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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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         பல ெமாழிகளில் ேசைவ        ( www.languageshelpline.com ) 

ஆழ்ந்த அ பவ ம், மிக்க தகுதி ம், ேசைவ அளிக்கப்ப ம் ெமாழிையத் தங்கள் தாய் 
ெமாழியாக ம் ெகாண்ட,  மிகுந்த திறன் உள்ள ெதாழில் ைற ெமாழி நி ணர் கு  பல் ேவ  
இந்திய ெமாழிகளில் – ஹிந்தி, பஞ்சாபி, தமிழ், ெத ங்கு, உ , ஷா கி, சமிஸ்கி தம், 
ெபங்கா , மராத்தி, குஜராத்தி, கன்னடம், மைலயாளம், ஒாியா, அஸ்ஸாமிஸ், கஷ்மிாி -  மற் ம் 
ெவளி நாட்  ெமாழிகளான அராபி, டாி, பாஷ்ேடா, இரானி, ேநபா , ேசாமா , ெகமர், 
ஐபிேயா, ெஹௗசா, ெயா பா ஆகியவற்றில் – னிேகாட் மற் ம் நான்- னிேகாட் 
எ த் வங்களில், எந்த ஒ  வ வி ம் ேசைவ அளிக்கிற .  

எங்கள  ேசைவ  ெமாழி ெபயர்ப் , ெமாழி விளக்கம், தி த்தித் ெதாகுத்தல்,  சாி பார்த்தல், குரல் 
வழி ேசைவ ஆகிய பல பிாி களில் அளிக்கப்ப கிற . ெப ைம வாய்ந்த இந்திய மற் ம் அயல் 
நாட்  நி வனங்கள் பலவற்றிற்கு நாங்கள் ேசைவயாற்றி வ கிேறாம். சிறந்த ெதாழில் 

ைறைமகள், தன்ைமயான தரத்தில் கவனம்,  குறிப்பிட்ட ேநரத்தில், குைறந்த ெசலவில் 
உலகத் தரமான ேசைவ அளிப்ப  ஆகியைவேய எங்கள் குறிக்ேகாள்.  

எங்கள  பிரதான அ வலகம் இந்தியாவி ம், ஆஸ்திேர யாவில் ஒ  கிைள ம் உள்ள . 
ேம ம் கனடா, அெமாிக்கா, ஆகிய நா களில் ெதாழில் ைற ெதாடர் க ம் ெகாண் ள்ேளாம்.  

இந்திய  மற் ம் சில அயல் நாட்  ெமாழிச் ேசைவகளில் மிகுந்த ெதாழில் ைற தரத் டன் 
குைறவான ெசலவில் உங்க க்குத் ேதைவயான வைகயில்   இைணந்  பணியாற் வதில் 
மிகுந்த மகிழ்ச்சி அைடேவாம்.  

எப்ேபா ம் எங்களின் அதிக பட்ச கவன ம் ேசைவக ம் உங்க க்ேக. 

ேக.ஜி. ஆனந்த், சண் கார் (இந்தியா)  

kganand46@yahoo.com, அைல ேபசி : 91-9814535577     

விஷால் ஆனந்த், ெமல்ேபார்ன்  

ஆஸ்திேர யா, ெதாைலேபசி: ++61-3-95624959,  vishal@rome.com 

வைலத் தளம்: www.kganand.com                              www.languageshelpline.com 



 


