00:11  إلى الساػة00:11  رفغ الحظر المفروض ػلى الشاحنات من الساػة:الموضوع
 وهذا يٌطبق علي جويع الشبحٌبث داخل، يوهيب00:11  إلي السبعت00:11 حن الزفع الفورى للحظز الوفزوض علي الشبحٌبث هي السبعت
 يزجي هزاعت اى الحظز. وطزيق الوصفح لل شبحٌبث الي هٌطقت الوصفح الصٌبعيتE10  وE12 الويٌبء والخي حسخخذم الطزيق الزئيسي
.علي الشبحٌبث داخل حذود الوذيٌت ال يزال قبئوب
لوزيذ هي الوعلوهبث يزجي االحصبل بوزافئ أبوظبي
إدارة خذهت العوالء
---------------------------------------------

Subject: Road ban Removal 13:00hrs to 15:00hrs.
With immediate effect the truck ban between 13:00 – 15:00 hours daily has been removed, this
applies to all port related trucks currently using the main route E12, E10 and Musaffah Truck
Road to the Musaffah Industrial area. Please note the truck ban within the city limits still
remains. One again we confirm that the truck ban between 13:00 – 15:00hrs has been lifted.
For further information please contact Abu Dhabi Terminals

For Abu Dhabi Terminals
Customer Service Department
--------------------------------------------प्रि म सफ,

प्रिषम: सड़क ितिफंध हटाना 13:00 फजे से 15:00 फजे .
ित्कार िबाि 13:00 के फीच ट्रक ितिफंध के साथ - 15:00 फजे दै तनक हटा ददमा गमा है , मह सफ फं दयगाह
सं फं तधि ट्रकं ऩय रागू होिा है िितभान भं भुख्म भागत E12 का िमोग, E10 औय Musaffah ट्रक Musaffah
औद्योतगक ऺे त्र के तरए सड़क. ट्रक ितिफंध नोट बीिय शहय अबी बी सीभाएं फनी हुई है कृ ऩमा. एक फाय
दपय हभ ऩु प्रि कयिे हं दक 13:00 के फीच ट्रक ितिफंध - 15:00 फजे उठा तरमा गमा है .
अतधक जानकायी के तरए संऩ कत अफू धाफी टतभतनर कृ ऩमा
अफू धाफी टतभतनर के तरए
ग्राहक से िा प्रि बाग
---------------------------------
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،حوبم عزیز

. بجے00:11  بجے سے00:11  سڑک پر پابندی ہٹانا: موضوع
 يہ سب پورٹ سے هخعلقہ ٹزک پز، --  گھٌٹے يوهيہ کے درهيبى ٹزک ک ی پببٌذی ہٹب ديگی ہے00:11 - 00:11 فوری اثز کے سبحھ
 ًوٹ. صٌعہ عالقے کے لئے اسخعوبل ہوحب ہےMusaffah  ٹزک روڈMusaffah  اورE10 ،E12 الگو ہوحب ہے اس وقج اہن راسخہ
-- 00:11  ايک ببر پھز ہن حصذيق کزحے ہيں کہ.بزائے هہزببًی شہز کے اًذرروًی حصوں هپں پہ پببٌذی ابھی بھی الگو ہوحی ہے
. بجے کےدرهيبى ٹزک پز پببٌذی اٹھب ديگی ہے00:11
هزيذ هعلوهبث کے لئے رابطہ کزيں ابو ظہبی ٹزهٌل
ابو ظہبی ٹزهٌل کے لئے
کسٹوز سزوس کے سيکشي
----------------------------പ്രിയപരട്ടവപര,

വിഷയം : 13:00 മണി മുതല് 15:00 മണി വപര എലലാ പരാര്ട്ട് സംബന്ധിച്ച
പ്ര ക്കുകള്ക്ക് ഉള്ള ഗതാഗത നിയപ്ര ണം രിന്വലിച്ചു
13:00 മണി ( ഉച്ച 1 മണി) മുതല് 15:00 മണി (വവകിട്ട് 3 മണി) വപര ഉള്ള ഗതാഗത നിയപ്ര ണം അരിയരിര
പ്രാബലയത്തില് രിന്വ ലിച്ചു, ഇത് മുസ്സഫ ഭാഗപത്തക്ക് പരാകാന് E12 ,E10, മുസ്സഫ പ്ര ക്ക് പറാഡ് എന്നീ പ്ര ധാന
വീഥികള് ഉരപയാഗിക്കുന്ന എലലാ പരാര്ട്ട് സംബന്ധിച്ച പ്ര ക്കുകള്ക്ക് ബാധകം ആണ്. പ്ര ക്കുകള്ക്ക് നഗര രരിധിയില്
ഉള്ള നിപരാധനം മാറ്റമിലലാ പത തുരരുന്നു.പ്ര ക്കുകള്ക്ക് 13:00 മണി ( ഉച്ച 1 മണി) മുതല് 15:00 മണി (വവകിട്ട് 3
മണി) വപര ഉള്ള ഗതാഗത നിയപ്ര ണം അരിയരിര പ്രാബലയത്തില് രിന്വ ലിച്ച വിവരം ഒരിക്കല്ക്കൂരി
അറിയിക്കുന്നു .
കൂരുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് ദയവായി അബുദാബി പരര്മിനലും ആയി ബന്ധപരരുക
അബുദാബി പരര്മിനലിനു പവണ്രി
കസ്റ്റമര് പസവന വിഭാഗം
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