
           ARUNA MAHILA MANDALI 
         BRIEF REPORT ON POTHURAJU PRAKASAMMA 

              నీ బిడ్డ మంచోడు కాదమ్మా 

ఎండలో రెండు నెలలుగా వృద్ధురాలు ఇంటి పైకప్పుపై గొలుసులత ో కట్టేసిన కొడుకు 

ఈనాడు, అమరావతి- గుణదల, న్యూస్టుడే 20-04-2018 

మాయమపైోతున్నడమ్మా.. మనిషన్నవాడు. మచ్చుకైనా లేడు చూడు.. మానవత్వం 

ఉన్నవాడు.. నూటికో కోటికో ఒక్కడే ఒక్కడు.. ఏడవున్నడో కానీ.. కంటికీ కానరాడు.. ఈ పాటలోని ప్రతి 

వాక్యం అక్షర సత్యం.. సమాజాన్ని దగ్గర నుంచి పరిశీలించి మరీ కవి రాశాడనడానికి 

విజయవాడలోని గుణదలలో వెలుగుచూసిన తాజా ఉదంతమే ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. కన్న తల్లికి.. 

పట్టెడన్నం పెట్టడం మాట దేవుడెరుగు.. ఆమెను ఎర్రని ఎండలో ఇంటి పైకప్పు మీద పడేసి 

వదిలేయడం.. అదికూడా ఆమె ఎటూ కదలకుండా ఉండేందుకు కాలికి ఓ ఇనుప గొలుసు, దానికో తాళం 

వేశారు. రెండు నెలలుగా అత్యంత దీనమైన పరిస్థితిలో ఆ వృద్ధురాలు.. తనను కాపాడే వారి కోసం 

దీనంగా ఎదురుచూస్తోంది. ఈమె దీన పరిస్థితిని చూసిన అధికారులకు గుండె చెరువైంది. 

విజయవాడ గుణదలలోని బెత్లహేమ్నగర్లో పోతురాజు ప్రకాశమ్మ(65) కొడుకు, కోడలు, వారి పిల్లలత ో

కలిసి ఉంటోంది. కంకిపాడు మండలంలోని గుడవర్రు గ్రామానికి చెందిన ప్రకాశమ్మకు అక్కడ ఇల్లు 



కూడా ఉండేది. దానిని రాయించుకుని.. నగరానికి తీసుకొచ్చేశారు. మూడు నెలల కిందటి వరకూ ఇక్కడ 

చుట్టుపక్కల వారితో కలిసి సరదాగా మాట్లాడుతూ ఉండేది. తర్వాత ఆమె కనిపించకపోవడంతో 

చుట్టుపక్కల వారికి అనుమానం వచ్చింది. ఎక్కడికైనా వెళ్లి ఉంటుందని అనుకున్నారు. తర్వాత 

ఇంటిలోన ేఉంటోందనే విషయం తెలియడంతో తాజాగా చుట్టుపక్కల వాళ్లు వెళ్లి చూశారు. ఇంటి 

పైకప్పుపై ప్లాస్టిక్ పట్టె ఉన్న మంచంపై పడేసి.. గొలుసులతో కాళ్లకు కట్టేసిన దృశ్యం వారికి 

కనిపించింది. గత రెండు నెలలుగా ఇలాగే పడేసి ఉంచారు. ఆమె అసలే నడవలేని పరిస్థితిలో ఉంటే.. గత 

రెండు నెలలుగా ఎటూ కదలకుండా కట్టిపడేశారు. మంచంపైనే మలమూత్ర విసర్జన కూడా 

చేయాల్సిన పరిస్థితి. మనిషి తోడు పట్టుకుని తీసుకెళ్తే నడిచి వెళ్లగలదు. కానీ.. రెండు నెలలుగా 

ఒకేచోట పడి ఉంచేయడంతో ఇప్పుడు పూర్తిగా నడవలేని పరిస్థితికి చేరింది. కొడుకు, కోడలు ఇద్దరూ 

ఉదయం పనికి వెళ్లిపోయి.. మళ్లీ రాత్రికే వస్తారు. వాళ్ల ఇద్దరు పిల్లలున్నా.. చదువుకునేందుకు 

వెళ్లిపోతారు. దీంతో వృద్ధురాలిని చూసే దిక్కుకూడా ఉండడం లేదు. పోనీ వెళ్లే ముందు, వచ్చాకైనా 

పట్టించుకుంటారంటే.. అదీ లేదు. ఆహారం కూడా రెండు రోజులకోసారి ఇస్తుంటారని వృద్ధురాలు 

దీనంగా చెప్పింది. గతంలో ప్రకాశమ్మకు పింఛను వచ్చేది. దానిని కొడుకే తీసుకునేవాడు. ప్రస్తుతం 

ఆమెను తీసుకెళ్లి.. తేవడం కష్టంగా మారడంతో పింఛనూ రావడం లేదు. అందుకే.. ఇంక పూర్తిగా 

పట్టించుకోవడం మానేశారు. 

ఎండల ోనెలల తరబడి.. 

ప్రకాశమ్మ గతంలో బాగానే ఉండేది. ప్రస్తుతం రెండు నెలలకు పైగా కట్టి పడేయడంతో చిక్క ి

శల్యమైపోయింది. 65 ఏళ్లకే కుంగిపోయి.. వందేళ్లు దాటిన మహిళలా కన్పిస్తోంది. మొన్నటి వరకూ 

తమతో మాట్లాడిన వృద్ధురాలు.. ఈమేనా అని స్థానికులు బాధపడేంతలా మారిపోయింది. ఇంటి 

పైకప్పుపై.. ప్లాస్టిక్ బ్యానర్లను పైన కట్టి వాటి కింద మంచం వేసి పడేశారు. ఆ చుట్టుపక్కలకు 

కుటుంబసభ్యులు రాకపోవడంతో దుర్వాసన వస్తోంది. కనీసం తాగేందుకు నీటి సౌకర్యం కూడా ఆమె 

దగ్గర ఏర్పాటు చేయలేదు. ఎండ వేడిలో నల్లగా మాడిపోయింది. స్థానికుల ఫిర్యాదు మేరకు మహిళా 

శిశు సంక్షేమ శాఖకు చెందిన సఖీ వన్ స్టాఫ్ సెంటర్ బృందం చేరుకున్నారు. వృద్ధురాలిని చూసి 

చలించిపోయారు. వాళ్లు రాగానే ఆకలి అంటూ.. వృద్ధురాలు స్పష్టంగా మాట్లాడలేని పరిస్థితిలో 

సైగలతో చెప్పడంతో.. వెంటనే ప్రథమ చికిత్స అందించి భోజనం తీసుకొచ్చి పెట్టారు. ఇంటి పైకప్పు 

నుంచి కిందకు తీసుకొచ్చి.. స్నానం చేయించి శుభ్రం చేసిన తర్వాత.. విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రికి 

తరలించారు. ఆమె కొడుకుతో పాటు బాధ్యులపై నాన్ బెయిలబుల్ కేసు నమోదు చేయిస్తామని సఖీవన్ 

స్టాఫ్ సెంటర్ అడ్మినిస్టేటర్ రుక్మిణిదేవి, కేర్ కార్యకర్తలు ప్రేమలత, లక్ష్మీ తదితరులు 



చెప్పారు. విజయవాడ ఆసుపత్రిలో వైద్యం అందించిన తర్వాత ఆమెను విజయవాడలోని 

న్యూరాజరాజేశ్వరి పేటలో ఉన్న అరుణ మహిళా మండలికి చెందిన ఆశ్రమానికి తరలించారు. 



19th April 2018

 Pothuraju prakasamma w/o sudarsanarao 70 y who are living with her son yesudasu and 
daughter in law Mary in Bethlehem nagar, gunadala, Vijayawada. 

 Prakasamma came from gannavaram and she sold her land by compelling of her son that 
before she came to Vijayawada. She is getting old age pension since last 3 years while she 
has bedridden

 She was very active and easy merge to neighbours (which said by neighbours). She was so 
struggled about oldage, carelessness by son and family, and financially.

 She was discussed about that carelessness and gathering neighbours so daughter in law gets 
angry throws her roof of the house and arranged little old cot and some banners to rescue 
from sun.

 Giving meals frequently for couple of days, no ghygine, proper water and sanitation, cloths 
also.

 She is delivering urine and etc on the cot and it is speeding bad smell to surrounds. She is 
sick due to lake of food, water, hygine, effect of sun, oldage. Neighbours identified these 
kinds and intimated to local icds and police. They came and taking custody of her son and 
daughter in law and served her by ICDS and referred to join in our ARUNA MAHILA MANDALI 
IN THE TIME OF 8:30 pm on Thursday of 19th April 2018. 

 Since then PRAKASAMMA getting food, cloth, and love and affection with peace and healthy 
environment.

20-04-2018

 One sponsored was raise up her hand to help PRAKASAMMA (that you)

22 -04-2018

 MR.SATYANANDAM (ACP), MRS SAHERA BEGUM (CI) and their police team was visited to 
our home and met her some negotiation.



01-05-2018.

 Your awesome support is much helping to give increase quality of services to PRAKASAMMA 
since 24-04-2018. She is having two meals of soft food and natural drinks (like coconut, fruit 
juice etc) (suggested by the doctor) daily and improving her health slowly. We appointed 
one assistant especially for her and purchased new garments to her she was teared when 
see the new cloths for her.

 We are so glad for your kindness. Please give your regular support and valuable suggestions 
to improve services for inmates

09-05-2018

 Prakasamma is beneficiary of old age pension in godavarru village. She lost that since last 3 
months due to negligence of her son. AMM committed to negotiate with concern 
department and succeeded that they came and given the pension for last 3 months.

 She is spending her time with friends of home and she was given the 100 rupees for 
assistant by much happy.

 Prakasamma is very happy to get a little hope of her happy life.

23.05.2018 

 Prakasamma son and daughter in law came to visit her and requested to 
come back. She was cried and show interested ready to go with them. 

 Full day she was thought about and discussed with room mates

25-05-2018

 Prakasamma having food and reaching minimum needs by support of 
assistant.



 She was asked us to return to home

28-05-2018

 Mrs .Seetharatnam went to meet the Government officials to discuss 
about the status of Prakasamma.

 They told us that seek their reply while complete the case of her family.

06-06-2018

 Local sponsors of women’s group visited her and spend some time.
 Great thing she was laughing more than one hour since she came here.

12-06-2018

 She is trying to come out from the room to open place with support of 
her room mates.

 Senior citizen forum members came to visit her spend some time so

22-06-2018



  She felt much happy of hospitality in home. Now she is thinking about her son 
case and requesting us to release from case and asking us to go to her house 


