
 
Event Report 

 

Event: E-Waste Pledge under EBSB club in the month of February 2020. 

 

Date: 15
th

 February 2020 

 
Institution: Sri Manakula Vinayagar College, Puducherry 

 

In the Month of February under the EBSB club “E-Waste se Raksha, Swachhta hi Suraksha” 
 
      Pledge on E-Waste 

I will recycle my electronics products to the extent possible and dispose of my E-Waste 

responsibly. 

I will initiate the quest for E-Waste management with myself, my family, my locality, my village 

and my workplace. 

I will use environment-friendly electronic gadgets and devices. 

I will spread awareness about E-Waste management to protect the human health and 

environment. 

I will work towards making India E-Waste free. 

I will endeavour to find ways that will transform 'Waste to Wealth'. 

I will encourage 100 other people to take this pledge which I am taking today. 

I will propagate the message ‘E-Waste se Raksha, Swachhta hi Suraksha’ in villages, towns and 

cities. 

                                                                                      
  
 



Gujarati Script of the pledge 
 
Since the official language of our paired Union Territory, Daman is Gujarati, the Gujarati version 

of the pledge is given below. 
 
 

ઇ કચયો પ્રતિજ્ .ા  
 

હ ું ભ ય  ઇરેક્ટ્રોતનક્ટ્સ ઉત્ દનોને ળક્ય અંળે રયસ મકર કયીળ અને ભ ય  ઇ-લેસ્ટનો 
જલ ફદ યીપલૂવક તનક ર કયીળ. 
હ ું ઇ-લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટની ખોજ ભ યી, ભ ય  ક ટ ુંફ, ભ યો તલસ્િ ય, ભ ર ું ગ ભ અન ેભ ય  ક મવસ્થ સ થે 
ળરૂ કયીળ. 
હ ું મ વલયણન ેઅન કૂ ઇરેક્ટ્રોતનક ગેજેટ્સ અને ઉકયણોનો ઉમોગ કયીળ. 
હ ું ભ નલ આયોગ્મ અને મ વલયણને સ યક્ષિિ ય ખલ  ભ ટે ઇ-લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ તલળે જાગતૃિ 
પેર લીળ. 
હ ું બ યિન ેઇ-લેસ્ટ ફ્રી ફન લલ  િયપ ક ભ કયીળ. 
હ ું એલ  ભ ગો ળોધલ નો પ્રમત્ન કયીળ કે જે 'લેસ્ટ ટ  લેલ્થ' ન ું રયલિવન કયળે. 
હ ું આજે અન્મ 100 રોકોને આ પ્રતિજ્ takeા  રેલ  પ્રોત્સ રિિ કયીળ. 
હ ું ગ ભડ ું, નગયો અને ળિયેોભ ું ‘ઇ-લેસ્ટ સે યિ , સ્લચ્છિ  િી સ યિ ’ સુંદેળનો પ્રચ ય કયીળ. 
 
 
   
 

 


