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Dilekler - Evlilik
Türkçe Hintçe
Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde
olsun.

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

Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Tebrikler. Size düğün gününüzde en iyi
dileklerimi sunarım.

सुमंगली भव

Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Evlilik işlerinde başarılar! शादी मुबारक
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır

"Kabul ediyorum." derken başarılar! शादी मुबारक
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır

Bu mutlu günlerinde geline ve damada tebrikler हमारा आशिर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा.
Resmi olmayan, yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Dilekler - Nişan
Türkçe Hintçe
Nişanınızı tebrik ederim! सगाई मुबारक

Nişanlanan kişiyi kutlamanın standart yolu

Nişanınız ve önünüzdeki her şey için en iyi
dileklerimi sunuyorum.

आशा है कि तुम दोनो सदा सुखी रहो.

Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken

Birlikte çok mutlu olmanız dileğiyle tebrikler. सगाई के लिए मुबारक हो. भगवान तुम्हे सदा सुखी रखें.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken

Nişanınızı kutlarım. Umarım ki birbirinizi  çok
mutlu edersiniz.

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

Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken

Nişanınız için tebrikler. Büyük güne karar
verdiniz mi?

सगाई मुबारक. अब शादी कब हो रही है.

Yeni nişanlanan yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken ve düğün tarihini sorarken
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Dilekler - Doğum Günleri ve Yıldönümleri
Türkçe Hintçe
Doğum günün kutlu olsun! जन्मदिन मुबारक हो

Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması

Mutlu Yıllar! जन्मदिन मुबारक हो
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması

Nice yıllara! जन्मदिन मुबारक हो
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması

Bu özel gününde tüm mutluluklar üzerine olsun. तुम जियो हज़ारों साल
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması

Tüm dileklerinin gerçek olması dileğiyle. Mutlu
Yıllar!

तुम्हारी सारी आशाएं आज पूरी हो. जन्मदिन मुबारक

Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması

Bu özel günün getireceği tüm mutluluk üzerinde
olsun. Çok güzel bir doğum günü geçirmen
dileğiyle!

जन्मदिन मुबारक हो

Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması

Mutlu Yıllar! सालगिरह मुबारक हो.
Yıldönümü kartlarında rastlanan yıldönümü kutlaması

Nice ... Yıllara! सालगिरह मुबारक हो
Özel yıllarda kullanılan yıldönümü kutlamaları (ör. 25. yıl, 40. yıldönümü)

... uzun yıl ve hala güçlü olarak yoluna devam
ediyor. Nice mutlu yıllara!

आपके..वी शादी की वर्षगाँठ बधाई हो.

Evliliğin süresine vurgu yapmakta ve bunu tebrik etmekte kullanılır

Porselen Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler! २० वी सालगिरह मुबारक हो
Bir evliliğin 20. yılını kutlarken

Gümüş Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler! शादी की रजत जयंती पर बधाई हो.
Bir evliliğin 25. yılını kutlarken
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Yakut Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler! शादी की ४० वी सालगिरह मुबारक हो.

Bir evliliğin 40. yılını kutlarken

İnci Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler! शाद की ३० वी सालगिरह मुबारक हो.
Bir evliliğin 30. yılını kutlarken

Mercan Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler! शाद की ३५ वी सालगिरह मुबारक हो.
Bir evliliğin 35. yılını kutlarken

Altın Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler! शाद की स्वर्ण जयंती मुबारक हो.
Bir evliliğin 50. yılını kutlarken

Elmas Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler! शाद की ६० वी सालगिरह मुबारक हो.
Bir evliliğin 60. yılını kutlarken

Dilekler - Geçmiş olsun dilekleri
Türkçe Hintçe
Çabuk iyileş. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Geçmiş olsun kartlarında bulunan standart geçmiş olsun dileği

Umarım çabucak iyileşirsin. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
Standart geçmiş olsun dileği

Umarız ki çabucak iyileşir, hemen ayağa
kalkarsın.

हमारी आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी

Birden çok kişiden gelen standart geçmiş olsun dileği

Seni düşünüyorum. En yakın zamanda daha iyi
hissetmen dileğiyle.

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

Standart geçmiş olsun dileği

...'daki herkesten, çabucak iyileş. ... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı

Geçmiş olsun. ...'daki herkes sevgilerini
gönderiyor.

... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı

Dilekler - Genel Tebrikler
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Türkçe
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Hintçe
... için tebrikler. ... के लिए बधाईयाँ

Standart tebrik cümlesi

Sana ... ile ilgili gelecekte iyi şanslar diliyorum. मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır

Sana ...'da başarılar diliyorum. मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır

... için size tebriklerimizi iletmek isteriz. ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır

...'de iyi iş çıkardın. ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır, daha az tebrikvari

Sürüş sınavını geçtiğin için tebrikler! परीक्षा में बढिया अंक लाने के लिए बधाई हो.
Sürücü ehliyeti sınavlarını geçen birini kutlarken

İyi iş çıkardın. Başarabileceğini biliyorduk. बधाई हो! हमे कोई शक नही था कि तुम सफल होगे.
Yakın bir arkadaşı veya bir aile bireyini tebrik ederken

Tebrikler! बढिया है!
Resmi olmayan, genel olmayan, tebrik için kullanılır

Dilekler - Akademik Başarılar
Türkçe Hintçe
Mezuniyetini kutlarız! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.

Üniversiteden mezun olan birini tebrik ederken kullanılır

Sınavlarını geçtiğin için tebrikler! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.
Sınavlarını geçen birini kutlarken

Akıllı olan hangimiz bakalım? Sınavlarda iyi iş
çıkardın!

तुम तो बडे बुद्धिमान निकले

Resmi olmayan, yakınen tanıdığın biri sınavlarda çok iyi sonuçlar elde ettiğinde
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Lisanüstü derecen için kutlar ve çalışma
hayatında başarılar dilerim.

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

Yüksek lisansını tamamlayan birini tebrik ederken ve iyi dileklerde bulunurken

Sınavlarındaki başarıdan ötürü kutlar,
başarılarının devamını dilerim.

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

Okul sınavlarını geçen ama mezuniyetten sonra ne yapacağını bilmediğiniz birini kutlarken kullanılır

Sınavlarındaki başarıdan ötürü kutlar,
başarılarının devamını kariyerinde de dilerim.

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

Okul sınavlarını geçen ve iş aradığını bildiğiniz biri için

Üniversiteye yerleşmekle iyi iş çıkardın. Tadını
çıkar!

विश्वविद्यालय में मन लगाकर पढाई करना

Üniversiteye yeni yerleşen birini kutlarken

Dilekler - Taziyeler
Türkçe Hintçe
...'ın ani ölümü karşısında hepimiz çok üzüldük.
En içten taziyelerimizi sunuyoruz.

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

Beklenen veya beklenmeyen bir ölüm karşısında yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Kaybınız için çok üzgünüz. ... की बात सुनकर जी थम गया.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Bu karanlık günde size en derin taziyelerimi
gönderiyorum.

... के बारे में सुनकर बडा दुख है.

Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Oğlunuzu/kızınızı/kocanızı/karınızı kaybettiğinizi
öğrendiğimizde son derece üzüldük.

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

Oğlu/kızı/kocası/karısı ölen birine başsağlığı dilerken (ölenlerin ismini kapsar)

Bu zor zamanda lütfen yüreğimizin
derinliklerinden gelen başsağlığı dileklerimizi
kabul edin.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
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Bu kaybın en büyüğünde kalbimiz sizinle ve
ailenizle.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Dilekler - Kariyer Başarıları
Türkçe Hintçe
...'daki yeni işinde bol şans diliyoruz sana. तुम्हारी नई नौकरी के लिए शुभकामनाएँ.

Yeni işinde birine başarılar dilerken kullanılır

...'daki herkes sana yeni işinde bolca şans
diliyor.

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

Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken

Sana ... olan yeni pozisyonunda bol şans
diliyoruz.

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

Eski iş arkadaşları birine yeni pozisyonunda şans dilerken

En son kariyer hareketinden dolayı sana bolca
şans diliyoruz.

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken

İşi aldığın için tebrikler! जिंदगी के नए मोड पर हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
Birini yeni işinden dolayı, genelde bol kazançlı yeni bir iş, tebrik ederken

...'daki ilk gününde bol şans. जिंदगी के इस नए मोड की शुरुआत में हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
Birine yeni işinin ilk gününde şans dilerken

Dilekler - Doğum
Türkçe Hintçe
Kızınızın/oğlunuzun doğumuyla daha da
mutlandık. Tebrikler.

बधाईयाँ! आपकी नई संतान मुबारक हो

Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Evinize gelen yeni bireyden ötürü sizi kutlarız! आपकी नई संतान आपको मुबारकत हो
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Yeni anne için. En iyi dileklerimiz seninle ve
kızınla/oğlunla.

जीवन की यह नई भूमिका तुम्हे अच्छी तरह जचेगी

Yeni doğan çocuğu için bir anneyi kutlamakta kullanılır
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Yeni üyeniz olan kızınız/oğlunuz için sizi tebrik
ederiz!

बधाई हो!

Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

...'ın gururlu anne-babasına. Yeni üyeniz için
tebrikler. Eminim ki ona çok iyi birer anne-baba
olacaksınız.

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

Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Dilekler - Teşekkürler
Türkçe Hintçe
... için teşekkürlerimi gönderiyorum. ... के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

Genel bir teşekkür mesajı olarak kullanılır

Kocam/karım ve kendi adıma size teşekkür
etmek istedim.

... और मेरी तरफ से, धनेयवाद!

Birine başkalarıyla birlikte teşekkür etmek istediğinizde

... için sana nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten
bilmiyorum.

... के लिए मैं आपका आभारी हूँ.

Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır

Minnetimizin küçük bir göstergesi ... हमारा धन्यवाद इस छोटे उपहार के रूप में दे रहें है.
Birine teşekkür hediyesi verirken kullanılır

... için olan şükranımızı ...'a kadar uzatmak
isterdik.

हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं.

Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır

... için çok minnettarız size. हम आपके आभारी है... के लिए.
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır

Lafı bile olmaz. Ayrıca: bizim size teşekkür
etmemiz gerekir!

धन्यवाद करने की कोई बात नहीं. ... हमारे भी फायदे का रहा है.

Biri size teşekkür ediyor ancak siz de yaptığınız şeyden siz de karlı çıkıyor iseniz kullanılır

Dilekler - Yeni Yıl Tebriki
Türkçe Hintçe
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...'den yeni yıl kutlaması. सीझनस ग्रीटिंग्स... की ओर से.

Amerika'da Noel ve yeni yıl için kullanılır

Mutlu Noeller ve mutlu bir yeni yıl dileğiyle! क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं... की ओर से
Birleşik Krallık'ta Noel ve yeni yıl için kullanılır

Mutlu Paskalyalar! ईस्टर मुबारक!
Hıristiyan ülkelerde Paskalya kutlamaları sırasında kullanılır

Mutlu Şükran Günleri! थैंक्सगिविंग मुबारक!
Amerika'da Şükran Günü'nde kullanılır

Mutlu Yıllar! नया साल मुबारक हो!
Yeni yılı kutlarken kullanılır

İyi Tatiller! हैपी हॉलिडेस!
Amerika ve Kanada'da tatilleri kutlarken kullanılır (özellikle Noel ve Hanukkah için)

Mutlu Hanukkah! हनूका की शुभकामनाएं!
Hanukkah'ı kutlamak için kullanılır

Size mutlu bir Diwali diliyoruz. Umarız bu gün
diğer günlerin hepsinden daha aydınlık olur.

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

Diwali'yi kutlamak için kullanılır

Neşeli noeller! / Mutlu noeller!  
Noeli kutlamak için hıristiyan ülkelerinde kullanılır

Mutlu noeller ve mutlu bir yeni yıl dilerim!  
Hıristiyan ülkelerinde Noel ve yeni yılı kutlamak için kullanılır
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