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‘Community Service Fortnight / Sewa Utsav’  

Celebration Through Service 

 

Inauguration of Sewa Utsav and Happinezz Workshop 

 

The inauguration of the two week long Sewa Utsav being organized by the 

Embassy in association with Indian Social Club (ISC) was held during the special 

‘Happinezz Workshop’ for children with special needs as a part of ‘Sewa Utsav’ 

under ‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’.  

 

 The event was graced by Her Highness Sayyida Hujaija Al Said, 

Chairperson, Association for the Welfare of Handicapped Children as Chief Guest 

and Shri Suresh Virmani as Guest of Honor. The stars for the event were children 

from Care & Special Education (CSE) as the program was organized to focus on 

the need of inclusive education and highlight the important work being done in this 

regard by CSE. Committee members and teachers from CSE, parents and ISC 

members also participated in the event.   

 

 The event started with the welcome of Chief Guest and Guest of Honor by 

Ambassador Amit Narang and Madam Divya Narang. Ambassador in his address 

spoke about the world wide celebration being done to commemorate 75 years of 

India’s independence under ‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’ and the unique celebration 

being organized in Oman by the Indian community under the aegis of Embassy 

through serving the local community under Sewa Utsav. Ambassador mentioned 

that Sewa Utsav is inspired by the common cultural ethos between both the 

countries, especially noble ideas of holy month of Ramadan and core Indian value 

of serving the humanity. 

 

 A special message from Shri V. Muraleedharan, Honorable Minister of State 

for External Affairs of India was played during the event. The honorable Minister 

commended the Indian community for the noble initiative and expressed thanks to 



Oman government for extending full support. He added that selfless service 

promotes harmony and brotherhood and the Sewa Utsav will further enhance 

friendly ties between India and Oman. The honorable Minister also conveyed 

thanks to His Majesty Sultan Haitham Bin Tarik and government and people of 

Oman for gracious support to the Indian community including during COVID 

pandemic.           

 

 A video on the activities of CSE was shown to increase awareness about 

the challenges faced by children with special needs and the wonderful work being 

done by  CSE. Many entertaining activities were organized during the event to 

entertain the young invitees from CSE, including a magic show, dance 

performances, music performance and live painting by children. The children also 

showcased their talent with two beautiful dance performances. 

 

 The event concluded with presentation of mementos to children by 

Ambassador sir and madam. The participation by children from Care & Special 

Education (CSE) supported by Indian Schools in Oman added extra energy and 

joy to the auspicious start of the Sewa Utsav.    
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 مسقط  - ةالهنديالسفارة 

 

 نشرة إعالمية 

 

 " سيوا أوتساف /خدمة املجتمع  اسبوعين ل"

 الخدمةعبر  االحتفال 
 

 ورشة عمل السعادة  و  "سيوا أوتساف" افتتاح 

 

تدشين   ل"تم  املجتمع  اسبوعين  أوتساف   / خدمة  النادي  الهندية  السفارة  تقيمه  الذي    "سيوا  مع  بالتعاون 

" الخاصة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة كجزء من "سيوا  السعادةشة عمل  االجتماعي الهندي خالل "ور 

 ".ماهوتساف   مريتأأوتساف" تحت إشراف "آزادي كا 

 

هذا الحدث  جمعية رعاية األطفال املعوقين    ةرئيس   -صاحبة السمو السيدة حجيجة آل سعيد  تفضلت  وقد  

الفاضل/  رئيس ي  الضيف  الكبصفتها   فيرماني  بحضور  الحدث  الضيف    -سوريش  هذا  نجوم  كان  هم  شرف. 

( حيث تم تنظيم البرنامج للتركيز على الحاجة إلى التعليم  CSEالرعاية والتعليم الخاص )مؤسسة  األطفال من  

في هذا الصدد. كما شارك في الحدث أعضاء  املؤسـسة به تقوم الشامل وتسليط الضوء على العمل املهم الذي 

و  )مؤسسة  ن  مواملعلمات  علمون  املاللجنة  الخاص  والتعليم  وأعضاء  (  CSEالرعاية  األمور  النادي  وأولياء 

 . اإلجتماعي الهندي 

 

قبل  وقد   من  الشرف  الرئيس ي وضيف  الضيف  باستقبال  الحدث  نار   / السفيرسعادة  بدأ  سفير    –نغ  أميت 

والفاضلة حرمه    جمهورية السلطنة  لدى  نارنالهند  في خطابه عن  سعادة  تحدث  و .  غديفيا  االحتفال  السفير 

تسف" واالحتفال  هو "آزادي كا أمريت مبعنوان  عاًما على استقالل الهند    75حتفال مرور  يقام إل العاملي الذي  

عمان تحت رعاية السفارة من خالل خدمة املجتمع املحلي تحت  سلطنة  في    ةالهنديالجالية  نظمه  تالفريد الذي  

ستوحاة من الروح الثقافية املشتركة بين البلدين  م  "سيوا أوتساف" . وذكر السفير أن "سيوا أوتساف الشعار "

 لخدمة اإلنسانية.ل األفكار النبيلة لشهر رمضان املبارك والقيمة الهندية األساسية بوخاصة 

 



من  عرض  و  رسالة خاصة  الحدث  موراليدهاران  معالي  خالل  الخارجية    -في  للشؤون  الدولة  بالحكومة  وزير 

. وأشاد معالي الوزير الجالية الهندية باملبادرة النبيلة وشكر الحكومة العمانية على تقديم الدعم الكامل  يةالهند

ستزيد من تعزيز العالقات    "سيوا أوتساف"أن الخدمة املتفانية تعزز االنسجام واألخوة وأن  قائال  لها. وأضاف  

جاللة السلطان هيثم  حضرة صاحب الوقر الشكر لالوزير املمعالي  كما نقل    الودية بين الهند وسلطنة عمان.  

بما في  للجالية الهندية  على دعمهم الكريم    احكومة وشعبسلطنة عمان  و املعظم حفظه هللا ورعاه  بن طارق  

 ذلك أثناء تفش ي جائحة كوفيد.

 

اجهها  لزيادة الوعي بالتحديات التي يو (  CSEالرعاية والتعليم الخاص )مؤسسة  تم عرض فيديو عن أنشطة  كا  

. تم  (CSEالرعاية والتعليم الخاص )مؤسسة  األطفال ذوي االحتياجات الخاصة والعمل الرائع الذي يقوم به  

الرعاية والتعليم  مؤسسة  تنظيم العديد من األنشطة الترفيهية خالل الحدث للترفيه عن املدعوين الشباب من  

لألطفال. كما أظهر  مباشر  ورسم    وأداء موسيقي   اتبما في ذلك عرض سحري وعروض رقص(  CSEالخاص )

 األطفال مواهبهم من خالل عرضين رقصين جميلين.

 

بتقديم   الفعالية  قبل  ية  تذكار هدايا  واختتمت  من  حرمهالسفير  سعادة  لألطفال  أضافت  وقد  .  والفاضلة 

مزيًدا    ( بدعم من املدارس الهندية في سلطنة عمانCSEالرعاية والتعليم الخاص ) مؤسسة  مشاركة األطفال من  

 . "سيوا أوتساففعاليات " من الطاقة والبهجة إلى البداية امليمونة ل
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