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വിഷയം :േമാേ ാർ വാഹന വ ് - വാഹന ഉടമകൾ ് നി തി അട വാനായി ഡിമാ ്
േനാ ീസ് നൽ േ ാൾ അെ ൗ
് ജനറലിെ
ഓഡി ് നിരീ ണം
കാരണമായി പറ
ത് ഒഴിവാ
ത് സംബ ി ്
പരാമർശം :24.05.1999 െല ഗതാഗത ക ീഷണ െട 3/99 നം സർ ലർ
പരാമർശി ിരി
നിർേ ശി ി
.

സർ ലർ

ഖാ ിരം ഗതാഗത ക ീഷണർ താെഴ പറ

കാരം

" It has been brought to notice that the Departmental Officers are in the
practice of quoting the audit objections raised by the Accountant General, as
an authority for demanding arrears of vehicle tax, fee etc due from the vehicle
owners. This practice is creating unnecessary inconveniences to the
Accountant General, when the vehicle owners are taking up the matter before
the Hon’ble High Court, making the Accountant General as one of the
respondents.
In this connection it is pointed out that the aim and purpose of the audit
is to bring to the notice of the Department/Government, the items such as
irregular expenditure/expenditure beyond the scope of authorizations, loss of
public money caused by default/lack of supervision or other causes etc. By
pointing out these lapses, the Accountant General is not expected to appear
before the courts. What is expected by the Accountant General is that the
Department has to look into the audit observations and take appropriate
action thereon. But it is unfortunate to see that the Departmental Officers are
quoting these objections as the basis for the demand of arrears, instead of
quoting appropriate provision of Act and Rules and satisfy themselves the
correctness of their action.
In the circumstances, all the officers are directed to dispense with the
practice of quoting the ‘audit observations’ in the communications given to the
vehicle owners demanding the arrears of tax, fees etc."

േമൽ നിർേ ശ ൾ ് വി
മായി നി തി ഈടാ
തിന് ഡിമാ ് േനാ ീസ്
നൽ േ ാൾ "ഓഡി ് ഒബജ ൻ" എ ് പരാമർശി കാ
ത് ശരിയായ നടപടിയ .
പരിവാഹൻ ആ ളിേ ഷനിൽ "ഓഡി ് ഒബജ ൻ" കാരണമായി പറ െകാ ് േസവന
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വില ് ഏർെ

ി ം കാ
.
പരിവാഹൻ ആ ളിേ ഷനിൽ "ഓഡി ് ഒബജ ൻ" എ ് േരഖെ
ി
േസവനവില ് ഏർെ
ാൻ പാടി ാ താണ്. നി തി ഈടാ
തിന് ഡിമാ ് േനാ ീസ്
നൽ േ ാൾ "ഓഡി ് ഒബജ ൻ" എ ് േരഖെ
ം ഒഴിവാേ
താണ്.
കരി ികയിൽ വാഹന ൾ ഉൾെ
േ ാൾ ഓഡി ് ഒ
ൻ ,എൽ എ ആർ ഒ
ൻ
,ഐ എ ആർ ഒ
ൻ എ ീ പദ ൾ ഒഴിവാ ി പകരം നി തി റവ് ,ഫീസ് റവ്
എ ി െന
ന നതകൾ മാ ം േരഖെ േ
താണ് . സ ർ മാ ം ക ർവ കരി ്
േസാ ് െവയർ നിയ ിതമായതിന് േശഷ ം നി തി ം ഫീ ം നിയമ കാരം ഈടാ ാെത
വ
ത് ജാ ത റവ് െകാ ് മാ മാെണ
ം ഓർ െ
.
ടി നിർേ ശം കർശനമായി നട ിലാ െ
െ
് ഓഫീസ് േമധാവികൾ ഉറ ്
വ േ
ം സർ ലറിെ പകർ ് എ ാ ജീവന ാർ ം നൽേക
മാണ്.
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