
ફેમીલી કોર્ટ , નવરંગપરુા, અમદાવાદ ખાતે સવુવધા વ્યવસ્થાપન સેવાપવૂટ લાયકાત ફોમટ 

 

ભાવપત્રક સાથે રજુ કરવાની વવગતો: 

૧ એજન્સીન ું નામ:  

૨ વ્યવસાયવેરો રજીસ્ટ્રેશન નું.: 

૩ માલિક/ભાગીદારોનાું નામ/સરનામ ું, ફોટા(ક િમ ખત્યાર): 

૪ ટેિીફોન, ફેક્ષ તથા મોબાઈિ નું.: 

૫ વ્યવસાયમાું જોડાયાન ું વર્ષ: 

૬ ગ ડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્ષ રજીસ્ટ્રેશન નું.: 

૭ પ્રોર્વડન્ટ ફુંડ / ઈએસઆઈ નું.: 

૮ છેલ્િા ત્રણ વર્ષના વાર્ર્િક ટનષઓવરની ર્વગતો: 

 (િઘ તમ સરેરાશ રૂ. િાખમાું) 

 (અ) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ 

 (બ) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 

 (ક) વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ 

૯ હાિ અથવા અગાઉ જે કુંપની / સુંસ્ટ્થાની કામગીરી કરતા હોય તેની ર્વગતો 

 

 રે્ન્ડર ફોમટમા ંઅનભુવ અને લાયકાત અંગેની તમામ માહિતી વાચંી શકાય તે રીતે ટૂંકમા ં
જણાવવી (કઈ સસં્થામા ંકેર્લા સમય મારે્ કામ કર્ુું તેમજ તે સસં્થાએ પેઢીને આપેલ સર્ીફીકેર્ની 
તારીખો સાથે) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

સરકારી/અધટ-સરકારી/જાિરે સાિસ/બેંક/િોસ્સ્પર્લ/સિકારી સસં્થા/ઔદ્યોગગક કંપની/િોર્લ ઈત્યાદી 

ક્રમ સુંસ્ટ્થા/કુંપનીન ું નામ, 
સરનામ ું, ટેિીફોન, 
મોબાઈિ નું.  

કરારનો સમય ક્ાું 
થી ક્ાું સ ધી? 

વાર્ર્િક 
કરારની 
રકમ 

કચેરીનો 
ર્વસ્ટ્તાર 

પરૂી પડેિી 
સેવાઓની 
ર્વગત/સુંખ્યા 

      

      

      

      

 

૧૦ આવક વેરા હઠેળ નોંધાયેિ પીએએન નું.: 

૧૧ એજન્સી પાસે તાિીમબદ્ધ સ્ટ્ટાફ છે? 

 સફાઈ યુંત્રો છે? ક્ાું-ક્ાું? તેની ર્વગત 

 જો હોય તો સુંખ્યા 

૧૨ પવૂષ ઈર્તહાસ સ્ટ્વરછ છે? 

નાણાકીય સુંસ્ટ્થાના ડીફોિડર નથી/ 

પોિીસ-કોટષ  રેકડષ પર કેસ નથી તેન ું 

બાહધેરી પત્ર છે? બાહધેરી આપવ ું. 

 નોંધ: ઉક્ત ર્વગતોની ફોટો નકિ/સુંદભષ પત્ર/સમક્ષ સત્તાના પ્રમાણપત્ર અચકૂ રજ  કરવા. 
કવોટેશન બુંધ કવરમાું અતે્રની કોટષના નઝર ર્વભાગમાું જાહરેાતની તારીખથી સાત દદવસની અંદર 
મોકિવાના રહશેે. ત્યારબાદ આવેિ ભાવપત્રક ધ્યાને િેવામાું આવશે નદહ, તથા કવર પર ફેમીિી કોટષ , 
નવરુંગપ રા, અમદાવાદનાું હાઉસ કીર્પિંગ માટેનાું ભાવપત્રક એમ અવશ્ય જણાવવ ું. 

 

 

 

 

એનેક્ષર – એ 

(ફેમીિી કોટષ , નવરુંગપ રા, અમદાવાદ ખાત ેસાફ સફાઈ માટે) 

૧. ટેન્ડર ફોમષ સાથે બીડિે ભાવપત્રકમાું દશાષવવામાું આવેિ તમામ કામગીરી કરવાની રહશેે. 



૨. ફેમીિી કોટષ , નવરુંગપ રા, અમદાવાદ ગ્રાઉન્ડ ફ્િોર, જૂની હાઇકોટષ લબલ્ડીંગ, નવરુંગપ રા ખાતે 
આવેિ છે. જેમાું તમામ કોટષ હાઉસ, શાખાઓ તેમજ બાર અસોર્સએસનનાું શેડ તથા ફેમીિી કોટષ 
સ્ટ્ટાફ પાદકિંગની સાફ સફાઈ કરવાની રહશેે. 

૩. કચેરી સવષ રીતે, સતત, ચોખ્ખી અને સ્ટ્વરછ દેખાય તે પાયાની જરૂદરયાત હોય એજન્સીએ પ્રર્તદદન 
પરૂી કરવાની રહશેે. 

૪. કામની પદ્ધર્તમાું દશાષવેિ સમય ધ્યાને ન િેતા જે આઈટમ જે સમયે અસ્ટ્વરછ દેખાય તે તરત 
ચોખ્ખી કરવાની જવાબદારી એજન્સીની રહશેે. આ માટે કચેરીના જવાબદાર અર્ધકારીને સુંતોર્ 
થાય તેમ કરવાન ું રહશેે. 

૫. કચેરીના દસ્ટ્તાવેજો, રેકડષ, કાગળો, ટપાિની ગોપનીયતા અને સ રક્ષા જળવાય તે માટેની બાહધેરી 
આપવાની રહશેે. ઉપરોકત સ ર્વધા માટે ફાળવેિી વ્યક્ક્તઓ અંગે એજન્સીએ ચકાસણી કરી િેવાની 
રહશેે. કચેરીને યોગ્ય જણાતા કે તેની સેવા/વતષનથી અસુંતોર્ હોય તેવા માણસોને બદિવાના 
રહશેે. 

૬. સ ર્વધા વ્યવસ્ટ્થાપનની સવષ સાધન સામગ્રી, યુંત્ર, ઓજારો, માણસો ર્વગેરે એજન્સીએ પોતાની રીતે 
પોતાના ખચે અને જોખમે િાવવાના રહશેે તે માટે કચરેીની કોઈ જવાબદારી રહશેે નદહ. 

૭. જરૂર પડ ેઆકક્સ્ટ્મક ખચષ/સેવા માટે વધ  સમય કે માણસો પ રા પડવાની જવાબદારી એજન્સીની 
રહશેે. 

૮. એજન્સી દ્વારા કામકાજ દરમ્યાન અવાજન ું સ્ટ્તર િઘ તમ રહ ેતે જોવાન ું કામ એજન્સીન ું રહશેે. 

૯. એજન્સીએ આઈ.એસ.આઈ. અથવા અન્ય પ્રમાણપત્ર ધરાવતા રસાયણો, ઉપકરણો તથા સાફ-
સફાઈની અન્ય સામગ્રી (િીસ્ટ્ટ મ જબ) દ્રવ્યો આગોતરા પરૂતા જથ્થામાું રાખવાના તથા વાપરવાના 
રહશેે. 

૧૦. તમામ સેવકોને ર્નયત ગણવેશ (કાળા કિર ર્સવાય), ગ્િોઝ, બ ટ, કેપ પ રા પડવાની જવાબદારી 
એજન્સીની રહશેે. સેવકોની ર્વશેર્ ઓળખ માટે તેઓના ખભા પર ર્વર્શષ્ટ ઓળખવાળો બઇેઝ 
િગાવવાનો રહશેે. 

૧૧. એજન્સીએ િેબર કોન્રાકટ અને પી. એફ.નાું ર્નયમોનો અમિ કરવાનો રહશેે. 

૧૨. કચેરી અને એજન્સીના સેવકો વચ્ચે નોકરી અને તેની આન સુંલગક કોઈ પણ બાબત જેવી કે માલિક 
અને નોકરનાું સુંબુંધ અથવા તો અન્ય કોઈ કાયદાકીય જવાબદારી રહશેે નદહ. એજન્સીના માણસો 
દ્વારા તેઓની સેવા બાબતે કોઈપણ પ્રશ્નો ઉપક્સ્ટ્થત થાય તેમાું કચેરીને કોઈપણ સ્ટ્વરૂપમાું િવેા-દેવા 
રહશેે નદહ. 

 

 

 

૧૩. એજન્સીની વ્યક્ક્તઓ દ્વારા તેમની અણઆવડત, બદેરકારી કે હતે  પવૂષક તથા અન્ય કોઈપણ 
કારણસર પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કચેરીની ર્મિકત કે વાયરો. પાઈપિાઈનો સહીત કોઈ પણ સાધન 
સામગ્રીને કે સેવાને, સરકારી રેકડષ કે અર્ધકારી/કમષચારીઓની વસ્ટ્ત  ને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે થયેિ 



ન કસાન કે સરકારને ભોગવવાન ું તમામ ન કસાન એજન્સી ભરપાઈ કરવા બુંધાયેિ છે. કચેરીની 
કોઈ સામગ્રી-મટીરીયિ એજન્સી કે તેના માણસો પરવાનગી ર્સવાય ખસેડી શકશે નદહ. 

૧૪. દર મહીને રજ  કરેિ બીિ માુંથી સરકારે નક્કી કરેિ ર્નયમ પ્રમાણે બીિની રકમ માુંથી ટીડીએસ 
કપાશે. 

૧૫. આપની સુંસ્ટ્થા તરફથી થયેિ સાફ-સફાઈ સુંતોર્કારક જણાઈ આવ્યેથી આપન ું બીિ ર્તજોરી 
અર્ધકારીશ્રીની કચેરીમાું રજ  કરવામાું આવશે. 

૧૬. બીિની સાથે કચેરીના રજીસ્ટ્રાર તરફથી આપવામાું આવેિ સ ર્વધા સુંતોર્કારક તથા સેવકોની 
સુંખ્યાની હાજરી અંગેની ર્વગતો અને પ્રમાણપત્રો રજ  કરવાની જવાબદારી એજન્સીની રહશેે તથા 
એનેક્ષર-એમાું જણાવ્યા મ જબની સાફ-સફાઈ માટેની જરૂરી વસ્ટ્ત  ઓન ું સ્ટ્ટોક દર માસની ૧ થી ૫ 
તારીખ સ ધીમાું ચેક કરાવી તેમ અંગેન ું સટીફીકેટ મેળવી બીિ સાથે અવશ્ય રજ  કરવાન ું રહશેે. 

૧૭. જે મદહનામાું જે સેવકોની ગેરહાજરી ગણાશ ે તે દદવસના રૂ. ૧૦૦/- િેખ ેએજન્સીએ નક્કી કરેિ 
બીિની રકમમાુંથી કપાશે અને દદવસ દરમ્યાન ૬ સેવકો સવારે ૮ કિાક થી ૧૧ કિાક સ ઘી 
તેમજ અન્ય ૬ સેવકો( ૧ સ પરવાઈઝર તથા ૫ સેવકો) સવારે ૮ કિાકથી સાુંજે ૪ કિાક સ ઘી 
હાજર રહવેાન  રહશેે. ક િ – ૧૨ સેવકોની હાજર જોઈએ. જો ૧૨ સેવકો થી ઓછા સવેકો હશે તો દર 
સેવકે રૂ. ૩૦૦/- ની કપાત થશે. 

૧૮. જો કોઈ સુંજોગોમાું સાફ-સફાઈ અંગેની ફદરયાદ અત્રેની કોટષ , શાખાઓ અથવા વકીિશ્રીઓ તરફથી 
આવશે તો તે અંગેની નોટીસ આપવામાું આવશે તેમજ એક નોટીસ પેટે રૂ. ૨૫૦/- દુંડ તરીકે 
કપાશે. 

૧૯. એજન્સીએ ર્સક્ય રીટી ડીપોઝીટ પેટે રૂ. ૧૦,૦૦૦/- (અંકે રૂર્પયા દસ હજાર પ રા) રોકડા કે ચેકથી 
ભાવપત્રક મુંજ ર/સ્ટ્વીકાર થયે અતે્રની કચેરીમાું જમા કરવાના રહશેે. ર્સક્ોરીટી ડીપોઝીટની રકમ 
કરારની મ દત પણૂષ થાય બાદ કામગીરી સુંતોર્કારક જણાયે એજન્સીને પરત ચ કવવામાું આવશે. 
ર્સક્ોરીટી ડીપોઝીટની રકમ ઉપર કોઈપણ પ્રકારન ું વ્યાજ મળવાપાત્ર થશે નદહ. તદઉપરાુંત ટેન્ડર 
ફી તરીકે ટેન્ડર સાથે રૂ. ૫૦૦/- (અંકે રૂર્પયા પાુંચસો પ રા) (નોન-રીફુંડબેિ) જમા કરાવવાના 
રહશેે તથા તે જમા કરાવ્યા અંગેની પહોંચની ઝેરોક્ષ ટેન્ડરના કવર પર િગાવવાની રહશેે. 

૨૦. આ કારનામ ું કરાર થયાની તારીખથી એક વર્ષ માટે અમિમાું રહશેે અને ત્યારબાદ પરસ્ટ્પર 
સહમતીથી ત્રણ માસ માટે કરાર િુંબાવી શકાશે. વર્ષ દરમ્યાન એજન્સીની કામગીરી સુંતોર્કારક 
નદહ જણાય તો કચેરી એજન્સીનો કોન્રાકટ રદ કરવાને હક્કદાર રહશેે. તેમજ કચેરી ત્યારબાદ 
કર્મટીએ નક્કી કરેિ એજન્સીને કોન્રાકટ આપી શકશે. 

૨૧. જો એજન્સી અગાઉ સોસષ સ ર્વધા વ્યવસ્ટ્થાપન સેવા સુંત  ષ્ટ રીતે પરૂી પાડવામાું ર્નષ્ફળ નીવડ ેઅને 
કચેરીને તેની સવેાઓથી અસુંતોર્ થાય તો એજન્સીની ર્સક્ોરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાું આવશ ે
અને તેની સેવાઓ સમાપ્ત કરશે, જે માટે સ ર્વધા વ્યવસ્ટ્થાપન આટોપી િેવા એક માસની િેલખત 
નોટીસ આપવામાું આવશે. કચેરી આ કારણે થયેિ ખચષ, ન કસાન કે અન્ય કોઈ પણ મ શ્કેિી માટે 
જવાબદાર રહશેે નદહ. 

૨૨. આ ઉપરાુંત આ કરારમાું કોઈ પણ જોગવાઈ હોય તેમ છતાું કોઈ પણ કારણ દશાષવ્યા ર્સવાય 
સક્ષમ/કચેરી એજન્સીને એક માસની નોટીસ આપીન ે કરારનો અંત િાવી શકશે. આ રીતે રદ 
થયેિ કરારના બાકીના સમયગાળાન ું કોઈ વળતર આપવામાું આવશે નદહ. 



૨૩. જો એજન્સી કરાર ચાલ  રાખવા ઈચ્છતી હોય તો તેને ૩ માસની નોટીસ આપવી પડશે, ત ે
પદરક્સ્ટ્થર્તમેં તેની ર્સક્ોરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાું આવશે. પ રા પડિેા સેવકો અવારનવાર 
બદિવામાું ન આવે તે જોવાન ું રહશેે. 

૨૪. એજન્સીનાું માલિકના મતૃ્ય ના દકસ્ટ્સામાું કરાર સમાપ્ત થયેિો ગણાશે અને તેના કાયદેસરના 
વારસદારોને કોઈ હક્ક / દાવો રહશેે નદહ. 

૨૫. અત્રનેી કોટષમાું સાફ-સફાઈની કામગીરીનો સમય સવારના ૮.૦૦ થી બપોરના ૪.૦૦ વાગ્યા સ ધીનો 
રહશેે. કામકાજ માટે ૧૦ સેવકો રાખવાના રહશેે અને તેમની હાજરી હાજરીપત્રકમાું અર્ઘકારીશ્રી / 
રજીસ્ટ્રાર / નાઝર સમક્ષ પ રવાની રહશેે. 

૨૬. સેવકો પ રા પાડવાની બાબત અંગેનાું તમામ કાયદાઓના પાિનની જવાબદારી એજન્સીની રહશેે 
અને તે માટે સક્ષમ સત્તા / કચેરી કોઈ પણ સુંજોગોમાું જવાબદાર રહશેે નદહ. કરાર અન્વયે સ ર્વધા 
સેવા પરૂી પાડવા મ કેિા સેવકોને સુંબુંર્ધત કાયદા અને ર્નયમોની જોગવાઈ અન સાર વેતન 
ચ કવવાની જવાબદારી સુંપણૂષપણે એજન્સીની રહશેે. 

૨૭. એજન્સીને મ કેિી વ્યક્ક્તઓના ગ્ર પ/પસષનિ એક્સીડને્ટ પોિીસી હઠેળ જરૂરી વીમો ઉતારવાની 
જવાબદારી એજન્સીની રહશેે. 

૨૮. આ કરાર લબન તબદીિી પાત્ર છે. એજન્સી પેટા એજન્સી રોકી શકશે નદહ અને સક્ષમ સત્તા / 
કચેરીની પવૂષ મુંજ રી વગર એજન્સી અન્ય કોઈ એજન્સીને સેવકો પ રા પડવાન ું કામ તબદીિ કરી 
શકશે નદહ. 

૨૯. કચેરીના જવાબદાર અશીકારીને જો ર્નર્િત ધોરણ અન સારની સેવા પ્રાપ્ત થતી ના િાગે તો જે તે 
દદવસની સપ્રમાણ ચ કવણી દર ના બે ટકાની કપાત પ્રથમ તબકે્ક કરાવવાની રહશેે. તે માટે 
એજન્સીને જાણ કરાશે. જે સેવા ખામી ર્વશેર્ દેખાય તો બે ટકા િેખ ેકપાત વધારતા જવાની રહશેે. 

  

 

 

 

 

  

  કરારનામાની ઉલ્િેલખત તમામ બોિીઓ અન ેકામગીરીની શરતો મેં/અમ ેવાુંચી છે અને ત ે
હ ું/અમે બરાબર સમજ્યા છીએ. ઉપર ભાવપત્રકમાું ર્નદદિષ્ટ પ્રવરૃ્ત્ત-કામગીરીની ર્વગતો અન ે
કામની પદ્ધર્ત પણ વાુંચી સમજીન ે સ્ટ્વીકારીએ છીએ. આ સવ ેબોિીઓ, શરતો અને કામગીરીની 
ર્વગતો અને પદ્ધર્તનો કોઈ પણ વાુંધો ર્વરોધ કે તકરાર ર્સવાય સુંપણૂષપણ ેસ્ટ્વીકાર કર ું છું/કરીએ 
છીએ અને આ ભાવપત્રક ભય ું છે. 

 

સ્ટ્થળ:       એજન્સી ભરનારન ું નામ: 



તા.    /    /૨૦૧૯.     એજન્સી ભરનારની સહી/ર્સક્કો: 

 

  



ફેમીિી કોટષ , અમદાવાદની તબ હઠેળ આવેિ ગ્રાઉન્ડ ફ્િોર, જૂની હાઇકોટષ લબલ્ડીંગ અમદાવાદમાું 
એજન્સીએ સેવા પરૂી પાડવા માટેન ું ભાવપત્રક 

અનકુ્રમ 
ન.ં 

પ્રવવૃિ-કામગીરીની વવગતો કામની પદ્ધવત વવગતમા ંદશાટવેલ 
સમગ્ર કામગીરી મારે્ 

ભાવપત્રક 

૧ ગ્રાઉન્ડ ફ્િોર, જૂની હાઇકોટષ 
લબલ્ડીંગમાું આવેિ તમામ કોટષ હાઉસ, 
શાખાઓ, જ્જ્શજ્જ્શશ્રીઓની ચેમ્બર, 
િોબીઓ, સીડીઓ, અન ેમીડીએશન 
સેન્ટર 

દરરોજ કચરો વાળવાન ું 
તથા પોત  ું કરવાન ું 

એકંદરે ભાવ 

પ્રર્ત દદન િખે ે

રૂ. ______________ 

માર્સક ક િ 

રૂ. ______________ 

(મદહનામાું કચેરી ૨૫ 
દદવસ ચાલ  રહશેે તે 
પ્રમાણે ગણતરી કરી 
ભાવ આપવાના રહશેે.) 

૨ સુંડાસ-બાથરૂમ (કચેરીના સમય પવેૂ 
અને બપોરે ૨:૩૦ વાગ્યે) 

- સુંડાસ-બાથરૂમ સતત 
ચોખ્ખા રહ ેઅને 
કામકાજના સમય 
દરમ્યાન કોરા રહ ેતે 
જોવાન ું 

- જ ુંત  નાશક દ્રવ્યો દ્વારા 
સફાઈ 

- એર ફે્રશનરનો ઉપયોગ 

- દદવસમાું ઓછામાું 
ઓછી બ ેવખત સફાઈ 
કરવાની રહશેે. 

૩ વેક્ય મ કિીનરથી કોટષ હાઉસ, 
શાખાઓ તથા પોટિા પરથી ધળૂ 
હટાવવી 

દરરોજ  

૪ કચરા પેટી ખાિી કરવી અને કચરા 
પેટીની સફાઈ કરવી 

દરરોજ કચેરીના સમય 
બાદ 

 

૫ સફાઈ કરવાથી એકર્ત્રત થતા કચરાનો 
ર્નયર્મત સમયાુંતરે ર્નકાિ 

દરરોજ કચેરી સમય 
બાદ 

 

૬ ડ્રનેેજની સફાઈ  પ્રર્ત માસ  

૭ બારી, બારણા, ભીતો તથા પુંખા અઠવાદડયામાું એક વાર 
તથા જરૂદરયાત મ જબ 

 

૮ ધળૂ, જાળા, પાનની ર્પચકારી સદહતના 
ડાઘની સફાઈ 

જરૂદરયાત પ્રમાણે જયારે 
સ ચના આપવામાું આવે 
ટે મ જબ 

 

ફેમીલી કોર્ટ , અમદાવાદ ખાતે આવેલ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર મારે્ અંદાજીત દર મિીને વપરાતી વસ્તઓુ ઉપરાતં 
આગોતરો સ્ર્ોક નીચે મજુબ રાખવો 



અનકુ્રમ ન.ં વસ્તનુુ ંનામ જથ્થો 
૧ ફીનાઈિ ૨૦ િીટર 

૨ એર ફે્રશનર ૨૫ પેકેટ 

૩ હોકીબ્રશ ૧ 

૪ વાઈપર ૧ 

૫ હાથબ્રશ (ક ચા) ૧ 

૬ હાથના મોજા ૨ 

૭ હાથના ડસ્ટ્ટર (પોતા) ૨ 

૮ એસીડ ૧૦ િીટર 

૯ બ્િીચીંગ પાણી ૫ િીટર 

૧૦ ડોિ મોટી ૨ 

૧૧ નાના ટબ ૨ 

૧૨ ડોિ નાની ૨ 

૧૩ સ પડી પ્િાસ્સ્ટ્ટક ૨ 

૧૪ સાવરણા નાના ૨ 

૧૫ સાવરણી નાની ૨ 

૧૬ સાવરણા મોટા ૨ 

૧૭ ઉભી િાકડીવાળું ઝાડ ું ૧ 

૧૮ બ્રશ સુંડાસ સાફ કરવાના ૨ 

૧૯ બ ચ ગટરો ખોિવા માટે ૨ 

૨૦ મોઢે બાુંધવાના માસ્ટ્ક ૪ 

૨૧ વેક્ય મ ક્િીનર ૧ 

૨૨ સાડા પાઉડર ૫ દકિો 
૨૩ ઓડોનીિ ૭ 

૨૪ કચરો ભરવાના ડ્રમ ૨ 

૨૫ હારપીક મોટી સાઈઝ ૧ 

૨૬ થ ુંકદાની ૧૦ 
૨૭ ડસ્ટ્ટલબન (મોટા) દરેક કોટષરૂમ બહાર (ગાબેજ કોથળી સાથે) ૧૨ 
૨૮ ફીનાઈિ ગોળી ૬ પેકેટ 
૨૯ ઓિ આઉટ મશીન + રીફીિ દરેક ર મ માટે 
૩૦ હને્ડ વોસ ડટેોિ ૧૦ નગ 
૩૧ હીટ સ્ટ્પ્રે ૧૦ નગ 

 

 

 


