
Yksityinen kirjeenvaihto
Onnentoivotukset

Onnentoivotukset - Avioliitto
Suomi Hindi
Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea
onnea maailmassa.

तुम्हारे शादी के अवसर पर बधाई हो. मेरा आशिर्वाद है की तुम सदा सुखी
रहो.

Vastavihityn parin onnittelu

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille
hääpäivänänne

सुमंगली भव

Vastavihityn parin onnittelu

Lämpimät onnittelut naimisiinmenon johdosta! शादी मुबारक
Epämuodollinen, vastavihityn parin onnitteleminen, jonka tunnet melko hyvin

Onnittelut 'tahdon'-sanoista! शादी मुबारक
Epämuodollinen, vastavihityn parin onnitteleminen, jonka tunnet melko hyvin

Onnittelut morsiamelle ja sulhaselle onnellisen
liiton solmimisesta

हमारा आशिर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा.

Vastavihityn parin onnittelu

Onnentoivotukset - Kihlaus
Suomi Hindi
Onnittelut kihlauksen johdosta! सगाई मुबारक

Yleinen onnittelu kihlauksen johdosta

Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää
tulevaisuuteen!

आशा है कि तुम दोनो सदा सुखी रहो.

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu

Onnittelut kihlauksenne johdosta. Olkoon
tulevaisuutenne onnea täynnä.

सगाई के लिए मुबारक हो. भगवान तुम्हे सदा सुखी रखें.

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu

Onnittelut kihlauksenne johdosta! Toivottavasti
olette hyvin onnellisia yhdessä.

मुझे तुम्हारे सगाई की बात सुनकर बडी खुशी हुई. बधाई हो.

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu
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Yksityinen kirjeenvaihto
Onnentoivotukset
Onnittelut kihlauksesta! Oletteko päättäneet jo
hääpäivän?

सगाई मुबारक. अब शादी कब हो रही है.

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu, jonka tunnet hyvin, kysyäksesi milloin vietetään häitä

Onnentoivotukset - Syntymäpäivät ja vuosipäivät
Suomi Hindi
Onnittelut syntymäpäivän johdosta! जन्मदिन मुबारक हो

Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Hyvää syntymäpäivää! जन्मदिन मुबारक हो
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Onnittelut syntymäpäivän johdosta! जन्मदिन मुबारक हो
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Onnentoivotus syntymäpäivänäsi. तुम जियो हज़ारों साल
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Käykööt kaikki toiveesi toteen! Hyvää
syntymäpäivää!

तुम्हारी सारी आशाएं आज पूरी हो. जन्मदिन मुबारक

Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Paljon onnea päivänäsi! Ihanaa syntymäpäivää! जन्मदिन मुबारक हो
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Hyvää hääpäivää! सालगिरह मुबारक हो.
Yleinen hääpäiväonnittelu, usein korteissa

Hyvää ...-vuotishääpäivää! सालगिरह मुबारक हो
Hääpäivätoivotus tietylle vuosimäärälle (esim. hopeahäät, timanttihäät)

... ja edelleen kuin vastarakastuneet. Mahtavaa
vuosipäivää!

आपके..वी शादी की वर्षगाँठ बधाई हो.

Avioliiton pituuden korostaminen ja hyvän hääpäivän toivottaminen

Onnittelut pronssihäiden johdosta! २० वी सालगिरह मुबारक हो
20-vuotishääpäivätoivotus
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Yksityinen kirjeenvaihto
Onnentoivotukset
Onnittelut hopeahäiden johdosta! शादी की रजत जयंती पर बधाई हो.

25-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut rubiinihäiden johdosta! शादी की ४० वी सालगिरह मुबारक हो.
40-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut helmihäiden johdosta! शाद की ३० वी सालगिरह मुबारक हो.
30-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut korallihäiden johdosta! शाद की ३५ वी सालगिरह मुबारक हो.
35-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut kultahäiden johdosta! शाद की स्वर्ण जयंती मुबारक हो.
50-vuotishääpäiväonnittelu

Onnittelut timanttihäiden johdosta! शाद की ६० वी सालगिरह मुबारक हो.
60-vuotishääpäivätoivotus

Onnentoivotukset - Parane pian - toivotukset
Suomi Hindi
Parane pian! आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Yleinen parane pian -toivotus, usein kortissa

Toivottavasti paranet pian! आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
Yleinen parane pian -toivotus

Toivottavasti olet jo pian jaloillasi! हमारी आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä

Ajattelen sinua. Toivottavasti paranet pian. तुम्हारी याद आती है. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे
Yleinen parane pian -toivotus

Kaikki ... toivovat pikaista paranemistasi! ... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे
Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä toimistosta tai työpaikalta

Parane pian. Kaikki ... lähettävät lämpimiä
terveisiä.

... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä toimistosta tai työpaikalta
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Onnentoivotukset

Onnentoivotukset - Yleiset onnittelut
Suomi Hindi
Onnittelut ... ... के लिए बधाईयाँ

Yleinen onnittelulause

Toivon sinulle onnea ja menestystä... मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
Toivotetaan onnea tulevaisuudelle

Toivon sinulle menestystä... मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
Toivotetaan onnea tulevaisuudelle

Haluaisimme onnitella sinua ... johdosta. ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
Onnitellaan tietyn asian saavuttamisesta

Onnittelut ... ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
Onnitellaan tietyn asian saavuttamisesta, vähemmän virallinen

Onnittelut ajokokeen läpäisystä! परीक्षा में बढिया अंक लाने के लिए बधाई हो.
Onnittelu ajokokeen suorittamisesta

Hyvä sinä! Tiesimme, että pystyt siihen! बधाई हो! हमे कोई शक नही था कि तुम सफल होगे.
Läheisen perheenjäsenen tai ystävän onnittelu

Onnea! बढिया है!
Epämuodollinen, melko harvinainen, lyhyt onnittelumuoto

Onnentoivotukset - Onnentoivotukset akateemisesta suorituksesta
Suomi Hindi
Onnittelut valmistumisesi johdosta! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.

Onnittelu korkeakoulusta valmistumisesta

Onnittelut kokeen läpäisystä! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.
Onnittelu kokeen läpäisystä koulussa

Kuka on fiksu tyttö / poika? Pärjäsit hienosti
kokeessa!

तुम तो बडे बुद्धिमान निकले

Epämuodollinen puhekielinen ilmaisu, kun joku suoriutuu erittäin hyvin kokeessa
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Onnentoivotukset
Onnea maisterintutkinnon johdosta ja kaikkea
hyvää työelämään!

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

Onnittelu maisterintutkinnon suorittamisesta ja onnentoivotus tulevaisuudelle

Onnea hyvin suoritetusta ylioppilastutkinnosta
ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, mutta epävarma siitä, jatkaako henkilö yliopistoon vai töihin

Onnittelut ylioppilaalle! Kaikkea hyvää työuralle. परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, kun tiedät, että henkilö jatkaa suoraan töihin

Onneksi olkoon yliopistoon pääsystä! Pidä
hauskaa!

विश्वविद्यालय में मन लगाकर पढाई करना

Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, kun tiedät, että henkilö jatkaa suoraan yliopistoon

Onnentoivotukset - Surunvalittelut
Suomi Hindi
Olemme kaikki syvästi järkyttyneitä
kuullessamme ... kuolemasta, ja haluamme
välittää syvimmät osanottomme.

... की खबर सुनकर हमें बडा धक्का लगा. हमें बडा दुख है.

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut. Kuolema oli joko yllättävä tai odotettavissa.

Osanottomme menetyksen johdosta. ... की बात सुनकर जी थम गया.
Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut

Syvimmät osanottoni tänä synkkänä päivänä. ... के बारे में सुनकर बडा दुख है.
Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut

Olemme järkyttyneitä ja surullisia poikasi /
tyttäresi / miehesi / vaimosi ... kuolemasta.

हमारे शोक को किस तरह प्रकट करेँ यह समझ नहीं आ रहा. ... की याद
हमारे दिल में सदा रहेगी.

Surunvalittelut jollekin, jonka poika / tytär / mies / vaimo on kuollut 

Syvimmät ja sydämellisimmät osanottomme
tänä vaikeana päivänä.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut.
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Onnentoivotukset
Ajatuksemme ovat sinun ja perheesi kanssa
tänä vaikeana menetyksen aikana

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut

Onnentoivotukset - Urasaavutukset
Suomi Hindi
Toivomme sinulle menestystä uudessa työssäsi
...

तुम्हारी नई नौकरी के लिए शुभकामनाएँ.

Menestyksen toivottaminen uuteen työhön

Kaikilta meiltä ..., toivomme sinulle onnea ja
menestystä uudessa työssäsi!

... की तरफ से, नए काम के लिए शुभकामनाएं

Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työpaikassa

Toivomme sinulle kaikkea hyvää uudessa
tehtävässäsi ...

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työtehtävässä

Toivomme sinulle pelkkää menestystä uudella
urallasi!

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työpaikassa

Onnea uuden työpaikan johdosta! जिंदगी के नए मोड पर हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
Onnittelut henkilölle, joka on saanut uuden, tuottavan työn

Onnea ensimmäiselle työpäivällesi ... जिंदगी के इस नए मोड की शुरुआत में हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
Onnentoivotus ensimmäiselle työpäivälle

Onnentoivotukset - Lapsen syntymä
Suomi Hindi
Iloitsemme poikanne / tyttärenne syntymästä!
Onnittelut!

बधाईयाँ! आपकी नई संतान मुबारक हो

Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

Onnea uuden tulokkaan johdosta! आपकी नई संतान आपको मुबारकत हो
Onnittelu pariskunnalle lapsen syntymästä
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Tuoreelle äidille. Onnittelut tyttären / pojan
syntymästä

जीवन की यह नई भूमिका तुम्हे अच्छी तरह जचेगी

Naiselle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

Onnea uuden kauniin poika- / tyttölapsen
syntymästä!

बधाई हो!

Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

... ylpeille vanhemmille. Onnea uuden tulokkaan
johdosta. Teistä tulee varmasti erinomaiset
vanhemmat.

हमें कोई शक नही की नन्हे/नन्ही... का राजयोग है.

Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

Onnentoivotukset - Kiitoskirjeet
Suomi Hindi
Suuret kiitokset... ... के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

Yleinen kiitosviesti

Haluaisin kiittää teitä itseni ja vaimoni / mieheni
puolesta

... और मेरी तरफ से, धनेयवाद!

Kiittäminen oman ja toisen puolesta

En tiedä miten voisin kiittää sinua... ... के लिए मैं आपका आभारी हूँ.
Kiitoksen ilmaisu jollekin, joka on tehnyt jotain puolestasi

Tässä kiitollisuudenosoituksena... हमारा धन्यवाद इस छोटे उपहार के रूप में दे रहें है.
Annettaessa jollekin lahja kiitokseksi

Haluamme osoittaa lämpimät kiitokset ... ...
hyvästä.

हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं.

Kiitollisuuden osoittaminen henkilölle, joka on tehnyt puolestasi jotain

Olemme erittäin kiitollisia... हम आपके आभारी है... के लिए.
Vilpittömän kiitollisuuden osoittaminen henkilölle, joka on tehnyt puolestasi jotain

Ei kestä! Päinvastoin, meidänhän pitäisi kiittää
sinua!

धन्यवाद करने की कोई बात नहीं. ... हमारे भी फायदे का रहा है.

Käytetään kun joku kiittää sinua jostain, mistä hyödyitte myös itse.

Onnentoivotukset - Juhlapyhätoivotukset
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Hindi
Hyviä juhlapyhiä toivottavat... सीझनस ग्रीटिंग्स... की ओर से.

Joulun ja uudenvuodentoivotus Yhdysvalloissa

Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta! क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं... की ओर से
Joulun- ja uudenvuodentoivotus kristityissä maissa

Hyvää Pääsiäistä! ईस्टर मुबारक!
Pääsiäisen toivotus kristityissä maissa

Hyvää Kiitospäivää! थैंक्सगिविंग मुबारक!
Kiitospäivän toivotus Yhdysvalloissa

Onnellista Uutta Vuotta नया साल मुबारक हो!
Uudenvuoden toivotus

Hyviä pyhiä! हैपी हॉलिडेस!
Yhdysvalloissa ja Kanadassa käytetty juhlapyhätoivotus (erityisesti jouluun ja hanukkaan liittyvä)

Hauskaa Hanukkaa! हनूका की शुभकामनाएं!
Hanukantoivotus

Hyvää Diwalia! Olkoon tämä Diwali kirkkain
ikinä.

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. दीपों की ज्योति की तरह आपका
जीवन भी हमेशा उज्वलित् रहे.

Diwalintoivotus

Hauskaa / hyvää Joulua!  
Jouluntoivotus kristityissä maissa

Joulun- ja uudenvuodentoivotus kristityissä
maissa

 

Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta!
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