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Jarida la Mtandaoni

IGP AKAGUA MIRADI YA
UJENZI MAJENGO YA POLISI

MKUU WA JESHI LA POLISI NCHINI ARIDHISHWA NA
UJENZI WA MIRADI YA POLISI - DAR ES SALAAM
Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini, IGP Simon Nyakoro
Sirro tarehe 08/11/2021 alifanya ukaguzi katika miradi
ya ujenzi inayotekelezwa na Polisi katika Mkoa wa
Dar es Salaam ambayo ni ujenzi wa madarasa na
mabweni katika Chuo cha Maofisa wa Polisi Dar es
Salaam (DPA), Kituo cha Polisi Wilaya ya Kigamboni
na ukarabati wa barabara ya Hospitali Kuu ya Polisi
barabara ya Kilwa.
Pia amemshukuru Rais wa Jamuhuri ya Muungano wa
Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mh. Samia Suluhu
Hassan kwa namna anavyolisaidia Jeshi la Polisi, ambapo alitoa kiasi cha Tsh 1.4 Bilioni kuwezesha ujenzi
wa madarasa na mabweni katika Chuo cha Maofisa
wa Polisi Dar es salaam kilichopo Kurasini.
Aidha, ameridhishwa na maendeleo ya Ujenzi huo,
licha ya kubaini kuwepo kwa changamoto ya
kukwama kwa fedha kutoka hazina kutokana na kubadilika kwa mwaka wa fedha wa serikali ambapo
fedha za mradi zilihamishiwa katika akaunti ya amana

ambayo

ilikuwa

imefungwa.

Hata hivyo amemuhakikishia Mkuu wa Chuo cha
Maofisa wa Polisi Dar es Salaam, SACP
Lazaro Mambosasa kuwa atashughulikia changamoto
zote haraka iwekezananyo ili mradi huo ukamilike
kwa wakati.
Kwa upande wake Mhandisi wa Jeshi la Polisi ACP
Fadhil
Ishekazoba
amesema
walishaanza
ufuatiliaji ili waweze kupatiwa fedha hizo.
Katika hatua nyingine, Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini
amekagua ujenzi wa Kituo cha Polisi Wilaya ya
Kigamboni eneo la Gezaulole ambapo ujezi wake
umefikia asilimia 30, na ukarabati wa barabara kwa
kiwango cha lami katika Hospitali Kuu ya Polisi
barabara ya Kilwa ambapo ameridhishwa na maendeleo ya ujenzi huo. Miradi aliyokagua ni baadhi ya
mafanikio yaliyopatika ndani ya kipindi cha miaka 60
ya uhuru.

Kutoka Kulia ni Mhandisi wa Jeshi la Polisi, ACP Fadhil Ishekazoba na wa katikati ni Mkuu wa Chuo cha
Maafisa Polisi Dar es Salaam wakiambatana na Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini, IGP Simon N. Sirro wakati
wa ukaguzi mradi wa ujenzi wa Mabweni katika Chuo cha Maafisa wa Polisi.

JESHI LA POLISI LA TOA ONYO KUELEKEA
MSIMU WA SIKUKUU ZA MWISHO WA MWAKA
Katika kuelekea miezi ya mwisho wa mwaka ambapo
kuna kuwepo na shughuli nyingi ikiwemo shule na
vyuo kufungwa kwa ajili ya likizo. Pia unakuwa ni
wakati wa vyuo vingi kufanya sherehe za mahafali.
Aidha wapo watakaoanza safari za kwenda likizo kusheherekea sikukuu za mwisho wa mwaka na mwanzo
wa mwaka.
Mara inapofika kipindi kama hiki hujitokeza uhitaji
mkubwa wa vyombo vya usafiri hususani mabasi ya
abiria kwa ajili ya kwenda maeneo mbalimbali. Wakati kama huu kunajitokeza mtindo wa baadhi ya
wafanyakazi wa mabasi kujaza abiria kupita kiasi na
wakati mwingine huongeza stuli, ndoo au vigoda
sehemu za kupita abiria ili waweze kubeba abiria
wengi kwa nia ya kujipatia kipato cha ziada kitu ambacho ni kinyume cha sheria ya usalama barabarani
lakini pia ni hatari kwa maisha ya abiria.
Baadhi ya wafanyakazi wa mabasi ya abiria wamefanya hivyo na wamekamatwa na kuchukuliwa hatua. Pia
wapo ambao taarifa zimepokelewa Polisi kutoka kwa
raia wema kuwa wanafanya vitendo kama hivyo na
wanaendelea kufuatiliwa ili hatua stahiki kwa mujibu
wa sheria ziweze kuchukuliwa.
Jeshi la Polisi linatoa onyo kwa wenye tabia hizo au
ambao wanatamaa ya kujipatia fedha bila kujali usala-

ma na maisha ya wengine, waache tabia hiyo kwani
Makamanda wa Mikoa, Wakuu wa Usalama barabarani wa Mikoa na Wilaya wamesha elekezwa kuchukua
hatua kali kwa madereva na makondakta wenye tabia
kama hizo au watakao thubutu kufanya hivyo, kazi
hiyo wameanza na wanaendelea kuitelekeza. Pia tunawataka wamiliki wa mabasi waendelee kukemea tabia hiyo na kuwafuatilia wafanyakazi wao wa mabasi.
Jeshi la Polisi pia, linatoa wito kwa abiria watakao
ona madereva na makondakta watakaofanya vitendo
hivyo wasisite kutoa taarifa kupitia namba za Makamanda wa Polisi, Wakuu wa Usalama barabarani wa
Mikoa (RTO) na Wilaya (DTO) au kupitia namba
0787 66 83 06 hata kwa watakaoendesha mabasi kwa
mwendo kasi nao watoe taarifa ili hatua ziweze kuchukuliwa badala ya kusubiri hadi ajali itokee.
Aidha Jeshi la Polisi linatoa wito kwa watumiaji wote
wa barabara kuheshimu sheria za usalama barabarani
na kuiishi kauli mbiu ya mwaka huu 2021 ya wiki ya
nenda kwa usalama barabarani inayosema;
“Jali maisha yako na wengine Barabarani.”
Hayo yamesemwa na Msemaji wa Jeshi la Polisi
SACP David Misime Novemba 11, 2021 Makao Makuu ya Polisi Dodoma katika taarifa yake kwa vyombo vya Habari.
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POLISI MARA YAENDELEA KUTOA ELIMU JUU
YA ZOEZI LA USALIMISHAJI SILAHA
Mkuu wa Upelelezi wa Makosa ya Jinai Wilaya ya hizo katika vituo vya Polisi au ofisi za Watendaji wa
Bunda, Mkoani Mara, SP. Ibrahim Methew ametoa Kata au ofisi za Serikali za Mitaa.
elimu kupitia Radio Mazingira iliyopo Mkoani Mara
katika wilaya ya Bunda juu ya usalimishaji wa silaha
Aidha, Kamanda Ibrahimu pia alitoa elimu juu ya
zinazomilikiwa kinyume cha sheria.
namna mwananchi anavyoweza kumiliki silaha
Zoezi la usalimishaji silaha hizo lilianza tangu tarehe kihalali na kuwataka wananchi ambao wanahitaji ku01/11/2021 na litadumu kwa kipindi cha mwezi mmo- miliki silaha kufika katika vituo vya Polisi kwa ajili ya
ja hadi tarehe 30/11/2021 na kufafanua kuwa watu elimu zaidi juu ya namna wanavyoweza kumiliki siwote watakao salimisha silaha kwa kipindi tajwa ha- laha kwa mujibu wa sheria.
watashitakiwa kwa kosa lolote na wazisalimishe silaha

SP. Ibrahim Methew

AJALI YA MOTO YAUA WATANO WA FAMILIA MOJA
Jeshi la Polisi Mkoa wa
Mwanza limesema kuwa
Watu watano (5) wa familia moja wamefariki dunia
baada ya ajali ya moto
kuunguza nyumba, huko
barabara ya twiga, mtaa wa
Igoma Mashariki, Kata ya
Igoma, wilaya ya Nyamagana.
Kamanda wa Polisi Mkoa
wa Mwanza, Ramadhani
Ng’anzi
amethibitisha
kutokea kwa vifo hivyo na
kuwataja waliofariki katika
ajali hiyo Leyah Lameck,
miaka 26, mkulima, mkazi
wa Igoma Mashariki, mtoto wao yunith Lameck,
mwaka 01, na vijana
wawili wakiume majina
yao bado kufahamika ambao walimtembelea tarehe
07/11/2021.
Tukio hilo limetokea tarehe 08/11/2021 majira ya saa
00:05 usiku, hii ni baada ya nyumba namba 21 mali ya
Jamason Salumu miaka 41, Muha, mfanyabiashara,
mkazi wa mbugani kata ya Kishiri, iliyojengwa kwa
tofali za saruji na kuezekwa kwa bati na kuunganishwa umeme wa Tanesco ikiwa na wapangaji wanne

ndipo chumba na sebule cha mpangaji Lameck Benedicto ambaye ni marehemu kwa sasa ghafla kiliwaka
moto na kuteketea na kusababisha vifo vyao papo
hapo.
Chanzo

cha

moto

huo

bado

kinachunguzwa.

WAWILI WAHUKUMIWA MAISHA JELA WILAYANI MASWA KWA KUBAKA
MABINTI WENYE UMRI WA MIAKA 6 NA 8
Mahakama ya Hakimu Mfawidhi Wilaya
ya Maswa mkoani Simiyu, imemhukumu
kifungo cha maisha jela Noni Mathias (47)
Msukuma na mkazi wa Malampaka kwa
kosa la kumbaka binti wa miaka 6, Agosti
8, 2021. Imeelezwa kuwa mtuhumiwa alifikishwa mahakamani Agosti 16,2021 na
baada ya ushahidi kutolewa mahakama
ilijiridhisha nao na oktoba 21, 2021 ikatoa

adhabu hiyo.
Aidha tarehe 29.10.2021 katika mahakama
hiyo hiyo mbele ya Mheshimiwa Enosi
Misana mtuhumiwa Simon Badil, miaka
28, msukuma mkazi wa Ipililo Wilayani
Maswa alihukumiwa kifungo cha maisha
jela baada ya kukiri kosa la kubaka binti
wa miaka 8 tarehe 23.10.2021.

MAADHIMISHO YA WIKI YA NENDA KWA USALAMA
KITAIFA - ARUSHA
Katika kuelekea wiki ya maadhimisho ya wiki ya
nenda kwa usalama barabarani kitaifa ambapo mwaka huu yatafanyikia katika mkoa wa Arusha kuanzia
23.11.2021 katika Uwanja wa Sheikh Amri Abeid
huku mgeni rasmi akitarajiwa kuwa ni Amri Jeshi
Mkuu, Mh. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri
ya Muungano wa Tanzania.
Kamanda wa Polisi Mkoa wa Arusha, ACP Justine
Masejo amesema katika maadhimisho hayo zitafanyika shughuli mbambali za Utoaji wa Elimu ya Usalama Barabarani, ukaguzi wa vyombo vya moto lakini
pia kutakuwaepo na banda maalum la Jeshi la Polisi
sambamba na mabanda mengine ya wadau kwa ajili
ya kutoa elimu kuhusu usalama wa barabarani.
Maadhimisho hayo yamebeba Kauli mbiu isemayo
“Jali Maisha yako na wengine Barabarani”. Hivyo
wananchi wa mikoa ya jirani wanakaribishwa kushiriki katika maadhimisho hayo.
Katika hatua nyingine, Kamanda Masejo amesema
kuwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ilitoa taarifa kwa vyombo vya habari kupitia tangazo la
serikali namba 774 la tarehe 29.10.2021 kutoa msamaha wa kutoshitakiwa kwa wale wote watakao
salimisha silaha kwa hiari na kwa kuzingatia masharti yaliyowekwa kwenye tangazo hivyo Jeshi la Polisi
Mkoa wa Arusha linapenda kuwa taarifu wananchi
kusalimisha silaha wanazomiliki isivyo halali katika

ACP. Justine Masejo
Kamanda wa Polisi Mkoa wa Arusha,
vituo vya Polisi, Ofisi za Serikali za Mitaa. Ofisi za
Watendaji wa Kata kuanzia muda wa 2:00 Asubuhi
hadi 10:00 Jioni.
Ameongeza kuwa Jeshi la Polisi Mkoa wa Arusha
linaendelea na zoezi pamoja na upokeaji wa silaha
hizo ambazo litawatengenezea utaratibu wa kuzimiliki kihalali. Hivyo ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na Jeshi la Polisi kwa kutoa taarifa
za uhalifu na wahalifu katika maeneo yao ili kutokomeza uhalifu kabisa katika Mkoa wa Arusha.

TIMU YA POLISI TANZANIA YAZINDUA JEZI
Timu ya Mpira wa Miguu Polisi Tanzania inayoshiriki Ligi Kuu ya NBC Tanzania Bara imezindua jezi zake
zitakazotumika katika ligi kuu inayoendelea. Katika uzinduzi huo uliambatana na kusainiwa kwa mkataba wa
udhamini ambapo mkataba huo unampa kibali Vunjabei (T) Group LTD kutengeneza na kusambaza jezi za
timu ya Polisi Tanzania. Tayari jezi hizo zimeshaanza kuuzwa katika maduka ya Vunjabei kwa gharama ya
Sh. 25,000/=.

Kamishna wa Operesheni na Mafunzo CP Liberatus Sabas ambaye alikuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo pamoja na
Mkurugenzi wa Kampuni ya Vunja Bei, Fred Ngajiro wakionesha mfano wa hundi ya Shilingi milioni mia moja na
nne ambao ni udhamini wa kampuni hiyo kwa Timu ya mpira wa Miguu ya Polisi Tanzania inayoshiriki Ligi kuu ya NBC.

Mkurugenzi wa Kampuni ya VunjaBei (T) Group Limited, Fred Ngajiro akisaini Mkataba wenye thamani ya
TShs Million 104 na Katibu Mkuu wa Timu ya Polisi Tanzania ASP Michael Mtebene kama watengenezaji
na wasambazaji wa Jezi za klabu hiyo. Mkataba wa udhamini huo umesainiwa mjini Dodoma.

Limeandaliwa na
Makao Makuu ya Polisi
Ofisi ya Uhusiano
S. L. P. 961
Dodoma.

