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लखलख चंदेरी तजेाची सारी दनुिया  
झळाळती कोटी ज्योती या .... 
 
 कोटीकोटी ज्योतींची ही तजेस्वी ककरणे म्हणजे म ंगल्य, यश, 
प ववत्र्य, समदृ्धी, सुख, सम ध न, आणण श ंती य  सव ांच ेप्रतीकच जणु. 
य  दैददप्यम न ककरण ंनी आपल्य  सव ांच ेजीवन उजळून ज वो हीच 
ददव ळीननममत्त ह ददिक सददच्छ !  
२०१०-२०१२ च्य  म यबोली क यिक ररणीने आयोजजत केलेल  शेवटच  

म्हणजेच यंद च  ददव ळीच  क यिक्रम  ह  लह न ंप सून त ेमोठय ंपयांत सव ांन च एक संस्मरणीय आणण 
सुखद अनुभव असण र आहे य त शंक च न ही. नेहमीच्य  प च दणदणीत क य िक्रम ंव्यनतररक्त आपल्य  
य  मंडळ ने २०१२ च्य  वर् ित आयोजजत केलेल्य  तसेच सक्रीय सहभ ग घेतलेल्य  अमभनव उपक्रम ंच  ह  
संक्षिप्त आढ व ... 
२६ जािेवारी २०१२--- FIA of Tampa Bay आयोजजत प्रज सत्त क ददन सोहोळ्य त नतृ्य, र ंगोळी, ननबंध, 
प ककल  अश  ववववध स्पध ांमधून सहभ ग.  
१४ एप्रिल २०१२---दणदणीत फटकेब जी आणण गोलंद जीने रंगलेल  लोकवप्रय कक्रकेटच  स मन . 
२९ एप्रिल २०१२---श्री. श्रीधर फडके य ंच्य  सुश्र व्य भ वगीत ंनी रंगलेली सुरेल मैकफल ’कफटे अंध र च े
ज ळे’ 
२९ मे २०१२---मोफत वैद्यकीय च चणी व रक्तद न मशबीर. 
२१ जुलै २०१२ ---‘Stone Ledge Manor’, Nursing  Home  येथील रदहव श ंस ठी आपल्य  तरुण वपढीने 
स दर केलेले मनोरंजन त्मक क यिक्रम  
य मशव य १४ ऑक्टोबर रोजी ‘Jimmy  B Keel’ Library  मध्ये ‘ MMTB open house’ ची अमभनव 
संकल्पन  र बवून मंडळ ने अनतशय मोल ची क मगगरी केली. अनौपच ररक स्वरूप च्य  य  सभेत सुम रे 
पंचवीस सभ सद ंनी उपजस्थती ल वली. मंडळ च्य  व टच लीतील ववववध टप्प्य ंवरील आवश्यक त्य  
सुध रण , नवीन योजन , करमणूकीच्य  क यिक्रम ंच ेस्वरूप, युव  वपढीच  सहभ ग, सभ सद ंच्य  अपेि  
आणण आवडीननवडी अश  अनेक ववर्य ंवर सुम रे दोन त स चच ि रंगली. य तूनच २०१३ च्य  नवीन 
क यिक ररणीस ठी एक सुरेख म गिदमशिक  तय र झ ली. आपल्य  म यबोलीची व टच ल आत  उज्वल 
भववतव्य च्य  ददशेने होत र हील अशी ख त्रीच झ ली. 
 

 म वळत्य  २०१२ तील आठवणींच  सुगंध मन त दरवळत ठेवूनच उगवत्य  
२०१३ च ेसहर्ि स्व गत करूय  आणण हे नवीन वर्ि आपल्य ल  आनंदद यी आणण 
यशद यी ठरो अशी प्र थिन  करूय . 

आपली 
मेधा फडणीस   
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     Income Summary: Jan 2011 - Dec 2011               Income Summary: Jan 2012 - Nov 2012

 

Expenses Summary: Jan 2011 - Dec 2011 

 
 

Expenses Summary: Jan 2012 - Nov 2012 

Year 2011 

Membership Collection $9,655.00 

Event Fee for Non-Members $735.00 

Donations $4,009.00 

Audio Rental $150.00 

Total $14,549.00 

Year 2012 

Membership Collection $9,590.00 

Event Fee for Non-Members  $3,075.00 

Donations $973.00 

Audio Rental  $50.00 

Web advertisement $50.00 

Total $13,738.00 

2011 Facilities Meals Legal 

Printing 

and  

Stationary 

Artist Supplies 
Sound  

System 
Other 

Total  

Expenses 

Sankrant 
$400.00 $0.00 

$70.0

0 
$63.18 $0.00 $449.98 $0.00 $350.00 $1,333.16 

Picnic $200.00 $264.99 $0.00 $0.00 $0.00 $290.59 $0.00 $61.97 $817.55 

Gudi Padwa $350.00 $278.96 $0.00 $72.78 $0.00 $385.41 $192.60 $100.00 $1,379.75 

Medical Camp $0.00 $76.47 $0.00 $0.00 $85.70 $70.98 $0.00 $451.00 $684.15 

Ganapati $400.00 $1,053.50 $0.00 $14.47 $2,651.00 $272.87 $64.20 $100.00 $4,556.04 

Diwali $300.00 $1,269.45 $0.00 $0.00 $0.00 $249.65 $0.00 $123.25 $1,942.35 

Total  

Expenses 
$1,650.00 $2,943.37 

$70.0

0 
$150.43 $2,736.70 $1,719.48 $256.80 $1,186.22 $10,713.00 

2012 Facilities Meals Legal 

Printing 

and  

Stationary 

Artist Supplies 
Sound 

System 
Other 

Total  

Expenses 

Sankrant $600.00 $176.00 $0.00 $78.52 $240.60 $474.97 $0.00 $128.54 $1,698.63 

Picnic $240.00 $352.55 $0.00 $0.00 $0.00 $156.54 $0.00 $210.00 $959.09 

Gudi Padwa $400.00 $269.43 $0.00 $0.00 $380.00 $167.17 $0.00 $0.00 $1,216.60 

Phadke  

Program 
$300.00 

$160.00 
$0.00 $0.00 $1,275.00 $122.25 $0.00 $0.00 $1,857.25 

Medical Camp $0.00 $83.99 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $21.59 $605.58 

Ganapati $300.00 $174.43 $0.00 $100.00 $0.00 $243.75 $0.00 $700.00 $1,518.18 

Diwali $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Total  

Expenses 
$1,840.0 $1,216.4 $0.00 $178.52 $2,395.60 $1,164.68 $0.00 $1,060.13 $7,855.33 
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Achievement 2012 
 

Balaji Aglave, Ph.D 

Scientist and Lab Director 

Florida Ag Research 

Pacific Ag Group 

 

 

 

Awards 
 “ Young Scientist of the Year 2012” A national award by the Microbiologist Society, India 

for outstanding research achievement in the field of Microbiology and Plant Pathology.  

 “Fellow of the Year 2012”  for outstanding  and Innovative research excellence in Plant 

Pathology and Molecular Biology. 

 

 

Committee Assignment 
 Appointed as a member of “Industrial Committee” American Phytopathology Society. The 

APS Industry 

 Committee promotes close working relationships across the plant-health-related industries.  

 Appointed as a member of Nematology Committee, American Phytopathology Society.   

 Appointed as a Member of Soil Microbiology and Root Diseases Committee.  

 Appointed as a Member of Editorial Board, “African Journal Of Food Science” 

 Appointed as a Member of Editorial Board, “ International Journal of Genetics and Molecu-

lar Biology” 

 Appointed as a Member of Editorial Board “Journal of Agricultural Biotechnology and Sus-

tainable  

 Development” 

 

Publication:  

Book:  “Biotechnology Review” . Publisher: A and A Printing Inc., Tampa, FL 

 

MMTB would like to congratulate Dr. Aglave on his achievements and wish him 

the very best in his future endeavors. 

R e c o g n I t I o nR e c o g n I t I o n  

http://www.apsnet.org/members/apsleadership/comm/Pages/soilmicro.aspx?Code=SOILMICRO
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BMM २०१३ - ददवाळीच्या निममत्तािे 
 

 

तुम्ह  सव ांन  बीएमएम २०१३ अगधवेशन सममतीकडून २०१२ च्य  ददव ळीननममत्त ने ह ददिक 
शुभेच्छ !   ही ददव ळी तुम्ह  सव ांन  आणण तुमच्य  कुटंुबबय ंस, तसेच ममत्रपररव र स सुख ची, 

सम ध न ची ज वो.   येत ेनवीन वर्ि सुबत्त , स्थैयि आणण आरोग्य घेऊन येवो.  
ददव ळीच्य  सण ननममत्त ने शुभेच्छ  देत न  आम्ह ल  'हररकेन सँडी'ने ग्रस्त ईस्ट-कोस्ट भ ग तील मर ठी कुटंुब ंबद्दल 
तसेच त्य ंच्य  ममत्रपररव र बद्दल क ळजी व टत ेआहे.  तुम्ह पैकी जे 'हररकेन सँडी'मुळे क ळजी ककंव  आपत्तीग्रस्त 
असतील अश  सव ांन  य  त्र स तून लवकर त लवकर ब हेर पडत  य वे आणण ददव ळीच  आनंद नेहमीप्रम णे 
क ळजीमुक्त लुटत  य व  य  आमच्य  मन प सून सददच्छ .   
गेले जवळजवळ वर्िभर आपल्य पैकी बीएमएम वतृ्त च ेजे व चक असतील त्य ंन  २०१३ मध्ये बीएमएमच ेअगधवेशन 
होण र आहे य ची कल्पन  असेलच. तरीही अनेकजण असे असतील की ज्य ंन  य  अगधवेशन संबंधी म दहती नसेल, 
ककंव  नुकतीच ममळ ली असेल.  म्हणून बीएमएमच े२०१३ चे अगधवेशन बद्दल थोडसेे अगधक स ंगत.े  
 
बीएमएम २०१३ च्या अधधवेशिासंबंधी थोडसेे:  

दर दोन वर् ांनी होण रे बीएमएमच ेअगधवेशन २०१३ स ली बॉस्टनप सून फ र दरू नसलेल्य  र् होड आयलंड येथे र् होड 
आयलंड कन्वेन्शन सेंटर मध्ये २०१३ च्य  जुलै मदहन्य त अमेररकन स्व तंत्र्यददन ल  ल गून आलेल्य  ददवस ंत 
म्हणजे ५-७ त रख ंच्य  दरम्य न होण र आहे.  बॉस्टनच ेन्यू-इंग्लंड मर ठी मंडळ च ेअनेक सदस्य गेले वर्िभर य  
अगधवेशन च्य  तय रीत गुंतले आहेत. जगभरच्य  सुम रे तीन त ेच र हज र मर ठी म णस नं  एकत्र आणण रे आणण 
आपली संस्कृती मह र ष्ट्र ब हेरही रुजत ेआहे, व ढत ेआहे य च  ददल स  देण रे असे हे अगधवेशन म्हणजे 
आयोजक ंस ठी मर ठी जन ंमधील मतभेद ववसरून एकत्र आणण्य ची, त्य ंच्य तील सुप्त गुण ंन  व व देण्य ची एक 
उत्कृष्ट्ट संधी असत ेआणण आव्ह नही असत.े  पण बॉस्टनचे न्यू इंग्लंड मर ठी मंडळ य  आव्ह न ल  तसे नवे 
न ही.  य पूवी म्हणजे १९९७ मध्ये बॉस्टनच्य  न्यू इंग्लंड मर ठी मंडळ नेच 'ज णत  र ज ' स रखे आकर्िक आणण 
वैववध्यपूणि क यिक्रम करून बीएमएमच ेएक अनतशय यशस्वी आणण सुरेख अगधवेशन करून द खवले आहे, जे आजही 
अनेक मर ठी बंधुभगगनींच्य  लि त असेल.  म त्र १९९७ नंतर सोळ  वर् ांनी परत बॉस्टनजवळच्य  भ ग त होण र् य  
य  अगधवेशन च  ववच र केल्य स पूवीच्य  तुलनेत क ळही बदलल  आहे, जगभरच्य  मर ठी  बंधुभगगनींसमोरची 
आव्ह ने बदलली आहेत, आणण त्य चबरोबर तंत्रज्ञ न च  आव क ही बदलल  आहे.  आत  अमेररकेतील मर ठी 
मंडळ ंची व्य प्ती व ढली आहे. न्यू-इंग्लंड भ ग त तंत्रज्ञ न च्य  क्र ंतीमुळे अनेक तरुण मर ठी तंत्रज्ञ ंची आणण त्य ंच्य  
कुटंुबबय ंची भर पडली आहे.  म्हणूनच जगभरच्य  मर ठी लोक ंन  एकत्र आणून त्य ंन  आप पस तील ऋण नुबंध ंची 
नवी ज णीव करून देण रे, ककंव  नवे ऋण नुबंध जुळण्य स मदत करण रे असे हे अगधवेशन अस वे अशी आमची 
इच्छ  आणण प्रयत्न आहेत. 
 
अगधवेशन च्य  सममतीमध्ये नवे-जुने अनेक चेहरे आहेत जे २०१३ मधील य  अगधवेशन ची तय री करण्य त गेले 
ककत्येक मदहने गुंतलेले आहेत. बीएमएमच ेअध्यि श्री. आमशर् चौघुले, तसेच अगधवेशन ची मुख्य धुर  व हण रे श्री. 
ब ळ मह ले, श्री. अववन श प ध्ये, सौ. अददती टेलर आणण श्री. संजय सहस्त्रबुदे्ध य ंच्य बरोबरच न्यू-इंग्लंड भ ग तील 
अनेक मर ठी कुटंुबे य  अगधवेशन स ठी जोम ने क यिरत आहेत.   
 

……….. To read more  <click here> 

http://www.mmtbusa.org/vruttapatra/BMM%20Diwali%20Article%20contd.pdf

