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1. 1/7/1998.Arts & comm. College Olpad. 

General information 

1. Name in full: Dr. Bharti P Kapdiya. 

2.  Address For correspondence: SETH P.T.MAHILA COLLEGE, VANITA         
    VISHRAM, SURAT. 

3. Contact Details(R) 9723076000 

                                 (M)9537562700 

4. Department: History 

5. Qualifications: M.A, B. Ed, M. Phil, PH. D 

6. Current Designation: Lecturer (P.T.) 

7. Teaching Experience. (UG) 20 years 

                                                 (PG) 9 years 

8. Email: bhatrikapadiya9@gmail.com 

1. Details of  Research Papers Published. 

 

૨. Research Publications 

(A) Texts / Reference / subject Books Published 

Sr. 
No

. 

Table of the Article  Name of the 
Journal 

Referred/No-
Refereed 

Issue /& Volume  Year  State 
/National/Internati

onal 

ISSN/I
mpact 
Factor, 
if any  

1 “રાઠોડ વશંની” ઉત્પાતી અને 
દ્વારરકાના વાઢેરોની પરંપરા 

Research-
Guru 

Refereed ફેબ્રઆુરી- ૨૦૧૭ State  

2 “ભારતમા ંપર્ાાવરર્ા સદંભે થરે્લ 
મખુ્ર્ ચળવળો” 

Skub samiti 
arts& smt.n c 
zaveri 
college,pipaliya
, baroda. 

Refereed જાન્યઆુરી ૨૦૧૭ State  

Sr. No 
 
 
 
 

1. 
 
 
 

 

2 

Title of The 
book 

 
 

“સફળ સફર 
કલબીઓની” 

 
 

Name of the 
Publisher 

 
 

સરદારઓફસેટ 
પ્રકાશન, સરુત.  

 

Working 
progress 

Year 
 

૨૦૦૬ 

 
 

ISBN 

 

 

mailto:bhatrikapadiya9@gmail.com


 

(B) Details of Research papers Presented in Seminars &   

Conferences 
Sr.No Title of the 

Article  
Name of the programme  organizer Date State/National/Int

ernational 
1 અમરેલી 

જીલ્લાની ખડતલ 
પ્રજા કર્બી શબ્દ 
ઓળખ એક 
અધ્ર્ર્ન 

“દક્ષિર્ ગજુરાત  ઇતતહાસ 
પરરષદ” 

આર્ટાસ,સાર્ન્સ,અ
ને કોમસાકોલેજ 

ખોલવડ 

૧,૨ માચા 
૨૦૦૩ 

Regional 

૨. ચચાક દક્ષિર્ગજુરાત ઇતતહાસ 
પરરષદ  

શ્રીમતી આર. 
પી.ચૌહાર્ આર્ટાસ 
& શ્રીમતી જે.કે 
.શાહ & શ્રી 

કે.ડી.શાહ કોમસા 
કોલેજ, વ્ર્ારા. 

૧૬,૧૭,સ
પ્ટેમ્બર 
૨૦૦૬ 

Regional 

૩ ચચાક Developing Skills in 
Teachers to sensitize 
students for women 

empowerment 

શેઠ પી.ટી મરહલા 
કોલેજ ઓફ 

આર્ટાસ & હોમ 
સાર્ન્સ સરુત  

22,23, 
ફેબઆુરી 
૨૦૦૭ 

State level   

3. ચચાક ગજુરાત ઇતતહાસ 
પરરસવંાદ 

z. f wadia 
women’s 

college& N.k. 
jhota college of 
comm.,surat  

10,11, માચા 
2007 

State 

4. ચચાક રાષ્ટ્રીર્ સસં્કૃત પરરસવંાદ j. z. shah arts 
& h p desai 

comm.. 
college,amroli 

surat 

20, માચા 
2007 

 

National 

5 ક્ષિરટશ યગુ 
દરતમર્ાન ભારત 

ની સામાજજક 
સ્સ્થતત  

“British era”: Social 
Economical and 

Educational point of view 

Arts & comm. 

College, Olpad. 

20 
december 

2009  

State level 

6 ચચાક 21st century guru શેઠ પી.ટી મરહલા 
કોલેજ ઓફ 

આર્ટાસ & હોમ 
સાર્ન્સ સરુત 

5 
ફેબ્રઆુરી20

10 

Statelevel 

7 ચચાક Enviornmental studies   Smt p.n. doshi 15  sept Regional 

 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 

 
 
“વાસદાનો ઇતત 

ઇતીહાસ” 
“અટકોનો 
ઇતતહાસ” 
“હા અમે 
પાટીદારો” 

Working 
progress 
 
Working 
progress 
Woking 
progress 
 



womens college 
Mumbai 

.2010 

8 ૧૯મી સદીમા ં
ગજુરાતમા ં
સામાજજક 
સધુારર્ા  

History in modern age- 
An Aerial View 

M.T.B arts 
college surat 

૭,૮, jan 
૨૦૧૨  

National 

9 ચચાક Literature and cinema શેઠ પી.ટી મરહલા 
કોલેજ ઓફ 

આર્ટાસ & હોમ 
સાર્ન્સ સરુત 

14,15, sept 
2012  

National 

10  ભારતીર્ભાષા 
સારહત્ર્પર રામ 
કથા કા પ્રભાવ 

રામ સારહત્ર્કા વૈતિક 
સદંભા 

MTB arts 
college surat  

23,24,feb 
2013 

National 

11 આરદવાસીઓના 
પનુરુથાનમા ં
સામાજજક 

સસં્થાઓનુ ંપ્રદાન 

દક્ષિર્ ગજુરાત ઇતતહાસ 
પરરષદ 

પી.આર.બી.આ
ર્ટાસ અને 

પી.જી.આર કોમસા 
કોલેજ બારડોલી 

23,માચા20
14 

સ્થાતનક 

 અમરેલી 
જીલ્લાના પટેલ  
સ્વા.ં સેનાનીઓ 

ગજુરાત ઈતતહાસ પરરષદ ભો.જે.તવદ્યાભવન 
અમદાવાદ  

13,14, dec 
2014 

State 

12 ચચાક સાપં્રત તશિર્ની પાર્ાની 
સમસ્ર્ાઓ અને ઉકેલ 

M.T.B arts 
college surat 

30 
jan2015 

સ્થાતનક 

13 ક્ાતંતકારી યગુ 
દ્રષ્ટ્ટા  

સવામીતવવેકાનદં 

સ્વામીતવવેકાનદં એવ ં
રાષ્ટ્રીર્ જાગરર્.  

શેઠ.પી.ટી. આર્ટાસ 
એવ ંસાર્ન્સ 
કોલેજ ગોધરા  

24,feb201
5 

National 

14 ચચાક BasicEnglish Language 
Proficiency worksho 

M.T.B arts 
college surat 

25,26,27,
march 
2015 

સ્થાતનક 

15 સશંોધન 
પધ્ધતતમા ં

પાદનોધ અને 
પતૂતિનોધનુ ંમહત્વ 

Resarch Methodology In 
History 

z. f wadia 
women’s 

college& N.k. 
jhota college of 
comm.,surat 

30,31, 
march 
2015 

National 

16 ચચાક  “ દક્ષિર્ ગજુરાત ઇતતહાસ 
પરરષદ “  

બી .આર. એસ. 
કોલેજ વેડછી, 

જી.તાપી  

27 march 
2016 

સ્થાતનક 

17  હમેચદં્રાચાર્ા-
ઈતતહાસકાર 

તરીકે 

“ History of solanki – 
Vagela age historical 

novels “ 

Arts college 
Vadali  

4,sept. 
2016 

National 

18 ચચાક “ Performance Based 
Appraical System 
Through API “ 

Vanita Visharam 
women’s 
college of 
commerce, 

surat.    

17 sept 
2016   

National  

 
19  

ભારતમા ં
પર્ાાવરર્ સદંભે 
મખુ્ર્ ચળ વળો  

“ The Universal 
Environmental Health : 
problems, challenges 

and Remedies “ 

SKUB Samiti 
Arts and Smt.N 
.C.Zaveri comm. 
College pipaliya 

10,11, Jan. 
2017 

International  



Baroda  
20  ભા રતમે 

ઇતતહાસ કી 
સ્સ્થતત   

“ઇતતહાસ કી ભારતીર્ 
દ્રષ્ષ્ટ્ટ” 

સરદાર પટેલ 
તવિ તવધ્ર્ાલર્, 
વલ્લભતવધ્ર્ાનગ

ર. 

8,9 sept. 
2018 

National  

 


