
Press Release

Road Safety Week 2023

For immediate release January 19, 2023

The “Road Safety Week 2023” (January 11 - 17) is a national event declared by the Ministry of
Road Transport and Highways (MoRTH) to emphasise the need for proactively employed road
safety measures, to reduce road crash risks and fatalities. According to MoRTH, India witnessed
about 1.5 lakh road fatalities and an overwhelming 3.8 lakh road crash injuries in the year 2021.
Road crashes are the result of an interplay of various factors; and initiatives such as the Road
Safety Week aim at addressing the several causes of road crashes.

To mark the week, Citizen consumer and civic Action Group (CAG) in collaboration with the
Greater Chennai Traffic Police and the Citizen Consumer Club of Patrician College of Arts and
Science, organised an event targeting the budding young drivers of the state emphasizing the
need for safe, and responsible road behaviour.

Statistics reveal that 9% of the total road crashes in India have been attributed to people driving
without acquiring a driving license, with Tamilnadu alone attributing 5284 road crashes to
unlicensed drivers. This is the second highest in the country following Madhya Pradesh. Driving
without a license is a dangerous practice that needs to be curbed; and what place better to begin
spreading the message than by talking to our young drivers? The event, attended by college
students, drove home the message that acquiring a driving license is an important and legal
mandate to drive.

The event was flagged off with a short film discussing the need for safety gears such as
helmets, seat belts etc and visually illustrated the perils of speeding. This was followed by a road
safety training programme where students were briefed about the procedures for acquiring a
driving licence. The students also took a mock written test similar to the ones administered at
RTOs.

The chief guest Thiru. Hitler, Assistant Commissioner of Police - Traffic South stressed that two
wheeler drivers and pedestrians are the most vulnerable on Indian roads and it is important to
abide by road rules to ensure our own safety and that of others. The special address was
delivered by Thiru. Palanivel, RTO - South. He shared practical road safety tips, encouraging
students to be aware of road rules and abide by them.



An MTC bus driver was felicitated for his service and safe conduct on roads. An auto driver was
also felicitated for rendering timely help to road crash victims and for functioning as primary
emergency vehicles in most of the road crash cases. This was to help young people see that
on-road good behaviour is good not just for themselves, but for the community at large.

Varsha Vasuhe V, researcher at CAG underlined that as a road user one cannot be complacent in
following rules, and that every traffic violation attracts a penalty as per the Motor Vehicles
Amendment Act 2019. The principal Dr. Usha George also motivated the students by
emphasizing that road safety is a collective responsibility.

The event brought together civil society organisations, college students, traffic police officials
and representatives of the state transport department and helped students take home practical
steps for daily action on roads to create a safer road environment for all road users.

For further information, contact: Varsha – 9677537989 |
varsha.vasuhe@cag.org.in

About CAG

Citizen consumer & civic Action Group (CAG) is a thirty seven year old non profit and non
political organisation working on citizen rights and good governance. It has worked primarily to
protect the interests of consumers and citizens of Chennai even as its efforts have had state level
and even national level impacts.



சாைலப் பா�காப்ப� வாரம் 2023
பத்திரிக்ைக ெவளிய�ீ

உடன� ெவளியட்ீ�ற்காக,
ெசன்ைன, 19 - 01 - 2023

“சாைலப் பா�காப்ப� வாரம் 2023” (ஜனவரி 11 - 17) என்ப� சாைலப் ேபாக்�வரத்� மற்�ம்

ெந�ஞ்சாைல அைமச்சகத்தால் (MoRTH) அறிவிக்கப்பட்ட ேதசிய நிகழ்வா�ம், இ� சாைலப்

பா�காப்பிற்� �ன்�ரிைம அளிப்பதற்�ம் சாைல விபத்� அபாயங்கள் மற்�ம்

உயிரிழப்ப�கைளக் �ைறக்�ம் வைகயில் சாைலப் பா�காப்ப� நடவ�க்ைககைள

�ன்ென�ப்பதற்�ம் ஆ�ம். MoRTH ப�, 2021 ஆம் ஆண்�ல் இந்தியாவில் �மார் 1.5 லட்சம்

சாைல விபத்� மரணங்க�ம், 3.8 லட்சம் சாைல விபத்� ேசதங்க�ம் நிகழ்ந்�ள்ள�.

சாைல விபத்�க்கள் பல்ேவ� காரணிகளின் விைளவா�ம். சாைலப் பா�காப்ப� வாரம்

ேபான்ற �ன்�யற்சிகள் இத்தைகய �ழ்நிைலகைளத் தணிக்க உதவ�கின்றன.

சாைலப் பா�காப்ப� வாரம் 2023-ஐ நிைனவ���ம் வைகயில், சிட்�சன் கன்ஸ்�மர் அண்ட்

சிவிக் ஆக்�ன் ��ப் (சிஏஜி), ெசன்ைன ெப�நகர ேபாக்�வரத்� காவல்�ைற மற்�ம்

ெபட்ரஷீியன் கைல மற்�ம் அறிவியல் கல்��ரியின் சிட்�சன் கன்�மர் கிளப்

ஆகியவற்�டன் இைணந்�, மாநிலத்தின் வளர்ந்�வ�ம் இளம் ஓட்�நர்கைள இலக்காகக்

ெகாண்� ஒ� நிகழ்ைவ ஏற்பா� ெசய்த�. இந்த நிகழ்ச்சி பா�காப்பான மற்�ம்

ெபா�ப்பான சாைல நடத்ைதயின் ேதைவைய பற்றி விவரித்த�. இந்தியாவில் நடந்த

ெமாத்த சாைல விபத்�களில் 9% ஓட்�நர் உரிமம் ெபறாமல் வாகனம் ஓட்�பவர்களால்

ஏற்பட்டதாக ப�ள்ளிவிவரங்கள் ெதரிவிக்கின்றன. இ� நம� சாைலகளில் சிறார்

ஓட்�னர்களின்

எண்ணிக்ைக அதிகரித்�ள்ளைத �ட்�க்காட்�கிற�. 5284 சாைல விபத்�க்க�க்� உரிமம்

ெபறாத வாகன ஓட்�கேள காரணம் என்� தமிழ்நா� ெதரிவித்�ள்ள�, மத்தியப்

பிரேதசத்ைதத் ெதாடர்ந்� இரண்டாவ� இடத்தில் தமிழ்நா� உள்ள�. இ�

த�க்கப்படக்��ய அச்��த்தலா�ம். ஆகேவ இந்த நிகழ்வ� ஓட்�நர் உரிமம் ெப�வ�



�க்கியம் என்�ம் அ� வாகனம் ஓட்�வதற்கான சட்டப்�ர்வ ஆவணம் என்ற ெசய்திைய

ேகா�ட்� விளக்கிய�.

ெஹல்ெமட், சட்ீ ெபல்ட் ேபான்ற பா�காப்ப� உபகரணங்கைளப் பயன்ப�த்�வதன்

அவசியத்ைதப் பற்றிய�ம் அதிேவகத்தால் ஏற்ப�ம் ஆபத்�கைள விவாதிக்�ம்

��ம்படத்தின் �லம் இந்நிகழ்ச்சி ெதாடங்கிய�. அதைனத் ெதாடர்ந்� சாைலப்

பா�காப்ப�ப் பயிற்சித் திட்டத்தின் கீழ் ஓட்�நர் உரிமம் ெப�வதற்�த் ேதைவயான சட்ட

நைட�ைறகள் �றித்� மாணவர்க�க்� விளக்கப்பட்ட�. ஆர்.�.ஓ.’களில் நடத்தப்ப�ம்

மாதிரி எ�த்�த் ேதர்ைவய�ம் மாணவர்கள் எ�தினர்.

�தன்ைம வி�ந்தினர் தி�. ஹிட்லர், ெதன் ெசன்ைன ேபாக்�வரத்� உதவி காவல்

ஆைணயர் ேப�ைகயில், இந்திய சாைலகளில் இ� சக்கர வாகன ஓட்�கள் மற்�ம்

பாதசாரிகள் மிகவ�ம் பாதிக்கப்படக்��யவர்கள் என்�ம், நமக்�ம் மற்றவர்க�க்�ம்

பா�காப்ைப உ�திெசய்ய சாைல விதிகைள கைடபி�ப்ப� �க்கியம் என்�ம்

வலிய��த்தினார். சிறப்ப�ைரைய தி�. பழனிேவல், ஆர்�ஓ - ெதற்� வழங்கினார். சாைலப்

பா�காப்ப�க் �றிப்ப�கைள அவர் பகிர்ந்�, சாைல விதிகைள அறிந்� அவற்ைறக்

கைடப்பி�க்க மாணவர்கைள ஊக்�வித்தார்.

மாநகரப் ேபாக்�வரத்�க் கழகத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ� ேப�ந்� ஓட்�நர் தன� ேசைவ மற்�ம்

சாைலகளில் பா�காப்பான நடத்ைதக்காக பாராட்டப்பட்டார். சாைல விபத்தில்

பாதிக்கப்பட்டவர்க�க்� சரியான ேநரத்தில் உதவி

ெசய்ததற்காகவ�ம், ெப�ம்பாலான சாைல விபத்� நிகழ்வ�களில் �தன்ைம அவசர

வாகனமாக ெசயல்பட்டதற்காகவ�ம் ஒ� ஆட்ேடா ஓட்�ந�ம் பாராட்டப்பட்டார்.

சி.ஏ.ஜி ஆராய்ச்சியாளர் வர்ஷா வா�கி, சாைலப் பயனாளியாக இ�க்�ம் நம் அைனவ�ம்

சாைல விதிகைளப் பின்பற்�வதில் அலட்சியமாக இ�க்கக்�டா� என்�ம், ேமாட்டார்

வாகனத் தி�த்தச் சட்டம் 2019ன் ப� ஒவ்ெவா� ேபாக்�வரத்� மறீ�க்�ம் அபராதம்

விதிக்கப்ப�ம் என்�ம் அ�க்ேகா�ட்�க் காட்�னார். கல்��ரியின் �தல்வர் டாக்டர் உஷா

ஜார்ஜ், சாைலப் பா�காப்ப� என்ப� �ட்�ப் ெபா�ப்ப� என்பைத வலிய��த்தி மாணவர்கைள

ஊக்கப்ப�த்தினார்.



இந்நிகழ்வ� சிவில் ச�க அைமப்ப�கள், கல்��ரி மாணவர்கள், ேபாக்�வரத்� காவல்�ைற

அதிகாரிகள் மற்�ம் மாநில ேபாக்�வரத்�த் �ைறயின் பிரதிநிதிகைள ஒன்றிைணத்�,

சாைலையப் பயன்ப�த்�ம் அைனவ�க்�ம் பா�காப்பான சாைல �ழைல உ�வாக்க,

தினசரி நடவ�க்ைககைள எ�க்க மாணவர்கைள ஊக்�வித்த�.

ேம�ம் தகவ�க்�, ெதாடர்ப� ெகாள்ளவ�ம்: வர்ஷா – 9677537989 |

varsha.vasuhe@cag.org.in

சிட்�சன் கன்��மர் சிவிக் ஆக்�ன் ��ப்

சிட்�சன் கன்ஸ்�மர் & சிவிக் ஆக்�ன் ��ப் (சிஏஜி) என்ப� 37 ஆண்�கால இலாப

ேநாக்கமற்ற, மற்�ம் அரசியல் சாராத அைமப்பா�ம், இ� �கர்ேவார் மற்�ம் �ற்�ச்�ழல்

பிரச்சிைனகளில் ��மக்களின் உரிைம கைளப் பா�காப்பதற்�ம் ெவளிப்பைடத்தன்ைம,

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

ேமம்ப�த்�வதற்�ம் ெசயல்ப�கிற�.
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