
Kişisel
Duyurular ve Davetiyeler

Duyurular ve Davetiyeler - Doğum
Türkçe Hintçe
...'un doğumunu duyurmaktan mutluluk
duyuyoruz.

हमे यह बताकर खुशी हो रही है कि हमें लडका/लडकी हुआ/हुई है.

Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

...'ın nurtopu gibi bir kız / erkek çocuğu
olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum.

मुझे आपको यह बताकर खुशी हो रही है कि,... का गोद भर गया है.

Çocukların doğumu bir 3. parti duyurmak istediğinde

Erkek / kız çocuğumuzun doğumunu duyurmak
istedik.

हमे यह बताकर खुशी हो रही है कि हमारे परिवार में एक नया संतान हुआ
है.

Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

Sizi bebeğimiz ... ile tanıştırmaktan mutluluk
duyuyoruz.

हमारे परिवार में एक नया सदस्य जुडा है.

Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, genellikle kartlarda bir resimle birlikte bulunur

On küçük parmak, ve bu parmaklarla ailemiz
genişlemeye başlar. ... ve ..., ...'in doğumunu
duyurmaktan mutluluk duyar.

घर के आँगन में अब नन्हे पैर दौडेंगे

Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, İngilizce'de bir deyiş

Sevgi ve umutla ...'a bu dünyaya hoşgeldin
diyoruz.

स्वागत कीजिए हमारे खानदान के नए/की नई सदस्य को.

Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

Ailemizin en yeni üyesini tanıtmaktan /
duyurmaktan gurur duyuyoruz.

हमे आपको यह बताते हए खुशी हो रही है कि हमारे परिवार मे अब एक नया
संतान हुआ है.

Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

Kızımızın / oğlumuzun ailemize katılımını
duyurmaktan son derece mutluyuz.

हमे आपको यह बताते हए खुशी हो रही है कि हमारे परिवार मे अब एक नया
संतान हुआ है.

Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

Duyurular ve Davetiyeler - Nişan
Türkçe Hintçe
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... ve ... nişanlandı. ... की सगाई... के साथ हो रही है.

Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır

... ve ... nişanlandıklarını duyurmaktan son
derece mutlular.

हम... और... के सगाई की घोषणा करना चाहते हैं.

Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır

... ve ...'nin nişanını duyurmaktan son derece
mutluyuz.

... और... की सगाई के शुभ अवसर पर आपको आमंत्रित करते हैं.

Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır

... ailesinden ... ve ... kızları ...'ın, ... ile, ... ve ...'ın
oğulları, olan nişanını duyurmaktan mutluluk
duyar. Ağustos düğünü planlanmaktadır.

... और..., अपनी सुपुत्री... और ... के सुपुत्र... की सगाई के शुभ अवसर
पर आपकी परिवार सहित उपस्थिति प्रार्थनीय है.

Geleneksel, bir nişan aile tarafından duyrulmak istendiğinden kullanılır

... ve ...'nin nişan törenini gelin beraber
kutlayalım.

... और...की सगाई के शुभ अवसर पर आपकी परिवार सहित उपस्थिति
प्रार्थनीय है.

Nişan törenine davette kullanılır

... tarihindeki ... ve ...'nın nişan törenine
davetlisiniz.

... और... की सगाई के शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है.

Nişan törenine davette kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Evlilik
Türkçe Hintçe
... ve ...'nin evliliğini / düğününü duyurmaktan
mutluluk duyuyoruz.

मान्यवर, ... और... के विवाह के शुभ अवसर पर आपकी परिवार के साथ
उपस्थिती प्रार्थनीय है.

Evliliği duyururken kullanılır

... kızımız yakında ... Hanım oluyor. मान्यवर, हमारी सुपुत्री ... का ... के सुपुत्र... के साथ विवाह के शुभ
अवसर पर आपकी परिवार सहित उपस्थिती प्रार्थनीय है.

Bir bayanın evliliğini duyururken kullanılır

... Hanım ve ...Bey sizi düğünlerinde görmekten
mutluluk duyarlar. Onları bu özel günlerinde
yalnız bırakmayın.

मान्यवर, ... और ... के विवाह के शुभ अवसर पर आपकी परिवार सहित
उपस्थिती प्रार्थनीय है.

Evlenen çift davetiye yazarken kullanır
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Bay ve Bayan ... sizi oğullarının / kızlarının
düğününde görmekten şeref duyarlar.

... और... के विवाह का शुभमहुरत ... के दिन ... बजे से.. बज तक तय
हुआ है. आपकी उपस्थिती और आशिर्वाद की प्रतीक्षा है.

Evlenen çiftin aile bireyleri tarafından davetiye yazılırken kullanılır

...'da ... tarihinde, ... ve ... olarak sizi
düğünümüzde görmekten mutluluk duyarız.

... और... के विवाह का शुभमहुरत ... के दिन ... बजे से.. बज तक तय
हुआ है. आपकी उपस्थिती और आशिर्वाद की प्रतीक्षा है.

Yakın arkadaşları düğüne çağırırken kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Toplantılar / Özel Etkinlikler
Türkçe Hintçe
... için ... tarihinde ...'te bize katılırsanız çok
memnun oluruz.

... के शुभ अवसर पर आपको आमंत्रित करते हैं, ... के दिन... बजे.

Özel bir sebeple, özel bir gün ve zamanda insanları sosyal bir toplantıya çağırırken kullanılır

...'yi kutlamak için sizin de orada olmanızı çok
isteriz.

... की रात हमारे घर दावत के लिए जरूर आईएगा.

Bir akşam yemeği partisine insanları çağırırken kullanılır

Tüm içtenliğimizle ...'e davetlisiniz. ... के लिए आपका सादर स्वागत है.
Resmi, insanları resmi bir etkinliğe çağırırken kullanılır. Genellikle şirket yemeklerinde

Arkadaşlar arasında ...'ı kutlamak için bir parti
veriyoruz. Eğer gelirseniz çok memnun kalırız.

हम कुछ लोगों को दावत पर बुला रहे हैं... के अवसर पर, अगर आप हमारे
साथ शामिल रहेंगे तो हमे बडी खुशी होगी.

Resmi, yakın arkadaşları önemli bir etkinliğe çağırırken kullanılır

Burada bulunmanızı gerçekten çok isterdim. हमें बड़ी खुशी होगी अगर आफ आएंगे
Davet edilen kişinin orada bulunması gerektiğini vurgularken kullanılır

...'ya ... için gelmek ister miydiniz? क्या तुम... के दिन.. समय मुझे मिल सकते हो?
Başka bir amaçla değil, sadece görmek amaçlı arkadaşları davet etmekte
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