
सिपना सिक्षण प्रिारक मंडळ, अमरावती व्दारा िंचासित 

किा, सवज्ञान व वासणज्य महासवद्यािय, सचखिदरा सि.अमरावती     

(नॅक पुनार्धिर्विकृत B++ श्रेणीसह सीजीपीए 2.77) 

व 

भगवंतराव सिवािी  पाटीि महासवद्यािय, परतवाडा सि अमरावती 

(नॅक पूनिमूल्ाांकन B+ श्रेणीसह सीजीपीए 2.39) 

यांच्या िंयुक्त सवद्यामाने आयोसित 

“सवद्यापीठस्तरीय िसटिसिकेट कोिि : युि ऑि टॅिी िॉफ्टवेअर” 

सदनांक 23 िुिै, 2021 ते 01 ऑगष्ट, 2021 

                                    

िार्णज्् र्िभाग,कला, र्िज्ञान ि िार्णज्् महार्िद्याल्, र्िखलदरा र्ज. अमरािती ि भगिांतराि र्ििाजी पाटील महार्िद्याल्, 

परतिाडा र्ज अमरािती ्ाांच््ा सां्ुक्त र्िद्यामाने र्द. 23 जुलै 2021 ते 01 ऑगष्ट 2021्ा कालािधीत “युि ऑि टॅिी 

िॉफ्ट्वेअर”्ा र्िष्ािर दहा र्दिसी् र्िद्यापीठवतरी् सर्टिर्िकेट कोसििे आ्ोजन िंत गाडगे बाबा अमरावती सवद्यापीठ, 

अमरावतीिी िंिसननत महासवद्याियातीि सवद्यार्थयाांकरीता आ्ोर्जत करण््ात आला आहे.आपणास नम्र र्िनांती 

र्िद्यापीठवतरी् “्ुज ऑि टॅली सॉफ्ट्िेअर” कोसिला आपण ऑनलाईन पद्धतीने ZOOM ि YouTube च््ा माध््मातून जॉइन 

करुन मोठ््ा सांख््ेने सहभागी व्हािे. 

महासवद्याियाबद््दि थोडक्यात मासहती:-  

किा, सवज्ञान व वासणज्य महासवद्यािय, सचखिदरा सि अमरावती- 

              कला, र्िज्ञान ि िार्णज्् महार्िद्याल्, र्िखलदरा िी वथापना 1996 ्ा िषी महाराष्ट्रातील अती दगुिम मेळघाट 

पररसरातील जनतेिा सिाांर्गण र्िकास साधण््ाच््ा उदे्दिाने करण््ात आली.मेळघाट हा पररसर व्याघ्र प्रकल्प आर्ण गुगामि 

राष्ट्रीय उद्यानामुळे जागर्तक आकषिणािे कें द्र ठरले आहे. र्िखलदरा हे सवदभािचे नदंनवन म्हणून प्रर्सद्ध असलेले र्िदभाितील 

एकमेि थांड हिेिे र्ठकाण आहे. आज हे महार्िद्याल् रौप्् महोत्सिी िषि साजरे कररत आहे. महार्िद्याल्ाला र्तसऱ््ा नॅक 

मुल्ाांकनामध््े बी++ शे्रणी सह सीजीपीए 2.77 प्राप्त आहे. 

                 महार्िद्याल्ात बी.ए., बी.एवसी. ि बी. कॉम. ्ा  अभ््ासक्रमासोबति एम.एवसी. प्ाििरणिास्त्र सारखे दजेदार 

अभ््ासक्रम िालर्िले जातात. महार्िद्याल्ात पेरोकेर्मकल सा्न्स, अन्निास्त्र, अ रॅ्पकलिर, औद्योर्गक रसा्निास्त्र आर्ण 

प्ाििरणिास्त्र ्ा सारखे नार्िण््पुणि र्िष् र्िकर्िले जातात. ्ार्ििा् महार्िद्याल्ात इांग्रजी, भौर्तकिास्त्र, िनवपर्तिास्त्र, 

गर्णत, रसा्निास्त्र, प्ाििरणिास्त्र, मराठी, र्हांदी, राज््िास्त्र आर्ण समाजिास्त्र ्ा र्िष्ािे मान््ताप्राप्त सांिोधन कें द्र आहेत. 

तसेि  2010 ला िार्णज्् िाखेमध््े अध््ापन का्ािस सुरुिात झाली तेव्हापासुन िार्णज्् र्िभाग हा महार्िद्याल्ातील एक 

का्िक्षम र्िभाग म्हणुन र्िर्िध उपक्रमाांिे आ्ोजन करीत असतो, ्ािाि एक भाग म्हणून ‘्ुज ऑि टॅली सॉफ्ट्िेअर’ कोसििे 

आ्ोजन करण््ात आले आहे. 



 

बी. एि. पाटीि महासवद्यािय, परतवाडा  सि अमरावती- 

बी. एस. पाटील महार्िद्याल्, परतिाडा िी वथापना 1969 ्ा िषी झालेली आहे.मेळघाटच््ा पा्थ््ािी िसलेलां हे 

महार्िद्याल् ग्रामीण भागातील र्िद्याथ््ाांिे भर्ितव्् घडर्िणारे महार्िद्याल् म्हणून लिकरि नािारूपास आले.्ा 

महार्िद्याल्ातून उच्ि र्िक्षण पूणि करुण ग्रामीण ि िहरी भागातील असांख्् र्िद्याथी उच्ि पदािर र्िराजमान 

आहेत.महार्िद्याल्ाला दसुऱ््ा नॅक मुल्ाांकनामध््े बी+ शे्रणी सह सीजीपीए 2.39  प्राप्त झाले आहे. 

महार्िद्याल्ात बी.ए.ि बी. कॉम. ्ा  अभ््ासक्रमासोबति एम.ए. मराठी, इांग्रजी, ्ोगिास्त्र, गहृअथििास्त्र तसे एम.कॉम सारखे 

दजेदार अभ््ासक्रम िालर्िले जातात. महार्िद्याल्ात िार्णज्् र्िष्ािे मान््ताप्राप्त सांिोधन कें द्र आहे. िार्णज्् र्िभाग हा 

महार्िद्याल्ातील एक का्िक्षम र्िभाग आह्रे ि ्ा ि र्िभागाच््ा माध््मातून र्िर्िध उपक्रमाांिे सातत््ाने आ्ोजन केले जाते, 

्ािाि एक भाग म्हणून ‘्ुज ऑि टॅली सॉफ्ट्िेअर’ कोसििे आ्ोजन करण््ात आले आहे. 

                          

                 उदघाटन का्िक्रमािे अध््क्ष                                                            उदघाटक 

                                              

                   मा. डॉ. व्ही. आर. पाटील                                                       मा. डॉ. राधेश््ाम िौधरी 

प्रािा्ि, कला, र्िज्ञान ि िार्णज्् महार्िद्याल्, र्िखलदरा, र्ज.अमरािती       र्ििरामजी मोघे महार्िद्याल्, पाांधरकिडा, र्ज. 

्ितमाळ 

 

                           प्रमुख अर्तथी                     प्रमुख अर्तथी-समारोपी् का्िक्रम 

                                                                                                

                    मा. डॉ आर ए उमेकर                                                           मा, डॉ.आर. एन. बोरसे 

      प्रािा्ि, बी एस पाटील महार्िद्याल्, परतिाडा                               भगिानबाबा महार्िद्याल्, लोणार 

 

 



 

िसटिसिकेट कोिि इन युि ऑि टॅिी िॉफ्टवेअर चे स्वरुप : 

  प्रवतुत प्रमाणपत्र  अभ््ासक्रमामध््े Tally Software ्ा सांगणकी् लेखाांकन ्ा र्िष्ामध््े र्िद्याथ््ाांनी प्रार्िण््ता र्मळिािी 

्ा उदेिाने र्िद्याथ््ािना Computerized accounting िे अद्याित ज्ञान देणे. सोबति Tally Software मध््े Company 

Creation, Ledger Creation, Voucher Entry इत््ादी र्िष्ी प्रात््ार्क्षका व्दारे समजािून साांगणे. ्ा कोसिला पूणि 

करण््ासाठी महाराष्ट्रातील र्िर्िध र्िद्यापीठाांमधील नामाांर्कत र्िष् तज्ञाांना बोलािण््ात आले आहे.्ा कोसिच््ा माध््मातनू 

र्िद्याथ््ाांमध््े Tally Software िे र्िर्िध कौिल् र्िकर्सत करणे हो्. 

 

 

िसटिसिकेट कोििची उसद्दष््टये: 

1) र्िद्याथ््ाांमध््े सांगणकी् लेखाांकन कौिल् र्िकर्सत करणे  

2) Tally Softwareमध््े लेखापुवतके त्ार करण््ास सक्षम बनर्िणे  

3) सांगणकी् लेखाांकनािे प्रात््र्क्षक ज्ञान देणे  

4) व््िसा् सांघटनेला प्रभार्ित करणाऱ््ा लेखाकामि सांकलपना, तांत्रे ि उपकरणे ्ाांिा पररि् करून देणे. 

 

महत्वाची िूचना : 

   उपरोक्त कोसि मध््े सहभागी होण््ाकरीता प्रथम खालील र्लांकिा िापर करुन नोंदणी करणे आिश््क आहे. नोंदणीकृत 

र्िद्याथ््ािना झुम ि ्ु-ट््ूब िरुन कोसिकरीता प्रिेि र्दला जाईल. नोंदणीकृत र्िद्याथ््ािनी  प्रत््ेक सत्राला उपर्वथत राहून 

Attendance Form भरून देणे बांधनकारक आहे ि िेिटच््ा र्दििीच््ा िािणी परीक्षेत उत्तीणि होणे गरजेिे आहे तसेि र्कमान 

75% उपर्वथती असणाऱ््ा ि र्द. 1 ऑगष्ट 21 रोजी Feedback Form  भरून देणा्ाि  र्ििद्याथ््ािनाि प्रमाणपत्र देण््ात ्ेईल. 

                                                                         

                                                                                                 

                                   

                           

     

 

 

 

 

 



# आयोिन िसमती # 

 

                                                                                 
  प्रा.र्ििेक मोरे,                                                                                   डॉ नांद ूधोंडगे,                                                                        

                समन्ि्क                                                                                       समन्ि्क       

     सहा. प्राध््ापक, िार्णज्् र्िभाग                                                सहा. प्राध््ापक, िार्णज्् र्िभाग 

      कला, र्िज्ञान ि िार्णज्् महर्िद्याल्,                              बी. एस. पाटील महार्िद्याल्, परतिाडा      

          र्िखलदरा, र्ज. अमरािती                                                                      र्ज. अमरािती 

                  

                                                                                                               
 

           डॉ. इ. डी. तटे्ट                                                                                 डॉ. व्ही. डी. कापसे                                                                                                                                                       

      IQAC, Co-ordinator                                                   IQAC, Co-ordinator                                                             

 बी. एस. पाटील महार्िद्याल्, परतिाडा                       कला, र्िज्ञान ि िार्णज्् महार्िद्याल्,                   

  र्ज. अमरािती       र्िखलदरा र्ज. अमरािती

                            

 

 

 

 

 

 



का्िक्रमािी रुपरेषा : 

र्दनाांक/ र्दिस िेळ सत्र / टॉर्पक र्िष् तज्ञ 

23/07/2021 द.ु 02.00 ते 

3.00 

 

 

 

उदघाटन सोहळा 

 

 

 

अध््क्ष – मा. प्रािा्ि डॉ. व्ही. आर. पाटील 

 

उदघाटक-  डॉ. राधेश््ाम िौधरी, 

 

प्रमुख अर्तथी- मा. प्रािा्ि डॉ. आर. ए. उमेकर 

द.ु 03.00 ते 

05.30 
Basic & Computerized Accounting डॉ. अरर्िांद राउत, कला, िार्णज्् ि  र्िज्ञान महार्िद्याल्, 

जामनेर,र्ज जळगाि 
24/07/2021 द.ु 02.30 ते 

05.30 

Introduction To Tally & Company 

Information 

डॉ. जी. एम. मोरे, कला, िार्णज्् ि  र्िज्ञान महार्िद्याल्, 

तळोदा ,र्ज नांदरुबार 

25/07/2021 द.ु 02.30 ते 

05.30 

Creating Groups and Leger Account in 

Tally 

डॉ. प्रिीण कुलकणी, कला, िार्णज्् ि र्िज्ञान  

महार्िद्याल्, मारेगाि, र्ज ्ितमाळ 
26/07/2021 द.ु 02.30 ते 

05.30 

Voucher: Concepts; Types of 

Vouchers; Creation Alternation & 
Deletion of Voucher 

डॉ. मनोज जांत्रे, लोकमान्् र्टळक महार्िद्याल्, िणी, र्ज 

्ितमाळ 

27/07/2021 द.ु 02.30 ते 

05.30 

Voucher Entry, Purchase Order, 

Sale Order, Invoice. 

डॉ.सर्िन जाधि, कला, िार्णज्् ि र्िज्ञान  महार्िद्याल्, 

र्सांदखेडा,र्ज धुळे 

28/07/2021 द.ु 02.30 ते 

05.30 

Inventory: Introduction accounts, 

Stock Group Creation, 

डॉ. सुरेि गिळी, जगदांब  महार्िद्याल्, अिलपूर र्ज. 

अमरािती 

29/07/2021 द.ु 02.30 ते 

05.30 

Inventory enable voucher entry, Stock 

Item Creation, 

डॉ. भूषण मनगटे, पी. एन. महार्िद्याल्, पुसद , र्ज 

्ितमाळ 

30/07/2021 द.ु 02.30 ते 

05.30 

Reports: Generation & Printing. डॉ अर्िनाि र्नळे, एम. एस. पी. कला ि र्िज्ञान के. पी. टी. 

िार्णज्् महार्िद्याल्, मानोरा, र्ज. िार्िम 

31/07/2021 द.ु 02.30 ते 

05.30 

Computation of GST in Tally डॉ. भक्कड सर, कला, िार्णज्् ि र्िज्ञान  महार्िद्याल्, 

र्िरपूर र्ज धुळे 

01/08/2021 द.ु 02.30 ते 

03.45 

 

4.00 त े

5.30 

परीक्षा 

 

समारोपी् का्िक्रम 

प्रा. व्ही. एम. मोरे  ि डॉ. नांद ूधोंडग े

 

अध््क्ष – मा. प्रािा्ि डॉ. व्ही. आर. पाटील 

 

प्रमुख अर्तथी- मा. डॉ. आर. एन. बोरसे, 

 

प्रमुख अर्तथी- मा. प्रािा्ि डॉ. आर. ए. उमेकर 

RegistrationLink :-  

https://forms.gle/XHNWT7vvvgB1cRGGA 

Zoom.Link :-

https://us02web.zoom.us/j/8382011410?pwd=d2pFWXk0YTJUVEVwcXdiZkoxOEtEZz09 

YouTubeLink :-   http://youtube.com/video/q8B6aMwitD  

https://forms.gle/XHNWT7vvvgB1cRGGA
https://us02web.zoom.us/j/8382011410?pwd=d2pFWXk0YTJUVEVwcXdiZkoxOEtEZz09
http://youtube.com/video/q8B6aMwitD

