
Personligt
E-post

E-post - Öppning
svenska hindi
Hej John, प्यारे मित्र रहीम

Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän

Hej mamma/pappa, प्यारे माता पिता,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar

Hej farbror/morbror Jerome, प्रीय चाचा जी,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem

Hallå John, कैसे हो जय,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän

Hej John, ओय राहुल!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän

John, रीमा,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän

Min älskling, मेरे प्यारे...,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig

Raring, मेरी प्यारी...,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner

Min käre John, प्यारी नीना,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner

Tack för ditt mejl. आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Används när du svarar på korrespondens

Det var roligt att du hörde av dig igen. तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Används när du svarar på korrespondens

Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så
länge.

इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.

Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
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E-post
Det var så länge sen som vi var i kontakt med
varandra.

कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.

Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel
svenska hindi
Jag skriver för att berätta att ... मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...

Används när du har viktiga nyheter

Har ni några planer för ...? क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem

Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ... निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information

Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta /
erbjöd mig / skrev till mig angående ...

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

Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig
gällande något

Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda
in mig / skicka mig ...

आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.

Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig

Jag är glad att kunna berätta att ... मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Används för att meddela vänner goda nyheter

Jag är glad att höra att ... मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter

Jag är så ledsen men jag måste berätta att ... मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter

Jag blev så ledsen då jag fick höra att ... मुझे यह सुनकर दुख  हुआ कि...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min
nya hemsida ...

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

Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
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Lägg till mig på ... messenger. Mitt
användarnamn är ...

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

Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera
oftare

E-post - Avslutning
svenska hindi
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag
saknar dem massor.

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

Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare

... hälsar. ...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Används när du skickar hälsningar från någon annan

Hälsa ... från mig. ... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan

Jag ser fram emot att höra av dig snart. आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Används när du vill få ett svarsmejl

Mejla mig så fort som möjligt. जल्द ही जवाब लिखना.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl

Mejla mig gärna när ... ... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med

Mejla mig så fort du vet något mer. जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med

Sköt om dig. अपना खयाल रखना.
Används när man skriver till familj och vänner

Jag älskar dig. तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Används när du skriver till din partner

Hälsningar, शुभकामनाएं,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
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Hjärtliga hälsningar, शुभकामनाएं,

Informellt, används när man skriver till familj och vänner

Hjärtligaste hälsningar, शुभकामनाएं,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner

Jag önskar dig allt gott, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner

Många kramar, ढेर सारा प्यार,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner

Puss och kram, ढेर सारा प्यार,
Informellt, används när du skriver till din familj

Kramisar, आपका अपना/आपकी अपनी,
Informellt, används när du skriver till din familj
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