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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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ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੇਾਵਾਂ 

ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ - ਿਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਿਮਲ, ਤੇਲਗੂ, ਉਰਦੂ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਸੰਸਿਕਰ੍ਤ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, 
ਮਿਲਆਲਮ, ਉੜੀਆ, ਅਸਾਮੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਿਦ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ - ਅਰਬੀ, ਦਰੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਈਰਾਨੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਸੋਮਾਲੀ, 
ਖ਼ਮੇਰ, ਆਈ ਬੀ ਓ, ਹੌਸਾ, ਯੋਰੂਬਾ ਆਿਦ ਲਈ ਉਚ ਸਮਰੱਥਾ-ਯੋਗਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ 

ਮਾਿਹਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਯੂਨੀਕਡੋ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਨੀਕਡੋ ਦੋਵ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਟਸ ਨਾਲ। 

ਅਨੁਵਾਦ, ਿਵਆਿਖਆ ਜਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਪਾਦਨ, ਪਰੂਫ਼ ਰੀਿਡੰਗ, ਵਾਇਸ-ਓਵਰ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਕੈਟ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸ  ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ 
ਗਾਹਕਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ, 

ਸਮ ਉਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਮਆਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ 
ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ, ਬੇਹੱਦ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ, 

ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਮਆਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 

ਕੇ. ਜੀ. ਆਨੰਦ, ਚੰਡੀਗੜ (ਭਾਰਤ) 

kganand46@yahoo.com, ਮੋਬਾਇਲ 91‐98145 35577 

 

ਿਵਸ਼ਾਲ ਆਨੰਦ, ਮੈਲਬੌਰਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ++61‐3‐95624959, vishal@rome.com 

ਵੈਬਸਾਈਟ: www.kganand.com                          www.languageshelpline.com 



 


