
Personnel
Meilleurs Vœux

Meilleurs Vœux - 
espéranto hindi
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon
en la mondo.

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

Uzata kiam gratulante ĵusgeedzan paron

Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ
en via edziĝo.

सुमंगली भव

Uzata kiam gratulante ĵusgeedzan paron

Gratulojn pro ligante la nodon! शादी मुबारक
Neformala, uzata kiam gratulante ĵusgeedzan paron, ke vi bone scias

Gratulojn pro diri "jes"! शादी मुबारक
Neformala, uzata kiam gratulante ĵusgeedzan paron, ke vi bone scias

Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa
unio.

हमारा आशिर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा.

Uzata kiam gratulante ĵusgeedzan paron

Meilleurs Vœux - 
espéranto hindi
Gratulojn pro via fianĉiĝo! सगाई मुबारक

Norma frazo uzata por gratuli iun sur ilia fianĉiĝo

Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via
fianĉiĝo.

आशा है कि तुम दोनो सदा सुखी रहो.

Uzata kiam gratulante ĵusengaĝitan paron

Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi
ambaŭ estas tre feliĉaj kune.

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

Uzata kiam gratulante ĵusengaĝitan paron

Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi
faras reciproke ekstreme feliĉaj.

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

Uzata kiam gratulante ĵusengaĝitan paron
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Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la
granda tago?

सगाई मुबारक. अब शादी कब हो रही है.

Uzata kiam gratulante ĵusengaĝitan paron, kiu vi scias bone, kaj demandi kiam la geedziĝo okazos

Meilleurs Vœux - 
espéranto hindi
Feliĉan naskiĝtagon! जन्मदिन मुबारक हो

Ĝenerala bondeziro de naskiĝtago, ofte trovita sur naskiĝtagokartoj

Feliĉan naskiĝtagon! जन्मदिन मुबारक हो
Ĝenerala bondeziro de naskiĝtago, ofte trovita sur naskiĝtagokartoj

Feliĉan naskiĝtagon! जन्मदिन मुबारक हो
Ĝenerala bondeziro de naskiĝtago, ofte trovita sur naskiĝtagokartoj

Deziranta vin feliĉon en via speciala tago. तुम जियो हज़ारों साल
Ĝenerala bondeziro de naskiĝtago, ofte trovita sur naskiĝtagokartoj

Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan
naskiĝtagon!

तुम्हारी सारी आशाएं आज पूरी हो. जन्मदिन मुबारक

Ĝenerala bondeziro de naskiĝtago, ofte trovita sur naskiĝtagokartoj

Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu
mirindan naskiĝtagon!

जन्मदिन मुबारक हो

Ĝenerala bondeziro de naskiĝtago, ofte trovita sur naskiĝtagokartoj

Feliĉa datreveno! सालगिरह मुबारक हो.
Ĝenerala bondeziro de naskiĝtago, ofte trovita sur naskiĝtagokartoj

Feliĉa... datreveno! सालगिरह मुबारक हो
Datrevenodeziro uzata kiam oni festas specifan datrevenon (ekz. 25a arĝenta datreveno, 40a rubia
datreveno)

... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan
datrevenon!

आपके..वी शादी की वर्षगाँठ बधाई हो.

Uzata por emfazi la longon de geedzeco kaj deziri feliĉan datrevenon
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Gratulojn pro via Porcelana
Geedziĝodatreveno!

२० वी सालगिरह मुबारक हो

Uzata por okazigi 20an datrevenon de geedziĝo

Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno! शादी की रजत जयंती पर बधाई हो.
Uzata por okazigi 25an datrevenon de geedziĝo

Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno! शादी की ४० वी सालगिरह मुबारक हो.
Uzata por okazigi 40an datrevenon de geedziĝo

Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno! शाद की ३० वी सालगिरह मुबारक हो.
Uzata por okazigi 30an datrevenon de geedziĝo

Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno! शाद की ३५ वी सालगिरह मुबारक हो.
Uzata por okazigi 35an datrevenon de geedziĝo

Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno! शाद की स्वर्ण जयंती मुबारक हो.
Uzata por okazigi 50an datrevenon de geedziĝo

Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno! शाद की ६० वी सालगिरह मुबारक हो.
Uzata por okazigi 60an datrevenon de geedziĝo

Meilleurs Vœux - 
espéranto hindi
Saniĝus baldaŭ. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Norma deziro de reboniĝo, ofte trovita sur kartoj

Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan
reboniĝon.

आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी

Norma deziro de reboniĝo

Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo. हमारी आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
Norma deziro de reboniĝo

Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli
bone baldaŭ.

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

Norma deziro de reboniĝo
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El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ. ... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Norma deziro de reboniĝo de la ofico

Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi. ... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे
Norma deziro de reboniĝo de la ofico

Meilleurs Vœux - 
espéranto hindi
Gratulojn pro... ... के लिए बधाईयाँ

Norma gratulofrazo

Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en... मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
Uzata kiam dezirante iun sukceson en la estonteco

Mi deziras al vi sukceson en... मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
Uzata kiam dezirante iun sukceson en la estonteco

Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al... ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
Uzata kiam gratulante iun por fari specifan aferon

Bonege por... ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
Uzata kiam gratulante iun por fari specifan aferon, malpli gratulan

Gratulojn por vian veturantan teston! परीक्षा में बढिया अंक लाने के लिए बधाई हो.
Uzata kiam gratulante iun kion pasis ilian veturantan teston

Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin. बधाई हो! हमे कोई शक नही था कि तुम सफल होगे.
Uzata kiam gratulante iun, kutime proksiman amikon aŭ membron de la familio

Feliĉoj! बढिया है!
Neformala, relative neofta, stenografio por gratulojn kaj uzata kiam gratulante iun

Meilleurs Vœux - 
espéranto hindi
Gratulojn pro via diplomiĝo! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.

Uzata kiam gratulante iun por gradigi de universitato
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Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.

Uzata kiam gratulante iun por pasi iliajn lernejajn ekzamenojn

Bonege kun via ekzameno! तुम तो बडे बुद्धिमान निकले
Neformala parollingva frazo, uzata kiam iu, ke vi scias bone, faras treege bone kun ekzameno

Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan
sorton en la mondo de laboro.

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

Uzata kiam gratulante iun por kompletigi sian magistron kaj dezirante ilin sorton en la estonteco

Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan
ŝancon por la estonteco.

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

Uzata kiam gratulante iun por sukcesi iliajn lernejajn ekzamenojn, sed kiam vi ne certas, ĉu ili planas iri al
universitato aŭ komenci laboron

Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan
sorton por via estonta kariero.

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

Uzata kiam gratulante iun por sukcesi iliajn ekzamenojn, kaj kiu vi scias, ke ili estas komenci laboron

Bonege por komenci la universitaton. Havu
bonegan tempon!

विश्वविद्यालय में मन लगाकर पढाई करना

Uzata kiam gratulante iun por akveri lokon ĉe universitato

Meilleurs Vœux - 
espéranto hindi
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita
morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple
profundan simpation.

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

Uzata kiam konsolanta iun pri la morto de iu proksima al ili. La morto povus esti atendita aŭ neatendita

Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo. ... की बात सुनकर जी थम गया.
Uzata kiam konsolanta iun pri la morto de iu proksima al ili.

Mi proponas al vi miajn profundajn
kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.

... के बारे में सुनकर बडा दुख है.

Uzata kiam konsolanta iun pri la morto de iu proksima al ili.
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Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via
filo / filino / edzo / edzino,....

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

Uzata kiam konsoli iun pri la morto de sia filo / filino / edzo / edzino (inkludas la nomon de la mortinto)

Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej
elkorajn kondolencojn.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Uzata kiam konsoli iun pri la morto de iu proksima al ili

Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio
malfacila tempo.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Uzata kiam konsoli iun pri la morto de iu proksima al ili

Meilleurs Vœux - 
espéranto hindi
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto
ĉe...

तुम्हारी नई नौकरी के लिए शुभकामनाएँ.

Uzata kiam dezirante iun sukceson en nova laboro

El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via
nova laboro.

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

Uzata kiam maljunaj kolegoj deziras iun sukceson en nova laboro

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova
postenon de...

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

Uzata kiam maljunaj kolegoj deziras iun sukceson en nova laboro

Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de
kariero.

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

Uzata kiam maljunaj kolegoj deziras iun sukceson en nova laboro

Gratuloj por akirai la laboron! जिंदगी के नए मोड पर हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
Uzata kiam gratulante iun pri akiranta novan, kutime lukran, laboron

Bona fortuno sur via unua tago en... जिंदगी के इस नए मोड की शुरुआत में हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
Uzata kiam dezirante iun bonan unuan tagon ĉe nova laboro

Meilleurs Vœux - 
espéranto hindi
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Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova
knabo / knabino. Gratulojn.

बधाईयाँ! आपकी नई संतान मुबारक हो

Uzata por gratuli paron sur la naskiĝo de ilia infano

Gratulojn pro via nova alveno! आपकी नई संतान आपको मुबारकत हो
Uzata por gratuli paron sur la naskiĝo de ilia infano

Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via
filo / filino.

जीवन की यह नई भूमिका तुम्हे अच्छी तरह जचेगी

Uzata por gratuli virino sur la naskiĝo de ŝia infano

Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo /
knabino!

बधाई हो!

Uzata por gratuli paron sur la naskiĝo de ilia infano

Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via
nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn
gepatrojn.

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

Uzata por gratuli paron sur la naskiĝo de ilia infano

Meilleurs Vœux - 
espéranto hindi
Multajn dankojn por... ... के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

Uzata kiel ĝenerala dankomesaĝo

Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino
kaj mi mem...

... और मेरी तरफ से, धनेयवाद!

Uzata kiam dankanta iun nome de vi mem kaj iu alia

Mi vere ne scias kiel danki vin pro... ... के लिए मैं आपका आभारी हूँ.
Uzata kiam vi estas tre dankema al iu por fari ion por vi

Kiel malgranda signo de nia dankemo... हमारा धन्यवाद इस छोटे उपहार के रूप में दे रहें है.
Uzata por doni donacon al iu kiel dankon

Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por... हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं.
Uzata kiam vi estas dankema al iu por fari ion por vi
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Ni tre dankas vin pro... हम आपके आभारी है... के लिए.

Uzata kiam vi volas danki iun sincere por fari ion por vi

Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi! धन्यवाद करने की कोई बात नहीं. ... हमारे भी फायदे का रहा है.
Uzata kiam iu dankas vin pro io, sed kio li / ŝi profitis vi tiel

Meilleurs Vœux - 
espéranto hindi
Sezonaj salutoj el... सीझनस ग्रीटिंग्स... की ओर से.

Uzata en Usono por festi Kristnaskon kaj Novjaron

Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron! क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं... की ओर से
Uzata en UR por festi Kristnaskon kaj Novjaron

Feliĉan Paskon! ईस्टर मुबारक!
Uzata en kristanaj landoj por festi la Paska dimanĉo

Feliĉan Dankofeston थैंक्सगिविंग मुबारक!
Uzata en Usono por festi Dankofeston

Feliĉan Novjaron! नया साल मुबारक हो!
Uzata por festi la Novjaron

Feliĉaj Ferioj! हैपी हॉलिडेस!
Uzata en Usono kaj Kanado por festi feriojn (speciale uzata ĉirkaŭ Kristnaska/Hanukkah tempo)

Feliĉa Hanukkah! हनूका की शुभकामनाएं!
Uzata por festi Hanukkah

Feliĉa Divali al vi. दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. दीपों की ज्योति की तरह आपका
जीवन भी हमेशा उज्वलित् रहे.

Uzata por festi Diwali

Feliĉan Kristnaskon!  
Uzata en kristanaj landoj por festi Kristnasko

Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!  
Uzata en kristanaj landoj por festi Kristnaskon kaj Novjaron
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