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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

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Ruvuma Kamishna Msaidizi (ACP) Simon Maigwa (Kulia)
akimkabidhi Mkuu wa kituo cha Polisi cha Songea kifaa cha kupima joto la mwili ili kitumike kuwapima Askari wa mkoa huo wa Ruvuma waingiapo kazini na watokapo kazini
kazini kifaa kilichopatikana kwa msaada kutoka kwa wadau wa mkoa huo Aprili 30,2020.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Ruvuma Kamishna Msaidizi (ACP) Simon Maigwa (Kushoto)
akimpima joto Kamishna Msaidizi (ACP) Amini Mahamba (RCO) Ruvuma baada ya kupata msaada wa vifaa vya kujikinga na maambukizi ya virusi vya Covidi19 (Corona) kutoka
kwa wadau wa mkoa wa Ruvuma Aprili 30,202

Kamanda wa Polisi Kanda maalum ya Dar es salaam Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa
Polisi (SACP) Lazaro Mambosasa akiwa na maofisa mbalimbali wa jeshi la Polisi wakiwa
tayari kupokea msaada wa kifaa cha kutakasa mwili mzima kwa Askari waingiapo kazini
na watokapo kazini kwa lengo la kuzuia maambukizi ya virusi vya Covid19 (Corona) Mei

Baadhi ya mafundi wakiandaa mashine ya kutakasa mwili kwa kitaalam inaitwa Corona
Virus Disifectant sanitizer spray kwa lengo la kukabidhi kwa Kamanda wa Polisi Kanda
maalum ya Dar es salaam (SACP) Lazaro Mambosasa Mei 8,2020 .

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mwanza Kamishna Msaidizi wa Polisi (ACP) Muliro Jumanne
(Kulia) akipokea msaada wa barakoa mikono kutoka kwa mdau Bi Joyce Wamoi kwa ajili ya
askari wa mkoa wa Mwanza kuweza kujilinda na maambukuzi ya Covid19 (Corona) Aprili30,2020.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mwanza Kamishna Msaidizi wa Polisi (ACP) Muliro Jumanne
(Kulia) akiwa na Afisa Mnadhimu wa Polisi Mkoa wa Mwanza , Kamishna Msaidizi wa Polisi
(ACP) Safia Jongo kwa pamoja wakishukuru wadau kwa msaada walioutoa wa vitakasa mikono kwa Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza Aprili 30,2020.

POLISI SIO ADUI KWA RAIA:
■ Tutashirikiana na raia wote.
Kamanda wa Polisi Mkoa wa Tabora Kamishna Msaidizi wa Polisi (ACP) Barnabas Mwakalukwa (Kulia) akipokea Themoscaner kutoka kwa mganga Mfawidhi wa wilaya ya Urambo
kwa ajili ya matumizi ya Askari wa mkoa wa Tabora Ofisini kwake Aprili 30,2020.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Arusha Kamishna Msaidizi wa Polisi (ACP) Jonathan Shana
akionyesha waandishi wa habari moja ya mikasi iliyokamatwa katika Operesheni iliyofanyika mkoani humo na mikasi ambayo ilikuwa inatumika kukata vitu mbalimbali katika
matukio ya uhalifu mkoani humo Mei 8,2020.

Mkuu wa Ushirikishwaji wa Jamii, Kamishna Msaidizi Mwandamizi ( SACP) Engelbert Kiondo aliyesimama ameendelea kufanya ziara katika Wilaya ya Mpwapwa kuzungumza na Kamati
za ulinzi na usalama za Wilaya kuwajengea uwezo kuhusu Polisi Kata kama Mfumo wa utendaji kazi wa Jeshi la Polisi Mei 8,2020.

Baadhi ya wajumbe wa kamati ya Ulinzi na Usalama Wilaya ya Mpwapwa wakisikiliza kwa
makini mada iliyokuwa ikitolewa na Mkuu wa Ushirikishwaji wa Jamii,Kamishna Msaidizi
Mwandamizi ( SACP) Engelbert Kiondo ya kuwajengea uwezo kuhusu Polisi Kata kama Mfumo wa utendaji kazi za Jeshi la Polisi Mei 8, 2020.

EX CPL Paschal L. Mwanja aliyekuwa akifanya kazi katika Kamisheni ya Ushirikishwaji
wa Jamii kitengo cha Uhusiano (Habari) kabla ya kupatwa na umauti Mei 7,2020 katika
hospitali ya Polisi kilwa road Dar es salaam alikokuwa akipatiwa matibabu, Bwana ametoa
na Bwana ametwaa jina lake lihimidiwe. tutakukumbuka daima.

Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mh.Binirith Mahenge (aliyesima) akifungua kikao cha ujirani
mwema kilichojumuisha mikoa mitano Dodoma,Singida,Manyara,Morogoro na Iringa pia
kilihudhuliwa na Kamanda wa Polisi wa mkoa wa Dodoma Kamishna Mwandamizi Msaidizi
(SACP) Gilles Murroto Mei 8,2020.

Baadhi ya wajumbe wa kikao cha ujirani mwema kilichojumuisha mikoa mitano Dodoma,Singida,Manyara,Morogoro na Iringa wakisikiliza kwa makini hotuba iliyokuwa ikitolewa na
Mgeni rasmi wa kikao hicho Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Binirith Mahenge
alipokuwa akifungua kikoo hicho Mei 8,2020.

Umoja wetu ndio nguvu yetu.

