
Vice President of India visited the UAE to convey 
condolences on passing away of HH Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan 
May 15, 2022 

ஷேக் கலீஃபா பின் சயீத ்அல் நஹ்யான் மறைவுக்கு இரங்கல் 

தெரிவிக்க ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் சென்ற இந்திய துணை 

ஜனாதிபதி 

மே 15, 2022 

 

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் முன்னாள் ஜனாதிபதியும் அபுதாபி ஆட்சியாளருமான ஷேக் 

கலீஃபா பின் சயீத் அல் நஹ்யானின் சோகமான மறைவுக்கு இந்திய அரசின் சார்பில் 

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் தலைமைக்கு இரங்கல் தெரிவிக்க 15 மே 2022 அன்று துணை 

ஜனாதிபதி திரு எம். வெங்கையா நாயுடு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு விஜயம் செய்தார்.  

 

இன்று நண்பகல் அபுதாபியில் தரையிறங்கிய துணை ஜனாதிபதி நேராக முஷ்ரிப் 

அரண்மனைக்குச் சென்று, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 

ஜனாதிபதி ஷேக் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யான், அரச குடும்பத்தினர் மற்றும் ஐக்கிய 

அரபு எமிரேட்ஸின் முழுத் தலைமைக்கும் ஆறுதல் கூறினார். 

 

குடியரசுத் தலைவர் ஸ்ரீ ராம்நாத் கோவிந்த் மற்றும் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி 

ஆகியோரின் இரங்கலைத் தெரிவித்த குடியரசுத் துணைத் தலைவர், இந்த கடினமான 

நேரத்தில் இந்தியாவும் அதன் மக்களும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸுக்கு ஆதரவாக 

நிற்கிறார்கள் என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்தினார். 

 

ஷேக் கலீஃபா பின் சயீத் அல் நஹ்யானின் தலைமையில், இரு நாட்டு மக்களின் பரஸ்பர 

நன்மைக்காக இந்தியா-ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் உறவுகள் பெரிதும் 

செழுமையடைந்ததையும், ஷேக் கலீஃபா ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் உள்ள பெரிய இந்திய 

சமூகத்தின் மீது விதிவிலக்கான அக்கறை எடுத்துக்கொண்டதையும் துணை ஜனாதிபதி 

அன்புடன் நினைவு கூர்ந்தார். அவரை உயர்வாகக் கருதியவர். 

 

முன்னதாக, வெளிவிவகார அமைச்சர் டாக்டர். எஸ். ஜெய்சங்கர் இந்தியாவின் இரங்கலைத் 

தெரிவிக்க 14 மே 2022 அன்று புது தில்லியில் உள்ள ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் 

தூதரகத்திற்குச் சென்றார். இந்தியாவிலும்  14 மே 2022 அன்று தேசிய துக்க தினமாக 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் மூன்றாவது அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஷேக் முகமது 

அவர்களுக்கு தனது வாழ்த்துக்களையும் துணை ஜனாதிபதி தெரிவித்தார.் அவரது 

கவனிப்பு மற்றும் தலைமையின் கீழ், இரு நாடுகளும் புதிய மற்றும் பல்வேறு 



பகுதிகளில் தங்கள் வரலாற்று மற்றும் விரிவான மூலோபாய உறவை தொடர்ந்து 

முன்னெடுத்துச் செல்லும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் கூறினார். 

 

துணை ஜனாதிபதியுடன் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிற்கான இந்திய தூதர், துணை 

ஜனாதிபதியின் செயலாளர், இணை செயலாளர் (வளைகுடா) மற்றும் இந்திய 

அரசாங்கத்தின் பிற மூத்த அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர். 

 

அபுதாபி  

மே 15, 2022 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 
 


