Embassy of India
Muscat
PRESS RELEASE
‘Community Service Fortnight / Sewa Utsav’
‘Celebration Through Service’
The ideal of community service is ingrained in Indian culture. Indian
communities world over contribute to the peace, harmony and prosperity of their
respective host societies and enthusiastically participate in community service
activities. The distinguished Indian community in Oman also actively organizes
community service events to contribute to the welfare of their Omani brothers
and sisters.
As Indian community worldwide celebrates 75 glorious years of India’s
independence under ‘Azadi ka Amrit Mahotsav’ with pride and joy, Embassy of
India, Muscat has decided to celebrate this momentous occasion through
community service.
The Embassy of India in association with Indian Social Club Oman is
organizing several activities under ‘Community Service Fortnight’ or ‘Sewa Utsav
2022’ to contribute to the local community during the holy month of Ramadan.
The Sewa Utsav is inspired by the noble spirit of the holy month of Ramadan
including spiritual refection and helping others as well as the core Indian value
of serving humanity. It is an initiative of the Indian community under the aegis
of the Embassy to express gratitude and contribute to the local society in a
positive way.
Several activities have been planned during 31 March to 16 April 2022 under
Sewa Utsav with the support of government of the Sultanate of Oman.
The Sewa Utsav will commence with a ‘Happinezz workshop’ for Children with
Special Needs. The program will focus on the need to pursue inclusive education
to look after the interests and well being of children with special needs and
highlight the important work being done in this regard by the Care & Special
Education (CSE), a centre run with the support of Indian schools in Oman at the
Indian School Muscat.

A Mega Blood Donation Camp organized in association with Ministry of Health
of Oman will be inaugurated on April 2, 2022 with the target of collecting at least
1000 units of blood. This will hopefully be a useful contribution to the health
system of Oman during the holy month of Ramadan.
Children of Indian schools in Oman will enthusiastically participate in 3
activities on environment protection namely - a Tree Plantation Drive, Beach
Cleaning, Wadi (Valley) Cleaning (at 5 different locations each).
In addition to the above, a Free Health checkup & Consular camp will be
organized for blue collar workers.
Indian community members will also actively participate in a Mega Donation
drive organized in collaboration with the Dar Al Atta foundation with support of
Ministry of Social Development.
The schedule of the activities under ‘Sewa Utsav’ is as under.
Sr.
Activity
Date
No.
1
‘Happinezz workshop’ for children with special 31 March 2022
needs.
2
Tree Plantation
31 March 2022
3
Consular cum Health Camp for expatriate 1st April 2022
workers
4
Mega Blood Donation Drive
2nd April and 09-15th
April 2022
5
Beach Cleaning
8th April 2022
6
Wadi (Valley) Cleaning
9th April 2022
7
Mega Donation Drive
13th April 2022
8
Book Release - Atmasiddhi Shashtra (Six 16th April 2022
spiritual truths of the soul)
‘Sewa Utsav’ is an opportunity for the Indian community to join hands and
contribute to the local Omani society. It is hoped that this event, commemorating
75 glorious years of India’s independence, will deepen and strengthen the
fraternal bonds of friendship between Indian and Omani people.
*****
30 March 2022
Muscat

السفارة الهندية -مسقط
نشرة إعالمية
"أسبوعين لخدمة املجتمع /سيوا أوتساف"
"االحتفال من خالل الخدمة"
إن املثل األعلى لخدمة املجتمع متأصل في الثقافة الهندية .تساهم املجتمعات الهندية في جميع أنحاء العالم من أجل السالم
والوئام واالزدهار في املجتمعات املضيفة الخاصة بهم وتشارك بشكل حماس في أنشطة خدمات املجتمع .كما تقيم الجالية
الهندية املتميزة في سلطنة عمان بنشاطات وفعاليات خدمة املجتمع مساهمة في رفاهية إخوانهم وأخواتهم العمانيين.
ً
بينما تحتفل الجالية الهندية في جميع أنحاء العالم بمرور ً 75
مجيدا على استقالل الهند بعنوان "آزادي كا أمريت
عاما
ماهوتساف" بكل فخر وسعادة قررت السفارة الهندية بمسقط االحتفال بهذه املناسبة املهمة بواسطة خدمة املجتمع.
تقيم السفارة الهندية بالتعاون مع النادي اإلجتماعي الهندي بسلطنة عمان العديد من األنشطة والفعاليات تحت عنوان
"أسبوعين لخدمة املجتمع" أو "سيوا أوتساف  "2022للمساهمة في املجتمع املحلي خالل شهر رمضان املبارك.
إن "سيوا أوتساف  "2022مستوحى من الروح النبيلة لشهر رمضان املبارك بما في ذلك التفكر الروحي ومساعدة اآلخرين
باإلضافة إلى القيمة الهندية األساسية للخدمة اإلنسانية .إنها مبادرة من الجالية الهندية تحت رعاية السفارة للتعبير عن
االمتنان واملساهمة في املجتمع املحلي بطريقة إيجابية.
تم التخطيط للعديد من األنشطة خالل الفترة من  31مارس إلى  16أبريل  2022م في إطار "سيوا أوتساف" بدعم من حكومة
سلطنة عمان.
سوف يبدأ "سيوا أوتساف" "بورشة عمل السعادة" لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة .سيركز البرنامج على الحاجة إلى
متابعة التعليم الشامل لرعاية اهتمامات ورفاهية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وتسليط الضوء على العمل املهم الذي
تقوم به في هذا الصدد مؤسسة الرعاية والتعليم الخاص ( – )CSEمبادرة تعمل بدعم من املدارس الهندية في عمان بمقر
املدرسة الهندية بمسقط.
سيتم افتتاح حملة كبرى للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة بسلطنة عمان في  2أبريل  2022م بهدف جمع ما ال يقل عن
 1000وحدة من الدم .نأمل أن تكون هذه املبادرة مساهمة مفيدة للنظام الصحي في سلطنة عمان خالل شهر رمضان املبارك.

سوف يشارك أطفال املدارس الهندية في سلطنة عمان بحماس في ثالث أنشطة حول حماية البيئة وهي :حملة زراعة شتالت
األشجاروتنظيف الشاطئ وتنظيف الوادي (في  5مواقع مختلفة لكل منها).
عالوة ما ذكر إلى أعاله سوف يقام فحص صحي مجاني ومعسكرقنصلي للعاملين من ذوي الياقات الزرقاء.
سوف يشارك أفراد املجتمع الهندي بنشاط في الحملة الضخمة للتبرع التي يتم تقام بالتعاون مع مؤسسة دار العطاء وبدعم
من وزارة التنمية االجتماعية.
وفيما يلي الجدول الزمني لألنشطة والفعاليات تحت عنوان "سيوا أوتساف":
ت
1
2
3
4

النشاط
"ورشة السعادة" لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
التشجير
معسكر صحي قنصلي للعمال الوافدين
حملة التبرع بالدم الكبرى

5
6
7
8

تنظيف الشاطئ
تنظيف الوادي
حملة التبرع الضخمة
تدشين كتاب  -أتماسيدي شاسترا (ست حقائق روحية عن النفس)

التاريخ
 31مارس 2022م
 31مارس  2022م
 1أبريل  2022م
 2أبريل  2022م ومن  9إلى 15
أبريل  2022م.
 8أبريل  2022م
 9أبريل  2022م
 13أبريل  2022م
 16أبريل  2022م

إن "سيوا أوتساف" فرصة للجالية الهندية للتعاون واملساهمة مع املجتمع العماني املحلي .ومن املتوقع أن يؤدي هذا الحدث
ً
الذي يصادف ذكرى ً 75
مجيدا على استقالل الهند إلى تعميق وتقوية أواصر الصداقة األخوية بين الشعبين الهندي
عاما
والعماني.
*****
 30مارس  2022م
مسقط

