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माननीय महोदय, 
 
ऑल इं डया पीप स साय स नेटवक (AIPSN) या सं थे या वतीने हे आवाहन मी आप यापयत पोहोचवत 
आहे.  वै ा नक ट कोन, समाजा भमुख व ान सार आ ण मानवतेसाठ  व ान या त वांवर काम 
कर यासाठ  भारतभरात या अनके सं था एक  येऊन AIPSN  हे नेटवक तयार झालेले आहे.  

वै ान न ठ ि टकोन, मानवतावाद आ ण शोधकबु धी व सधुारणावाद यांचा वकास करणे हे येक भारतीय 
नाग रकाचे मूलभूत कत य आहे हे आपण जाणताच, आ ण घटनेने आपण सगळेच याला बांधील आहोत. 

नायसर, भवुने वर येथे नुक याच झाले या AIPSN या ववा षक अ धवशेनाम ये 'रा य वै ा नक 
ि टकोन दन' (NSTD) साजरा कर याचा ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  

आज या सामािजक/ राजक य प रि थतीत धम नरपे ता, समता, लोकशाह  आ ण व वधतेतून एकता ह  
भारतीय मू ये बळकट कर याची गरज आहे. हे काम वै ा नक ि टकोन  क  शकेल  असा आमचा व वास 
आहे.  

20 ऑग ट हा डॉ. नर  दाभोलकर यांचा मृ त दन आहे. वै ा नक ि टकोनाचा सार कर यात यांनी 
आपले जीवन यतीत केले होते, यासाठ  ठक ठकाणी जाऊन लोकांना समजेल अशा भाषते संवाद साधला 
होता. या वषयावरची यांची अनेक भाषणे स ध आहेत. 'वै ा नक ि टकोन' या यां या मराठ तील 
पु तकामधील दोन उतारे या प ासोबत जोडलेले आहेत. 

रा य वै ा नक ि टकोन दवस यापक तरावर जोरदारपणे साजरा कर याची गरज आहे. सम वचार  
सं था, संघटना, शाळा, श क, य ती यां या ससुू , साव क व सामू हक य नां शवाय हे श य नाह . 
भारतीय रा यघटनेची मू ये ज व याचे काम तु ह  आ ण तुमची सं था/संघटना अ यंत बां धलक न ेकर त 
आहातच. ते ल ात घेऊन आ ह  आपणास या यापक सामू हक य नात सामील हो याच ेआवाहन कर त 
आहोत.  

AIPSN या वतीने शुभे छांसह, 

डॉ. स यसाची चॅटज  

अ य  
ऑल इं डया पीप स साय स नेटवक 


