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WADAU KIA WATAKIWA KUSHIRIKI
VITA DHIDI YA UGAIDI

WADAU KIA WATAKIWA KUSHIRIKI VITA DHIDI YA UGAIDI

Kamanda wa Viwanja vya Ndege Nchini, Kamishna Msaidizi wa Polisi (ACP) Jeremiah Shilla.

Wasafirishaji wa abiria na mizigo, katika Uwanja wa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama.
Ndege wa Kimataifa wa Kilimanjaro (KIA), wametakiwa kushiriki kudhibiti matukio ya uhalifu, ikiwapo Alisema Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Kilimanugaidi katika uwanja huo.
jaro (KIA) ni eneo muhimu kwa taifa kwani ndio lango kuu la watalii wanaokuja nchini, hivyo maadui huKamanda wa Viwanja vya Ndege Nchini, Kamishna penda kufanya uhalifu katika maeneo kama hayo.
Msaidizi wa Polisi (ACP) Jeremiah Shilla alitoa agizo
hilo Januari 5,2022 wakati akizungumza na wasafiri- Awali Mkuu wa Kituo cha Polisi cha KIA, Edith
shaji wa abiria na mizigo, katika uwanja huo.
Makweli alisema kuwa licha ya ushirikiano mzuri
baina ya Polisi na wasafirishaji kumewezesha kukaKamanda Shilla amesema wasafirishaji hao wanawaji- matwa watuhumiwa kadhaa katika siku za karibuni.
bu mkubwa kushiriki vita dhidi ya uhalifu kwani Ambapo kwa sasa wataendelea kuimarisha ulinzi
KIA ikiwa salama nao wataendelea kunufaika.
lakini pia kuimarisha Polisi Jamii katika Vijiji na Vitongoji vyote kuzunguka uwanja huo wa KIA.
Pia alipongeza ushirikiano wao na Polisi katika Kituo
cha Polisi KIA hadi kufanikiwa kukamatwa baadhi ya
Kutoka Tovuti ya Gazeti la Mwananchi.
watuhumiwa, sambamba na hilo aliwataka kuendelea

APIGWA RISASI AKIAMULIA UGOMVI WA MUME NA MKE

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Kilimanjaro, ACP Simon Marwa Maigwa

Jeshi la Polisi Mkoa wa Kilimanjaro tarehe 2 Januari,
2022 liliwashukuru wananchi wa mkoa huo kwa kuwa
watulivu na kusherehekea sikukuu ya mwaka mpya
2022 kwa amani na utulivu.

mtuhumiwa alimjeruhi kwa kumpiga risasi mhanga
eneo la bega la mkono wa kushoto. Eneo la tukio
kulipatikana ganda moja la risasi na bastola.
Mtuhumiwa anamiliki silaha hiyo kihalali. Baada ya
tukio hilo alikimbia na kuacha silaha ambapo tayari
amekamatwa.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Kilimanjaro, ACP
Simon Marwa Maigwa katika taarifa yake kwa
vyombo vya habari alisema yapo matukio machache Chanzo cha tukio hilo ni mgogoro ulioibuka kati ya
yamejitokeza katika sherehe hiyo na yalishughulikiwa mtuhumiwa na mke wake uliopelekea mhanga
kwa mujibu wa taratibu za kisheria.
kuingilia kwa lengo la kuamulia. Mhanga wa tukio
hilo alitibiwa hospitali ya Mawenzi na kuruhusiwa
kwa sasa anaendelea na matibabu akiwa nyumbani.
Jeshi la Polisi mkoa wa Kilimanjaro linamshikilia Mtuhumiwa atafikishwa mahakamani baada ya
mtuhumiwa mmoja aitwaye Issack Ngowi, (29) taratibu za kiupelelezi kukamilika.
mfanyabiashara mkazi wa Mjohoroni, kwa kosa la
kumjeruhi mtu mmoja aitwaye Bakari Stambuli, (40),
Mfanyabiashara, mkazi wa Mjohoroni Moshi.
Jeshi la Polisi mkoa wa Kilimanjaro linatoa rai kwa
wananchi wanaomiliki silaha kihalali halita sita
kuwanyang’anya wale wote wanaotumia silaha hizo
Tukio hilo lilitokea tarehe 31 Disemba, 2021 huko
maeneo ya Mjorohoroni, Manispaa ya Moshi ambapo kinyume na taratibu na matakwa ya kisheria.

MADEREVA MKOANI IRINGA WATAKIWA
KUTII SHERIA ZA USALAMA BARABARANI

Kamanda wa Polisi mkoa wa Iringa, ACP Allan Bukumbi (Kushoto) akielekeza jambo kwa wasafiri hawapo pichani. Pembeni yake
ni Afisa mnadhimu wa Mkoa wa Iringa, ACP Sunday Songwe.

Kamanda wa Polisi mkoa wa Iringa, Kamishna
Msaidizi wa Polisi (ACP) Allan Bukumbi amewataka
madereva kuwa makini na kufuata sheria wawapo
barabarani. Aliyasema hayo tarehe 5 Januari, 2022
kwenye eneo la kizuizi cha magari cha Igumbilo
(Check point) kwenye operesheni iliyofanikisha
kukamata magari mbalimbali yakiwemo ya abiria.
Magari hayo ya abiria maarufu kama “Hakuna Kulala”
ambayo yalikuwa na kawaida ya kufanya safari zake
muda wa usiku, ambapo yamekuwa yakihatarisha
maisha na kwenda kinyume na taratibu za usafirishaji.
Kamanda Bukumbi alifafanua kuwa kuna muongozo
wa magari unaokataa kusafiri usiku kwa sababu muda
wenyewe ni hatarishi lakini pia wasafirishaji hao
hawana vibali. Aliwataka abiria kufuata utaratibu wa
kusafiri kwenye mabasi ambayo yameidhinishwa
kusafiri asubuhi kwa jioni, lakini sio hizo zinazoitwa
“Hakuna Kulala”.

Kwa upande wake Afisa LATRA mkoa wa Iringa Bw.
Joseph Umoti aliwakumbusha abiria kuwa na wao
wana wajibu wa kufuata sheria kama ilivyo kwa
madereva kwani tunapoelekea wasafiri watakuwa
wakiwajibika.

DODOMA WATOA ELIMU YA USALAMA BARABARANI

Mkuu wa Kitengo cha Elimu Usalama Barabarani Wilaya ya Dodoma, INSP. Ivonia Mdenye akisikiliza jambo kutoka
kwa moja ya madereva wa kituo cha Daladala Sabasaba.

Madereva wa Daladala jijini Dodoma wametakiwa
kuzingatia sheria za usalama barabarani na kuwajali
watumiaji wengine wa barabara hususani watembea
kwa miguu na watumiaji wa vyombo vya moto.

Pia aliwakumbusha abiria wanao safiri katika maeneo
mbalimbali ya jiji la dodoma kuepuka kupokea
vyakula kwa watu wasio wafahamu pindi
wanapokuwa katika safari na kuwasisitiza abiria hao
kutoa taarifa kwa Jeshi la Polisi pindi wanapoona
vitendo vya uvunjaji wa sheria za usalama barabarani
Hayo yalielezwa tarehe 5 Januari, 2022 jijini Dodoma unaofanywa na baadhi ya madereva.
na Mkuu wa Kitengo cha Elimu Usalama Barabarani
Wilaya ya Dodoma, INSP. Ivonia Mdenye wakati
akitoa elimu ya usalama barabarani kwa madereva, Akizungumza mmoja wa madereva wa daladala jijini
makondakta na abiria katika Kituo cha Daladala Dodoma alilishukuru Jeshi la Polisi kwa kutoa elimu
Sabasaba.
hiyo huku INSP. Ivonia Mdenye akiwaeleza madereva
hao kuwa Jeshi la Polisi kupitia kitengo cha usalama
INSP. Mdenye alisema kumekuwa na baadhi ya barabarani na dawati la elimu limejipanga kutoa elimu
watumiaji wa vyombo vya moto wanao kiuka sheria hiyo kwa njia mbali, ikiwemo kupitia vyombo vya
za usalama barabarani na kusababisha ajali hivyo habari na vituo vya kutolea huduma za usafiri ili
aliwatahadharisha kuzingatia sheria hizo na kusema fikisha elimu hiyo kwa kila mwananchi. Kauli mbiu
Jeshi la Polisi lipo macho na litawachukulia hatua kali ya elimu hiyo "Jali maisha yako na ya weongine
wale wote wanao kiuka sheria za usalama barabarani. barabarani".

Mkuu wa Kitengo cha Elimu Usalama Barabarani Wilaya ya
Dodoma, INSP. Ivonia Mdenye akimsikiliza mmoja wa Madereva
wa Daladala.

Mkuu wa Kitengo cha Elimu Usalama Barabarani Wilaya ya
Dodoma, INSP. Ivonia Mdenye akitoa elimu kwa wasafiri wa
Daladala.

POLISI MKOA WA MWANZA WAPANDA MITI ZAIDI YA 1,200

Mkuu wa Kikosi cha Kutuliza Ghasia mkoa wa Mwanza, Mrakibu wa Polisi (SP) Juma Kilo akishiriki zoezi la upandaji miti katika
eneo la Kiwanja cha Polisi chenye ukubwa wa hekta 70 huko Luchelele, wilayani Nyamagana, Jijini Mwanza.

Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza lapanda miti zaidi ya
1,200 huku zoezi hilo likiongozwa na Mkuu wa
Kikosi cha Kutuliza Ghasia Mrakibu wa Polisi (SP) .
Juma Kilo, pamoja na wadau wengine wa mazingira
akiwepo Diwani wa Luchelele na Mwenyekiti wa
Shirika lisilo la kiserikali la Tanzania Environmental
Organization Ndg. John Masweto tarehe 07 Januari,
2022 wakishiriki zoezi hilo la upandaji miti katika
eneo la Kiwanja cha Polisi chenye ukubwa wa hekta

70 huko Luchelele, wilayani Nyamagana, Jijini
Mwanza.
Aidha, zoezi hilo ni utaratibu ambao Jeshi la Polisi
mkoa wa Mwanza limejiwekea kwa kuhakikisha
linatunza mazingira katika maeneo yanayomilikiwa na
Jeshi la Polisi mkoani humo.

Askari Polisi wa mkoa wa Mwanza wakishiriki zoezi la upandaji miti katika eneo la Kiwanja cha Polisi chenye
ukubwa wa hekta 70 huko Luchelele, wilayani Nyamagana, Jijini Mwanza.

KUTOKA MAHAKAMANI
Katika Mahakama ya Wilaya ya Babati, mkoani
Manyara tarehe 6 Januari, 2022 ilimuhukumu Safari
Tluway Hangali (29) mkazi wa Kijiji cha Ayasanda
Kata ya Bonga Wilaya ya Babati kifungo cha miaka
30 jela kwa kosa la kumbaka mtoto wa mika 10.

MANYARA
Mwendesha mashtaka wa kesi hiyo ya jinai namba
16/2021 Grace Mgaya aliiomba Mahakama hiyo kutoa
adhabu kali kwa mtuhumiwa ili iwe fundisho kwa
watu wengine kufanya tabia kama hiyo.

Hukumu hiyo ilitolewa mbele Hakimu wa Mahakama
Mtuhumiwa inadaiwa alitenda kosa hilo tarehe 19 hiyo ya Wilaya ya Babati, Victor Kimario.
Disemba, 2020 katika Kijiji cha Ayasanda ambapo
mtuhumiwa alimpatia mtoto huyo kiasi cha Shilingi
mia Tano (500) na kumpeleka kichakani na kisha
kumbaka.

Kamanda wa Polisi wa Viwanja vya Ndege nchini, Kamishna msaidizi wa Polisi (ACP) Jeremia Shilla (mbele kushoto) akiwa katika
picha ya pamoja na Kamanda wa Polisi Mkoani Kilimanjaro ACP Simon Marwa Maigwa (mbele kulia) pamoja na viongozi wengine
waandamizi wa Jeshi hilo wakati alipotembelea Ofisi ya Kamanda wa Polisi mkoa wa Kilimanjaro, mjini Moshi tarehe 4 januari,
2022. Kamanda Shilla yupo Mkoani Kilimanjaro kwa ziara ya kikazi.

MOROGORO

Kamanda wa Polisi mkoa wa Morogoro, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi (SACP) Fortunatus Musilimu akikagua paredi
rasmi kwa askari wa vikosi vyote Mkoa wa Morogoro katika viwanja vya Kikosi cha Kutuliza Ghasia (FFU) terehe 4 Januari, 2022
kabla ya kufanya kikao kazi cha kufunga mwaka 2021 na kuupokea mwaka mpya 2022.

TEMEKE

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Kipolisi Temeke Kamishna Msaidizi wa Polisi (ACP) Richard Ngole tarehe 06 Januuari, 2022
akizungumza na Maafisa, Wakaguzi na Askari wa vyeo mbalimbali kwenye paredi rasmi ya kufungua kukaribisha mwaka mpya 2022
iliyofanyika katika viwanja vya paredi katika Kituo cha Polisi Chang'ombe. Pia aliwasisitiza Askari hao kuendelea kufanya kazi kwa
kuzingatia haki, weledi na maadili ya Jeshi la Polisi ili Mkoa wa Kipolisi Temeke uendelee kuwa shwari.

PICHA ZA MATUKIO MBALIMBALI YA UTOAJI ELIMU KATIKA
WILAYA ZA MKOA WA DODOMA

Mkuu wa Dawati la Jinsia na Watoto wa Jeshi la Polisi nchini, Naibu Kamishna wa Polisi (DCP) Maria Nzuki (wa katikati kwa
waliokaa) akiwa katika picha ya pamoja na maafisa wa Jeshi la Polisi Kamisheni ya Ushirikishwaji wa Jamii Makao Makuu, Mkoa
na Wilaya na baadhi ya viongozi wa Wilaya ya Chamwino, Mkoani Dodoma na wananchi tarehe 3 Januari, 2022.

Mkuu wa Dawati la Jinsia na Watoto wa Jeshi la Polisi nchini, Mkuu wa Kitengo cha Ushirikishwaji wa Jamii cha Jeshi la Polisi
Naibu Kamishna wa Polisi (DCP) Maria Nzuki akizungumza na nchini, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi (SACP) Engelwananchi wa Wilaya ya Chamwino, Mkoani Dodoma tarehe 3
bert Kiondo akitoa elimu kwa wananchi wa Wilaya ya Chamjanuari, 202 (hawapo pichani) ambapo aliwataka kuachana na
wino, Mkoani Dodoma tarehe 3 januari, 202 (hawapo pichani)
vitendo vya ukatili wa kijinsia pamoja na kuwataka wanaofanyi- walihudhuria mkutano wa Dawati la Jinsi na Watoto pamoja na
wa ukatili huo kutoa taarifa kwa Polisi ili wahusika waweze
kuwaonya wazazi wanaokumbatia watoto wasiokuwa na maadili
kuchukuliwa hatua za kisheria.
mema katika jamii..

Mkuu wa Dawati la Jinsia na Watoto wa Jeshi la Polisi nchini, Naibu Kamishna wa Polisi (DCP) Maria Nzuki (wa tatu kutoka
kushoto) akiwa katika picha ya pamoja na maafisa wa Jeshi la Polisi kutoka Kamisheni ya Ushirikishwaji wa Jamii Makao Makuu,
Mkoa wa Dodoma na Wilaya ya Kongwa katika Kituo kipya cha Polisi Mbande wilayani Kongwa wakati wa ziara yake ya utoaji
elimu kwa wananchi juu ya kupinga ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto tarehe 4 Januari, 2022.

Mkaguzi Msaidizi wa Polisi (A/INSP) S. S. Mrope wa Kitengo cha Michezo Makao Makuu ya Jeshi la Polisi akitoa elimu kwa
wananchi wa Wilaya ya Kongwa juu ya umuhimu michezo katika kuzuia ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto kwa
wanamichezo na wananchi wa wilaya hiyo tarehe 4 Januari, 2022.

Msanii wa Jeshi la Polisi, S/SGT Malima Mjinja (Ndolela) akitoa burudani kwa wananchi wa Wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma
tarehe 4 Januari, 2022 walihudhuria Mkutano wa Dawati la Jinsia na Watoto kutoka Makao Makuu ya Jeshi la Polisi uliokuwa
ukihusu elimu ya kupinga ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto.

Mkuu wa Dawati la Jinsia na Watoto Makao Makuu ya Jeshi la
Mkuu wa Kitengo cha Ushirikishwaji wa Jamii Makao Makuu
Polisi, Naibu Kamishna wa Polisi (DCP) Maria Nzuki akisalimiana
ya Jeshi la Polisi, Kamishna wa Msaidizi Mwandamizi wa
na maofisa wa Polisi Wilaya ya Mpwapwa kabla ya Mkutano wake Polisi (SACP) Engelbert Kiondo akizungumza na wananchi wa
na wananchi wa wilaya ya Mpwapwa uliohusu kupinga ukatili wa
Wilaya ya Mpwapwa wakati wa Mkutano uliousu kupinga
kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto tarehe 5 Januari , 2022.
ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto tarehe 5
Januari , 2022. aidha akiwataka wananchi hao kudhibiti
matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na kuangalia vipindi
vya runinga visivyo na maadili vinavyopelkea kuharibu tabia
na madili ya watoto wao.

Baadhi ya wananchi wa wWlaya ya
Mpwapwa walihudhuria mkutano
ulioandaliwa na kamisheni ya
Ushirikishwaji wa Jamii kupitia Dawati la
Jinsia na Watoto Makao Makuu ya Polisi
katika kutoa elimu ya kupinga ukatili wa
kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto
tarehe 5 Januari, 2022.

Mkuu wa Dawati la Jinsia na Watoto wa Jeshi la Polisi nchini, Naibu Kamishna wa Polisi (DCP) Maria Nzuki (wa kutoka kulia)
akiwa katika picha ya pamoja na maafisa wa Jeshi la Polisi Kamisheni ya Ushirikishwaji wa Jamii Makao Makuu, Mkoa, Wilaya ya
Chemba na Kata ya Mrijo Chini wakati wa ziara yake ya utoaji elimu kwa wananchi juu ya kupinga ukatili wa kijinsia na
unyanyasaji dhidi ya watoto tarehe 6 Januari, 2022. Wa pili kulia nai Mkuu wa Kituo cha Polisi Wilaya ya Chemba - Mkoani
Dodoma, Mrakibu Mwandamizi wa Polisi (SSP) G. B. Lugalaba.

Mkuu wa Dawati la Jinsia na Watoto wa Jeshi la Polisi nchini, Naibu Kamishna wa Polisi (DCP) Maria Nzuki akitoa elimu kwa
madaereva bodaboda Wilayani Chemba, Mkoani Dodoma tarehe 6 Januari, 2022, akiwataka kujiepusha na vitendo vya ukatili wa
kijinsia vinavyofanywa na baadhi ya wenzao wanao walaghai watoto wa shule hasa kwa kuwapa lifti au pesa kwa ajili ya kufanya
nao ngono na kusema vitendo hivyo havikubaliki, hivyo Jeshi la Polisi halita sita kuwachukulia hatua kali za kisheria kwa madereva
bodaboda hao.

Mkaguzi wa Polisi (INSP) Kija Banka wa Kitengo cha Dawati la Jinsia na Watoto Makao Makuu ya Jeshi la Polisi akitoa elimu ya
ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto kwa vijana wa Kata ya Mrijo Chini Wilayani Chemba Mkoani Dodoma tarehe 6
Januari, 2022. Pia aliwataka vijana hao kuwatunza watoto wao vizuri pamoja na kutimiza mahitaji muhimu kamavile kuwapeleka
shule, wale vizuri, wavae vizuri na kuwapeleka vituo vya afya pindi wapatapo matatizo ya kiafya.

Mkuu wa Dawati la Jinsia na Watoto Mkoa wa Dodoma, Mkaguzi wa Polisi (INSP) C. H. Kayombo akitoa elimu juu ya kupinga
ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto kwa wananchi wa Kata ya mrijo Chini Wilayani Chemba, Mkoani Dodoma
tarehe 6 Januari, 2022 ambapo aliwataka wanaume waliopo katika ndoa kushirikiana na wake zao kuchangia mawazo ya
kimaendeleo katika familia.

TIMU YA USALAMA YACHUKUA UBINGWA
LIGI YA MKOA WA DODOMA
Timu ya Usalama FC ya Makao Makuu ya Polisi timu ya Usalama FC itashiriki ligi ya mabingwa wa
Dodoma ilifanikiwa kuibuka kinara wa Ligi ya Mkoa mikoa kwa mwaka 2022 ili kutafuta nafasi ya kupanda
wa Dodoma na kuwa bingwa wa ligi hiyo baada ya Ligi Daraja la Pili (2).
kuibuka na alama 13 na kuwatupa mbali wapinzani
wao Gunners FC ya Ihumwa.
Kwa sasa timu ya Usalama FC ipo mapumzikoni
mpaka ligi ya mabingwa wa mikoa (RCL)
Ambapo timu ya Usalama FC ilishinda magoli 2 - 1 itakapotangazwa na kupangiwa kituo cha kwenda
dhidi ya Kanisani FC mchezo uliochezwa wilayani kupambania nafasi.
Mpwapwa tarehe 4 Januari, 2022. Kwa ubingwa huo

Kikosi cha Timu ya Usalama FC kikishangilia baada ya kuchukua Ubingwa wa ligi ya Mkoa wa Dodoma baada ya mchezo wake
wa tarehe 4 Januari, 2022 wilayani Mpwapwa kwa kuifunga timu ya Kanisani FC goli 2 - 1.

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

