ઊ�ર્ અને પેટ્રોક�િમકલ્સ િવભાગ,
સ�ચવાલય, ગાંધીનગર.
ુ ર�, ૨૦૨૧.
તાર�ખ: ૧૮મી �ન્�આ
GUJARAT ORDINANCE NO. 2 OF 2021.
AN ORDINANCE
further to amend the Pandit Deendayal Petroleum University Act, 2007.
ુ રાત વટ�ુકમ ક્રમાંક: ૨ .
સન ર૦ર૧નો �જ
ુ ારવા બાબત
પં�ડત દ�નદયાળ પેટ્રો�લયમ �િુ નવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૨૦૦૭ વ� ુ �ધ
વટ�ુકમ.
�ુજરાત રા�યની િવધાનસભા�ું સત્ર ચા�ુ નથી;
અને �ુજરાતના રા�યપાલને એવી ખાતર� થઈ છે ક� પં�ડત દ�નદયાળ પેટ્રો�લયમ
સન ૨૦૦૭નો
�ુજરાતનો
૧૪મો.

�ુિનવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૨૦૦૭ �ુધારવા માટ� તાત્કા�લક પગ�ું લેવા�ુ ં તેમને માટ� જ�ર�
બનાવે તેવા સંજોગો પ્રવત� છે ;
તેથી, હવે, ભારતના સંિવધાનના અ�ુચ્છે દ ૨૧૩ના ખંડ (૧)થી તેમને મળે લી સ�ાની
�એ, �ુજરાતના રા�યપાલ, આથી, નીચેનો વટ�ુકમ કર�ને પ્રિસદ્ધ કર� છે :૧.

�ૂંક� સંજ્ઞા અને આરં ભ.- (૧) આ વટ�ુકમ પં�ડત દ�નદયાળ પેટ્રો�લયમ �ુિનવિસ�ટ�
(�ુધારા) વટ�ુકમ, ૨૦૨૧ કહ�વાશે.

(૨)

તે તરત જ અમલમાં આવશે.
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૨.

ુ રાતનો ૧૪મો અિધિનયમ હંગામી ર�તે �ધ
ુ ારવા બાબત.- આ
સન ૨૦૦૭નો �જ
વટ�ુકમના અમલની �ુદત દરિમયાન, પં�ડત દ�નદયાળ પેટ્રો�લયમ �ુિનવિસ�ટ�
અિધિનયમ, ૨૦૦૭ (�નો આમાં હવે પછ�, ‘‘�ુખ્ય અિધિનયમ’’ તર�ક� ઉલ્લેખ કય�
છે તે), કલમો ૩ થી ૬માં િન�દ� ષ્ટ કર� લા �ુધારાને અધીન રહ�ને અમલમાં રહ�શે.

૩.

ુ રાતના ૧૪મા અિધિનયમની દ�ધર્ સંજ્ઞાનો �ધ
ુ ારો.- �ુખ્ય
સન ૨૦૦૭ના �જ
અિધિનયમમાં, દ�ધર્ સંજ્ઞામાં, “પં�ડત દ�નદયાળ પેટ્રો�લયમ �ુિનવિસ�ટ�” એ શબ્દોને
બદલે, “પં�ડત દ�નદયાળ ઊ�ર્ �ુિનવિસ�ટ�” એ શબ્દો � ૂકવા.

૪.

ુ રાતના ૧૪મા અિધિનયમની કલમ ૧-નો �ધ
ુ ારો.- �ુખ્ય
સન ૨૦૦૭ના �જ
અિધિનયમમાં, કલમ ૧-માં, પેટા-કલમ (૧)માં, “પં�ડત દ�નદયાળ પેટ્રો�લયમ
�ુિનવિસ�ટ�” એ શબ્દોને બદલે, “પં�ડત દ�નદયાળ ઊ�ર્ �ુિનવિસ�ટ�” એ શબ્દો
� ૂકવા.

૫.

ુ ારો.- �ુખ્ય
ુ રાતના ૧૪મા અિધિનયમની કલમ ૨-નો �ધ
સન ૨૦૦૭ના �જ
અિધિનયમમાં, કલમ ૨-માં,(૧)

ખંડ (૧૨)માં, “�ુબ
ં ઇ સાવર્જિનક ટ્રસ્ટ અિધિનયમ” એ શબ્દોને બદલે, “

�ુજરાત સાવર્જિનક ટ્રસ્ટ અિધિનયમ” એ શબ્દો � ૂકવા;
(૨)

ખંડ (૧૩)માં, “પં�ડત દ�નદયાળ પેટ્રો�લયમ �ુિનવિસ�ટ�” એ શબ્દોને બદલે,

“પં�ડત દ�નદયાળ ઊ�ર્ �ુિનવિસ�ટ�” એ શબ્દો � ૂકવા.
૬.

ુ રાતના ૧૪મા અિધિનયમની કલમ ૩-નો �ધ
ુ ારો.- �ુખ્ય
સન ૨૦૦૭ના �જ
અિધિનયમમાં, કલમ ૩-માં,(૧)

પેટા-કલમ (૧)માં, “પં�ડત દ�નદયાળ પેટ્રો�લયમ �ુિનવિસ�ટ�” એ શબ્દોને
બદલે, “પં�ડત દ�નદયાળ ઊ�ર્ �ુિનવિસ�ટ�” એ શબ્દો � ૂકવા;

(૨)

પેટા-કલમ (૨)માં, “પં�ડત દ�નદયાળ પેટ્રો�લયમ �ુિનવિસ�ટ�” એ શબ્દોને
બદલે, “પં�ડત દ�નદયાળ ઊ�ર્ �ુિનવિસ�ટ�” એ શબ્દો � ૂકવા.
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સન
૨૦૦૭નો
�ુજરાતનો
૧૪મો.

િનવેદન
સન ૨૦૦૭માં પં�ડત દ�નદયાળ પેટ્રો�લયમ �ુિનવિસ�ટ�ની સ્થાપના, આ� ૂલ તેમ
છતાં િવકાસક્ષમ સામા�જક પ�રવતર્ન માટ� �ુવાનોને અને �તે સમાજને તૈયાર કર�ને �ુગ્રાહ�
બનાવે તેવી ઊ�ર્ િશક્ષણ, સંશોધન અને નવીકરણમાં વૈિ�ક કક્ષાની ઉત્�ૃષ્ટ સંસ્થા તર�ક�
ઉભર� આવે તેવા અધ્યાદ� શથી તેમજ ઊ�ર્ અને �તરમાળખાના ક્ષેત્રે િવિશષ્ટ પાસાઓમાં
ખાસ જવાબદાર�ઓ સાથે ઊ�ર્ એ�ન્જિનય�ર�ગ અને સંચાલનના િશક્ષણ માટ� ની અનન્ય
જવાબદાર� હાથ ધરવાના ખાસ િમશનથી, કરવામાં આવી હતી. �ુિનવિસ�ટ��ુ ં નામ
‘પેટ્રો�લયમ’ પર ક��ન્દ્રત થ� ુ ં હોવાથી, સ્�ૂલ ઓફ પેટ્રો�લયમ મેનેજમેન્ટ અને સ્�ૂલ ઓફ
પેટ્રો�લયમ ટ� કનોલો�ની સ્થાપના કર�ને, પેટ્રો�લયમ મેનેજમેન્ટમાં બે વષર્નો પી.�. (PG)
કાયર્ક્રમ (અભ્યાસક્રમ) અને પેટ્રો�લયમ એ�ન્જિનય�ર�ગમાં �ુ.�. (UG) અને પી.�. (PG)
કાયર્ક્રમો (અભ્યાસક્રમો) શ� કરવામાં આવ્યા હતા.
સન ૨૦૦૯માં, અ�ુ ઊ�ર્માં પી.�. (PG) કાયર્ક્રમ (અભ્યાસક્રમ) સાથે � ૂયર્ ઊ�ર્માં
પી.�. (PG) અને પી.એચ.ડ�. (Ph.D.) કક્ષાના કાયર્ક્રમો (અભ્યાસક્રમો) પણ શ� કરવામાં
આવ્યા છે . તે જ વષર્માં, ટ� કનોલો�માં સા�ુદાિયક ભાવના અને સ�નાત્મક િવચારસરણી
(�વા પાસા)નો સમાવેશ કરવા માટ� સ્�ૂલ ઓફ �લબરલ સ્ટ�ડઝની સ્થાપના કરવામાં આવી
હતી.
એ�ન્જિનય�ર�ગની બી� ક�ટલીક શાખાઓમાં �ુ.�. (UG), પી.�. (PG) અને
પી.એચ.ડ�. (Ph.D.) કક્ષાના કાયર્ક્રમો (અભ્યાસક્રમો) ચા�ુ કરવા માટ� , સન ૨૦૧૦માં શ�
કરવામાં આવેલી સ્�ૂલ ઓફ ટ�કનોલો� એ િવદ્યાથ�ઓના સંખ્યાબળ, િવદ્યાશાખા અને
�તરમાળખાના સંબધ
ં માં સૌથી મોટ� સ્�ૂલ ઓફ �ુિનવિસ�ટ� રહ� છે . સ્�ૂલ ઓફ ટ� કનોલો�એ
“ઊ�ર્” �ગે� ુ ં �ુિનવિસ�ટ��ુ ં િવઝન (vision-ધ્યેય) ચા�ુ રાખ્�ું છે અને ઊ�ર્ ક્ષેત્રને લગતી
ક�ટલીક પહ�લ શ� કર� છે .
આમ, સન ૨૦૦૯થી, પં�ડત દ�નદયાળ પેટ્રો�લયમ �ુિનવિસ�ટ� (PDPU) એ, નીચેની
ર�તે, પેટ્રો�લયમ ક્ષેત્ર ઉપરાંતના પોતાના કાયર્ક્રમો (અભ્યાસક્રમો) શ� કર�ને િવકસાવ્યા છે .
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(૧)

િવ�ુત ક્ષેત્રના એ�ન્જિનયરોના તાલીમ કાયર્ક્રમો ઉપરાંત �ુન:પ્રાપ્ય ઊ�ર્ અને િવ�ુત
ક્ષેત્રોનો પણ સમાવેશ કર� શકાય તે ર�તે ઊ�ર્ અને �તરમાળખામાં એમ.બી.એ.
કાયર્ક્રમ (અભ્યાસક્રમ).

(૨)

�ુન:પ્રાપ્ય ઊ�ર્, સ્માટર્ ગ્રીડ અને �ુદરતી ગેસ આધા�રત વીજળ� સાથે � ૂયર્ શ�ક્તના
એક�કરણના ક્ષેત્રોમાં પી.એચ.ડ�. (Ph.D.)ના િવદ્યાથ�ઓ�ુ ં ચા�ુ સંશોધન.

(૩)

�ુ.�. (UG) અને પી.�. (PG) કક્ષાના તમામ કાયર્ક્રમો (અભ્યાસક્રમો)ની િવસ્� ૃત શ્રેણી
(spectrum)માં, મોટા પ્રમાણમાં પરં પરાગત અને �બન-પરં પરાગત ઊ�ર્નો સમાવેશ
થાય છે .

(૪)

�ુિનવિસ�ટ�માં કાયર્રત સંશોધન ક�ન્દ્રો:
(૧)

સોલર �રસચર્ એન્ડ ડ�વલપમેન્ટ સેન્ટર (૨૦૧૨)

(૨)

સેન્ટર ફોર �જઓ થમર્લ એનજ� (૨૦૧૩)

(૩)

સેન્ટર ફોર બાયોફ�ુઅલ એન્ડ બાયોએનજ� સ્ટ�ડઝ (૨૦૧૫)

(૪)

ઇન્ટરનેશનલ ઓટોમોબાઇલ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (૨૦૧૯)

(૫)

સેન્ટર ફોર �રસચર્ ઓન કાબર્ન ડાયોક્સાઇડ – કાબર્ન ક�પ્ચર એન્ડ
�ુ�ટલાઇઝેશન (૨૦૧૯)

(૬)

સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ઇન વોટર ટ� કનોલો� (૨૦૧૯)

(૭)

પીડ�પી�ુ-આઇઆઇસી (PDPU-IIC) ખાતે સેન્ટર ફોર ટ� કનોલો� �બઝનેસ
ઇન્�ુબેશન (૨૦૧૯)

(૮)

૪૫ મેગાવોટ (MW) પ્રોડક્શન ઓફ મોન �ક્રસ્ટલાઇન સોલર ફોટો વોલ્ટ� ક
પૅનલ (૨૦૨૦)

(૯)
(૫)

ટ્રાન્સલેશનલ �રસચર્ સેન્ટર (TREC) (૨૦૨૦)

મેસસર્ �ુઝલોન એનજ� �લિમટ� ડ દ્વારા શ� કરવામાં આવેલા ‘�ુઝલોન �રન્�ુએબલ
એનજ� ચેર પ્રોફ�સરશીપ’.
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(૬)

ઊ�ર્ નીિત અને સલામતી સંબધ
ં ી હાથ ધરવામાં આવેલા સામા�જક અભ્યાસો
(સોિશયલ સ્ટ�ડઝ).

(૭)

સન ૨૦૧૨ના વષર્થી ક�મ્પસમાં કાયર્રત ૧ મેગાવોટ (MW)નો સોલર પ્લાન્ટ.

(૮)

તા�તરમાં ઊ�ર્ પર વ�ુ ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરતો નવા સ્વ�પનો પાઠ�ક્રમ.

(૯)

એન.એ.એ.સી. (NAAC) પીઅર ટ�મે પણ સન ૨૦૧૬ના �ડસેમ્બર મ�હનામાં પં�ડત

દ�નદયાળ પેટ્રો�લયમ �ુિનવિસ�ટ� (PDPU) ખાતે કર� લી પોતાની �ુલાકાત દરિમયાન તેના
અહ�વાલમાં એવી ભલામણ કર� હતી ક� “અિધિનયમમાં �ુધારો કર�ને નામમાંથી ‘પેટ્રો�લયમ’
શબ્દ બદલવાની સલાહ આપવામાં આવે છે .”
ઉપ�ુક્ર્ ત બાબતને લક્ષમાં લેતાં, પં�ડત દ�નદયાળ પેટ્રો�લયમ �ુિનવિસ�ટ�માંથી
�ુિનવિસ�ટ��ું નામ બદલવા�ું વાજબી અને તા�ક�ક જણાય છે , �થી કર�ને ઊ�ર્ પર ક��ન્દ્રત
કરાયેલી તેની િવસ્� ૃત શ્રેણી (spectrum) પ્રિત�બ��બત કર� શકાય અને એ ર�તે, પં�ડત
દ�નદયાળ ઊ�ર્ �ુિનવિસ�ટ� તર�ક� ફર� નામ આપી શકાય અને તદ�ુસાર પં�ડત દ�નદયાળ
પેટ્રો�લયમ �ુિનવિસ�ટ� અિધિનયમ �ુધારવા ધા�ુ� છે , �થી કર�ને તેમાં “પં�ડત દ�નદયાળ
પેટ્રો�લયમ �ુિનવિસ�ટ�”�ું નામ બદલીને, “પં�ડત દ�નદયાળ ઊ�ર્ �ુિનવિસ�ટ�” કર� શકાય.
�ુજરાત રા�યની િવધાનસભા�ુ ં સત્ર ચા�ુ ન હોવાથી, ઉપ�ુક્ર્ ત ઉદ્દે શો િસદ્ધ કરવા
માટ�, સદર�ુ અિધિનયમ �ુધારવા આ વટ�ુકમ પ્રિસદ્ધ કરવામાં આવે છે .
ગાંધીનગર,

આચાયર્ દ� વવ્રત,

તાર�ખ: ૧૬મી �ન્�ુઆર�, ૨૦૨૧.

�ુજરાતના રા�યપાલ.
�ુજરાત રા�યપાલના �ુકમથી અને તેમના નામે,
ુ યના તોમર,
�ન
સરકારના અિધક �ુખ્ય સ�ચવ.
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PART IV
Acts of Gujarat Legislature and Ordinances promulgated and Regulations
made by the Governor.

ENERGY AND PETROCHEMICALS DEPARTMENT
Sachivalaya, Gandhinagar, Dated the 18th January, 2021.
GUJARAT ORDINANCE NO. 2 OF 2021.
AN ORDINANCE
further to amend the Pandit Deendayal Petroleum University Act, 2007.
WHEREAS the Legislative Assembly of the State of Gujarat is not
in session;
Guj. 14 of
2007.

AND WHEREAS the Governor of Gujarat is satisfied that
circumstances exist which render it necessary for him to take immediate
action to amend the Pandit Deendayal Petroleum University Act, 2007.
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NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred on him by
clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Gujarat
is hereby pleased to make and promulgate the following Ordinance, namely:1.
Short title and Commencement.- (1) This Ordinance may be called
the Pandit Deendayal Petroleum University (Amendment) Ordinance, 2021.
(2) It shall come into force at once.
Guj. 14 of
2007.

2.
Guj. 14 of 2007 to be temporarily amended.- During the period of
operation of this Ordinance, the Pandit Deendayal Petroleum University Act,
2007 (hereinafter referred to as the “the principal Act”) shall have effect
subject to the amendments specified in sections 3 to 6.
3.
Amendment of long title of Guj. 14 of 2007.- In the principal Act, in
the long title, for the words “Pandit Deendayal Petroleum University”, the
words “Pandit Deendayal Energy University” shall be substituted.
4.
Amendment of section 1 of Guj. 14 of 2007.- In the principal Act ,
in section 1, in sub-section (1), for the words “Pandit Deendayal Petroleum
University”, the words “Pandit Deendayal Energy University” shall be
substituted.
5.
Amendment of section 2 of Guj. 14 of 2007.- In the principal Act, in
section 2,(1)
in clause (xii), for the words “Bombay Public Trust Act”,
words “Gujarat Public Trusts Act” shall be substituted;

the

(2)
in clause (xiii), for the words Pandit Deendayal Petroleum
University”, the words “Pandit Deendayal Energy University” shall be
substituted.
6.
Amendment of section 3 of Guj. 14 of 2007.- In the principal Act, in
section 3,(1)
in sub-section (1), for the words “Pandit Deendayal Petroleum
University”, the words “Pandit Deendayal Energy University” shall be
substituted;
(2)
in sub-section (2), for the words “Pandit Deendayal Petroleum
University”, the words “Pandit Deendayal Energy University” shall be
substituted.

PART IV]

GUJARAT GOVERNMENT GAZETTE, EX. 18-01-2021

STATEMENT
The Pandit Deendayal Petroleum University was established in the
year of 2007 with the mandate to emerge as a world class Institution of
Excellence in Energy Education, Research and Innovation which will
prepare and sensitize the youth and ultimately the society for radical yet
sustainable societal transformation, and with specific mission to Undertake
unique obligation for Education in Energy Engineering and Management
with special responsibilities in domain specific aspects of Energy &
Infrastructure. As the name of the University being focused on ‘Petroleum’,
it was started with the offering of two years PG Program in Petroleum
Management and of UG and PG programs in Petroleum Engg., through the
establishment of School of Petroleum Management and School of Petroleum
Technology.
In 2009, the PG & Ph. D. level programs in Solar Energy are also
started, along with the PG program in Nuclear Energy. In the same year, the
School of Liberal Studies was established to complement technology with
community spirit and creative thinking.
The School of Technology started in 2010 to offer UG, PG and
Ph. D. level programs in several other branches of engineering, has been the
biggest School of the University in terms of strength of students, faculty and
infrastructure. The School of Technology continues the University’s vision
on “Energy” and launched several initiatives pertaining to energy sector.
Thus, since the year 2009, PDPU has evolved and expanded its
programs beyond petroleum sector in the following ways:
(1)

M. B. A. program in Energy & Infrastructure so as to also include
Renewable Energy and Power Sectors besides the training
programs of Power Sector engineers.

(2)

Ph. D. students’ pursuing research in the areas of renewable
energy, Smart Grid and also Integration of Solar Power with
natural gas based electricity.

(3)

The broad spectrum of all UG and PG level programs includes
Conventional and Non-Conventional Energy to a great extent.

(4)

Research Centers functional at the University:
(i)

Solar Research & Development Centre (2012)

(ii)

Centre for Geo Thermal Energy (2013)

(iii)

Centre for Biofuel & Bioenergy Studies (2015)

(iv)

International Automobile Centre of Excellence (2019)

(v)

Centre for Research on Carbon Dioxide - carbon capture
and utilization (2019)

(vi)

Centre of Excellence in Water Technology (2019)
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(vii)
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Centre for Technology Business Incubation at PDPU-IIC
(2019)

(viii)

45 MW production of Mon crystalline Solar Photo
Voltaic panel (2020)

(ix)
(5)

Translational Research Centre (TREC) (2020)

‘Suzlon Renewable Energy Chair Professorship’ instituted by
M/s Suzlon Energy Limited.

(6)

Social Studies undertaken regarding Energy Policy and Security.

(7)

1 MW Solar Plant operational on the campus since the year 2012.

(8)

Curriculum revitalized in recent focusing more on Energy.

(9)

NAAC Peer Team also recommended during its visited at PDPU
in December 2016, in its report that “it is advised to replace the
word ‘Petroleum’ from the name through amendment of the Act.
In view of above, it appears fair and logical to change the name of

the University from Pandit Deendayal Petroleum University so as to reflect
its spectrum focused on Energy and thereby it may be renamed as the Pandit
Deendayal Energy University; and accordingly the Pandit Deendayal
Petroleum University Act is proposed to be amended so as to replace therein
the name “Pandit Deendayal Petroleum University”, with the words “Pandit
Deendayal Energy University”.
As the Legislative Assembly of the State of Gujarat is not in session,
this Ordinance is promulgated to amend the said Act to achieve the aforesaid
objects.
Gandhinagar,
Dated the 16th January, 2021.

ACHARYA DEVVRAT,
Governor of Gujarat.

By order and in the name of the governor of Gujarat,
SUNAINA TOMAR,
Additional Chief Secretary to Government.
----------------
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