1) R1 - ત્રીકોણ બાગથી સૌરાષ યુનીવર્સીટી
વર્ાયા - ત્રીકોણ બાગ, માલવર્ીયા ચોક, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, હેમુગઢવર્ી હોલ,એસ્ટ્રોન ચોક, સ્વર્ામીનારાયણ મં દીર/મિહલા કોલેજ ચોક, ઈન્દુબાઈ મહાસતીજ ચોક, ઇન્દીરા
સકર્કલ, પં ચાયત નગર ચોક, આકાશવર્ાણી ચોક, બીટી સવર્ાણી (કીડની)હોસ્પીટલ, સૌરાષ યુનીવર્સીટી
ત્રીકોણ બાગ થીઉપડવર્ાનો સમય
સૌરાષ યુનીવર્સીટી થી ઉપડવર્ાનો સમય
7:05AM, 7:33AM, 8:00AM, 8:30AM, 9:10AM, 7:33AM, 8:00AM, 8:30AM, 9:20AM, 9:50AM, 10:30AM,
9:55AM, 10:35AM, 11:10AM, 11:50AM, 12:35PM, 11:15AM, 12:00PM, 12:30PM, 1:10PM, 2:00PM, 2:40PM,
1:20PM, 1:55PM, 2:55PM, 3:27PM, 4:10PM, 3:30PM, 4:10PM, 4:55PM, 5:25PM, 6:05PM, 6:50PM,
4:45PM, 5:35PM, 6:10PM, 6:45PM, 7:25PM, 7:20PM, 8:00PM
7:55PM, 8:30PM, 9:05PM
(નોંધ:-8:30PM, 9:00PM, 9:35PM એ બીટી સવર્ાણી (કીડની)હોિસ્પટલ થી ઉપડશે)
2) R2 - રૈયા ગામથી પ્રદ્યુમન પાકર્ક
વર્ાયા –રૈયા ગામ, આલાપ ગ્રીન સીટી, બાલાજ પાકર્ક/સેટેલાઇટ પાકર્ક,અજંતા પાકર્ક/જનકપુરી,સાધુ વર્ાસવર્ાણી સ્કુલ,જવર્ન જ્યોત સ્કુલ, પં ચાયત નગર, ઇન્દીરા સકર્કલ,
ઈન્દુબાઈ મહાસતીજ ચોક, સ્વર્ામીનારાયણ મં દીર/મિહલા કોલેજ, કીશાનપરા ચોક, જલ્લા પં ચાયત ચોક, ધમેન્દ્રસીંહજ કોલેજ, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, માલવર્ીયા ચોક,
ત્રીકોણ બાગ, જયુબેલી બાગ, હોસ્પીટલ ચોક, પારેવર્ડી ચોક, પટેલ વર્ાડી, ચંપક નગર - પાણીનો ઘોડો, નારાયણ નગર એપ્રોચ રોડ - ગોિવર્ં દ નગર, આયર્કનગર પેડક રોડ, સેટેલાઈટ ચોક - મારુતિત નગર એપ્રોચ રોડ, ગ્રામઉધ્યોગ મં િદર પેડક, લાખેશ્વર સોસાયટી - આર.ટી.ઓ. ઓફીસ, ભગીરથ સોસાયટી, માકેટીંગ યાડર્ક,
પ્રદ્યુમન પાકર્ક,શ્રી એચ એન શુક્લા કોલેજ
રૈયા ગામ થીઉપડવર્ાનો સમય
પ્રદ્યુમન પાકર્કથી ઉપડવર્ાનો 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, 1:20PM,
2:45PM, 5:00PM, 5:55PM, 7:10PM, 8:20PM

( નોંધ :9:05 AM , 4:10 PM એશ્રી એચ એન શુક્લા કોલેજ થી ઉપડશે )
3) R3 –માધાપર ચોક થી જવર્રાજ પાકર્ક
વર્ાયા –ભિક્ત પાકર્ક, સેન્ટ્રલ વર્ેર હાઉસ, પોપટપરા, પોપટપરા સેન્ટ્રલ જેલ, જંક્શન રેલવર્ે સ્ટેશન, કોઠીકં પાઊંડ , આઈ.પી. મીશન સ્કુલ, હોસ્પીટલ ચોક, જયુબેલી
બાગ ત્રીકોણ બાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગુહ, ભિકતનગર સકર્કલ, ગુરુતકુળ, પી.ડી.એમ. કોલેજ, સ્વર્ામીનારાયણ ચોક,આનંદ બંગલા ચોક, મવર્ડી
ફાયર સ્ટેશન, ફુિલયા હનુમાન મં િદર,મવર્ડી ચોકડી, મવર્ડી ગામ,ડ્રીમ સીટી, જેટકો ચોકડી, આયર્ક લેન્ડ રેસીડે ન્સી, જવર્રાજ પાકર્ક
માધાપર ચોક થી ઉપડવર્ાનો સમય
જવર્રાજ પાકર્ક થી ઉપડવર્ાનો સમય
7:00AM, 8:35AM, 9:55AM, 11:20AM,
2:30PM, 4:05PM, 5:30PM, 6:55PM

12:55PM,

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

4) R4 - આજડેમ થી જ.આઈ.ડી.સી. મેટોડા
વર્ાયા –આજડેમ,ગવર્ર્કનમેન્ટ પોલીટેકનીક,ફીલ્ડ માશર્કલ ચોક ,સવર્ોર્કદય સોસાયટી,ઉધ્યોગ નગર,ચુનારવર્ાડ ચોક ,આર.એમ.સી. ઈસ્ટ ઝોન ઓિફસ,મનહર
પુરા/બેડીનાકા ફાયર સ્ટેશન,જલારામચોક (સંતકબીર રોડ નો ખુણો),પટેલ વર્ાડી,પારેવર્ડી ચોક,આઇ.પી.િમશન સ્કુલ,હોસ્પીટલ ચોક,જયુબેલી બાગ,ત્રીકોણ
બાગ,માલવર્ીયા ચોક ,રામકૃષ્ણ આશ્રમ,હેમુગઢવર્ી હોલ ,એસ્ટ્રોન ચોક,સ્વર્ામીનારાયણ મં િદર/મિહલા કોલેજ ચોક ,ઈન્દુબાઈ મહાસતીજ ચોક,કે.કે.વર્ી. હોલ,આત્મીય
કોલેજ/સેન્ટ્રલ સ્કુલ,િક્રિસ્ટલ મોલ, વ્રુંદાવર્ન સોસાયટી , એ.જ. સોસાયટી , એવર્રેસ્ટ પાકર્ક , મોટા મવર્ા , કોસ્મોપ્લેક િસનેમા, કણકોટ - કાલવર્ડ રોડ, વ્રુકમં દીર, ઉમા
પી.ટી.સી. કોલીજ,મુખ્ય મં ત્રી આવર્ાસ યોજના, હરીપર ગામ, વર્ી.વર્ી.પી. એન્જનીયરીંગ કોલેજ, િવર્રડા વર્ાજડી ગામ, વર્ાગુદડ, વર્ડવર્ાજડી ગામ, જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૧,
જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૨, જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩
આજડેમથીઉપડવર્ાનો સમય
જ.આઈ.ડી.સી..થી ઉપડવર્ાનો સમય
7:20AM, 8:50AM, 10:20AM, 11:57AM, 2:00PM, 7:40AM, 8:5 ૦ AM, 10:25AM, 12:00PM, 1:45PM,
3:35PM, 5:25PM
3:45PM, 5:40PM, 7:20PM
5) R5 - રૈયા ગામ થી ત્રંબા
વર્ાયા - રૈયા ગામ, આલાપ ગ્રીન સીટી, બાપા સીતારામ ચોક, રૈયા ચોકડી, હનુમાન મઢી, અલ્કાપુરી, આઝાદ ચોક, આમ્રપાલી ફાટક,કીશાનપરા ચોક, જલ્લા
પં ચાયત ચોક, ફુલછાબ ચોક, ચીત્રલેખા ચોક, લીમડા ચોક, ત્રીકોણ બાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગુહ, ભિકતનગર સકર્કલ, શેઠ હાઇસ્કુલ, કોઠારીયા
કોલોની, સોરઠીયા વર્ાડી સકર્કલ, જંગલેશ્વર ક્રિોસીંગ/બાપુનગર, આજ G.I.D.C., ફીલ્ડ માશર્કલ ચોક, ગવર્ર્કનમેન્ટ પોલીટેકનીક, આજડેમ, મહીકા પાટીયુ, કાળીપોટ,
આર કે યુિન, ત્રંબા
રૈયા ગામ થીઉપડવર્ાનો સમય
ત્રંબા થી ઉપડવર્ાનો સમય
6:55 AM,7:10 AM, 9:05 AM, 10:56 AM, 12:41 PM, 8:05AM, 9:05 AM, 10:56 AM, 12:45 PM, 2:25 PM,
2:26 PM, 4:11 PM, 5:56 PM
4:20 PM, 5:56 PM, 7:41 PM

6) R6 -ત્રંબા ગામથી સંતોષીનગર
વર્ાયા - ત્રંબા ગામ, ભરાડ એન્જનીયરીંગ કોલેજ, આર કે યુિનવર્સીટી, કાળીપાટ, િક્રિષ્ના ઈન્ટરનેશનલ સ્કુલ, ઠેબચડા - મહીકા પાટીયુ, આરતી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા,
માનસરોવર્ર સોસાયટી,આજડેમચોકડી, ગવર્ર્કનમેન્ટ પોલીટેકનીક, ફીલ્ડ માશર્કલ ચોક, આજ G.I.D.C., જંગલેશ્વર ક્રિોસીંગ/બાપુનગર, સોરઠીયા વર્ાડી સકર્કલ, કોઠારીયા
કોલોની, શેઠ હાઇસ્કુલ, ભિકતનગર સકર્કલ, કડવર્ીબાઈ સ્કુલ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, ત્રીકોણ બાગ, જયુબેલી બાગ, હોસ્પીટલ ચોક,આઇ.પી.મીશન સ્કુલ,જંક્શન રેલવર્ે
સ્ટેશન, પોપટપરા સેન્ટ્રલ જેલ, પોપટપરા, સેન્ટ્રલ વર્ેર હાઉસ, રેલનગર, સંતોષીનગર, સંતોષીનગર રેલ્વર્ે ક્રિોસીગ
ત્રંબા ગામ થીઉપડવર્ાનો સમય
સંતોષીનગર થી ઉપડવર્ાનો 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, 6:10 PM, 4:35 PM, 8:00 PM,

8:24 PM
( નોંધ : 6:50AM, 7:10 AM , 8:40 AM,10:45 AM,12:50 PM,7:00 PM

આજડેમથી ઉપડશે)

7) R7 -ભિકતનગરસકર્કલ થી બજરંગવર્ાડી સકર્કલ
વર્ાયા -ભિકતનગર સકર્કલ , કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગ્રુહ , આયર્કસમાજ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ,ત્રીકોણ બાગ, લીમડા ચોક, ચીત્રલેખા ચોક, ફુલછાબ ચોક, જલ્લા પં ચાયત
ચોક, કીશાનપરા ચોક, આમ્રપાલીફાટ્ક,આઝાદ ચોક, અલ્કાપુરી, હનુમાન મઢી, બ્રહ સમાજ,રૈયા ચોકડી, નાણાવર્ટી ચોક,રામાપીર ચોકડી, જવર્ં તીકા મેઇન રોડ
ક્રિોસીંગ,લાખનો બંગલો,પુિનતનગર, બજરંગવર્ાડી સકર્કલ
ભિકતનગર સકર્કલ થીઉપડવર્ાનો સમય
બજરંગવર્ાડી સકર્કલ થીઉપડવર્ાનો સમય
7:00 AM, 7:50AM, 8:40AM, 9:20AM, 10:20AM, 7:00AM, 7:35AM, 8:40 AM, 9:30AM, 10:10AM,
11:10AM, 12:05PM,12:50PM, 1:50PM, 2:50PM, 11:10AM, 12:00 PM,12:50PM, 1:50PM, 2:50PM,
3:50PM, 4:35PM, 5:40PM, 6:25PM, 7:20PM, 8:15PM
3:50PM, 4:35PM, 5:40PM, 6:25PM, 7:20 PM,8:15PM,
9:00PM
8) R8 - મવર્ડી ગામ થી ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી
વર્ાયા–લાભુભાઈ એંજનીયરીગ કોલેજ,ગવર્. એંજનીયરીગ કોલેજ, જેટકો ચોકડી, ડ્રીમ સીટી,મવર્ડી ગામ, બાપાસીતારામ ચોક, મવર્ડી ચોક,ફુલીયા હનુમાન
મં િદર,મવર્ડી ફાયર સ્ટેશન, આનંદ બંગલા ચોક, મક્ક્મ ચોક, કડવર્ીબાઈ સ્કુલ, આયર્કસમાજ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, િત્રકોણબાગ, જયુબેલી બાગ, હોસ્પીટલ ચોક,
આઈ.પી. મીશન સ્કુલ, પારેવર્ડી ચોક, રણછોડદાસ આશ્રમ, ગુરૂદે વર્ પાકર્ક, મારૂતીનગર ૫૦ ફુટ રોડ ચોક, ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી
મવર્ડી ગામથીઉપડવર્ાનો સમય
ગ્રીનલેન્ડ ચોકડીથી ઉપડવર્ાનો સમય
8:25AM, 9:05AM, 10:15AM, 11:00AM, 11:50AM, 6:50 AM, 7:00AM, 8:30AM, 9:15AM, 9:45AM,
1:00PM, 2:10PM, 4:05PM, 5:40PM, 6:45PM, 7:40PM 11:00AM, 12:00PM, 1:10PM, 2:00PM, 3:00PM,
4:00PM, 4:45PM, 6:00PM, 6:30PM, 7:45PM
( નોંધ :7:40 AM , 2:25 PM,3:10 AM,5:10 PM લાભુભાઈ એંજનીયરીગ કોલેજથી ઉપડશે )
9) R9 - સૌરાષ યુનીવર્સીટી થી અપીત એન્જ. કોલેજ(હડાળા ગામ)
વર્ાયા – સૌરાષ યુનીવર્સીટી, સરીતા િવર્હાર, એ.જ. સોસાયટી, િક્રિસ્ટલ મોલ, કે.કે.વર્ી. હોલ, ઈન્દુબાઈ મહાસતીજ ચોક, િકશાનપરા ચોક, જલ્લા પં ચાયત ચોક,
રામકુષ્ણ આશ્રામ, માલવર્ીયા ચોક, ત્રીકોણ બાગ, જયુબેલી બાગ, હોસ્પીટલ ચોક, રૂડા ઓિફસ, સ્પેશ્યલ સ્કુલ ફોર બોયઝ, ભોમેશ્વર, રેલ્વર્ે કોલોની, બજરંગવર્ાડી,
વર્ાંકાનેર સોસાયટી, ગાયત્રીધામ, વર્ોરા સોસાયટી, માધાપર ચોક, મનહર પુરા(૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ), િક્રિષ્ના બંગલોઝ-૩(સાધુવર્ાસવર્ાણી કુજ
ં રોડ ક્રિોસીગ), આસ્થા
સાંગ્રીલા, મુખ્ય મં ત્રી આવર્ાસ યોજના ક્વર્ાટર, ૧૫૦ ફુટ જામનગર રોડ ક્રિોસીંગ, બેડી, બેડી માકેટીંગ યાડર્ક, મારવર્ાડી કોલેજ, આઈ.ઓ.સી., ગૌરીદળ, રતનપર
ટેલીફોન એંક્શચેંજ, રતનપર ગામ, રતનપર (રામજ મં િદર), દશર્કન એન્જ. કોલેજ, અપીત એન્જ. કોલેજ(હડાળા ગામ)
સૌરાષ યુનીવર્સીટી થી ઉપડવર્ાનો સમય
અપીત એન્જ. કોલેજ(હડાળા ગામ)
6:30 AM, 7:45 AM, 10:00 AM, 11:35 AM, 1:20 PM, 4:05 PM
8:15 AM, 9:50 AM, 11:45 AM, 1:50 PM, 4:15 PM
(5:35 PM એ રતનપર રામજ મં િદર થી ઉપડવર્ુ)
10) R11 ત્રીકોણ બાગ થી શાપર વર્ેરાવર્ળ
વર્ાયા – ત્રીકોણ બાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, બોમ્બે હોટલ, મક્ક્મ ચોક ,પી.ડી.એમ કોલેજ, રાજશ્રી ઓટો, પં ચશીલ સોસાયટી, એસ.ટી. વર્કર્કશોપ,પી એન્ડ ટી
કોલોની/ગીતાનગર,ગોંડલ ચોકડી, કોઠારીયા સોલ્વર્ટ ,એવર્ી. જશાની ટી.બી. હોસ્પીટલ, ખોખડદળ, આસ્થા ગ્રીન સીટી,પારડી ગામ,,શીતળામાતાજ નુ મં િદર,મારૂતી
નગર (સવર્ોર્કદય હાઉસીંગ સોસાયટી),શાપર વર્ેરાવર્ળ

11)

ત્રીકોણ બાગથી ઉપડવર્ાનો સમય

શાપર વર્ેરાવર્ળ.થી ઉપડવર્ાનો સમય

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

6:50 AM, 8:40 AM, 9:20 AM, 10:20 AM, 11:20 AM,
12:40 PM, 4:30 PM, 5:05 PM, 6:45 PM

R13 - કોઠારીયા ચોકડી થી સંતોષીનગર
વર્ાયા -કોઠારીયા ચોકડી, હુડકો પોલીસ ચોકી, ગોંિવર્દનગર, ઘનશ્યામ નગર/નંદા હોલ, દે વર્પરા, નીલકં ઠ સીનેમા, ૫૦ ફુટ રોડ ક્રિોંસીંગ, સોરઠીયા વર્ાડી સકર્કલ,
કોઠારીયા કોલોની, શેઠ હાઇસ્કુલ, ભિકતનગર સકર્કલ, કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગુહ, આયર્કસમાજ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, ત્રીકોણ બાગ, જયુબેલી બાગ, હોસ્પીટલ ચોક,
આઈ.પી. મીશન સ્કુલ, કોઠીકં પાઊંડ, જંક્શન રેલવર્ે સ્ટેશન, પોપટપરા સેન્ટ્રલ જેલ, પોપટપરા, સેન્ટ્રલ વર્ેર હાઉસ, રેલનગર, સંતોષીનગર
કોઠારીયા ચોકડીથીઉપડવર્ાનો સમય

સંતોષીનગરથી ઉપડવર્ાનો સમય

7:35AM, 8:33AM, 9:37AM, 10:40AM, 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, 9:40PM

12) R14 – કોઠારીયા ગામ થી નવર્ાગામ
વર્ાયા- કોઠારીયા ગામ, કોઠારીયા હાઉસીંગ, રણુજા મં દીર, કોઠારીયા ચોકડી, હુડકો પોલીસ ચોકી, ગોંિવર્દનગર,ઘનશ્યામ નગર/નંદા હોલ, દે વર્પરા, નીલકં ઠ સીનેમા,
સોરઠીયા વર્ાડી સકર્કલ, ગુંદાવર્ાડી પોિલસ ચોકી, આશાપુરા મં દીર, િદવર્ાનપરા પોલીસ ચોકી, બાલાજ હનુમાન, ત્રીકોણ બાગ, જયુબેલી બાગ, હોસ્પીટલ ચોક,
આઇ.પી.મીશન સ્કુલ,પારેવર્ડી ચોક, રણછોડદાસ આશ્રમ, મારૂતી નગર ૫૦ ફુટ રોડ ચોક, ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી, કુવર્ાડવર્ા પોલીસ ચોકી, નવર્ાગામ
કોઠારીયા ગામ થીઉપડવર્ાનો સમય
નવર્ાગામ.થી ઉપડવર્ાનો સમય

8:15AM, 9:20AM, 10:20AM,
4:20PM, 5:20PM,7:10PM

12:25PM,

3:15PM,

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

7:15AM,8:10AM,
9:15AM,
10:20AM,
12:30PM, 1:45PM, 3:05PM, 4:07PM, 5:10PM,
7:15PM, 8:30PM
(11:15 AM & 6:15 AM આણં દપર ગામ થી ઉપડવર્ું)

13) R15 - કોઠારીયા ચોકડી થી જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩
વર્ાયા - કોઠારીયા ચોકડી, હુડકો પોલીસ ચોકી, ઘનશ્યામ નગર/નંદા હોલ, દે વર્પરા, નીલકં ઠ સીનેમા, સોરઠીયા વર્ાડી સકર્કલ, કોઠારીયા કોલોની, શેઠ હાઇસ્કુલ,
ભિકતનગર સકર્કલ, કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગુહ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, ત્રીકોણ બાગ, માલવર્ીયા ચોક, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, હેમુગઢવર્ી હોલ, એસ્ટ્રોન ચોક, સ્વર્ામીનારાયણ
મં િદર/મિહલા કોલેજ ચોક, ઈન્દુબાઈ મહાસતીજ ચોક, વર્ોકહાડર્ક હોસ્પીટલ, કે.કે.વર્ી. હોલ, આત્મીય કોલેજ/સેન્ટ્રલ સ્કુલ, િક્રિસ્ટલ મોલ, વ્રુંદાવર્ન સોસાયટી, એ.જ.
સોસાયટી, એવર્રેસ્ટ પાકર્ક, મોટા મવર્ા, રંગોલી પાકર્ક (લક્ષ્મી ઢોળો), કોસ્મોપ્લેક િસનેમા, કણકોટ - કાલવર્ડ રોડ, વ્રુકમં દીર, ઉમા પી.ટી.સી. કોલીજ, હરીપર ગામ,
વર્ી.વર્ી.પી. એન્જનીયરીંગ કોલેજ, િવર્રડા વર્ાજડી ગામ, વર્ાગુદડ, વર્ડવર્ાજડી ગામ, જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૧, જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૨, જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩
કોઠારીયા ચોકડીથીઉપડવર્ાનો સમય
જ.આઈ.ડી.સીથી ઉપડવર્ાનો 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

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

14) R16 – કોઠારીયા ગામ થી સૌરાષ યુની.
વર્ાયા- કોઠારીયા ગામ, કોઠારીયા હાઉસીંગ, રણુજા મં દીર, કોઠારીયા ચોકડી, હુડકો પોલીસ ચોકી, ઘનશ્યામ નગર/નંદા હોલ, દે વર્પરા, નીલકં ઠ સીનેમા, સોરઠીયા
વર્ાડી સકર્કલ, કોઠારીયા કોલોની, શેઠ હાઇસ્કુલ, ભિકતનગર સકર્કલ, કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગુહ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, ત્રીકોણ બાગ, લીમડા ચોક, ચીત્રલેખા ચોક,
ફુલછાબ ચોક, જલ્લા પં ચાયત ચોક, કીશાનપરા ચોક, સ્વર્ામીનારાયણ મં દીર/મિહલાકોલેજ ચોક, ઈન્દુબાઈ મહાસતીજ ચોક, કે.કે.વર્ી. હોલ, આત્મીય કોલેજ/સેન્ટ્રલ
સ્કુલ, િક્રિસ્ટલ મોલ, વ્રુંદાવર્ન સોસાયટી, એ.જ. સોસાયટી, શાંિત નીકેતન કોલેજ (પુષ્કર ધામ), બીટી સવર્ાણી (કીડની)હોસ્પીટલ, સૌરાષ યુનીવર્સીટી
કોઠારીયા ગામ થીઉપડવર્ાનો સમય
સૌરાષ યુની.થી ઉપડવર્ાનો સમય
6:45AM, 7:44AM, 8:58AM, 10:10AM, 11:26AM, 6:45AM, 7:50AM, 8:58AM, 10:10AM, 11:35AM,
12:40PM, 2:14PM, 3:23PM, 4:52PM, 6:06PM, 7:20PM, 12:40PM, 2:10PM, 3:25PM, 4:55PM, 6:06PM
8:20PM
(નોંધ:-7:16 PM, 8:30 PM બીટી સવર્ાણી (કીડની)હોસ્પીટલથી ઉપડશે.)
15) R17 - સૌરાષ યુિનવર્સીટી થી ત્રંબા ગામ
વર્ાયા -સૌરાષ યુિનવર્સીટી, બીટી સવર્ાણી (િકડની) હોસ્પીટલ, શીવર્ શિક્તકોલોની, આકાશવર્ાણી ચોક, જવર્નજ્યોત સ્કુલ, પં ચાયત નગર ચોક, ઇન્દીરા સકર્કલ,
ઈન્દુબાઈ મહાસતીજ ચોક, સ્વર્ામીનારાયણ મં િદર/મિહલા કોલેજ ચોક, એસ્ટ્રોન ચોક, હેમુગઢવર્ી હોલ, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, માલવર્ીયા ચોક, િત્રકોણબાગ, એસ.ટી.બસ
સ્ટેન્ડ, આયર્કસમાજ, કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગ્રુહ, ભિકતનગર સકર્કલ, શેઠ હાઇસ્કુલ, કોઠારીયા કોલોની, સોરઠીયા વર્ાડી સકર્કલ, જંગલેશ્વર ક્રિોસીંગ/બાપુનગર, સત્યમ પાકર્ક,
આજ G.I.D.C., ફીલ્ડ માશર્કલ ચોક, ગવર્ર્કમેન્ટ પોલીટેકનીક, આજડેમ, માનસરોવર્ર સોસાયટી, આરતી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા, ઠેબચડા - મહીકા પાટીયુ, િક્રિષ્ના
ઈન્ટરનેશનલ સ્કુલ, કાળીપાટ, આર કે યુિનવર્સીટી, ભરાડ એન્જનીયરીંગ કોલેજ, ત્રંબા ગામ
ત્રંબા ગામથીઉપડવર્ાનો સમય
સૌરાષ યુની.થી ઉપડવર્ાનો સમય
8:50AM, 11:25 AM, 12:10 PM, 2:50 PM,
6:50 AM, 6:55 AM, 9:00 AM, 10:20 AM, 1:05 PM,
1:35 PM, 4:20 PM, 4:35 PM, 7:00 PM
( નોંધ :5:35 PM,7:55 PM,8:20 PM આજડેમથી ઉપડશે.)
(નોંધ:3:05PM, 5:35PM એ આર.કે. કોલેજ થી ઉપડશે.)
16) R18 - આજ ડેમ થી જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩
વર્ાયા-આજડેમ, ગવર્ર્કનમેન્ટ પોલીટેકનીક, ફીલ્ડ માશર્કલ ચોક, આજ G.I.D.C., જંગલેશ્વર ક્રિોસીંગ/બાપુનગર, સોરઠીયા વર્ાડી સકર્કલ, કોઠારીયા કોલોની, શેઠ
હાઇસ્કુલ, ભિકતનગર સકર્કલ, કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગુહ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, ત્રીકોણ બાગ, માલવર્ીયા ચોક, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, ધમેન્દ્રસીંહજ કોલેજ, જલ્લા પં ચાયત
ચોક, કીશાનપરા ચોક, સ્વર્ામીનારાયણ મં દીર/મિહલા કોલેજ ચોક, ઈન્દુબાઈ મહાસતીજ ચોક, કે.કે.વર્ી. હોલ, આત્મીય કોલેજ/સેન્ટ્રલ સ્કુલ, િક્રિસ્ટલ મોલ, વ્રુંદાવર્ન
સોસાયટી, એ.જ. સોસાયટી, એવર્રેસ્ટ પાકર્ક, મોટા મૌવર્ા, કોસ્મોપ્લેક સીનેમા, કણકોટ પાટીયુ, વ્રુકમં દીર, ઉમા પી.ટી.સી. કોલીજ, હરીપર ગામ, વર્ી.વર્ી.પી.
એન્જનીયરીંગ કોલેજ,િવર્રડા વર્ાજડી ગામ,વર્ાગુદડ, વર્ડવર્ાજડી ગામ, જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૧, જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૨, જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩
આજડેમથીઉપડવર્ાનો સમય
જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩.થી ઉપડવર્ાનો સમય
6:50AM, 8:25AM,10:00AM, 11:35AM, 1:00AM, 6:45AM, 8:32AM,10:15AM, 11:45AM, 1:30PM,
3:00PM, 4:35PM, 6:30PM
3:00PM, 4:50PM, 6:35PM,8:15PM
( નોંધ જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩.થી 1:30PM થી તકસીલા એંજનીયરીગ કોલેજ જાવર્ું અને 1:50 PM એ ઉપડવર્ું)
17) R19- વર્ાવર્ડી ગામ થી 131 સ્લમ ક્વર્ાટર
વર્ાયા-વર્ાવર્ડી ગામ, ગૌતમ બુધ્ધ નગર, પુનીતનગર,ગીતાનગર, એસ.ટી. વર્કર્કશોપ, પં ચશીલ સોસાયટી, પી.ડી.એમ કોલેજ, મક્ક્મ ચોક, બોમ્બે હોટલ, માલવર્ીયા ચોક,
ત્રીકોણ બાગ, જયુબેલી બાગ, હોસ્પીટલ ચોક, આઈ.પી. મીશનસ્કુલ, કોઠીકં પાઊંડ,જંક્શન રેલવર્ે સ્ટેશન,હં સરાજ નગર,રેફ્યુજ કોલોની,ઝુલેલાલમં િદર, 131 સ્લમ
ક્વર્ાટર
પુનીતનગરથીઉપડવર્ાનો 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

131 સ્લમ ક્વર્ાટરથી ઉપડવર્ાનો સમય
7:40AM, 8:25AM, 9:20AM, 10:30AM, 11:00AM,
11:55AM, 1:05PM, 1:40PM, 2:25PM, 4:55PM,
5:55PM, 6:35PM, 7:20PM, 8:10PM

18) R20 - ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ થી શાપર વર્ેરાવર્ળ
વર્ાયા -ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ, ઘંટેશ્વર ગામ, ઘંટેશ્વર પાકર્ક, સૈનીક સોસાયટી, શેઠનગર, માધાપર ગામ, માધાપર ચોક, વર્ોરા સોસાયટી, ગાયત્રીધામ, વર્ાંકાનેર
સોસાયટી, બજરંગવર્ાડી, રેલ્વર્ે કોલોની, ભોમેશ્વર, સ્પેશ્યલ સ્કુલ ફોર બોયઝ, રૂડા ઓિફસ, હોસ્પીટલ ચોક, જયુબેલી બાગ, િત્રકોણબાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ,
આયર્કસમાજ, કડવર્ીબાઈ સ્કુલ, મક્ક્મ ચોક, પી.ડી.એમ કોલેજ, પં ચશીલ સોસાયટી, એસ.ટી. વર્કર્કશોપ, પી એન્ડ ટી કોલોની/ગીતાનગર, ગોંડલ ચોકડી, કોઠારીયા

સોલવર્ન્ટ,ખોખડદળ,એવર્ી. જશાની ટી.બી. હોસ્પીટલ, આસ્થા ગ્રીન સીટી, પારડી ગામ, શીતળામાતાજ નુ મં િદર, મારૂતી નગર (સવર્ોર્કદય હાઉસીંગ સોસાયટી), શાપર
વર્ેરાવર્ળ
ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પથીઉપડવર્ાનો સમય
શાપર વર્ેરાવર્ળથી ઉપડવર્ાનો સમય
7:35AM, 9:15AM, 11:10AM, 3:30PM, 6:05PM

8:00AM, 9:35AM, 11:40AM, 1:45 PM,
8:15PM

6:15PM,

19) R21 ત્રીકોણબાગ થી શાિન્તિનકેતન એવર્ન્યુ (રૈયા ગામ)
વર્ાયા-ત્રીકોણબાગ, જ્યુબેલીબાગ, ચોધરી હાઈસ્કુલ, શારદાબાગ, બહુમાળી ભવર્ન, પોલીસ હેડક્વર્ાટર, ગીત ગુજર્કરી ક્રિોસીંગ, સંક્લપ િસધ્ધપાકર્ક, િસચાઈ નગર, હનુમાન
મઢી, બ્રહમસમાજ, રૈયા ચોકડી, નાણાવર્ટી ચોક, શ્રી ધમેશ્વર માગર્ક ચોક, શાંિતિનકેતન પાકર્ક, રામેશ્વર ચોક, િવર્ધુતનગર, લાશધારા પાકર્ક,અમ્રુત પાકર્ક મેઈન
રોડ,ગંજાનંદ ચોક,જે કે પાકર્ક (રૈયા ગામ)
ત્રીકોણબાગ થી ઉપડવર્ાનો સમય
જે.કે.ચોક(રૈયા ગામ) થી ઉપડવર્ાનો સમય
7:00 AM, 7:30 AM, 8:10 AM, 9:05 AM, 9:30 AM, 6:25 AM, 7:45 AM, 8:35 AM, 8:50AM, 9:40 AM,
10:10 AM, 10:50 AM, 11:30 AM, 12:10 PM, 12:50 10:10 AM, 10:50 AM, 11:30 AM, 12:10 PM, 12:50
PM, 1:45 PM, 2:50 PM, 3:50 PM, 4:50 PM, 5:30 PM, PM, 1:50 PM, 2:50 PM, 3:50 PM, 4:50 PM, 5:30 PM,
6:10 PM, 6:50 PM, 7:30 PM
6:10 PM, 6:50 PM, 7:30 PM
(6:25 AM અને 12:10 PM એ શાિન્તિનકેતન એવર્ન્યુ થી ઉપડતી બસને સંજયભાઈ કોલેજ જાય છે.અને 7:30 AM અને 1:45 PM એ સંજયભાઈ કોલેજ થી ઉપડે
છે.)
20) R-23 મવર્ડી ગામ થી પ્રદ્યુમન પાકર્ક
વર્ાયા -મવર્ડી ગામ, બાપાસીતારામ ચોક, મવર્ડી ચોક, ફુલીયા હનુમાન મં િદર, મવર્ડી ફાયર સ્ટેશન, સંત ભોજારામ રોડ ક્રિોસીગ, મધુરનગર, સુયર્કમુિખ હનુમાન ચોક,
ચંદ્રેશવર્ાડી ચોક, ગૌતમ નગર, અમીન માગર્ક અકર માગર્ક ક્રિોસીગ, સ્વર્ામીનારાયણ મં િદર/મિહલા કોલેજ ચોક, િકશાનપરા ચોક, જલ્લા પં ચાયત ચોક, ફુલછાબ ચોક,
િચત્રલેખા ચોક, લીમડા ચોક, િત્રકોણબાગ, જયુબેલી બાગ, હોસ્પીટલ ચોક, પારેવર્ડી ચોક, પટેલ વર્ાડી, જલારામ ચોક - સંત કબીર રોડ ખુણો, સરદાર વર્લ્લભાઈ
િવર્ધ્યાલય, ગોિવર્ં ન્દ બાગ, ગઢીયા નગર, દુધેશ્વર મહાદે વર્, માકેટીંગ યાડર્ક, પ્રદ્યુમન પાકર્ક,એચ. એન.શુક્લા કોલેજ
મવર્ડી ગામ થીઉપડવર્ાનો સમયરૂટ
પ્રદ્યુમન પાકર્ક થીઉપડવર્ાનો સમયરૂટ
7:05AM, 8:05AM,9:15AM, 10:30AM, 11:45AM, 1:15PM,
2:30PM, 3:35 PM, 5:00PM, 6:10PM, 7:15PM, 8:15PM

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

2:30PM,

( નોંધ : 9:25 AM,1:05PM, 4:50 PM એચ. એન.શુક્લા કોલેજથી ઉપડશે )
21) R24 – ત્રીકોણબાગ થી જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩
વર્ાયા- ત્રીકોણ બાગ, માલવર્ીયા ચોક, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, ધમેન્દ્રસીંહજ કોલેજ, જલ્લા પં ચાયત ચોક, કીશાનપરા ચોક, સ્વર્ામીનારાયણ મં દીર/મિહલા કોલેજ ચોક,
ઈન્દુબાઈ મહાસતીજ ચોક, કે.કે.વર્ી. હોલ, આત્મીય કોલેજ/સેન્ટ્રલ સ્કુલ, િક્રિસ્ટલ મોલ, વ્રુંદાવર્ન સોસાયટી, એ.જ. સોસાયટી, એવર્રેસ્ટ પાકર્ક, મોટા મૌવર્ા, કોસ્મોપ્લેક
સીનેમા, કણકોટ પાટીયુ, વ્રુકમં દીર, ઉમા પી.ટી.સી. કોલીજ, હરીપર ગામ, વર્ી.વર્ી.પી. એન્જનીયરીંગ કોલેજ,િવર્રડા વર્ાજડી ગામ,વર્ાગુદડ, વર્ડવર્ાજડી ગામ,
જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૧, જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૨, જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩
ત્રીકોણ બાગ થીઉપડવર્ાનો સમય
જ.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩.થી ઉપડવર્ાનો સમય
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

11:20AM, 12:34PM, 3:15 PM, 8:40PM

( નોંધ : 7:55 AM, 2:00 PM & 2:05 AM, 4.00 PM તકસીલા એંજનીયરીગ કોલેજથી ઉપડશે )
( નોંધ : 9:12 AM, 9:55 AM, 5:15 PM,6:15 PM મેટોડા ગામ થીઉપડશે )
22) R25 –131 સ્લમ ક્વર્ાટર થી જવર્રાજ પાકર્ક
વર્ાયા –ઝુલેલાલ મં િદર,રેફ્યુજ કોલોની,હં સરાજ નગર,જંક્શન રેલવર્ે સ્ટેશન, કોઠીકં પાઊંડ , આઈ.પી. મીશન સ્કુલ, હોસ્પીટલ ચોક, જયુબેલી બાગ,ત્રીકોણ બાગ,
માલવર્ીયા ચોક, રામકૃષ્ન આશ્રમ, હેમુગઢવર્ી હોલ, એસ્ટ્રોન ચોક, અમીન માગર્ક અકર માગર્ક ક્રિોસીગ, અમીન માગર્ક સીવર્ીક સેન્ટર, એસ્ટ્રોન સોસા., સુયર્કમૂખી હનુમાન
ચોક, નાના મૌવર્ા ચોક, શાસ્ત્રીનગર, વર્ૃદાવર્ન રોડ ક્રિોસીગ, ઓમ રેસીડે ન્સી, ગોવર્ાણી હોસ્ટેલ,અંિબકા ટાઉનશીપ,જવર્રાજ પાકર્ક
131 સ્લમ ક્વર્ાટર થી ઉપડવર્ાનો સમય
જવર્રાજ પાકર્ક.થી ઉપડવર્ાનો સમય
6:45AM, 8:00AM, 8:55AM, 9:50AM, 10:45AM, 7:10AM, 8:00AM, 8:55AM, 10:00AM, 10:45AM,
11:40AM, 12:45PM, 2:00PM, 4:15PM, 5:15PM, 11:40AM, 12:45PM, 3:20PM, 4:20PM, 5:15PM,
6:10PM, 7:05PM, 8:00PM, 9:20PM
6:10PM, 7:05PM, 8:05PM
23) R26 વર્ાવર્ડી ગામ થી ૫૩ ક્વર્ાટર/પોપટપરા
વર્ાયા: વર્ાવર્ડી ગામ, પુિનત નગર (જેટકો ૬૬ કે.વર્ી.એ.),જોગરાણા ચોક,ડો. આં બેડકર ચોક,ગોકુલનગર એપ્રોચ (િનરવર્ મ્પ્લેક),ગોકુલધામ,પં ચશીલ સોસાયટી
એપ્રોચ રોડ (ડાલીબાઈ હોસ્ટેલ),ગુરૂપ્રસાદ ચોક,સ્વર્ામીનારાયણ ચોક,અંબાજ કડવર્ા પ્લોટપી.ડી.એમ. કોલેજ,જસાણી સ્કુલ ,ગોપાલનગર ચોરો,ગુરુતકુળ,કડવર્ીબાઈ
સ્કુલ,આયર્કસમાજ ,એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ,િત્રકોણબાગ,જયુબેલી બાગ,હોસ્પીટલ ચોક,આઈ.પી. મીશન સ્કુલ,કોઠીકં પાઊંડ ,જંક્શન રેલવર્ે સ્ટેશન, જંક્શન રેલવર્ે પોલીસ
સ્ટેશન, સેંટલ જેલ, ૫૩ ક્વર્ાટર/પોપટપરા
વર્ાવર્ડી ગામ થી ઉપડવર્ાનો સમય
૫૩ ક્વર્ાટર/પોપટપરાથી ઉપડવર્ાનો સમય
6:45 AM, 7:00 AM, 7:55 AM, 08:35 AM, 9:25 AM,
7:15 AM, 8:00AM, 8:40 AM, 9:20AM, 10:15 AM,10:55
10:05 AM, 11:05 AM, 11:40 AM , 12:50 PM, 2:00PM,
AM, 11:55 PM,12:30 PM, 2:00 PM, 3:15 PM, 4:15 PM,
3:20 PM, 4:10 PM, 5:05 PM, 06:05 PM, 6:45 PM
5:15 PM, 5:55 PM, 6:55 PM, 7:35 PM

24) R27 િત્રકોણબાગ થી રૈયાધાર સ્લમ ક્વર્ાટર
વર્ાયા:િત્રકોણબાગ,લીમડા ચોક,િચત્રલેખા ચોક ,ફુલછાબ ચોક,જલ્લા પં ચાયત ચોક,િકશાનપરા ચોક,આમ્રપાલી ફાટક,આઝાદ ચોક,અલ્કાપુરી,હનુમાન
મઢી,બ્રહમસમાજ,રૈયા ચોકડી,નાણાવર્ટી ચોક,રામાપીર ચોકડી,બ્રહમસમાજ,રૈયા ચોકડી,નાણાવર્ટી ચોક,રામાપીર ચોકડી,ધરમનગર,રૈયાધાર સ્લમ
િત્રકોણબાગ થીઉપડવર્ાનો સમય
રૈયાધાર સ્લમ થી ઉપડવર્ાનો 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,12:25 PM,1:05
PM, 1:40 PM,2:40PM, 3:15 PM,3:55 PM,4:30
PM,5:15 PM,6:00 PM, 6:25PM, 7:05PM, 7:45PM

25) R28 ગુજરાત હાઉસીંગ ક્વર્ાટર થી જવર્રાજપાકર્ક
વર્ાયા:ગુજરાત હાઉસીંગ બોડર્ક ક્વર્ાટ્ટર,વર્ીમાનું દવર્ાખાનું,રાજકોટ ડેરી ,ચુનારવર્ાડ ચોક રામનાથ પરા (બી ડીવર્ીઝન પોિલસ સ્ટેશન) ,જલ્લા ગાડર્કન ચોક,ગુંદાવર્ાડી
પોિલસ ચોકી,એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ,િત્રકોણબાગ ,માલવર્ીયા ચોક,રામકૃષ્ણ આશ્રમ,હેમુગઢવર્ી હોલ,એસ્ટ્રોન ચોક,સ્વર્ામીનારાયણ મં િદર/મિહલા કોલેજ ચોક ,ઈન્દુબાઈ
મહાસતીજ ચોક,વર્ોકહાડર્ક હોસ્પીટલ,કે.કે.વર્ી. હોલ,આત્મીય કોલેજ/સેન્ટ્રલ સ્કુલ,સ્વર્ાતી સોસાયટી ,સત્યસાંઈ હોિશ્પટલ,આલાપ હેરીટેજ,ફુલવર્ાડી પાકર્ક,સત્યસાંઈ રોડ
ક્રિોસીંગ,શાસ્ત્રીનગર ,અલય પાકર્ક,વર્ૃદાવર્ન રોડ ક્રિોસીગ ,ઓમ રેસીડેન્સી,ગોવર્ાણી હોસ્ટેલ ,અંિબકા ટાઉનશીપ,જવર્રાજ પાકર્ક
ગુજરાત હાઉસીંગ બોડર્ક ક્વર્ાટ્ટર થીઉપડવર્ાનો સમય
6:50AM, 7:35AM, 8:35 AM,9:27AM, 10:25AM,11:25
AM,1:05 PM,2:50PM,3:50 PM,4:50 PM,5:45 PM,7:30 PM

જવર્રાજ પાકર્ક થી ઉપડવર્ાનો સમય
6:40AM, 7:35AM, 8:25AM,9:30AM,
10:30AM,11:25 AM,1:05 PM,2:45 PM,3:50
PM,4:50 PM,5:55 PM,7:35 PM

26) R30 –31 ત્રીકોણ બાગથી ત્રીકોણ બાગ સક્યુર્કલર – ૭
વર્ાયા - ત્રીકોણ બાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, આયર્ક સમાજ,કડવર્ીબાઈ સ્કુલ, ભિકતનગર સકર્કલ, જલારામ ચોક (ગાયત્રીનગર રોડ), જવર્રાજ હોિસ્પટલ, િત્રશુલ
ચોક,પીપળીયા હોલ/ભિક્ત હોલ, બાબરીયા કોલોની, આિહર ચોક, શ્યામ હોલ,પટેલ ચોક, ન્યુ સુભાષનગર,ઘનશ્યામ નગર/નંદા હોલ, રઘુવર્ંશી સોસ.,પીપળીયા
હોલ/ભિક્ત હોલ, વર્ાલકેશ્વર,જલ્જત હોલ, શેઠ હાઇસ્કુલ, ભિકતનગર સકર્કલ, કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગુહ, આયર્ક સમાજ,એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, ત્રીકોણ બાગ
ત્રીકોણ બાગથીઉપડવર્ાનો સમય
6:55AM, 7:40AM, 8:30 AM, 9:15 AM, 10:05AM, 7:20AM, 8:00AM, 8:45AM, 9:40AM, 10:25AM,
11:00AM, 11:55AM, 12:50PM, 2:00PM, 3:10PM, 4:10PM, 11:20 AM, 1:10 PM, 2:20PM, 4:20 PM, 5:10PM,
4:50PM, 5:40PM, 6:30PM, 7:25PM, 8:20PM
6:00PM, 6:50PM, 7:45PM, 8:40PM

27) R32 - પરસાણાનગર થી ત્રંબા ગામ
વર્ાયા –પરસાણાનગર, પરસાણાનગર મેઇન રોડ, પરસાણાનગર(અય્યપા મં િદર), સ્પેશ્યલ સ્કુલ ફોર બોયઝ, રૂડા ઓફીસ, હોસ્પીટલ ચોક, જયુબેલી બાગ, ત્રીકોણ
બાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગુહ, ભિકતનગર સકર્કલ, શેઠ હાઇસ્કુલ, કોઠારીયા કોલોની, સોરઠીયા વર્ાડી સકર્કલ, જંગલેશ્વર ક્રિોસીંગ/બાપુનગર,
સત્યમ પાકર્ક,આજ G.I.D.C., ફીલ્ડ માશર્કલ ચોક, ગવર્ર્કનમેન્ટ પોલીટેકનીક,આજ ડેમચોકડી,માનસરોવર્ર સોસાયટી,આરતી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા, ઠેબચડા - મહીકા
પાટીયુ, િક્રિષ્ના ઈન્ટરનેશનલ સ્કુલ, કાળીપાટ, આર કે યુિનવર્સીટી, ભરાડ એન્જનીયરીંગ કોલેજ, ત્રંબા ગામ
પરસાણાનગરથીઉપડવર્ાનો સમય
ત્રંબા ગામથી ઉપડવર્ાનો સમય
7:00AM, 9:15AM, 9:45AM,11:20 AM, 11:55AM,
1:00PM,1:25PM, 3:50PM, 4:00AM, 6:45PM, 7:25PM

8:15AM, 8:40AM, 10:50 AM, 2:15PM, 2:35PM, 5:25
PM, 5:40PM

( નોંધ : 10:30 AM,12:10 PM,12:40 PM આજ ડેમથી ઉપડશે )
R33- પરસાણાનગર થી આશાપુરા મં િદર(ઠેબચડા ગામ) (ફક્ત રિવર્વર્ાર અને મગંળવર્ાર પુરતીજ)
વર્ાયા –પરસાણાનગર, પરસાણાનગર મેઇન રોડ, પરસાણાનગર(અય્યપા મં િદર), સ્પેશ્યલ સ્કુલ ફોર બોયઝ, રૂડા ઓફીસ, હોસ્પીટલ ચોક, જયુબેલી બાગ, ત્રીકોણ
બાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગુહ, ભિકતનગર સકર્કલ, શેઠ હાઇસ્કુલ, કોઠારીયા કોલોની, સોરઠીયા વર્ાડી સકર્કલ, જંગલેશ્વર ક્રિોસીંગ/બાપુનગર,
સત્યમ પાકર્ક,આજ G.I.D.C., ફીલ્ડ માશર્કલ ચોક, ગવર્ર્કનમેન્ટ પોલીટેકનીક,આજ ડેમચોકડી,માનસરોવર્ર સોસાયટી,આરતી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા, ઠેબચડા - મહીકા
પાટીયુ, મહીકા ગામ,આશાપુરા મં િદર(ઠેબચડા ગામ)
પરસાણાનગરથીઉપડવર્ાનો સમય
આશાપુરા મં િદર(ઠેબચડા ગામ) થી ઉપડવર્ાનો સમય
8:30 AM,
PM, 2:30 PM
PM,7:35 PM

9:30 AM, 10:40 AM, 11:55 AM,1:05
3:55 PM,
5:10 PM,
6:20

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

28) R34 –મુંજકા ગામ થી માકેટીંગ યાડર્ક
વર્ાયા –ક્રિાઈસટ કોલેજ,મુંજકા ગામ,શ્રી સીટી(મુજ
ં કા ગામ),સૌરાષ યુિનવર્સીટી, પ્રશીલ પાકર્ક,એ.જ. સ્ટાફ ક્વર્ાટ્ટર, િવર્મલનગર, પુષ્કર ધામ, આકાશવર્ાણી ચોક,
પં ચાયત નગર ચોક, ઇન્દીરા સકર્કલ, ઈન્દુબાઈ મહાસતીજ ચોક, સ્વર્ામીનારાયણ મં દીર/મિહલા કોલેજ ચોક,કીશાનપરા ચોક, જલ્લા પં ચાયત ચોક, ધમેન્દ્રસીંહજ
કોલેજ, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, માલવર્ીયા ચોક, ત્રીકોણ બાગ, જયુબેલી બાગ, હોસ્પીટલ ચોક, આઇ.પી.મીશન સ્કુલ,પારેવર્ડી ચોક, પટેલ વર્ાડી, જલારામ ચોક - સંત
કબીર રોડ ખુણો, સરદાર વર્લ્લભાઈ િવર્ધ્યાલય, ગોિવર્ં ન્દ બાગ, ગિઢયા નગર, દુધેશ્વર મહાદે વર્, માકેટીંગ યાડર્ક
મુજ
ં કા ગામથીઉપડવર્ાનો સમય
માકેટીંગ યાડર્કથી ઉપડવર્ાનો સમય
7:05AM, 9:20AM, 10:55AM, 11:40AM, 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 : 08:10 AM,1:45 PM ક્રિાઈસટ કોલેજથી ઉપડશે ) ( નોંધ : 9:15 AM,3:35 PM એચ. એન.શુક્લા કોલેજથી ઉપડશે )
( નોંધ: રિવર્વર્ાર એ બસ પ્રદ્યુમન પાકર્ક સુધી જાય છે.)
29) R35 - ત્રીકોણબાગ થી શાપર વર્ેરાવર્ળ
વર્ાયા - ત્રીકોણબાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, આયર્કસમાજ, કડવર્ીબાઈ સ્કુલ, ગુરૂકુલ,ગોપાલનગર નો ચોરો,જસાણી સ્કુલ ફાટક, પી.ડી.એમ કોલેજ, પં ચશીલ સોસાયટી,
એસ.ટી. વર્કર્કશોપ, પી એન્ડ ટી કોલોની/ગીતાનગર, ગોંડલ ચોકડી, કોઠારીયા સોલવર્ન્ટ,ખોખડદળ,એવર્ી. જશાની ટી.બી. હોસ્પીટલ, આસ્થા ગ્રીન સીટી, પારડી ગામ,
શીતળામાતાજ નુ મં િદર, મારૂતી નગર (સવર્ોર્કદય હાઉસીંગ સોસાયટી), શાપર વર્ેરાવર્ળ
ત્રીકોણબાગથી ઉપડવર્ાનો સમય
શાપર વર્ેરાવર્ળથી ઉપડવર્ાનો સમય
7:15AM, 7:45AM, 9:00AM, 9:50AM, 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

30) R36 ભિકતનગર સકર્કલ થી પરાપીપળીયા ગામ (એકતા સોસાયટી)
વર્ાયા: ભિકતનગર સકર્કલ,કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગ્રુહ ,આયર્કસમાજ ,એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ,િત્રકોણબાગ,જયુબેલી બાગ,હોસ્પીટલ ચોક,રૂડા ઓિફસ,સ્પેશ્યલ સ્કુલ ફોર
બોયઝ,ભોમેશ્વર,રેલ્વર્ે કોલોની,,બજરંગવર્ાડી,વર્ાંકાનેર સોસાયટી ખુણો,વર્ાંકાનેર સોસાયટી,ગાયત્રીધામ,વર્ોરા સોસાયટી,માધાપર ચોક, માધાપર ગામ, શેઠનગર,સૈનીક
સોસાયટી,નાગેશ્વાર જૈન દે રસર,યુનીકેર હોસ્પીટલ, ઘંટેશ્વર પાકર્ક,ઘંટેશ્વર ગામ,બી.એ. ડાંગર કોલેજ, પરાપીપળીયા ગામ (એકતા સોસાયટી)
ભિકતનગર સકર્કલ થીઉપડવર્ાનો સમય
પરાપીપળીયા ગામ થી ઉપડવર્ાનો સમય
7:05 AM,8:30 AM,9:30AM,10:20 AM,11:20 AM,
12:20PM,1:15 PM , 4:10 PM, 5:05 PM,
6:00PM,7:10PM,7:50 PM

7:10 AM, 8:20 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

31) R37 - િવર્નોદનગર થી સંતોષીનગર
વર્ાયા –િવર્નોદનગર, સત્ય પ્રકાશ સ્કુલ, પારડી રોડ ક્રિોસીંગ , લાલબહાદુર સોસાયટી (પારડી રોડ), આહીર ચોક, બાબરીયા કોલોની, િપપળીયા હોલ, િત્રશુલ
ચોક,જસાની સ્કુલફાટક,ગોપાલનગર ચોરો,ગુરુતકુળ, કડવર્ીબાઈ સ્કુલ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, ત્રીકોણ બાગ, જયુબેલી બાગ, હોસ્પીટલ ચોક, આઇ.પી.મીશન સ્કુલ, કોઠી
કં પાઉન્ડ,જંક્શન રેલવર્ે સ્ટેશન, પોપટપરા સેન્ટ્રલ જેલ, પોપટપરા, સેન્ટ્રલ વર્ેર હાઉસ, રેલનગર, સંતોષીનગર, સંતોષીનગર રેલ્વર્ે ક્રિોસીગ
િવર્નોદનગરથીઉપડવર્ાનો સમય
સંતોષીનગર.થી ઉપડવર્ાનો 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

32) R38 આજડેમ થી માધાપર ગામ
વર્ાયા: આજડેમ, ગવર્ર્કમેન્ટ પોલીટેકનીક,ફીલ્ડ માશર્કલ ચોક ,આજ G.I.D.C.,સત્યમ પાકર્ક,જંગલેશ્વર ક્રિોસીંગ/બાપુનગર ,સોરઠીયા વર્ાડી સકર્કલ,કોઠારીયા કોલોની
,શેઠ હાઇસ્કુલ,ભિકતનગર સકર્કલ,કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગ્રુહ ,આયર્કસમાજ એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ,િત્રકોણબાગ,જયુબેલી બાગ,હોસ્પીટલ ચોક,રૂડા ઓિફસ,સ્પેશ્યલ સ્કુલ ફોર
બોયઝ,ભોમેશ્વર,રેલ્વર્ે કોલોની,બજરંગવર્ાડી,વર્ાંકાનેર સોસાયટી,ગાયત્રીધામ,વર્ોરા સોસાયટી,માધાપર ચોક ,માધાપર ગામ ,માધાપર ગામ ગેટ,ઈસ્વર્રીયા પાકર્ક

આજડેમ થીઉપડવર્ાનો 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,6:40PM,7:30PM, 8:30PM
(ફક્ત રવર્ીવર્ારે ઈશ્વારીયા પાકર્ક સુધી)

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

33) R40 સૌરાષ યુિનવર્સીટી થી સંતોષીનગર
વર્ાયા:સૌરાષ યુિનવર્સીટી, બીટી સવર્ાણી (િકડની) હોસ્પીટલ,શીવર્ શક્તી કોલોની,આકાશવર્ાણી ચોક,જવર્ન જ્યોત સ્કુલ,પં ચાયત નગર ચોક,ઇન્દીરા સકર્કલ,ઈન્દુબાઈ
મહાસતીજ ચોક,સ્વર્ામીનારાયણ મં િદર/મિહલા કોલેજ ચોક ,મિહલા કોલેજ ચોક(L.I.C ઓિફસ),િકશાનપરા ચોક,જલ્લાપં ચાયત ચોક,બહુમાળી
ભવર્ન,શારદાબાગ,ચોધરી હાઈસ્કુલ, જ.ટી.શેઠ હોસ્પીટલ, ગેબનશાહપીર દરગાહ, જંક્શન રેલવર્ે સ્ટેશન,પોપટપરા સેન્ટ્રલ જેલ,પોપટપરા,સેન્ટ્રલ વર્ેર હાઉસ ,રેલનગર
,સંતોષીનગર, સંતોષીનગર રેલ્વર્ે ક્રિોસીગ
સૌરાષ યુિનવર્સીટી થીઉપડવર્ાનો સમય
સંતોષીનગર થી ઉપડવર્ાનો સમય
6:30AM, 7:45AM, 8:50AM,9:40AM, 10:50AM,
11:25PM,12:45PM,1:00PM,2:25PM,3:10PM,4:27PM,5:10P
M, 6:25PM

6:45AM, 7:37AM, 8:50AM,9:42AM, 10:30AM,
11:40PM,12:12PM,1:35PM,2:07PM,3:20PM,4:10PM
,5:20PM, 6:17PM, 7:15PM

34) R41 િવર્નોદ નગર થી ગંગોત્રીપાકર્ક
વર્ાયા: િવર્નોદનગર, સત્ય પ્રકાશ સ્કુલ, પારડી રોડ ક્રિોસીંગ , લાલબહાદુર સોસાયટી (પારડી રોડ), આહીર ચોક, બાબરીયા કોલોની, િપપળીયા હોલ, િત્રશુલ
ચોક,જલારમ ચોક, ભિકતનગર સકર્કલ,કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગ્રુહ ,આયર્કસમાજ ,એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ,િત્રકોણબાગ,માલવર્ીયા ચોક,રામકૃષ્ણ આશ્રમ,હેમુગઢવર્ી હોલ
,એસ્ટ્રોન ચોક,મિહલા કોલેજ ચોક(L.I.C ઓિફસ),સ્વર્ામીનારાયણ મં િદર/મિહલા કોલેજ ચોક ,ઈન્દુબાઈ મહાસતીજ ચોક,S.B.I બેંક,આિફકા કોલોની,રૈયા
ટેિલફોન એક્ષ્ચેંજ ,ગોલ્ડન પાકર્ક,તુલસી બાગ,જય ગોપાલ ચોક,બાલાજ પાકર્ક/સેટેલાઈટ પાકર્ક,પાટીદર ચોક,ગંગોત્રી પાકર્ક
િવર્નોદનગર થી ઉપડવર્ાનો સમય
ગંગોત્રી પાકર્ક થી ઉપડવર્ાનો 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

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

35) R42 ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી થી જવર્રાજ પાકર્ક
વર્ાયા: ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી,મારૂતીનગર ૫૦ ફુટ રોડ ચોક,ગુરૂદે વર્ પાકર્ક,રણછોડદાસ આશ્રમ ,પારેવર્ડી ચોક,આઈ.પી. મીશન સ્કુલ,હોસ્પીટલ ચોક,જયુબેલી
બાગ,િત્રકોણબાગ,માલવર્ીયા ચોક,રામકૃષ્ણ આશ્રમ,ધમેન્દ્રિસંહજ કોલેજ,જલ્લા પં ચાયત ચોક,િકશાનપરા ચોક,સ્વર્ામીનારાયણ મં િદર/મિહલા કોલેજ ચોક ,ઈન્દુબાઈ
મહાસતીજ ચોક,વર્ોકહાટર્ક હોસ્પીટલ,કે.કે.વર્ી. હોલ,આત્મીય કોલેજ/સેન્ટ્રલ સ્કુલ,િક્રિસ્ટલ મોલ ,વ્રુંદાવર્ન સોસાયટી ,રાજકોટ મહાનગર પાલીકા-આવર્ાસ ,વ્રુંદાવર્ન રોડ
ક્રિોસીગ,માનસરોવર્ર સોસાયટી/ ઓમ રેસીડેન્સી, ગોવર્ાણી હોસ્ટેલ,અંિબકા ટાઉનશીપ,જવર્રાજ પાકર્ક
ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી થીઉપડવર્ાનો સમય
ઓમ રેસીડેન્સી થી ઉપડવર્ાનો સમય
7:05 AM,7:50 AM,8:40 AM,9:40 AM,10:40 AM,11:40
AM,12:50 PM,2:10 PM, 5:20 PM,6:20 PM,7:30
PM,8:20 PM

7:05 AM,7:55 AM,8:40 AM,9:35 AM,10:35 AM,11:45
AM,12:45 PM,1:55 PM , 5:20PM, 6:15PM,7:25PM,
8:20 PM

36) R43 ઓમ રેશી.(મોરબી રોડ ક્રિોસીગ) થી અકર વર્ાટીકા(મવર્ડી)
વર્ાયા: ઓમ રેશી.(મોરબી રોડ ક્રિોસીગ) , ભગવર્તીપરા(જય પ્રકાશનગર), જય પ્રકાશનગર સોસાયટી, ભગવર્તીપરા પોલીસ ચોકી,મહાકાળી સોસાયટી, ભગવર્તીપરા
શેરી નં ૯ િત્રકોણબાગ,એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ,બોમ્બે હોટલ,ભિકનગર સ્ટેશન,મક્ક્મ ચોક ,સ્વર્ાશ્રાય સોસાયટી,આનંદ બંગલા ચોક,અશોક ગાડર્કન ,પં િડત િદનયાલ
,રાજનગર મેઈન રોડ ક્રિોસીગ,ચંદ્રનગર શાકમાકેટ,િવર્શ્વનગર,સાિનદ્ય બંગલોઝ,મહાપુજા ધામ,ઓમનગર,શ્રી સહજાનંદ ધામ,યદુનંદન ચોક ,ન્યુ રાજિદપ
સોસાયટી,અકર વર્ાટીકા(મવર્ડી)
ઓમ રેશી.(મોરબી રોડ ક્રિોસીગ) થી ઉપડવર્ાનો સમય
અકર વર્ાટીકા(મવર્ડી) થી ઉપડવર્ાનો સમય
7:15 AM,8:00 AM, 8:45AM,9:35AM, 10:25AM, 11:15
7:10 AM,8:00 AM, 8:45AM,9:35AM, 10:25AM, 11:15
AM,12:10 PM, 1:00PM, 2:20 PM, 3:45 PM, 4:40 PM,
AM,12:05 PM, 1:00PM, 2:25 PM, 3:45 PM, 4:40 PM,
5:30 PM, 6:25 PM, 7:20 PM
5:35 PM, 6:25 PM, 7:20 PM

37) R44 ત્રીકોણબાગ થી ત્રંબા ગામ
વર્ાયા: ત્રીકોણ બાગ,એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ,આયર્કસમાજ ,કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગુહ,ભિકતનગર સકર્કલ,શેઠ હાઇસ્કુલ,કોઠારીયા કોલોની,સોરઠીયા વર્ાડી સકર્કલ,જંગલેશ્વર
ક્રિોસીંગ/બાપુનગર,સત્યમ પાકર્ક,આજ G.I.D.C.,ફીલ્ડ માશર્કલ ચોક,ગવર્ર્કનમેન્ટ પોલીટેકનીક,આજડેમ,માનસરોવર્ર સોસાયટી,આરતી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા,ઠેબચડા મહીકા પાટીયુ,િક્રિષ્ના ઈન્ટરનેશનલ સ્કુલ,કાળીપાટ,આર કે યુિનવર્સીટી,ભરાડ એન્જનીયરીંગ કોલેજ,ત્રંબા ગામ
ત્રીકોણ બાગ થીઉપડવર્ાનો સમય
ત્રંબા ગામ થી ઉપડવર્ાનો સમય
7:15 AM,8:30AM,9:20AM,10:30AM, 11:30AM,12:45PM,
8:20 AM,9:20 AM,10:30AM, 11:45AM, 12:30PM,
1:50PM,3:20 PM, 4:12 PM,5:50 PM
2:05PM, 3:10PM, 4:50 PM,6:10 PM,7:00PM
38) R45 સૌરાષ યુિનવર્સીટી થી રતનપર
વર્ાયા:સૌરાષ યુિનવર્સીટી,બીટી સવર્ાણી (િકડની) હોસ્પીટલ,શીવર્ શિક્તકોલોની,આકાશવર્ાણી ચોક,જવર્નજ્યોત સ્કુલ,પં ચાયત નગર ચોક,ઇન્દીરા સકર્કલ,ઈન્દુબાઈ
મહાસતીજ ચોક,સ્વર્ામીનારાયણ મં િદર/મિહલા કોલેજ ચોક ,મિહલા કોલેજ ચોક(L.I.C ઓિફસ),એસ્ટ્રોન ચોક,હેમુગઢવર્ી હોલ ,રામકૃષ્ણ આશ્રમ,માલવર્ીયા
ચોક,િત્રકોણબાગ,જયુબેલી બાગ,હોસ્પીટલ ચોક,પારેવર્ડી ચોક,રણછોડદાસ આશ્રમ ,ગુરૂદે વર્ પાકર્ક,મારૂતી નગર ૫૦ ફુટ રોડ ચોક,ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી,િશવર્ધારા
રેસીડન્સી,જય જવર્ાન જય િકશાન સોસાયટી,ઇન્દ્રપ્રસ્થ સોસાયટી ,વર્ેલનાથપરા શરૂઆત (શાળા નં ૭૧ પાસે),વર્ેલનાથપરા (શેરી નં ૧૭) ,૧૫૦ ફુટ જામનગર રોડ
ક્રિોસીંગ,બેડી ગામ,બેડી માકેટીંગ યાડર્ક,મારવર્ાડી કોલેજ,આઈ.ઓ.સી.,ગૌરીદળ ગામ,રતનપર ટેિલફોન એંક્શચેંજ,રતનપર ગામ,રતનપર (રામજ મં િદર),દશર્કન એન્જ.
કોલેજ, અપીત એન્જ. કોલેજ(હડાળા ગામ)
સૌરાષ યુિનવર્સીટી થીઉપડવર્ાનો સમય
6:40AM , 8:54 AM, 10:15 AM,11:40 AM,
12:55PM,2:33PM, 4:43PM

રતનપર થી ઉપડવર્ાનો સમય
11:35 AM,1:00 PM

( નોંધ : 07:10 AM,6:20 PM મારવર્ાડી કોલેજ થી ઉપડશે )
(નોંધ:- 8:50AM, 10:10AM, 2:20 PM, 4:45PM અપીત એન્જ. કોલેજ (હડાળા ગામ)થી ઉપડશે)
39) R46 -ત્રીકોણ બાગ થી અપીત એન્જ. કોલેજ(હડાળા ગામ)
વર્ાયા –ત્રીકોણ બાગ, જયુબેલી બાગ, હોસ્પીટલ ચોક, પારેવર્ડી ચોક, રણછોડદાસ આશ્રમ , મારૂતી નગર ૫૦ ફુટ રોડ ચોક, ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી, િશવર્ધારા રેસીડન્સી,
જય જવર્ાન જય િકશાન સોસાયટી, ઇન્દ્રપ્રસ્થ સોસાયટી, વર્ેલનાથપરા શરૂઆત (શાળા નં ૭૧ પાસે), વર્ેલનાથપરા (શેરી નં ૧૭), ૧૫૦ ફુટ જામનગર રોડ ક્રિોસીંગ,
બેડી, બેડી માકેટીંગ યાડર્ક, મારવર્ાડી કોલેજ, આઈ.ઓ.સી., ગૌરીદળ, રતનપર ટેલીફોન એંક્શચેંજ , રતનપર ગામ, રતનપર (રામજ મં િદર),દશર્કન એન્જ. કોલેજ,
અપીત એન્જ. કોલેજ(હડાળા ગામ)
અપીત એન્જ. કોલેજ(હડાળા ગામ)થીઉપડવર્ાનો સમય
ત્રીકોણ બાગથી ઉપડવર્ાનો સમય
8:00AM, 8:30AM, 10:22AM, 11:25AM, 2:00PM, 6:50AM, 7:10AM, 9:40AM, 11:40AM, 12:30PM,
2:30PM,4:40 PM, 5:05PM
3:30PM, 4:00PM
40) R47 – કોઠારીયાગામ થી સૌરાષ યુની.
વર્ાયા- કોઠારીયા, કોઠારીયા હાઉસીંગ, રણુજા મં દીર, કોઠારીયા ચોકડી, હુડકો પોલીસ ચોકી, ઘનશ્યામ નગર/નંદા હોલ, દે વર્પરા, નીલકં ઠ સીનેમા, સોરઠીયા વર્ાડી
સકર્કલ, કોઠારીયા કોલોની, શેઠ હાઇસ્કુલ, ભિકતનગર સકર્કલ, મક્કમ ચોક, ભિકતનગર સ્ટેશન,હેમુગઢવર્ી હોલ,સ્વર્ામીનારાયણ મં દીર/મિહલાકોલેજ ચોક, ઈન્દુબાઈ
મહાસતીજ ચોક, સકર્કલ, પં ચાયત નગર ચોક, આકાશવર્ાણી ચોક, બીટી સવર્ાણી (કીડની)હોસ્પીટલ, સૌરાષ યુનીવર્સીટી
કોઠારીયા ગામ થીઉપડવર્ાનો સમય
સૌરાષ યુની.થી ઉપડવર્ાનો સમય

6:30AM, 6:35AM, 8:00AM, 8:40AM, 10:40AM, 11:40AM,
12:50PM,1:40PM, 3:00PM, 4:00PM,5:00PM,5:55PM

7:15AM,
8:40AM,
10:40AM,
11:35AM,
12:40PM,1:43PM,2:55PM,3:55PM,5:00PM,5:55PM
,7:10PM

(6:30 AM,6:35 AM થી હુસેન ચોક થી ઉપડવર્ું)
41) R51 –એસ.સાર.પી કેમ્પ થી પુિનત નગર
વર્ાયા- ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ(G-કં પની ગેટ),ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ,આસ્થા રેસીડે ન્સી,ઘંટેશ્વર ગામ, ઘંટેશ્વર પાકર્ક, શેઠ નગર,માધાપર ગામ, માધાપર
ચોક,વર્ોરા સોસાયટી,વર્ાંકાનેર સોસાયટી, બજરંગવર્ાડી, રેલ્વર્ે કોલોની, ભોમેશ્વર, પરસાણાનગર, રૂડા ઓફીસ, હોસ્પીટલ ચોક, જયુબેલી બાગ, ત્રીકોણ બાગ,
એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, આયર્ક સમાજ,કડવર્ીબાઈ સ્કુલ, મક્ક્મ ચોક, આનંદ બંગલા ચોક, સ્વર્ામીનારાયણ ચોક, ગુરુતપ્રસાદ ચોક, ગોકુલધામ,ગોકુલનગર એપ્રોચ (િનરવર્
કોમ્પ્લેક), ડો. આં બેડકર ચોક, જોગરાણા ચોક, પુિનત નગર (જેટકો ૬૬ કે.વર્ી.એ.)
એસ.આર.પી. કેમ્પથીઉપડવર્ાનો સમય
પુિનત નગર થી ઉપડવર્ાનો સમય
6:55AM, 8:35AM, 9:40AM, 10:55AM, 12:10PM, 7:00AM, 8:30AM, 9:40AM, 10:50AM, 12:10PM,
1:45PM, 3:00PM, 4:30PM, 5:45PM, 7:35PM
1:35PM, 2:55PM, 4:35PM, 5:40 PM, 7:25PM,
8:20PM
42) R54 - કોઠારીયા ચોકડી થી ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ
વર્ાયા - કોઠારીયા ચોકડી, હુડકો પોલીસ ચોકી, ઘનશ્યામ નગર/નંદા હોલ, દે વર્પરા, નીલકં ઠ સીનેમા, સોરઠીયા વર્ાડી સકર્કલ, કોઠારીયા કોલોની, શેઠ હાઇસ્કુલ,
ભિકતનગર સકર્કલ, કાંતા સ્ત્રી િવર્કાસ ગુહ, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ, ત્રીકોણ બાગ, જયુબેલી બાગ, હોસ્પીટલ ચોક, રૂડા ઓફીસ, પરસાણાનગર, ભોમેશ્વર, રેલ્વર્ે કોલોની,
બજરંગવર્ાડી, બજરંગવર્ાડીસકર્કલ,વર્ાંકાનેર સોસાયટી ખુણો,વર્ાંકાનેર સોસાયટી,વર્ોરા સોસાયટી,માધાપર ચોક, માધાપર ગામ, શેઠનગર,સૈનીક સોસા.,ઘંટેશ્વર
પાકર્ક,ઘંટેશ્વર ગામ, આસ્થા ગ્રીન સીટી,ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ,ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ(G-કં પની ગેટ)
કોઠારીયા ચોકડી થીઉપડવર્ાનો સમય
ઘંટેશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ.થી ઉપડવર્ાનો સમય
6:45AM, 7:40AM, 9:00AM, 10:10AM, 11:30AM, 12:45PM,
2:30PM, 3:50PM, 5:15PM, 6:30PM

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

43) R55 - ગોંડલ ચોકડી થી રતનપર
વર્ાયા - ગોંડલ ચોકડી, પી એન્ડ ટી કોલોની/ગીતાનગર, એસ.ટી. વર્કર્કશોપ, પં ચશીલ સોસાયટી, પી.ડી.એમ કોલેજ, મક્ક્મ ચોક, કડવર્ીબાઈ સ્કુલ, એસ.ટી.બસ
સ્ટેન્ડ, ત્રીકોણ બાગ, જ્યુબેલી, હોસ્પીટલ ચોક, આઇ.પી.મીશન સ્કુલ,પારેવર્ડી ચોક, રણછોડદાસ આશ્રમ, મારૂતી નગર ૫૦ ફુટ રોડ ચોક, ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી,
િશવર્ધારા રેસીડન્સી, જય જવર્ાન જય િકશાન સોસાયટી, ઇન્દ્રપ્રસ્થ સોસાયટી, વર્ેલનાથપરા શરૂઆત (શાળા નં ૭૧ પાસે), વર્ેલનાથપરા (શેરી નં ૧૭), ૧૫૦ફુટ
જામનગર રોડ ક્રિોસીંગ,બેડી, ગૌરીદળ,રતનપર ટેલીફોન એંક્શચેંજ,રતનપર ગામ,રતનપર (રામજ મં િદર),દશર્કન એન્જ. કોલેજ, અપીત એન્જ. કોલેજ(હડાળા ગામ)
ગોંડલ ચોકડી થીઉપડવર્ાનો સમય
રતનપર (રામજ મં િદર)થી ઉપડવર્ાનો સમય
7:30AM, 10:35AM, 12:10PM, 2:10PM, 4:30PM, 12:10PM, 6:35PM, 8:15PM
6:10PM
(નોંધ:- 7:30AM, 9:00AM, 10:35AM, 2:05 PM, 4:30PM અપીત એન્જ. કોલેજ (હડાળા ગામ)થી ઉપડશે)
44) R57(અ) - ત્રીકોણબાગ થી ગવર્. એન્જ. કોલેજ
વર્ાયા - ત્રીકોણ બાગ, માલવર્ીયા ચોક, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, હેમુગઢવર્ી હોલ, એસ્ટ્રોન ચોક, સ્વર્ામીનારાયણ મં દીર/મિહલા કોલેજ ચોક, ઈન્દુબાઈ મહાસતીજ ચોક,
કે.કે.વર્ી. હોલ, આત્મીય કોલેજ/સેન્ટ્રલ સ્કુલ, િક્રિસ્ટલ મોલ, એ.જ. સોસાયટી, એવર્રેસ્ટ પાકર્ક, મોટા મૌવર્ા, કોસ્મોપ્લેક સીનેમા, કણકોટ પાટીયુ, લાભુભાઈ િત્રવર્ેદી
એન્જ. કોલેજ, ગવર્. એન્જ. કોલેજ
ત્રીકોણ બાગ થીઉપડવર્ાનો સમય
ગવર્. એન્જ. કોલેજ.થી ઉપડવર્ાનો સમય
6:45 AM, 6:50 AM, 8:25 AM, 9:25 AM, 09:55 AM, 7:30AM, 8:20AM, 9:10AM, 10:20AM, 11:10AM,
11:20 AM, 12:10 PM, 1:35PM, 2:17PM, 3:50PM, 12:20PM, 1:15PM, 2:35PM, 3:05PM, 4:40PM,
4:10PM, 5:30PM, 6:25 PM,
5:20PM, 6:40PM
(નોંધ:7:05 PM એ મોટા મૌવર્ા ગામ થી ઉપડશે.)
45) R57(બ) - ત્રીકોણબાગ થી ગવર્. એન્જ. કોલેજ
વર્ાયા - ત્રીકોણ બાગ, માલવર્ીયા ચોક, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, હેમુગઢવર્ી હોલ, એસ્ટ્રોન ચોક, સ્વર્ામીનારાયણ મં દીર/મિહલા કોલેજ ચોક, ઈન્દુબાઈ મહાસતીજ ચોક,
કે.કે.વર્ી. હોલ, આત્મીય કોલેજ/સેન્ટ્રલ સ્કુલ, િક્રિસ્ટલ મોલ, એ.જ. સોસાયટી, એવર્રેસ્ટ પાકર્ક, મોટા મૌવર્ા, કોસ્મોપ્લેક સીનેમા, કણકોટ પાટીયુ, લાભુભાઈ િત્રવર્ેદી
એન્જ. કોલેજ, ગવર્. એન્જ. કોલેજ
ત્રીકોણ બાગ થીઉપડવર્ાનો સમય
ગવર્. એન્જ. કોલેજ.થી ઉપડવર્ાનો સમય
6:50 AM, 7:00AM, 7:57AM, 9:00AM, 10:00AM, 7:10 AM, 8:00 AM, 8:58AM, 9:55AM, 10:50AM,
11:00AM,
11:55AM,1:05 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 4:20PM,
11:45AM,1:15PM, 2:30PM, 3:35PM, 4:25PM, 5:10PM, 5:15PM, 6:15PM,
6:05PM
7:15 PM
46) રાજકોટ દશર્કન (રિવર્વર્ાર માટે જ)
િત્રકોણબાગ,રામ કૃષ્ણ આશ્રમ,બેબી ડોલ મ્યુઝીયમ,તારામં ડળ/રેસકોષર્ક,સ્વર્ામીનારાયણ મં િદર,ઈશ્વરીયા પાકર્ક,જ્યુબેલી વર્ોટશન મ્યુિઝયમ,આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કુલ,આજ
ડેમ,પ્રધ્યુમન પાકર્ક,રામનાથ પરા મુિક્તધામ,િત્રકોણબાગ
ત્રીકોણ બાગ થી ઉપડવર્ાનો સમય

9:00 AM
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