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TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI
RC MAKONDA AELEZEA MAFANIKIO YA SERIKALI YA AWAMU YA TANO
KATIKA MKOA WA DAR ES SALAAM.
Mkuu wa Mkoa wa Dar es salaam Mhe. Paul Makonda leo ameweka historia ya
kipekee kwa kuandaa mkutano kabambe wa kuwaelezea wananchi na Viongozi
wa CCM juu ya miradi ya Maendeleo iliyotekelezwa kupitia Serikali ya awamu
ya tano kwenye Mkoa wa Dar es salaam chini ya Ilani ya Chama cha Mapinduzi
CCM inayoongozwa na Rais Dkt. John Pombe Magufuli.
RC Makonda amesema kwa kipindi cha muda mfupi Serikali ya CCM imefanya
mapinduzi makubwa kwenye Sekta mbalimbali ikiwemo Elimu, Afya,
Miundombinu, Umeme, Maji, Ulinzi na Usalama, Usafiri na Ujenzi wa Viwanda.
Kuhusu sekta ya elimu RC Makonda amesema serikali imefanikiwa kutoa elimu
Bure, ujenzi na ukarabari wa madarasa, ununuzi wa madawati, ujenzi wa shule
mpya,ujenzi wa Hostel, mabweni pamoja na ujenzi wa ofisi 402 za walimu
ambapo zipo zilizokamilika na nyingine zipo hatua ya mwisho kukamilika.
Aidha RC Makonda amesema serikali kwa kushirikisha wadau imefanikisha
ujenzi wa Jengo la Mama na mtoto hospital ya Chanika, Amana, Jengo la
Upasuaji Mwanayamala, jengo la wagonjwa wa dharura Temeke, Zoezi la upimaji
afya Bure kila mwaka, ujenzi wa zahanati na vituo vya afya pamoja na
kusimamia upatikanaji wa dawa, vifaa tiba pamoja na kusogeza huduma za afya
karibu na wananchi.

Kwa upande wa sekta ya miundombinu ya barabara RC Makonda amesema
serikali imefanikiwa kujenga barabara,mifereji na madaraja kupitia miradi
iliyopo chini ya TANROAD, TARURA na DMDP jambo lililosaidia kupunguza kero
kwa watumiaji wa barabara.
Pamoja na hayo RC Makonda ameeleza kuwa serikali ya awamu ya tano chini
ya Rais Dkt. Magufuli imefanikiwa kuboresha mazingira ya kazi kwa jeshi la
polisi kupitia ujenzi na ukarabati wa vituo vya polisi, kuwapatia magari, pikipiki,
baiskeli na computer na kufanya polisi kuwa na morali ya kazi na kupungua
kwa uhalifu.
Sekta nyingine ambazo zimetekelezwa kwa Mkoa wa Dar es salaam kupitia Ilani
ya CCM ni pamoja na Utawala bora, Uchumi, kilimo, Maji, kilimo, Maliasili na
Utalii, Mazingira, Usafirishaji.
Imetolewa na:Kitengo cha Habari na Uhusiano
OFISI YA MKUU WA MKOA
DAR ES SALAAM
14/07/2018

