

2018-19 0.16 0.08 0 0.24 

2019-20 0 0 0 0 

2020-21 0 0.03 0 0.03 

പ്രധാെ ഏെകള്ക്   
 ിറാറ്റുമുക്ക്, 
ഗെെംകുളം   

പ്രധാെ ഏെകള്ക്    
കണ്ടുകുഴി, ക നവടി, 

തച്ചപള്ളി  
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2015-16 ല്  7.16 നഹക്ടര്ന്ന 
നെല്കൃഷ്ി ഉൊയിരുന്നിെത്ത് 
ഇഗപാള്ക് ൊെൊമുളൊയള്ള 
കൃഷ്ിയാണുള്ളത് . 

ഗകാട്ടുകുന്നം, നെല്ലൊെ് 
എന്നിവയാണ് പ്രധാെനപട 

ഏെകള്ക്. 

 
52. ൊണിക്കല് ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 

വാെെപുരം ഗലാക്കില് ഉള്ക്നപടന്ന െെകളാല് ചുറനപട ഗ്രാെപ്രഗദേൊണ് 
ൊണിക്കല് ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 299.02 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 
3038.64 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക ഭൂവിസ്തൃതി 3337.66 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്. 

                                                                                          (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
 

 
 
 

 
 

 
53. െന്ദിഗയാെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
  വാെെപുരം ഗലാക്കില്  ഉള്ക്നപടന്ന െെഗയാര ഗ്രാെപ്രഗദേൊണ് െന്ദിഗയാെ് 
ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്  നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 236.52 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 2098.11 
നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക ഭൂവിസ്തൃതി 2334.63 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്. ന ല്ലഞ്ചി 
ഏെയിൊണ് നെല്കൃഷ്ി െെന്നു വരുന്നത്. 
                                                            (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 0.03 3 0.03 3.06 

2016-17 0.03 2.05 0 2.08 

2017-18 2.47 0.33 2.5 5.3 

2018-19 0 0.86 0 0.86 

2019-20 0 0.86 0 0.86 

2020-21 0 3 0 3 

 
54. നെല്ലൊെ് പഞ്ചായത്്ത 

നെല്ലൊെ് വിഗല്ലജില് നെടെങ്ങാെ് താലൂക്കില് ഉള്ക്നപട വാെെപുരം പഞ്ചായത്തിനെ 
വിഭജിച്ചാണ് നെല്ലൊെ് പഞ്ചായത്ത് രൂപംനകാെത്.  നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 
186.20 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1671.57 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  ഭൂവിസ്തൃതി 
1857.77 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്. ആനക നെല്വിസ്തൃതിയില് 44% കുറവാണ് 2015-16 വര്ന്നഷ്വുൊയി  
താരതെയം ന യഗമ്പാള്ക് ഇഗപാഴുള്ളത്. 

(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
 

 
55. പാഗങ്ങാെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 

   പാഗങ്ങാെ് വിഗല്ലജില് നെടെങ്ങാെ് താലൂക്കില് വാെെപുരം ഗലാക്കില് ഉള്ക്നപടന്ന 
ഭൂപ്രഗദേൊണ് പാഗങ്ങാെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 208.14 നഹക്ടര്ന്ന 
െിെം ഭൂെിയം 1523.38 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക ഭൂവിസ്തൃതി  1731.52 നഹക്ടര്ന്ന 
ആണ്.                                                                                               (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0.17 0.4 0 0.57 

2016-17 0.1 0.16 0.2 0.46 

2017-18 0.1 0.09 5 5.19 

2018-19 0.09 0.20 0 0.29 

2019-20 0 0.09 0.08 0.17 

2020-21 0.09 0 0.1 0.19 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0 5.18 1.98 7.16 

2016-17 0 0 0 0 

2017-18 1.34 0 6 7.34 

2018-19 0 0.16 1 1.16 

2019-20 0.2 0 0.69 0.89 

2020-21 0.08 0 0.08 0.16 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 6.3 6.82 0 13.12 

2016-17 4 0 0 4 

2017-18 6.48 6.88 0.12 13.48 

2018-19 6 6.75 0 12.75 

2019-20 6.49 1.5 0 7.99 

2020-21 2.89 4.4 0 7.29 

മൂന്ന്  സീസണിലം കൃഷ്ിയൊകാറുള്ള ഈ 
പഞ്ചായത്തില്  കഴിെ  മൂന്ന്  വര്ന്നഷ്ങ്ങളായി 

മുെകെില്  ൊമുളഗെ കൃഷ്ി െെന്നിട്ടുള്ളൂ. 

 

വളനര ന റിയ വിസ്തൃതിയില് 
ആനണങ്കില് കൂെി മൂന്ന് സീസണിലം 
െിക്കഗപാഴും കൃഷ്ി െെക്കാറുെ് 
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പുല്ലമ്പാറ, പാണയം , അയ്യമ്പെ 
എന്നീ ഏെകളില്  നപാതനവ ഒരു 
സീസണില് ൊമുളം കൃഷ്ി ന യ്തിരു 
ന്നിെത്ത് കഴിെ വര്ന്നഷ്ം മൂന്ന് 
സീസണിലം കൃഷ്ിയൊയിരുന്നു 

വാെെപുരം, ആൊകുെി , 
ആെച്ചല്, കളെച്ചല്, 

കണിഗച്ചാെ്  എന്നിവയാണ് 
പ്രധാെ ഏെകള്ക്  

മുത്താെ, ന മരുതി, പെയറ, 
മുടപെം, പ്രാഗെയ ിരി,  ഗകാവൂര്ന്ന, 
കൂടപ്പുര എന്നിവയാണ് ഈ 

പഞ്ചായത്തിനെ പ്രധാെ ഏെകള്ക് 

 
56. നപരിങ്ങമെ ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 

    ജില്ലയനെ കിഴക്കുഭാ ത്തായി വെങ്ങളാല്  ചുറനപട്ടുകിെക്കുന്ന നപരിങ്ങമെ 
ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് വാെെപുരം ഗലാക്കില് ഉള്ക്നപടന്ന ഭൂപ്രഗദേൊണ്.   നറവെു നറഗക്കാര്ന്ന്്  
പ്രകാരം 235.80 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 3644.32 നഹക്ടര്ന്ന കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  
ഭൂവിസ്തൃതി 3880.13 നഹക്ടര്ന്ന ആണ്. വാെെപുരം ഗലാക്കിനെ 28 േതൊെം നെല്കൃഷ്ി 
നപരിങ്ങെെ പഞ്ചായത്തിഗെതാണ് .                   (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 10 6.71 0 16.71 

2016-17 10 7 2 19 

2017-18 2.43 9.92 1 13.35 

2018-19 10 8.84 0 18.84 

2019-20 9.5 4 0 13.5 

2020-21 8.56 8 0 16.56 

 
57. പുല്ലമ്പാറ ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 

    നെടെങ്ങാെ് താലൂക്കില് വാെെപുരം ഗലാക്കില് പുല്ലമ്പാറ വിഗല്ലജില്  ഉള്ക്നപടന്ന  
ഭൂപ്രഗദേൊണ് പുല്ലമ്പാറ ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്.  റവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 188.38 നഹക്ടര്ന്ന 
െിെം ഭൂെിയം 2563.81 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക ഭൂവിസ്തൃതി 2752.19 നഹക്ടര്ന്ന 
ആണ്. 2015-16 വര്ന്നഷ്വുൊയി  താരതെയം ന യഗമ്പാള്ക്  നെല് വിസ്തൃതിയില് 2020-21 
വിസ്തൃതിയില് 2020-21 വര്ന്നഷ്ത്തില് ന റിനയാരു കുറവ് ൊമുളഗെ കാണാൻ കഴിയന്നുള്ളു. 

(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)                                               

 
 

58. വാെെപുരം ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
വാെെപുരം ഗലാക്കില്  ഉള്ക്നപടന്ന ഭൂപ്രഗദേൊണിത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 

243.50 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1959.21 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ 
ആനക  2202.72 നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത്. വാെെപുരം ഗലാക്കില് 
നെല്കൃഷ്ിയനെ വിസ്തുതിയില് മുന്നില് െില്ക്കുന്ന 
പഞ്ചായത്താണിത് (45%) . 

                                  (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

 
 
59. ന മരുതി ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 

ന മരുതി വിഗല്ലജില്  വര്ന്നക്കെ  ഗലാക്കില്  
ഉള്ക്നപടന്ന ഭൂപ്രഗദേൊണ് ന മരുതി ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. 
നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 212.85 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 
1542.18 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  1755.03 
നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത്. 
 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0 0 4.81 4.81 

2016-17 0 0.4 2.6 3 

2017-18 0 2.47 0 2.47 

2018-19 0 3.64 0 3.64 

2019-20 0 4 0 4 

2020-21 0.41 4 0.24 4.65 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 7.08 9 0.2 16.28 

2016-17 6 1.39 3.6 10.99 

2017-18 5.87 14.98 1 21.85 

2018-19 10 5.81 3.04 18.85 

2019-20 1 14.99 0 15.99 

2020-21 10.79 16 0 26.79 

ജില്ലയില് കൂടതൊയി 
കരഭൂെിയള്ള ഈ 

പഞ്ചായത്തില് ഗലാക്കില് 
നെല്കൃഷ്ിയില് രൊം 
സ്ഥാെത്താണുള്ളത് 
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പ്രധാെ പാെഗേഖരങ്ങള്ക് 
കിഴഗക്കപ്പുറം ഏെ, സഗങ്കതം, 
ഗവഗങ്കാെ്, കിഴഗക്കപ്പുറം 

പെിൊഗറപ്പുറം, ഇെകെണ്, 
കുളത്തറ, നപായ് ക 

നെല്കൃഷ്ിയനെ വിസ്തൃതിയില് രൊനു തൊയ വര്ന്നദ്ധെവുൊക്കാൻ ഈ പഞ്ചായത്തിെ് 
കഴിെിട്ടുെ്. 

(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
 

 
60. ന റുന്നിയൂര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
ന റുന്നിയൂര്ന്ന  വിഗല്ലജില്  വര്ന്നക്കെ താലൂക്കില്  ഉള്ക്നപടന്ന ഭൂപ്രഗദേൊണ് ന റുന്നിയൂര്ന്ന  

ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്.  1954-ല്  രൂപീകൃതൊയ ഈ  പഞ്ചായത്തിെ് നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  
പ്രകാരം 109.97 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 978.02 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക 1087.98 
നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത്. 

          (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 14 14 0 28 

2016-17 9 9.5 2.91 21.41 

2017-18 14 12 4 30 

2018-19 16 16 0 32 

2019-20 11.5 16 0 27.5 

2020-21 16.8 17.63 0 34.43 

 
61. ഇെവ ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
       വര്ന്നക്കെ ഗലാക്കില്  ഉള്ക്നപടന്ന  ഇെവ പഞ്ചായത്ത് 1953 ൊണ് െിെവില് വന്നത്. 
നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 108.09 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 790.24 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം 
ഉള്ക്നപനെ ആനക  898.32 നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത്. 
           (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0 15 0 15 

2016-17 0 14 0 14 

2017-18 5 14.98 0 19.98 

2018-19 13.78 17 0 30.78 

2019-20 9.6 8.5 0 18.1 

2020-21 10 10 0 20 

 
62. ഇെകെണ്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 

വര്ന്നക്കെ ഗലാക്കില്  ഉള്ക്നപടന്ന ഭൂപ്രഗദേൊണ് ഇെകെണ്  
ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 240.03 നഹക്ടര്ന്ന 
െിെം ഭൂെിയം 1375.87 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  1615.90 
നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത്. വര്ന്നക്കെ ഗലാക്കില് നെല്കൃഷ്ിയനെ 
വിസ്തൃതിയില്  മുഖയൊയ പങ്ക് ഇെകെണ് പഞ്ചായത്തിഗെതാണ്. 
                                                                                                 (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്) 

                

 
 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 55 65 0 120 

2016-17 46 32 1.3 79.3 

2017-18 30 60 8 98 

2018-19 66 65 0 131 

2019-20 42 64 26 132 

2020-21 71 65 0 136 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 64 100 0.61 164.61 

2016-17 63 35 20.16 118.16 

2017-18 49 77 13 139 

2018-19 72 90 1.5 163.5 

2019-20 59 88 2 149 

2020-21 69 85 0 154 

2015-16 വര്ന്നഷ്വുൊയി  
താരതെയം ന യഗമ്പാള്ക്  

നെല് വിസ്തൃതിയില് 2020-21 
വര്ന്നഷ്ത്തില് 23% 

വര്ന്നദ്ധെവുൊയിട്ടുെ് . 

പ്രധാെ ഏെകള്ക്   
ഓെയം , 
ഇെവാകുളം 
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ജില്ലയില്  െിെഭൂെി ഏറവും  
കുറവുള്ള രൊെനത്ത 
പഞ്ചായത്താണ് നവട്ടൂര്ന്ന  

63. െണമ്പൂര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
വര്ന്നക്കെ താലൂക്കില്  െണമ്പൂര്ന്ന  വിഗല്ലജില്  ഉള്ക്നപടന്ന  ഭൂപ്രഗദേൊണ് 1953-ല്  

രൂപീകൃതൊയ െണമ്പൂര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്.  നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 210.32 നഹക്ടര്ന്ന 
െിെം ഭൂെിയം 1301.35 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  1511.67 നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് 
ഉള്ളത്. 2016-17 വര്ന്നഷ്ം മുതല് വിരിപിലം, മുെകെിലം വളനര െികച്ച രീതിയിലള്ള  
അഭിവൃദ്ധിയാണ് നെല്കൃഷ്ിയനെ വിസ്തൃതിയിലള്ളത്. 

(വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 30 34 0 64 

2016-17 16 0 13.97 29.97 

2017-18 20 22 8 50 

2018-19 35 30 0 65 

2019-20 40 37 0 77 

2020-21 50 40 0 90 

 
  
64. ഒറ്റൂര്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 

ഒറ്റൂര്  വിഗല്ലജില്  വര്ന്നക്കെ ഗലാക്കില്  ഉള്ക്നപടന്ന ഭൂപ്രഗദേൊണ് ഒറ്റൂര്  
ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 125.35 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 823.34 
നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  948.69 നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത്. ഒറ്റൂര്  
പഞ്ചായത്തില് വിരിപിലം, മുെകെിലം നെല്കൃഷ്ിയനെ വിസ്തൃതിയില്  സൊെരീതിയിലള്ള 
അനുരെൊയ വിപുെീകരണൊണുള്ളത് .   (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 24 36 0 60 

2016-17 33 9 3.28 45.28 

2017-18 31 35 7 73 

2018-19 42 38 0 80 

2019-20 41 40 0 81 

2020-21 45 44 0 89 

 
65. നവട്ടൂര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
 ിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിനെ വെക്കുഭാ ത്ത് കിെക്കുന്ന 

ഭൂപ്രഗദേൊയ നവട്ടൂര്ന്ന  ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് വര്ന്നക്കെ ഗലാക്കില് 
ഉള്ക്നപടന്നു.  നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 32.56 നഹക്ടര്ന്ന 
െിെം ഭൂെിയം 644.67 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  
677.23 നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത്. 
 
66. കാടാക്കെ ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
         കാടാക്കെ  താലൂക്കില്  നവള്ളൊെ് ഗലാക്കില് ഉള്ക്നപടന്ന പ്രഗദേൊണ് കാടാക്കെ 
ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്.  1953-ല്  രൂപീകൃതൊയ ഈ പഞ്ചായത്തിൻനറ ഭൂവിസ്തൃതി നറവെു  
നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 298.76 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1957.63 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ 
ആനക  2256.39 നഹക്ടര്ന്ന  ആണ്. 

 
 
 
 
 
 
 

 

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0.13 0 0 0.13 

2016-17 0.12 0 0 0.12 

2017-18 0.07 0 0.13 0.20 

2018-19 1.27 2.23 0 3.50 

2019-20 2.5 0.34 0.77 3.61 

2020-21 1.77 0.46 0 2.23 

പ്രധാെ പാെഗേഖരങ്ങള്ക്  
മുള്ളറംഗകാെ്, ഒറ്റൂര്ന്ന, െല്ലൻെെ,  

ശ്രീൊരായണപുരം, 
പാര്ന്നത്തുഗകാണം, ൊവിൻമൂെ് 

 

പ്രധാെ ഏെകള്ക് 
പ്ാവൂര്ന്ന, ആെച്ചല്, 
അമ്പെത്തിൻക്കെ, 
കുളത്തുമല് 

 

പ്രധാെ പാെഗേഖരങ്ങള്ക് 
നതഗഞ്ചരിഗക്കാണം, െണമ്പൂര്ന്ന, 

കവെയൂര്ന്ന 
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വാലൂഗക്കാണം പാെഗേഖരസെിതി, 
കുളപെ ഏെ എന്നിവിെങ്ങളിൊണ് 

നെല്കൃഷ്ി ന യ്തു വരുന്നത്.. 
 

67. പൂവച്ചല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
കാടാക്കെ താലൂക്കിെ്  നവള്ളൊെ് ഗലാക്കില്  നപരുംകുളം, വീരണകാവ് വിഗല്ലജുകളില്  

ഉള്ക്നപടന്ന പ്രഗദേൊണ് പൂവച്ചല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. 1953-ല്  രൂപീകൃതൊയ ഈ 
പഞ്ചായത്തിനെ ഭൂവിസ്തൃതി നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 298.20 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 
2746.63 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  3044.83 നഹക്ടര്ന്ന ആണ് .                                                                                                             

         (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 0.69 1 0 1.69 

2016-17 0.73 0.73 0 1.46 

2017-18 0.76 0.76 0 1.52 

2018-19 0.76 0.76 0 1.52 

2019-20 0.76 0.76 0 1.52 

2020-21 0.52 0.52 0 1.04 

 
68. ഉഴെെകല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 

നെടെങ്ങാെ് താലൂക്കില്  നവള്ളൊെ് ഗലാക്കില് ഉള്ക്നപടന്ന 
പ്രഗദേൊണ് ഉഴെെകല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. 1971-ല്  
രൂപീകൃതൊയ ഈ പഞ്ചായത്തില്  നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  
പ്രകാരം 160.43 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 1728.89 നഹക്ടര്ന്ന  കര 
ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  1889.32 നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് 
ഉള്ളത്. മൂന്ന്  സീസണിലം നെല്കൃഷ്ി െെക്കാറുനെങ്കിലം 
െിെവില് നെല്കൃഷ്ിയനെ  വിസ്തൃതിയില് രൊനു തൊയ 
കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം. 2015-16 വര്ന്നഷ്ത്തില് ആനക 12.7 നഹക്ടര്ന്ന 
ഉൊയിരുന്നത് ഇഗപാള്ക് ഗെര്ന്ന പകുതിയായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.   

                                       (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   

വര്ന്നഷ്ം വിരിപ് മുെകൻ പുഞ്ച ആനക 

2015-16 4.47 4.5 3.73 12.7 

2016-17 0 2.83 0.53 3.36 

2017-18 3.24 2.84 0.4 6.48 

2018-19 3.36 0 3.24 6.6 

2019-20 3.03 0 3.08 6.11 

2020-21 3.36 0.23 2.95 6.54 

 

69. വിതര ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
നെടെങ്ങാെ് താലൂക്കില്  നവള്ളൊെ് ഗലാക്കില് ഉള്ക്നപടന്ന 

പ്രഗദേൊണ് വിതര ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് . 1963-ല്  രൂപീകൃതൊയ 
ഈ പഞ്ചായത്തിനെ ഭൂവിസ്തൃതി നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  
പ്രകാരം 234.88 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 3211.49 നഹക്ടര്ന്ന  കര 
ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  3446.38 നഹക്ടര്ന്ന  ആണ് . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

വളനര 
വര്ന്നഷ്ങ്ങളായി 
തനന്ന വിതര 
പഞ്ചായത്തില് 
നെല്കൃഷ്ി  
െെക്കുന്നില്ല 

കഴിെ വര്ന്നഷ്ം  ആെഗക്കാെ്  
ഏെയില് നെല്കൃഷ്ി 
ആരംഭിച്ചിട്ടുെ്. 
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വളനര വര്ന്നഷ്ങ്ങളായി 
കുറിച്ചല് പഞ്ചായത്തില് 
നെല്കൃഷ്ി െെക്കുന്നില്ല. 

നകാഗക്കാഗടെയില് വിരിപ്  
സീസണിൊണ് പതിവായി 
കൃഷ്ി െെന്നു വരുന്നത് . 

70. ആരയൊെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
നവള്ളൊെ് ഗലാക്കില്  ഉള്ക്നപടന്ന ഭൂപ്രഗദേൊണ് ആരയൊെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. 

നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 247.64 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 2047.92 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം 
ഉള്ക്നപനെ ആനക  2295.57 നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത്. മുൻ കാെങ്ങനളക്കാള്ക്  നെല് 
വിസ്തൃതി ന റിയ ഗതാതില് വര്ന്നദ്ധിച്ചിട്ടുെ്.   

      (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
 

 
 

 
71. കുറിച്ചല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 

കാടാക്കെ താലൂക്കില്  നവള്ളൊെ് ഗലാക്കില് െണ്ണൂര്ന്നക്കര വിഗല്ലജില് ഉള്ക്നപടന്ന 
കുറിച്ചല്  ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്. 1968-ൊണ് രൂപീകൃതൊയത്. 
നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 214.87 നഹക്ടര്ന്ന െിെം 
ഭൂെിയം 1761.26 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  
1976.31 നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത് 

  
72. നതാളിഗക്കാെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 

നെടെങ്ങാെ് താലൂക്കില്  നവള്ളൊെ് ഗലാക്കില് നതാളിഗക്കാെ് വിഗല്ലജില് ഉള്ക്നപടന്ന 
ഭൂപ്രഗദേൊണ് നതാളിഗക്കാെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത്.  1973-ല് രൂപീകൃതൊയ ഈ പഞ്ചായത്തില് 
നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  പ്രകാരം 214.63 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 2848.71 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം 
ഉള്ക്നപനെ ആനക  3063.34 നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത്. 

                (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0.2 0 0 0.2 

2016-17 0.45 0 0 0.45 

2017-18 0.26 0.06 0.04 0.36 

2018-19 0 0.02 0 0.02 

2019-20 0.14 0 0 0.14 

2020-21 0 0 0 0 

73. നവള്ളൊെ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്്ത 
നവള്ളൊെ്, നപരുങ്കുളം വിഗല്ലജുകളില്  വയാപിച്ചു കിെക്കുന്ന ഈ ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് 

നെടെങ്ങാെ്, കാടാക്കെ താലൂക്കുകളിെ്  ഉള്ക്നപടന്ന ഭൂപ്രഗദേൊണ്.  നറവെു  നറഗക്കാര്ന്ന്്  
പ്രകാരം 246.70 നഹക്ടര്ന്ന െിെം ഭൂെിയം 2087.56 നഹക്ടര്ന്ന  കര ഭൂെിയം ഉള്ക്നപനെ ആനക  
2334.26 നഹക്ടര്ന്ന  ഭൂെിയാണ് ഉള്ളത്.  

   
                                                                                                              (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില്)   
വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 

2015-16 0 0 0 0 

2016-17 3.04 0 0 3.04 

2017-18 0 0 0 0 

2018-19 0 0 0 0 

2019-20 0 0 0 0 

2020-21 0 0 0 0 

 
 

  

വര്ന്നഷ്ം   വിരിപ്   മുെകൻ   പുഞ്ച  ആനക 
2015-16 0.03 0 0 0.03 

2016-17 0.03 0.03 0.03 0.09 

2017-18 0.06 0 0 0.06 

2018-19 0.06 0 0 0.06 

2019-20 0.05 0 0 0.05 

2020-21 0.07 0.07 0 0.14 

കിങ്കര ഏെയില്  ഒരു 
വര്ന്നഷ്ം മുൻപ് വനര നെല്ല് 

കൃഷ്ി ന യ്തിരുന്നു 

2016-17 വര്ന്നഷ്ത്തില്        
3.04 നഹക്ടര്ന്ന 

നെല്കൃഷ്ിയൊയിരുന്നു 
അതിനുഗേഷ്ം 
ൊളിതവനര കൃഷ്ി 
െെന്നിടില്ല. 
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7.1  2020-21 നെല് വിസ്തൃയില് മുന്നില് െില്ക്കുന്ന 10 പഞ്ചായത്തുകള്ക് 

ജില്ലയിനെ 73 പഞ്ചായത്തുകളില്  നെല്കൃഷ്ിയില് മുന്നില് െില്ക്കുന്നത്  െ രൂര്ന്ന 
ഗ്രാെ പഞ്ചായത്താണ്. റവെൂ നറഗക്കാര്ന്ന്് പ്രകാരം ഏറവും  കൂടതല് െിെഭൂെിയള്ള  
ൊവായിക്കുളം ഗ്രാെപഞ്ചായത്ത് നെല്കൃഷ്ിയനെ വിസ്തൃതിയില് മൂന്നാം 
സ്ഥാെത്താണുള്ളത്. കിഴുവിെം, കരവാരം, ഇെകെണ്, ന മരുതി, ന ങ്കല്, െണമ്പൂര്ന്ന, ഒറ്റൂര്ന്ന, 
പള്ളിക്കല് എന്നിവയാണ് നെല്വിസ്തൃതിയില് ആദയ പത്ത്  സ്ഥാെങ്ങളിലള്ള െറ്റു 
പഞ്ചായത്തുകള്ക്. 

            

    

221 

183 182 181 

154 
136 

105 
90 89 

75 
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8. കരനെല്ല് 

നതങ്ങിൻ ഗതാപ്പുകളിലം െറ് അനുഗയാജയൊയ കരഭൂെികളിലം െെത്തിവരുന്ന നെല് 
കൃഷ്ിനയയാണ് കരനെല്കൃഷ്ി അഥവ കരനെല്ല് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. തണെില് വളരുന്നതം 
വരള്ക്ച്ചനയ ന റുക്കാൻ കഴിയന്നതം െറ് വവവിധയ ഗുണവിഗേഷ്ങ്ങളുള്ളതൊയ  ധാരാളം 
ൊെൻ നെല്ലിെങ്ങള്ക് കൃഷ്ിന യ്തിരുന്നു. നതങ്ങിൻ ഗതാപ്പുകളാല് സമൃദ്ധൊയ ഗകരളത്തില് 
ഈ കൃഷ്ിക്ക് ഏനറ സാധയതയൊയിട്ടും പില്ക്കാെങ്ങളില് ഇത് അപ്രതയക്ഷ്ൊയി. 

ജില്ലയില് കര നെല്കൃഷ്ിയില്  ണയൊയ ഗതാതില് കുറവാണ് കഴിെ 
കാെങ്ങളില് ഉൊയിട്ടുള്ളത്. 2016-17ല് 57.28 നഹക്ടര്ന്ന ഉൊയിരുന്ന നെല് കൃഷ്ി 2020-21 
വര്ന്നഷ്ത്തില് എത്തിയഗപാള്ക് 71.8% കുറവാണ് ഉൊയത്. അനുഗയാജയൊയ പ്രഗദേങ്ങളില് 
കരനെല്കൃഷ്ി നകാണ്ടുവരുവാൻ തഗേേ ഭരണസ്ഥാപങ്ങള്ക് പദ്ധതികള്ക് ആസൂമുളണം 
ന ഗയ്യെതെ്. 

           

കരനെല് കൃഷ്ി  (വിസ്തൃതി നഹക്ടറില് ) 

വര്ന്നഷ്ം 
കാെങ്ങള്ക് 

വിരിപ് മുെകൻ പുഞ്ച ആനക 
2016-17 57.28 - - 57.28 

2017-18 - 14 - 14 

2018-19 70 - * 70 

2019-20 51 3 * 54 

2020-21 10.61 5.52 0.02 16.15 
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െമ്മുനെ മുഖയ വിളയാണ് നെല്ല്.  എങ്കില് കൂെിയം നെല് ഉത്പാദെത്തില് 
െമുക്ക് ഗവെമുള പുഗരാ തി വകവരിക്കുവാൻ കഴിെിടില്ല. ജെനപരുപവും, 
െ രവത്ക്കരണവും െറ്റും െമ്മുനെ നെല്വയലകള്ക്  െികത്തുന്നതിെ് 
കാരണൊകുന്നു. നെല്വയലകള്ക് തരിശ്ശായി ഇടന്നതിനും, െറ് 
വാണിജയവിളകള്ക്ക്കായി വയഗെെകള്ക് വഴിൊറുന്നതിനും ൊറം വഗരെത് 
അെിവാരയൊണ്. 

പ്രളയവും, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും, കാൊവസ്ഥാവയതിയാെവും  
മുൻനപങ്ങുെില്ലാത്തവിധം ബാധിക്കുന്നതിൊല്, കാര്ന്നഷ്ികഗെഖെയില് ഉണര്ന്നവ് 
വരുത്തുന്നതിൊയി  തരിേ് ഭൂെിയില് കൃഷ്ിയിറക്കിയം, സംഭരണവിെ ഉയര്ന്നത്തിയം, 
കര്ന്നഷ്കര്ന്നക്ക് ആവേയൊയ സഹായങ്ങള്ക് െഭയൊക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികള്ക് 
കാരയക്ഷ്െൊഗക്കെതാണ്. 

തിീര്ന്നത്തെങ്ങള്ക് കൂെിയായ വയഗെെകള്ക് സംരക്ഷ്ിക്കുന്നതിനും 
നെല്കൃഷ്ി വയാപിപിഗക്കെതിനെ  അവേയകത സംബച്ചിച്ച അവഗബാധം 
ഉൊക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികള്ക് ആവിഷ്കരിച്ച ് െെപാഗക്കെതെ്. വിപണെ  
നസൌകരയങ്ങളുനെ അപരയാപ്തത, വയാപാരത്തിഗെയം വിെയഗെയം അെശ്ചിതതവം, 
വര്ന്നദ്ധിച്ച കൂെി, യന്ത്രങ്ങളുനെ അപരയാപ്തത, ആനുകൂെയങ്ങള്ക് െഭിക്കുന്നതിനെ 
കാെതാെസം  എന്നിവ ജില്ലയിനെ കര്ന്നഷ്കര്ന്ന ഗെരിടന്ന പ്രധാെ പ്ര്നങ്ങളാണ്. 

 ഇന്ന് െിക്ക സ്ഥെങ്ങളിലം നെല്കൃഷ്ി  കൂടായ്മയിലൂനെയാണ് െെക്കുന്നത്. 
പാെഗേഖരസെിതികളില്  കൂടതല് യവാക്കനള ഉള്ക്നപടത്തി കാരയക്ഷ്െൊയ 
പ്രവര്ന്നത്തെം െെഗത്തെത് അെിവാരയൊയ ഒന്നാണ്. ഇത്തരം കൂടായ്മകള്ക്ക്ക് 
പ്രഗതയക അവാര്ന്നഡുകള്ക് െല്കുന്നതം തഗേേസവയംഭരണ സ്ഥാപെങ്ങളില് 
പ്രഗതയക പരിപാെികള്ക് സംഘെിപിക്കുന്നതം കൃഷ്ിനയക്കുറിച്ച ്ഗവെമുള അവഗബാധം 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പുതിയ തെമുറനയ കൃഷ്ിയിഗെക് നകാണ്ടുവരുന്നതിനും 
സഹായകരൊകും. 

 നതങ്ങിൻ  ഗതാപ്പുകളാല്  സമൃദ്ധൊയ െമ്മുനെ ൊടില് ഏനറ 
സാധയതയള്ള ഒന്നാണ് കരനെല്കൃഷ്ി. അനുഗയാജയൊയ സ്ഥെങ്ങളില് 
കരനെല്കൃഷ്ി നകാണ്ടുവരുവാൻ തഗേേഭരണസ്ഥാപൊെിസ്ഥാെത്തില് 
പദ്ധതികള്ക് ആസൂമുളണം ന ഗയ്യെതാണ്.  

കാര്ന്നഷ്ികഗെഖെയില് സവയംപരയാപ്തത എന്ന െക്ഷ്യത്തിഗെക് പദ്ധതി 
പ്രവര്ന്നത്തെങ്ങള്ക് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഈ സെയത്ത് നെല് കൃഷ്ിയൊയി ബച്ചനപട് 
തഗേേഭരണസ്ഥാപെ അെിസ്ഥാെത്തില് നെല്വിസ്തൃതിയം, ജില്ലാ ഗലാക്ക് 
സംസ്ഥാെ അെിസ്ഥാെത്തില്  വിസ്തൃതി, ഉല്പാദെം, ഉല്പാദെക്ഷ്െത എന്നിവയം 
ഉള്ക്നപടത്തിയ  ഈ റിഗപാര്ന്നട് പ്രഗയാ ികവും ോസ്ത്രീയവുൊയ സെഗ്രവികസെ 
പദ്ധതികള്ക് ആവിഷ്കരിച്ച ്െെപാക്കുന്നതിെ് പ്രഗയാജെനപടനെന്ന് കരുതന്നു. 

 

 

 

 

ഉപസംഹാരം 
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നെല് വിസ്തൃതി 2020-21 വര്ന്നഷ്ത്തില് 

പഞ്ചായത്ത് / ഗലാക്ക് / 
മുെിസിപാെിറി / 
ഗകാര്ന്നപഗറഷ്ൻ 

വിരിപ് മുെകൻ പുഞ്ച ആനക 

അതിയന്നൂര്ന്ന   - - - 0 
കാെിരംകുളം  - - - 0 
കരുംകുളം  - - - 0 
ഗകാട്ടുകാല്   - - - 0 
നവങ്ങാനൂര്ന്ന   - - - 0 
 അതിയന്നൂര്    - - - 0 
കിഴുവിെം   92.00 91 - 183 
മുദാക്കല്  15.00 3 - 18 
അഞ്ചുനതങ്്ങ  - - - 0 
 ിറയിൻകീഴ് 18.00 10 - 28 
കെകാവൂര്ന്ന    21.50 14 - 35.5 
വക്കം  - - - 0 
 കെകാവൂര്     146.50 118 - 264.5 
െെവൂര്ന്ന  35.01 35 - 70.01 
പള്ളിക്കല്  38.00 37 - 75 
കിളിൊനൂര്ന്ന  32.00 20 - 52 
െ രൂര്ന്ന  116.00 105 - 221 
ൊവായിക്കുളം 77.00 105 - 182 
കരവാരം 95.00 85 0.81 180.81 
പഴയകുന്നുഗമല്  10.00 9 - 19 
പുളിൊത്്ത 41.10 31 - 72.1 
 കിളിൊനൂര്   444.11 427 0.81 871.92 
കരകുളം 0.13 0.4 0.17 0.7 
അരുവിക്കര 0.14 0.02 0.03 0.19 
ആൊെ് 0.45 2 - 2.45 
പെവൂര്ന്ന  0.16 - - 0.16 
നവമ്പായം 4.73 5 - 9.73 
നെടെങ്ങാെ്  5.61 7.42 0.2 13.23 
കല്ലിയൂര്ന്ന  7.00 - 14.55 21.55 
വിളപില്   - 0.34 0.34 
വിളവൂര്ന്നക്കെ്  0.86 0.66 0.18 1.7 
ൊറെല്ലൂര്ന്ന  - - - 0 
ബാെരാെപുരം 0.11 0.04 - 0.15 
പള്ളിച്ചല്  0.32 - 0.08 0.4 
െെയിൻകീഴ് - - - 0 
ഗെെം 8.29 0.7 15.15 24.14 
കുളത്തൂര്  10.12 0.81 1.01 11.94 
പൂവാര്ന്ന  2.02 1.91 - 3.93 
കാഗരാെ് 17.44 1.3 10.68 29.42 
പാറശ്ശാെ 1.44 1.8 0.08 3.32 
ന ങ്കല്  56.00 28.96 19.67 104.63 
തിരുപുറം 8.00 5.75 - 13.75 

   10. അനുബച്ചം 
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പാറശ്ശാെ 95.02 40.53 31.44 166.99 
ആരയഗങ്കാെ് - - 0.07 0.07 
കുന്നത്തുകാല്  0.75 - 0.07 0.82 
അമ്പൂരി - - - 0 
നവള്ളറെ - 0.08 0.02 0.1 
നകാല്ലയില്  12.28 - 2.59 14.87 
നപരുങ്കെവിള 0.16 0.09 - 0.25 
കള്ളിക്കാെ് - 0 - 0 
ഒറഗേഖരെം െം 0.16 0 - 0.16 
നപരുങ്കെവിള 13.35 0.17 2.75 16.27 
അണ്ടൂര്ന്നഗക്കാണം 29.99 28 - 57.99 
ഗപാത്തൻഗകാെ് 0.82 0.89 - 1.71 
െം െപുരം 10.00 2.27 - 12.27 
കഠിെംകുളം 0.49 - - 0.49 
അഴൂര്ന്ന  5.00 - 3.5 8.5 
ഗപാത്തൻഗകാെ് 46.30 31.16 3.5 80.96 
ൊണിക്കല്  0.08 - 0.08 0.16 
നെല്ലൊെ് 2.89 4.4 - 7.29 
െന്ദിഗയാെ് - 3 - 3 
നപരിങ്ങമെ 8.56 8 - 16.56 
കല്ലറ - 0.03 - 0.03 
പാഗങ്ങാെ് 0.09 - 0.1 0.19 
പുല്ലമ്പാറ 0.41 4 0.24 4.65 
വാെെപുരം 10.79 16 - 26.79 
വാെെപുരം 22.82 35.43 0.42 58.67 
ഇെവ 10.00 10 - 20 
ഇെകെണ്  69.00 85 - 154 
ന റുന്നിയൂര്ന്ന  16.80 17.63 - 34.43 
നവട്ടൂര്ന്ന  - - - 0 
െണമ്പൂര്ന്ന  50.00 40 - 90 
ഒറ്റൂര്ന്ന  45.00 44 - 89 
ന മരുതി 71.00 65 - 136 
വര്ന്നക്കെ  261.80 261.63 0 523.43 
പൂവച്ചല്  0.52 0.52 - 1.04 
ആരയൊെ് 0.07 0.07 - 0.14 
കുറിച്ചല്  - - - 0 
വിതര - - - 0 
നതാളിഗക്കാെ് - - - 0 
ഉഴെെകല്  3.36 0.23 2.95 6.54 
നവള്ളൊെ് - - - 0 
കാടാക്കെ 1.77 0.46 - 2.23 
നവള്ളൊെ് 5.72 1.28 2.95 9.95 
ആറിങ്ങല്  15.85 5 - 20.85 
നെയ്യാറിൻകര 0.06 - - 0.06 
നെടെങ്ങാെ്   0.26 0.1 - 0.36 
വര്ന്നക്കെ 7.01 2 0.4 9.41 
മുെിസിപാെിറി  23.18 7.1 0.4 30.68 
ഗകാര്ന്നപഗറഷ്ൻ  22.81 16.85 29.9 69.56 
ജില്ല ആനക  1,095.51 947.27 87.52 2130.3 
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