
Gujarat Livelihood Promotion Company Ltd. 
(GLPC – Government of Gujarat Undertaking) 

Block No.18, 3rd Floor, Udhyog Bhavan, 
Sector – 11, Gandhinagar - 382011 

                         Fax: (079) 232 48515,   E-mail: gmmf@glpc.co.in 
CIN: U74900GJ2010SGC060349    Website: www.glpc.co.in 

 
:- INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST -: 

 
Gujarat Livelihood Promotion Company Ltd. (GLPC) invites Expression of 

interest from the eligible consultancy agencies/Institute to submit their 

interest for providing consulting services for ‘Hiring of Agency to provide 

advisory and management support for implementation of appropriate digital/ 

alternate channels for effective Financial Inclusion of beneficiary households 

under DAY-NRLM” 

The detailed Expression of interest for the proposed assignment may be 

obtained from the website www.glpc.co.in The Expression of Interest should 

be submitted in hard copy by post/courier on or before 30th June 2021 by 3:00 

p.m. in the following address: -  

Managing Director, Gujarat Livelihood Promotion Co. Ltd., 3rd Floor, block 

no-18, Udhyog Bhavan, Sector-11, Gandhinagar-382011 

 
           
Place – Gandhinagar  
Date –     01/06/2021 

                                                                                                   S/d. 
                                        Managing Director 

                              Gujarat Livelihood Promotion Company Ltd. 
                                     Gandhinagar 

                 



 

જુરાત લાઇવલી ુડ મોશન કંપની લી.  
             ( .એલ.પી.સી. - જુરાત સરકાર ુ ંસાહસ) 

લોક ન.ં૧૮, ીજો માળ, ઉ ોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૧ 

                                            ફ સ નબંર: (૦૭૯) ૨૩૨ ૪૮૫૧૫,   E-mail: gmmf@glpc.co.in 

                                                 CIN: U74900GJ2010SGC060349    Website: www.glpc.co.in   

 
:- INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST -: 

 
 

જુરાત લાઈવલી ુડ મોશન કંપની લ. ( .એલ.પી.સી.)  ારા DAY-NRLM હઠળના લાભાથ  પ રવારોના 
અસરકારક નાણાક ય સમાવેશ (ફાઈના સીયલ ઇ ક ું ન) માટ યો ય ડ ઝીટલ/વૈક પક ચેનલોના 
અમલીકરણ માટ સલાહકાર અને સચંાલન સહાય રૂ  પાડવા માટ યો ય/પા  રસ ધરાવતી 
સં થાઓ/એજ સી  ને ટકનીકલ સપોટ એજ સી તર ક દરખા ત ર ુ કરવા આમિં ત કરવામા ંઆવ ેછે.  

   
રસ ધરાવતી સં થા/એજ સીઓ ને દરખા ત ર ુ કરવા માટની િવગતવાર મા હતી, GLPC ની વેબ સાઈટ 

www.glpc.co.in પરથી મળ  શકશે. દરખા ત તાર ખ: 30 ુન ૨૦૨૧,  બપોરના ૩:૦૦ વા યા ધુીમા ંનીચ ે 

જણાવેલ સરનામા ંપર પો ટ/ ુ રયર ારા હાડ કોપીમા ંર ુ કરવા જણાવવામા ંઆવે છે.   

મેનેજ ગ ડ ર ટર, જુરાત લાઇવલી ુડ મોશન કંપની લી.,( .એલ.પી.સી. - જુરાત સરકાર ુ ંસાહસ) 

લોક ન.ં૧૮, ીજો માળ, ઉ ોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૧ 

 
 
થળ :- ગાધંીનગર  

તાર ખ :-  ૧ ુન ૨૦૨૧ 

 
 
                                                                                                                       S/d. 
 

                                                મનેજે ગ ડ ર ટર 

                                                 જુરાત લાઇવલી ુડ મોશન કંપની લી. 
                                            ગાધંીનગર 


