
Personlig
hilsen

hilsen - ægteskab
dansk hindi
Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i
verdenen.

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

Brugt til at lykønske et nygift par

Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres
bryllupsdag.

सुमंगली भव

Brugt til at lykønske et nygift par

Tillykke med at I er blevet gift. शादी मुबारक
Uformel, brugt til at lykønske et nygift par som du kender ret godt

Tillykke med at I har sagt ja til hinanden! शादी मुबारक
Uformel, brugt til at lykønske et nygift par som du kender ret godt

Tillykke til bruden og gommen og deres
lykkelige ægteskab.

हमारा आशिर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा.

Brugt til at lykønske et nygift brudepar

hilsen - Forlovelse
dansk hindi
Tillykke med jeres forlovelse. सगाई मुबारक

Standard frase brugt til at lykønske nogen med deres forlovelse

Jeg ønsker jer begge held og lykke med jeres
forlovelse og alt hvad der ligger forude.

आशा है कि तुम दोनो सदा सुखी रहो.

Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet

Tillykke med jeres forlovelse. Jeg håber I begge
vil være meget lykkelige sammen.

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

Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet

Tillykke med jeres forlovelse. Jeg håber I vil
gøre hinanden ovenud lykkelige.

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

Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
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hilsen
Tillykke med jeres forlovelse. Har I besluttet jer
for en dato endnu?

सगाई मुबारक. अब शादी कब हो रही है.

Brugt til at lykønske et par du kender godt der for nyligt er blevet forlovet, og til at spørge dem efter hvornår
bryllyppet finder sted

hilsen - Fødselsdage og Jubilæer
dansk hindi
Fødselsdagshilsner! जन्मदिन मुबारक हो

Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort

Tillykke med fødselsdagen! जन्मदिन मुबारक हो
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort

Tillykke med dagen! जन्मदिन मुबारक हो
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort

Jeg ønsker dig al lykke på din specielle dag. तुम जियो हज़ारों साल
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort

Må alle dine ønsker gå i opfyldelse. Tillykke
med fødselsdagen!

तुम्हारी सारी आशाएं आज पूरी हो. जन्मदिन मुबारक

Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort

Jeg ønsker dig al den lykke denne specielle dag
kan bringe. Have en vidunderlig fødselsdag!

जन्मदिन मुबारक हो

Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort

Tillykke med jubilæet! सालगिरह मुबारक हो.
Almindeligt jubilæums ønske, sædvanligvis fundet på jubilæumskort

Tillykke... bryllup! सालगिरह मुबारक हो
Jubilæums ønske, brugt når et bestemt jubilæum fejres (f.eks. 25 års sølvbryllup, 40 ård rubinbryllup)

... år og stadig i fuld vigør. Have et fantastisk
jubilæum!

आपके..वी शादी की वर्षगाँठ बधाई हो.

Brugt til at fremhæve længden af et ægteskab og sige tillykke med jubilæet
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Tillykke med Porcelænsbrylluppet! २० वी सालगिरह मुबारक हो

Brugt til at fejre en 20 års bryllupsdag

Tillykke med Sølvbrylluppet! शादी की रजत जयंती पर बधाई हो.
Brugt til at fejre en 25 års bryllupsdag

Tillykke med Rubinbrylluppet! शादी की ४० वी सालगिरह मुबारक हो.
Brugt til ar fejre 40 års bryllupsdag

Tillykke med Perlebrylluppet! शाद की ३० वी सालगिरह मुबारक हो.
Brugt til at fejre en 30 års bryllupsdag

Tillykke med Koralbrylluppet! शाद की ३५ वी सालगिरह मुबारक हो.
Brugt til at fejre en 35 års bryllupsdag

Tillykke med Guldbrylluppet! शाद की स्वर्ण जयंती मुबारक हो.
Brugt til at fejre en 50 års bryllupsdag

Tillykke med Diamantbrylluppet! शाद की ६० वी सालगिरह मुबारक हो.
Brugt til at fejre en 60 års bryllupsdag

hilsen - God Bedring Ønsker
dansk hindi
Bliv rask snart. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Standard bliv rask ønske, sædvanligvis fundet på kort

Jeg håber du kommer dig hurtigt og snarligt. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
Standard god bedring ønske

Vi håber du på benene igen snart. हमारी आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
Standard god bedring ønske fra mere end en person

Tænker på dig. Håber du får det bedre snart. तुम्हारी याद आती है. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे
Standard god bedring ønske

Fra alle på..., Få det bedre snart. ... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे
God bedring ønske fra adskillige mennesker på et kontor eller en arbejdsplads

Side 3 22.05.2023



Personlig
hilsen
Få det bedre snart. Alle tænker på dig her. ... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

God bedring ønske fra adskillige mennesker på et kontor eller en arbejdsplads

hilsen - Almindelige Lykønskninger
dansk hindi
Tillykke med... ... के लिए बधाईयाँ

Standard tillykke sætning

Jeg ønsker dig al held og lykke og succes i... मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
Brugt når man ønsker en succes i fremtiden

Jeg ønsker dig al succes i... मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
Brugt når man ønsker en succes i fremtiden

Vi vil gerne ønske dig tillykke med... ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
Brugt når man ønsker en tillykke for at have gjort noget bestemt

Godt gået med.... ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
Brugt når man ønsker en tillykke for at have gjort noget bestemt, mindre lykønskning

Tillykke med din bestået køreprøve! परीक्षा में बढिया अंक लाने के लिए बधाई हो.
Brugt når man ønsker en tillykke for at have bestået deres køreprøve

Godt gået. Vi vidste du kunne gøre det. बधाई हो! हमे कोई शक नही था कि तुम सफल होगे.
Brugt når man ønsker en tillykke, normalt en tæt ven eller et familiemedlem

Tillykke! बढिया है!
Uformel, relativt ukendt, lykønsknings stenografi og brugt når man ønsker en tillykke

hilsen - Akademiske Præstationer
dansk hindi
Tillykke med din dimission! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.

Brugt når man ønsker en universitets dimittend tillykke

Tillykke med beståelsen af eksamen! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.
Brugt når man ønsker en tillykke for at have bestået eksamen
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Hvem er en klog kanin? Topkarakter, godt gået. तुम तो बडे बुद्धिमान निकले

Uformel hverdagssprogs frase, brugt når en du kender godt klarer sig yderst godt til en eksamen

Tillykke med kandidaten og held og lykke i
arbejdsverdenen.

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

Brugt når man ønsker en tillykke for at have færdiggjort sin kandidatuddannelse og ønske dem held og lykke
i fremtiden

Tillykke med de fantastiske eksamensresultater
og held og lykke i fremtiden.

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

Brugt når man ønsker en tillykke med eksamen, men er usikker på om de har planlagt at fortsætte på
universitetet eller får et arbejde

Tillykke med eksamensresultaterne. Jeg ønsker
dig held og lykke i din fremtidige karriere.

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

Brugt når man ønsker en tillykke med eksamen, og ved at personen leder efter et arbejde

Tillykke med universitetspladsen. Have det
fantastisk!

विश्वविद्यालय में मन लगाकर पढाई करना

Brugt når man ønsker en tillykke med at være kommet ind på universitetet

hilsen - Kondolencer
dansk hindi
Vi er alle dybt chokeret over at høre om...
pludselige død og vi vil gerne vise vores
dybeste sympati.

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

Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på. Døden kan have være forventet eller uventet

Vi er så kede af at høre om dit tab. ... की बात सुनकर जी थम गया.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.

Jeg byder dig min dybeste kondolencer på
denne mørke dag.

... के बारे में सुनकर बडा दुख है.

Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.

Vi var forstyrret og kede af at høre om din
søns/datters/mands/kones alt for tidlig død,...

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

Brugt når man trøster en der har mistet sin søn/datter/mand/kone (inkluderer den afdødes navn)
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Modtag venligst vores dybeste og mest
dybtfølte kondolencer på dette vanskelige
tidspunkt.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.

Vores tanker er med dig og din familie i denne
svære tid.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.

hilsen - Karriere Præstationer
dansk hindi
Vi ønsker dig al held og lykke med dit nye
arbejde hos...

तुम्हारी नई नौकरी के लिए शुभकामनाएँ.

Brugt når man ønsker nogen succes med et nyt arbejde

Fra alle hos..., vi ønsker dig al held og lykke i dit
nye arbejde.

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

Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i et nyt arbejde

Vi ønsker dig al held og lykke i din nye stilling
som...

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i en ny stilling

Vi ønsker dig al succes i dit seneste karriere
træk.

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i et nyt arbejde

Tillykke med arbejdet! जिंदगी के नए मोड पर हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
Brugt når man ønsker en tillykke med et nyt, ofte indbringende, arbejde

Held og lykke på din første dag hos... जिंदगी के इस नए मोड की शुरुआत में हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
Brugt når man ønsker nogen en god første arbejdsdag i et nyt arbejde

hilsen - Fødsel
dansk hindi
Vi var henrykte over at høre om fødslen af jeres
nye baby. Tillykke.

बधाईयाँ! आपकी नई संतान मुबारक हो

Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
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hilsen
Tillykke med jeres nyankomne! आपकी नई संतान आपको मुबारकत हो

Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn

Til den nye mor. De bedste ønsker til dig og din
søn/datter.

जीवन की यह नई भूमिका तुम्हे अच्छी तरह जचेगी

Brugt til at lykønske en kvinde med fødslen af hendes barn

Tillykke med ankomsten af jeres nye smukke
baby!

बधाई हो!

Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn

Til de meget stolte forældre... . Tillykke med
jeres nyankomne. Jeg er sikker på I vil være
vidunderlige forældre.

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

Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn

hilsen - Tak
dansk hindi
Mange tak for... ... के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

Brugt som en almindelig tak besked

Jeg vil gerne takke dig på vegne af min
mand/kone og mig selv...

... और मेरी तरफ से, धनेयवाद!

Brugt når man takker en på vegne af dig selv og en anden

Jeg ved virkelig ikke hvordan jeg skal takke dig
for...

... के लिए मैं आपका आभारी हूँ.

Brugt når du er meget taknemmelig over noget en har gjort for dig

Som et lille symbol på vores taknemmelighed... हमारा धन्यवाद इस छोटे उपहार के रूप में दे रहें है.
Brugt når du giver en takke gave til en

Vi vil gerne vise vores varmeste tak til... for... हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं.
Brugt når du er taknemmelig over noget en har gjort for dig

Vi er dig meget taknemmelige for at... हम आपके आभारी है... के लिए.
Brugt når du oprigtigt gerne vil takke en der har gjort noget for dig
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Ingen årsag. Tværtimod: vi burde takke dig! धन्यवाद करने की कोई बात नहीं. ... हमारे भी फायदे का रहा है.

Brugt når en takker dig for noget, men hvad han/hun gjorde var også til din fordel

hilsen - Helligdage
dansk hindi
Glædelig Jul fra... सीझनस ग्रीटिंग्स... की ओर से.

Brugt i USA til at fejre Jul og Nytårsaften

Glædelig Jul og Godt Nytår! क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं... की ओर से
Brugt i England til at fejre Jul og Nytårsaften

God Påske! ईस्टर मुबारक!
Brugt i kristne lande til at fejre Påske Søndag

Glædelig Thanksgiving! थैंक्सगिविंग मुबारक!
Brugt i USA til at fejre Thanksgiving

Godt Nytår! नया साल मुबारक हो!
Brugt til at fejre Nytårsaften

God Jul og Godt Nytår! हैपी हॉलिडेस!
Brugt i USA ig Canada til at fejre helligdage (især brugt omkring Jul/Hanukkah)

Glædelig Hanukkah! हनूका की शुभकामनाएं!
Brugt til at fejre Hanukkah

Glædelig Diwali til dig. Må denne Diwali være
ligeså strålende som altid.

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

Brugt til at fejre Diwali

Glædelig Jul! / God Jul!  
Brugt i kristne lande til at fejre Jul

God Jul og et Godt Nytår!  
Brugt i kristne lande til at fejre Jul og Nytår
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