
Yksityinen kirjeenvaihto
Sähköposti

Sähköposti - Aloitus
Suomi Hindi
Hyvä John प्यारे मित्र रहीम

Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Hei äiti / isä प्यारे माता पिता,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia

Hei setä Jerome, प्रीय चाचा जी,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä

Hei John, कैसे हो जय,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Heippa John, ओय राहुल!
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

John, रीमा,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää

Rakkaani, मेरे प्यारे...,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle

Rakkaani, मेरी प्यारी...,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille

Rakas John, प्यारी नीना,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille

Kiitos sähköpostistasi. आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Aiempaan viestiin vastaaminen

Oli mukava kuulla sinusta taas. तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Aiempaan viestiin vastaaminen

Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään
aikaan.

इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.

Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
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Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme
yhteydessä.

कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.

Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko
Suomi Hindi
Kirjoitan sinulle kertoakseni... मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...

Tärkeiden uutisten ilmoittaminen

Onko sinulla suunnitelmia... क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen

Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit... निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit /
lähetit minulle...

... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit /
lähetit minulle...

आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että... मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle

Ilahduin kuullessani, että... मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Tietojen tai uutisten välittäminen

On ikävää kertoa, että... मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle

Olin pahoillani kuullessani, että.. मुझे यह सुनकर दुख  हुआ कि...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla
verkkosivuillani osoitteessa...

मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...

Ystävän kutsuminen verkkosivuille
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Lisää minut ... Messengeriin.
Käyttäjätunnukseni on...

... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...

Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus
Suomi Hindi
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä
kovin.

... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.

Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä

... lähettää terveisiä. ...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä

Sano ... terveisiä minulta. ... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta

Odotan, että kuulen sinusta taas pian. आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Vastauspyyntö

Kirjoita taas pian. जल्द ही जवाब लिखना.
Suora vastauspyyntö

Kirjoita takaisin heti, kun... ... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää. जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Pärjäilkää. अपना खयाल रखना.
Viesti perheelle ja ystäville

Rakastan sinua. तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Kirje kumppanille

Terveisin, शुभकामनाएं,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
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Parhain terveisin, शुभकामनाएं,

Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Parhain terveisin, शुभकामनाएं,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Kaikkea hyvää, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkaudella, ढेर सारा प्यार,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkain terveisin, ढेर सारा प्यार,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkaudella, आपका अपना/आपकी अपनी,
Epämuodollinen, viestissä perheelle
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