
 

MPIJI MAGOE KUFIKIWA NA HUDUMA YA MAJI JUNI, 2022 
 
Na Irene Thompson 
 
Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Dar es salaam (DAWASA) kupitia Mkoa wa 
kihuduma Kibamba inatekeleza mradi wa kupeleka majisafi kwa wakazi wa Kata ya 
Mpiji Magoe ikiwa ni sehemu ya mradi wa maji Machimbo- Kilongo. 
 
Akizungumzia utekelezaji wa mradi huo, Mhandisi Zainabu Mwangubo amesema mradi 
huo mdogo ulianza kutekelezwa mwanzoni mwa mwezi Mei na unatarajia kukamilika 
mwishoni mwa mwezi Mei 2022. 
 
Mhandisi Zainab ambaye ni msimamizi wa mradi huo alisema kuwa mradi umehusisha 
kazi za ulazaji wa mabomba ya inchi 1.5 kwa umbali wa kilomita 2.8 ambapo mpaka 
sasa kazi ya kuchimba na kulaza mabomba imekamilika kwa umbali wa kilomita 1.8 
na kwamba kazi ya uchimbaji mitaro linaendelea. 
 
"Mradi upo katika hatua nzuri ya utekelezaji kazi inaendelea kwa eneo la mita 450 
lililobaki na mafundi wapo kazini kuhakikisha zoezi linakamilika ndani ya wakati ili 
wakazi wa eneo hili wapate huduma" amesema Mhandisi Zainab. 
 
Mradi wa Machimbo- Kilongo umelenga kunufaisha zaidi ya wananchi 300 wanaoishi 
katika mitaa ya Vatican, Kilongo, Mwaseba na Torino katika Kata ya Mpiji Magoe. 
 
Kwa upande wake, Mjumbe wa Serikali ya Mtaa wa Mpiji Magoe Ndugu, Michael Lusajo 
amesema anaishukuru DAWASA kwa kupeleka huduma ya maji katika mtaa wake na 
kuongeza kuwa tayari ameshakusanya fomu za wananchi 40 walio tayari 
kuunganishiwa maji. 
 
" Naishukuru Serikali ya awamu ya sita kupitia DAWASA kwa kutuletea huduma ya 
maji. Naendelea kutoa wito kwa wananchi wa Mpiji Magoe Maji yamefika tujitokeze 
kuunganishiwa majumbani kwetu" alisisitiza Ndugu, Lusajo 
 
Naye, mkazi wa mtaa wa Vatican Ndugu, Caroline Mushi ameishukuru DAWASA kwa 
kuwasogezea huduma ya maji kwani wamekuwa na changamoto kwa muda mrefu. 
 
"Mradi huu ni neema kwetu tunawashukuru sana DAWASA na tuna imani baada ya 
mradi kukamilika changamoto yetu itatatuliwa" amesema Ndugu, Mushi 
 
Mradi wa Machimbo-Kilongo ni moja ya miradi midogo inayotekelezwa na DAWASA ili 
kufikia azma ya serikali ya kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma ya majisafi 
ifikapo 2025. 
 
 
 


