
GUJARAT BILL NO.   14  OF  2020. 
 

THE GUJARAT SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS,  
SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER OF THE GUJARAT 

LEGISLATIVE ASSEMBLY, MINISTERS AND LEADER OF THE 
OPPOSITION LAWS (AMENDMENT) BILL, 2020. 

 
A BILL 

 
further to amend the laws relating to salaries and allowances of Members, 
Speaker and Deputy Speaker of the Gujarat Legislative Assembly and of 

Ministers and Leader of the Opposition. 
                      

સન ૨૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં: ૧૪ .  

 

�જુરાત, �જુરાત િવધાનસભાના સભ્યો, અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષના, મ�ંીઓ તથા 

િવરોધપક્ષના નેતાના પગાર અને ભથ્થાનેં લગતા કાયદા (�ધુારા) િવધેયક, ૨૦૨૦. 

 

�જુરાત િવધાનસભાના સભ્યોú અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષના અને મ�ંીઓના તથા િવરોધપક્ષના 

નેતાના પગાર અને ભથ્થાનેં લગતા કાયદા વ� ુ�ધુારવા બાબત િવધેયક. 

 

આથી, ભારતના ગણરાજયના એકોતેરમા વષર્મા ંનીચેનો અિધિનયમ કરવામા ં

આવે છેઃ- 

 

૧.   (૧) આ અિધિનયમ �જુરાત, �જુરાત િવધાનસભાના સભ્યો, અધ્યક્ષ અને 

ઉપાધ્યક્ષના, મ�ંીઓ તથા િવરોધપક્ષના નેતાના પગાર અને ભથ્થાનેં લગતા કાયદા 

(�ધુારા) અિધિનયમ, ર૦ર૦ કહ�વાશે. 
 

(ર) તે સન ૨૦૨૦ના એિ�લ મ�હનાની ૮મી તાર�ખે અમલમા ંઆવ્યો હોવા�ુ ં

ગણાશે. 

 

૨. �જુરાત િવધાનસભાના સભ્યોના પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૬૦મા,ં  કલમ ૩-મા,ં 

પેટા-કલમ (૧) પછ�, નીચેની પેટા-કલમ દાખલ કરવી:- 

�ૂંક� સજં્ઞા અન ે

આરંભ. 

સન ૧૯૬૦ના 

�જુરાતના ૨-

� 

અિધિનયમની 

કલમ ૩-નો 

�ધુારો. 

સન 

૧૯૬૦નો 

�જુરાતનો 

૨-જો. 



  

“ •૧ક¶ પેટા-કલમ (૧)મા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં સન ર૦ર૦ના એિ�લ 

મ�હનાની ૧-લી તાર�ખથી શ� થતી બાર મ�હનાની �દુત માટ�, દર�ક સભ્યને 

મ�હના દ�ઠ 30 ટકા ઓછો �ળૂ પગાર �કૂવવામા ંઆવશે.''. 

 

૩. �જુરાત િવધાનસભાના (અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ)ના પગાર અને ભથ્થા ં અિધિનયમ, 

૧૯૬૦મા,ં- 
 

(૧) કલમ ૩≈માúં પેટા≈કલમ (૧) પછ�ú નીચેની પેટા-કલમ દાખલ કરવી:- 
 

“ (૧ક) પેટા-કલમ (૧)મા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં સન ર૦ર૦ના એિ�લ 

મ�હનાની ૧-લી તાર�ખથી શ� થતી બાર મ�હનાની �દુત માટ�, અધ્યક્ષને 

મ�હના દ�ઠ 30 ટકા ઓછો �ળૂ પગાર �કૂવવામા ંઆવશે.''. 

 

 (૨) કલમ ૧૦-મા,ં પેટા-કલમ (૧) પછ�, નીચેની પેટા-કલમ દાખલ કરવી:- 

 

“ (૧ક) પેટા-કલમ (૧)મા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં સન ર૦ર૦ના એિ�લ 

મ�હનાની ૧-લી તાર�ખથી શ� થતી બાર મ�હનાની �દુત માટ�, 

ઉપાધ્યક્ષને મ�હના દ�ઠ 30 ટકા ઓછો �ળૂ પગાર �કૂવવામા ંઆવશે.''. 

 

૪. �જુરાત મ�ંીઓના પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૬૦મા,ં-  

 

(૧) કલમ ૩-મા,ં પેટા-કલમ (૧) પછ�, નીચેની પેટા-કલમ દાખલ કરવી:- 

 

“ (૧ક) પેટા-કલમ (૧)મા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં સન ર૦ર૦ના એિ�લ 

મ�હનાની ૧-લી તાર�ખથી શ� થતી બાર મ�હનાની �દુત માટ�, મ�ંીને 

મ�હના દ�ઠ 30 ટકા ઓછો �ળૂ પગાર �કૂવવામા ંઆવશે.''. 

 

 (૨) કલમ ૬-મા,ં પેટા-કલમ (૧) પછ�, નીચેની પેટા-કલમ દાખલ કરવી:- 

 

સન ૧૯૬૦ના 

�જુરાતના ૩-

� 

અિધિનયમની 

કલમો ૩ અન ે

૧૦-નો 
�ધુારો. 

સન 

૧૯૬૦નો 

�જુરાતનો 

૩-જો. 

સન ૧૯૬૦ના 

�જુરાતના 

૬�ા 

અિધિનયમની 

કલમો ૩ અન ે 
૬-નો �ધુારો. 

સન 

૧૯૬૦નો 

�જુરાતનો 

૬�ો. 



“ (૧ક) પેટા-કલમ (૧)મા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં સન ર૦ર૦ના એિ�લ 

મ�હનાની ૧-લી તાર�ખથી શ� થતી બાર મ�હનાની �દુત માટ�, નાયબ 

મ�ંીને મ�હના દ�ઠ ૩૦ ટકા ઓછો �ળૂ પગાર �કૂવવામા ંઆવશે.''. 

 

૫. �જુરાત િવધાનસભા (િવરોધપક્ષના નેતા) પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૭૯મા,ં  

કલમ ૩-મા,ં પેટા-કલમ (૧) પછ�, નીચેની પેટા-કલમ દાખલ કરવી:- 

 

 

 

“ (૧ક) પેટા-કલમ (૧)મા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં સન ર૦ર૦ના એિ�લ મ�હનાની 

૧-લી તાર�ખથી શ� થતી બાર મ�હનાની �દુત માટ�, િવરોધપક્ષના નેતાને મ�હના 

દ�ઠ 30 ટકા ઓછો �ળૂ પગાર �કૂવવામા ંઆવશે.''.  

 

૬. (૧) �જુરાત, �જુરાત િવધાનસભાના સભ્યો, અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષના, મ�ંીઓ તથા 

િવરોધપક્ષના નેતાના પગાર અને ભથ્થાનેં લગતા કાયદા (�ધુારા) વટ�ુકમ, ર૦ર૦, 

આથી, રદ કરવામા ંઆવે છે. 

 

(૨)  આવી ર�તે રદ થવા છતા,ં સદર�ુ વટ�ુકમ �ારા �ધુાયાર્ �માણે �જુરાત 

િવધાનસભાના સભ્યોના પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૬૦, �જુરાત િવધાનસભાના 

(અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ)ના પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૬૦, �જુરાત મ�ંીઓના 

પગાર અને  ભથ્થા ં અિધિનયમ, ૧૯૬૦ અથવા યથા�સગં, �જુરાત િવધાનસભા 

(િવરોધપક્ષના નેતા) પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૭૯ હ�ઠળ કર��ુ ંકોઇપણ કાયર્ 

અથવા લીધે�ુ ંકોઇપણ પગ�ુ ંઆ અિધિનયમ �ારા �ધુાયાર્ �માણે, સદર�ુ અિધિનયમો 

હ�ઠળ કર��ુ ંઅથવા લીધે�ુ ંહોવા�ુ ંગણાશે. 

 

 

 

 

 

સન 

૧૯૭૯નો 

�જુરાતનો 

૧૬-મો. 

સન ૧૯૭૯ના 

�જુરાતના ૧૬-

મા 

અિધિનયમની 

કલમો ૩-નો 

�ધુારો. 

સન 

૨૦૨૦નો 

�જુરાતનો 

વટ�ુકમ 

૧લો. 

 

રદ કરવા 

બાબત અન ે

અપવાદ. 

 

સન ૧૯૬૦નો 

�જુરાતનો ૨-જો. 

સન ૧૯૬૦નો 

�જુરાતનો ૩-જો. 

સન ૧૯૬૦નો 

�જુરાતનો ૬�ો. 

સન ૧૯૭૯નો 

�જુરાતનો ૧૬-મો. 



ઉદ�શો અને કારણો 

 

િવધાનસભાના સભ્યો, અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ, રા�યના મ�ંીઓ અને િવરોધ પક્ષના 

નેતા અ��ુમે �જુરાત િવધાનસભાના સભ્યોના પગાર અને  ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૬૦, �જુરાત 

િવધાનસભાના (અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ) ના પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૬૦, �જુરાત 

મ�ંીઓના પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૬૦ અને �જુરાત િવધાનસભા (િવરોધપક્ષના નેતા) 

પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૭૯મા ંસમાિવષ્ટ જોગવાઈઓ અ�સુાર તેમના પગાર અને 

ભથ્થા ંમેળવે છે.  

 

સમ� િવ�, કોિવડ-૧૯ (COVI D-19) તર�ક� ઓળખાતા કોરોનાવાઈરસના �કોપ સામે 

ઝ�મી ર�ુ ં છે, �નાથી સમ� િવ�મા ંહ�રો લોકોએ �વ �મુાવ્યો છે અને લાખો માણસોને 

તેનો ચેપ લાગ્યો છે અને ભારત પણ તેમા ંઅપવાદ�પ નથીü �જુરાત રા�ય પણ  કોિવડ-૧૯ 

(COVI D-19)ની કટોકટ�ભર� પ�ર�સ્થિતમાથંી પસાર થઈ ર�ુ ંછે અને કોઈપણ વ્ય�ક્ત ચો�સપણે 

કહ� શક� તેમ નથી ક� ક�ટલા લાબંા સમય �ધુી તે પ�ર�સ્થિત ચા� ુરહ�શે. રા�ય સરકાર મહ�મ 

�યત્નો કર� રહ� છે અને કોરોના વાઈરસનો સામનો કરવા માટ�, તેમણે પોતાના તમામ સાધનો 

પણ કામે લગાડ� દ�ધા છેü  

 

િવધાનસભાના ઘણા સભ્યો અને પદાિધકાર�ઓએ પોતાની વ્ય�ક્તગત હ�િસયતથી રા�ય 

સરકારને નાણાક�ય ર�તે સહાય આપવાની તૈયાર� બતાવી છેú પણ આ સબંધંમા ંએક�પ નીિત 

લાવવા માટ�ú રા�ય સરકાર�ú �જુરાત િવધાનસભાના સભ્યોú અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષú મ�ંીઓ તથા 

િવરોધપક્ષના નેતાના �ળૂ પગારમાúં સન ૨૦૨૦ના એિ�લ મ�હનાની ڑલી તાર�ખથી શ� થતી 

બાર મ�હનાની �દુત માટ�ú ڑڒ ટકાના �માણમા ંઘટાડો કરવા�ુ ંઅને એ ર�તે ભેગા ંથયેલા ંનાણાનંો 

કોરોના વાઈરસના �કોપથી આવી પડ�લા પડકારનો સામનો કરવામા ંઉપયોગ કરવા�ુ ંન�� 

ક�ુ� છેü 

 

�જુરાત રાજયની િવધાનસભા�ુ ંસ� તે સમયે ચા� ુન હોવાથી, ઉપ�ુર્કત ઉ�ેશો િસ� 

કરવા માટ�, �જુરાત, �જુરાત િવધાનસભાના સભ્યો, અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષના, મ�ંીઓ તથા 

િવરોધપક્ષના નેતાના પગાર અને ભથ્થાનેં લગતા કાયદા (�ધુારા) વટ�ુકમ, ર૦ર૦ સદર�ુ 



અિધિનયમો �ધુારવા માટ� �િસ� કરવામા ંઆવ્યો હતો. આ િવધેયકથી, સદર�ુ વટ�ુકમને સ્થાને 

રા�ય િવધાનમડંળનો અિધિનયમ �કૂવા ધા�ુ� છે. 

 

 

તાર�ખ: ૧૧ મી સપ્ટ�મ્બર, ર૦ર૦.      �દ�પિસ�હ �ડ��.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

�રુવણી 

�જુરાત િવધાનસભાના સભ્યોના પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૬૦ માથંી ઉતારા. 

    (સન ૧૯૬૦નો �જુરાતનો ૨જો) 

૩. (૧) દર�ક સભ્યને તેના હો�ાની સમ� �દુત દરિમયાન, સ�ચવાલયમા ંરા�ય સરકારના 

નાયબ સ�ચવને �કૂવવાપા� ઓછામા ંઓછા �ળૂ પગારના દર� મ�હના દ�ઠ �ળૂ પગાર 

�કૂવવામા ંઆવશે. 

    (૨)     XXX   XXX   XXX 

 

�જુરાત િવધાનસભાના (અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ)ના પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૬૦ 

માથંી ઉતારા. 

    (સન ૧૯૬૦નો �જુરાતનો ૩જો) 

૩. (૧) અધ્યક્ષને, �જુરાત િવધાનસભાના સભ્યોના પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૬૦ની 

કલમ ૩ની પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓની �એ, િવધાનસભાના સભ્યને �કૂવવાપા� �ળૂ 

પગાર કરતા ં૨૫% વધાર� �ળૂ પગાર દર મ�હને �કૂવવામા ંઆવશે.  

    (૨)     XXX   XXX   XXX 

૧૦. (૧) ઉપાધ્યક્ષને, �જુરાત િવધાનસભાના સભ્યોના પગાર અને ભથ્થા ં અિધિનયમ,  

૧૯૬૦ની કલમ ૩ની પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓની �એ, િવધાનસભાના સભ્યને 

�કૂવવાપા� �ળૂ પગાર કરતા ં૨૫% વધાર� �ળૂ પગાર દર મ�હને �કૂવવામા ંઆવશે.  

    (૨)     XXX   XXX   XXX 

 

 

 
સભ્યોન ે

�કૂવવાના 

પગાર અને 

મ�ઘવાર� 

ભથ્�ુ.ં  

 
અધ્યક્ષન ે

�કૂવવાનો 

પગાર અને 

મ�ઘવાર� 

ભથ્�ુ.ં  

ઉપાધ્યક્ષને 

�કૂવવાના 

પગાર અને 

મ�ઘવાર� 

ભથ્�ુ.ં  



 

�જુરાત મ�ંીઓના પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૬૦ માથંી ઉતારા 

    (સન ૧૯૬૦નો �જુરાતનો ૬�ો) 

૩. (૧) મ�ંીને, �જુરાત િવધાનસભાના સભ્યોના પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૬૦ની 

કલમ ૩ની પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓની �એ, િવધાનસભાના સભ્યને �કૂવવાપા� �ળૂ 

પગાર કરતા ં૨૫% વધાર� �ળૂ પગાર દર મ�હને �કૂવવામા ંઆવશે.  

    (૨)     XXX   XXX   XXX 

 

૬. (૧) નાયબ મ�ંીને, �જુરાત િવધાનસભાના સભ્યોના પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, 

૧૯૬૦ની કલમ ૩ની પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓની �એ, િવધાનસભાના સભ્યને 

�કૂવવાપા� �ળૂ પગાર કરતા ં૨૫% વધાર� �ળૂ પગાર દર મ�હને �કૂવવામા ંઆવશે.  

    (૨)     XXX   XXX   XXX 

 

�જુરાત િવધાનસભા (િવરોધપક્ષના નેતા) પગાર અને ભથ્થા ંઅિધિનયમ, ૧૯૭૯ માથંી 

ઉતારા 

    (સન ૧૯૭૯નો �જુરાતનો ૧૬મો) 

૩. (૧) િવરોધ પક્ષના નેતાને, �જુરાત િવધાનસભાના સભ્યોના પગાર અને ભથ્થા ં

અિધિનયમ, ૧૯૬૦ની કલમ ૩ની પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓની �એ, િવધાનસભાના 

સભ્યને �કૂવવાપા� �ળૂ પગાર કરતા ં ૨૫% વધાર� �ળૂ પગાર દર મ�હને �કૂવવામા ં

આવશે.  

    (૨)     XXX   XXX   XXX 

 
 
 

 
મ�ંીઓન ેઅન ે

રા�ય કક્ષાના 

મ�ંીઓન ે 

�કૂવવાના 

પગાર અને 

મ�ઘવાર� 

ભથ્�ુ.ં  

નાયબ 

મ�ંીઓન ે

�કૂવવાના 

પગાર અને 

મ�ઘવાર� 

ભથ્�ુ.ં  

 
િવરોધ પક્ષના 

નેતાન ે  

�કૂવવાનો 

પગાર અને 

મ�ઘવાર� 

ભથ્�ુ.ં  



  �જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 
 

 
 
 
                                               
[સન ૨૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં:  ૧૪ .] 
 
 

 
 

 
�જુરાત િવધાનસભાના સભ્યોú અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષના 

અને મ�ંીઓના તથા િવરોધપક્ષના નેતાના પગાર અને 

ભથ્થાનેં લગતા કાયદા વ� ુ�ધુારવા બાબત િવધેયક. 

 
 
 
 
[  �ી  �દ�પિસ�હ �ડ��,  

       રા�ય કક્ષાના સસંદ�ય બાબતોના મ�ંી�ી.]  
 
 
 
(સન ૨૦૨૦ના સપ્ટ�મ્બર મ�હનાની ૧૧મી તાર�ખે �જુરાત 

સરકાર� રાજપ�મા ં�િસ� કયાર્ �જુબ) 
 
 
 
 

ડ�. એમ. પટ�લ, 

સ�ચવ, 

            �જુરાત િવધાનસભા.     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE GUJARAT SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS, 

SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER OF THE GUJARAT 

LEGISLATIVE ASSEMBLY, MINISTERS AND LEADER OF THE 

OPPOSITION LAWS (AMENDMENT) BILL, 2020. 

 

 

GUJARAT BILL NO.    14    OF 2020. 

 

 

A BILL 

 

further to amend the laws relating to salaries and allowances of Members, 

Speaker and Deputy Speaker of the Gujarat Legislative Assembly and of 

Ministers and Leader of the Opposition. 
 

 

           It is hereby enacted in the Seventy-first Year of the Republic of 

India   as follows: - 

1. (1) This Act may be called the Gujarat Salaries and Allowances of 

Members, Speaker and Deputy Speaker of the Gujarat Legislative 

Assembly, Ministers and Leader of the Opposition Laws (Amendment) 

Act, 2020. 

 

Short title and 

commencement. 
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(2)   It shall be deemed to have come into force on the 8
th
 April, 2020. 

 

2. In the Gujarat Legislative Assembly Members’ Salaries and Allowances 

Act, 1960, in section 3, after sub-section (1), the following sub-section shall 

be inserted, namely:- 

 

“(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), there 

shall be paid to each Member 30 per cent less basic salary per month 

for a period of twelve months commencing from the 1
st
 April, 2020.”.  

 

3. In the Gujarat Legislative Assembly (Speaker and Deputy Speaker) 

Salaries and Allowances Act, 1960,-  

 

(i)  in section 3, after sub-section (1), the following sub-section shall be 

inserted, namely:- 

      “(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), there 

shall be paid to the Speaker 30 per cent less basic salary per month for a 

period of twelve months commencing from the 1
st
 April, 2020 .”.  

 

(ii)  in section 10, after sub-section (1), the following sub-section shall be 

inserted, namely :-  

     “(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), there shall 

be paid to the Deputy Speaker 30 per cent less basic salary per month for a 

period of twelve months commencing from the 1
st
 April, 2020 .”.  

 

4.  In the Gujarat Ministers’ Salaries and Allowances Act, 1960,- 

 

(i)  in section 3, after sub-section (1), the following sub-section shall be 

inserted, namely:- 

    “(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), there shall 

be paid to the Minister 30 per cent less basic salary per month for a period 

of twelve months commencing from the 1
st
 April, 2020 .”.  

 

Guj. II of 

1960. 

  

Amendment 

of sections 3 

and 10 of Guj. 

III of 1960.  

Amendment 

of sections 3 

and 6 of Guj. 

VI of 1960.  

Amendment 

of section 3 

of Guj. II of 

1960.  

Guj. III of 

 1960. 

  

Guj. VI 

 of 1960. 
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(ii)  in section 6, after sub-section (1), the following sub-section shall be  

inserted, namely :- 

     “(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), there shall 

be paid to the Deputy Minister 30 per cent less basic salary per month for a 

period of twelve months commencing from the 1
st
 April, 2020 .”.  

   

5. In the Gujarat Legislative Assembly (Leader of the Opposition) Salary 

and Allowances Act, 1979, in section 3, after sub-section (1), the following 

sub-section shall be inserted, namely :- 

  

     “(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), there shall 

be paid to the Leader of the Opposition 30 per cent less basic salary per 

month for a period of twelve months commencing from the 1
st
 April, 

2020.”.  

 

6. (1) The Gujarat Salaries and Allowances of Members, Speaker and 

Deputy Speaker of the Gujarat Legislative Assembly, Ministers and Leader 

of the Opposition Laws (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.  

 

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under 

the Gujarat Legislative Assembly Members’ Salaries and Allowances Act, 

1960, the Gujarat Legislative Assembly (Speaker and Deputy Speaker) 

Salaries and Allowances Act, 1960, the Gujarat Ministers’ Salaries and 

Allowances Act, 1960, or as the case may, the Gujarat Legislative 

Assembly (Leader of the Opposition) Salary and Allowances Act, 1979, as 

amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or 

taken under the said Acts as amended by this Act. 

 

  

 

 

 

  

Amendment 

of section 3 

of Guj. 16 of 

1979. 

Guj. 16  

of 1979. 

  

Guj. Ord. 1 

of 2020.  

Repeal 

and 

Savings. 

Guj. II of 1960.  

Guj. III of 1960. 

Guj. VI of 1960.  

Guj. 16 of 1979.  
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS   

 

              Members of the Legislative Assembly, Speaker and Deputy 

Speaker, Ministers of the State and the Leader of the Opposition draw their 

salaries and allowances in accordance with the provisions contained in the 

Gujarat Legislative Assembly Members’ Salaries and Allowances Act, 

1960; Gujarat Legislative Assembly (Speaker and Deputy Speaker) Salaries 

and Allowances Act, 1960; Gujarat Ministers’ Salaries and Allowances 

Act, 1960 and the Gujarat Legislative Assembly (Leader of the Opposition)  

Salaries and Allowances  Act, 1979 respectively.  

            The world as a whole is battling an outbreak of a Coronavirus called 

COVID-19, which has claimed thousands of lives and infected lacs of 

human beings around the world and India is no exception. The State of 

Gujarat is also reeling from the COVID-19 crisis and one cannot say with 

any certainty as to how long it will last. The State Government is making 

all out efforts and has also employed all its resources to combat the 

Coronavirus.   

            Many MLAs and Dignitaries have offered to help financially to the 

State Government in their individual capacity, but to have a uniform policy 

in this regard, the State Government has decided to reduce the basic salary 

of Members, Speaker and Deputy Speaker of the Gujarat Legislative 

Assembly, Ministers and Leader of the Opposition to the extent of 30 per 

cent for a period of twelve months commencing from 1
st
 April, 2020 and to 

utilize the saved money to fight against the challenge posed by Coronavirus 

outbreak.  

 As the Legislative Assembly of the State of Gujarat was not in 

session, at that time, the Gujarat Salaries and Allowances of Members, 

Speaker and Deputy Speaker of the Gujarat Legislative Assembly, 

Ministers and Leader of the Opposition Laws (Amendment) Ordinance, 

2020 was promulgated to amend the said Acts to achieve the aforesaid 

objects. This Bill seeks to replace the said Ordinance by an Act of the State 

Legislature. 

 

Dated the 11
th
 September, 2020.                       PRADEEPSINH JADEJA. 
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ANNEXURE 

EXTRACT FROM THE GUJARAT LEGISLATIVE ASSEMBLY 

MEMBERS’ SALARIES AND ALLOWANCES ACT, 1960.  

(Guj. II of 1960) 

3. (1) There shall be paid to each Member during the whole of his term of 

office, a basic salary per month at the rate of minimum basic pay payable to 

the Deputy Secretary of the State Government in Sachivalaya. 

(2)    XXX   XXX   XXX 

 

 

EXTRACT FROM THE GUJARAT LEGISLATIVE ASSEMBLY 

(SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER) SALARIES AND 

ALLOWANCES ACT, 1960.  

(Guj. III of 1960) 

3. (1) There shall be paid to the Speaker 25% more basic salary per month 

than the basic salary payable to a Member of the Assembly by virtue of the 

provisions of sub-section (1) of section 3 of the Gujarat Legislative 

Assembly Members’ Salaries and Allowances Act, 1960. 

(2)    XXX   XXX   XXX 

10. (1) There shall be paid to the Deputy Speaker 25% more basic salary 

per month than the basic salary payable to a Member of the Assembly by 

virtue of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the Gujarat 

Legislative Assembly Members’ Salaries and Allowances Act, 1960. 

(2)    XXX   XXX   XXX 

 

 

Salaries to be 

paid to 

Members and 

dearness 

allowance.  

Salary and 

dearness 

allowance of 

Speaker. 

Salary and 

dearness 

allowance of 

Deputy 

Speaker. 

Guj. II of 1960. 

Guj. II of 1960. 
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EXTRACT FROM THE GUJARAT MINISTERS’ SALARIES AND 

ALLOWANCES ACT, 1960.  

(Guj. VI of 1960) 

3. (1) There shall be paid to the Minister 25% more basic salary per month 

than the basic salary payable to a Member of the Assembly by virtue of the 

provisions of sub-section (1) of section 3 of the Gujarat Legislative 

Assembly Members’ Salaries and Allowances Act, 1960.  

(2)    XXX   XXX   XXX 

6. (1) There shall be paid to the Deputy Minister 25% more basic salary per 

month than the basic salary payable to a Member of the Assembly by virtue 

of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the Gujarat Legislative 

Assembly Members’ Salaries and Allowances Act, 1960.  

(2)    XXX   XXX   XXX 

 

EXTRACT FROM THE GUJARAT LEGISLATIVE ASSEMBLY 

(LEADER OF THE OPPOSITION) SALARY AND ALLOWANCES 

ACT, 1979.  

(Guj. 16 of 1979) 

3. (1) There shall be paid to the Leader of the Opposition 25% more basic 

salary per month than the basic salary payable to a Member of the 

Assembly by virtue of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the 

Gujarat Legislative Assembly Members’ Salaries and Allowances Act, 

1960.  

(2)    XXX   XXX   XXX 

 

 

 

 

 

        

Salaries and 

dearness 

allowance of 

Ministers and 

Ministers of 

State. 

Salaries and 

dearness 

allowance of 

Deputy 

Ministers.  

Salary and 

dearness 

allowance of 

Leader of 

Opposition.  

Guj. II of 1960. 

Guj. II of 1960. 

Guj. II of 1960. 
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GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT 

 

 

 

GUJARAT BILL NO.   14  OF  2020. 

 

 

 

A     B I L L 

 

 

further to amend the laws relating to salaries and 

allowances of Members, Speaker and Deputy 

Speaker of the Gujarat Legislative Assembly and 

of Ministers and Leader of the Opposition. 
 

 
 

 

  

 

[ SHRI  PRADEEPSINH JADEJA,       

                   MINISTER OF STATE FOR 

 PARLIAMENTARY AFFAIRS] 

 
 

 

 
 

( As published in the Gujarat Government 

Gazette  11
th

 September, 2020) 

 

 
 

 

D.M.PATEL, 

Secretary, 

Gujarat Legislative Assembly. 




