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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 ++61-3-95624959,   
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                                                             ഭാഷാ സേവനങ്ങള്  

ഹിന്ദി, പഞ്ചാബി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഉറുദു, ഷാമുഖി, സംസ്കൃതം, ബംഗാളി, മറാത്തി, 
ഗുജറാത്തി, കന്നഡ, മലയാളം, ഒറിയ, ആസ്സാമി, കാശ്മീരി തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യ൯ 
ഭാഷകളിലും അറബി, ദാരി, പാഷ്ടൊ, ഇറാനി, നേപ്പാളി, സോമാലി, ഖ്മ൪, ഇബോ, 
ഹോസ, യോറുബ തുടങ്ങിയ ചില വിദേശ ഭാഷകളിലും – യൂണിക്കോഡോ 
നോണ്യൂണിക്കോഡോ ലിപിയിലും ഘടനയിലും, ഉയ൪ന്ന യോഗ്യതയും 
പ്രവൃത്തിപരിചയവും കഴിവുമുള്ള തദ്ദേശഭാഷാ വിദഗ്ധരുടെ വളരെ സമ൪ത്ഥ൪ 
അണിനിരക്കുന്ന സംഘം. 

പരിഭാഷ, വ്യാഖ്യാനം, തെറ്റുതിരുതിരുത്തല്, ഒത്തുനോക്കല്, വോയ്സ്-ഒാവ൪ 
തുടങ്ങിയ ജോലികള് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഞങ്ങള്, ഇന്ത്യയിലേയും, വിദേശത്തേയും 
പ്രസിദ്ധമായ കക്ഷികള്ക്കും ഏജ൯സികള്ക്കും വേണ്ടി ഏറ്റവും വിദഗ്ധമായും, 
ഗുണനിലവാരബോധത്തോടും, സമയബന്ധിതമായും, ചിലവുചുരുക്കിയും എന്നാല് 
സാദ്ധ്യമായ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരതത്ിലൂന്നി നി൪ദ്ദിഷ്ടസമയത്തിനകം ജോലി 
പൂര്ത്തീകരിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രവര്ത്തന മണ്ഡലം ഇന്ത്യയിലാണ്. ആസ്ട്രേലിയയില് ശാഖയും, 
കാനഡയിലും യുഎസ്എയിലും സമ്പ൪ക്ക കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട്.  

ഇന്ത്യ൯ ഭാഷകളിലും, മറ്റു വിദേശ ഭാഷകളിലും നിങ്ങളിഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈദഗ്ധ്യവും 
ഗുണമേന്മയും ഉറപ്പുവരുത്തി ചരുരങ്ങിയ ചിലവില് നിങ്ങളോടു സഹവ൪ത്തിക്കാ൯ 
ഞങ്ങള്ക്കു സന്തോഷം തന്നെ.  

മികച്ച പരിഗണനയും സേവനവും നിങ്ങള്ക്ക് എപ്പോഴും ഉറപ്പു നല്കുന്നു.  

കെ.ജി.ആനന്ദ്, ചാണ്ഡിഗര് (ഇന്ത്യ) 

( kganand46@yahoo.com), മൊബൈല് 91-9814535577    

വിശാല് ആനന്ദ്, മെല്ബണ്                         

ആസ്ട്രേലിയ. ടെലിഫോണ് ++61-3-95624959,  vishal@rome.com    
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