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We have Highly Competent Expert Team of Qualified, Experienced Native Language Professionals for 
Indian Languages - Hindi, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu, Bhojpuri, Sanskrit, Bengali, Marathi, Gujarati, 
Kannada, Malayalam, Oriya, Assamese, Kashmiri, some Asian Languages - Arabic, Dari, Pashto, Irani, 
Mirpuri, Sindhi, Shahmukhi, Nepali, Singhalese, Bangladeshi, Chinese, Malay, Japanese, Kurdish, 
Korean, some Europian Languages Spanish, French, Swedish, Portugese, German, Russian, Greek etc 
both in Unicode and True Type Fonts in any required format, style and subject. Required CAT tools are 
used. Jobs undertaken are - Translation, Interpretation, Editing, Proof Reading, DTP, Voice Over etc. 

 

• We work for reputed Indian, Foreign Clients & Agencies in Best Professional, Cost effective 
and Quality-Conscious, Timely and Economical way to International Quality Standards. 

• Our Main set-up is in India, Branch in Australia, Contacts in Canada, USA, UK. We Shall be glad 
to associate with you for Indian & Foreign languages in best professional way to satisfaction. 

• Assuring you of best attention and services at all times.  

 

• K.G.Anand, Chandigarh (India) 

kganand46@yahoo.com, Mobile 91-9814535577     

 

• Vishal Anand, Melbourne (Australia) 

vishal@rome.com , Tel ++61-3-95483048   

 

Websites: www.kganand.com 
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ભાષાકીય સેવાઓ 

અમારી પાસે ભારતીય ભાષાઓ, કેટલીક એિશયાઈ ભાષાઓ, કેટલીક યરુોિપયન ભાષાઓ માટે િન ણુ અને અ ભુવી ભાષા 

ણકાર યવસાિયકોની સક્ષમ ટીમ છે. અમે  ભાષાઓ માટે સેવાઓ આપીએ છીએ તેમા-ં િહ દી, પજંાબી, તિમળ, તેલગુ,ુ ઉદૂર્ , 

ભોજપરુી, સં કૃત, બગંાળી, મરાઠી, ગજુરાતી, ક ડ, મલયાલમ, ઓિરયા, આસામી, ક મીરી વી ભારતીય ભાષાઓ; અરબી, દારી, 

પ તો, ઈરાની, મીરપરુી, િસંધી, શાહમખુી, નેપાલી, િસંઘાલી, બાગં્લાદેશી, ચીની, મલય, જાપાની, કુિદર્શ, કોિરયન વી કેટલીક 

એિશયાઈ ભાષાઓ તથા પેિનશ, ફે્ર ચ, િ વિડશ, પોટુર્ગીઝ, જમર્ન, રિશયન, ગ્રીક વી કેટલીક રુોિપયન ભાષાઓનો સમાવેશ 

થાય છે. આ તમામ ભાષાઓ માટે અમે તમારી જ િરયાત અનસુારના કોઈ પણ ફોમેર્ટ, શૈલી અને િવષય માટે િુનકોડ અને  

ટાઈપ ફો ટમા ંસેવા આપીએ છીએ. આવ યક સીએટી (CAT) ટુલ વાપરવામા ંઆવે છે. અમે ભાષાતંર ( ા સલેશન), અથર્ઘટન 

(ઈ ટરિપ્રટેશન), સપંાદન (એિડિટંગ), લેખન ુ  ( ફૂ ર ડગ), ડ ટ પી તેમજ વોઈસ ઓવર વગેરે માટે સેવાઓ આપીએ છીએ. 

• અમે પ્રિતિ ઠત ભારતીય, િવદશી ાહકો અને એજ સીઓ સાથે કામ કરીએ છીએ અને તેમને ગણુવ ાના તરરા ય 

ધોરણો જાળવીને અમારી ે ઠ યવસાિયક, આિથર્ક રીતે વાજબી અને સમયસર પિરણામો આપતી સેવાઓ પરૂી પાડીએ 

છીએ. 

• અમારંુ મખુ્ય કાયાર્લય ભારતમા ં છે, તથા ઓ ટે્રિલયામા ંઅમારી શાખા છે. તે ઉપરાતં કૅનેડા, ય.ુએસ.એ. અને ય.ુકે.મા ં

અમે યોગ્ય સપંક  ધરાવીએ છીએ. ભારતીય અને િવદશી ભાષાઓ માટે તમારી જ િરયાત તથા તમારા સતંોષ 

અનસુારની સેવાઓ આપવા માટે તમારી સાથે સકંળાવામા ંઅમને ચોક્કસ આનદં થશે. 

• દરેક સમયે ગ્રાહકને ે ઠ સેવાઓ પરૂી પાડવાની અમારી પ્રિતબ તાની અમે આપને ખાતરી આપીએ છીએ. 

• ક. . આનદં, ચદંીગઢ (ભારત) 

        kganand46@yahoo.com, મોબાઇલ 91-9814535577     

• િવશાલ આનદં, મેલબોનર્ (ઓ ટે્રિલયા)  

        vishal@rome.com, ફોનઃ ++61-3-95624959, 

          વેબસાઇટઃ www.kganand.com 

              www.languageshelpline.com 



 


