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انڈسٹریز دیگر Steel, Stone and related industries

 ہم تو دیتے نہیں معلومات متعلق کے آجر اپنے ہمیں آپ گر ا کہ رکھیں یاد 

سکتے ال نہیں تبدیلی مبت میں (وغیرہ کارخانہ دفتر،) کار جائے آپکی

 انسٹرومنٹس ڈینٹل اور میڈیکل سرجیکل،

انڈسٹری مینوفیکچرنگ

انڈسٹریز سروس
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شکریہ کا بھرنے کے فارم اس

بھیجیں اسے کرم براہ

کانگریس یونین ٹریڈ پاکستان آل

منزل عبدالرحمان فلور،حاجی میزانین

پاکستان کراچی۔ ۔۱ بازار سولجر

یا

پاکستان آف کونسل بائیلیٹرل ایمپالئرز ورکرز

A-198, Block-13, 

روڈ یونیورسٹی مین آف اقبال، گلشن ٹاورز، جوفا عقب

کراچی

 وضاحت کی شکایات اپنی اور تبصرہ مزید سے حوالے کے وغیرہ کام پر کار جائے اپنی آپ میں خانے گئے دیے نیچے

ہیں۔ سکتے کر


