
PRESS RELEASE  
RAWALPINDI, January 31, 2023. The Rawalpindi Development Authority (RDA) has 
inaugurated Reverse Osmosis (RO) Plant to supply clean drinking water to respectable 
citizens, RDA, WASA and PHA employees, RDA spokesman said. 
The Director General RDA Muhammad Saif Anwar Jappa has inaugurated the RO 
Plant.   
He said that this has been done in collaboration with a non-government organization 
(NGO) Saylani Welfare International Trust.   
Speaking on the occasion, the Director General RDA Muhammad Saif Anwar Jappa has 
said that RO plant work has been completed for welfare of honorable citizens. He said 
that now clean drinking water will be provided to hundreds of employees of RDA, WASA 
and other government institutions including PHA and the respectable citizens of the 
surrounding communities will also be able to benefit.  
He said the RO Plant is also a continuation of RDA welfare works. We will continue to 
plan more welfare works, he added. 
RDA officers including the Chief Engineer RDA Dr Habibul Haq Randhawa, Chief 
Planner RDA Jamshaid Aftab, Director Admn and Finance RDA and Land Development 
Malik Ghazanfar Ali Awan, the Director Estate Management Asif Mahmood Janjua, 
Deputy Director Finance Khawaja Javed Arshad, Deputy Director Adman RDA Iftikhar 
Ali and other employees of RDA and employees of Saylani Welfare International Trust 
were also present on this occasion.  
####### 

 
    راولپنڈی ڈويلپمنٹ اتهارٹی

    2023جنوری  31 پريس ريليز 
    ڈی جی آر ڈی اے نے آر او پالنٹ کا افتتاح کر ديا

نے معزز شہريوں، آر ڈی اے، واسا اور پی ايچ اے مالزمين کو پينے کے  راولپنڈی ڈويلپمنٹ اتهارٹی  )   (  راولپنڈی 
    صاف پانی کی فراہمی کے ليے ريورس اوسموسس (آر او) پالنٹ کا افتتاح کر ديا گيا ہے۔

  آر ڈی اے ترجمان نے کہا ڈائريکٹر جنرل آر ڈی اے محمد سيف انور جپہ نے آر او پالنٹ کا افتتاح کيا۔ 
  ايک اين جی او سيالنی ويلفيئر انٹرنيشنل ٹرسٹ کے تعاون سے کيا گيا ہے۔ انہوں نے کہا کہ يہ

انہوں نے کہا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈائريکٹر جنرل آر ڈی اے محمد سيف انور جپہ نے کہا کہ آر او پالنٹ 
ر پی ايچ اے سميت ديگر سے معزز شہريوں کی فالح و بہبود کا کام مکمل کر ليا گيا ہے اور اب يہ آر ڈی اے، واسا او

سرکاری اداروں کے سينکڑوں مالزمين کو پينے کا صاف پانی فراہم کيا جائے گا۔ انہوں نے کہا آس پاس کی کميونٹيز 
  کے معزز شہری بهی مستفيد ہو سکيں گے۔ 

زيد فالحی انہوں نے کہا کہ آر او پالنٹ بهی آر ڈی اے کے فالحی کاموں کا تسلسل ہے۔ انہوں نے مزيد کہا کہ ہم م
  کاموں کی منصوبہ بندی جاری رکهيں گے۔ 

آر ڈی اے کے افسران بشمول چيف انجينئر آر ڈی اے ڈاکٹر حبيب الحق رندهاوا، چيف پالنر آر ڈی اے جمشيد آفتاب،  
  ڈائريکٹر ايڈمن اينڈ فنانس آر ڈی اے اينڈ لينڈ ڈويلپمنٹ ملک غضنفر علی اعوان، ڈائريکٹر اسٹيٹ مينجمنٹ آصف محمود

جنجوعہ، ڈپٹی ڈائريکٹر فنانس خواجہ جاويد ارشد، ڈپٹی ڈائريکٹر ايڈمن آر ڈی ا ے افتخار علی اور آر ڈی اے کے 
  ديگر مالزمين اور سيالنی ويلفيئر انٹرنيشنل ٹرسٹ کے مالزمين بهی اس موقع پر موجود تهے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 


