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ഈ  െ�ടയിനി�ിെ�  �പേത�കതകൾ  !
ഏെത�ിലും അ�ൗ�ിങ് അടി�ാനം
പഠി�വർ�് മാ�തേമ ഈ പരിശീലന

�ാ�ിൽ പെ�ടു�ാൻ കഴിയൂ. യഥാർ�
ക�നിയുെട ഒരു സാ��ിക വർഷെ�

വിവിധ തര�ിലു�  ഒറിജിനൽ
ബി��കൾ, ചിലവുകൾ , വരവുകൾ,സാലറി

�ിപ് തുട�ിയവ ഉപേയാഗി�� െകാ�്
GST ടാലി േസാഫ്ട്െവയറിൽ നി�െള
െകാ�് അ�ൗ�ിങ് െച�ി� േശ�ം

ഓഡി�ിംഗ്, GST റിേ�ൺ ഫയലിങ്, ഇൻകം
ടാക്സ് ഫയലിങ് എ�ിവ െചയ്തു

പഠി�ി�ു�ു. ഇതിനായി ൈലെസന്സ്ഡ്
ടാലി േസാഫ്�്െവയർ പഠന സമയ�്

നി�ൾ�് സൗജന�മായി
ഓൺൈലനിലൂെട ലഭി�ു�ു. MAYA

ACCOUNTING ONLINE TRAINING

െസ�റിെ� ഏെത�ിലും
�ഫാൈ�സിയിേലാ , നി�ള�െട വീ�ിേലാ,

ഇ�ർെന�് കേഫ െസ�റിേലാ ഇരു�ു
െകാ�് തെ� നി�ൾ�് ഈ പരിശീലനം

പൂർ�ിയാ�ാവു�താണ്.

 

5 മാസെ� പരിശീലനം
പൂർ�ിയാ�ിയാൽ ON THE JOB

TRAINING എ� ഈ േകാർ�േറ�് ക�നി
സാ�� െപടു�ിയ  �പാക്ടി�ൽ
സിർ�ിഫി��് ലഭി�ു�താണ്.

 

ഒരു െഡസ്ക്േടാ�് / ലാപ്േടാ�് ഉപേയാഗി�്  നി�ള�െട ഇഷ്ടമു� �ല�്, ഇഷ്ടമു� സമയ�്,

ഒറിജിനൽ ബി��കള�ം, ഒറിജിനൽ ടാലി േസാഫ്�്െവയറും ഉപേയാഗി�് ഏെതാരു സാധാരണ�ാരനും
മന�ിലാകു� വളെര ലളിതമായ ഭാ�യിൽ, ആധുനിക ഡിജി�ൽ െടക്േനാളജി ഉപേയാഗി��

െകാ�് മലയാള  വിഡിേയായിലൂെടയും, LIVE ആയും നിർേ�ശ�ൾ ത�് നി�െള െകാ�് എ�ാ
വിധ അ�ൗ�ി�ും െചയ്തു തെ� പരിശീലനം നൽകു�ു എ�താണ് ഈ പരിശീലന

േകാഴ്സിെ� �പേത�കത. അത് െകാ�് തെ� വീഡിേയാ കേ�ാ േകേ�ാ പഠി�ു�തിൽ നി�്
െവ�ത�സ്തമായി ഒരു ക�നിയിൽ േജാലി െചയ്ത അെത അനുഭവ�ിൽ നി�ൾ�് പരിശീലനം

േനടാം എ�താണ് ഇതിെ� േന�ം.
 

ഈ പരിശീലനം കഴി�ാൽ തീർ�യായും നി�ൾ�് ഒരു �ാപന�ിെല അ�ൗ�ിങ് , ഇ
ഫയലിങ് , ഓഡി�ിങ് എ�ിവ സ��മായി തെ� ൈകകാര�ം െച�ാം. നി�ൾ ഏെതാരു

�ാപന�ിൽ േപായാലും അവിെട ഉ� ഓേരാ എൻ�ടികള�ം അതിെ� നിയമവും ആരും നി�ൾ�്
പറ�ു തരി�. എ�ാൽ ഈ െ�ടയിനിങ് �ാ�ിൽ ഓേരാ വിഷയ�ള�െടയും നിയമ �ാ��കള�ം

ഉ�ായിരി�ും
 

ഒ�ം ഇ�ർെന�് വഴി േലാക�ിെ� ഓേരാ േകാണിൽ നി�ും ഓേരാ ഉൽ���ൾ വാ�ി
ഇ�ർെന�ിലൂെട തെ� നി�ള�െട വീ�ിൽ ഇരു�ു  വിൽപന നട�ുക, ഇതിനായി  പണമയ�ുക,

േലാകെ�വിെട നി�ും പണം സ�ീകരി�ുക ഇതിെ� ബാ�ിങ് നിയമ�ൾ, ഒ�ം ക�ംസ്
നിയമ�ൾ, െകാറിയർ, ഷി�ിങ് നിയമ�ൾ പഠി�ി�ുകയും, ഒരു ക�നിയിെല ഇ�ര�ിലു�

Importing & Exporting ബി��കൾ ഉപേയാഗി�� പരിശീലനവുംനൽകു�ു.
 

ഇത് കൂടാെത ഒരു �ാപന�ിെല െതാഴിലാളികൾ�ു� െതാഴിൽ നിയമ�ൾ , Esi & Pf

എ�ിവയുെട അ�ൗ�ിങ് , റിേ�ൺ ഫയലിങ് എ�ിവയും, സ��മായി ബി�ിെന�്
െച��കയാെണ�ിൽ ബി�ിെന�് തിരെ�ടു�ുേ�ാൾ �ശ�ിേ�� കാര��ൾ ,ഒ�ം ഇൻകം
ടാക്സ് നിയമ�ൾ , ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ െചേ�� രീതി എ�ിവയും െ�ടയിനിങ് നൽകു�ു�്.

 ഇനി സ��മായി േജാലി േനാ�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�വരാെണ�ിൽ , േജാലി െചേ�� �ാപനം
വിേദശ�ും സ�േദശ�ും എ�െന കെ��ാം, പണം ൈകകാര�ം െച��േ�ാൾ �ശ�ിേ��
കാര��ൾ തുട�ിയ വിഷയ�ള�ം ഇേതാെടാ�ം പഠി�ി�ുകയും, അത�ാവശ�ം ജീവിത�ിൽ

അറിേയ� നിയമ�ൾ അവ �പേയാഗിേ�� വിധം എ�ിവയും ഈ പരിശീലന�ിൽ
ഉൾെപടു�ിയി��മു�്.
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എ�ാണ്  ഓൺൈലൻ  പരിശീലനം? 

 പലർ�ും ഓൺൈലനിലൂെട പഠി�ാം എ�് പറ�ാൽ വിശ�ാസമി�ായ്മയാണ് . 

ഇത് േകൾ�ുേ�ാൾ തെ� ഓൺൈലനിലൂെട  എ�െന നീ�ൽ പഠി�ാം ? എ� പഴയ േചാദ�മാണ്
പലരുെടയും മന�ിൽ വരിക. എ�ാൽ കാലവും സാേ�തിക വിദ�യും മാറിയ ഇ�ാല�്  കൃ�തിമ

നീ�ൽകുളം തെ� നി�ള�െട വീ��മു��് എ�ി�് നി�െള നീ�ൽ പഠി�ി�ാേലാ ? അതുേപാെല
തെ� ന��നത സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് ഒരു സിലബസും വി��േപാകാെത േറാേബാർ�ിക്

സി��ിൽ ഓൺൈലനിൽ �ാെ�ടു�ുകയും, പരിശീലന�ിന് േവ� ടാലി േസാഫ്�്െവയർ
ഉൾെ�െട ഓൺൈലനിലൂെട നി�ള�െട സ്�കീനിനു മു�ിൽ എ�ി�� െകാ�ും, അ��ാപകെര
േനരി�് ക�ുെകാ�ും,സംസാരി�� െകാ�ും, നി�ള�െട ക����ർ അധ�ാപകർ അകെല ഇരു�ു

നിയ��ി�� പഠി�ി�ു� നൂതന സാേ�തികവിദ�കളാണ് www.mayataxtraining.com എ�
െവബ്ൈസ�ിൽ നൽകിയി���ത്. 

  ഓൺൈലൻ എ�് േക�ാൽ  വിശ�ാസമി�ായ്മയുെട �പധാന കാരണം തെ� നൂതന സാേ�തിക
വിദ�യുെട അറിവ് ഇ�ായ്മ, ഒ�ം  നിയമ വശ�െള കുറി��� അറിവി�ായ്മ  എ�ിവയാണ്.

ഇ�ര�ിലു� �ാ��കള�ം ഈ പരിശീലന�ിൽ നൽകു�ു�്.  ഇനി വരാൻ േപാകു� കാല�്
 ഇ�രം സാേ�തിക വിദ� അറിയാ�വർ എഴുതാനും വായി�ാനുമറിയാ�വെര

േപാെലയാകും.ഇേ�ാൾ തെ�  പണം ൈകമാ�ം, ഭ�ണം , നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ വാ�ൽ
വി�ന എ�ിവ എ�ാം ഓണ്ൈലനിലൂെടയായി വർധി��. എ�ിന് GST , ഇൻകം ടാക്സ് നികുതി,േറാഡ്

നികുതി മുതലായവ എ�ാം  ഓൺൈലൻ വഴിയ�ാെത അട�ാൻ കഴിയി�.  ഒരു അ�ൗ�� ്
ആെണ�് പറയുേ�ാൾ ഓൺൈലൻ വഴി ഇ�രം �കയ വി�കയ�ൾ അറി�ി� എ�ിൽ   എ�ത
വലിയ Accountant ആെണ�് പറ�ാലും ഇെതാ�ും   �പാവർ�ികമാ�ാൻ കഴിയാെത വരും.
ഇ�രം ഓൺൈലൻ വിഷയ�ൾ വിശദമായി അവസാന മാസ module ഇൽ തെ� നി�െള

െകാ�് െചയ്തു പഠി�ി�ു�ു എ�താണ് Maya Online Accounting Training ഓൺൈലനിലൂെട
പരിശീലനം നൽകു�ത്. ഇ�രം സാേ�തിക വിദ� അറി�ു തെ� അ�ൗ�ിങ് പഠി�ാേല പഠി�

അ�ൗ�ിങ് �പാവർ�ികമാ�ാൻ കഴിയൂ.
   -3-

www.mayataxtraining.com െവബ് ൈസ�്
ഓ�ൺ െച��േ�ാൾ കാണു� വീഡിേയാ
മുഴുവൻ ക�ാൽ ഈ െ�ടയിനിങ് �ാ�ിെല

എ�ാ വിവര�ള�ം ക്ളാസിൽ േചരു� വിധവും
മന�ിലാ�ാവു�താണ്.

ഈ പരിശീലന േകാഴ്സ് എ�ാൽ �പധാനമായും
5 മാസം െകാ�്  തീരു� േകാഴ്സാണ്. ഓേരാ

 മാസെ� സൂചി�ി�ു�താണ് MODULE

എ�ത്. ആദ�മായി FREE COURSE

തിരെ�ടു�് െചയ്തു േനാ�ിയ േശ�ം
FULL േകാഴ്സിൽ  േചരാം. അതിനായി ആദ�
മാസെ� െമാഡ��ൾ  ഓൺൈലനിൽ ഫീസ്

അട�� വാ�ണം. FIRST MODULE എ�തിന്
താെഴ Buy Now എ� ബ�ൺ �ി�് െചയ്ത്
േചാദി�ു� ഉ�ര�ിന് കൃത�മായ മറുപടി
നൽകുക. നി�ള�െട മറുപടി െവബ്ൈസ�്
സ�ീകരി�ു�ിെ��ിൽ ഈ േകാഴ്സിൽ

നി�ൾ�് പെ�ടു�ാൻ േയാഗ�ത ഇ� എ�്
െവബ്ൈസ�് മറുപടി നൽകും. അ�െന

ഓൺൈലനിലൂെട പണമട�ുേ�ാൾ നി�ൾ�്
My Course ഇൽ ആദ� മാസെ� പഠന

വിഷയ�ൾ കാണാൻ കഴിയും. ആദ�മാസം
െചയ്തു കഴി�ാൽ ര�ാമെ� മാസെ�
ഫീസ് അട�� ഇതുേപാെല ര�ാം മാസെ�

േകാഴ്സ് വാ�ണം. ഇതുേപാെല
അ�ുമാസവും െച��േ�ാൾ  ON THE JOB

TRAINING സർ�ിഫി��് ലഭി�ും.

 

 



എ�ാണ്  FREE  COURSE  ?

FREE COURSE  ഇൽ  payment  നൽകാെത തെ� www.mayataxtraining.com എ�
ഈ െവബ്ൈസ�ിൽ രജി�ർ െചയ്ത േശ�ം �ാ�ിേല�് കട�ാം.   േബസിക്

േ�പാ�ം solve െച��ക, മ�� െപാതുവായ �ാസുകൾ എ�ിവയാണ് ഇതിൽ
ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. ഈ േകാഴ്സുെകാ�് ഉേ�ശി�ു�ത് അ�ൗ�ി�ിൽ
അടി�റ ഇ�ാ�വർ�് ഈ പരിശീലന�ിൽ പെ�ടു�ാൻ കഴിയുേമാ എ�

സ�യം പരിേശാധന കൂടിയാണ്. ഇതിൽ നൽകിയിരി�ു� േബസിക് test േ�ബാെ�ം
െചയ്തു േനാ�ുേ�ാൾ നി�ള�െട അ�ൗ�ിെല കഴിവുകൾ സ�യം

നിർണയി�ാൻ കഴിയുകയും, basic problem െച��േ�ാൾ നി�ൾ�് ഈ
അ�ൗ�ിങ് പരിശീലനം െച�ാൻ സാധി�ുേമാ എ�് സ�യം വിലയിരു�ാനും ,

എ�െനയാണ് ഓൺൈലനിലൂെട ഈ പരിശീലനം േനടു�ത് എ�ും മന�ിലാ�ാൻ                

സാധി�ു�താണ്.                          -4-                           

SHORT TERM COURSE എ�ാൽ
ഈ 5 മാസെ� മുഴുവൻ

േകാഴ്സിൽ നി�ും ചിലത് മാ�തം
തിരെ�ടു�് നൽകു�താണ്.

അതായത് FULL േകാഴ്സിൽ ഒരു
വർഷ ബി�ിങ് െചയ്ത് GST

ഓൺൈലൻ അട�ു� GST

ഫയലിങ് �ാസാണ് GST FILING

എ� SHORT TERM COURSE  

FULL േകാഴ്സിന് അ�ൗ�ിങ്
 ആയ ഏെത�ിലും വിദ�ാഭാസ

േയാഗ�ത ഉ�വർേ� പെ�ടു�ാൻ
കഴിയൂ, എ�ാൽ ചില SHORT TERM

COURSE  ന് ഈ േയാഗ�ത േവ�.

േയാഗ�ത െവബ് ൈസ�് തെ�
േചാദി�ു�താണ്.

ഓേരാ MODULE നും താെഴ CLICK

HERE എ�ിട�് �ി�് െചയ്താൽ
ഓേരാ �ാ�ിലും എെ�ാെ�
വിഷയ�ൾ വരു�ു�് എ�്
അ�മി�് എഴുതിയിരി�ു�ത്

കാണാം.

 



എ�െന  ഓൺൈലനിലൂെട  പണമട�്  �ാ�ിൽ  കയറാം .

ഓേരാ MODULE നും താെഴ BUY NOW �ി�് ആ�ിയ േശ�ം ഡിസ്കൗ�് കൂ�ൺ
േകാഡ് ഉെ��ിൽ കൂ�ൺ െകാടു� േശ�ം PLACE ORDER നൽകുേ�ാൾ Atm 

Card (Debit ) , Credit Card ,Internet Banking , Google Pay ,UPI , മ�� Wallets എ�ിവ
വഴി പണം അട�ാവു�താണ്. പണം അട� ഉടെന തെ� My Course ഇൽ നി�ൾ

തിരെ�ടു� േകാഴ്സ് കാണാവു�താണ്.

 

എ�ാൽ Atm Card , Net Banking എ�ിവ ഒ�ുമി�ാ�വരാെണ�ിൽ CASH ON

DELIVERY എ� ബ�ൺ �ി�് െചയ്താൽ മതി. ഇ�െന െചയ്താൽ മൂ�് 

ദിവസ�ിനു�ിൽ നി�ള�െട വീ�ിൽ അടു�ു� േപാ�് ഓഫീസിൽ നി�ും ഒരു
കൂ�ൺ േകാഡ് അട�ിയ േപാ�് വരു�താണ്. ഫീസ് േപാ�് ഓഫീസിൽ അട�
േശ�ം ഈ േകാഡ് കൂ�ൺ േകാഡ് അടി�ു�ിട�് നൽകിയാൽ േകാഴ്സ്

ലഭി�ു�താണ്. അതുമെ��ിൽ മായ അ�ൗ�ി�ിെ� ഏെത�ിലും
�ഫാൈ�സിയിൽ േനരി�് െച�ാലും ഈ പരിശീലന�ിൽ പെ�ടു�ാവു�താണ്.

SHORT TERM COURSE എ�ാൽ
ഈ 5 മാസെ� മുഴുവൻ

േകാഴ്സിൽ നി�ും ചിലത് മാ�തം
തിരെ�ടു�് നൽകു�താണ്.

അതായത് FULL േകാഴ്സിൽ ഒരു
വർഷ ബി�ിങ് െചയ്ത് GST

ഓൺൈലൻ അട�ു� GST

ഫയലിങ് �ാസാണ് GST FILING

എ� SHORT TERM COURSE  

FULL േകാഴ്സിന് അ�ൗ�ിങ്
 ആയ ഏെത�ിലും വിദ�ാഭാസ

േയാഗ�ത ഉ�വർേ�
പെ�ടു�ാൻ കഴിയൂ, എ�ാൽ
ചില SHORT TERM COURSE  ന്
ഈ േയാഗ�ത േവ�. േയാഗ�ത

െവബ് ൈസ�് തെ�
േചാദി�ു�താണ്.


