डॉ. टिकेकर अभ्यासवृत्तीसाठी अर्ज--एशियाटिक सोसायिी ऑफ मुंबई याुंच्या डॉ. टिकेकर प्रगत सुंिोधन केंद्रातफे सहाव्या
डॉ. टिकेकर अभ्यासवृत्तीसाठी अर्ज मागवीत आहोत.
नामवुंत सुंिोधक,अभ्यासक,ज्येष्ठ सुंपादक, मान्यताप्राप्त ले खक, दुर्मिळ ग्रुंथाुंचे सुंग्राहक आणि
ववचारवुंत डॉ. अरूि टिकेकर याुंचे १९ र्ानेवारी २०१६ रोर्ी आकस्ममक वनधन झाले . डॉ.
टिकेकराुंनी सहा वर्षे(२००७-२०१३) एशियाटिक सोसायिीचे अध्यक्षपद साुंभाळले . एशियाटिक
सोसायिीसारख्या ज्ञानसाधनेला महत्त्व दे िा-या सुंमथेत तरूि सुंिोधकाुंनी यावे व तेथील
ज्ञानपरुंपरा कायम राहावी, सुंिोधकाुंना उत्तेर्न व प्रेरिा ममळावी,यासाठी तयाुंनी या काळात अनेक
नवनवीन प्रकलपाुंची आखिी केली, व वेगवेगळे उपक्रम सरू केले .
डॉ. टिकेकर याुंच्या कायाजचे ममरि म्हिून व तयाुंचे कायज पढे चालावे म्हिून एशियाटिक
सोसायिीने ‘डॉ. अरूि टिकेकर प्रगत अभ्यास केंद्रा’ची मथापना केली आहे. या केंद्रातफे गेली
पाच वर्षे

वेगवेगळ्या ववर्षयाुंसाठी अभ्यासवृत्ती टदली गेली. सहावी ‘डॉ. टिकेकर

अभ्यासवृत्ती’,तयाुंच्या र्न्मटदनाचे औमचतय साधत, एक फेब्रवारी २०२२ रोर्ी टदली र्ाईल.
यावर्षी साहित्य- कथनात्म साहित्य या संशोधनक्षेत्रातील, खालील हवर्षय दे ण्यात येत
आिेत.
१) भारतीय ले खकांनी १९९१ ते आर्पयंतच्या काळात ,मराठी वा इंग्रर्ी भार्षेत
ललहिले ल्या सृर्नशील कथात्म साहित्यातून टदसणारी मिानगरीय साहित्याची
प्रहतबबिंबे. ( कथात्म साहित्यात कथा / कादं बरी/ नािक यांचा समावेश आिे.)
२) भारतीय ले खकांनी १९९१ ते आर्पयंतच्या काळात, मराठी व इंग्रर्ी भार्षेत
ललहिले ल्या सृर्नशील कथात्म साहित्यातून टदसणारे पुराणकथांचे नवीन
अथजहनणजयन
(कथात्म साहित्यात कथा / कादं बरी/ नािक यांचा समावेश आिे.)
या वनवेदनाद्वारे या सुंिोधनक्षेत्ाुंत काम करिारे, २५ते ६५ या वयोगिातील सुंिोधक, अभ्यासक व
ववद्याथी या सवाांना या वविेर्ष अभ्यासवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. रुपये
सव्वा लाख एवढ्या रकमेच्या या अभ्यासवृत्तीसाठीचा कालावधी एक वर्षाजचा आहे. आपला
सुंिोधकीय प्रबुंध आपि मराठी वा इुंग्रर्ी या पैकी कोितयाही भार्षेत सादर करू िकता. इतर सवज

अिी व सूचना एशियाटिक सोसायिीच्या कायाजलयात अथवा सोसायिीच्या सुंकेतमथळावर
(www.asiaticsociety.org.in) उपलब्ध होतील. तसेच तयासाठीचे अर्जही सुंकेतमथळ व
कायाजलय याटठकािी उपलब्ध आहेत. (कायाजलय दूरध्वनी ०२२-२२६६०९५६, २२६६५१३९,
२२६६५५६०)
सुंिोधन प्रमताव व पूिज भरले ले अर्ज सोसायिीच्या कायाजलयात ता. ३० नोव्िें. २०२२ पयांत
मवीकारले र्ातील. आपि आपले सुंिोधन प्रमताव इमेल / पोमि / कररयर या द्वारा पाठवू िकता.
तयासाठी इ-मेल tikekarfellowship@gmail.com. सुंबुंमधत क्षेत्ातील तज्ज्ञ व नामवुंत परीक्षक
योग्य सुंिोधकाची /अभ्यासकाची वनवड करतील.
डॉ. मीना वैशंपायन
एशियाटिक सोसायिी ऑफ मुंबई

