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‘Community Service Fortnight / Sewa Utsav’  

Celebration Through Service 

 

Tree Plantation Drive   

 

Let us join hands to save our environment! 

 

A tree plantation drive was organized by the Embassy of India in association with 

Environment Authority on 31 March 2022 at Rustaq as a part of Community Service 

Fortnight or Sewa Utsav. The Sewa Utsav is being organized under ‘Azadi ka Amrit 

Mahotsav’ to celebrate 75 glorious years of India’s independence in a unique way and 

serve the local community. 

 

 Embassy officials, Environment Authority officials, volunteers from Indian Social 

Club and teachers & students from Indian Schools in Oman participated with great 

enthusiasm in the tree plantation drive. All the participants were briefed on the Sewa 

Utsav which is inspired by the noble spirit of the holy month of Ramadan as well as the 

core Indian value of serving humanity by Embassy officials. The participants were also 

briefed on the conservation activities being organized by Environment Authority and the 

need of environment conservation for sustainable development and averting climate 

change. 

 

 Ambassador Amit Narang stated that, “we are thankful to the Environment 

Authority for extending support for the tree plantation drive and I am sure it will help in 

enhancing sensitivity towards the environment conservation in all the students and 

participants”. The tree plantation drive also contributed to the efforts of Environment 

Authority to plant ten million trees in Oman.  

 

***** 

31 March 2022 

Muscat 

  



 مسقط - السفارة الهندية

 نشرة إعالمية

 "سيوا أوتساف /خدمة المجتمع اسبوعين ل"

  الخدمةعبر االحتفال 

 

 حملة زراعة شتالت األشجار 

 

 دعونا نتكاتف إلنقاذ بيئتنا!

 

مارس  31األشجار بالتعاون مع هيئة البيئة في شتالت حملة لزراعة أقامت السفارة الهندية بمسقط 

سيوا أوتساف" والتي تقيمها في  /خدمة المجتمع سبوعين لأفي الرستاق كجزء من "م  2022

عاًما مجيدًا على استقالل الهند بطريقة  75" لالحتفال بمرور أزادي كا أمريت مهوتسف"إطار 

 فريدة وخدمة المجتمع المحلي.

 

متطوعون من النادي الهيئة البيئة ون من مسؤولوالوالهندية السفارة من  نمسؤولوالشارك وقد 

عمان بحماس سلطنة طالب من المدارس الهندية في الووالمعلمات معلمون الاالجتماعي الهندي و

جميع المشاركين بإيجاز السفارة من  نمسؤولووقد قام الاألشجار. ستالت كبير في حملة زراعة 

المستوحى من الروح النبيلة لشهر رمضان المبارك وكذلك القيمة الهندية سيوا أوتساف" على "

هيئة تقيمها التي  ةفظاحمأنشطة ال نالمشاركين عقاموا بإيجاز لخدمة اإلنسانية. كما لاألساسية 

 .ير المناخيتغيالالبيئة وضرورة الحفاظ على البيئة من أجل التنمية المستدامة وتجنب 

 

تقديم الدعم لحملة زراعة على لهيئة البيئة شاكرين قائالً: "نحن  غت نارنالسفير أميسعادة صرح 

تساعد في تعزيز الحساسية تجاه الحفاظ على البيئة لدى وف األشجار وأنا متأكد من أنها سشتالت 

جميع الطالب والمشاركين". كما ساهمت حملة زراعة األشجار في جهود هيئة البيئة لزراعة 

 ي سلطنة عمان.عشرة ماليين شجرة ف
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