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Strengthening Road Safety Decision Making

Tamil Nadu continues to hold its place as one of the Top 5 states for road fatalities (Road
Accidents in India, 2020). This is despite the consistent steps since 2017 taken by the state to
improve road safety. Institutional changes, data-driven approaches and improved law
enforcement have only borne limited fruit. What then will work? How are countries around
the world strengthening road safety? Are there lessons for Tamil Nadu from this? CAG,
Chennai, in collaboration with Tamil Nadu Consumer Protection and Environment Research
Centre (TNCPERC), Tiruvarur organised a workshop on ‘Strengthening Road Safety
Decision Making’, to understand global best practices on road safety such as increased
penalties to act as deterrents and stronger legislation. The Motor Vehicles Amendment Act,
2019 (MVAA) brings in these key features - increased penalties, accountability of
infrastructure contractors, road safety audits, and improved data collection. The MVAA also
incorporates elements of the Safe Systems Approach that seeks to reduce deaths to zero by
focusing on 3 components - safer roads, safer vehicles, and safer road users. This has been
used by countries around the world to drastically cut road fatalities; and one that can be used
by Tamil Nadu’s government departments and CSOs.

The District Revenue Officer (DRO), Mr.P.Chidambaram highlighted the challenges in
Tiruvarur district and that careless driver behaviour on roads should be addressed. He also
appreciated that this workshop would lead to discussions and is a first step to strengthening
road safety in the district. Dr. Bhargab Maitra from IIT-Kharagpur spoke of the need for
scientific speed guidelines in India. He pointed out that currently speed limits are set in an
arbitrary manner and do not reflect the ground situation.. Dr. M Santhakumar from NIT-
Tiruchirappalli spoke on the application of Intelligent Transport Systems in traffic
management as well as in road crash analysis. Presenting the global perspective, Sandeep
Gaikwad from the CSO, Parisar, spoke of the need to bring the Safe Systems Approach into
road safety planning and management in India.

Sumana Narayanan, Senior Researcher spoke on CAG’s work so far on advocacy and
engagement with various stakeholders including the citizens, unions, government officials,
and policymakers. The work areas largely cover research on road safety legislation in Tamil
Nadu, its status and implementation in various districts, compliance to road rules and
enforcement. CAG also continuously engages through social media platforms and events
regarding road safety.

The workshop concluded with a Vote of Thanks by Mr.R. Ramesh, TNCPERC.



The workshop highlighted the need for immediate action with scientific underpinnings to
move Tamil Nadu to a position of leadership in road safety.

Citizen consumer and civic Action Group (CAG) is a 36-year-old non-profit, and
non-political organisation that works towards protecting citizens’ rights in consumer and
environmental issues and promoting good governance processes including transparency,
accountability and participatory decision-making.

For further information, contact: Sumana Narayanan – 9445395089 |
sumana.narayanan@cag.org.in

சாைல பா�காப்ப� ��ெவ�ப்பைத வ�ப்ப�த்�தல்

சாைல விபத்�களில் (இந்தியாவில் சாைல விபத்�கள், 2020) �தல் 5

மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழ்நா� ெதாடர்ந்� இடம் பி�த்�ள்ள�. இ�

சாைலப் பா�காப்ைப ேமம்ப�த்�வதற்காக 2017 ஆம் ஆண்� �தல்

மாநிலம் எ�த்த ெதாடர் நடவ�க்ைககள் இ�ந்தேபாதி�ம் இவ்வாேற

உள்ள�. நி�வன மாற்றங்கள், தரவ� உந்�தல் அ���ைறகள் மற்�ம்

ேமம்ப�த்தப்பட்ட சட்ட அமலாக்கம் ஆகியைவ வைரய�க்கப்பட்ட

பலைன மட்�ேம அளித்�ள்ளன. பிற� என்ன ேவைல ெசய்ய�ம்?

உலெகங்கி�ம் உள்ள நா�கள் சாைலப் பா�காப்ைப எவ்வா�

பலப்ப�த்�கின்றன? இதிலி�ந்� தமிழகத்திற்� ப�ப்பிைன உண்டா?

சி.ஏ.ஜி ெசன்ைன , தமிழ்நா� �கர்ேவார் பா�காப்ப� மற்�ம் �ற்�ச்�ழல்

ஆராய்ச்சி ைமயத்�டன் (TNCPERC), தி�வா�ரில் இைணந்�, சாைல

பா�காப்ப� ெதாடர்பான உலகளாவிய சிறந்த நைட�ைறகளான

பா�காப்பான அைமப்ப� அ���ைற ேபான்றவற்ைறப்

ப�ரிந்�ெகாள்வதற்காக, ‘சாைலப் பா�காப்ைப வ�ப்ப�த்�வதற்காக

��ெவ�த்தல்’ என்ற தைலப்பில் ஒ� பயிலரங்ைக ஏற்பா� ெசய்த�.

ேமாட்டார் வாகனங்கள் தி�த்தச் சட்டம், 2019 (MVAA) அதிகரித்த
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அபராதங்கள், உள்கட்டைமப்ப� ஒப்பந்ததாரர்களின் ெபா�ப்ப�க்�றல்,

சாைல பா�காப்ப� தணிக்ைககள் மற்�ம் ேமம்ப�த்தப்பட்ட தரவ�

ேசகரிப்ப� ேபான்ற இந்த �க்கிய அம்சங்கைளக் ெகாண்�வ�கிற�.

பா�காப்பான சாைலகள், பா�காப்பான வாகனங்கள் மற்�ம்

பா�காப்பான சாைலப் பயனர்கள் ஆகிய 3 ��களில் கவனம்

ெச�த்�வதன் �லம் இறப்ப�கைள �ஜ்ஜியமாகக் �ைறக்க ��ய�ம்.

பா�காப்பான அைமப்ப� அ���ைறயின் ��கைளய�ம் MVAA

உள்ளடக்கிய�. உலெகங்கி�ம் உள்ள நா�களால் சாைல

விபத்�க்கைளக் க�ைமயாகக் �ைறக்க இ� பயன்ப�த்தப்ப�கிற�;

மற்�ம் தமிழ்நாட்�ன் அர�த் �ைறகள் மற்�ம் சிஎஸ்ஓக்களால்

பயன்ப�த்தப்ப�கிற�.

மாவட்ட வ�வாய் அ�வலர் (�ஆர்ஓ), தி�.ப.சிதம்பரம், தி�வா�ர்

மாவட்டத்தில் உள்ள சவால்கள் �றித்�ம், சாைலகளில்

கவனக்�ைறவாக வாகனம் ஓட்�பவர்க�க்�த் தீர்வ� காண ேவண்�ம்

என்பைத �றித்�ம் எ�த்�ைரத்தார். இந்த பயிலரங்�

கலந்�ைரயாட�க்� வழிவ�க்�ம் என்�ம், மாவட்டத்தில் சாைலப்

பா�காப்ைப வ�ப்ப�த்�வதற்கான �தல் ப� என்�ம் அவர்

பாராட்�னார். ஐஐ�-காரக்�ைரச் ேசர்ந்த டாக்டர் பார்கப் ைமத்ரா

இந்தியாவில் அறிவியல் ேவக வழிகாட்�தல்களின் அவசியம் �றித்�

ேபசினார். தற்ேபா� ேவகத்தைடகள் தன்னிச்ைசயான �ைறயில்

அைமக்கப்பட்�ள்ளதால் அ�ப்பைட நிைலைமைய

பிரதிபலிக்கவில்ைல என்� அவர் �ட்�க்காட்�னார். NIT-

தி�ச்சிராப்பள்ளிையச் ேசர்ந்த டாக்டர் எம் சாந்த�மார், ேபாக்�வரத்�

ேமலாண்ைம மற்�ம் சாைல விபத்� ப�ப்பாய்வ� ஆகியவற்றில்

�ண்ணறிவ� ேபாக்�வரத்� அைமப்ப�களின் பயன்பா� �றித்�

ேபசினார். உலகளாவிய கண்ேணாட்டத்ைத �ன்ைவத்�, CSO, பரிசார்

இன் சந்தீப் ெகய்க்வாட் , இந்தியாவில் சாைல பா�காப்ப� திட்டமிடல்



மற்�ம் நிர்வாகத்தில் பா�காப்பான அைமப்ப� அ���ைறைய

ெகாண்� வர ேவண்�யதன் அவசியத்ைதப் பற்றி ேபசினார்.

��மக்கள், ெதாழிற்சங்கங்கள், அர� அதிகாரிகள் மற்�ம் ெகாள்ைக

வ�ப்பாளர்கள் உட்பட பல்ேவ� பங்�தாரர்க�டன் வக்கீல் மற்�ம்

ஈ�பா� �றித்த சிஏஜியின் இ�வைரயிலான பணிகள் �றித்� �த்த

ஆராய்ச்சியாளர், �மனா நாராயணன் ேபசினார். தமிழ்நாட்�ல் சாைலப்

பா�காப்ப�ச் சட்டம், அதன் நிைல மற்�ம் பல்ேவ� மாவட்டங்களில்

ெசயல்ப�த்�தல், சாைல விதிக�க்� இணங்�தல் மற்�ம் அமலாக்கம்

ஆகியைவ �றித்த ஆராய்ச்சி ேபான்ற பணிப் ப�திகைள ெபரி�ம்

உள்ளடக்கிய�. CAG ச�க ஊடக தளங்கள் மற்�ம் சாைல பா�காப்ப�

ெதாடர்பான நிகழ்வ�கள் �லம் ெதாடர்ந்� ஈ�பட்� வ�கின்ற�.

நன்றிய�ைரய�டன் பயிலரங்கம் நிைறவ�ற்ற� தி�.ஆர். ரேமஷ், TNCPERC.

சாைலப் பா�காப்பில் தமிழகத்ைத தைலைம நிைலக்�ெகாண்� ெசல்ல

அறிவியல் அ�ப்பைடயிலான உடன� நடவ�க்ைகயின் அவசியத்ைத

பயிலரங்கம் எ�த்�ைரத்த�.

சிட்�சன் கன்ஸ்�மர்  & சிவிக் ஆக்�ன் ��ப் (சிஏஜி) பற்றி:

சிட்�சன் கன்ஸ்�மர் & சிவிக் ஆக்�ன் ��ப் (சிஏஜி) என்ப� 36

ஆண்�கால இலாப ேநாக்கற்ற, மற்�ம் அரசியல் சாராத அைமப்பா�ம்,

இ� �கர்ேவார் மற்�ம் �ற்�ச்�ழல் பிரச்சிைனகளில் ��மக்களின்

உரிைமகைளப் பா�காப்பதற்�ம் ெவளிப்பைடத்தன்ைம,

ெபா�ப்ப�க்�றல் மற்�ம் பங்ேகற்ப� ��வ� உள்ளிட்ட நல்லாட்சி

ெசயல்�ைறகைள ேமம்ப�த்�வதற்�ம் ெசயல்ப�கிற�.

ேம�ம் தகவ�க்�, ெதாடர்ப� ெகாள்ளவ�ம்: �மனா நாராயணன் -
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