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TAHARIRI/ MAONI
Ni mategemeo yetu kuwa msomaji wa jarida hili la mtandaoni utaendelea kushirikiana na Jeshi la
Polisi katika kutatua matatizo na kero mbalimbali za kiuhalifu nchini baada ya kusoma habari na
makala mbalimbali zilizoandikwa kwenye jarida hili na wataalam mbalimbali kutoka ndani na nje ya
Jeshi la Polisi.
Ifahamike kwamba mawazo, maoni na makala zilizoandikwa humu hazibebi msimamo wa Jeshi la
Polisi isipokuwa ni uwasilishaji wa hoja, mitazamo na mawazo ya watu mbalimbali wakiwemo viongozi wakuu wa Jeshi la Polisi yenye lengo la kuielimisha, kuionya kuihabarisha na kuiburudisha jamii.
Jarida limetoa nafasi ya kupokea mawazo na taarifa kutoka kwa wadau mbalimbali na wasomaji wengine. Mhariri Mkuu anatoa nafasi ya kutoa ushauri, maoni na mapendekezo ambayo yataleta mchango chanya wa kuendeleza mjadala wa kutimiza lengo la kuhabarisha, kuelimisha, kuonya,
kuadhibu na kuburudisha ili kuwa na taifa lenye ustawi wa uchumi bila uhalifu.
Kwa kutumia jarida hili tunaweza kuihamasisha jamii kuungana na Jeshi la Polisi katika kuzuia, kupambana na kutanzua uhalifu.
Tunawaalika wadau mbalimbali kutoa mchango wenu, hoja na mawazo yatakayowezesha kuimarisha
usalama, amani na utulivu nchini.
Nimatarajio yetu kuwa ubia kati ya Jeshi la Polisi utaimarika zaidi baada ya kusoma jarida hili.
Asante sana, nikutakie usomaji mwema.
Umoja wetu ndio nguvu yetu
David A. Misime- SACP
Mhariri Mkuu

Kamishna wa Operesheni na Mafunzo ya Jeshi La Polisi CP Liberatus Sabas, akipokelewa na
Askari wa Msumbiji baada ya kuwasili katika Wilaya ya Macheje, Tarafa ya Muvera iliyopo
mpakani mwa Tanzania na Msumbiji siku ya tarehe Aprili 2,2020 kwa lengo kuzungumza
na Maafisa na Askari wa kituo cha ukaguzi cha Muvera kilichopo hapo mpakani kwa nia ya
kupanga mikakati ya kuimalisha ulinzi na usalama katika mpaka huo.

Chifu wa Ushirikishwaji wa Jamii wa Jeshi la Polisi Makao Makuu ya Polisi Dodoma, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi, SACP Engelbert Kiondo akitoa mada mpango
wa Polisi Kata kama mfumo wa utendaji wa kazi za Polisi kwa sasa wakati wa mkutano wa
Kamati ya Ulinzi na Usalama ya Wilaya ya Bahi Mkoani Dodoma, mkutano uliowahusisha
pia Maafisa Tarafa, Wakaguzi wa Polisi wa Tarafa, watendaji wa Kata pamoja na Askari Polisi
wa Kata. Kulia ni Kamanda wa Polisi Mkoa wa Dodoma na Kushoto ni Mkuu wa Wilaya ya
Bahi, Mwanahamisi Munkunda Aprili 14,2020.

Kamanda wa Polisi Kanda Maalum Dar es salaam Kamishna Msaidizi Mwandamizi,SACP
Lazaro B.Mambosasa akipokea vifaa vya kunawia mikono kutoka kwa maofisa wa Polisi
waliopita Jeshi la kujenga Taifa (JKT)operesheni chama mwaka 1990 kwas ajili ya kujikinga
na ugonjwa wa Covid19 Aprili 14,2020.

Mchezaji Iddy Mobby wa Polisi Tanzania akimdhibiti John Bocco wa Simba katika
mchezo wa Ligi kuu ya Vodacom uliochezwa katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam
hivi karibuni kabla ya Ligi hiyo kusimama kutokana na kuwepo kwa mlipuko wa ugonjwa wa Corona.

Kaimu Kamanda wa Polisi Mkoa wa Tabora Kamishna Msaidizi ,ACP Laurian Fabian, akiwa kwenye kikao na Askari wa vyeo mbalimbali wa Jeshi la Polisi wa mkoa huo wa akitoa
maelekezo ya kazi, akiwa ameambatana na Mganga Mkuu wa Zahanati ya Polisi Mkoani
humo kwa lengo la kuwafundisha matumizi sahihi ya Barakoa ili kuweza kujikinga na
maambukizi ya virusi vya corona (COVID19) Aprili 8,2020.

Baadhi ya Askari wa vyeo mbalimbali wakiwa makini kusikiliza maelekezo ya Kaimu Kamanda wa Polisi Mkoa wa Tabora Kamishna Msaidizi,ACP Laurian Fabian,alipofanya kikao na
Askari hao kilichohusu kufanya kazi kwa weledi pamoja na namna ya kuweza kujikinga na
maambukizi ya virusi vya corona (COVID19) Aprili 8,2020.

Mkuu wa Mkoa wa Mbeya Albert Chalamila,(mwenye shati nyeupe) akiwa na timu ya
Mikono safi Tanzania salama akikabidhi vitakasa mikono kwa Kamanda wa Polisi Mkoa
wa Mbeya Kamishna Msaidizi Mwandamizi, SACP Ulrich Matei (Kushoto) akipokea Vifaa
hivyo Aprili 15,2020.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Kinondoni Kamishna Msaidizi Mwandamizi,SACP Edward
C. Bukombe akiongea na waandishi wa habari kuhusiana na kukamatwa kwa mtu mmoja akiwa Kakola Geita alituma ujumbe kupitia Mtandao wa kijamii kuwa corona imeingia
Geita na Mgonjwa mmoja amethibitishwa kuwa na ugonjwa huo na baada ya kutuma
ujumbe huo alikimbilia mkoa wa Dar es salaam kwa maficho lakini alikamatwa Mbezi,Goba wilaya ya kinondoni Aprili 4,2020.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Songwe Kamishna Msaidizi, ACP George Kyando akinawa
Mikono kwa maji tiririka na Sabuni kwa kuwahamasisha wananchi wa mkoa huo wa Songwe
kujikinga na maambukizi ya vurusi vya Corona (Covid19) Aprili 15,2020.

Mkuu wa Mkoa wa Songwe, Brigedia Jenerali Nicodemus Mwangela (katikati) akiwa na
Kamanda wa Polisi Mkoa wa Songwe Kamishna Msaidizi, ACP George Kyando (Kushoto)
pamoja na mwakilishi wa kutoka wizara ya Afya na maendeleo ya Jamii,Jinsia na watoto Anyitike Mwakitalama wakifurahi baada ya kumaliza zoezi la uhamasishaji kwa wananchi kunawa mikono kujikinga na maambukizi ya vurusi vya Corona (Covid19) mkoani humo Aprili
15,2020.

