डॉ. टिके कर अभ्यासवृत्तीसाठी अजज--नामवंत संशोधक,अभ्यासक,ज्येष्ठ संपादक, मान्यताप्राप्त लेखक, दुर्ममळ ग्रंथांचे संग्राहक
आणण णवचारवंत डॉ. अरूण टिके कर यांचे १९ जानेवारी २०१६ रोजी आकणममक णनधन झाले.
डॉ. टिके करांनी २००७ ते २०१३ अशी सहा वषे एणशयाटिक सोसायिीचे अध्यक्षपद
सांभाळले.एणशयाटिक सोसायिीसारख्या ज्ञानसाधनेला महत्त्व देणा-या संमथेत तरूण
संशोधकांनी यावे व तेथील ज्ञानपरं परा कायम राहावी, संशोधकांना उत्तेजन व प्रेरणा
णमळावी,यासाठी तयांनी या काळात अनेक नवनवीन प्रकलपांची आखणी के ली, व वेगवेगळे
उपक्रम सुरू के ले.
डॉ. टिके कर यांच्या कायाजचे ममरण म्हणून व तयांचे कायज पुढे चालावे म्हणून एणशयाटिक
सोसायिीने ‘डॉ. अरूण टिके कर प्रगत अभ्यास कें द्रा’ची मथापना के ली आहे. डॉ. टिके करांच्या
आवडीच्या संशोधनक्षेत्ांमधील संशोधनास प्रेरणा णमळावी व संशोधनवृत्ती वाढीस लागावी
यासाठी हे कें द्र कायजरत असेल. तयासाठी पटरसंवाद, चचाजसत्े, कायजशाळा यांचे आयोजन के ले
जाईल. या कें द्राने चालू के लेला महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे डॉ. टिके कर अभ्यासवृत्ती.
या कें द्रातर्फे णतसरी ‘डॉ. टिके कर अभ्यासवृत्ती’,तयांच्या जन्मादनाचे तणचतय साधत,
एक र्फेब्रुवारी २०१९ रोजी ादली जाईल. यावषी ‘महाराष्ट्र ककवा पूवीचा मुब
ं ई प्रांत यातील
ऐणतहाणसक आणण / ककवा समकालीन संमकृ ती’ या संशोधनक्षेत्ातील, खालील णवषय देण्यात
येत आहेत.
१) लोकसाणहतय व मौणखक परं परा
२) सण व उतसव—नवीन प्रवाह
३) वामतुरूप वारसा (built heritage )व वतजमानातील वारसा( living heritage)
४) बदलतया सामाणजक प्रथा व चालीरीती
५) पाककला परं परा व खाद्यसंमकृ ती

या णनवेदनाद्वारे या संशोधनक्षेत्ांत काम करणारे संशोधक, अभ्यासक व णवद्याथी
या सवाांना या णवशेष अभ्यासवृत्तीसाठी अजज करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. ही
अभ्यासवृत्ती रुपये सव्वा लाख एवढ्या रकमेची असून एका वषाजसाठी आहे. आपला
संशोधकीय प्रबंध आपण मराठी वा इं ग्रजी या पैकी कोणतयाही भाषेत सादर करू शकता.
३० ते ६५ या वयोगिातील इच्छु कांना यासाठी अजज करता येतील. ‘डॉ. टिके कर
अभ्यासवृत्ती’च्या इतर सवज अिी व सूचना एणशयाटिक सोसायिीच्या कायाजलयात अथवा
सोसायिीच्या संकेतमथळावर

(www.asiaticsociety.org.in) उपलब्ध होतील. तसेच

तयासाठीचे अजजही संकेतमथळ व कायाजलय याटठकाणी उपलब्ध आहेत. (कायाजलय दूरध्वनी
०२२-२२६६०९५६, २२६६५१३९, २२६६५५६०)
संशोधन प्रमताव व पूणज भरलेले अजज सोसायिीच्या कायाजलयात ता. २५ ऑक्िोबर
२०१८ पयांत मवीकारले जातील. इमेलद्वारा पाठवलेले प्रमताव ककवा अजज मवीकारले जाणार
नाहीत. संबंणधत क्षेत्ातील तज्ज्ञ व नामवंत परीक्षक योग्य संशोधकाची /अभ्यासकाची णनवड
करतील.
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