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గౌరవనీయ షేక్ ఖలీఫా బిన్ జాయదె్ అల్ నహ్యాన్ మరణంప ై 
సంతాపాన్ని తెలియజేడాన్నకి యూఏఈన్న సందర్శంచిన భారత 
ఉప రాష్్టరపతి 

మే 15, 2022 
 

యున ైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) మాజీ అధ్యక్షుడు మరియు అబుధాబి దేశాధినేత గౌరవనీయ 
షేక్ ఖలీఫా బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యయన్ విషాద మరణంప ై భారత ప్రభుతవం తరఫున యూఏఈ 
నాయకత్ావనికి సంత్ాపానిి త్ెలియజేయడానికి, 2022 మే 15న ఉప్ రాష్్టరప్తి శ్ర ీఎం. వ ంకయయ 
నాయుడు యూఏఈని సందరిశంచారు. 
 
యూఏఈలో ఈ రోజు మధాయహ్ిం అడుగుప టట్న ఉప్ రాష్్టరప్తి నేరుగా ముషరరఫ్ పాయలెస కు వ ళి్ల, 
యూఏఈకి కొతతగా ఎనిిక ైన అధ్యక్షుడు గౌరవనీయ షేక్ మహ్మమద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యయన్ కు, రాజ 
కుట ంబానికి అలాగే మొతతం యూఏఈ నాయకత్ావనికి తన సంత్ాపానిి త్ెలియజేశారు. 
 
రాష్్టరప్తి శ్ర ీరామ నాథ్ కోవింద్ మరియు ప్రధాన మంతిర శ్ర ీనరేందర మోదీ తరఫున కూడా ఉప్ రాష్్టరప్తి 
సంత్ాపానిి త్ెలియజేశారు అలాగే ఈ కిిష్్ట సమయంలో భారత్ మరియు తమ దేశ ప్రజలు యూఏఈకి 
అండగా ఉంటారని ఆయన ప్ునరుదాా టటంచారు. 
 
గౌరవనీయ షేక్ ఖలీఫా బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యయన్ నాయకతవంలో భారత్-యూఏఈ సంబంధాలు ఇరు 
దేశాల ప్రజల ప్రసపర ప్రయోజనాల కోసం బాగా వృదిి  చెందాయని ఉప్ రాష్్టరప్తి గురుత  చేసుకునాిరు. 
అలాగే యూఏఈలో భారీ సంఖయలో ఉని భారతీయ పౌరుల ప్టి ఆయన అసాధారణమ ైన శదిీ 
తీసుకునాిరు, అందుకే భారతీయులకు ఆయనంటే ఎనలేని గౌరవం. 
 
అంతకితీం, భారత్ తరఫున సంత్ాపానిి వయకతం చేయడానికి 2022 మే 14న విదేశ్ర వయవహ్యరాల మంతిర 
డా. ఎస. జ ైశంకర్ నయయఢిలిీలోని యూఏఈ రాయబార కారాయలయానిి సందరిశంచారు. 2022 మే 14న 
భారత్ జాతీయ సంత్ాప్ దినానిి కూడా పాటటంచంది. 
 



యూఏఈ మూడవ అధ్యక్షుడిగా ఎనిిక ైన గౌరవనీయ షేక్ మహ్మమద్ కు ఉప్ రాష్్టరప్తి తన 
అభినందనలను కూడా త్ెలిపారు. ఆయన సంరక్షణ మరియు నాయకతవంలో, ఇరు దేశాలు సరికొతత  
ఇంకా వ ైవిధ్యమ ైన రంగాలోి  తమ చరిత్రా తమక, సమగ ీవయయహ్యతమక సంబంధాలను ముందుకు 
తీసుక ళి్డానిి కొనసాగిసాత యని ఉప్ రాష్్టరప్తి పేరకొనాిరు. 
 
ఈ ప్రయటనలో ఉప్ రాష్్టరప్తి వ ంట యూఏఈలోని భారతీయ రాయబారి, ఉప్ రాష్్టరప్తి స కటీరీ, జాయంట్స 
స కటీరీ (గల్్) ఇంకా భారత ప్రభుత్ావనికి చెందిన ఇతర సీనియర్ అధికారులు ఉనాిరు. 
 
అబుధాబి 
మే 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. 
 


