1) R1 - ત્રીકોણ બાગથી સૌરાષ્ટ્ર યુનીવસીટી
ુ ઢવી હોલ ,એસ્ટ્રોન ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ મંદીર/મહહલા કોલેજ ચોક , ઈન્દુ બાઈ
વાયા - ત્રીકોણ બાગ , માલવીયા ચોક , રામકૃષ્ણ આશ્રમ , હેમગ
મહાસતીજી ચોક, ઇન્દીરા સકક લ, પંચાયત નગર ચોક, આકાશવાણી ચોક, બીટી સવાણી (કીડની)હોસ્ટ્પીટલ, સૌરાષ્ર યુનીવસીટી
ત્રીકોણ બાગ થીઉપડવાનો સમય

સૌરાષ્ટ્ર યુનીવસીટી થી ઉપડવાનો સમય

7:05AM, 7:33AM, 8:00AM, 8:30AM, 9:10AM, 9:50AM,
10:35AM, 11:10AM, 11:50AM, 12:35PM, 1:20PM, 2:55PM,
3:27PM, 4:10PM, 4:45PM, 5:35PM, 6:10PM, 6:45PM, 7:25PM,
7:55PM, 8:30PM, 9:05PM

7:05AM, 7:33AM, 8:00AM, 8:30AM, 9:20AM, 9:50AM, 10:30AM,
11:15AM, 12:00PM, 12:30PM, 2:00PM, 2:40PM, 3:35PM, 4:10PM,
4:55PM, 5:25PM, 6:05PM, 6:50PM, 7:20PM, 8:00PM

(નોંધ:-8:30PM, 9:00PM એ બીટી સવાણી (કીડની)હોસ્સ્ટ્પટલ થી ઉપડશે)
2) R2 - રૈ યા ગામથી પ્રદ્યુમન પાકક
વાયા –રૈ યા ગામ , આલાપ ગ્રીન સીટી , બાલાજી પાકક /સેટેલાઇટ પાકક ,અજતા
ં પાકક /જનકપુરી ,સાધુ વાસવાણી સ્ટ્કુ લ ,જીવન જ્યોત સ્ટ્કુ લ , પંચાયત
નગર, ઇન્દીરા સકક લ , ઈન્દુ બાઈ મહાસતીજી ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ મંદીર/મહહલા કોલેજ , કીશાનપરા ચોક , જીલ્લા પંચાયત ચોક , ધમેન્રસીંહજી
કોલેજ, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, માલવીયા ચોક , ત્રીકોણ બાગ, જયુબલ
ે ી બાગ, હોસ્ટ્પીટલ ચોક, પારે વડી ચોક, પટે લ વાડી, ચંપક નગર - પાણીનો ઘોડો ,
નારાયણ નગર એપ્રોચ રોડ - ગોવવિંદ નગર , આયકનગર - પેડક રોડ , સેટેલાઈટ ચોક - મારુ વત નગર એપ્રોચ રોડ , ગ્રામઉધ્યોગ મંહદર પેડક ,
લાખેશ્વર સોસાયટી - આર.ટી.ઓ. ઓફીસ, ભગીરથ સોસાયટી, માકે ટીંગ યાડક , પ્રદ્યુમન પાકક ,શ્રી એચ એન શુક્લા કોલેજ
રૈ યા ગામ થીઉપડવાનો સમય

પ્રદ્યુમન પાકક થી ઉપડવાનો સમય

7:05AM, 8:05AM, 8:50AM, 10:05AM, 11:05AM, 12:15PM,
1:25PM, 2:45PM, 3:50PM, 5:05PM, 6:00PM, 7:10PM,

7:05AM, 7:50AM, 9:55AM, 11:05AM, 12:20PM, 2:45PM, 5:00PM,
5:55PM, 7:10PM

( નોંધ :9:05 AM ,1:25 PM, 4:10 PMએશ્રી એચ એન શુક્લા કોલેજ થી ઉપડશે )
3) R3 –માધાપર ચોકડી થી જીવરાજ પાકક
વાયા –માધાપર ચોક , ભસ્ક્ત પાકક , સેન્રલ વેર હાઉસ , પોપટપરા, પોપટપરા સેન્રલ જેલ , જક્શન
ં
રે લવે સ્ટ્ટે શન , કોઠીકંપાઊંડ , આઈ.પી. મીશન
સ્ટ્કુ લ, હોસ્ટ્પીટલ ચોક , જયુબલ
ે ી બાગ ત્રીકોણ બાગ , એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ , કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગુહ , ભહકતનગર સકક લ , ગુરુકુળ, પી.ડી.એમ. કોલેજ ,
સ્ટ્વામીનારાયણ ચોક,આનંદ બંગલા ચોક , મવડી ફાયર સ્ટ્ટે શન, ફુલલયા હનુમાન મંહદર ,મવડી ચોકડી, મવડી ગામ,ડ્રીમ સીટી, જેટકો ચોકડી, આયક
લેન્ડ રે સીડેન્સી, જીવરાજ પાકક
માધાપર ચોક થી ઉપડવાનો સમય

જીવરાજ પાકક થી ઉપડવાનો સમય

7:00AM, 8:35AM, 9:55AM, 11:20AM, 12:55PM, 2:30PM,
4:05PM, 5:30PM, 6:55PM

7:20AM, 8:35AM, 9:55AM, 11:15AM, 12:55PM, 2:30PM, 4:05PM,
5:40PM, 6:50PM

4) R4 - આજીડેમ થી જી.આઈ.ડી.સી. મેટોડા
વાયા –આજીડેમ ,ગવકનમેન્ટ પોલીટે કનીક ,ફીલ્ડ માશકલ ચોક

,સવોદય સોસાયટી ,ઉધ્યોગ નગર ,ચુનારવાડ ચોક

,આર.એમ.સી. ઈસ્ટ્ટ ઝોન

ઓહફસ,મનહર પુરા/બેડીનાકા ફાયર સ્ટ્ટે શન ,જલારામચોક (સંતકબીર રોડ નો ખુણો) ,પટે લ વાડી ,પારે વડી ચોક ,આઇ.પી.વમશન સ્ટ્કુ લ ,હોસ્ટ્પીટલ
ુ ઢવી હોલ ,એસ્ટ્રોન ચોક ,સ્ટ્વામીનારાયણ મંહદર/મહહલા કોલેજ ચોક
ચોક,જયુબલ
ે ી બાગ ,ત્રીકોણ બાગ ,માલવીયા ચોક ,રામકૃષ્ણ આશ્રમ ,હેમગ
,ઈન્દુ બાઈ મહાસતીજી ચોક,કે .કે .વી. હોલ,આત્મીય કોલેજ/સેન્રલ સ્ટ્કુ લ ,હિસ્ટ્ટલ મોલ, વ્ુદાવન
ં
સોસાયટી , એ.જી. સોસાયટી , એવરે સ્ટ્ટ પાકક , મોટા
મવા , કોસ્ટ્મોપ્લેક્ષ વસનેમા , કણકોટ - કાલવડ રોડ , વ્ુક્ષમંદીર, ઉમા પી.ટી.સી. કોલીજ ,મુખ્ય મંત્રી આવાસ યોજના , હરીપર ગામ , વી.વી.પી.
એન્જીનીયરીંગ કોલેજ, વવરડા વાજડી ગામ, વાગુદડ, વડવાજડી ગામ, જી.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૧, જી.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૨, જી.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩
આજીડેમ થી ઉપડવાનો સમય

જી.આઈ.ડી.સી. થી ઉપડવાનો સમય

6:30AM, 7:20AM, 8:50AM, 10:20AM, 11:57AM, 2:00PM,
3:35PM, 5:25PM

7:40AM, 8:55AM, 10:25AM, 12:00PM, 1:45PM, 3:45PM, 5:40PM,
7:20PM

(જી.આઈ.ડી.સી. ગે ટ નં-૩ 3:45PM તક્ષસીલા એંજીનીયરીગ કોલેજ જાવું અને 6:30 AM એ આજી ડેમ એ થી અને

1:45 PM જી.આઈ.ડી.સી.

મેટોડા થી ઉપડતી બસ અવધ રોડ મુખ્યમંત્રી આવાસમાં નહી જાય.)
5) R5 - રૈ યા ગામ થી ત્રંબા ગામ
વાયા - રૈ યા ગામ, આલાપ ગ્રીન સીટી , બાપા સીતારામ ચોક , રૈ યા ચોકડી, હનુમાન મઢી, અલ્કાપુરી, આઝાદ ચોક, આમ્રપાલી ફાટક ,કીશાનપરા
ચોક, જીલ્લા પંચાયત ચોક , ફુલછાબ ચોક , ચીત્રલેખા ચોક , લીમડા ચોક , ત્રીકોણ બાગ , એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ , કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગુહ , ભહકતનગર
સકક લ, શેઠ હાઇસ્ટ્કુ લ , કોઠારીયા કોલોની , સોરઠીયા વાડી સકક લ , જગલે
ં શ્વર િોસીંગ/બાપુનગર , આજી G.I.D.C., ફીલ્ડ માશકલ ચોક , ગવકનમેન્ટ
પોલીટે કનીક, આજીડેમ, મહીકા પાટીયુ, કાળીપોટ, આર કે યુવન, ત્રંબા
રૈ યા ગામ થીઉપડવાનો સમય

ત્રંબા ગામ થી ઉપડવાનો સમય

6:55 AM,7:10 AM, 9:05 AM, 10:56 AM, 12:41 PM, 2:26 PM, 4:11
PM, 5:56 PM

8:05AM, 9:05 AM, 10:56 AM, 12:45 PM, 2:25 PM, 4:10 PM, 5:56
PM, 7:41 PM

6) R6 -ત્રંબા ગામથી સંતોષીનગર
વાયા - ત્રંબા ગામ , ભરાડ એન્જીનીયરીંગ કોલેજ , આર કે યુવનવસીટી , કાળીપાટ, હિષ્ના ઈન્ટરનેશનલ સ્ટ્કુ લ , ઠેબચડા - મહીકા પાટીયુ , આરતી
ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા , માનસરોવર સોસાયટી ,આજીડેમચોકડી, ગવકનમેન્ટ પોલીટે કનીક , ફીલ્ડ માશકલ ચોક

, આજી G.I.D.C., જગલે
ં શ્વર

િોસીંગ/બાપુનગર, સોરઠીયા વાડી સકક લ , કોઠારીયા કોલોની, શેઠ હાઇસ્ટ્કુ લ , ભહકતનગર સકક લ , કડવીબાઈ સ્ટ્કુ લ , એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ, ત્રીકોણ બાગ,
જયુબલ
ે ી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક ,આઇ.પી.મીશન સ્ટ્કુ લ ,જક્શન
ં
રે લવે સ્ટ્ટે શન , પોપટપરા સેન્રલ જેલ , પોપટપરા, સેન્રલ વેર હાઉસ , રે લનગર,
સંતોષીનગર, સંતોષીનગર રે લ્વે િોસીગ
ત્રંબા ગામ થીઉપડવાનો સમય

સંતોષીનગર થી ઉપડવાનો સમય

9:45 AM, 1:00 PM, 3:35 PM,4:30 PM,6:30 PM

7:30 AM, 8:25 AM, 9:55 AM, 11:10 AM, 11:50 AM, 1:55PM, 2:35
PM, 5:00PM, 6:05 PM, 8:15 PM

( નોંધ : 6:50AM, 7:10 AM , 8:40 AM,10:45 AM,12:50 PM આજીડેમથી ઉપડશે)
7) R7 -ભકકતનગરસકક લ થી બજરં ગવાડી સકક લ
વાયા -ભહકતનગર સકક લ , કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગ્રુહ , આયકસમાજ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ ,ત્રીકોણ બાગ , લીમડા ચોક , ચીત્રલેખા ચોક , ફુલછાબ ચોક ,
જીલ્લા પંચાયત ચોક, કીશાનપરા ચોક, આમ્રપાલીફાટ્ક,આઝાદ ચોક, અલ્કાપુરી, હનુમાન મઢી, બ્રહ્મ સમાજ,રૈ યા ચોકડી, નાણાવટી ચોક,રામાપીર
ચોકડી, જીવંતીકા મેઇન રોડ િોસીંગ,લાખનો બંગલો,પુવનતનગર, બજરં ગવાડી સકક લ
ભકકતનગર સકક લ થીઉપડવાનો સમય

બજરં ગવાડી સકક લ થીઉપડવાનો સમય

7:00AM, 7:50AM, 8:35AM, 9:22AM, 10:20AM, 11:10AM,
12:05PM,12:50PM, 1:50PM, 2:50PM, 3:50PM, 4:35PM,
5:40PM, 6:25PM, 7:20PM, 8:15PM

7:00AM, 7:35AM, 8:40 AM, 9:30AM, 10:10AM, 11:10AM, 12:00
PM,12:50PM, 1:50PM, 2:50PM, 3:50PM, 4:45PM, 5:40PM,
6:35PM, 7:20 PM,8:15PM

8) R8 - મવડી ગામ થી ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી
વાયા–લાભુભાઈ એંજીનીયરીગ કોલેજ ,ગવ. એંજીનીયરીગ કોલેજ , જેટકો ચોકડી, ડ્રીમ સીટી,મવડી ગામ, બાપાસીતારામ ચોક, મવડી ચોક,ફુલીયા
હનુમાન મંહદર ,મવડી ફાયર સ્ટ્ટે શન , આનંદ બંગલા ચોક , મક્ક્મ ચોક , કડવીબાઈ સ્ટ્કુ લ , આયકસમાજ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ , વત્રકોણબાગ, જયુબલ
ે ી
બાગ, હોસ્ટ્પીટલ ચોક, આઈ.પી. મીશન સ્ટ્કુ લ, પારે વડી ચોક, રણછોડદાસ આશ્રમ, ગુરૂદે વ પાકક , મારૂતીનગર ૫૦ ફુટ રોડ ચોક, ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી
મવડી ગામથીઉપડવાનો સમય

ગ્રીનલેન્ડ ચોકડીથી ઉપડવાનો સમય

8:20AM, 9:05AM, 11:00AM, 11:50AM, 1:00PM, 4:05PM,
6:45PM, 7:50PM

6:50 AM, 7:00AM, 8:30AM, 9:30AM, 9:45AM, 11:00AM, 12:00PM,
1:10PM, 2:00PM, 3:25PM, 4:00PM, 4:45PM, 6:00PM, 6:40PM,
7:45PM

( નોંધ :7:40 AM ,10:20 AM, 2:25 PM,3:10 AM,5:10 PM, 5:50 PM લાભુભાઈ એંજીનીયરીગ કોલેજ થી ઉપડશે )
9) R9 - સૌરાષ્ટ્ર યુનીવસીટી થી અપીત એન્જી. કોલેજ(હડાળા ગામ)
વાયા – સૌરાષ્ર યુનીવસીટી, સરીતા વવહાર, એ.જી. સોસાયટી, હિસ્ટ્ટલ મોલ, કે .કે .વી. હોલ, ઈન્દુ બાઈ મહાસતીજી ચોક , હકશાનપરા ચોક, જીલ્લા
પંચાયત ચોક , રામકુ ષ્ણ આશ્રામ , માલવીયા ચોક , ત્રીકોણ બાગ , જયુબલ
ે ી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , રૂડા ઓહફસ , સ્ટ્પેશ્યલ સ્ટ્કુ લ ફોર બોયઝ ,
ભોમેશ્વર, રે લ્વે કોલોની, બજરં ગવાડી, વાંકાનેર સોસાયટી, ગાયત્રીધામ, વોરા સોસાયટી, માધાપર ચોક, મનહર પુરા(૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ) , હિષ્ના
બંગલોઝ-૩(સાધુવાસવાણી કુ ંજ રોડ િોસીગ) , આસ્ટ્થા સાંગ્રીલા, મુખ્ય મંત્રી આવાસ યોજના ક્વાટર , ૧૫૦ ફુટ જામનગર રોડ િોસીંગ , બેડી, બેડી
માકે ટીંગ યાડક , મારવાડી કોલેજ , આઈ.ઓ.સી., ગૌરીદળ, રતનપર ટે લીફોન એંક્શચેંજ , રતનપર (રામજી મંહદર) , દશકન એન્જી. કોલેજ , અપીત
એન્જી. કોલેજ(હડાળા ગામ)
સૌરાષ્ટ્ર યુનીવસીટી થી ઉપડવાનો સમય

અપીત એન્જી. કોલેજ(હડાળા ગામ)

6:30 AM, 7:45 AM, 10:00 AM, 11:20 AM, 1:20 PM, 4:05 PM

8:15 AM, 9:50 AM, 11:45 AM, 2:10 PM, 4:15 PM

(5:35 PM એ રતનપર રામજી મંકિર થી ઉપડવુ)
10) R11 ત્રીકોણ બાગ થી શાપર વેરાવળ
વાયા – ત્રીકોણ બાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ, બોમ્બે હોટલ, મક્ક્મ ચોક ,પી.ડી.એમ કોલેજ , રાજશ્રી ઓટો, પંચશીલ સોસાયટી, એસ.ટી. વકક શોપ,પી
એન્ડ ટી કોલોની/ગીતાનગર ,ગોંડલ ચોકડી , કોઠારીયા સોલ્વટ

,એવી. જશાની ટી.બી. હોસ્ટ્પીટલ

, ખોખડદળ, આસ્ટ્થા ગ્રીન સીટી ,પારડી

ગામ,,શીતળામાતાજી નુ મંહદર,મારૂતી નગર (સવોદય હાઉસીંગ સોસાયટી),શાપર વેરાવળ
ત્રીકોણ બાગથી ઉપડવાનો સમય

શાપર વેરાવળ.થી ઉપડવાનો સમય

7:40 AM, 8:05 AM, 9:20 AM, 10:30 AM, 11:20 AM, 12:40 PM,
4:15 PM, 5:40 PM

6:40AM, 6:45AM, 8:35 AM, 9:20 AM, 10:20 AM, 11:20 AM,
12:40 PM, 4:30 PM, 5:05 PM, 6:45 PM

11) R13 - કોઠારીયા ચોકડી થી સંતોષીનગર
વાયા -કોઠારીયા ચોકડી, હુડકો પોલીસ ચોકી , ગોંવવદનગર, ઘનશ્યામ નગર/નંદા હોલ , દે વપરા, નીલકંઠ સીનેમા, ૫૦ ફુટ રોડ િોંસીંગ , સોરઠીયા
વાડી સકક લ , કોઠારીયા કોલોની , શેઠ હાઇસ્ટ્કુ લ , ભહકતનગર સકક લ , કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગુહ , આયકસમાજ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ, ત્રીકોણ બાગ , જયુબલ
ે ી
બાગ, હોસ્ટ્પીટલ ચોક, આઈ.પી. મીશન સ્ટ્કુ લ , કોઠીકંપાઊંડ, જક્શન
ં
રે લવે સ્ટ્ટે શન, પોપટપરા સેન્રલ જેલ, પોપટપરા, સેન્રલ વેર હાઉસ, રે લનગર,
સંતોષીનગર(ભારત પેરોલ પંપ)

કોઠારીયા ચોકડીથીઉપડવાનો સમય

સંતોષીનગરથી ઉપડવાનો સમય

7:35AM, 8:33AM, 9:37AM, 10:30AM, 11:10AM, 12:25PM,
1:20PM, 2:45PM, 4:00PM, 4:50PM, 5:45PM, 6:45PM, 7:45PM,
8:45PM

7:45AM, 8:33AM, 9:30AM, 10:20AM, 11:35AM, 12:20PM,
1:20PM, 2:45PM,4:00PM, 4:50PM, 5:50PM, 6:40PM,
7:40PM, 8:35PM

12) R14 – કોઠારીયા ગામ થી નવાગામ
વાયા- કોઠારીયા ગામ, કોઠારીયા હાઉસીંગ, રણુજા મંદીર, કોઠારીયા ચોકડી, હુડકો પોલીસ ચોકી, ગોંવવદનગર,ઘનશ્યામ નગર/નંદા હોલ, દે વપરા,
નીલકંઠ સીનેમા , સોરઠીયા વાડી સકક લ , ગુદ
ં ાવાડી પોલલસ ચોકી , આશાપુરા મંદીર , હદવાનપરા પોલીસ ચોકી , બાલાજી હનુમાન , ત્રીકોણ બાગ ,
જયુબલ
ે ી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , આઇ.પી.મીશન સ્ટ્કુ લ ,પારે વડી ચોક , રણછોડદાસ આશ્રમ , મારૂતી નગર ૫૦ ફુટ રોડ ચોક , ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી ,
કુ વાડવા પોલીસ ચોકી, નવાગામ
કોઠારીયા ગામ થીઉપડવાનો સમય
8:15AM, 9:20AM,
5:20PM,7:10PM

10:20AM,

12:30PM,

3:10PM,

નવાગામ.થી ઉપડવાનો સમય
4:20PM,

(7:05 AM,11:15 AM,1:35 AM & 6:20 હુસન
ે ચોક થી ઉપડવુ)ં (

7:15AM, 8:10AM, 9:18AM, 10:15AM, 12:30PM,
1:45PM, 3:05PM, 4:07PM, 5:10PM, 7:15PM, 8:30PM
11:15 AM & 6:15 AM આણંદપર ગામ થી ઉપડવુ)ં

(8.15 AM , 12.30 PM , 5.20 PM કોઠારીયા ગામથી ઉપડતી બસ વાયા સ્ટ્વાતી પાકક થઇને જશે.)
13) R15 - કોઠારીયા ચોકડી થી જી.આઈ.ડી.સી. ગે ટ ૩
વાયા - કોઠારીયા ચોકડી, હુડકો પોલીસ ચોકી, ઘનશ્યામ નગર/નંદા હોલ, દે વપરા, નીલકંઠ સીનેમા, સોરઠીયા વાડી સકક લ , કોઠારીયા કોલોની, શેઠ
ુ ઢવી હોલ , એસ્ટ્રોન
હાઇસ્ટ્કુ લ, ભહકતનગર સકક લ , કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગુહ , એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ, ત્રીકોણ બાગ , માલવીયા ચોક , રામકૃષ્ણ આશ્રમ, હેમગ
ચોક, સ્ટ્વામીનારાયણ મંહદર/મહહલા કોલેજ ચોક , ઈન્દુ બાઈ મહાસતીજી ચોક , વોકહાડક હોસ્ટ્પીટલ , કે .કે .વી. હોલ , આત્મીય કોલેજ/સેન્રલ સ્ટ્કુ લ ,
હિસ્ટ્ટલ મોલ, વ્ુદાવન
ં
સોસાયટી, એ.જી. સોસાયટી, એવરે સ્ટ્ટ પાકક , મોટા મવા, રં ગોલી પાકક (લક્ષ્મી ઢોળો) , કોસ્ટ્મોપ્લેક્ષ વસનેમા, કણકોટ - કાલવડ
રોડ, વ્ુક્ષમંદીર, ઉમા પી.ટી.સી. કોલીજ , હરીપર ગામ , વી.વી.પી. એન્જીનીયરીંગ કોલેજ , વવરડા વાજડી ગામ , વાગુદડ, વડવાજડી ગામ ,
જી.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૧, જી.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૨, જી.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩
કોઠારીયા ચોકડીથીઉપડવાનો સમય

જી.આઈ.ડી.સીથી ઉપડવાનો સમય

6:40 AM, 6:50 AM, 9:15 AM, 10:55 AM, 12:12 PM, 2:10 PM, 4:20
PM, 6:00 PM

8:15AM, 9:40AM, 10:50AM, 12:15PM, 2:10PM,
4:25PM, 6:00PM, 7:50PM

14) R16 – કોઠારીયા ગામ થી સૌરાષ્ટ્ર યુની.
વાયા- કોઠારીયા ગામ , કોઠારીયા હાઉસીંગ , રણુજા મંદીર , કોઠારીયા ચોકડી , હુડકો પોલીસ ચોકી , ઘનશ્યામ નગર/નંદા હોલ , દે વપરા, નીલકંઠ
સીનેમા, સોરઠીયા વાડી સકક લ , કોઠારીયા કોલોની, શેઠ હાઇસ્ટ્કુ લ, ભહકતનગર સકક લ , કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગુહ , એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ, ત્રીકોણ બાગ, લીમડા
ચોક, ચીત્રલેખા ચોક , ફુલછાબ ચોક , જીલ્લા પંચાયત ચોક , કીશાનપરા ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ મંદીર/મહહલાકોલેજ ચોક , ઈન્દુ બાઈ મહાસતીજી
ચોક, કે .કે .વી. હોલ, આત્મીય કોલેજ/સેન્રલ સ્ટ્કુ લ , હિસ્ટ્ટલ મોલ, વ્ુદાવન
ં
સોસાયટી , એ.જી. સોસાયટી, શાંવત નીકે તન કોલેજ (પુષ્કર ધામ) , બીટી
સવાણી (કીડની)હોસ્ટ્પીટલ, સૌરાષ્ર યુનીવસીટી
કોઠારીયા ગામ થીઉપડવાનો સમય

સૌરાષ્ટ્ર યુની.થી ઉપડવાનો સમય

6:45AM, 7:44 AM, 8:58 AM, 10:1 0AM, 11:26 AM, 12:40 PM,

6:45AM, 7:50AM, 8:58AM, 10:10AM, 11:35AM, 12:35PM,
2:10PM, 3:25PM, 4:55PM, 6:06PM

2:14PM, 3:23PM, 4:55PM, 6:06PM, 7:૩0PM, 8:20PM
(નોંધ:-7:16 PM, 8:30 PM બીટી સવાણી (કીડની)હોસ્ટ્પીટલથી ઉપડશે.)
15) R17 - સૌરાષ્ટ્ર યુનનવસીટી થી ત્રંબા ગામ

વાયા -સૌરાષ્ર યુવનવસીટી , બીટી સવાણી (હકડની) હોસ્ટ્પીટલ , શીવ શસ્ક્તકોલોની , આકાશવાણી ચોક , જીવનજ્યોત સ્ટ્કુ લ , પંચાયત નગર ચોક ,
ુ ઢવી હોલ, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, માલવીયા
ઇન્દીરા સકક લ , ઈન્દુ બાઈ મહાસતીજી ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ મંહદર/મહહલા કોલેજ ચોક , એસ્ટ્રોન ચોક, હેમગ
ચોક, વત્રકોણબાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ , આયકસમાજ, કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગ્રુહ , ભહકતનગર સકક લ , શેઠ હાઇસ્ટ્કુ લ , કોઠારીયા કોલોની , સોરઠીયા વાડી
સકક લ, જગલે
ં શ્વર િોસીંગ/બાપુનગર , સત્યમ પાકક , આજી G.I.D.C., ફીલ્ડ માશકલ ચોક , ગવકમન્ે ટ પોલીટે કનીક , આજીડેમ, માનસરોવર સોસાયટી ,
આરતી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા , ઠેબચડા - મહીકા પાટીયુ , હિષ્ના ઈન્ટરનેશનલ સ્ટ્કુ લ , કાળીપાટ, આર કે યુવનવસીટી , ભરાડ એન્જીનીયરીંગ કોલેજ ,
ત્રંબા ગામ
ત્રંબા ગામથીઉપડવાનો સમય
7.50 AM, 8:50AM, 11:25 AM, 12:10 PM, 2:55 PM, 8.20 PM
( નોંધ :5:35 PM આજીડેમથી ઉપડશે.)
(નોંધ:3:05PM, 5:35PM એ આર.કે . કોલેજ થી ઉપડશે.)

સૌરાષ્ટ્ર યુની.થી ઉપડવાનો સમય
6:50 AM, 6:55 AM, 9:00 AM, 10:20 AM, 1:10 PM, 1:35 PM,
4:20 PM, 4:35 PM, 7:00 PM

16) R18 - આજી ડેમ થી જી.આઈ.ડી.સી. ગે ટ ૩
વાયા-આજીડેમ, ગવકનમેન્ટ પોલીટે કનીક, ફીલ્ડ માશકલ ચોક, આજી G.I.D.C., જગલે
ં શ્વર િોસીંગ/બાપુનગર, સોરઠીયા વાડી સકક લ , કોઠારીયા
કોલોની, શેઠ હાઇસ્ટ્કુ લ, ભહકતનગર સકક લ, કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગુહ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ, ત્રીકોણ બાગ, માલવીયા ચોક, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, ધમેન્રસીંહજી
કોલેજ, જીલ્લા પંચાયત ચોક, કીશાનપરા ચોક, સ્ટ્વામીનારાયણ મંદીર/મહહલા કોલેજ ચોક, ઈન્દુ બાઈ મહાસતીજી ચોક, કે .કે .વી. હોલ, આત્મીય
કોલેજ/સેન્રલ સ્ટ્કુ લ, હિસ્ટ્ટલ મોલ, વ્ુદાવન
ં
સોસાયટી, એ.જી. સોસાયટી, એવરે સ્ટ્ટ પાકક , મોટા મૌવા, કોસ્ટ્મોપ્લેક્ષ સીનેમા, કણકોટ પાટીયુ,
વ્ુક્ષમંદીર, ઉમા પી.ટી.સી. કોલીજ, હરીપર ગામ, વી.વી.પી. એન્જીનીયરીંગ કોલેજ ,વવરડા વાજડી ગામ,વાગુદડ, વડવાજડી ગામ, જી.આઈ.ડી.સી.
ગેટ ૧, જી.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૨, જી.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩
આજીડેમ થી ઉપડવાનો સમય
6:50AM, 8:25 AM, 10:00AM, 11:35AM, 1:10AM, 3:00PM,
4:35PM, 6:30PM

જી.આઈ.ડી.સી. ગે ટ ૩.થી ઉપડવાનો સમય
6:45AM, 8:32AM,10:15AM,
4:50PM, 6:35PM,8:15PM

11:45AM,

1:30PM,

3:00PM,

( નોંધ: આજીડેમ એ 8:25 AM થી ઉપડતી બસ અને જી.આઈ.ડી.સી. ગે ટ ૩.થી 1:30PM થી તક્ષસીલા એંજીનીયરીગ કોલેજ જાવુ)ં
17) R19- વાવડી ગામ થી 131 સ્લમ ક્વાટર
વાયા-વાવડી ગામ , ગૌતમ બુધ્ધ નગર , પુનીતનગર,ગીતાનગર, એસ.ટી. વકક શોપ , પંચશીલ સોસાયટી , પી.ડી.એમ કોલેજ , મક્ક્મ ચોક , બોમ્બે
હોટલ, માલવીયા ચોક , ત્રીકોણ બાગ , જયુબલ
ે ી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , આઈ.પી. મીશનસ્ટ્કુ લ , કોઠીકંપાઊંડ,જક્શન
ં
રે લવે સ્ટ્ટે શન ,હંસરાજ
નગર,રે ફયુજી કોલોની,ઝુલેલાલમંહદર, 131 સ્ટ્લમ ક્વાટર
વાવડી ગામ થીઉપડવાનો સમય

131 સ્લમ ક્વાટરથી ઉપડવાનો સમય

7:10AM, 8:20AM, 9:25AM, 10:15AM, 11:05AM, 11:55PM,
1:03PM, 1:40PM, 4:15PM, 5:05PM, 5:45PM, 6:40PM, 7:30PM

7:40AM, 8:25AM, 9:20AM, 10:25AM, 11:00AM, 11:55AM,
1:00PM, 1:45PM, 2:25PM, 4:55PM, 5:55PM, 6:35PM, 7:30PM

18) R20 - ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કે મ્પ થી શાપર વેરાવળ
વાયા -ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કે મ્પ , ઘંટેશ્વર ગામ , ઘંટેશ્વર પાકક , સૈનીક સોસાયટી , શેઠનગર, માધાપર ગામ , માધાપર ચોક , વોરા સોસાયટી ,
ગાયત્રીધામ, વાંકાનેર સોસાયટી , બજરં ગવાડી, રે લ્વે કોલોની , ભોમેશ્વર, સ્ટ્પેશ્યલ સ્ટ્કુ લ ફોર બોયઝ , રૂડા ઓહફસ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , જયુબલ
ે ી બાગ ,
વત્રકોણબાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ, આયકસમાજ, કડવીબાઈ સ્ટ્કુ લ , મક્ક્મ ચોક, પી.ડી.એમ કોલેજ , પંચશીલ સોસાયટી , એસ.ટી. વકક શોપ, પી એન્ડ ટી
કોલોની/ગીતાનગર, ગોંડલ ચોકડી , કોઠારીયા સોલવન્ટ ,ખોખડદળ,એવી. જશાની ટી.બી. હોસ્ટ્પીટલ

, આસ્ટ્થા ગ્રીન સીટી , પારડી ગામ ,

શીતળામાતાજી નુ મંહદર, મારૂતી નગર (સવોદય હાઉસીંગ સોસાયટી), શાપર વેરાવળ
ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કે મ્પથીઉપડવાનો સમય
7:35AM, 9:20AM, 11:10AM, 3:30PM, 6:05PM

શાપર વેરાવળથી ઉપડવાનો સમય
8:00AM, 9:35AM, 11:40AM, 1:45 PM, 6:15PM, 8:15PM

19) R21 માકે ટીંગ યાડક થી શાંનતનીકે તન એવન્યુ(રૈ યા ગામ)
વાયા- માકે ટીંગ યાડક , ભગીરથ સોસાયટી , લાખેશ્વર સોસાયટી - આર.ટી.ઓ. ઓફીસ , ગ્રામઉધ્યોગ મંહદર પેડક , સેટેલાઈટ ચોક - મારુ વત નગર
એપ્રોચ રોડ , આયકનગર - પેડક રોડ , નારાયણ નગર એપ્રોચ રોડ - ગોવવિંદ નગર , ચંપક નગર - પાણીનો ઘોડો , પટે લ વાડી , પારે વડી ચોક ,
હોસ્ટ્પીટલ ચોક ,જયુબલ
ે ી બાગ , ત્રીકોણબાગ, જ્યુબલ
ે ીબાગ, ચોધરી હાઈસ્ટ્કુ લ , શારદાબાગ, બહુમાળી ભવન , પોલીસ હેડક્વાટર , ગીત ગુર્જરી
િોસીંગ, સંક્લપ વસધ્ધપાકક , વસચાઈ નગર, હનુમાન મઢી, બ્રહમસમાજ, રૈ યા ચોકડી, નાણાવટી ચોક, શ્રી ધમેશ્વર માગક ચોક , શાંવતવનકે તન પાકક ,
રામેશ્વર ચોક, વવધુતનગર, લાશધારા પાકક ,અમ્રુત પાકક મેઈન રોડ,ગંજાનંદ ચોક,જે કે પાકક (રૈ યા ગામ)
માકે ટીંગ યાડક થી ઉપડવાનો સમય
7:00 AM, 8:50 AM, 9:30 AM, 10:50 AM, 11:30 AM, 1:10 PM,
3:50 PM, 4:40 PM, 5:45 PM, 6:50 PM

શાંનતનીકે તન એવન્યુ(રૈ યા ગામ) થી ઉપડવાનો સમય
6:25 AM, 7:55 AM, 8:35 AM, 9:55 AM, 10:30 AM, 11:55 AM,
12:30 PM, 2:35 PM, 3:45 PM, 4:45 PM, 5:55 PM, 6:55 PM

(6:25 AM અને 12:30 PM એ શાંનતનીકે તન એવન્યુ (રૈ યા ગામ) થી ઉપડતી બસને સંજયભાઈ કોલેજ જાય છે .અને 7:30 AM અને 1:45 PM
એ સંજયભાઈ કોલેજ થી ઉપડે છે .)
20) R-23 ખોડલ ચોક (મવડી ગામ) થી પ્રદ્યુમન પાકક
વાયા - અક્ષર કોમ્પલેકક્ષ, જય સરદાર ચોક , શ્યામલ સીટી ,ગુરૂદે વ પાકક , સંસ્ટ્કાર સીટી, રાધા કુ ષ્ણ ચોક , સોરઠીયા પરીવાર વાડી

,

બાપાસીતારામ ચોક, મવડી ચોક, ફુલીયા હનુમાન મંહદર, મવડી ફાયર સ્ટ્ટે શન, સંત ભોજારામ રોડ િોસીગ, મધુરનગર, સુયમ
ક લુ ખ હનુમાન ચોક,
ે વાડી ચોક, ગૌતમ નગર, અમીન માગક અક્ષર માગક િોસીગ , સ્ટ્વામીનારાયણ મંહદર/મહહલા કોલેજ ચોક , હકશાનપરા ચોક, જીલ્લા પંચાયત
ચંરશ
ચોક, ફુલછાબ ચોક , લચત્રલેખા ચોક , લીમડા ચોક , વત્રકોણબાગ, જયુબલ
ે ી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , પારે વડી ચોક , પટે લ વાડી , જલારામ ચોક સંત કબીર રોડ ખુણો , સરદાર વલ્લભાઈ વવધ્યાલય , ગોવવિંન્દ બાગ , ગઢીયા નગર , દુ ધેશ્વર મહાદે વ , માકે ટીંગ યાડક , પ્રદ્યુમન પાકક ,એચ.
એન.શુક્લા કોલેજ
ખોડલ ચોક (મવડી ગામ) થીઉપડવાનો સમયરૂટ

પ્રદ્યુમન પાકક થીઉપડવાનો સમયરૂટ

7:05AM, 8:05AM,9:15AM, 10:30AM, 11:45AM, 1:10PM, 2:30PM, 3:35
PM, 5:00PM, 6:05PM, 7:15PM, 8:15PM

7:10AM, 8:05AM, 10:15AM, 11:35AM, 2:30PM, 3:45PM ,
6:10PM, 7:25PM, 8:35PM

( નોંધ : ખોડલ ચોકથી 8.05 AM, 11.45 AM, 3.35 PM ઉપડતી બસએચ. એન.શુક્લા કોલેજ સુધી જશે તથા

9:05 AM,1:05PM, 4:50 PM એચ.

એન.શુક્લા કોલેજથી ઉપડશે )
21) R24 – ત્રીકોણબાગ થી જી.આઈ.ડી.સી. ગે ટ ૩
વાયા- ત્રીકોણ બાગ, માલવીયા ચોક, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, ધમેન્રસીંહજી કોલેજ, જીલ્લા પંચાયત ચોક, કીશાનપરા ચોક, સ્ટ્વામીનારાયણ
મંદીર/મહહલા કોલેજ ચોક, ઈન્દુ બાઈ મહાસતીજી ચોક, કે .કે .વી. હોલ, આત્મીય કોલેજ/સેન્રલ સ્ટ્કુ લ , હિસ્ટ્ટલ મોલ, વ્ુદાવન
ં
સોસાયટી, એ.જી.
સોસાયટી, એવરે સ્ટ્ટ પાકક , મોટા મૌવા, કોસ્ટ્મોપ્લેક્ષ સીનેમા, કણકોટ પાટીયુ, વ્ુક્ષમંદીર, ઉમા પી.ટી.સી. કોલીજ, હરીપર ગામ, વી.વી.પી.
એન્જીનીયરીંગ કોલેજ,વવરડા વાજડી ગામ,વાગુદડ, વડવાજડી ગામ, જી.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૧, જી.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૨, જી.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩
ત્રીકોણ બાગ થીઉપડવાનો સમય

જી.આઈ.ડી.સી. ગે ટ ૩.થી ઉપડવાનો સમય
6:35 AM, 11:20AM, 12:34PM, 8:40PM

7:05AM, 7:10AM, 8:45 AM, 10:10AM, 11:33AM, 1:00PM,
1:25PM, 3:00PM, 4:20PM, 5:20 PM, 7:25 PM

( નોંધ : 7:55 AM, 2:00 PM & 2:05 AM, 4.00 PM તક્ષસીલા એંજીનીયરીગ કોલેજથી ઉપડશે )
( નોંધ : 9:12 AM, 9:55 AM, 5:15 PM,6:15 PM મેટોડા ગામ થીઉપડશે )
R25 –131 સ્લમ ક્વાટર થી જીવરાજ પાકક
વાયા –ઝુલેલાલ મંહદર ,રે ફયુજી કોલોની ,હંસરાજ નગર ,જક્શન
ં
રે લવે સ્ટ્ટે શન , કોઠીકંપાઊંડ , આઈ.પી. મીશન સ્ટ્કુ લ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , જયુબલ
ે ી
ુ ઢવી હોલ , એસ્ટ્રોન ચોક , અમીન માગક અક્ષર માગક િોસીગ , અમીન માગક સીવીક
બાગ,ત્રીકોણ બાગ , માલવીયા ચોક , રામકૃષ્ન આશ્રમ , હેમગ
સેન્ટર, એસ્ટ્રોન સોસા. , સુયમ
ક ૂખી હનુમાન ચોક , નાના મૌવા ચોક , શાસ્ત્રીનગર, વ ૃદાવન રોડ િોસીગ , ઓમ રે સીડેન્સી , ગોવાણી હોસ્ટ્ટે લ ,અંલબકા
ટાઉનશીપ,જીવરાજ પાકક
131 સ્લમ ક્વાટર થી ઉપડવાનો સમય

જીવરાજ પાકક .થી ઉપડવાનો સમય

6:45AM, 8:00AM, 8:55AM, 9:50AM, 10:45AM, 11:40AM,

7:10AM, 8:00AM, 8:55AM, 10:00AM, 10:45AM, 11:40AM,
12:45PM, 3:20PM, 4:20PM, 5:15PM, 6:10PM, 7:05PM, 8:00PM

12:45PM, 3.20PM, 4:20PM, 5:15PM, 6:10PM, 7:05PM,
8:05PM
22) R26 વાવડી ગામ થી ૫૩ ક્વાટર/પોપટપરા
વાયા: વાવડી

ગામ ,

પુવનત નગર (જેટકો ૬૬ કે .વી.એ.)

,જોગરાણા ચોક ,ડો. આંબેડકર ચોક

મ્પ્લેક્ષ),ગોકુ લધામ,પંચશીલ સોસાયટી એપ્રોચ રોડ (ડાલીબાઈ હોસ્ટ્ટે લ)
કોલેજ,જસાણી સ્ટ્કુ લ

,ગોકુ લનગર એપ્રોચ (વનરવ

,ગુરૂપ્રસાદ ચોક ,સ્ટ્વામીનારાયણ ચોક ,અંબાજી કડવા પ્લોટપી.ડી.એમ.

,ગોપાલનગર ચોરો ,ગુરુકુળ,કડવીબાઈ સ્ટ્કુ લ ,આયકસમાજ

,એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ ,વત્રકોણબાગ,જયુબલ
ે ી બાગ ,હોસ્ટ્પીટલ

ચોક,આઈ.પી. મીશન સ્ટ્કુ લ,કોઠીકંપાઊંડ ,જક્શન
ં
રે લવે સ્ટ્ટે શન, જક્શન
ં
રે લવે પોલીસ સ્ટ્ટે શન, સેંટલ જેલ, ૫૩ ક્વાટર/પોપટપરા
વાવડી ગામ થી ઉપડવાનો સમય

૫૩ ક્વાટર/પોપટપરાથી ઉપડવાનો સમય

6:45 AM, 7:00 AM, 7:55 AM, 08:35 AM, 9:25 AM, 10:05 AM,

7:15 AM, 8:00AM, 8:40 AM, 9:20AM, 10:15 AM,10:55 AM, 11:55

11:05 AM, 11:40 AM , 12:50 PM, 2:00PM, 3:20 PM, 4:10 PM,

PM,12:30 PM, 2:00 PM, 3:15 PM, 4:15 PM, 5:15 PM, 5:55 PM,

5:05 PM, 06:05 PM, 6:45 PM

6:55 PM, 7:35 PM

23) R27 નત્રકોણબાગ થી રૈ યાધાર સ્લમ ક્વાટર
વાયા:વત્રકોણબાગ,લીમડા ચોક

,લચત્રલેખા ચોક

,ફુલછાબ ચોક

,જીલ્લા પંચાયત ચોક

,હકશાનપરા ચોક

,આમ્રપાલી ફાટક

,આઝાદ

ચોક,અલ્કાપુરી,હનુમાન મઢી ,બ્રહમસમાજ,રૈ યા ચોકડી ,નાણાવટી ચોક ,રામાપીર ચોકડી ,બ્રહમસમાજ,રૈ યા ચોકડી ,નાણાવટી ચોક ,રામાપીર
ચોકડી,ધરમનગર,રૈ યાધાર સ્ટ્લમ
નત્રકોણબાગ થીઉપડવાનો સમય

રૈ યાધાર સ્લમ થી ઉપડવાનો સમય

7:40 AM,8:20AM, 8:55AM,9:20 AM,9:55 AM,10:40 AM,
11:05AM,11:40 AM,12:25 PM,12:50 PM,1:45PM, 2:30 PM, 3:15PM,
3:50 PM, 4:35 PM,5:20 PM,6:00 PM,6:25 PM,7:05 PM,7:45PM

6:55 AM, 7:25AM, 8:10AM, 8:50AM,9:20 AM,9:55 AM,10:35
AM, 11:10 AM,11:40 AM,12:15 PM,1:05 PM, 1:40 PM,2:40PM,
3:15 PM,4:00 PM,4:30 PM,5:15 PM,6:00 PM, 6:25PM, 7:05PM

24) R28 ગુજરાત હાઉસીંગ ક્વાટર થી જીવરાજપાકક
વાયા:ગુજરાત હાઉસીંગ બોડક ક્વાટ્ટર,વીમાનું દવાખાનુ,ં રાજકોટ ડેરી ,ચુનારવાડ ચોક રામનાથ પરા (બી ડીવીઝન પોલલસ સ્ટ્ટે શન) ,જીલ્લા
ુ ઢવી હોલ,એસ્ટ્રોન ચોક,સ્ટ્વામીનારાયણ
ગાડક ન ચોક,ગુદ
ં ાવાડી પોલલસ ચોકી,એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ,વત્રકોણબાગ ,માલવીયા ચોક,રામકૃષ્ણ આશ્રમ,હેમગ
મંહદર/મહહલા કોલેજ ચોક ,ઈન્દુ બાઈ મહાસતીજી ચોક,વોકહાડક હોસ્ટ્પીટલ,કે .કે .વી. હોલ,આત્મીય કોલેજ/સેન્રલ સ્ટ્કુ લ ,સ્ટ્વાતી સોસાયટી ,સત્યસાંઈ
હોસ્શ્પટલ,આલાપ હેરીટે જ,ફુલવાડી પાકક ,સત્યસાંઈ રોડ િોસીંગ,શાસ્ત્રીનગર ,અલય પાકક ,વ ૃદાવન રોડ િોસીગ ,ઓમ રે સીડેન્સી,ગોવાણી હોસ્ટ્ટે લ
,અંલબકા ટાઉનશીપ,જીવરાજ પાકક
ગુજરાત હાઉસીંગ બોડક ક્વાટ્ટર થીઉપડવાનો સમય

જીવરાજ પાકક થી ઉપડવાનો સમય

6:50AM, 7:35AM, 8:35 AM,9:27AM, 10:25AM,11:25 AM,1:05

6:40AM, 7:35AM, 8:25AM,9:30AM, 10:30AM,11:25

PM,2:50PM,3:50 PM,4:50 PM,5:45 PM,7:30 PM

AM,1:05 PM,2:45 PM,3:50 PM,4:50 PM,5:55 PM,7:35 PM

25) R30 –31 ત્રીકોણ બાગથી ત્રીકોણ બાગ સર્ક્ુલ
ક ર –૭
વાયા - ત્રીકોણ બાગ , એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ , આયક સમાજ ,કડવીબાઈ સ્ટ્કુ લ , ભહકતનગર સકક લ , જલારામ ચોક (ગાયત્રીનગર રોડ) , જીવરાજ
હોસ્સ્ટ્પટલ, વત્રશુલ ચોક ,પીપળીયા હોલ/ભસ્ક્ત હોલ , બાબરીયા કોલોની , આહહર ચોક , શ્યામ હોલ ,પટે લ ચોક , ન્યુ સુભાષનગર ,ઘનશ્યામ
નગર/નંદા હોલ , રઘુવશ
ં ી સોસ. ,પીપળીયા હોલ/ભસ્ક્ત હોલ , વાલકે શ્વર ,જલ્જીત હોલ , શેઠ હાઇસ્ટ્કુ લ , ભહકતનગર સકક લ , કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગુહ ,
આયક સમાજ,એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ, ત્રીકોણ બાગ
ત્રીકોણ બાગથીઉપડવાનો સમય
6:35AM, 7:40AM, 8:30 AM, 9:15 AM, 10:05AM, 11:00AM, 11:55AM,
12:50PM, 2:00PM, 3:10PM, 4:10PM, 4:50PM, 5:40PM, 6:30PM,
7:25PM, 8:20PM

7:20AM, 8:00AM, 8:45AM, 9:40AM, 10:25AM, 11:20 AM,
12.15 PM 1:10 PM, 2:20PM, 4:20 PM, 5:10PM, 6:00PM,
6:50PM, 7:45PM, 8:40PM

26) R32 - પરસાણાનગર થી ત્રંબા ગામ
વાયા –પરસાણાનગર , પરસાણાનગર મેઇન રોડ , પરસાણાનગર(અય્યપા મંહદર) , સ્ટ્પેશ્યલ સ્ટ્કુ લ ફોર બોયઝ , રૂડા ઓફીસ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક ,
જયુબલ
ે ી બાગ, ત્રીકોણ બાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ, કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગુહ , ભહકતનગર સકક લ , શેઠ હાઇસ્ટ્કુ લ, કોઠારીયા કોલોની, સોરઠીયા વાડી સકક લ ,
નીલકંઠ સીનેમા, દે વપરા, ઘનશ્યામ નગર/નંદા હોલ, હુડકો પોલીસ ચોકી, કોઠારીયા ચોકડી, નાળોદા નગર, રાધા મીરા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા , આજી
૬૬ કે વી સ્ટ્ટે શન (આજી વસાહત રોડ િોસીગ) , આજી વસાહત , આજી ડેમચોકડી ,માનસરોવર સોસાયટી ,આરતી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા , ઠેબચડા મહીકા પાટીયુ, હિષ્ના ઈન્ટરનેશનલ સ્ટ્કુ લ, કાળીપાટ, આર કે યુવનવસીટી, ભરાડ એન્જીનીયરીંગ કોલેજ, ત્રંબા ગામ
પરસાણાનગરથીઉપડવાનો સમય

ત્રંબા ગામથી ઉપડવાનો સમય

7:00AM, 9:45AM, 11:55AM, 1:00PM,1:32PM, 3:50PM, 4:15PM,
6:45 PM

8:35AM, 10:50 AM,11:10 AM, 12:37 PM, 2:15PM, 2:35PM, 5:25
PM, 5:45PM

( નોંધ 7:15AM ત્રીકોણ બાગથી ત્રંબા ગામ જશે )
R33- પરસાણાનગર થી આશાપુરા મંકિર(ઠેબચડા ગામ) (ફક્ત રનવવાર અને મગંળવાર પુરતીજ)
વાયા –પરસાણાનગર , પરસાણાનગર મેઇન રોડ , પરસાણાનગર(અય્યપા મંહદર) , સ્ટ્પેશ્યલ સ્ટ્કુ લ ફોર બોયઝ , રૂડા ઓફીસ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક ,
જયુબલ
ે ી બાગ, ત્રીકોણ બાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ, કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગુહ , ભહકતનગર સકક લ , શેઠ હાઇસ્ટ્કુ લ, કોઠારીયા કોલોની, સોરઠીયા વાડી સકક લ ,
જગલે
ં શ્વર િોસીંગ/બાપુનગર , સત્યમ પાકક

,આજી G.I.D.C., ફીલ્ડ માશકલ ચોક

, ગવકનમેન્ટ પોલીટે કનીક ,આજી ડેમચોકડી ,માનસરોવર

સોસાયટી,આરતી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા, ઠેબચડા - મહીકા પાટીયુ, મહીકા ગામ,આશાપુરા મંહદર(ઠેબચડા ગામ)
પરસાણાનગરથીઉપડવાનો સમય
7.10 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 10:40 AM, 11:55 AM,1:05 PM, 2:20
PM

3:55 PM, 5:10 PM, 6:20 PM,7:35 PM

આશાપુરા મંકિર(ઠેબચડા ગામ) થી ઉપડવાનો સમય
9:30 AM, 10:40 AM, 11:55 AM,1:05 PM,3:55 PM,
5:10 PM, 6:20 PM,8:30 PM

(નોંધ – 8.05 AM & 2.20 PM – ત્રંબાથી ઉપડશે.)
27) R34 –મુજ
ં કા ગામ થી માકે ટીંગ યાડક
વાયા –િાઈસટ કોલેજ ,મુજ
ં કા ગામ ,શ્રી સીટી(મુજ
ં કા ગામ) ,સૌરાષ્ર યુવનવસીટી , પ્રશીલ પાકક ,એ.જી. સ્ટ્ટાફ ક્વાટ્ટર , વવમલનગર, પુષ્કર ધામ ,
આકાશવાણી ચોક, પંચાયત નગર ચોક , ઇન્દીરા સકક લ , ઈન્દુ બાઈ મહાસતીજી ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ મંદીર/મહહલા કોલેજ ચોક ,કીશાનપરા ચોક,
જીલ્લા પંચાયત ચોક , ધમેન્રસીંહજી કોલેજ , રામકૃષ્ણ આશ્રમ , માલવીયા ચોક , ત્રીકોણ બાગ , જયુબલ
ે ી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , આઇ.પી.મીશન
સ્ટ્કુ લ,પારે વડી ચોક , પટે લ વાડી , જલારામ ચોક - સંત કબીર રોડ ખુણો , સરદાર વલ્લભાઈ વવધ્યાલય , ગોવવિંન્દ બાગ , ગહઢયા નગર , દુ ધેશ્વર
મહાદે વ, માકે ટીંગ યાડક
મુજ
ં કા ગામથીઉપડવાનો સમય

માકે ટીંગ યાડક થી ઉપડવાનો સમય

7:05AM, 9:20AM, 10:55AM, 11:50AM, 1:00PM, 2:15PM,
3:10PM, 4:25PM, 5:35PM, 6:35PM, 7:40PM

7:20AM, 8:20AM, 10:35AM, 11:50AM, 12:45PM, 2:05PM,
4:35PM, 5:35PM, 6:40PM, 7:40PM

( નોંધ : 08:15 AM,1:45 PM િાઈસટ કોલેજથી ઉપડશે ) ( નોંધ : 9:15 AM,3:35 PM એચ. એન.શુક્લા કોલેજથી ઉપડશે )
( નોંધ: રવવવાર એ બસ પ્રદ્યુમન પાકક સુધી જાય છે .)
28) R35 - ત્રીકોણબાગ થી શાપર વેરાવળ
વાયા - ત્રીકોણબાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ , આયકસમાજ, કડવીબાઈ સ્ટ્કુ લ , ગુરૂકુ લ,ગોપાલનગર નો ચોરો ,જસાણી સ્ટ્કુ લ ફાટક , પી.ડી.એમ કોલેજ ,
પંચશીલ સોસાયટી , એસ.ટી. વકક શોપ , પી એન્ડ ટી કોલોની/ગીતાનગર , ગોંડલ ચોકડી , કોઠારીયા સોલવન્ટ ,ખોખડદળ,એવી. જશાની ટી.બી.
હોસ્ટ્પીટલ, આસ્ટ્થા ગ્રીન સીટી, પારડી ગામ, શીતળામાતાજી નુ મંહદર, મારૂતી નગર (સવોદય હાઉસીંગ સોસાયટી), શાપર વેરાવળ
ત્રીકોણબાગથી ઉપડવાનો સમય

શાપર વેરાવળથી ઉપડવાનો સમય

7:15AM, 7:55AM, 9:00AM, 9:45AM, 11:00PM, 12:05PM,
1:30PM, 2:45 PM, 4:30 PM, 5:05PM

8:15AM, 9:00AM, 10:00AM, 11:00AM, 12:15PM, 1:00PM, 3:10
PM, 4:00PM, 5:30PM, 6:30PM

29) R36 ભકકતનગર સકક લ થી પરાપીપળીયા ગામ (એકતા સોસાયટી)
વાયા: ભહકતનગર સકક લ ,કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગ્રુહ ,આયકસમાજ ,એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ ,વત્રકોણબાગ,જયુબલ
ે ી બાગ ,હોસ્ટ્પીટલ ચોક ,રૂડા ઓહફસ ,સ્ટ્પેશ્યલ
સ્ટ્કુ લ ફોર બોયઝ ,ભોમેશ્વર,રે લ્વે કોલોની ,,બજરં ગવાડી,વાંકાનેર સોસાયટી ખુણો ,વાંકાનેર સોસાયટી ,ગાયત્રીધામ,વોરા સોસાયટી ,માધાપર ચોક ,
,યુનીકે ર હોસ્ટ્પીટલ , ઘંટેશ્વર પાકક ,ઘંટેશ્વર ગામ ,બી.એ. ડાંગર કોલેજ

માધાપર ગામ , શેઠનગર ,સૈનીક સોસાયટી ,નાગેશ્વાર જૈન દે રસર

,

પરાપીપળીયા ગામ (એકતા સોસાયટી)
ભકકતનગર સકક લ થીઉપડવાનો સમય

પરાપીપળીયા ગામ થી ઉપડવાનો સમય

7:05 AM,8:30 AM,9:30AM,10:35 AM,11:20 AM, 12:25PM, 1:15
PM , 4:10 PM, 5:05 PM, 6:00PM,7:10PM,7:50 PM

7:00 AM, 8:00 AM, 9:30 AM , 10:10 AM, 11:25 AM, 12:05 PM,
2:05 PM, 4:20 PM,5:00 PM,6:00 PM,6:55 PM,7:50 PM

30) R37 - નવનોિનગર થી સંતોષીનગર( વીરસાવરકર આવાસ યોજના)
વાયા –વવનોદનગર, સત્ય પ્રકાશ સ્ટ્કુ લ , પારડી રોડ િોસીંગ , લાલબહાદુ ર સોસાયટી (પારડી રોડ) , આહીર ચોક , બાબરીયા કોલોની , વપપળીયા
હોલ, વત્રશુલ ચોક ,જસાની સ્ટ્કુ લફાટક ,ગોપાલનગર ચોરો ,ગુરુકુળ, કડવીબાઈ સ્ટ્કુ લ , એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ , ત્રીકોણ બાગ , જયુબલ
ે ી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ
ચોક, આઇ.પી.મીશન સ્ટ્કુ લ , કોઠી કંપાઉન્ડ ,જક્શન
ં
રે લવે સ્ટ્ટે શન , પોપટપરા સેન્રલ જેલ , પોપટપરા, સેન્રલ વેર હાઉસ , રે લનગર, સંતોષીનગર,
સંતોષીનગર રે લ્વે િોસીગ
નવનોિનગરથીઉપડવાનો સમય

સંતોષીનગર.થી ઉપડવાનો સમય

7:00AM, 8:00AM, 9:05AM, 10:05AM, 11:05AM, 12:00PM,
1:00PM, 2:15PM, 3:40PM, 4:35PM, 5:30PM, 6:30PM, 7:30PM,
8:40PM

7:00AM, 8:00AM, 9:00AM, 10:05AM, 11:00AM, 12:05PM,
1:10PM, 2:15PM, 3:35PM, 4:30PM, 5:30PM, 6:25PM, 7:30PM,
8:50PM

31) R38 આજીડેમ થી માધાપર ગામ
વાયા: આજીડેમ , ગવકમન્ે ટ પોલીટે કનીક ,ફીલ્ડ માશકલ ચોક
સકક લ,કોઠારીયા કોલોની

,આજી G.I.D.C.,સત્યમ પાકક ,જગલે
ં શ્વર િોસીંગ/બાપુનગર

,શેઠ હાઇસ્ટ્કુ લ ,ભહકતનગર સકક લ ,કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગ્રુહ

બાગ,હોસ્ટ્પીટલ ચોક ,રૂડા ઓહફસ ,સ્ટ્પેશ્યલ સ્ટ્કુ લ ફોર બોયઝ

,આયકસમાજ એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ

,સોરઠીયા વાડી

,વત્રકોણબાગ,જયુબલ
ે ી

,ભોમેશ્વર,રે લ્વે કોલોની ,બજરં ગવાડી,વાંકાનેર સોસાયટી ,ગાયત્રીધામ,વોરા

સોસાયટી,માધાપર ચોક ,માધાપર ગામ ,માધાપર ગામ ગેટ ,ઈસ્ટ્વરીયા પાકક
આજીડેમ થીઉપડવાનો સમય

માધાપર ગામથી ઉપડવાનો સમય

7:00 AM, 7:55AM, 8:55AM, 9:50AM, 10:55AM,11:50AM,1:10
PM, 2: 10PM, 3:20PM, 4:30PM, 5:40PM,6:35PM

7:05 AM, 7:55 AM,8:50 AM,9:50 AM,10:50 AM,11:55AM,1:05
PM,2: 10 PM,3:20 PM, 4:30PM, 5:40PM,6:25 PM

(ફક્ત રવીવારે ઈશ્વારીયા પાકક સુધી)
32) R40 સૌરાષ્ટ્ર યુનનવસીટી થી સંતોષીનગર
વાયા:સૌરાષ્ર યુવનવસીટી , બીટી સવાણી (હકડની) હોસ્ટ્પીટલ

,શીવ શક્તી કોલોની ,આકાશવાણી ચોક ,જીવન જ્યોત સ્ટ્કુ લ ,પંચાયત નગર

ચોક,ઇન્દીરા સકક લ ,ઈન્દુ બાઈ મહાસતીજી ચોક ,સ્ટ્વામીનારાયણ મંહદર/મહહલા કોલેજ ચોક
ચોક,જીલ્લાપંચાયત ચોક ,બહુમાળી ભવન ,શારદાબાગ,ચોધરી હાઈસ્ટ્કુ લ , જી.ટી.શેઠ હોસ્ટ્પીટલ

,મહહલા કોલેજ ચોક( L.I.C ઓહફસ),હકશાનપરા
, ગેબનશાહપીર દરગાહ

, જક્શન
ં
રે લવે

સ્ટ્ટે શન,પોપટપરા સેન્રલ જેલ,પોપટપરા,સેન્રલ વેર હાઉસ ,રે લનગર ,સંતોષીનગર, સંતોષીનગર રે લ્વે િોસીગ
સૌરાષ્ટ્ર યુનનવસીટી થીઉપડવાનો સમય

સંતોષીનગર રે લ્વે ક્રોસીગ થી ઉપડવાનો સમય

6:30AM, 8:40 AM, 8:50AM,9:40AM, 10:50AM,

6:45AM, 7:35AM, 8:50AM,9:42AM, 10:30AM,

11:25PM,12:45PM,1:00PM,2:25PM,3:10PM,4:27PM,5:10PM,

11:40PM,12:12PM,1:35PM,2:07PM,3:20PM,4:10PM,5:20PM,

6:25PM

6:17PM

33) R41 નવનોિ નગર થી ગંગોત્રીપાકક
વાયા: વવનોદનગર , સત્ય પ્રકાશ સ્ટ્કુ લ , પારડી રોડ િોસીંગ , લાલબહાદુ ર સોસાયટી (પારડી રોડ) , આહીર ચોક , બાબરીયા કોલોની , વપપળીયા
હોલ, વત્રશુલ ચોક ,જલારમ ચોક , ભહકતનગર સકક લ ,કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગ્રુહ ,આયકસમાજ ,એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ ,વત્રકોણબાગ,માલવીયા ચોક ,રામકૃષ્ણ
ુ ઢવી હોલ
આશ્રમ,હેમગ
ચોક,S.B.I

,એસ્ટ્રોન ચોક ,મહહલા કોલેજ ચોક( L.I.C ઓહફસ),સ્ટ્વામીનારાયણ મંહદર/મહહલા કોલેજ ચોક

બેંક,આહફકા કોલોની ,રૈ યા ટે લલફોન એક્ષ્ચેંજ

,ઈન્દુ બાઈ મહાસતીજી

,ગોલ્ડન પાકક ,તુલસી બાગ ,જય ગોપાલ ચોક ,બાલાજી પાકક /સેટેલાઈટ પાકક ,પાટીદર

ચોક,ગંગોત્રી પાકક
નવનોિનગર થી ઉપડવાનો સમય
7:10 AM,8:30 PM, 9:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM,
2:00 PM, 3:20 PM, 4:50 PM, 5:50PM, 6:50 PM, 7:50 PM

ગંગોત્રી પાકક થી ઉપડવાનો સમય
7:00 AM, 8:30 PM, 9:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM,
2:00 PM, 3:20 PM, 4:50 PM, 5:50PM, 6:50 PM

34) R42 ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી થી જીવરાજ પાકક
વાયા: ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી ,મારૂતીનગર ૫૦ ફુટ રોડ ચોક

,ગુરૂદે વ પાકક ,રણછોડદાસ આશ્રમ

,પારે વડી ચોક ,આઈ.પી. મીશન સ્ટ્કુ લ ,હોસ્ટ્પીટલ

ચોક,જયુબલ
ે ી બાગ ,વત્રકોણબાગ,માલવીયા ચોક ,રામકૃષ્ણ આશ્રમ ,ધમેન્રવસિંહજી કોલેજ ,જીલ્લા પંચાયત ચોક ,હકશાનપરા ચોક ,સ્ટ્વામીનારાયણ
મંહદર/મહહલા કોલેજ ચોક

,ઈન્દુ બાઈ મહાસતીજી ચોક ,વોકહાટક હોસ્ટ્પીટલ ,કે .કે .વી. હોલ ,આત્મીય કોલેજ/સેન્રલ સ્ટ્કુ લ ,હિસ્ટ્ટલ મોલ ,વ્ુદાવન
ં

સોસાયટી ,રાજકોટ મહાનગર પાલીકા-આવાસ

,વ્ુદાવન
ં
રોડ િોસીગ ,માનસરોવર સોસાયટી/ ઓમ રે સીડેન્સી

, ગોવાણી હોસ્ટ્ટે લ ,અંલબકા

ટાઉનશીપ,જીવરાજ પાકક
ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી થીઉપડવાનો સમય
7:05 AM,7:50 AM,8:40 AM,9:40 AM,10:40 AM,11:40 AM,1:00
PM,2:10 PM, 5:20 PM,6:20 PM,7:30 PM,8:20 PM

જીવરાજ પાકક થી ઉપડવાનો સમય
7:00 AM,7:55 AM,8:40 AM,9:45 AM,10:40 AM,11:40 AM,12:35
PM,2:05 PM , 5:30PM, 6:15PM,7:25PM, 8:20 PM

35) R43 ઓમ રે શી.(મોરબી રોડ ક્રોસીગ) થી અક્ષર વાટીકા(મવડી)
વાયા: ઓમ રે શી.(મોરબી રોડ િોસીગ)

, ભગવતીપરા (જય પ્રકાશનગર) , જય પ્રકાશનગર સોસાયટી , ભગવતીપરા પોલીસ ચોકી ,મહાકાળી

સોસાયટી, ભગવતીપરા શેરી નં ૯ વત્રકોણબાગ,એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ,બોમ્બે હોટલ,ભહકનગર સ્ટ્ટે શન,મક્ક્મ ચોક ,સ્ટ્વાશ્રાય સોસાયટી,આનંદ બંગલા
ચોક,અશોક ગાડક ન ,પંહડત હદનયાલ ,રાજનગર મેઈન રોડ િોસીગ ,ચંરનગર શાકમાકે ટ ,વવશ્વનગર,સાવનદ્ય બંગલોઝ,મહાપુજા ધામ,ઓમનગર,શ્રી
સહજાનંદ ધામ,યદુ નંદન ચોક ,ન્યુ રાજહદપ સોસાયટી,અક્ષર વાટીકા(મવડી)
ઓમ રે શી.(મોરબી રોડ િોસીગ) થી ઉપડવાનો સમય
7:15 AM,8:00 AM, 9:00AM, 9:50AM, 10:45AM, 12:00 PM,
1:05PM, 2:25 PM, 3:20 PM, 4:40 PM, 5:30 PM, 6:40 PM

અક્ષર વાટીકા(મવડી) થી ઉપડવાનો સમય
7:10 AM,8:10 AM, 8:50AM, 9:50AM, 10:50AM, 11:45 AM,
1:00PM, 2:20 PM, 3:35 PM, 4:15 PM, 5:40 PM, 6:30 PM

36) R44 ત્રીકોણબાગ થી ત્રંબા ગામ
વાયા: ત્રીકોણ બાગ ,એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ ,આયકસમાજ ,કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગુહ ,ભહકતનગર સકક લ ,શેઠ હાઇસ્ટ્કુ લ ,કોઠારીયા કોલોની ,સોરઠીયા વાડી
સકક લ,જગલે
ં શ્વર િોસીંગ/બાપુનગર,સત્યમ પાકક ,આજી G.I.D.C.,ફીલ્ડ માશકલ ચોક,ગવકનમેન્ટ પોલીટે કનીક,આજીડેમ,માનસરોવર સોસાયટી,આરતી
ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા,ઠેબચડા - મહીકા પાટીયુ,હિષ્ના ઈન્ટરનેશનલ સ્ટ્કુ લ,કાળીપાટ,આર કે યુવનવસીટી,ભરાડ એન્જીનીયરીંગ કોલેજ ,ત્રંબા ગામ
ત્રીકોણ બાગ થીઉપડવાનો સમય

ત્રંબા ગામ થી ઉપડવાનો સમય

7:15 AM,8:30AM,9:20AM,10:30AM, 11:30AM,12:45PM,

6:50 AM, 8:20 AM,9:20 AM,10:30AM, 11:45AM, 12:30PM,
2:05PM, 3:10PM, 4:50 PM,6:10 PM,7:00PM

1:50PM,3:35 PM, 4:12 PM,5:50 PM

6:45 AM – આજી ડેમથી વત્રકોણબાગ જશે. & 6:20 AM સોરઠીયા વાડી સકક લથી ત્રંબા જશે.
37) R45 સૌરાષ્ટ્ર યુનનવસીટી થી રતનપર(રામજી મંકિર)
વાયા:સૌરાષ્ર યુવનવસીટી,બીટી સવાણી (હકડની) હોસ્ટ્પીટલ,શીવ શસ્ક્તકોલોની,આકાશવાણી ચોક,જીવનજ્યોત સ્ટ્કુ લ ,પંચાયત નગર ચોક,ઇન્દીરા
સકક લ,ઈન્દુ બાઈ મહાસતીજી ચોક ,સ્ટ્વામીનારાયણ મંહદર/મહહલા કોલેજ ચોક

ુ ઢવી હોલ
,મહહલા કોલેજ ચોક( L.I.C ઓહફસ),એસ્ટ્રોન ચોક ,હેમગ

,રામકૃષ્ણ આશ્રમ ,માલવીયા ચોક ,વત્રકોણબાગ,જયુબલ
ે ી બાગ ,હોસ્ટ્પીટલ ચોક ,પારે વડી ચોક ,રણછોડદાસ આશ્રમ ,ગુરૂદે વ પાકક ,મારૂતી નગર ૫૦
ફુટ રોડ ચોક ,ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી,વશવધારા રે સીડન્સી,જય જવાન જય હકશાન સોસાયટી ,ઇન્રપ્રસ્ટ્થ સોસાયટી ,વેલનાથપરા શરૂઆત (શાળા નં ૭૧
પાસે),વેલનાથપરા (શેરી નં ૧૭)

,૧૫૦ ફુટ જામનગર રોડ િોસીંગ

,બેડી ગામ ,બેડી માકે ટીંગ યાડક ,મારવાડી કોલેજ ,આઈ.ઓ.સી.,ગૌરીદળ

ગામ,રતનપર ટે લલફોન એંક્શચેંજ ,રતનપર (રામજી મંહદર),દશકન એન્જી. કોલેજ, અપીત એન્જી. કોલેજ(હડાળા ગામ)
સૌરાષ્ટ્ર યુનનવસીટી થીઉપડવાનો સમય
6:30AM , 8:54 AM, 10:15 AM,11:40 AM, 12:55PM,2:3૩PM,

રતનપર(રામજી મંકિર) થી ઉપડવાનો સમય
11:35 AM,1:05 PM, 7:55PM

4:43PM
( નોંધ : 07:10 AM,6:20 PM મારવાડી કોલેજ થી ઉપડશે )
(નોંધ:- 8:50AM, 10:10AM, 2:20 PM, 4:45PM અપીત એન્જી. કોલેજ (હડાળા ગામ)થી ઉપડશે)
(નોંધ:- 7:05 PM વત્રકોણબાગથી રતનપર (રામજી મંહદર) જાશે.)
38) R46 -ત્રીકોણ બાગ થી અપીત એન્જી. કોલેજ(હડાળા ગામ)
વાયા –ત્રીકોણ બાગ , જયુબલ
ે ી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , પારે વડી ચોક , રણછોડદાસ આશ્રમ , મારૂતી નગર ૫૦ ફુટ રોડ ચોક , ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી ,
વશવધારા રે સીડન્સી, જય જવાન જય હકશાન સોસાયટી , ઇન્રપ્રસ્ટ્થ સોસાયટી, વેલનાથપરા શરૂઆત (શાળા નં ૭૧ પાસે) , વેલનાથપરા (શેરી નં
૧૭), ૧૫૦ ફુટ જામનગર રોડ િોસીંગ , બેડી, બેડી માકે ટીંગ યાડક , મારવાડી કોલેજ , આઈ.ઓ.સી., ગૌરીદળ, રતનપર ટે લીફોન એંક્શચેંજ , રતનપર
(રામજી મંહદર),દશકન એન્જી. કોલેજ, અપીત એન્જી. કોલેજ(હડાળા ગામ)

અપીત એન્જી. કોલેજ(હડાળા ગામ)થીઉપડવાનો સમય

ત્રીકોણ બાગથી ઉપડવાનો સમય

8:00AM, 8:30AM, 10:22AM, 11:25AM, 2:05PM, 2:08PM,4:30 PM,
5:10PM

6:50AM, 7:10AM,9.10 AM, 9:40AM, 11:40AM, 12:30PM,
3:10PM, 4:00PM, 5:40 PM, 6:10 PM

(6:50 PM & 7:15 PM એ રતનપર (રામજી મંહદર) એ બસ ઉપડશે.)
39) R47 – કોઠારીયાગામ થી સૌરાષ્ટ્ર યુની.
વાયા- કોઠારીયા, કોઠારીયા હાઉસીંગ, રણુજા મંદીર, કોઠારીયા ચોકડી, હુડકો પોલીસ ચોકી , ઘનશ્યામ નગર/નંદા હોલ , દે વપરા, નીલકંઠ સીનેમા,
ુ ઢવી હોલ ,સ્ટ્વામીનારાયણ
સોરઠીયા વાડી સકક લ , કોઠારીયા કોલોની , શેઠ હાઇસ્ટ્કુ લ , ભહકતનગર સકક લ , મક્કમ ચોક , ભહકતનગર સ્ટ્ટે શન ,હેમગ
મંદીર/મહહલાકોલેજ ચોક , ઈન્દુ બાઈ મહાસતીજી ચોક , સકક લ , પંચાયત નગર ચોક , આકાશવાણી ચોક , બીટી સવાણી (કીડની)હોસ્ટ્પીટલ , સૌરાષ્ર
યુનીવસીટી
કોઠારીયા ગામ થીઉપડવાનો સમય

સૌરાષ્ટ્ર યુની.થી ઉપડવાનો સમય

8:00AM, 8:40AM, 9.40AM, 10: 40AM, 11: 40AM, 12: 50PM,1:40PM,

7:15AM, 7.40AM, 8: 40AM, 9.40AM, 10: 40AM, 11: 35AM,

3:00PM, 4:00PM,5:00PM,5:55PM

12:40PM,1:43PM,2:55PM,3:55PM,5:00PM,5:55PM,7:10PM

(6:25 AM,6:35 AM થી હુસન
ે ચોક થી ઉપડવુ)ં
40) R51 –એસ.સાર.પી કે મ્પ થી પુનનત નગર
વાયા- ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કે મ્પ (G-કંપની ગેટ) ,ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કે મ્પ ,આસ્ટ્થા રે સીડેન્સી ,ઘંટેશ્વર ગામ , ઘંટેશ્વર પાકક , શેઠ નગર ,માધાપર
ગામ, માધાપર ચોક ,વોરા સોસાયટી ,વાંકાનેર સોસાયટી , બજરં ગવાડી, રે લ્વે કોલોની , ભોમેશ્વર, પરસાણાનગર, રૂડા ઓફીસ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક ,
જયુબલ
ે ી બાગ, ત્રીકોણ બાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ, આયક સમાજ,કડવીબાઈ સ્ટ્કુ લ , મક્ક્મ ચોક, આનંદ બંગલા ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ ચોક, ગુરુપ્રસાદ
ચોક, ગોકુ લધામ,ગોકુ લનગર એપ્રોચ (વનરવ કોમ્પ્લેક્ષ), ડો. આંબેડકર ચોક, જોગરાણા ચોક, પુવનત નગર (જેટકો ૬૬ કે .વી.એ.)
એસ.આર.પી. કે મ્પથીઉપડવાનો સમય

પુનનત નગર થી ઉપડવાનો સમય

6:55AM, 8:35AM, 9:40AM, 10:55AM, 12:10PM, 1:45PM, 3:00PM,
4:30PM, 5:45PM, 7:25PM

7:00AM, 8:30AM, 9:40AM, 10:50AM, 12:10PM, 1:35PM,
2:55PM, 4:30PM, 5:40 PM, 7:25PM, 8:20PM

41) R54 - કોઠારીયા ચોકડી થી ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કે મ્પ
વાયા - કોઠારીયા ચોકડી, હુડકો પોલીસ ચોકી, ઘનશ્યામ નગર/નંદા હોલ, દે વપરા, નીલકંઠ સીનેમા, સોરઠીયા વાડી સકક લ , કોઠારીયા કોલોની, શેઠ
હાઇસ્ટ્કુ લ, ભહકતનગર સકક લ, કાંતા સ્ત્રી વવકાસ ગુહ , એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ, ત્રીકોણ બાગ, જયુબલ
ે ી બાગ, હોસ્ટ્પીટલ ચોક, રૂડા ઓફીસ, પરસાણાનગર,
ભોમેશ્વર, રે લ્વે કોલોની, બજરં ગવાડી, બજરં ગવાડીસકક લ,વાંકાનેર સોસાયટી ખુણો,વાંકાનેર સોસાયટી,વોરા સોસાયટી,માધાપર ચોક, માધાપર
ગામ, શેઠનગર,સૈનીક સોસા.,ઘંટેશ્વર પાકક ,ઘંટેશ્વર ગામ, આસ્ટ્થા ગ્રીન સીટી,ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કે મ્પ,ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કે મ્પ(G-કંપની ગેટ)
કોઠારીયા ચોકડી થીઉપડવાનો સમય

ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કે મ્પ.થી ઉપડવાનો સમય

6:45AM, 7:40AM, 9:00AM, 10:10AM, 11:30AM, 12:45PM, 2:30PM,
3:50PM, 5:15PM, 6:35PM

6:40AM, 8:00AM, 9:05AM, 10:20AM, 11:35AM,
12:40PM, 2:35PM, 3:55PM, 5:15PM, 6:30PM

42) R55 - ગોંડલ ચોકડી થી રતનપર(રામજી મંકિર)
વાયા - ગોંડલ ચોકડી, પી એન્ડ ટી કોલોની/ગીતાનગર , એસ.ટી. વકક શોપ, પંચશીલ સોસાયટી , પી.ડી.એમ કોલેજ , મક્ક્મ ચોક, કડવીબાઈ સ્ટ્કુ લ ,
એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટે ન્ડ , ત્રીકોણ બાગ , જ્યુબલ
ે ી, હોસ્ટ્પીટલ ચોક , આઇ.પી.મીશન સ્ટ્કુ લ ,પારે વડી ચોક , રણછોડદાસ આશ્રમ , મારૂતી નગર ૫૦ ફુટ રોડ
ચોક, ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી, વશવધારા રે સીડન્સી, જય જવાન જય હકશાન સોસાયટી , ઇન્રપ્રસ્ટ્થ સોસાયટી, વેલનાથપરા શરૂઆત (શાળા નં ૭૧ પાસે) ,
વેલનાથપરા (શેરી નં ૧૭) , ૧૫૦ફુટ જામનગર રોડ િોસીંગ ,બેડી, ગૌરીદળ,રતનપર ટે લીફોન એંક્શચેંજ ,રતનપર (રામજી મંહદર) ,દશકન એન્જી.
કોલેજ, અપીત એન્જી. કોલેજ(હડાળા ગામ)
ગોંડલ ચોકડી થીઉપડવાનો સમય
7:30AM, 8.55 AM, 10:35AM, 12:10PM, 2:10PM, 4:30PM, 6:15PM

રતનપર (રામજી મંકિર)થી ઉપડવાનો સમય
12:10PM, 6:35PM, 8:15PM

(નોંધ:- 7:30AM, 9:00AM, 10:35AM, 2:00 PM, 4:00PM અપીત એન્જી. કોલેજ (હડાળા ગામ)થી ઉપડશે)
43) R57(અ) - ત્રીકોણબાગ થી ગવ. એન્જી. કોલેજ
ુ ઢવી હોલ , એસ્ટ્રોન ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ મંદીર/મહહલા કોલેજ ચોક , ઈન્દુ બાઈ
વાયા - ત્રીકોણ બાગ , માલવીયા ચોક , રામકૃષ્ણ આશ્રમ , હેમગ
મહાસતીજી ચોક , કે .કે .વી. હોલ , આત્મીય કોલેજ/સેન્રલ સ્ટ્કુ લ , હિસ્ટ્ટલ મોલ , એ.જી. સોસાયટી , એવરે સ્ટ્ટ પાકક , મોટા મૌવા , કોસ્ટ્મોપ્લેક્ષ સીનેમા ,
કણકોટ પાટીયુ, લાભુભાઈ વત્રવેદી એન્જી. કોલેજ , ગવ. એન્જી. કોલેજ
ત્રીકોણ બાગ થીઉપડવાનો સમય

ગવ. એન્જી. કોલેજ.થી ઉપડવાનો સમય

6:45 AM, 6:50 AM, 8:25 AM, 9:25 AM, 09:55 AM, 11:20 AM,
12:10 PM, 1:35PM, 2:17PM, 3:45PM, 4:10PM, 5:30PM, 6:25 PM,

7:30AM, 8:20AM, 9:10AM, 10:20AM, 11:10AM, 12:20PM,
1:15PM, 2:35PM, 3:05PM, 4:40PM, 5:20PM, 6:40PM

(નોંધ:7:05 PMએ મોટા મૌવા ગામ થી ઉપડશે.)

44) R57(બ) - ત્રીકોણબાગ થી ગવ. એન્જી. કોલેજ
ુ ઢવી હોલ , એસ્ટ્રોન ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ મંદીર/મહહલા કોલેજ ચોક , ઈન્દુ બાઈ
વાયા - ત્રીકોણ બાગ , માલવીયા ચોક , રામકૃષ્ણ આશ્રમ , હેમગ
મહાસતીજી ચોક , કે .કે .વી. હોલ , આત્મીય કોલેજ/સેન્રલ સ્ટ્કુ લ , હિસ્ટ્ટલ મોલ , એ.જી. સોસાયટી , એવરે સ્ટ્ટ પાકક , મોટા મૌવા , કોસ્ટ્મોપ્લેક્ષ સીનેમા ,
કણકોટ પાટીયુ, લાભુભાઈ વત્રવેદી એન્જી. કોલેજ , ગવ. એન્જી. કોલેજ
ત્રીકોણ બાગ થીઉપડવાનો સમય

ગવ. એન્જી. કોલેજ.થી ઉપડવાનો સમય

6:50 AM, 7:00AM, 7:57AM, 9:00AM, 10:00AM, 11:00AM,
11:45AM,1:15PM, 2:35PM, 3:35PM, 4:25PM, 5:10PM, 6:05PM,
8.30 PM

7:15 AM, 7:55 AM, 8:58AM, 9:55AM, 10:50AM, 11:55AM,1:05
PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 4:20PM, 5:15PM, 6:15PM,
7:15 PM

(નોંધ:9:15 PMએ મોટા મૌવા ગામ થી ઉપડશે.)
45) રાજકોટ િશકન (રનવવાર માટે જ)
વત્રકોણબાગ,રામ કૃષ્ણ આશ્રમ ,બેબી ડોલ મ્યુઝીયમ,તારામંડળ/રે સકોષક,સ્ટ્વામીનારાયણ મંહદર,ઈશ્વરીયા પાકક ,જ્યુબલ
ે ી વોટશન મ્યુલઝયમ,આલ્રેડ
હાઈસ્ટ્કુ લ,આજી ડેમ,પ્રધ્યુમન પાકક ,રામનાથ પરા મુસ્ક્તધામ,વત્રકોણબાગ
ત્રીકોણ બાગ થી ઉપડવાનો સમય
9:00 AM
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