"Maya Accounting Online Training" Or www.mayataxtraining.com ഒന്നാം കക്ഷിയനയനയി
എഴുതുന് ഈ നിയമനവലികൾ അക്കൌണ്ടിങ്ങ് പരിശീലനത്തിന് ചേരുന്തിനു മുൻപ്
രണ്ടനാം കക്ഷി നിർബന്ധമനയുാം ഉപനധികള ാം നിബന്ധനകള ാം വനയിച്ച്
മനസ്സിലനകിയത്തിനു ചശക്ഷാം ഈ പരിശീലനത്തിന് ചേരുക. (Malayalam Version Total 59
Number & 15 Page)

1) "Maya Accounting Online Training" എന്ന സ്ഥാപനം അക്കൗണ്ടിങ് ക്ലാസ്സുകളും,
പരിശീലനവ ം http://mayataxtraining.com എന്ന വവബ് സൈറ്റുവഴി ഓൺസലനിലൂവെ
ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തില ം, ഓൺസലനിൽ സലവ് ആയ ം, ൊലി അക്കൗണ്ടിങ് സൈാഫ്ട്
വവയർ
ഉപസയാഗിച്ചു വകാണ്ട ം മലയാള ഭാക്ഷയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പരിശീലനം ( െയൂഷൻ )
നൽക ന്നത മായ സൈവനങ്ങൾ (service ) നൽക ന്നസ്ഥാപനമാക ന്ന .

2) അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അെിത്തറയ ള്ളത ം നിലവിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സജാലി
വെയ്യുന്നവർക്ക ം, വയാപാരി വവയവൈായികൾക്ക ം, ൈവന്തമായി ബിസ്സിവനസ്സ്
വെയ്യുന്നവർക്ക ം, വിവിധ നിക തി നിയമങ്ങൾ, ഇവ TALLY ERP അക്കൗണ്ടിങ്
സൈാഫ്ട്
വവയറിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വെയ്ത പഠിപ്പിക്ക കയ ം, ൈവന്തമായി സജാലി
കവണ്ടത്തി കൃതയമായി വതാഴിൽ വെയ്യുന്നതിന ം, ബിസ്സിവനസ്സ് വെയ്യുന്നതിന ം
പ്പാപ്തരാക്കി എെ ക്ക കയ ം വെയ്യുക എന്നതാണ് "Maya Accounting Online Training" ന്വറ
ലക്ഷയം.

3) "Maya Accounting Online Training" സ്ഥാപനത്തിവല പരിശീലകർ എന്നാൽ
http://mayataxtraining.com എന്ന web സൈറ്റ് വഴി രജിസ്റ്റർ വെയ്ത വകാണ്ട് മാപ്തം
പരിശീലനം സനെ ന്നവർ മാപ്തമായിരിക്ക ം. http://mayataxtraining.com വവബ് സൈറ്റ്
വഴിയലലാവത ഒര പരിശീലകവരയ ം തിരവെെ ക്ക കസയാ , പരിശീലനം നൽക കസയാ
വെയ്യുന്നതലല.

4) "Maya Accounting Online Training" വഴി വിവിധ പ്ബാഞ്ച കൾ വഴിയ ം, ഓൺസലൻ
വഴിയ ം പരിശീലനം സനൊൻ താൽപരയമ ള്ളവർക്ക് http://mayataxtraining.com എന്ന
വവബ്സൈറ്റ് വഴി പരിശീലനം സനൊവ ന്നതാണ്.

5) പരിശീലനത്തിൽ കൂെ തല ം വെസയ്യണ്ട ബിലലുകൾ , മറ്റു ഫയല കൾ എന്നിവ ഡിജിറ്റൽ
രൂപത്തില ം, (PDF , EXCEL , WORLD ect ) പരിശീലനം വെസയ്യണ്ട രീതികൾ വീഡിസയാ
രൂപത്തില ം ആയിരിക്ക ം ക്ലാൈ കൾ എെ ക്ക ന്നത്. ഇങ്ങവന ഡിജിറ്റൽ വഴി നിർസേശവ ം
വിവരങ്ങളും സനാക്കി പരിശീലകർ ക്ലാസ്സുകൾ വെയ്യുസപാൾ എവന്തങ്കില ം ൈംശയം
വന്നാൽ ഓൺസലൻ വഴിയ ം ( REMOTE DESKTOP CONTROL ) , MOBILE APP , WHATTSAPP ,
മറ്റു MESSENGER വഴിയ ം പരിശീലനം നൽക ന്ന അധയാപകർ ൈംശയം
ദൂരീകരിക്ക കയ ം വെയ്യുന്നതാണ്.

6) "Maya Accounting Online Training" എന്ന സ്ഥാപനം മസറ്റവതങ്കില ം പരീക്ഷ നെത്ത ന്ന
യൂണിസവഴ്ൈിറ്റിയ വെ കീഴിസലാ, യൂണിസവൈിറ്റി ആസയാ പ്പവർത്തിക്ക ന്ന സ്ഥാപനസമാ
അലല. ഏവതങ്കില ം അംഗീകൃത യൂണിസവഴ്ൈിറ്റികളിൽ നിന്ന് ബിര ദം സനെിയ
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വിദയാർത്ഥികൾക്ക് www.mayataxtraining.com/ എന്ന വവബ്സൈറ്റിലൂവെ വിവിധ പ്ബാച്ചുകൾ
വഴിയ ം, പരിശീലകർക്ക് വീട്ടിലിര ന്ന ം,ഓഫീൈിലിര ന്ന ം, ൈവകാരയ ഇന്റർവനറ്റ് കസഫ
വൈന്ററ കൾ വഴിയ ം കപയൂട്ടർ , ഇന്റർവനറ്റ് ൈഹായസത്താവെ പ്പാക്െിക്കൽ
അക്കൗണ്ടിങ് പരിശീലനം സനൊവ ന്നതാണ്.

7) അക്കൗണ്ടിങ് പരിശീലനം സനെി കഴിെവർക്ക് തിരവെെ ത്ത പരിശീലന
കാലയളവന ൈരിച്ചുള്ള ON THE JOB TRAINING എന്ന പ്പാക്െിക്കൽ അക്കൗണ്ടിങ്
ൈിർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽക ന്നതാണ്. ഈ ൈർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് വെയ്ത
പരിശീലിച്ച ഒര കപനിയ വെ അംഗീകാരവ ം ലഭിക്ക ന്നതാണ്. പരിശീലകർ സജാലിക്ക
സവണ്ടി പ്പാക്െിക്കൽ പരിശീലനം സനെി എന്നതിന്വറ നിയമപരമായ ആവശയങ്ങൾക്ക് ഈ
ൈർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപസയാഗിക്കാവ ന്നതാണ്.

8) പ്പസതയകം പ്ശദ്ധിക്ക ക "Maya Accounting Online Training" എന്ന സ്ഥാപനത്തിസലാ "Maya
Accounting Online Training" ന്വറ പ്ബാഞ്ച കളിസലാ സനരിട്ട് വന്ന പരിശീലനം സനെ ന്ന അസത
അന ഭൂതിയിൽ തവന്നയായിരിക്ക ം http://www.mayataxtraining.com/ എന്ന വവൈിറ്റിലൂവെ
നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽക ന്നത്.അതിനാൽ തവന്ന പരിശീലന ൈമയത്ത നൽക ന്ന
ബിലലുകൾ, പരിശീലനം വെയ്യുന്ന Problem Solve സപാല ള്ള ക്ലാസ്സുകൾ, അധയാപകര വെ
ക്ലാൈ കൾ ഓസരാ ദിവൈം ക്ലാസ്സിൽ സനരിട്ട് വര ന്നവർക്ക് പറെ നൽക ന്നത് സപാവല
തവന്ന അന്നവത്ത പരിശീലന ക്ലാൈ കൾ നൽകി കഴിയ സപാൾ പിന്നീ് വീണ്ട ം വീണ്ട ം ഈ
ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്ക ന്നതലല. നിങ്ങൾ വെയ്യുന്ന സപാഷൻ നന്നായി മനൈിലാക്കിയ
സശക്ഷം അെ ത്ത സപാഷനിസലക്ക കെക്ക ക. ഇന്ന് വെയ്യുന്ന വിഷയം ഇന്ന്
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സവണം അെ ത്ത സപാഷനിസലക്ക നിങ്ങൾ കെക്കാൻ.
മനസ്സിലായിവലലങ്കിൽ പരിശീലനത്തിന്വറ അവൈാനം പരിശീലന കാലാവധിക്ക് മ ൻപ്
"Maya Accounting Online Training" സ്ഥാപനത്തിസലക്ക് ഓൺസലനിലൂവെ വീണ്ട ം (Request
Button വഴി) അസപക്ഷിക്കാവ ന്നതാണ്.ഓസരാ വിഷയത്തിന്വറയ ം പരിശീലന കാലാവധി
കഴിെ സശക്ഷം വീണ്ട ം വീണ്ട ം പരിശീലനം പരിശീലകന് നൽക ന്നതലല. (ഇതിന
തീര മാനം എെ സക്കണ്ടത് "Maya Accounting Online Training" ന്വറ മാപ്തം
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്ക ം).

9) "Maya Accounting Online Training" പരിശീലനത്തിന സെര സപാൾ "Maya Accounting Online
Training" ന്വറ ഏവതങ്കില ം പ്ബാഞ്ചിൽ / പ്ഫാഞ്ചൈിയിൽ പണമായി അെക്ക സപാൾ
ലഭിക്ക ന്ന ബിൽ / രൈീത് http://mayataxtraining.com/ എന്ന വവബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന ം
കൃതയതസയാവെയ ള്ള ൈീരിയൽ നപർ പ്പകാരമ ള്ള രൈീസതാ ബിലലുകസളാ
മാപ്തമായിരിക്ക ം.

10) എന്നാൽ "Maya Accounting Online Training" പ റത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള വപ്െയിനിങ്
സകാഴ്ൈിൽ സെര ന്നതിന ള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺ , സകാഴ്സ് കൂപ്പൺ ത െങ്ങിയ
പ്പീവപയ്് കൂപ്പൺ സകാ് വഴി പരിശീലനത്തിൽ പരിശീലനത്തിന് സെര സപാൾ ബിലല് ,
രൈീത് എന്നിവ പരിശീലകര വെ വമയിൽ ID യിസലക്ക് http://mayataxtraining.com/ ഇൽ നിന്ന്
ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ ബിലല് / രൈീത് ലഭിക്ക ന്നതാണ്. ഇങ്ങവന എവന്തങ്കില ം ൈാസങ്കതിക
കാരണത്താൽ ലഭിച്ചിവലലങ്കിൽ "Maya Accounting Online Training" എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന്
സനരിട്ട് /വമയിൽ വഴിസയാ രൈീത് നൽക ന്നതാണ്.
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11) "Maya Accounting Online Training" ന്വറ പ്ഫാസഞ്ചൈി/പ്ബാഞ്ച് വഴി പണം കയാഷ് ആയി
അെക്ക സപാൾ പ്ഫാസഞ്ചൈി / പ്ബാഞ്ചിൽ നിന്ന് http://mayataxtraining.com/ എന്ന സൈറ്റിൽ
നിന്ന് "Maya Accounting Online Training", PERUMBAVOOR അപ്ഡസ്സിൽ ഇഷയൂ വെയ്യുന്ന ബിലല്
സൊദിച്ചു വാങ്ങണം. പ്ഫാഞ്ചൈിയ വെ / പ്ബാഞ്ചിന്വറ സപരില ള്ളസതാ , മറ്റു സലാസഗാ
ഉള്ളസതാ , മറ്റു ൈീരിയൽ നപറില ള്ളസതാ ആയ ബിലലുകൾ വാങ്ങിയാൽ
http://mayataxtraining.com/ ന യാവതാര ഉത്തരവാദിത്തവ ം ഉണ്ടാകിലല.
ഇത്തരത്തില ള്ളവർക്ക് "Maya Accounting Online Training" / http://mayataxtraining.com/
ൈാക്ഷയപപ്തം (testimonial Cirtificate) നൽക ന്നത മലല.

12) "Maya Accounting Online Training" പരിശീലനം സനെിക്കഴിയ സപാൾ ൈിർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ലഭിക്ക ന്ന ൈമയത്ത്"Maya Accounting Online Training" സ്ഥാപനം ഫീസ് അെച്ച രൈീത്
സൊദിച്ചാൽ ഹാജരാസക്കണ്ടതാണ്.അലലാത്ത പക്ഷം "Maya Accounting Online Training"
/http://mayataxtraining.com/ "ON THE JOB TRAINING " എന്ന പരിശീലന ൈാക്ഷയപപ്തം (testimonial
) നൽക ന്നതലല .

13) എന്നാൽ "Maya Accounting Online Training" പരിശീലനത്തിന്വറ പ്പീവപയ്് കൂപ്പൺ മറ്റു
സ്ഥലങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ , ഓൺസലൻ web സൈറ്റുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പണം നൽകി
വാങ്ങ സപാൾ കൂപ്പൺ വാങ്ങ ന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് GST / CONSUMER / INCOME TAX
നിയമപ്പകാരം വാങ്ങിയ കൂപ്പണിനിന്വറ ബിലല് കൂപ്പൺ എന്ന രീതിയിൽ ആ
സ്ഥാപനത്തിന്വറ സപരില ള്ള Bill / രൈീത് വാങ്ങിക്കാവ ന്നതാണ്. ഈ കൂപ്പൺ സകാ്
www.mayataxtraining.com വവബ്സൈറ്റിൽ എന്റർ വെയ്യുസപാൾ മാപ്തമാണ് "Maya Accounting
Online Training" ന്വറ പരിശീലനത്തിന ള്ള ബിലല് നിങ്ങളുവെ വമയിലിസലക്ക് ലഭിക്ക കയ ം
പരിശീലനം ലഭിസക്കണ്ട വിഷയത്തിസല ക്ക് www.mayataxtraining.com വഴി പ്പസവശിക്കാന ം
ൈാധിക്കൂ.

14) www.mayataxtraining.com എന്ന വവബ്സൈറ്റിൽ കൂെി മാപ്തസമ പരിശീലകർക്ക് "Maya
Accounting Online Training" എന്ന സ്ഥാപനം അ്മിഷൻ നൽകൂ.

15) അത വകാണ്ട തവന്ന ൈവാഭാവികമായി െിലസപ്പാൾ ഇന്റർവനറ്റ്, വൈർവർ, സവദ തി,
പ്ഫാസഞ്ചൈി, ഡീലർ, ഗൂഗിൾ, സഫസ്ബ ക്ക് ത െങ്ങിയ മൂന്നാം കക്ഷികളുവെ
ൈാസങ്കതികമാസയാ മറ്റു പ്പശ്നങ്ങൾ വകാസണ്ടാ, പരിശീലകര വെ കപയൂട്ടർ, അന ബന്ധ
ഉപകരണങ്ങൾ ത െങ്ങിയവയ വെ തകരാർ വകാസണ്ടാ അഭാവം വകാസണ്ടാ
പരിശീലനത്തിൽ തെസ്സം സനരിട്ടാൽ അത് www.mayataxtraining.com ന് ഉത്തരവാദത്തിസലാ
ബാധയതയിസലാ വപെ ന്നിലല..

16) ഓൺസലൻ വഴി പരിശീലനം സനെ സപാൾ "Maya Accounting Online Training"
നിർസേശിക്ക ന്ന െ ര ങ്ങിയത് 1mbps ഇന്റർവനറ്റ് സ്പീഡ ം, 2.2 processors, 2 gb Ram , 150
HARD DISC SPACE ഉള്ള windows കപയൂട്ടർ/ലാപ്സൊപ്പ് എന്നി Configuration ഇലലാത്ത
ഇന്റർവനറ്റ് , കംപയൂട്ടർ എന്നിവ ഉപസയാഗിച്ചു വകാണ്ട് പരിശീലന ക്ളാൈിൽ
പവങ്കെ ക്കര ത് .
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17) വമാസബൽ സഫാൺ , ആൻസപ്ഡായി് PC , Tablet Pc എന്നിവ ഉപസയാഗിച്ചാൽ ൊലി

സൈാഫ്ട്
വവയർ പ്പവർത്തിക്കിലലാത്തതിനാൽ സമൽ പറെവ ഉപസയാഗിച്ച് പരിശീലനം
സനൊൻ കഴിയ ന്നതലല.

18) ഓൺസലൻ വഴി വീട്ടിലിര ന്ന പരിശീലനത്തിൽ പവങ്കെ ക്ക സപാൾ നിങ്ങളുവെ

ൈാസങ്കതിക തകരാറ കൾ വകാണ്ട് ക്ലാസ് അറ്റന്് വെയ്യാൻ കഴിെിവലലങ്കിൽ
http://mayataxtraining.com/ യാവതാര ഉത്തരവാദിയ മായിരിക്കിലല. അെച്ച ഫീസ് തിരിവക
നൽക ന്നത മലല. അങ്ങവന വന്നാൽ പിന്നീ് പരിശീലനം നൽക ന്നതാണ്. അലലാത്ത പക്ഷം
ഈ പരിശീലകർക്ക് ഏവതങ്കില ം "Maya Accounting Online Training" പ്ബാഞ്ച കളിൽ/
ഇന്റർവനറ്റ് കസഫയിസലാ സനരിട്ട് സപായി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കാവ ന്നതാണ് .
ഇങ്ങവന വന്നാൽ താമൈം , യാപ്ത, ഭക്ഷണം ത െങ്ങിയ മറ്റു െിലവ കൾ പരിശീലകർ തവന്ന
വഹിസക്കണ്ടതാണ്.

19) http://mayataxtraining.com/വഴി മാപ്തം പരിശീലനം നെത്ത ന്ന "Maya Accounting Online
Training" എന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്വറ സപരിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പരിശീലനം (െയൂഷൻ )
നൽക ന്നത് SOUMYA PRASAD മാപ്തമായിരിക്ക ം. "Maya Accounting Online Training"
സ്ഥാപനത്തിൽ പരിശീലനം തര ന്ന കപനിയ വെ ഡയറക്െർമാർ/ "Maya Accounting Online
Training" ന്വറ പ്പധിനിധിസയാ ക്ലാസ്സിൽ കപനിയ വെ പ്പവർത്തി പരിജയം വച്ചുള്ള
നിർസശഷങ്ങൾ, അന ഭവങ്ങൾ തര ന്നതാണ്. ഇത്തരം അന ഭവങ്ങൾ നിർസേശങ്ങൾ
കാലാന ൈൃതമായി മാറ്റങ്ങൾക്ക വിസധയമാക്കാം,അതിനാൽ തവന്ന ഇത്തരം
അന ഭവങ്ങൾ ഓസരാര ത്തര വെയ ം ൈാഹെരയമന ൈരിച്ചും, ൈവയം ഇച്ഛയന ൈരിച്ചും
തിരവെെ ത്ത പ്പാവർത്തികമാക്കിയാൽ മതിയാക ന്നതാണ്.

20) ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയ ന്ന നിയമങ്ങളിൽ പലത ം െിലസപ്പാൾ സകപ്ര ൈംൈഥാന
ബജറ്റ് / നിയമങ്ങൾ മാറ സപാൾ മാറ്റങ്ങൾ ൈംഭവിക്കാം.

21) "Maya Accounting Online Training" ന്വറ മറ്റു പ്ഫാഞ്ചൈിസയാ, പ്ബാഞ്ച കസളാ ,മറ്റു
വവബ്സൈറ്റുകസളാ , വീഡിസയാ വൈർവറ കസളാ , വവയക്തികസളാ "Maya Accounting Online
Training" എന്ന ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പരിശീലനത്തിന്വറ സപരിസലാ, ൈമാനത
സതാന്നിപ്പിക്ക ന്ന സപരിസലാ സലാസഗാസയാ ഉപസയാഗിച്ചു വകാസണ്ടാ
http://mayataxtraining.com/ വവബ്സൈറ്റ് വഴിയലലാവത ക്ലാൈ കൾ എെ ക്കാൻ
പാെിലലാത്തതാക ന്ന .

22) പരിശീലനം സനെി കഴിൊൽ പരിശീലകർക്ക് "Maya Accounting Online Training" എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന്വറ സപരില ം,സലാസഗായില ം സ്ഥാപനത്തിവല MANAGER / PROPRATOR /
DIRECTOR "ON THE JOB TRAINING " എന്ന ൈിർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്പിട്ടു നക ന്നത ം, ഈ
സ്ഥാപനത്തിൽ പരിശീലനത്തിന് ൈഹകരിക്ക ന്ന സകാർപസററ്റ് കപനി / സ്ഥാപനത്തിവല
DIRECTOR / MD ഈ ൈിർട്ടിഫിക്ക് വവരിസഫ വെയ്ത പരിശീലകർക്ക നൽക ന്നത മാണ്.

23) ൈർട്ടിഫിക്കറ്റ് വകാറിയർ , സപാസ്റ്റൽ വഴിസയാ പരിശീലകർക്ക് അയച്ചു
നൽക ന്നതാണ്. എന്നാൽ എങ്ങവന ൈർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശീലകർക്ക നൽക ന്ന എന്നത്
സ്ഥാപനത്തിവല മിനി്ൈിൽ സരഖവപെ ത്തിയിട്ടുള്ളത ം, കാലാന ൈൃതമായി
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ൈിർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽക ന്നതിന ള്ള മാർഗങ്ങൾ/ അധികാരം "Maya Accounting Online Training"
മാസനജർ /MD ക്ക മാപ്തം നിക്ഷിപ്തവപ്പെ ന്നത ം ആയിരിക്ക ം. ഈ മാറ്റങ്ങൾ അപ്പസപ്പാൾ
മിനി്ൈിൽ സരഖവപെ ത്ത ന്നതായിരിക്ക ം.

24) എന്നാൽ Branch / പ്ഫാസഞ്ചൈി / മറ്റു WEB സൈറ്റുകൾ / മറ്റു മൂന്നാം കക്ഷികൾ
എന്നിവർക്ക് "Maya Accounting Online Training" / http://mayataxtraining.com/എന്ന സപര കളിസലാ ,
സലാസഗായിസലാ ൈിർട്ടിഫിക്ക് നിർമിക്കാസനാ , വിതരണം വെയ്യാസനാ, വപാത സ്ഥലസത്താ
ഇന്റർവനറ്റിന്വറ പ്പദർശിപ്പിക്കാസനാ , ദ ര പസയാഗം വെയ്യാസനാ പാെിലലാത്തത ം
അന മതി ഇലലാത്തത മാക ന്ന .

25)

നൽക ന്ന ൈിർട്ടിഫിക്കറ്റ് നപർ,SL NO വശരിയാസണാ എന്ന് ആർക്ക ം

http://mayataxtraining.com/ എന്ന വവബ് സൈറ്റിൽ കയറി ഉറപ്പു വര ത്ത ന്നതിന് ൈൗകരയം
ഉണ്ടായിരിക്ക ം.

26) അക്കൗണ്ടിങ് പരിശീലനത്തിൽ പവങ്കെ ക്കാൻ സയാഗയത ഉസണ്ടാ എന്ന് അറിയ ന്നതിന്
സവണ്ടി http://mayataxtraining.com/ ഇൽ തവന്ന സയാഗയത പരിസശാധന സൊദയം
ഉണ്ടായിരിക്ക ന്നതാണ്. ഇതിൽ വിജയിക്ക ന്നവർ മാപ്തസമ ഈ അഞ്ച വമാഡയൂൾ ഉള്ള
മ ഴ വൻ സകാഴ്ൈിൽ പവങ്കെ ക്കാൻ കഴിയൂ.

27) ഈ സൊദയത്തിൽ വതറ്റായ വിവരം നൽകി പ്പസവശനം സനെിയാൽ, പരിശീലന
ൈമയത്ത് വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലായിവലലങ്കിൽ http://mayataxtraining.com/ ഉത്തരവാദി
ആയിരിക്കിലല. അെച്ച ഫീസ് തിരിവക നൽക ന്നത മലല.

28) "Maya Accounting Online Training" എന്ന സ്ഥാപനം നൽക ന്ന എലലാ സകാഴ്ൈ കളും
ക്ലാസ്സുകളും http://mayataxtraining.com/ എന്ന വവബ് സൈറ്റ് വഴി മാപ്തസമ പരിശീലനം നൽക
എങ്കില ം പരിശീലനത്തിൽ ൈംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ "Maya Accounting Online Training",
Perumbavoor Head ഓഫീൈിവലക്ക് വവബ്സൈറ്റിലൂവെ ബന്ധവപ്പൊവ ന്നതാണ്.

29) പരിശീലനത്തിൽ പവങ്കെ ക്ക ന്നവർ Maya Accounting Online Training വൈന്ററിന്വറ
പ്ബാഞ്ച കളിസലാ വഹ് ഓഫീൈിസലാ സനരിട്ട് വര സപാൾ നിങ്ങൾ http://mayataxtraining.com/
web സൈറ്റിൽ കൂെി രജിസ്റ്റർ വെയ്യുകസയാ ഫീസ് അെക്ക കസയാ വെയ്യുസപാൾ നിങ്ങളുവെ
user id സയാ് കൂെിയ വരജിസ്സപ്െഷൻ വിവങ്ങൾ ഫീസ് രൈീത് എന്നിവ സൊദിച്ചു
വാങ്ങ കസയാ പ്പിന്് എെ ത്ത ൈൂകിഷിക്ക കസയാ വെയ്യുക.

30) "Maya Accounting Online Training" വൈന്ററിന്വറ ഏത് പ്ബാഞ്ചിലാസണാ പരിശീലകർ
പരിശീലനത്തിന് ഫീസ് അെച്ചു സെര ന്നത് അവത പ്ബാഞ്ചിൽ മാപ്തമായിരിക്ക ം ഈ
പരിശീലകന് സനരിട്ട് സപായി പരിശീലനം ൈാധിക്കാൻ കഴിയൂ.എന്നാൽ പരിശീലകന്വറ
ആവശയപ്പകാരം നിലവിവല പ്ബാഞ്ചിൽ നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്ത ള്ള "Maya Accounting Online
Training" വൈന്ററിന്വറ പ്ബാഞ്ച കളിസലക്ക് മാറാൻ താൽപരയമ വണ്ടങ്കിൽ നിലവിവല
പ്ബാഞ്ചിൽ നിന്ന് റീഫണ്ട് നൽക ന്നതലല ,
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അെ ത്തതായി മാറാൻ താൽപരയമ ള്ള പ്ബാഞ്ചിൽ സെര സപാൾ ആ പ്ബാഞ്ചിവല
പ്പവർത്തനത്തിന്വറ INTERNET ,COMPUTER ഉപസയാഗം,സവദ തി, വാെക എന്നീ
െിലവിസലക്കായി ആ പ്ബാഞ്ച കാരൻ നിർസേശിക്ക ന്ന ഫീസ് ആ പ്ബാഞ്ചിൽ
അെസക്കണ്ടതാണ്.. അവലലങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ൈവന്തം വീട്ടിസലാ മറ്റു പ റത്ത ള്ള കസഫ
വൈന്ററ കളിസലാ സപായ് പരിശീലനം നൽകാവ ന്നത മാണ് .ഇതിസലക്കായി അവിവെ
നൽസകണ്ട ത ക /മറ്റു െിലവ കൾ "Maya Accounting Online Training" ന ഉത്തരവാദിത്തം
ഉണ്ടായിരിക്ക ന്നതലല.ഈ ത ക നിങ്ങളുവെ കയ്യിൽ നിന്ന് എെ സക്കണ്ടതാണ്.

31) പ്പാക്െിക്കൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് അഞ്ച വമാഡയൂൾ ഉള്ള മ ഴ വൻ സകാഴ്ൈ ം
പവങ്കെ ക്ക ന്നവർ തീർച്ചയായ ം, plus 2 (Commerce ) , B com , M com , Mba , CA ത െങ്ങിയ
ബിര ദം സനെിയവർ ആയിരിക്കണം. അലലാത്ത പക്ഷം http://mayataxtraining.com/ വവബ്
സൈറ്റിൽ വതറ്റായ വിവരം നൽകി രജിസ്റ്റർ വെയ്സതാ, ഏവതങ്കില ം "Maya Accounting Online
Training" ന്വറ പ്ബാഞ്ചിൽ ഫീസ് അെസച്ചാ പരിശീലനത്തിൽ പവങ്കെ ത്താൽ പരിശീലന
ക്ലാൈ കൾ മനസ്സിലായിവലലങ്കിൽ "Maya Accounting Online Training" അതിന യാവതാര
ഉത്തരവാദിയ ം ആയിരിക്കിലല , അെച്ച ഫീസ് തിരിവക തര ന്നത മലല.

32) എന്നാൽ മ ഴ വൻ പരിശീലനമലലാവത മറ്റു വെറിയ സകാഴ്ൈ കൾ
തിരവെെ ക്ക ന്നതിന് ഇന്റർവനറ്റ്/ കപയൂട്ടർ /ലാപ്സൊപ്പ് എന്നിവ ഓപ്പസററ്റ് വെയ്യാന ള്ള
അറിവ് പവങ്കെ ക്ക ന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകണം. അലലാത്തവർ ഒര പരിശീലനത്തിന ം
http://mayataxtraining.com/ ഇൽ പവങ്കെ ക്കാൻ പാെിലലാത്തതാണ്. ഇത്തരക്കാർ ഫീസ്
അെച്ചിട്ടുവണ്ടങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു നൽക ന്നത മലല.

33) "Maya Accounting Online Training" എന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കൂെ തലായ ം അവക്കൗണ്ടിങ്ങ്
പരിശീലനമാണ് നൽക ന്നത്. സജാലി വെയ്യുന്നവർക്ക ം, സജാലി ഇലലാത്തവർക്ക ം
അതയാവശയം എലലാ അവക്കൗണ്ടിങ്ങ് പരിശീലനവ ം , നിയമ വശങ്ങളും നൽകി , മറ്റു
സ്ഥാപനത്തിസലാ , ൈവന്തം സ്ഥാപനത്തിൽ ബിസ്സിവനസ്സ് വെയ്യുന്നതിസനാ, അക്കൗണ്ടിങ്
വെയ്യുന്നതിസനാ പരിശീലനം നൽക ക എന്നതാണ് Maya Accounting Online Training ന്വറ
ലക്ഷയം.

34) "Maya Accounting Online Training" നൽക ന്ന പരിശീലനത്തിൽ ൈാധാരണ ഒര
സ്ഥാപനത്തിൽ ആവശയം സവണ്ട കാരയങ്ങൾ,നിയമങ്ങൾ, ൈമൈയകൾ പ്പാക്െിക്കൽ ആയി
മാപ്തമാണ് പരിശീലിക്ക ന്നത്. വിവിധ നിക തി വക പ്പിവല ലക്ഷകണക്കിന് വര ന്ന
നിയമങ്ങൾ, ൈർക്ക ലറ കളും സകാെതി വിധികൾ,മറ്റു സ്ഥാപനത്തിൽ അക്കൗണ്ട്
വെയ്യുസപാൾ ഉണ്ടാക ന്ന ൈമൈയകൾ എന്നിവ എലലാം പരിശീലനത്തിൽ ഉൾവപെ ത്താൻ
പ്പാസയാഗികമായി ൈാധിക്കാത്തതിനാൽ ഇവക്ക ള്ള ൈംശയങ്ങൾ സപ്െനിങ്ങിൽ
ഉൾവപെ ന്നതലല. ഇത്തരം നിയമ പ്പശ്നങ്ങൾ ൈംശയം സൊദിക്ക സപാൾ maya online
accounting training ഏവതങ്കില ം CA , വക്കീൽ , നിക തി വക പ്പ് ത െങ്ങിയ മൂന്നാം കക്ഷികവള
ബന്ധവപ്പെ ത്ത കസയാ,പരിെയവപെ ത്ത കസയാ വെയ്യസപാൾ അവർ (മൂന്നാം കക്ഷികൾ )
നൽക ന്ന സൈവങ്ങൾക്ക് maya online accounting training സ്ഥാപനവ മായി യാവതാര
ബന്ധവ ം ബാധയതയ ം ഉണ്ടായിരിക്ക ന്നതലല.

35) Indian Companies Act, 1956 നിയമ പ്പകാരം പ്പവർത്തിക്ക ന്ന സകാർപ്പവററ്റ് കപനിയ വെ
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യഥാർത്ഥ ബിലലുകൾ വച്ചായിരിക്ക ം പരിശീലകർക്ക് പരിശീലനം നൽക ന്നത് എങ്കില ം
വളവര അനായാൈമായി പഠിക്ക ന്നതിന സവണ്ടി വെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വര ത്തിയ മറ്റു
ബിലലുകൾ കൂെി വച്ചായിരിക്ക ം ക്ലാസ് എെ ക്ക ന്നത്.അതിനാൽ തവന്ന ഇത്തരം ബിലലുകൾ
പ്പിന്് വെയ്യുകസയാ, വഡൗൺസലാ് വെയ്യുകസയാ ദ ര പസയാഗം വെയ്യുകസയാ മൂന്നാമത്
ഒര കക്ഷിക്ക് സകമാറ്റം വെയ്യാൻ പാെിലലാത്തത മാക ന്ന .

36) "Maya Accounting Online Training" ന്വറ സലാസഗാ കൂെിയ വീഡിസയാ പരിശീലകർക്ക്
തന്നിരിക്ക ന്ന മറ്റു PDF, EXCEL ത െങ്ങിയ ഫയല കൾ , ബിലലുകൾ ഒന്ന ം വീഡിസയാ
എെ ക്ക ക, സകാപ്പി വെയ്യുക, വഡൗൺസലാ് വെയ്യുക, മറ്റു വവബ് സൈറ്റിസലക്ക്
അസലാ് വെയ്യുക , പ്പെരിപ്പിക്ക ക എന്നിവ വെയ്യര ത്. ഇങ്ങവന സകാപ്പി എെ ക്ക കസയാ
പ്പെരിപ്പിക്ക കസയാ,പരിശീലകന്വറ User Name , Password , Admin എന്നിവ മൂന്നാമവതാര
കക്ഷിക്ക് സകമാറ്റം വെയ്യുകസയാ വെയ്യര ത്. അങ്ങവന വെയ്താൽ അതാത് നിയമപ്പകാരം
"Maya Accounting Online Training" / http://mayataxtraining.com/ മിന് ഉണ്ടാക ന്ന നഷ്ടവ ം
പ്ഫാസഞ്ചൈി , ഡീലർ, മറ്റുക ട്ടികളുവെ പരിശീലന ൈമയ നഷ്ടം, നിയമ നെപെിക്ക സവണ്ടി
െിലവാക്ക ന്ന മ ഴ വൻ െിലവ കൾ മറ്റു എലലാ െിലവ കളും സകാപ്പി വെയ്യുന്ന
പരിശീലകൻ "Maya Accounting Online Training" / http://mayataxtraining.com/ ന യാവതാര തെസ്സ
വാദവ ം കൂൊവത നൽസകണ്ടതാണ്.

37) പരിശീലകർ തങ്ങളുവെ USER ID , PASSWORD എന്നിവ മവറ്റാരാൾക്ക ം,

സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക ം, പ്ഫാസഞ്ചൈിക്ക ം, സകമാറാൻ പാെിലലാത്തതാക ന്ന . കൂൊവത "Maya
Accounting Online Training" /http://mayataxtraining.com/ സ്ഥാപനം പരിശീലകർക്ക്
പരിശീലനത്തിന്വറ ഭാഗമായി ഓൺസലൻ വഴിസയാ പ്ബാച്ചുകൾ വഴിസയാ നൽക സപാൾ
പരിശീലകസരാ , പ്ബാഞ്ച കസളാ ഓസരാ യൂൈർക്ക ം പ്പസതയകമായി നൽക ന്ന ക്ലൗ് ൊലി
സൈാഫ്ട്
വവയർ ദ ര പസയാഗം വെയ്യുകസയാ tally solutions private limited നിർസേശിക്ക ന്ന
TERMS & CONDITION വതറ്റിക്ക കസയാ വെയ്താൽ ആ ഉത്തരവാദിത്തവ ം െിലവ ം
ദ ര പസയാഗം വെയ്ത പരിശീലകസനാ/യൂവൈസറാ , പ്ഫാസഞ്ചൈി /പ്ഫാസഞ്ചൈി
ജീവനക്കാസരാ വഹിസക്കണ്ടതാണ്.

38) "Maya Accounting Online Training" ഓൺസലൻ വഴി തര ന്ന സലൈൻസ് TALLY ERP 9 Multy
User അക്കൗണ്ടിങ് സൈാഫ്ട്
വവയർ "Maya Accounting Online Training" പരിശീലനത്തിന്
മാപ്തസമ ഉപസയാഗിക്കാവൂ. ഈ സൈാഫ്ട്
വവയർ പരിശീലകർക്ക പരിശീലന
സൈവനത്തിന്വറ ഭാഗമായി പ്പസതയക പണം വാങ്ങാവത ൈൗജനയമായാണ് നൽക ന്നത്.
ഇതിന്വറ USERNAME PASSWORD എന്നിവ മറ്റാർക്ക ം സകമാറര ത്ഈ tally erp സൈാഫ്ടറ്റ്
വവയറിൽ നിന്ന് print , data എന്നിവ പരിശീലകർക്ക എെ ക്കാൻ ൈാധിക്ക ന്നതലല. ഈ
സൈാഫ്ടറ്റ് വവയർ http://mayataxtraining.com/ വല പരിശീലകർക്ക പരിശീലനത്തിന് മാപ്തസമ
ഉപസയാഗിക്കാൻ കഴിയൂ, പരിശീലന കാലാവധി കഴിയ സപാൾ ഈ സൈാഫ്ട്
വവയർ
പിന്നീ് ലഭിക്ക ന്നതലല. ഈ സൈാഫ്ട്
വവയർ പരിശീലകർക്ക് ആക്ൈസ് കാലാവധി
നിശ്ചയിക്ക ന്നത ം,http://mayataxtraining.com/ ന്വറ ആക്ൈസ് കാലാവധി നിശ്ചയിക്ക ന്നത ം
"Maya Accounting Online Training" ഇൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്ക ം.
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39) http://mayataxtraining.com/ വഴി നൽക ന്ന TALLY SOFTWARE നിങ്ങളുവെ
പരിശീലനത്തിന്വറ കാലാവധി വവരസയ പ്പവർത്തിക്ക കയ ള്ളൂ . നിങ്ങൾ വീട്ടിലിര സന്നാ
കസഫ വൈന്ററ കളിൽ ഇര സന്നാ മറ്റു ഇെങ്ങളിൽ കംപയൂട്ടറിൽ ഇര ന്ന പരിശീലനം
കഴിയ സപാൾ http://mayataxtraining.com/ , വവബ്സൈറ്റ് LOG OUT വെയ കയ ം,Cloud Tally
സൈാഫ്ട്
വവയർ LOG OUT /SIGN OUT വെയ്യുകയ ം വെയ്യണം.

40) ഓസരാ സകാഴ്ൈിന ം പറെിരിക്ക ന്ന പരിശീലന കാലാവധിയിൽ തവന്ന സകാഴ്സ്
തീർക്കണം.കാലാവധി കഴിൊൽ പിവന്ന നിങ്ങളുവെ user id ,password ഉപസയാഗിച്ചു
വകാണ്ട് http://mayataxtraining.com/ ഇൽ കയറ സപാൾ കഴിെ സപായ പരിശീലനം സനെിയ
വീഡിസയാ , മറ്റു െൂളുകൾ എന്നിവ കാണാൻ ൈാധിക്ക ന്നതലല.പിന്നീ് സവണവമങ്കിൽ
http://mayataxtraining.com/ വവബ്സൈറ്റിൽ വീണ്ട ം അസപക്ഷിസക്കണ്ടി വര ം. വെസയ്യണ്ട
നിർസേശങ്ങൾ വീഡിസയാ ആയി തര സപാൾ എലലാം സനാട്ട് ബ ക്കിൽ എഴ തി
എെ സക്കണ്ടതാണ്.

41) നിങ്ങൾക്ക് നൽക ന്ന പരിശീല video pdf മറ്റു ഫയല കൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീ്
ഉപസയാഗിക്കാൻ പാെിലലാത്തതാണ്. ഇവ നിങ്ങളുവെ പ്പാക്െിക്കൽ പ്പാസയാഗിക
പരിശീലനത്തിന് സവണ്ടി മാപ്തം ഉപസയാഗിക്കാൻ ഉള്ള െൂൾ മാപ്തമാണ്.

42) മ ഴ വൻ അക്കൗണ്ടിങ് പരിശീലന വപ്െയിനിങ് തിരവെെ ക്ക ന്നവർ മ ഴ വൻ ത ക
ഒന്നിച്ചെക്ക കയാവണങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്ക ന്നതാണ്. ഇൻസ്റ്റാൾവമന്് ആയി
അെക്ക ന്നവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്ക ന്നതലല. ഇൻസ്റ്റാൾവമന്് എന്നത് മ ഴവൻ
പരിശീലന സകാഴ്ൈിന്വറ മ ഴ വനായി പറെിരിക്ക ന്ന ഫീൈിന്വറ 5 ഇൽ ഒന്ന് ആദയ
ഘഡ ആണ്. നിതയവ ം 2 മണിക്കൂർ പരിശീലിച്ചാൽ ഒര വമാഡയൂൾ ഏകസദശം ഒര മാൈം
വകാണ്ട് തീര ന്നതാണ്. എന്നാൽ ഓസരാ പരിശീലകര വെ കഴിവ ം പ്ഗഹണ സശക്ഷിയ ം,
പരിശീലനം വെയ്യുന്ന ൈമയവ ം അന ൈരിച്ച് 5 മാൈം എന്നത് കൂെ കസയാ ക റയ കസയാ
വെയ്യാം.അെ ത്ത ഫീസ് അെസക്കണ്ട ൈമയം വര സപാൾ http://mayataxtraining.com/ ഇൽ
നിർസേശം തരികയ ം അെ ത്ത വമാഡയൂൾ ഇൻസ്റ്റാൾവമന്് തിരവെെ ത്ത് ഫീസ്
അെച്ചിവലലങ്കിൽ ത െർന്ന ള്ള ക്ളാസ്സുകൾ കാണാൻ ൈാധിക്കാവത വരികയ ം
വെയ്യുന്നതാണ്. . പറെിരിക്ക ന്ന കാലാവധിയിൽ പരിശീലനം വെയ്യാവത ഇര ന്നാൽ
"Maya Accounting Online Training" പറെിരിക്ക ന്ന കാലാവധി കഴിൊൽ പിവന്ന വീഡിസയാ
PDF ത െങ്ങിയ െൂൾസ് ഫയല കൾ ഉപസയാഗിക്കാൻ ൈാധിക്കാവത വരികയ ം വെയ്യും.

43) ഇങ്ങവന 5 ഘഡ ക്കൾ അവലലങ്കിൽ ഏത് സകാഴ്സ് / വമാഡയൂൾ ആസണാ അതിന്വറ
മ ഴ വൻ ഫീസ് അെച്ചതിന സശക്ഷം മാപ്തസമ ൈർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകൂ.

44) ഈ പരിശീലനത്തിൽ വെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ െില വിഷയങ്ങൾ പരിശീലകർക്ക്
അറിയാവ ന്നതാണ് എങ്കിൽ ഫീൈിൽ യാവതാര ഇളവ കളും ഉണ്ടായിരിക്ക ന്നതലല.
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45) എന്നാൽ Damaru Network Marketing Pvt Ltd എന്ന കപനിയിൽ സനരിട്ട് സജാലി വെയ്ത

എന്ന കപനിയ വെ LETTER HEAD സലാ മസറ്റാ ഉള്ള സരഖകൾ നൽക ന്നതലല. "Maya Accounting
Online Training" വൈന്ററിന്വറ ൈിർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ON THE JOB TRAINING വവരിസഫ്
വെയ്ത എന്ന ൈീല ം ഒപ്പും നൽക ന്നതാണ് .

46) അക്കൗണ്ടിങ് ON THE JOB TRAINING കഴിെ പരിശീലകർക്ക് നിശ്ചിത ശപളത്തിസലാ
അലലാവതസയാ സജാലി വാങ്ങി തര വമന്ന് "Maya Accounting Online Training"
/www.mayataxtraining.com ആർക്ക ം യാവതാര വിധ ഉറപ്പും നൽക ന്നിലല.

47) Accounting അവലലങ്കിൽ Online Advertising , Online Shopping ത െങ്ങിയ സജാലി ഒഴിവ ള്ള

സ്ഥാപനത്തിവല സമൽവിലാൈവ ം ബന്ധവപ്പസെണ്ട സഫാൺ നപര ം സജാലി ആവശയമ ള്ള
പരിശീലകർക്ക് ൈവയം കണ്ട പിെിസക്കണ്ട രീതി പരിശീലനത്തിൽ പഠിപ്പിക്ക ന്നത ം
പിന്നീ് ആവശയമ ള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ൈവന്തം ഉത്തരവാദിതവത്തിൽ സനരിട്ട് ഈ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹാജരായി സജാലിക്ക ള്ള ഇന്റർവയൂകൾ പവങ്കെ ത്ത് സജാലിക്ക്
ഹാജരാസകണ്ടതാണ്. കൂൊവത സജാലിക്ക സവണ്ടി പ റത്ത ള്ള സജാബ് കൺൈൾട്ടിങ്
ഏജന്റിവന വിദയാർത്ഥികൾ ബന്ധവപ്പട്ടാൽ സജാലി ൈംബന്ധമായസതാ, കൺൈൾട്ടിങ് ഫീസ്
ൈംബന്ധമാസയാ ഉള്ള വിഷയങ്ങളിൽ "Maya Accounting Online Training" ന് യാവതാര
ഉത്തരവാദിത്തവ ം ഉണ്ടാകിലല.

48) Maya Accounting Online Training Center സലാ പ്ബാച്ചുകളിസലാ പരിശീലനത്തിന് വര ന്ന
പരിശീലകർ കൃതയമായി വര ന്ന സണ്ടാ എന്ന് അസനവഷിസക്കണ്ടത ം ഉത്തരവാതിത്തവവ ം
അവരവര വെ രക്ഷിതാക്കളില ം പരിശീലകരില ം മാപ്തം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്ക ം.

49) മറ്റു പ്ബാഞ്ച കളിൽ http://mayataxtraining.com/ വഴിയലലാവത വിദയാർത്ഥികൾക്ക്
അ്മിഷൻ നൽക കസയാ http://mayataxtraining.com/ വഴിയലലാവത പണമെച്ച രൈീത്, ബിലല് ,
പരിശീലനത്തിന് സെർന്ന പ്പിന്് , ൈിർട്ടിഫിക്ക് എന്നിവ "Maya Accounting Online Training"
ന്വറ സപരിൽ നൽക ന്നതലല. അങ്ങവന ഏവതങ്കില ം "Maya Accounting Online Training" ന്വറ
പ്ബാഞ്ച കളിൽ നിന്ന് http://mayataxtraining.com/ വഴി അലലാവത ലഭിക്ക ന്ന രൈീത് ബില് ,
ൈിർട്ടിഫിക്ക് എന്നിവക്ക് http://mayataxtraining.com/ ഓ "Maya Accounting Online Training" ന്വറ
അന മതി ഇലലാത്തത ം അംകീരമിലലാത്തത മായിരിക്ക ം.

50) പരിശീലകർ "Maya Accounting Online Training" ന്വറ ൈാസങ്കതിക തെസ്സങ്ങൾ
അലലാവതസയാ, Free Demo Course സലാ പവങ്കെ ക്കാവതസയാ, ഏവതങ്കില ം സകാഴ്ൈ കൾക്ക്
ഫീസ് അെക്ക കസയാ , പരിശീലനത്തിന് സെര കസയാ വെയ്താൽ പരിശീലനം
പൂർത്തിയാക്കാവതസയാ പരിശീലനത്തിൽ പവങ്കെ ക്കാതിര ന്നാസലാ അെച്ച ഫീസ് ത ക
തിരിച്ചു നൽക ന്നതലല. Free Demo Course ഇൽ പവങ്കെ ത്തതിന് സശക്ഷം അതിവല Exam
എഴ തി ക്ലാസ്സിവന പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയതിന സശക്ഷം മാപ്തം സകാഴ്ൈ കൾ
തിരവെെ ക്ക ക.

51) "Maya Accounting Online Training"പരിശീലകർ തങ്ങൾ അ്മിഷൻ എെ ത്ത മായയ വെ
പ്ബാഞ്ച് അലലാവത മറ്റു പ്ബാച്ചുകളിൽ സപായി പരിശീലനം സനൊവ ന്നതാണ്.
Page- 9/11

ഇങ്ങവന മറ്റു പ്ബാഞ്ച കളിൽ സപായി പരിശീലനം സനെ സപാൾ പരിശീലനം സനെിയ ൈമയത്
http://mayataxtraining.com/ ഇൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഇൻസവായ്സ് ആ പ്ബാഞ്ചിൽ കാണിച്ചു
സബാധയവപ്പെ സത്തണ്ടതാണ്. അങ്ങവന http://mayataxtraining.com/ ന്വറ മാറ്റു പ്ബാഞ്ച കളിൽ
സപായ് പരിശീലനം സനെ സപാൾ ഇന്റർവനറ്റ് ൊർജ്, പ്പിന്് ൊർജ് , വാൊക ഇനത്തിൽ
ആ പ്ബാഞ്ചിവല അധികാരി പറയ ന്ന വാെക ത ക പരിശീലകർ നൽകണം. ഇതിവലാന്ന ം
Maya Online Accounting Training Center ന് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടാകിലല.

52) ഏവതങ്കില ം "Maya Accounting Online Training" ന്വറ പ്ബാഞ്ചിൽ പരിശീലനം സനെ ന്ന
ൈമയത്ത് എവന്തങ്കില ം ൈാസങ്കതിക വിഷയങ്ങളാൽ പരിശീലകർ സെർന്ന പ്ബാഞ്ച്
നിർസത്തണ്ടി വര ന്ന ൈാഹെരയം ഉണ്ടായാൽ പരിശീലകർ മറ്റു മായയ വെ
പ്ബാഞ്ചിൽസപാസയാ , പ റത്ത ള്ള ഏവതങ്കില ം കസഫ വൈന്ററിൽ സപാസയാ പരിശീലനം
സനൊവ ന്നതാണ്. ഇത്തരം ഈ ൈാഹെരയത്തിൽ പരിശീലനം പ റത്ത സപായി
സനെ സപാൾ നൽസകണ്ടി വര ന്ന ഇന്റർവനറ്റ് കസഫ ൊർജ് വാെക ത ക പരിശീലനം
പൂർത്തിയാസക്കണ്ട ദിവൈം കണക്കാക്കി ദിവസൈന രണ്ട മണിക്കൂർ എന്ന നിലക്ക്
കസഫയിൽ നൽസകണ്ട ത ക പരിശീലകർക്ക് നിർത്തി സപാക ന്ന പ്ബാഞ്ചിൽ നിന്ന ം
ലഭിക്ക ന്നതാണ്.

53) "Maya Accounting Online Training" നൽക ന്ന ഈ പരിശീലനത്തിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നലല
പരിജ്ഞാനമ ള്ളവർ, നലല പ്പവർത്തി പരിെയമ ള്ളവർ, നലല പ്പാവീണയമ ള്ളവർ,
പവങ്കെ ക്കാൻ താൽപരയമിലലാത്തവർ , അക്കൗണ്ടിങ് വിഷയമലലാത്ത മസറ്റവതങ്കില ം ഡിപ്ഗി
പഠിച്ചവർ,പവങ്കെ ക്ക സപാൾ സൊദിക്ക ന്ന സൊദയം വതറ്റായി നൽകി ഫീസ് അെക്ക ന്നവർ,
ത െങ്ങിയവർ ഈ പരിശീലനത്തിൽ പവങ്കെ ക്കര ത്. ഇവർ പവങ്കെ ത്താൽ അെച്ച ഫീസ്
തിരിച്ചു നൽക ന്നതലല.

54) എവന്തങ്കില ം കാരണത്താൽ അെച്ച ഫീസ് റീഫണ്ട് വെസയ്യണ്ടി വന്നാൽ, ബാങ്ക് ൊർജ്
/GST /മറ്റു ൊർജ കൾ എന്നിവ കിഴിച്ച ത ക മാപ്തസമ റീഫണ്ട് വെയ്യുകയ ള്ളൂ . ഇങ്ങവന
റീഫണ്ട് നൽക ന്ന ത ക ഒരാഴ്െക്കകം പരിശീലകന്വറ ബാങ്കിസലക്ക് മാപ്തം നൽക ന്നതാണ്.

55) Tems & Condition വതറ്റിക്ക ക, പരിശീലനത്തിന് പവങ്കെ ത്ത സശക്ഷം മവറ്റവന്തങ്കില ം
കാരണം കാണിച്ചു വകാണ്ട് പരിശീലനത്തിൽ പവങ്കെ ക്കാതിരിക്കാതിരിക്ക ക ത െങ്ങിയ
എവന്തങ്കില ം കാരണത്താൽ ഇെയ്ക്ക വച്ച് പരിശീലനം മ െങ്ങിയ കാരണത്താൽ അെച്ച
ഫീസ് തിരിവക നൽക ന്നതലല.

56) "Maya Accounting Online Training"പരിശീലനം നെത്ത ന്നത് ഇത് ഒര ബിസ്സിവനസ്സ് ആയിട്ടലല
, തികച്ചും ഒര െയൂഷൻ എന്ന സപാവല പരിശീലനത്തിന് പ്പാവീണയം നൽകി ൈവന്തമായി
സജാലി സനെ കസയാ, ബിസ്സിവനസ്സ് വെയ്യുകസയാ വെയ്യാന ള്ള ഒര പരിശീലനം ആധ നിക
രീതിയിൽ ഡിജിറ്റൽ ആയി ഓൺസലൻ വഴിയ ം, വിവിധ നൂതന രീതിയില ം വഴി
നൽക കയാണ് വെയ്യുന്നത്.

57) പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി ഫീസ് തീർത്ത ം അെക്ക കയ ം വെയ്താൽ മാപ്തസമ
ൈിർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽക കയ ള്ളൂ .
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58) 18 വയസ്സ് പ്പായപൂർത്തിയായവർ മാപ്തസമ ഈ സകാഴ്ൈിന് പവങ്കെ ക്കാൻ കഴിയൂ.
59)

ഇര

കക്ഷികസളാ, മറ്റുള്ളവർസക്കാ ഉള്ള തർക്കങ്ങൾ ഒത്ത തീപ്പാക്കാൻ

കഴിയാത്ത എവന്തങ്കില ം പരാതികൾ നിയമ പ്പശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ൈമർപ്പിസക്കണ്ടത്
എറണാക ളം / ആല വ / വപര പാവൂർ എന്നീ സകാെതിയ വെ പരിധിയിലായിരിക്ക ം.
ഒന്നാം കക്ഷിയായ "Maya Accounting Online Training" എന്ന സ്ഥാപനം /
www.mayataxtraining.com
സമൽ പറയ ന്ന TERMS AND CONDITION എലലാം യാവതാര തെസ്സ
തെസ്സവാദവ മിലലാവത അവത പെി അന ൈരിച്ചു പ്പവൃത്തിച്ചുവകാള്ളാം എന്ന ം, എന്വറ
വമയിൽ ID , അവപ്ഡസ്സ്, സഫാൺ നപർ, ഗൂഗിൾ/ സഫസ്ബ ക് അക്കൗണ്ട് ഇവയിൽ
ഏവതങ്കില ം ഉപസയാഗിച്ചു സലാഗിൻ വെയ്ത ഈ പരിശീലനം എന്വറ ൈവസമധയാ
ഇഷ്ടത്താൽ ഞാൻ സെര ന്നതാവണന്ന ം രണ്ടാം കക്ഷിയായ ഞാൻ ൈമ്മതിച്ചിരിക്ക ന്ന
എന്ന് ൈതയം വെയ്യുന്ന . ഞാൻ തിരവെെ ക്ക ന്ന സകാഴ്ൈിൽ ഫീസ് അെച്ചു സെര സപാൾ
www.maytaxtraining.com വവബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന ം കപയൂട്ടർ അയക്ക ന്ന വമയിലിൽ വര ന്ന
ബിലലിസനാവൊപ്പം ( Invoice ) ഈ Terms & Condition ഞാൻ വഡൗൺസലാ് വെയ്ത
ൈൂക്ഷിച്ചുവകാള്ളാം എന്ന് ൈതയം വെയ്യുന്ന . നിയമ പരമായ എലലാ ആവശയങ്ങൾക്ക ം
ഈ സകാപ്പി നിർബന്ധമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്ക ന്ന .
എന്ന് രണ്ടാം കക്ഷി : രണ്ടാം കക്ഷിയ വെ സപര്, അപ്ഡസ്, വമാസബൽ നപർ,Ip അപ്ഡസ്,
എെ ത്തിരിക്ക ന്ന സകാഴ്സ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ രണ്ടാം കക്ഷിയ വെ ബിലലിൽ (Purchase
Invoice) സരഖവപ്പെ ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഒന്നാം കക്ഷി : Soumya
Maya Accounting Online Training,
Opp. Municipal Office, 2nt Floor
Perumbavoor, Ernakulam Dist,
Kerala-683542
Web Portal : www.mayataxtraining.com
Mob : 9349820478
Mail Id : Onlinemayatax@gmail.com, mayataxtraining@gmail.com
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Maya Accounting online training herein after referred to as the “first party” shall be an institute
providing services including accounting classes and related training through
http://mayataxtraining.com in digital medium as well as online live training.
1. The objective of the first party herein is to provide online classes and related training in
Malayalam language to individuals with accounting background , accounting professionals ,
businessmen and entrepreneurs in TALLY ERP accounting software with the vision of equipping
them to be successfull trainers, professionals and entrepreneurs.
2. Only a person who had signed up for the training progammesthrough http://mayataxtraining.com
shall be considered as a registred trainee. No selection of trainees or training shall be carried out
by the first party other than through http://mayataxtraining.com.
3. Candidates who are interested in obtaining training of the first party through itd branches or online
medium shall obtain the same through http://mayataxtraining.com.
4. The bills and other files that are part of the training shall be provided in digital format and the
instructions related to the training shall be provided in video formats. In case of any doubts or
queries arising out of the said training sessions, the same shall be communicated to the trainer
via online media( Remote Desktop Control), Mobile Phone, Whatsapp, other Messengers etc and
the trainer shall answer the same accordingly.
5. It is hereby informed that first party herein is neither an university nor affiliated to any Universities.
The objective of the first party is to provide an online practical accounting training to holders of
accounting degree from recognized universities through http://mayataxtraining.com which can be
accessed through Internet at the convenience of the trainee.
6. Candidates may please take notice of the fact that the the classes provided through
http://mayataxtraining.com shall be equivalent to the conduct classes conducted by the first party
herein and hence, no bills, training problems and related training materials that were made
available once shall be later made available to the trainees. The classes conducted through
http://mayataxtraining.com shall be similar to conduct classes and the candidates shall not be at
liberty to attend the same classes again.
7. Candidates are hereby informed that classes conducted through http://mayataxtraining.com shall
be on portion basis where the classes proceeds from one portion to another after the same is
completed. The candidates shall not be at the liberty to revisit a portion once completed, or skip a
portion to access the next portion.
8. The candidates are requested to fully understand daily portions before proceeding to the next
one. In an event where a candidate wishes to revisit a portion, an online application for the same
shall be preferred to the first party before expiry of the course period. No candidate shall be at
liberty to apply for such booster courses after expiry of the said course period. ( The said
decisions are at the sole discretion of the first party only).
9. Candidates making payment of fees at any franchisee or branch of the first party for joining
training programmes conducted by the first party shall be entitiled to obtain a bill/receipt with a
unique serial number issued from http://mayataxtraining.com.
10. Candidates who join take up courses of the first party using discount coupons, course coupons
and other similar course coupons issued by the first party shall not be entitled to obtain any bill or
receipt on taking up the training courses. For such candidates, the course for which the coupon
had been applied for shall be made available at http://mayataxtraining.com on payment of
discounted amounts.
11. Candidates purchasing coupons from third party institutions or online portals shall be entitled only
for invoices of the same. The candidates are requested to demand the same at the time of
purchase itself.
12. All coupons are intended only for one time use and no discounts shall be obtained from
http://mayataxtraining.com after first use of the same.
13. Candidates making payment of fees at any franchisee or branch of the first party for joining
training programmes conducted by the first party shall are requested to demand for a bill/receipt

with a unique serial number issued from http://mayataxtraining.com. The first party herein hereby
denys any liability or responsibility under any bills other than those issued from
14. http://mayataxtraining.com and candidates other than holders of valid bill from
http://mayataxtraining.com.shall not be issued certificates/testimonials of the first party.
15. Candidates who have completed training programmes conducted by the first party may as and
when required produce fees payment bills issued from http://mayataxtraining.comfailure to which
no testimonials shall be issued to such candidates.
16. Candidates purchasing prepaid training coupons from third party centres and online portals shall
procure invoices of the same to be kept in safe custody for future references. Free coupons are
exempted from this category as no invoices can be raised for the same.
17. All candidates are mandated to read and understand the terms and conditions related to the
training pro grammes conducted by the first party before signing up for the same.
18. No candidate below the age of 18 years shall be eligible to sign up for the training courses
conducted by the first party herein.
19. Candidates are hereby informed that admission to training courses conducted by the first party
can be obtained only through http://mayataxtraining.com
20. The first party shall not be liable to any disruptions in training programmes due to failure on the
part of third parties employed by the trainees like power failure, internet connecitivity issues,
server issues etc.
21. The first party suggests all trainees to have a good Internet connection of not less than 1 mbps
internet speed and 2.2 processors computer system specification for smooth conduct of training
classes. The trainees are also required to have a computer system with minimum specification of
2 GB RAM and 150 GB Hardisk Space to attend the online training programme.
22. Candidates shall take into notice that Tally software is incompatible with mobile phones, android
PC, tablet PC etc and hence no training other than watching video classes can be done through
the same.
23. The first party shall not be liable for disruption of training due to loss of Internet connectivity when
the trainees are attending online classes at their residence. The first party shall not be liable to
reimburse any expenses incurred for attending the classes like usage of internet cafe charges
etc.
24. Training programmesof the first party shall be conducted only through
http://www.mayataxtraining.com/ and all such training shall be conducted by the tutor, SOUMYA
PRASAD only. The first party never authorizes any classes related to the training programmes of
the first party to be conducted by any franchisee, branches or other websites other than through
http://www.mayataxtraining.com.
25. No trainee shall share his username and password with a third party for unauthorized use of
training programmes. In the event of such an act being detected by the system of the first party,
the account of such erring trainee shall be liable suspended after the system generated electronic
warning message. In an event of suspension of account, the trainee shall not be allowed to attend
the final examination and shall not be entitled for reimbursement of fees paid.
26. During the course of training through http://www.mayataxtraining.com , the trainees are directed
to use the tally software as available in http://www.mayataxtraining.com and during such training
the first party shall have access to the desktop of the trainee through TALLY SOFTWARE
REMOTE to ensure smooth conduct of the training.
27. On successful completion of the training programme of the first party, trainees shall be entitled to
a certificate of completion with the registered logo and name of the first party undersigned and
verified by the Manager/Proprietor/Director of the same.
28. The certificate of completion so issued shall be delivered to the trainees through courier or postal
services. Choice of courier service for the same shall be sole discretion of the first party.
29. No branch, franchisee, websites or other third parties shall be authorized to issue, distribute or
publish certificates under the logo or trademark of the first party herein or in the name of
http://www.mayataxtraining.com.
30. It shall be the duty of the trainee receiving the certificate to check the serial numbers of the same
with http://www.mayataxtraining.com and ensure its authenticity.

31. Candidates intending to sign up for the training programmes conducted by the first party shall be
scrutinized on the basis of the eligibility criteria by the computerizes system. Only eligible
candidates shall be admitted to the said training programmes.
32. The first party shall not be liable for any loss suffered by the candidates who had furnished wrong
credentials for procuring eligibility to attend the training programmes. No refunds shall be
entertained in such cases.
33. All courses and classes conducted by the first party herein shall be provided only through
http://www.mayataxtraining.com/. The candidates shall be at liberty to contact MAYA ONLINE
ACCOUNTING TRAINING , perumbavoor Head office through Remote Desktop or through other
electronic communication for clearance of doubts arising from the said training programme.
34. Candidates intending to sign up for the training programmes conducted by the first party are
requested to demand for or take a printout of the registration details and the user id that is
provided from http://www.mayataxtraining.com after completion of the registration/payment
process.
35. Trainees intending to attend classes directly from branches shall be eligible to attend only the
respective branches from where the trainees had taken their registration. In an event of a trainee
requiring branch transfer, the trainee shall not be eligible for refund of any amounts and the
trainee shall be liable to pay all extra expenses like electricity charges, Internet charges that he
may incur at the new branch. The first party shall not be liable to cover any expenses insofar
these expenses are concerned and the same shall be borne by the trainee himself.
36. Only candidates who are holders plus 2 (commerce ) , B com , M com , MBA or CA qualifications
shall be eligible to attend “practical accounting full course” conducted by the first party. In an
event of ineligible persons procuring admission to the said training program by providing false
information, the first party shall be at full liberty to terminate their registration and such trainee
shall not refunds shall be entertained.
37. Candidates opting for short time courses shall be well versed in the usage of computer/laptop and
Internet. No candidate who is not well versed with computer and internet usage shall sign up for
the short term training programmes conducted by the first party. In an event of such ineligible
persons procuring admission to the said training program by providing false information, no
refunds shall be entertained at any cost.
38. The trainees shall be provided with actual bills from Damaru Network Marketing PvtLtd , which is
a company registered under Companies Act of 2013 for training purposes. Addtional changes
shall be made to bills accordingly to serve the purpose of training. Considering the confidentiality
of the company documents, trainees shall not download, print,or utilize the said bills for any other
purpose or share the same with third parties. Contravention to the same may attract necessary
penal action.
39. All training materials and documents provided for the trainees shall be utilized by the trainees
only for their own training purposes and shall not capture, record, download, upload, or
disseminate the same without prior express permission from the first party herein. In an event of
such acts by a trainee, the erring trainee shall be liable to indemnify all the losses inccured to the
the first party and its franchisee/branches. In such an event, the computation of losses by the first
party shall be final and binding on the trainee.
40. In an event of software misuse or breach of terms and conditions of Tally solutions private limited
by either the trainees or the branches while the Accounting Online Training is provided through
http://www.mayataxtraining.com/, the erring trainee or branch shall be fully liable for indemnifying
the said loss. The first party absolves itself from any responsibility of any such acts committed by
the trainees or branches.
41. The Licenced Tally ERP 9 Multi User Accounting software provided by the first party shall only be
used by trainees for attending the training programmes.All printing and data extraction functions
shall be disabled in the same. The software shall be provided to the trainees free of any
additional charge as a part of the training course. Trainees shall not communicate the user name
or password of the same to any third parties. Trainees access to the above mentioned software
and http://www.mayataxtraining.com/ shall be the sole discretion of the first party.
42. Licensed Tally ERP 9 Multi user software that is provided for training purpose from
http://www.mayataxtraining.com/ shall expire on completion of the training course period.
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Trainees using the same from Internet cafes and other centres are requested to log out from
http://www.mayataxtraining.com/ and exit tally software once the training is completed.
All trainees are expected to complete the training course within stipulated time. On expiry of the
stipulated time for each course, the user name and password provided at the time of registration
would expire and further use would require re registration from http://www.mayataxtraining.com/.
Trainees who complete one module and proceed further shall not be able to revisit the completed
module.
All videos and pdf study materials provided during the time of training shall be used only for the
period of training. All such materials are only tools provided for practical training.
Candidates have options to pay the total fees either as a single lump sum amount or as
installments. The first installment payable shall be equivalent to one-fifth of the total fees for the
complete accounting training programme as a lump sum amount shall be eligible for a discount
as fixed by the first party. The said discount shall not be available to candidates opting for
installment facility. When the training period of 5 months expire, the trainee shall no longer be
able to login to http://www.mayataxtraining.com/ and would be directed to pay necessary fees for
continuation of services. Trainees are hereby informed that trainees who fail to complete the
training within the period stipulated by the first party, shall not be able to access the admin or the
pdf and other files provided for training. To reactivate the same, the party will have to contact the
office of the first party.
Certificate of completion shall be provided only on successful completion of the training
programmes.
No discounts shall be granted even if a trainee is well versed with any module that is a part of the
training programme.
Certificates issued to trainees shall bear no mention about Damaru Network Marketing Pvt Ltd.
The certificates issued to trainees shall be under the sign and seal of MAYA ACCOUNTING
ONLINE TRAINING.
The trainees here by fully understand and agree that the first party herein does not promise any
placement or employment on completion of the job training course.
The trainees attending the courses of the first party shall be provided necessary training to search
for phone numbers and addresses of firms offering accounting, online advertising and online
shopping jobs. Job search and attendance of interviews shall be the sole responsibility of the
trainee only.
Attendance of all trainees attending the courses conducted by the first party from its branches or
centres shall be the sole responsibility of the guardians or trainers of respective trainees.
Trainees attending training classes are bound to follow all instructions accordingly.
Accounts of trainees involving in acts of disobedience, stalking, abuse etc shall be liable to
suspended and no refund shall be granted at any cost.
Any Complaints will be under the jurisdiction of Ernalkulam/ Aluva/ Perumbavoor court.

I hereby declare that I have read and understood all the terms and conditions mentioned above. By
affixing my sign below, I hereby agree to abide by all the terms above mentioned above.
I will download and keep this tems and condition along with the bill
Second Party : Name & Adress, e mail id, Mobile Number, Ip

Address also mention in the

purchase invoice.
First Party :
Proprietor : Soumya
Maya Accounting Online Training, Opp. Municipal Office, 2nt Floor Perumbavoor,
Ernakulam Dist, Kerala-683542 Web Portal : www.mayataxtraining.com Mob : 9349820478,
Mail Id : Onlinemayatax@gmail.com, mayataxtraining@gmail.com
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