1.
MGLI-Advt
Tender-Request for Proposal upto 20th August 2016
Mahatma Gandhi Labour Institute (MGLI) is planning to bring out a number of Volumes in the
book form.Each volume will have specific theme in the broad subject of Dr. B. R. Ambedkar’s
contribution in India’s social,political and economic transformation of the society and the
polity. This initiative of MGLI is a part of celebration of 125th Birth anniversary of Dr. B.R.
Ambedkar in which a series of Seminars and workshops were organized by MGLI.
As a follow up MGLI is bringing out volumes on History of Social Movements in Gujarat- Dalit
movement, Tribal Movement, Peasant movement, Labour movement and Women & Social
Reform Movements in Gujarat. Also as a follow up of National Seminar on Dr. B.R. Ambedkar’s
birth anniversary organized by MGLI, some outstanding contributions have been analysed and
highlighted.Hence MGLI decided to bring out 3 volumes on seminars, papers and proceedings.
Invitation for publisher:
MGLI invites leading publishers to give their proposals for publishing the books.The books are
to be published in 3 languages. Gujarati, Hindi and English. MGLI will handover translated and
edited copy of the manuscript to the publisher.
Brief information and Terms & Conditions are as follow:
1. Publisher should submit their self-contained proposal with every detail with Signature of
Authorised Signatory, Name, Designation and Seal.
2. Specification: Demy /Double crown size, Pages250-400, 60-80 GSM Paper, Multicolor
Title, Title Paper 130 GSM, Lamination, Hard Bound Binding. Copies: 500 & 1000
3. Publishers have two options.
a. Publishers have option of publishing the books in collaboration with MGLI. They
may quote the rates per book. The book needs to be published with ISBN. Purchase
of books and royalty parts are negotiable.
b. Either they may print the books of appx.250- 400 pages each on chargeable basis. In
such case, they are required to submit their total rates, which should include
expenditure on all accounts. i.e. paper cost ,printing cost, Book compose, Plate
printing(CTCP), Folding+ Gathering+ Sewing, Hard Bound, Multi-colour Title Design,
Multi color Title Printing, Title paper, graphics, designing, proofing charges, binding,
Lamination etc. They should quote charges per book.

2.
4. Selection of publication house and mode of publication i.e. either on job
work basis or in collaboration basis, will be decided by the high power committee
chaired by Director General of MGLI. The decision of the committee will be final and
binding to the bidders.

ગુજરાતની સામાિજક ચળવળોનો ઇિતહાસ-Social Movements of Gujarat
(Dalit,Tribal,Labour,Peasant,Women& social reform )

‘‘ગુજરાતની સામાિજક ચળવળોનો ઇિતહાસ’’ એ શીષર્ક હેઠળના ગર્ંથોમાં ૧૯મી અને ૨૦મી સદીમાં
ગુજરાતમાં

મહત્વની સામાિજક

ચળવળો થઇ છે તેનો સમગર્ ઇિતહાસ આવરી લેવામાં આ યો છે .આ

ૂ અને મિહલા તથા સમાજ
ચળવળોને છ ભાગમાં વગીર્કૃત કરવામાં આવી છે .મજૂર, દિલત,આ િદવાસી,ખેડત
સુધારણા. ચળવળો અંગેન ુ ં સાિહત્ય

ારા તૈયાર કરવામાં આ યુ ં

તે ક્ષેતર્ના િન ણાતો અને િવ ાનો

છે .િવ ાથીર્ઓ અને સંશોધકો માટે આ સાિહત્ય અત્યંત ઉપયોગી થશે.
છ ગર્ંથની િવગતો આ પર્માણે છે :
૧.

ગુજરાતની મજૂર ચળવળોનો ઇિતહાસઃ(Labour Movements of Gujarat)

આ ગર્ંથમાં ઇ.સ.૧૮૯૫ની મજૂર ચળવળથી માંડીને મહત્વની તમામ ચળવળોનો ઇિતહાસ આવરી લેવામાં
આ યો છે .ઉપરાંત મજૂર મહાજન સંઘનો ઇિતહાસ, અસંગિઠત કામદારોનો ઇિતહાસ તથા ‘ સેવા’

વી

સં થાની િવગતો પણ આપવામાં આવી છે .
૨.

ગુજરાતની દિલત ચળવળોનો ઇિતહાસ: (Dalit Movements of Gujarat)

આ ગર્ંથમાં ગુજરાતની મહત્વની દિલત ચળવળોનો ઇિતહાસ આવરી લેવામાં આ યો છે .તેમાં સામાિજક
ચળવળોમાં દિલત નેત ૃત્વ,અનામત આંદોલન,મોટર-બસપર્વેશ સત્યાગર્હ,હોટેલ પર્વેશ આંદોલન,મંિદરપર્વેશ
આંદોલન,ઉ ર ગુજરાતની દિલત ચળવળો,મહાગુજરાતની ચળવળમાં દિલતોનુ ં પર્દાન,આયર્સમાજ
ચળવળ, િરપિબ્લકન ભ ૂિમ સત્યાગર્હ તથા દિલતવગર્માં ટર્ેડયુિનયન પર્વ ૃિ

વી ચળવળોનો સમાવેશ

કરવામાં આ યો છે .
૩.
આ

ગુજરાતની ખેડૂત ચળવળોનો ઇિતહાસ :( Peasant Movements of Gujarat)
ગર્ંથમાં

ગુજરાતની

ખેડા,બોરસદ,બારડોલી
આંદોલન,બનાસ

મહત્વની

અને

બચાવો

માણસા

ૂ
ખેડત

ચળવળોનો

સત્યાગર્હ,ભ ૂદાન

આંદોલન,વારલી

ઇિતહાસ

આપવામાં

આંદોલન,ભારતીય

ચળવળ, ભાલ

નળકાંઠા

િકસાન

ૂ
ખેડત

આ યો
સંઘનુ ં

છે .તેમાં
ના-કર

આંદોલન, સૌરા ટર્ના

સત્યાગર્હો,ખાખરે ચી સત્યાગર્હ, મોટા ચારોિડયા સત્યાગર્હ અને પારડી અ ખેડ સત્યાગર્હની િવગતો આપવામાં
આવી છે .

3.
૪.

ગુજરાતની આિદવાસી ચળવળોનો ઇિતહાસ :(Tribal Movements of Gujarat)

આ ગર્ંથમાં

ગુજરાતની મહત્વની આિદવાસી ચળવળોનો ઇિતહાસ આવરી લેવામાં આ યો છે .તેમાં

વતંતર્તાની ચળવળમાં આિદવાસીઓ,ડાંગના ભીલ રાજાઓનાં આંદોલનો,હળપિત આંદોલન,તળાિવયાઓની
ચળવળ,ઘાટાનુ ં આંદોલન,ગોિવંદ ગુરુન ુ ં આંદોલન, પંચમહાલનુ ં નાયક આંદોલન, મોતીલાલ તેજાવતનુ ં
આંદોલન, ભીલ સેવા મંડળ અને આિદવાસી એકતા પિરષદના ઇિતહાસની િવગતો આવરી લેવાઇ છે .
૫.

ગુજરાતની મિહલા તથા સમાજસુધારણા ચળવળોનો ઇિતહાસ :( Women & Social Reform

Movements of Gujarat)
આ ગર્ંથમાં ગુજરાતની મિહલા તથા સમાજસુધારણા ચળવળોનો ઇિતહાસ આવરી લેવાયો છે . તેમાં મહત્વના
ી

અને પુરુષ સુધારકો, પર્ાથર્ના સમાજ આંદોલન,

પર્દાન,

વતંતર્તાની ચળવળમાં ગુજરાતની

ી િશક્ષણ,સૌરા ટર્ની

ીઓ, સમાજસુધારણા ચળવળમાં મિહલા કાયક
ર્ રોનુ ં

પર્દાન,પારસી સમાજમાં સુધારા,ગાંધીજીની સમાજસુધારણામાં
લોકગીતોમાં
૬.

ીસુધારણા

ીઓનુ ં રા ટર્ીય ચળવળમાં

સૌરા ટર્ના સાથીઓ તથા ગુજરાતી

વી િવગતોનો સમાવેશ કરાયો છે .

આિદવાસી ચળવળો અને લોકગીતો :

આ ગર્ંથમાં આિદવાસી ચળવળોને પગલે રચાયેલાં પાંચસો

ટલાં લોકગીતોનો સમાવેશ કરાયો છે .

. The contemporary relevance of the social and political thoughts of Dr. Babasaheb
Ambedkar
૭.

Nation, State & constitution

૮.

Caste, social inclusion and exclusion

૯.

Gender & community

૧૦.

ં હ
દિલત વાતાર્સગર્

૧૧.

દિલત કા યસંગર્હ

૧૨.

દિલત િવવેચનસંગર્હ

૧૩.

Child Rights

૧૪..

Child Education

૧૫..

Child Labour

૧૬...

Child and Disability

૧૭.

Child Health and Nutrition

૧૮.

Labour Law reforms

૧૯.

Sanitation workers welfare

૨૦.

Labour and social justice

