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ਮਹਾਮਹਿਮ ਸੇ਼ਖ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 
ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ UAE ਦਾ ਦੌਰਾ  

15 ਮਈ, 2022 

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ. ਵਂੈਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 15 ਮਈ 2022 ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ 
ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸੇ਼ਖ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ 
ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ 'ਤੇ UAE ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫਂੋ 
ਸੰਵੇਦਨਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ UAE ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।  

 

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਮੁਸ਼ਰਿਫ ਪੈਲੇਸ ਗਏ ਅਤੇ 
UAE ਦੇ ਨਵਂੇ ਚੁਣ ੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੇ਼ਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜਾਏਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ, ਸ਼ਾਹੀ 
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ UAE ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 

 

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ 
ਮੋਦੀ ਵੱਲਂੋ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਇਸ 
ਔਖੇ ਸਮਂੇ ਦੌਰਾਨ UAE ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। 

 

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੜ ੇਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸੇ਼ਖ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ 
ਜਾਏਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ-UAE ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇ਼ਖ ਖਲੀਫਾ ਨੇ UAE ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਡ ੇ
ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ 
ਸਨਮਾਨ ਸੀ। 

 



ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ ਼ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 14 ਮਈ, 2022 ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 
ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖ ੇ UAE ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਭਾਰਤ ਨੇ 14 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

 

ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ UAE ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜਂੋ ਚੁਣ ੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੇ਼ਖ ਮੁਹੰਮਦ ਨੰੂ 
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ 
ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇ ਂਦੇਸ਼ ਨਵਂੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ 
ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦ ੇਰਹਿਣਗੇ। 

 

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ UAE ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ 
ਸਕੱਤਰ (ਖਾੜੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

 

ਅਬੂ ਧਾਬੀ 

15 ਮਈ, 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. 

 
 


