
Personligt
Lyckönskningar

Lyckönskningar - Giftermål
svenska hindi
Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i
världen.

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

Används att gratulera ett nygift par

Vi vill gratulera och framföra hjärtliga
lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.

सुमंगली भव

Används att gratulera ett nygift par

Grattis till giftermålet! शादी मुबारक
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl

Grattis till att ni sagt ja! शादी मुबारक
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl

Gratulationer till bruden och brudgummen med
anledning av deras äktenskapliga förbindelse.

हमारा आशिर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा.

Används att gratulera ett nygift par

Lyckönskningar - Förlovning
svenska hindi
Grattis till förlovningen! सगाई मुबारक

Standardfras för att gratulera någon som förlovat sig

Lyckönskningar till er båda med anledning av er
förlovning och allt som ligger framför er.

आशा है कि तुम दोनो सदा सुखी रहो.

Används för att gratulera ett nyförlovat par

Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni
kommer bli mycket lyckliga tillsammans.

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

Används för att gratulera ett nyförlovat par

Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni
kommer att vara till mycket glädje för varandra.

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

Används för att gratulera ett nyförlovat par
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Personligt
Lyckönskningar
Grattis till er förlovning. Har ni redan bestämt
datum för er stora dag?

सगाई मुबारक. अब शादी कब हो रही है.

Används för att gratulera ett nyförlovat par som du känner väl och för att samtidigt fråga när bröllopet
kommer att hållas

Lyckönskningar - Födelsedagar och årsdagar
svenska hindi
Födelsedagshälsningar! जन्मदिन मुबारक हो

Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort

Grattis på födelsedagen! जन्मदिन मुबारक हो
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort

Ha den äran! जन्मदिन मुबारक हो
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort

Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. तुम जियो हज़ारों साल
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort

Jag hoppas att alla dina önskningar går i
uppfyllelse. Grattis på födelsedagen!

तुम्हारी सारी आशाएं आज पूरी हो. जन्मदिन मुबारक

Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort

Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag.
Ha en underbar födelsedag!

जन्मदिन मुबारक हो

Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort

Grattis på årsdagen! सालगिरह मुबारक हो.
Allmän årsdagshälsning, hittas vanligtvis på årsdagskort

Grattis på er ...-års bröllopsdag! सालगिरह मुबारक हो
Årsdagshälsning som används för att fira en specifik årsdag (t.ex. 25-års silverbröllopsdag, 40-års
rubinbröllopsdag)

... år och fortfarande starka tillsammans. Ha en
trevlig bröllopsdag!

आपके..वी शादी की वर्षगाँठ बधाई हो.

Används för att betona längden på äktenskapet och för att önska en trevlig bröllopsdag
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Personligt
Lyckönskningar
Grattis på er porslinsbröllopsdag! २० वी सालगिरह मुबारक हो

Används för att fira en 20-årig bröllopsdag

Grattis på er silverbröllopsdag! शादी की रजत जयंती पर बधाई हो.
Används för att fira en 25-årig bröllopsdag

Grattis på er rubinbröllopsdag! शादी की ४० वी सालगिरह मुबारक हो.
Används för att fira en 40-årig bröllopsdag

Grattis på er pärlbröllopsdag! शाद की ३० वी सालगिरह मुबारक हो.
Används för att fira en 30-årig bröllopsdag

Grattis på er korallbröllopsdag! शाद की ३५ वी सालगिरह मुबारक हो.
Används för att fira en 35-årig bröllopsdag

Grattis på er guldbröllopsdag! शाद की स्वर्ण जयंती मुबारक हो.
Används för att fira en 50-årig bröllopsdag

Grattis på er diamantbröllopsdag! शाद की ६० वी सालगिरह मुबारक हो.
Används för att fira en 60-årig bröllopsdag

Lyckönskningar - Krya på dig-hälsningar
svenska hindi
Krya på dig! आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Standard krya på dig-hälsning, hittas vanligtvis på kort

Jag hoppas att du tillfrisknar snabbt. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
Standard krya på dig-hälsning

Vi hoppas att du blir frisk på nolltid. हमारी आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
Standard krya på dig-hälsning från mer än en person

Tänker på dig. Jag hoppas att du mår bättre
snart.

तुम्हारी याद आती है. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Standard krya på dig-hälsning

Från alla på/hos ..., krya på dig. ... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats
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Personligt
Lyckönskningar
Krya på dig. Alla här tänker på dig. ... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats

Lyckönskningar - Allmänna gratulationer
svenska hindi
Gratulationer på/till ... ... के लिए बधाईयाँ

Standard grattisfras

Jag önskar dig lycka till med ... मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
Används för att önska någon lycka till i framtiden

Jag önskar dig all framgång i ... मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
Används för att önska någon lycka till i framtiden

Vi vill skicka våra gratulationer med anledning
av ...

... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.

Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt

Bra gjort med ... ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt, mindre gratulerande

Grattis till avklarad uppkörning! परीक्षा में बढिया अंक लाने के लिए बधाई हो.
Används för att gratulera någon som klarat av sin uppkörning

Bra jobbat. Vi visste att du skulle klara av det. बधाई हो! हमे कोई शक नही था कि तुम सफल होगे.
Används att gratulera någon, vanligtvis en nära vän eller en familjemedlem

Grattis! बढिया है!
Informellt, ganska ovanligt och förkortning för gratulationer (på engelska), används att gratulera någon

Lyckönskningar - Akademiska framgångar
svenska hindi
Grattis till examen! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.

Används att gratulera någon som erhållit universitetsexamen

Grattis till de godkända examensproven! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.
Används för att gratulera någon som avklarat sina examensprov
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Personligt
Lyckönskningar
Vem är smartast i världen? Bra jobbat med
tentan!

तुम तो बडे बुद्धिमान निकले

Informell och vardaglig fras, används då någon som du känner väl klarat av en tenta utomordentligt bra

Grattis till att du fått din magisterexamen och
lycka till i arbetslivet.

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

Används för att gratulera någon som slutfört sin magisterexamen och för att önska dem lycka till i framtiden

Grattis till studenten och lycka till i framtiden. परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

Används för att gratulera någon som tagit studenten men som du är osäker på ifall de planerar att börja
studera eller att skaffa ett jobb

Grattis till studentexamen. Jag önskar dig lycka
till i din framtida karriär.

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

Används för att gratulera någon som tagit studenten och som du vet är ute efter att få tag i ett jobb

Bra jobbat med att komma in på universitetet.
Njut av din studietid!

विश्वविद्यालय में मन लगाकर पढाई करना

Används för att gratulera någon som ska börja studera

Lyckönskningar - Kondoleanser
svenska hindi
Vi är alla djupt chockade över att höra om ...s
plötsliga bortgång och vi delar er sorg.

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

Används för att trösta någon då någon av deras nära anhöriga gått bort. Dödsfallet kan ha varit väntat eller
oväntat

Vi är alla så ledsna över ...s bortgång. ... की बात सुनकर जी थम गया.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Tillåt mig att framföra mina djupaste
kondoleanser med anledning av denna sorgens
dag.

... के बारे में सुनकर बडा दुख है.

Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Vi blev så ledsna då vi fick höra om din son /
dotter / make / maka ...s tragiska bortgång.

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

Används för att trösta någon då deras son / dotter / make / maka har gått bort (innehåller namnet på den
avlidne/a)
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Personligt
Lyckönskningar
Vänligen ta emot vårt djupaste och varmaste
deltagande i denna svåra stund.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Våra tankar är med dig och din familj i denna
mycket svåra stund.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Lyckönskningar - Karriärframgångar
svenska hindi
Vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb på/hos
...

तुम्हारी नई नौकरी के लिए शुभकामनाएँ.

Används för att önska någon lycka till med ett nytt jobb

Från alla på/hos ... önskar vi dig lycka till med
ditt nya jobb.

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

Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb

Vi önskar dig lycka till med din nya tjänst som ... आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med en ny tjänst

Vi önskar dig lycka till med ditt senaste kliv på
karriärstegen.

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb

Grattis till det nya jobbet! जिंदगी के नए मोड पर हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
Används för att gratulera någon som fått ett nytt, vanligtvis lukrativt jobb

Lycka till på din första dag på/hos ... जिंदगी के इस नए मोड की शुरुआत में हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
Används för att önska någon en bra första dag på ett nytt jobb

Lyckönskningar - Födelse
svenska hindi
Vi blev så glada att höra om födelsen av er
nyfödde pojke / nyfödda flicka. Grattis!

बधाईयाँ! आपकी नई संतान मुबारक हो

Används för att gratulera ett par då de fått barn
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Personligt
Lyckönskningar
Grattis till familjens nytillskott! आपकी नई संतान आपको मुबारकत हो

Används för att gratulera ett par då de fått barn

Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till
dig och din son / dotter.

जीवन की यह नई भूमिका तुम्हे अच्छी तरह जचेगी

Används för att gratulera en kvinna som fött barn

Grattis till er nyfödde vackra gosse / nyfödda
vackra tös!

बधाई हो!

Används för att gratulera ett par då de fått barn

Till ...s mycket stolta föräldrar. Grattis till
nytillskottet. Jag är säker på att ni kommer att
bli underbara föräldrar.

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

Används för att gratulera ett par då de fått barn

Lyckönskningar - Att tacka
svenska hindi
Tusen tack för ... ... के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

Användas som allmänt tackmeddelande

Min man/fru och jag skulle vilja tacka dig ... ... और मेरी तरफ से, धनेयवाद!
Används då du och någon annan vill tacka en person

Jag vet verkligen inte hur jag ska kunna tacka
dig tillräckligt för ...

... के लिए मैं आपका आभारी हूँ.

Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig

Som ett litet tecken på vår tacksamhet ... हमारा धन्यवाद इस छोटे उपहार के रूप में दे रहें है.
Används när du ger någon en tackgåva

Vi vill framföra våra varmaste tack till ... för ... हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं.
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig

Vi är mycket tacksamma för att du ... हम आपके आभारी है... के लिए.
Används när du hjärtligt vill tacka någon för något som de har gjort för dig

Sida 7 23.05.2023



Personligt
Lyckönskningar
Ingen orsak. Vi borde tvärtom tacka dig! धन्यवाद करने की कोई बात नहीं. ... हमारे भी फायदे का रहा है.

Används när någon tackar dig för något du gjort men som också var till hjälp för dig

Lyckönskningar - Högtidshälsningar
svenska hindi
God Jul och Gott Nytt År önskar ... सीझनस ग्रीटिंग्स... की ओर से.

Används för att fira jul och nyår (US)

God Jul och Gott Nytt År! क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं... की ओर से
Används för att fira jul och nyår (UK)

Glad Påsk! ईस्टर मुबारक!
Används i kristna länder för att fira påskdagen

Glad tacksägelse! थैंक्सगिविंग मुबारक!
Används i USA för att fira tacksägelse (Thanksgiving)

Gott Nytt År! नया साल मुबारक हो!
Används för att fira nyår

God helg!/God Jul och Gott Nytt År! हैपी हॉलिडेस!
Används i USA och Kanada för att fira helgdagar (används särskilt runt jul/hanukka)

Trevlig hanukka! हनूका की शुभकामनाएं!
Används för att fira hanukka

Glad/Trevlig Diwali. Må den vara lika ljus som
tidigare.

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

Används för att fira Diwali

God Jul!  
Används i kristna länder för att fira jul

God Jul och Gott Nytt År!  
God Jul och Gott Nytt År!
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