
REPORT ON AWARENESS AND EDUCATION PROGRAM ON ROAD 

SAFETY: ALERT TODAY, ALIVE TOMORROW. 

The NSS unit of K.P.National College of Arts and Science, Batlakundu, conducted a programme on 

Traffic awareness on 28.12.2021. The Resource persons of the programmes were Thiru.Pitchaikaran, 

Inspector of Police, Batlagundu, Thiru.Elangoven, and Thiru Alagu Sundaram , Head Constable , 

Batlagundu police station.  

The main aim of this program is to create awareness on road safety among students and faculties, to 

understand the importance of a road safety and make aware about the importance of their and others life 

and also to motivate the students and faculties to follow road safety. 

It was conducted among the youngsters about the perils of rash and negligent driving given the fact that 

most victims of road accidents are youths. The resource person urged the student community to follow 

the traffic rules like wearing helmets while riding two wheelers, wearing seat belts, wearing mask, etc. 

to have a safe ride.  

Program was started with Inauguration by Dr.S.Thabasu Kannan, Principal, said that this event creating 

traffic awareness among students was very important as it makes them aware about the importance of 

their and others life. Students should come forward and follow the traffic rules obediently. Everyone 

should wear helmets and seatbelts while driving the vehicle. Students and Faculty members taken oath 

for traffic rules and regulations. NSS officers Prof. K.Saravanan and Prof.V.Manimala. welcomed the  

guests.  

The trainer gave some information that every year India loses more than 1.9 lakh people due to road-

crashes with more than 60% of them being in the age-group 15-34 years. As of 2021,Road crashes are 

the leading cause of death among the youth (5-29 years of age) in the world. The participants’ oral 

feedback was taken. Mr.S.Santosh, II year B.Sc (Chemistry) and L.Jeevitha,III year B.Sc (Computer 

Science) students deliberated the important and timely organization of the event on Awareness and 

Education program on Road Safety. Dr.S.Thimmarayaperumal, Vice Principal proposed vote of thanks. 
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வத்தலகுண்டு கேபி கேஷனல் ேல்லூரியில்  

சாலலப் பாதுோப்பு குறித்த விழிப்புணரவ்ு மற்றும் ேல்வித் திட்டம் 

 
வத்தலகுண்டு கே.பி.கேஷனல் ேலல மற்றும் அறிவியல் ேல்லூரியின் என்.எஸ்.எஸ் பிரிவு, 

28.12.2021 அன்று கபாே்குவரத்து விழிப்புணரவ்ு குறித்த ேிேழ்சச்ிலய ேடத்தியது. ேிேழ்சச்ியின் 

பயிற்சியாளர ்திரு.பிசல்சோரன், ஆய்வாளர,் வத்தலகுண்டு ோவல் துலற, திரு.இளங்கோவன், 

மற்றும் வத்தலகுண்டு ோவல் ேிலலய தலலலமே் ோவலர ்திரு.அழகு சுே்தரம். 

மாணவரே்ள் மற்றும் ஆசிரியரே்ளிலடகய சாலலப் பாதுோப்பு குறித்த விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுத்துவதும், சாலலப் பாதுோப்பின் முே்கியத்துவத்லதப் புரிே்துகோள்வதும், 

அவரே்ளின் மற்றும் பிறரின் வாழ்ே்லேயின் முே்கியத்துவம் குறித்து விழிப்புணரவ்ு 

ஏற்படுத்துவதும், சாலலப் பாதுோப்லபப் பின்பற்ற மாணவரே்லளயும் ஆசிரியரே்லளயும் 

ஊே்குவிப்பதும் இே்தத் திடட்த்தின் முே்கிய கோே்ேமாகும். 

சாலல விபத்துேளில் அதிேம் பாதிே்ேப்படுவது இலளஞரே்ள் என்பதால், அதிகவேமாேவும், 

ேவனே்குலறவாேவும் வாேனம் ஓடட்ுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துேள் குறித்து இலளஞரே்ள் 

மத்தியில் ேடத்தப்பட்டது. இரு சே்ேர வாேனங்ேளில் கசல்லும்கபாது கெல்கமட ்அணிவது, சீட ்

கபல்ட ்அணிவது, முேமூடி அணிவது கபான்ற கபாே்குவரத்து விதிேலள மாணவர ்சமுதாயம் 

பின்பற்றி பாதுோப்பாே பயணிே்ே கவண்டும் என பயிற்சியாளர ்கேடட்ுே்கோண்டார.் 

ேிேழ்சச்ிலய கதாடங்கிலவத்து, டாே்டர ் எஸ்.தபசு ேண்ணன், முதல்வர ் கபசுலேயில், 

மாணவரே்ளிலடகய கபாே்குவரத்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்தும் இே்த ேிேழ்சச்ி, அவரே்ளின் 

மற்றும் பிறரின் வாழ்ே்லேயின் முே்கியத்துவத்லத உணரத்்தும் வலேயில் மிேவும் 

முே்கியமானது என்றார.் மாணவரே்ள் கபாே்குவரத்து விதிேலள ேலடபிடித்து முன்வர 

கவண்டும். மாணவரே்ள் மற்றும் ஆசிரியரே்ள் கபாே்குவரத்து விதிேள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுலறேளுே்கு உறுதிகமாழி எடுத்துே்கோண்டனர ்

என்எஸ்எஸ் அதிோரிேள் கபராசிரியர ் K.சரவணன், கபராசிரிலய V.மணிமாலா. 

பயிற்சியாளரே்லள வரகவற்றார.் 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் இே்தியாவில் சாலல விபத்துே்ேளால் 1.4 லடச்த்திற்கும் அதிேமாகனார ்

இழே்கின்றனர ் என்றும் அவரே்ளில் 60% ே்கும் அதிேமாகனார ் 15-34 வயதுே்குட்படட்வரே்ள் 

என்றும் பயிற்சியாளர ்சில தேவல்ேலள அளித்துள்ளார.் 2021 ஆம் ஆண்டு ேிலவரப்படி, உலகில் 

இலளஞரே்ள் (5-29 வயது) இறப்புே்கு சாலல விபத்துே்ேள் முே்கிய ோரணமாகும்.  

பங்கேற்பாளரே்ளின் வாய்வழி ேருத்து எடுே்ேப்பட்டது.  

II ஆண்டு B.Sc (கவதியியல்) மற்றும் III ஆண்டு B.Sc (ேணினி அறிவியல்) மாணவரே்ள் இே்த 

ேிேழ்வின் முே்கியத்துவத்லதயும் சரியான கேரத்தில் ஒழுங்ேலமப்பலதயும் பகிரே்்து 

கோண்டனர.் துலண முதல்வர ்டாே்டர ்S.திம்மராய கபருமாள் ேன்றி கூறினார.் 

 


