
Corrigendum  
(16-01-2020)  

  
Tender No:  SW03082018167 – Revised Request for Proposal for “Selection of System 
Integrator to Supply, Installation, Commissioning & Maintenance of Aadhaar Enable 
Biometric Attendance System for the Social Justice and Empowerment Department 
(Government of Gujarat)  

The Annexure-2 has been revised as below mention to Supply, Installation, 
Commissioning & Maintenance of Aadhaar Enable Biometric Attendance System. 
 

઼રીઞ ઼ૃળક્ષી ઘીદી ઽૉ ઢશફૂ િન લીઅઙ ગ લીથક્ષૉ ૉ ગીલર્ળદ ઼અ ધીકરીઅ મીલ્રૉડર્ ૂગ ઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ગળષષી રીડૉફૂ ઼અ ધીકફૂ રીઽૂદૂ 

ઇ.ફઅ  ઼અ ધીફૃઅ ફીર  GOV./ 
NON GOV. ુઞ ીફૃઅ ફીર ડ્જ રલીર્ની 

મીલ્રૉડર્ ૂગ 
રસૂફફૂ 
઼અખ્લી 

1 2 5 6 7 8 

૩ ઑણ  ડ ડર્ૉઊુફઅઙ (  ગૄવ) ભ્ળ પૂ બ્ વીઊન્ ણ, ણ .ુષકર્રયીઊ 
઼ીળીયીઊળ્ણ ષ  ીબૃળ ઇરનીષીન 

NGO ઇરનીષીન  ૪૱૨ ૯ 

૪ 
ફષજીષફ જૉળૂડૉમવ ડર્  ડ ઼અજીુવદ રઅનમૃુધ્ પફી મીશગ્ફૂ 

સીશી , ઼ૃયીહ જ્ગ, રૉરફઙળ, ઇરનીષીન NGO ઇરનીષીન  ૯૨ ૪ 

૫ ઇબઅઙ રીફષ ગ લીથ ગૉન્  ફીળથબૃળી ઼્વી ળ્ણ ઇરનીષીન NGO ઇરનીષીન  ૱૭ ૫ 

૬ ઇઅપ ઇબઅઙ ગ  લીથ ગોન્ , ઞફદીફઙળ ળ્ણ ,ચીડવ્ણૂલી, 
ઇરનીષીન૫૱૨૨૮૩ 

NGO ઇરનીષીન  ૪૨૨ ૭ 

૭ 
સીળની રઅનમૅુધ્ પફી મીશગ્ફૂ સીશી c, /૨ 

મૂ.ઑર.ઊન્ ઼ ડૂડલૃડ કભ રડવ ઽૉ ધ, ઈ રળ્ણ, 
ઇરનીષીન. 

NGO ઇરનીષીન  ૯૨ ૫ 

૮ ૂ વ્ગ઼ૉષગ ઼અપ ઙતણી યીષફઙળ ઼અજીુવદ મીશગ્ફૂ ઼અ ધી 
જી. ઇરળૉવૂ NGO ઇરળૉવૂ ૭૨ ૪ 

૯ રીદીવ  રૂ ળ્ડળૂ મઽૉળીક રીડૉફૂ ઼અ  ધી,  ડૉસફ ળ્ણ 

ઈિનબૃળ ગચ્ ઝ 
NGO ગચ્ ઝ ૪૨૨ ૭ 



૱ 
“ઋબી઼ફી”  ઽળૂ ઈ઼ળ્ ડર્  ડ રઅનમૃધ્પૂ મીશગ્ફૂ રીડૉફૂ 
઼અ  ધી, ષ્ણર્-૪/બ્.મ્.ફઅ.-૩૭, ઈનૂબૃળ, ગચ્ઝ. NGO ગચ્ ઝ ૮૭ ૪ 

૯ 
રૉફીમી જૉળૂડૉમવ ડર્  ડ, ઇરનીષીન ઼અજીુવદ રઅધફ રીફુ઼ગ 

ક્ષદૂષીશી મીશગ્ફૂ ુફષી઼ૂ સીશી ,ઽીજીબૃળ, દી. ગવ્વ, 
જી.ઙીઅપૂફઙળ. 

NGO ઙીઅપૂફઙળ  ૫૭ ૩ 

૩૨ 
રઽૂવી જાઙૅુદ ઇુયલીફ બુબ્ વગ જૉળૂડૉમવ ડર્  ડ મઽૉળી રૃઙી 

સીશી, દીવૃગી બઅજીલદ ગજૉળૂ ઼ીરૉ, નઽૉઙીર ુઞ. ઙીઅપૂફઙળ NGO ઙીઅપૂફઙળ  ૯૨ ૪ 

૩૩ ઇઅપઞફ ુષુષપવક્ષૂ દીવૂર ગોન્  ઑળ્ણર્ ીર ળ્ણ જારફઙળ NGO જારફઙળ ૱૨ ૪ 

૩૪ ઇઅપ ુષપીધીર્ યૃષફ ુષ઼ીષનળ, ઞૃફીઙત NGO ઞૃફીઙત ૮૨ ૪ 

૩૫ ૂ ીજકૃ્ષ (ઇઅપ) ઼ઽ ુસક્ષથ ુષુષપવક્ષૂ  ુષપી રઅિનળ  
રીઙળ્શ ઞૃફીઙત NGO ઞૃફીઙત ૩૭૨ ૬ 

૩૬ બઅજરઽીવ ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ ઼અજીુવદ  ઙીઅપૂ 
બૉુસલવમઽૉળી રૃઅઙી ુષપીવલ ઙ્પળી જી. બઅજરઽીવ NGO બઅજરઽીવ ૯૨ ૪ 

૩૭ ૂરદૂ ઑર.ગૉ .રઽૉદી ીજક્ષૃ ુષપીવલ, ણૉ ળૂ ળ્ણ, બીવફબૃળ 
ુઞ.મફી઼ગીઅઢી 

NGO મફી઼ગીઅઢી ૩૨૨ ૫ 

૩૮ રી ષથ ષીથૂ રૃગ મુપળ ુષપીવલ દીવૉ મીઙ, બીવફબૃળ NGO મફી઼ગીઅઢી ૩૯૨ ૭ 

૩૯ 
ઇ  રૂદી ુષગી઼ ડર્  ડ ઼અજીુવદ  રીફુ઼ગ ક્ષુદષીશી 

મીશગ્ફૂ સીશી, ીવ઼ી, દી.જી. ય જ NGO ય જ ૮૨ ૪ 

૩૱ ૂ સીઽ ઘૂ.વૂ મઽૉળી-રૃઙી સીશી ડર્  ડ , ૭૩, ુષપીફઙળ, 
યીષફઙળ 

NGO યીષફઙળ ૫૨૨ ૱ 

૩૯ રરદી ગૉન્  ફીફૂ ગણૂ ઼અજીવૂદ ઇબઅઙ ઝી ીવલ ફીફૂ 
ગણૂ.જી.રઽૉ઼ીથી NGO રઽૉ઼ીથી ૩૨૨ ૫ 

૪૨ 
ઘ્ણૂલીળ ઑજ્લૃગૉસફ ડર્  ડ ઼અજીુવદ રીફુ઼ગ ક્ષદૂષીશી 

મીશગ્ફૂ સીશી ,બીઅઞળીબ્શ રગીફરીઅ, ઈજાન જ્ગ બી઼ૉ 

રઽૉ઼ીથી, 
NGO રઽૉ઼ીથી ૮૨ ૪ 



૪૩ ૂ ઞલ઼ુચ્ જનીફ;ન ઑઞલૃગૉસફ ડર્  ડમઽૉળી-રૃઙી સીશી, 
ઞૉદબૃળ ુઞ.ળીઞગ્ડ 

NGO ળીઞગ્ડ ૫૭ ૩ 

૪૪ ઇઅપ ગ  લીથ રઅણશ ઼અજીુવદ ઇઅપઞફ ઝી ીવલ ઢૉ .ગીન્ દી  ૂ 
ુષગી઼ઙઽ ઼ીરૉ ળીઞગ્ડ NGO ળીઞગ્ડ ૬૨ ૩ 

૪૫ ૂ ઇફૉ ૂરદૂ ઝ.સી.ુષળીથૂ મઽૉળી-રૃઙી સીશી ડર્  ડ 
 ષીરૂફીળીલથ ઙૄ ગૃશ બી઼ૉ તૉમળ ળ્ણ ળીઞગ્ડ NGO ળીઞગ્ડ ૪૨૭ ૮ 

૪૬ 
પૂ ઼઼્ીલડૂ ભ્ળ પૂ રોન્ ડવૂ ળૂડીણણ ઼અજીવૂદ  ફૉઽ ુફટર્ળ 

રઅનમૃધ્પૂફી મીશગ્ફૂ સીશી, ળીઞગ્ડ. NGO ળીઞગ્ડ ૫૭ ૩ 

૪૭ ૂરદૂ ગરશીમૉફ મુપળ ુષપીવલ, રૉન્ ડવ ઽ્  બૂડવ બીઝશ, 
ગીળૉવૂ મીઙ ષણ્નળી 

NGO ષણ્નળી ૩૯૭ ૭ 

૪૮ 
રૃફૂ઼ૉષી ઈ ર ઼અજીુવદ રીફુ઼ગ ક્ષુદષીશૂ રઽૂવીકફૃ 

ઙૅઽ, ઙ્ળઞ, દી-ષીચ્ણૂલી, ષણ્નળી. NGO ષણ્નળી ૭૨ ૪ 

૪૯ 
પૂ ડીડી ઑગર્ૂગ  જળ ઑન્ ણ વળ ડર્ૉ ુફઅઙ ઼ૉન્ ડળ ભ્ળ પૂ 

બ્ વીઉન્ ણ, ભથ઼ી જી.ષવ઼ીણ. NGO ષવ઼ીણ ૭૨ ૪ 

૪૱ 
ફૉસફવ ઑ઼઼્ૂઑસફ ભ્ળ પૂ બ્ વીઉન્ ણ, ષવ઼ીણ જી  વી 

સીઘી જક્ષૃ ુષિઽફ ગૃરીળ ઝી વલ, ફીફગષીણી, ષવ઼ીણ 
NGO ષવ઼ીણ ૯૨ ૫ 

૪૯ લૃષી જૉદફી  ઼અજીુવદ ુષગવીઅઙ ઝી ીવલ ઇફૉ ષળ્ઞઙીળૂ 
દીવૂર ગૉન્   ૉલ઼ ગૃવ ઼ીરૉ િઽઅરદફઙળ NGO ઼ીમળગીઅઢી ૫૭ ૩ 

૫૨ 
રૃગ મપૂળ ષૂગી઼ ડર્  ડ ઼અજીવૂદ ઇસ્ગજઅ  સીઽ  રૅુદ મઽૉળી 

મીશગ્ફૂ ીધુરગ સીશી મ્ લૃ. ગુર  ફળ ૂફી મઅઙવી 

બી઼ૉ,઼ૃળદ 
NGO ઼ૃળદ ૩૩૭ ૫ 

૫૩ લૃુફષ઼ર્વ ડર્  ડ ળીરબળી રીફુ઼ગ ક્ષુદષીશી મીશગ્ફૂ સીશી. 
દી- મીળણ્વૂ  ઼ૃળદ NGO ઼ૃળદ ૭૨ ૪ 



૫૪ 
ણૂ઼ૉમવ ષૉ  ભૉળ ડર્  ડ કભ ઊન્ ણૂલી, ઼અજીુવદ ુષગવીઅઙ 

મીશગ્ફૂ સીશીઢૉ .઼ીઅઊ ઼રધર્ ઼઼્ીલડૂબી઼ૉ, સળન 

લદફ  ગૄવફૂ બીઝશ ઋરળી ઼ૃળદ. 
NGO ઼ૃળદ ૪૪૭ ૮ 

૫૫ ૂ ઑર.ડૂ. ન્સૂ ,ઇઅપ ુષપીવલ ઞઅગસફ બી઼ૉ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ NGO ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૯૭ ૪ 

૫૬ ૂ.ણૂ.ઑ઼.બીળૉઘ મઽૉળી-રૃઙી સીશી, ફષી ઞઅગસફ બી઼ૉ, 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 

NGO ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૭૨ ૬ 

૫૭ 
ઈળ.ણૂ.ઈજીલર્ રિઽવી ઑજ્લૃ. ટ્ર્ ડ ઼અજીુવદ જીષફ  રૃુદ 

રઅનમૃધ્પૂફીઅ મીશગ્ફૂ સીશી, ષતષીથ, ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ.  NGO ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૫૭ ૩ 

        ૫૮૮૨ ૩૨૭ 

 


