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பாதசாரிகள் அதிக�ள்ள நம் ேதசத்தில், நாட்�ன் பாதசாரிக�க்கான சாைல
பா�காப்ப� மதிப்ப�ீகள் திைகக்க ைவக்கிற�. 2020 ஆம் ஆண்�ல் மட்�ம் 23,483
பாதசாரிகள் இறந்�ள்ளனர் (மத்திய சாைல, ேபாக்�வரத்� மற்�ம்
ெந�ஞ்சாைலகள் அைமச்சர், தி�. நிதின் கட்கரி ராஜ்யசபாவில் அளித்த அறிக்ைக).

இந்த கவைலக்கிடமான ேபாக்�க்� நம்ம ெசன்ைனய�ம் விதிவிலக்கல்ல என்பைத
ெசன்ைனயின் சாைலகளில் நடக்க �யற்சிக்�ம் அைனவ�ம் ஒப்ப�க்ெகாள்வார்கள்.
ேபாக்�வரத்� இைட�� (நைடபாைதகளில் நடக்�ம்ேபா�ம் �ட!)
ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நைடபாைதகளில் ேபச்�வார்த்ைத நடத்�வ� �தல்
சாைலகைளக் கடப்ப� வைர (ெப�ம்பா�ம் நான்� வழிச்சாைலகள் அதிேவகமான
ேபாக்�வரத்�!) - பாதசாரிக�க்� இ� க�னமான சாைல. இன்�ம் �ல்லியமாக,
பாதசாரிக�க்� இ� ஒ� ெகா�ய சாைல. இைத ஆதரிப்பதற்� ஏராளமான தரவ�கள்
உள்ளன: OMR சாைலயில் மட்�ம் ஆண்�க்� 34 பாதசாரிகள் இறக்கின்றனர். இந்த
இறப்ப�களில் 90% பாதசாரிகள் சாைலையக் கடக்க �யல்பவர்கள் (கிேரட்டர்
ெசன்ைன ேபாக்�வரத்� காவல்�ைற, 2019).

பாதசாரிகள் �ட்டெநரிசல் மற்�ம் மா�பாட்ைடக் �ைறப்பதில் �க்கிய
பங்களிக்கிறார்கள் என்பைத நாம் �க்கியத்�வப்ப�த்த தவ�கிேறாம். மாறாக,
நாம் அவர்கைள இரண்டாம் தர ��மக்களாகப் பார்க்கிேறாம் தனியார்
ேபாக்�வரத்� வசதி வாய்ப்ப�கைள பயன்ப�த்த��யாத மக்களாக அவர்கள்
இ�க்கலாம். உண்ைமயில், பா�காப்பான நைடப்பயணத்ைத ஊக்�விப்பதன்
�லம் நகரத்ைத வாழக்��யதாக மாற்ற ��ய�ம்' என்� �மனா நாராயண், �த்த
ஆராய்ச்சியாளர், சிட்�சன் கன்ஸ்�மர் அண்ட் சிவிக் ஆக்�ன் ��ப் �றினார்.



ேதசிய பாதசாரிகள் மாநா� (SUM NET இந்தியாவால் ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட�)
பாதசாரிக�க்� பா�காப்பான மற்�ம் �வாரஸ்யமாக நைடபயிற்சி
உள்கட்டைமப்ைப வழங்�ம் ேதசிய பாதசாரி ெகாள்ைகைய உ�வாக்�வைத
ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. இைத ேநாக்கி, மாநா� பல்ேவ� பாதசாரி
��க்கைள - வி� மற்�ம் �ைறசாரா ெதாழிலாளர்கள், �த்த ��மக்கள் மற்�ம்
�ழந்ைதகள், மற்�ம் மாற்�த்திறனாளிகள், ச�க ��க்கள், நகர்ப்ப�ற
வ�வைமப்பாளர்கள், ஆர்வலர்கள், ேபாக்�வரத்� திட்டமி�பவர்கள், அர�
அதிகாரிகள், ஊடகங்கள் மற்�ம் தனிநபர்கைள ஒன்றிைணத்� வ�வான
ெகாள்ைகைய  உ�வாக்�வதற்காக கலந்�ைரயாடைல ேமற்ெகாண்ட�.

சிறப்ப�ைரயாற்றிய தி�மதி சாந்தா ஷீலா நாயர், IAS (ஓய்வ�) �றிப்பாக
நைடப்பயிற்சியின் ஆேராக்கிய நன்ைமகைள நமக்� வலிய��த்தினார்.
'நைடபாைதக்கான இடத்�க்� பாதசாரிக�டன் ேபாட்� ேபாட்�க்ெகாண்�
ெத�ேவார வியாபாரிகைளப் பார்க்கிேறாம். உண்ைமயில், உள்�ர்
ெபா�ளாதாரத்தில் ெத�ேவார வியாபாரிகளின் பங்களிப்ப� கணிசமான�. ேம�ம்
அவர்கள் 'ெத�வில் உள்ள கண்கள்' - பாதசாரிகள் மற்�ம் பிற சாைலப்
பயணிக�க்� ஒ� பா�காப்பாக இ�க்கிறார்கள். இதற்ெகல்லாம் இடமளிக்�ம்
வைகயில், வாகனம் ெசல்�ம் பாைதகைள ��கலாகவ�ம், நைடபாைதகைள
அகலப்ப�த்தவ�ம் ேவண்�ம். நைடப்பயிற்சிைய ஊக்�விப்பதற்காக நார்�க்
நா�கள் சாைலக் கட்டைமப்ைப உ�வாக்�ம்ேபா�,   அதற்� ேநர்மாறாக நாம் ஏன்
ெசய்கிேறாம்?’ என்� அவர் ேகட்டார்.

ெகாள்ைக, திட்டமிடல் மற்�ம் ெசயல்ப�த்தல் அைனத்�ம் பாதசாரிகளின்
ேதைவகைள ப�றக்கணிக்�ம். நம� தற்ேபாைதய ஆட்சியில் இ�ேவ உண்ைம.
இம்மாதிரியான நகர்ப்ப�ற திட்டமிடல், அதிகரித்� வ�ம் ெநரிசல், அதிகரித்� வ�ம்
மா�பா� பாதசாரிகளின் உயிரிழப்ைப அதிகரிக்�ம்.

ேம�ம் விவரங்க�க்�, �மனா - 9445395089 | sumana.narayanan@cag.org.in
ெதாடர்ப� ெகாள்ளவ�ம்.

சி.ஏ.ஜி பற்றி

சிட்�சன் கன்ஸ்�மர் அண்ட் சிவிக் ஆக்�ன் ��ப் (சி.ஏ.ஜி) என்ப� 36
வ�டங்களாக இயங்கி வ�ம் ஒ� லாப ேநாக்கமற்ற மற்�ம் எந்த அரசியல்
கட்சிையய�ம் சாராமல், ெதாழில்�ைறயில் இயங்கி வ�ம் ஒ� ெதாண்�



நி�வனமா�ம். இந்த அைமப்ப� �கர்ேவார் சார்ந்த பிரச்சைனகளி�ம், �ற்�ச்�ழல்
சார்ந்த பிரச்சைனகளி�ம், ��மக்களின் உரிைமகைளப் பா�காக்கவ�ம் மற்�ம்
ெவளிப்பைடயான தன்ைம, ெபா�ப்ப�ணர்வ�, ��ெவ�த்தல் ேபான்றவற்ைற
உள்ளடக்கி ேமம்பட்ட நிர்வாகச் ெசயல்பா�கைள ஊக்�விக்கவ�ம் பா�பட்�
வ�கின்ற�. வைலத்தளம்: www.cag.org.in

சஸ்ெடயினபில் அர்பன் ெமாபிலிட்� ெநட்ெவார்க் (SUM Network) என்ப�
தன்னார்வ அைமப்ப�கள் மற்�ம் சிவில் ச�க அைமப்ப�களின் �ட்டைமப்பா�ம்.
இ� நகர்ப்ப�ற ேபாக்�வரத்� அைமப்ப�கைள நியாயமான, பா�காப்பான,
�ற்�ச்�ழல் நட்ப� மற்�ம் ெபா�ளாதார ரதீியாக உ�திப்ப�த்த ஜனநாயக வழிகள்
�லம் அைனவரின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத ேமம்ப�த்த �யல்கிற�. நகர்ப்ப�ற இயக்கம்
அைமப்ப�கைள மிகவ�ம் நிைலயானதாகவ�ம், ச�க ரதீியாகவ�ம் ேமம்ப�த்�வதற்�,
உள்�ர் ச�கங்க�க்� அவர்களின் ேபாக்�வரத்�க் ெகாள்ைககள் மற்�ம்
ெகாள்ைக உைரயாடல் நிைலகைள வ�வைமப்பதில் அவர்க�க்�
ஆதரவளிப்பதற்� அவர்கள் ஒ� ஆேலாசைன மட்டத்தி�ம் பணியாற்�கிறார்கள்.
வைலத்தளம் : www.sumnet.in
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