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ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ފަރާތުން މި ޙަރަކާތް މިހާރު ދަނީ ހިންގަމުން.

ޕްރެސް ބްރީފިންގ

0

މީސަލްސް ވެކްސިނޭޝަން ކެމްޕެއިނެއް ކުރިޔަށް އޮތް  7-6ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ.

މީސް މީޑިޔާ ޕޯސްޓްސް

2
1

ޓީވީ ނުވަތަ ރޭޑިޔޯ މެދުވެރިކޮށް ދެވިފައިވާ ސެޝަން
 200،000މީސަލްސް ވެކްސިން  7-6ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
)ޔުނިސެފް މެދުވެރިކޮށް( .އަދި  20ޖަނަވަރީގައި އިންޑިޔާ ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް -20000
 30000އެމް.އާރު ވެކްސިން ހޯދުމަށް ވަނީ ރިކުއެސްޓްކުރެވިފައި

 19ޖަނަވަރީ  2020އިން ފެށިގެން މީސަލްސް ސްކްރީނިންގ ސެންޓަރ އެއް ހުޅުމާލޭގައި
ގާއިމްކުރެވި ޙިދުމަތްދޭން ވަނީ ފަށާފައި .މި މަރުކަޒަކީ މި ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން ސްކްރީން
ކުރުމަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒެއް.

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވީޑިޔޯ ސްޕޮޓް
ޙަބަރާއި ނިޔުސް ބާރ /ރަނިންގ ބާރ  /ޑެއިލީ އަޕްޑޭޓްސް

ދިނުމަށް ޙާއްސަ ސެންޓަރެއް މާލޭގެ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ގާއިމްކުރެވިފައި.

 13ޖަނަވަރީއިން ފެށިގެން  7377004ނަމްބަރުން  24ގަޑިއިރު އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދެވޭ .ވޭތުވެ ދިޔަ  24ގަޑިއިރު ތެރޭގައި  38ކޯލަށް ޖަވާބު ވަނީ ދެވިފައި .މިހާތަނަށް
ޖުމްލަ  948ކޯލަށް ވަނީ ޖަވާބު ދެވިފައި.

1

ޖުމްލަކޮށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
އިންޓަރ އެޖެންސީ ކޮމިއުނިކޭޝަން ކޮމިޓީ ގާއިމް

 21ޖަނަވަރީއިން ފެށިގެން  6މަހާއި  18މަހާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް މީސަލްސް ވެކްސިން

0

ކުރެވިފައި
ސ ބްރީފިންގ
ޕްރެ ް


4

ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން ) 4ޗެނަލް މެދުވެރިކޮށް(

1

މީސްމީޑިޔާ ޕޯސްޓް

79

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވީޑިޔޯ ސްޕޮޓް

14

ޓީވީ ނުވަތަ ރޭޑިޔޯ މެދުވެރިކޮށް ދެވިފައިވާ ސެޝަން

20

ޙަބަރާއި ނިޔުސް ބާރ /ރަނިންގ ބާރ/ޑެއިލީ އަޕްޑޭޓްސް
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