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സ.ഉ.(അ) നമ്പർ 108/2022/ധനം.

സെപ്റ്റംബര് 16

1198 ചിങ്ങം 31.
എസ. ആർ. ഒ. നമർ

892/2022

2003-ലെ കേരള ധനസംബന്ധമായ ഉത്തരവാദിത്ത ആേ്റിലെ (2003-ലെ 29) 6-ാം വേുപ്പു
പ്പോരം നല്േലപ്പട്ട അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിച്ചുലോണ്ും 2020 ജനുവരി 4-ാം തീയതിയിലെ
സ.ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ 1/2020/ധനം ആയി പുറലപ്പടുവിച്ചതും 2020 ജനുവരി 4-ാം തീയതിയിലെ 25-ാം
നമ്പർ

കേരള

അസാധാരണ

ഗസറില്

എസ്.ആർ.ഒ.

നമ്പർ

6/2020

ആയി

പ്പസിദ്ധലപ്പടുത്തിയതുമായ വിജ്ഞാപനം അതിെംഘിച്ചുലോണ്ും കേരള സർക്കാർ, താലെപ്പറയുന്ന
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അംഗങ്ങലള ഉള്ലപ്പടുത്തി ലപാതുലചെവ് പുനഃപരിക

ാധന േമ്മിറി എന്ന കപരില് ഒരു േമ്മിറിലയ

ഇതിനാല് നിയമിക്കുന്നു, അതായത്:–
1. കഡാ. ഡി. നാരായണ,

—

അംഗം

—

അംഗം

—

അംഗം

—

അംഗം

മുന് ഡയറക്ടർ,
ഗുൊത്തി ഇന്റിറയൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാന്സ് ആന്റ് ടാേ്കസഷന്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം.
2. കഡാ. എന്. രാമെിംഗം,
അകസാസികയറ് ലപ്പാഫസർ,
ഗുൊത്തി ഇന്റിറയൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാന്സ് ആന്റ് ടാേ്കസഷന്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം.
3. കഡാ. പി. എല്. ബീന,
അകസാസികയറ് ലപ്പാഫസർ,
ലസന്റർ കഫാർ ലഡവെപ്ലമന്റ് റഡീസ്,
പ്പ

ാന്ത് നഗർ, ഉള്ളൂർ,

തിരുവനന്തപുരം, കേരളം.
4. പ്

ീ. സിദ്ധിേ് റാബിയത്ത്,

ഡയറക്ടർ,
ഇന്റർ യൂണികവെ്സിറി ലസന്റർ കഫാർ ആള്ട്ടർകനറീവ്
ഇക്കകണാമിേ്സ് ആന്ഡ് അസിറന്റ് ലപ്പാഫസർ,
ഡിപ്പാർട്ട്ലമന്റ് ഓഫ് ഇക്കകണാമിേ്സ്, കേരള യൂണികവെ്സിറി,
ോരയവട്ടം േയാമ്പസ്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം.
2005-ലെ

കേരള

ധനസംബന്ധമായ

ഉത്തരവാദിത്ത

ചട്ടങ്ങളിലെ

8-ാം

ചട്ടം

(1)-ാം

ഉപചട്ടപ്പോരം നല്േലപ്പട്ട അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിച്ചു ലോണ്് കഡാ. ഡി. നാരായണലയ
ലപാതു ലചെവ് പുനഃപരിക

ാധന േമ്മിറിയുലട അദ്ധയക്ഷനായി കേരള സർക്കാർ ഇതിനാല്

നിയമിക്കുന്നു.

ഗവർണറുലട ഉത്തരവിന്പ്പോരം,

രാകജഷ് േുമാർ സിംഗ്,

ധനോരയ അഡീഷണല് ചീഫ് ലസപ്േട്ടറി.
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വ ശദീകര്ണക്കുറ പ്പ്
(ഇത്

വിജ്ഞാപനത്തിലന്റ

ലവളിലപ്പടുത്തുന്നതിന് ഉകേ

ഭാഗമല്ല.

എന്നാല്,

അതിലന്റ

ലപാതു

ഉകേ

യം

ിച്ചുലോണ്ുള്ളതാണ്.)

2005-ലെ കേരള ധനസംബന്ധമായ ഉത്തരവാദിത്ത ചട്ടങ്ങളിലെ 8-ാം ചട്ടത്തിലന്റ (1എ)
ഉപചട്ടപ്പോരം

ലപാതു

ലചെവ്

പുന:പരിക

ാധന

േമ്മിറിയിലെ

അദ്ധയക്ഷനും

അംഗങ്ങളും

സർക്കാരിന് ഇഷ്ടമുള്ളിടകത്താളം ോെം ഉകദയാഗം വഹിക്കുന്നതാണ്. 2021 ലമയ് 20-ന് പുതിയ
സർക്കാർ അധിോരകമറതിനാല്,

2020 ജനുവരി 4-ാം തീയതിയിലെ സ.ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ

1/2020/ധനം ആയി പുറലപ്പടുവിച്ചതും 2020 ജനുവരി 4-ാം തീയതിയിലെ 25-ാം നമ്പർ

കേരള

അസാധാരണ ഗസറില് എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 6/2020 ആയി പ്പസിദ്ധലപ്പടുത്തിയതുമായ വിജ്ഞാപന
പ്പോരം മുന് സർക്കാർ നിയമിച്ച ലപാതു ലചെവ് പുന:പരിക

ാധന േമ്മിറിയുലട ോൊവധി മുന്

സർക്കാരിലന്റ ോൊവധി അവസാനിച്ചകതാടു േൂടി അവസാനിച്ചിട്ടുണ്്. ആേയാല്, 2003 ലെ കേരള
ധനസംബന്ധമായ ഉത്തരവാദിത്ത ആേ്റിലെ (2003-ലെ 29) 6-ാം വേുപ്പില് വയവസ്ഥ ലചയ്യുന്ന
പ്പോരം ഒരു പുതിയ േമ്മിറിലയ നിയമിക്കുവാന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.
കമല്പറഞ്ഞ ഉകേ

യം നിറകവറുന്നതിനു കവണ്ിയുള്ളതാണ് ഈ വിജ്ഞാപനം.
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GOVERNMENT OF KERALA
Finance (Planning–A) Department
NOTIFICATION
G.O. (P) No. 108/2022/Fin.

Dated, Thiruvananthapuram, 16th September, 2022
31st Chingam, 1198.

S. R. O. No. 892/2022

In exercise of the powers conferred by section 6 of the Kerala Fiscal Responsibility Act,
2003 (29 of 2003), and in supersession of the notification issued under G.O. (P)
No. 1/2020/Fin. dated 4th January, 2020 and published as S.R.O. No. 6/2020 in the Kerala
Gazette Extraordinary No. 25 dated 4th January, 2020, the Government of Kerala hereby
appoint a Committee called Public Expenditure Review Committee consisting of the
following members, namely:–

1.

Dr. D. Narayana,
Former Director,
Gulati Institute of Finance and Taxation,
Thiruvananthapuram, Kerala.

—

Member

2.

Dr. N. Ramalingam,
Associate Professor,
Gulati Institute of Finance and Taxation,
Thiruvananthapuram, Kerala.

—

Member

3.

Dr. P. L. Beena,
Associate Professor,
Centre for Development Studies,
Prasanth Nagar, Ulloor,
Thiruvananthapuram, Kerala.

—

Member

4.

Sri. Siddik Rabiyath,
Director,
Inter University Centre for Alternative Economics and
Assistant Professor,
Department of Economics, University of Kerala,
Kariavattom Campus,
Thiruvananthapuram, Kerala.
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In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Kerala Fiscal
Responsibility Rules, 2005, the Government of Kerala hereby appoint Dr. D. Narayana as the
Chairman of the Public Expenditure Review Committee.
By order of the Governor,

RAJESH KUMAR SINGH,
Additional Chief Secretary (Finance).
Explanatory Note
(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general
purport.)
As per sub-rule (1A) of rule 8 of the Kerala Fiscal Responsibility Rules 2005, the
Chairman and the members of the Public Expenditure Review Committee shall hold office
during the pleasure of the Government. As the new Government took charge on 20th May,
2021, the tenure of the Public Expenditure Review Committee appointed by the previous
Government as per notification issued under G.O. (P) No. 1/2020/Fin. dated 4th January,
2020 and published as S.R.O. No. 6/2020 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 25 dated
4th January, 2020, was ended along with the tenure of the previous Government. Therefore,
the Government have decided to constitute a new Committee, as provided in section 6 of the
Kerala Fiscal Responsibility Act, 2003 (29 of 2003).
The notification is intended to achieve the above object.
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