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കയാങ്ങള് കൂകടണ്ചതന്ന സകന്ദശവം 
അകതാചടാപ്ം അയല്ക്കൂ  ്അംങ്ങള്കായി 
തയ്ാറാകിയ പ്രകത്യക ഗൂിള് ക�ാമിച് 
ലിങ്കും എറണാകുളം �ില്ാ ടീമിച് 
കനതൃത്വത്ില് എറണാകുളചത് എല്ാ 
അയല്ക്കൂ്ങ്ങള്ക്കും അയച്ചു ചകാടത്ിരുന്നു. 
സാമ്ത്ികമായ  ഇടപാടകള് ഒഴിച്ച് 
ഒരു അയല്ക്കൂ് കയാത്ിച് എല്ാ 
അ�ണ്യം ഉള്ചപ്ടത്ിയ ഗൂിള് 
ക�ാമാണ്  ഒന്നാമചത് ്സബര് 
�ാലകത്ില് ഇവര്ക് നല്കിയത്. എല്ാ 
അയല്ക്കൂ്കയാങ്ങളും നടക്കുന്ന സമയത്് 
ഗൂിള് ക�ാമില്  നിര്കദശിച്ചിട്ടുള് മുഴുവന് 
കാര്യങ്ങളും ചര്ച്ചചചയ്ണചമന്നും അകാര്യം 
ക�ാമില് കരഖചപ്ടത്ണചമന്നുമായിരുന്നു 
നിര്കദശം. ഇത്രത്ില് ഓകരാ ്സബര് 
�ാലകം പതിപ്ിനം മുകന്നാടിയായി 
ഗൂിള് ക�ാമുകള് നല്കുകയം അത് 

കകാവിഡ്-19 കലാക്ഡൗണ് കാലയളവിലും 
അയല്ക്കൂ്ാംങ്ങചള സ�ീവമായ 
ഇടചപടലുകള് ഉറപ്് വരുത്ന്നതിന് 
ലക്യമി് ് എറണാകുളം �ില്ാ മിഷന് തുടകമി്  
്സബര് �ാലകം പരിപാടി �ില്യിചല 
കുടംബശ്ീ അംങ്ങള് ഇരു്കയം നീ്ി 
സ്വീകരിച്ചതിച് സകന്താഷം ഞാന് ഇന്ന് 
പങ്കുവയ്കച്. കമയ് 17ന് വാട് സ്ആപ്്, 
ഗൂിള് ക�ാം മുതലായവ ഉപകയാിച്ച് 
ഓ്ണലേനായി അയല്ക്കൂ് കയാം കൂടി 
തുടകമി്  ്സബര് �ാലകം പരിപാടി അഞ്് 
പരമ്രകള് പിന്നി്ിരിക്കുകയാണ്. ഓകരാ 
തവണയം ശരാശരി 1.11 ലകം  കപരാണ് 
�ില്ാ ടീം നല്കുന്ന ഗൂിള് ക�ാം മുകഖന 
്സബര് �ാലകത്ിച് ഭാമാകുന്നത്. 

്സബര് �ാലകം ആരംഭിക്കുന്നതിന് 
മുകന്നാടിയായി എങ്ങചനയാണ് അയല്ക്കൂ് 

എറണോകുളത്ിടറെ കസബര് 
ജോലകത്ില് ആഴ്ചകതോറുമുള്ള പങ്ോളിത്ും 
1.11 ലക്ത്ികലടറ! അയല്ക്കൂ്ങ്ങടള 
സക്ിയമോക്കുന്ന ഓകണലൈന് സകങ്തും.
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മൂ ന്ന ി ന്  സ ം ഘ ട ി പ് ി ക്കു ക യ ം 
ഹ ര ി ത ക ര് മ് ക സ ന യ ച ട 
പ്രവര്ത്നങ്ങചളക്കുറിച്ചുള് ചര്ച്ചകള് 
നടത്ാനം കചാകദ്യാത്രങ്ങള് 
കരഖചപ്ടത്ാനം നിര്ക്ദേശിക്കുകയം 
ചചയ്തു. 1,00,329 അയല്ക്കൂ്വനിതകളാണ് 
ഗൂിള് ക�ാം മുകഖന പ്രതികരണങ്ങള് 
കരഖചപ്ടത്ിയത്. 

  ഈ മാസം 13നായിരുന്നു (13-09-2020) 
്സബര് �ാലകം 5ച് സംഘാടനം. 
രാവിചല ഏഴ് മണി മുതല് പരിപാടിയില് 
പചങ്ടകാനള് അവസരമാണ് 
അംങ്ങള്ക് നല്കിയത്. കഴിഞ്ഞ 3 
വര്ഷങ്ങളില് കുടംബശ്ീ വഴി  നടപ്ിലാകിയ  
മാതൃകാ പ്രവര്ത്നങ്ങളായിരുന്നു ചര്ച്ചാ 
വിഷയം. 1,11,889 അയല്ക്കൂ് വനിതകള് 
ചര്ച്ചയചട ഭാമായി. എറണാകുളം �ില്ാ ടീം 
നല്കിയ ഗൂിള് ക�ാം പൂരിപ്ിച്ചു നല്കുകയം 
ചചയ്തു. 

കൂടാചത അത്ം മുതല് തൃകക് വചര  
സുന്ദരിക് ചപാട്ടുകുത്ല്, ആനയ്ക് വാല് 
വരയ്കല്, ചറാ്ി കടി, ഉറിയടി, പുലികളി, 
ഓണപ്പൂകളം മുതലായ  ഓണ്്ലന് ഓണ 
മത്രങ്ങളും ഇകത സകങ്തം ഉപകയാിച്ച് 
സംഘടിപ്ിക്കുകയണ്ായി.

ഇത്രത്ില് മികച്ച രീതിയില് 
നവീന സാകങ്തിക വിദ്യ ഉപകയാിച്ച് 
അയല്ക്കൂ്ാംങ്ങള്ക് കലാക്ഡൗണ് 
ക ാ ല യ ള വ ി ലു ം  വ ി ക ന ാ ദ വ ം 
വിജ്ാനവകമകാന് ചുകാന് പിടിച്ച 
എറണാകുളം �ില്ാ ടീം എല്ാവിധ 
അഭിനന്ദനങ്ങളും അര്ഹിക്കുന്നു. ഓകരാ 
്സബര് �ാലകത്ിലും ആകവശ പൂര്വ്വം 
പചങ്ടക്കുന്ന അയല്ക്കൂ്ാംങ്ങള്ക്കും 
എച് പ്രകത്യക അഭിനന്ദനം അറിയികച്.

മുകഖന പ്രതികരണങ്ങള് കശഖരിക്കുകയം 
ചചയ്തുവരുന്നു. 

ചമയ് 17 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 
മണി മുതല് 4 മണി വചരയായിരുന്നു 
ആദ്യ ്സബര് �ാലകം. കകാവിഡ് 19 
അയല്ക്കൂ്ാംങ്ങചള എങ്ങചന ബാധിച്ചു? 
പ്രാകദശികമായി ലഭ്യമായ അതി�ീവന 
സംവിധാനങ്ങളും പ്രാകദശിക ചവല്ലുവിളികളും 
എചന്താചകയാണ്? ഈ പ്രതിസന്ധി 
തരണം ചചയ്യുവാന് അയല്ക്കൂ്ങ്ങളുചട 
സംഘശക്ിക് എന്ത് ചചയ്ാനാകും? 
കുടംബശ്ീയചട വിവിധ പദ്തികചള 
അതിനായി എങ്ങചന പ്രകയാ�നചപ്ടത്ാം 
? അയല്ക്കൂ്ങ്ങളുചട തുടര് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
എന്തായിരികണം? എങ്ങചനയായിരികണം? 
തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നു ആദ്യ 
്സബര് �ാലകത്ിചല ചര്ച്ചകള് നടന്നത്. 
1,01,629 പ്രതികരണങ്ങളാണ് അന്ന് 
ലഭിച്ചത്.  ജൂണ് 14ന് നടത്ിയ ്സബര് 
�ാലകത്ില് ഗ്ാന്ഡ് ചകയര്, സുഭിക 
കകരളം പദ്തിചയക്കുറിച്ചുള് അവകബാധം 
നല്കുകയാണ് ചചയ്തത്. ഒപ്ം ചതാഴിലുറപ്് 
പദ്തി, സഹകരണ ബാങ്കുകള്, കാര്ഷിക 
സംഘങ്ങള് എന്നിവയചട വായ്പാ രീതികള് 
തുടങ്ങിയവചയക്കുറിച്ചുള് കചാദ്യങ്ങളും 
ഉള്ചപ്ടത്ിയിരുന്നു. 1,15,679 കപരാണ് 
്സബര്�ാലകം 2ല് പചങ്ടക്കുകയം 
ഉത്രങ്ങള് കരഖചപ്ടത്കയം ചചയ്തത്. 

്സബര്�ാലകം മൂന്നാം പതിപ്് 
സംഘടിപ്ിച്ചത് ഓസ്റ് 28നായിരുന്നു. 
ചകാകറാണകാലചത് ഓണത്ി 
രകിച് അപകടസാധ്യതകള് 
മനസ്ിലാകിചകാടക്കുന്ന രീതിയില് 
അതിന് ്കചകാകള്ണ് മുന്കരുതലുകള് 
സൂചിപ്ിക്കുന്ന കചാദ്യങ്ങളാണ് അന്ന് 
തയാറാകി നല്കിയത്. 1,25,277 കപര് 
അന്ന് ്സബര് �ാലകത്ിച് ഭാമായി. 

നാലാം ്സബര് �ാലകം ചസപ്റ്ംബര് 


