
 

હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી 
માહહતી માટે્ અમારો WHATSAPP NO:- 
8200371800 તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં ADD  કરો  
 

 

 

 

  

પોીસ ભરતી ૨૦૧૭ 

હથર્થયાર િી માહહતી ભાગ-૧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       www.crackexama.com   

8200371800/966254364  
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હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી માહહતી માટે્ અમારો 
WHATSAPP NO:- 8200371800 તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં ADD  કરો  
 

 

 

 

.22 INCH 

RIFLE



 

હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી માહહતી માટે્ અમારો 
WHATSAPP NO:- 8200371800 તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં ADD  કરો  
 



 

હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા ભાઈ તર્થા બહેિો તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી માહહતી 
માટે્ અમારો WHATSAPP NO:- ૯૬૬૨૫૪૩૬૪૩ તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં 
ADD  કરો  
 



 

હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા ભાઈ તર્થા બહેિો તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી માહહતી 
માટે્ અમારો WHATSAPP NO:- ૯૬૬૨૫૪૩૬૪૩ તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં 
ADD  કરો  
 



 

હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા ભાઈ તર્થા બહેિો તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી માહહતી 
માટે્ અમારો WHATSAPP NO:- ૯૬૬૨૫૪૩૬૪૩ તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં 
ADD  કરો  
 



 

હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા ભાઈ તર્થા બહેિો તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી માહહતી 
માટે્ અમારો WHATSAPP NO:- ૯૬૬૨૫૪૩૬૪૩ તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં 
ADD  કરો  
 



 

હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા ભાઈ તર્થા બહેિો તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી માહહતી 
માટે્ અમારો WHATSAPP NO:- ૯૬૬૨૫૪૩૬૪૩ તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં 
ADD  કરો  
 



 

હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા ભાઈ તર્થા બહેિો તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી માહહતી 
માટે્ અમારો WHATSAPP NO:- ૯૬૬૨૫૪૩૬૪૩ તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં 
ADD  કરો  
 

 



 

હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા ભાઈ તર્થા બહેિો તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી માહહતી 
માટે્ અમારો WHATSAPP NO:- ૯૬૬૨૫૪૩૬૪૩ તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં 
ADD  કરો  
 

 

.303 inch Rifle 



 

હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા ભાઈ તર્થા બહેિો તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી માહહતી 
માટે્ અમારો WHATSAPP NO:- ૯૬૬૨૫૪૩૬૪૩ તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં 
ADD  કરો  
 



 

હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા ભાઈ તર્થા બહેિો તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી માહહતી 
માટે્ અમારો WHATSAPP NO:- ૯૬૬૨૫૪૩૬૪૩ તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં 
ADD  કરો  
 



 

હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા ભાઈ તર્થા બહેિો તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી માહહતી 
માટે્ અમારો WHATSAPP NO:- ૯૬૬૨૫૪૩૬૪૩ તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં 
ADD  કરો  
 



 

હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા ભાઈ તર્થા બહેિો તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી માહહતી 
માટે્ અમારો WHATSAPP NO:- ૯૬૬૨૫૪૩૬૪૩ તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં 
ADD  કરો  
 



 

હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા ભાઈ તર્થા બહેિો તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી માહહતી 
માટે્ અમારો WHATSAPP NO:- ૯૬૬૨૫૪૩૬૪૩ તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં 
ADD  કરો  
 



 

હામાાં ટ્રે નિગ ઈ રહેા ભાઈ તર્થા બહેિો તાીમાર્થી માટે્ ઉપયોગી માહહતી 
માટે્ અમારો WHATSAPP NO:- ૯૬૬૨૫૪૩૬૪૩ તમારા તાીમ ગ્રુપ માાં 
ADD  કરો  
 

 


