
Προσωπική Αλληλογραφία
Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γέννηση
eλληνικά Χίντι
Είμαστε χαρούμενοι να ανακοινώσουμε την
γέννηση...

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

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Είμαι χαρούμενος να σας ανακοινώσω ότι...
τώρα έχουν ένα μικρό αγοράκι/κοριτσάκι.

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

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τρίτο πρόσωπο

Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε την γέννηση
του μικρού μας μωρού.

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

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
συστήσουμε... το νέο αγοράκι/κοριτσάκι μας.

हमारे परिवार में एक नया सदस्य जुडा है.

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς μέσω κάρτας με φωτογραφία του μωρού

Εύχομαι η κάθε μέρα που θα ξημερώνει για το
παιδάκι μας να είναι γεμάτη χαρά και ευτυχία.

घर के आँगन में अब नन्हे पैर दौडेंगे

Καθημερινή φράση που χρησιμοποιείται από τους γονείς για την ανακοίνωση της γέννησης ενός μωρού.

Είμαστε πανευτυχείς και ευγνώμονες για την
γέννηση του μωρού μας.

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

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Είμαστε περήφανοι να ανακοινώσουμε το
νεότερο μέλος της οικογένειας μας...

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

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Είμαστε πανευτυχείς να ανακοινώσουμε την
άφιξη του γιου/της κόρης μας.

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

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Αρραβώνας
eλληνικά Χίντι
... και ... έχουν αραββωνιαστεί ... की सगाई... के साथ हो रही है.

Ανακοίνωση αρραβώνα
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... είναι ευτυχείς να ανακοινώσουν τον
αρραβώνα τους.

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

Ανακοίνωση αρραβώνα

Είμαστε ευτυχείς να ανακοινώσουμε τον
αρραβώνα του... και της... .

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

Ανακοίνωση αρραβώνα

Ο κύριος και η κυρία..., ανακοινώνουν τον
αρραβώνα της κόρης τους, ..., με τον..., γιο
του κύριου και της κυρίας... . Ο γάμος θα γίνει
τον Αύγουστο.

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

Παραδοσιακή ανακοίνωση αρραβώνα μέσω των γονέων της μέλλον αρραβωνιασμένης

Ελάτε και διασκεδάστε μαζί μας στο πάρτι
αρραβώνα του... και της... για να γιορτάσουμε
μαζί τον αρραβώνα τους.

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

Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Είσαστε ευπρόσδεκτοι να παραστείτε στο
πάρτυ αρραβώνων του... και της... στις... .

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

Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γάμος
eλληνικά Χίντι
Είμαστε ευτυχείς να ανακοινώσουμε τον γάμο
του... και της... .

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

Ανακοίνωση γάμου

Η δεσποινίδα... θα γίνει σύντομα κυρία... मान्यवर, हमारी सुपुत्री ... का ... के सुपुत्र... के साथ विवाह के शुभ
अवसर पर आपकी परिवार सहित उपस्थिती प्रार्थनीय है.

Ανακοίνωση του γάμου μιας γυναίκας

Ο κύριος... και η κυρία... είναι ευτυχείς να σας
προσκαλέσουν στον γάμο τους. Είσαστε
ευπρόσδεκτος/η να έρθετε και να απολαύσετε
αυτή την ξεχωριστή μέρα μαζί τους.

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

Ανακοίνωση γάμου από το ζευγάρι που παντρεύεται
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Ο κύριος και η κυρία... επιθυμούν την
παρουσία σας στο γάμο του παιδιού τους
στις...

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

Πρόσκληση γάμου από τους γονείς της νύφης / του γαμπρού

Έπαιξες σημαντικό ρόλο στην ζωή τους, ο...
και η... θα ήθελαν να σε προσκαλέσουν στον
γάμο τους στις...

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

Πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σε στενούς φίλους

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Ειδικές Εκδηλώσεις
eλληνικά Χίντι
Θα ήταν χαρά μας αν ερχόσασταν μαζί μας
στην εκδήλωση... στις...

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

Πρόσκληση σε συγκεκριμένη εκδήλωση μια συγκεκριμένη μέρα και χρόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο

Ζητάμε την χαρά της παρέας σας στο δείπνο
μας απόψε για να εορτάσουμε μαζί...

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

Πρόσκληση σε δείπνο με εξηγήσεις

Είσαστε εγκάρδια ευπρόσδεκτοι στο... ... के लिए आपका सादर स्वागत है.
Επίσημη πρόσκληση σε επίσημη εκδήλωση. Χρησιμοποιείται συνήθως για δείπνα εταιριών

Οργανώνουμε ένα πάρτι μεταξύ φίλων για να
γιορτάσουμε... και θα είμασταν ευτυχείς αν
ερχόσασταν.

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

Επίσημη πρόσκληση στενών φίλων σε σημαντική κοινωνική εκδήλωση

Θα χαιρόμασταν πάρα πολύ αν ερχόσουν. हमें बड़ी खुशी होगी अगर आफ आएंगे
Πρόσκληση για μια ειδική περίσταση, ταυτόχρονα τονίζοντας τη χαρά της συμμετοχής

Έλα στο... για... αν έχεις όρεξη. क्या तुम... के दिन.. समय मुझे मिल सकते हो?
Ανεπίσημη πρόσκληση σε φίλους
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