
భారతీయ సంసకృతిలో జ్యోతిష్ోం ఓ భాగం 

 

రాష్్ర జ్యోతిష్ో మహాసభలోో  మంతిి ఐకే రెడ్డి  
 

హ ైద రాబాద్, ఆగ సట్  13: భారతీయ సంసకృతిలో జ్యోతిష్ోం ఓ భాగమ ని గృహ నిరాాణ , న్యోయ , 
దేవాదయయ శాఖ మంతిి ఇంద ిక ర ణ్ రెడ్డి  అన్యారు. ఆధటనిక కాలంలో కూడ్య జ్యోతిష్ో శాస్తార ర నికి న్యన్యటికి  
ఆద ర ణ పెరుగుత ంద ని తెలిపారు. తెలంగాణ విదవతసభ ఆధవరోంలో స్తో మ వారం హ ైదరాబాద్  రవంది 
భారతిలో జ్ రిగిన  రాష్్ర జ్యోతిష్ో మహాసభల కారో కర మానికి దేవాదయయ శాఖ శాఖ మంతిి ఇంద ిక ర ణ్ రెడ్డి  
ముఖో అతిధిగా హాజ్ ర యాోరు. ఈ కారో కర మంలో శ్రర పుష్ప గిరి మ హాసంస్తాా నం పీఠాధీశ్వ రులు శ్రర శ్రర శ్రర  
అభిన వోదదండ విదయోశ్ంక ర భార తీ స్తావమి, విదవతసభ గౌర వ అధో క్షులు శ్రర గాయ తీిత తయవనందఝ షి, 
విదటోత్ శాఖ మంతిి జ్ గ దీష్ రెడ్డి , ఢడలో్లలో రాష్్ర పభిుతవ పతిేోక పతిినిధి  వేణుగోపాల చయరి, ద రశ న మ్ 
ప తిిక ఎడ్డట ర్ మరుమాముల వేంక ట ర మ ణ శ్ రా, విదవతసభ ప ిధయన కారో ద రిశ దివాోజ్ఞా న సిదయద ంతి, ఇత ర 
జ్యోతిష్ో పండ్డత లు పాలగొ న్యారు. ఈ సంద రబంగా మంతిి మాటాో డుతూ... తెలంగాణ రాష్్రంలోని 
మారుమూల పాింతయలోో  వునా అనటభవజా్ఞల ైన సిదయధ ంత లనట, పంచయంగకరరలనట, జ్యోతిష్ో 
పండ్డత లంద రు ఒకే వేదికపెైకి రావ డం గొపప విష్ య మ న్యారు. నితో జీవితంలో పండుగులు– వతియలు 
భకిర శ్రదధలతో ఆచరించడం అన్యదిగా వసటర నా ఆచయరమనీ, గత కొన్ేాళ్లో గా పంచయంగాలలో పండుగలపెై 
విభేదయలు వ చయాయ ని, తెలంగాణ రాష్్ర జ్యోతిష్ో మహా సభల దయవరా వివాదయలకు శాశ్వత పరిష్ాకరం 
లభించందని చెపాపరు. తెలంగాణ రాష్్ర ఆవిరాావం త రావత సవ రాష్్రంలో అని వ రాొ ల అభుోనా తికి   మ న 
ముఖో మంతిి కే.చంద ిశేఖ ర్ రావు గారు ఎంతో కృషి చేసటర న్యారు.  అనిా మాతయలనట సమానంగా 
చూసటర నా ఘనత దేశ్ంలో ఒకక కె.సి.ఆర్  కే  ద కుకత ంద ని వెలో డ్డంచయరు. దేశ్ంలో రాజ్ఞోంగ పదవిలో 
ఉనావారు, ఎవవరూ చేయని అయుత మహా చండ్ీ యాగం చేశార మ న్యారు. పీఠాధిపత ల, స్తావమీజీల 
సూచనల మేరకు తెలంగాణలో పధియన దేవాలయాల ైన యాదగిరిగుట్, వేములవాడ, బాస ర , కొండగటట్ , 

భదయిచలం తదితర క్షేతయిల అభివృదిధకి, జీరణ దేవాలయాలనట పునరుదధరించటటకు కూడ్య కృషి 
చేసటర ర న్యారు. 


