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ക ാവിഡ ് ാലത്തത്ത  ുടുുംബഗ്രീ  

 

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുവാറ്റുപുഴ താെൂക്കിൽ സ്ഥിതി ലെയുന്ന 

പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ് വടക്ക ് മാറാടി പഞ്ചായത്തുമായും ലതക്ക ്

പിറവം ഇെഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുമായും കിഴക്ക ് തിരുമാറാടി 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായും പടിഞ്ഞാറു രാമമംരെം പിറവം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുമായും അതിൻ്ല്റ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു. തികച്ും 

ഗ്രാമീണ മമഖെയായ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങളുലട ഗ്പധാന വരുമാനം 

കൃഷി തലന്നയാണ.് 2001 ൽ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ  രൂപം ലകാണ്ട കുടുംബഗ്രീക്ക് 

തനതായ വയക്തി മുഗ്ര പതിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ിട്ടുണ്്ട. പാമ്പാക്കുട 

കുടുംബഗ്രീക്ക ് കീഴിൽ 13 എ ഡി സ ് യൂണിറ്റും 150 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും 

ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു. 2010ഓളം ആളുകൾ ഇന്നിവിലട കുടുംബഗ്രീയിൽ 

അംരമാണ.്168 ലജ ൽ ജി യൂണിറ്റുകൾ പഞ്ചായത്തിനല്റ കൃഷി സമ്പത്തിനു 

തലന്ന മാറ്റ ് കൂട്ടുന്നു. സി ഡി സ ് ലെ 13 ബാെസഭകളും ആർജ്ജവമായി 

ഗ്പവർത്തിച്ുവരുന്നു. 

 

സി ഡി സ് ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

നമുക്ക ്ഏവർകും അറിയാവുന്നതു മപാലെ മൊകം ഇമപ്പാൾ വല്ലാത്ത 

ഒരു അവസ്ഥയിെൂലടയാണ ്കടന്നു മപാകുന്നത.് ഇങ്ങലന ഒരു അവസ്ഥയിൽ 

തീർച്യായും കുടുംബഗ്രീ സംവിധാനവും ഗ്പതിസന്ധി മനരിട്ടു. എങ്കിെും 

പതറാലത പിടിച്ു നിന്ന ്ഓമരാ മമഖെയിെും തനതായ ഗ്പഭാവം ലെെുത്തി 

സമൂഹത്തിനു കകത്താങ്ങാകാൻ കുടുംബഗ്രീക്ക ്സാധിച്ു എന്ന ്നിസംരയം 

പറയുവാൻ സാധിക്കും. 

 

ഗ്രിരല സുംഘടന ചലനവുും വാട്സ്ആപ ്ഗ്രൂപ്പിന്ത്തെ ഗ്പവർത്തനവുും                

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൊണ ്സംഘടനയുലട രക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത.് 

എന്നാൽ മകാവിഡ് കാെഘട്ടത്തിൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങമളാ മീറ്റിംരുകമളാ 

കൂടാൻ സാധിക്കാത്തതു കുടുംബഗ്രീക്ക ് മുന്നിൽ ഓൺകെൻ പ്ലാറ്റമ ാം 

എന്ന കവാടം തുറക്കുകയായിരുന്നു. സി ഡി സ,് എ ഡി സ,് എൻ എച് ്ജി, എന്ന 

ഗ്തിതെ സംഘടനകലള ആരയമായ ്വാട്സ്ആപ ്പരിെയലപ്പടുത്തുകയും ഈ 3 

മമഖെകൾക്കുമായ് ഗ്പമതയകം ഗ്പമതയകം ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും 

ലെയ്തു.  
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സമൂഹ അടുക്കളയുും ജന ീയ കഹാട്ടലുും  

സമൂഹ അടുക്കളയിൽ പഞ്ചായത്തിമനാട ് സഹകരിച് ് കുടുംബഗ്രീ 

അംരങ്ങൾ പാെക മജാെികളിൽ ഏർലപ്പട്ടിരുന്നു. അതിമെക് ആവരയമായ 

പച്ക്കറികൾ ലജ ൽ ജി യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ു. 

 

 മാർച് ്28 നു തുടങ്ങിയ സമൂഹ അടുക്കള സൗജനയ നിരക്കിെും ഏഗ്പിൽ 28 നു 

തുടങ്ങിയ ജനകീയ മഹാട്ടെുകൾ 20, 25 രൂപ നിരക്കിെും സമൂഹത്തിൽ 

പിന്നാക്കം നില്കുന്നവർക് സൗജനയമായും ഭക്ഷണം നൽകി വരുന്നു. അതിഥി  

ലതാഴിൊളികളും മഹാട്ടെിൽ എത്തുന്നുണ്്ട. 

 



4 | P a g e  
 

 

 

 

 

വകയാജനങ്ങൾക്കായ.്..... 

  മകാവിഡ് കാെത്ത ്ഏലറ ലവല്ലുവിളി മനരിട്ടവരാണ ്വമയാജനങ്ങൾ. 

വമയാജനങ്ങളുലട മക്ഷമം അമനേഷിച്് എമപ്പാഴും കുടുംബഗ്രീ ഒപ്പം 

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ എടുത്ത ് പറമയണ്ടത് ആഗ്രയ കുടുംബങ്ങളിലെ 60 

വയസിനു മുകളിൽ ഗ്പായമുള്ള എല്ലാവരുലടയും വിവരങ്ങൾ സി ഡി സ ്

തിരക്കി ലകാമണ്ട ഇരുന്നു. അവലര ആവരയ ഘട്ടത്തിൽ സഹായിച്ു. മരുന്നും 

ഭക്ഷണവും ആയിരുന്നു കൂടുതൽ മപരുലടയും ആവരയം. ഭക്ഷണം 

ആവരയമുള്ളവലര ജനകീയ മഹാട്ടെും ആയി ബന്ധിപ്പിച്ു. ഒപ്പം തലന്ന 

സമൂഹത്തിൽ ആരും തുണയില്ലാലത ഒറ്റക്ക ്താമസിക്കുന്ന മകാളിങ ്ലബൽ 

അംരങ്ങളുമായും സി ഡി സ ് അംരങ്ങൾ നിരന്തര സമ്പർക്കം 

പുെർത്തിയിരുന്നു.  

 

ക ാവിഡ ്കലാൺ  

120 ഗ്രൂപ്പുകളിൊയി 1342 മപർ അമപക്ഷ നൽകി. 6 ഗ്രൂപ്പിന ് മൊൺ 

െഭയമായി.  

 

ഗ് ിയാര്മ  ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ  

 1 ബാലസഭാ  ുട്ടി ളിലൂത്തട... 
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എറണാകുളം കുടുംബഗ്രീ മിഷൻ സംഘടിപ്പിച് വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ 

പാമ്പാക്കുട സി ഡി സ് ലെ കുട്ടികൾ ഉത്സാഹപൂർവ്വം പങ്ക ് മെർന്നു. 

ലകാച്ുമക്കളും മുത്തശ്ശിമാരും/മുത്തശ്ശന്മാരും ആയുള്ള ലെറിയ സംഭാഷണം 

വീഡിമയാ രൂമപണ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഞാനും എനല്റ മുത്തശ്ശിയും എന്ന 

പരിപാടിയിെും കുട്ടികളുലട ബുദ്ധിലയ പരീക്ഷിക്കുന്ന വെിയ മൊകവും 

ലെറിയ മനുഷയരും എന്ന മത്സരത്തിെും അവരുലട ഗ്കിയാതമ്ക കഴിവുകൾ 

കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന സർരം എന്ന പരിപാടിയും കുട്ടികളുലട മൊക്ക ് ലഡൗൺ 

വിരസത മാറ്റി കർമ്മ നിരതരാക്കാൻ അവലര സഹായിക്കുന്നതായിരുന്നു. 

കൂടാലത ബാെകൃഷിയിൽ സജീവമായിലക്കാണ്്ട  

ഗ്പകൃതിയിമെക്കിറങ്ങാനും അവർ ഗ്രദ്ധിച്ു.  

2 ഓൺലലൻ മത്സരങ്ങൾ  

കുടുംബഗ്രീ അംരങ്ങൾക്ക ് മവണ്ടി നടത്തിയ ഓൺകെൻ 

മത്സരങ്ങളിൽ പാമ്പാക്കുട സി ഡി സ് ൽ നിന്നും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

3 ലസബർ ജാല ും  

മകാവിഡിന്ലറ സാഹെരയത്തിൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കൂടാൻ 

സാധിക്കാത്തതിനാൽ എറണാകുളം ജില്ലാ മിഷന്ലറ നിർമേരഗ്പകാരം 

ഓൺകെനായി അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കൂടുകയും െർച്കൾ നടത്തുകയും 

ലെയ്തു. 

 

വിവിധ വ ുപ്പു ളുമായുള്ള സഹ രണും 

1 ആകരാരയും 

മൊക്ക ്ഡൗണിനു മുൻപ ് മകാവിഡിനല്റ ആരയ സമയത്തു ആമരാരയ 

വകുപ്പുമായി മെർന്നു കുടുംബഗ്രീ അംരങ്ങൾക്ക ് വാർഡ് തെത്തിെും 

പഞ്ചായത്ത ്തെത്തിെും മകാവിഡിലന കുറിച്ും കകകൾ കഴുകുന്നതിലന 

കുറിച്ും ക്ലാസുകൾ നൽകി.  

2 ത്തപാരുവിരരണും 

മകാവിഡ് കാെത്ത ് സമൂഹത്തിൽ കിറ്റുകൾ നൽകുന്നതിന ്

സ്പ്ലയിലക്കാകലള സഹായിക്കുന്നതിനായി കിറ്റുകൾ നിറക്കാൻ കുടുംബഗ്രീ 

അംരങ്ങൾ സജീവമായി നിെലകാണ്ടു. 

3 പഞ്ചായത്്ത  

പഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിച് ്ആമരാരയ വകുപ്പിമനാട ്മെർന്നു എല്ലാ 

വീടുകളിെും sanitizer വിതരണം നടത്തി.  

 

മാസ്ക ്നിർമ്മാണും  

മാസ്ക ് നിർമ്മാണത്തിെും കുടുംബഗ്രീയുലട സഹകരണം വളലര 

വെുതായിരുന്നു. 50 മാസ്ക ് സൗജനയമായി നൽകി. കൂടാലത രവലെനറ് ്
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ആരുപഗ്തികളിെും മറ്റും മാസ്കു കൾ നൽകിയത ് അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങൾ 

ആയിരുന്നു. 

 

 

ഗ്പകരയ  ഇടത്തപടലു ൾ  

പാമ്പാക്കുട സി ഡി സ് ലെ 10 ആം വാർഡ് സമൃദ്ധി കുടുംബഗ്രീലെ 

സിന്ധു സജിക്ക ് പറയാനുള്ളത ് മരണത്തിനല്റ വക്കിൽ നിന്ന ് ഒരു 

കുടുംബലത്ത രക്ഷിച് കഥയാണ.് വീടിനു സമീപം ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ കുറച് 

നാളായി ആളും അനക്കവും ഒന്നും മകൾക്കാനില്ല. 2 മാതാപിതാക്കൾ 

മാഗ്തമാണ ്അവിലട താമസിച്ിരുന്നത.്  സമീപവാസികമളാടമനേഷിച്മപ്പാൾ 

അവർ വിമരരത്തുള്ള മക്കളുലട വീട്ടിൽ മപായ് കാണും എന്ന മറുപടിയാണ ്

െഭിച്ത.് വീടിനല്റ മരറ്റും പൂട്ടിയ നിെയിൽ ആയിരുന്നു. സംരയം മതാന്നി 

വീണ്ടും അമനേഷിച്് ആ വീട്ടിമെക്ക ്എത്തിയ സിന്ധു കാണുന്നത ് മൊക്ക് 

ലഡൗൺ കാരണം മരുന്ന ് വാങ്ങാനാകാലത അവരതയിൽ കഴിയുന്ന 

വീട്ടുകാലരയാണ.് ഗ്പമതയക ഇടലപടെുകളിെൂലട അവർക്കു മരുന്നും 

ഭക്ഷണവും എത്തിക്കുകയും മരണത്തിനല്റ വക്കിൽ നിന്ന ്രക്ഷിക്കുകയും 

ലെയ്തു.  

 

നിർകേരങ്ങളുും രുടർഗ്പവർത്തനങ്ങളുും 

ഡി സ ് നല്റ മകാവിഡ് കാെ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കെും കൂടുക 

അല്ലാലത കുറയുകയില്ല. ൊഭ ഇച്ഛ ഇല്ലാലത സമൂഹത്തിനുമവണ്ടി 

സമൂഹമത്താമടാപ്പം നീങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ ് ഓമരാ കുടുംബഗ്രീ 

അംരലത്തയും ഇന്നും മുമന്നാട്ട ്നയിക്കുന്നത.്.. അവിലടയാണ് ഒരു സംഘടന 

വിജയിക്കുന്നത.് 
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                                                                                   രഞ്ജിര ഗ്പ ാര ് 

ബി സി 1 കപാസ്റ്റ ്2  

പാമ്പാക്കുട കലാക്ക ്

എെണാ ുളും ജില്ല 

ക ാൺ നമ്പർ: 9496217813 

 

 

 

സി ഡി എസ ്ത്തചയർകപഴ്സൺ, 

പാമ്പാക്കുട സി ഡി എസ:് 

ലിസി ത്തബന്നി  

ക ാൺ നമ്പർ: 9961994006 

 


