
 
 

1) R1 - ત્રીકોણ બાગથી સૌરાષ્ટ્ર યનુીવસીટી  
વાયા - ત્રીકોણ બાગ , માલવીયા ચોક , રામકૃષ્ણ આશ્રમ , હમેગુઢવી હોલ ,એસ્ટ્રોન ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ મદંીર/મહહલા કોલજે ચોક , ઈન્દુબાઈ 
મહાસતીજી ચોક, ઇન્દીરા સકકલ, પચંાયત નગર ચોક, આકાશવાણી ચોક, બીટી સવાણી (કીડની)હોસ્ટ્પીટલ, સૌરાષ્ર યનુીવસીટી 

ત્રીકોણ બાગ થીઉપડવાનો સમય સૌરાષ્ટ્ર યનુીવસીટી 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 ઉપડશ)ે 

2) R2 - રૈયા ગામથી પ્રદ્યમુન પાકક  
વાયા –રૈયા ગામ , આલાપ ગ્રીન સીટી , બાલાજી પાકક/સટેેલાઇટ પાકક ,અજતંા પાકક/જનકપરુી ,સાધ ુવાસવાણી સ્ટ્કુલ ,જીવન જ્યોત સ્ટ્કુલ , પચંાયત 
નગર, ઇન્દીરા સકકલ , ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ મદંીર/મહહલા કોલજે , કીશાનપરા ચોક , જીલ્લા પચંાયત ચોક , ધમને્રસીંહજી 
કોલજે, રામકૃષ્ણ આશ્રમ , માલવીયા ચોક , ત્રીકોણ બાગ , જયબુલેી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , પારેવડી ચોક , પટેલ વાડી , ચપંક નગર - પાણીનો ઘોડો , 

નારાયણ નગર એપ્રોચ રોડ - ગોવવિંદ નગર , આયકનગર - પડેક રોડ , સટેેલાઈટ ચોક - મારુવત નગર એપ્રોચ રોડ , ગ્રામઉધ્યોગ મહંદર પડેક , 

લાખશે્વર સોસાયટી - આર.ટી.ઓ. ઓફીસ, ભગીરથ સોસાયટી, માકેટીંગ યાડક , પ્રદ્યમુન પાકક ,શ્રી એચ એન શકુ્લા કોલજે 

રૈયા ગામ થીઉપડવાનો સમય પ્રદ્યમુન પાકકથી 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 શકુ્લા કોલજે થી ઉપડશ ે)  

3) R3 –માધાપર ચોકડી થી જીવરાજ પાકક  
વાયા –માધાપર ચોક , ભસ્ક્ત પાકક , સને્રલ વરે હાઉસ , પોપટપરા, પોપટપરા સને્રલ જેલ , જકં્શન રેલવ ેસ્ટ્ટેશન , કોઠીકંપાઊંડ , આઈ.પી. મીશન 
સ્ટ્કુલ, હોસ્ટ્પીટલ ચોક , જયબુલેી બાગ ત્રીકોણ બાગ , એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ , કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગહુ , ભહકતનગર સકકલ , ગરુુકુળ, પી.ડી.એમ. કોલજે , 

સ્ટ્વામીનારાયણ ચોક ,આનદં બગંલા ચોક , મવડી ફાયર સ્ટ્ટેશન , ફુલલયા હનમુાન મહંદર ,મવડી ચોકડી, મવડી ગામ,ડ્રીમ સીટી, જેટકો ચોકડી, આયક 
લને્ડ રેસીડેન્સી, 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 ,ગવકનમને્ટ પોલીટેકનીક ,ફીલ્ડ માશકલ ચોક ,સવોદય સોસાયટી ,ઉધ્યોગ નગર ,ચનુારવાડ ચોક ,આર.એમ.સી. ઈસ્ટ્ટ ઝોન 
ઓહફસ,મનહર પરુા/બડેીનાકા ફાયર સ્ટ્ટેશન ,જલારામચોક (સતંકબીર રોડ નો ખણુો) ,પટેલ વાડી ,પારેવડી ચોક ,આઇ.પી.વમશન સ્ટ્કુલ ,હોસ્ટ્પીટલ 
ચોક,જયબુલેી બાગ ,ત્રીકોણ બાગ ,માલવીયા ચોક ,રામકૃષ્ણ આશ્રમ ,હમેગુઢવી હોલ ,એસ્ટ્રોન ચોક ,સ્ટ્વામીનારાયણ મહંદર/મહહલા કોલજે ચોક 
,ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી ચોક ,કે.કે.વી. હોલ,આત્મીય કોલજે/સને્રલ સ્ટ્કુલ ,હિસ્ટ્ટલ મોલ, વ્ુદંાવન સોસાયટી , એ.જી. સોસાયટી , એવરેસ્ટ્ટ પાકક , મોટા 
મવા , કોસ્ટ્મોપ્લકે્ષ વસનમેા , કણકોટ - કાલવડ રોડ , વ્કુ્ષમદંીર, ઉમા પી.ટી.સી. કોલીજ ,મખુ્ય મતં્રી આવાસ યોજના , હરીપર ગામ , વી.વી.પી. 
એન્જીનીયરીંગ કોલજે, વવરડા વાજડી ગામ, વાગદુડ, 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. ગેટ ન-ં૩ 3:45PM તક્ષસીલા એંજીનીયરીગ  કોલજે  જાવું અને 6:30 AM એ આજી ડેમ એ થી અન ે 1:45 PM જી.આઈ.ડી.સી. 
મટેોડા થી ઉપડતી બસ અવધ રોડ મખુ્યમતં્રી આવાસમા ંનહી જાય.)  

5) R5 - રૈયા ગામ થી ત્રબંા ગામ 

વાયા - રૈયા ગામ , આલાપ ગ્રીન સીટી , બાપા સીતારામ ચોક , રૈયા ચોકડી , હનમુાન મઢી , અલ્કાપરુી, આઝાદ ચોક , આમ્રપાલી ફાટક ,કીશાનપરા 
ચોક, જીલ્લા પચંાયત ચોક , ફુલછાબ ચોક , ચીત્રલખેા ચોક , લીમડા ચોક , ત્રીકોણ બાગ , એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ , કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગહુ , ભહકતનગર 
સકકલ, શઠે હાઇસ્ટ્કુલ , કોઠારીયા કોલોની , સોરઠીયા વાડી સકકલ , જગંલશે્વર િોસીંગ/બાપનુગર , આજી G.I.D.C., ફીલ્ડ માશકલ ચોક , ગવકનમને્ટ 
પોલીટેકનીક, આજીડેમ, મહીકા પાટીય,ુ કાળીપોટ, આર કે યવુન, ત્રબંા 
 

રૈયા ગામ થીઉપડવાનો સમય ત્રબંા 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 -ત્રબંા ગામથી સતંોષીનગર  

વાયા - ત્રબંા ગામ , ભરાડ એન્જીનીયરીંગ કોલજે , આર કે યવુનવસીટી , કાળીપાટ, હિષ્ના ઈન્ટરનશેનલ સ્ટ્કુલ , ઠેબચડા - મહીકા પાટીયુ , આરતી 
ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા , માનસરોવર સોસાયટી ,આજીડેમચોકડી, ગવકનમને્ટ પોલીટેકનીક , ફીલ્ડ માશકલ ચોક , આજી G.I.D.C., જગંલશે્વર 
િોસીંગ/બાપનુગર, સોરઠીયા વાડી સકકલ , કોઠારીયા કોલોની , શઠે હાઇસ્ટ્કુલ, ભહકતનગર સકકલ, કડવીબાઈ સ્ટ્કુલ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ, ત્રીકોણ બાગ, 

જયબુલેી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક ,આઇ.પી.મીશન સ્ટ્કુલ ,જકં્શન રેલવ ેસ્ટ્ટેશન , પોપટપરા સને્રલ જેલ , પોપટપરા, સને્રલ વરે હાઉસ , રેલનગર, 

સતંોષીનગર, સતંોષીનગર રેલ્વ ેિોસીગ 

ત્રબંા ગામ થીઉપડવાનો સમય સતંોષીનગર 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 ઉપડશ)ે  
7) R7 -ભકકતનગરસકકલ થી બજરંગવાડી સકકલ 

વાયા -ભહકતનગર સકકલ , કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગ્રહુ , આયકસમાજ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ ,ત્રીકોણ બાગ , લીમડા ચોક , ચીત્રલખેા ચોક , ફુલછાબ ચોક , 

જીલ્લા પચંાયત ચોક, કીશાનપરા ચોક, આમ્રપાલીફાટ્ક,આઝાદ ચોક, અલ્કાપરુી, હનમુાન મઢી, બ્રહ્મ સમાજ,રૈયા ચોકડી, નાણાવટી ચોક,રામાપીર 
ચોકડી, જીવતંીકા મઇેન રોડ િોસીંગ,લાખનો બગંલો,પવુનતનગર, બજરંગવાડી સકકલ 

ભકકતનગર સકકલ થીઉપડવાનો સમય બજરંગવાડી સકકલ 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–લાભભુાઈ એંજીનીયરીગ કોલજે ,ગવ. એંજીનીયરીગ કોલજે , જેટકો ચોકડી, ડ્રીમ સીટી,મવડી ગામ, બાપાસીતારામ ચોક, મવડી ચોક,ફુલીયા 
હનમુાન મહંદર ,મવડી ફાયર સ્ટ્ટેશન , આનદં બગંલા ચોક , મક્ક્મ ચોક , કડવીબાઈ સ્ટ્કુલ , આયકસમાજ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ , વત્રકોણબાગ, જયબુલેી 
બાગ, હોસ્ટ્પીટલ ચોક, આઈ.પી. મીશન સ્ટ્કુલ, પારેવડી ચોક, રણછોડદાસ આશ્રમ, ગરુૂદેવ પાકક , મારૂતીનગર ૫૦ ફુટ રોડ ચોક, ગ્રીનલને્ડ 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 લાભભુાઈ એંજીનીયરીગ કોલજેથી ઉપડશ ે)  
9) R9 - સૌરાષ્ટ્ર યનુીવસીટી થી અપીત એન્જી. કોલેજ(હડાળા ગામ)  

વાયા – સૌરાષ્ર યનુીવસીટી , સરીતા વવહાર, એ.જી. સોસાયટી, હિસ્ટ્ટલ મોલ, કે.કે.વી. હોલ, ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી ચોક , હકશાનપરા ચોક, જીલ્લા 
પચંાયત ચોક , રામકુષ્ણ આશ્રામ , માલવીયા ચોક , ત્રીકોણ બાગ , જયબુલેી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , રૂડા ઓહફસ , સ્ટ્પશે્યલ સ્ટ્કુલ ફોર બોયઝ , 
ભોમશે્વર, રેલ્વ ેકોલોની, બજરંગવાડી, વાકંાનરે સોસાયટી, ગાયત્રીધામ, વોરા સોસાયટી, માધાપર ચોક, મનહર પરુા(૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ) , હિષ્ના 
બગંલોઝ-૩(સાધવુાસવાણી કંુજ રોડ િોસીગ) , આસ્ટ્થા સાગં્રીલા , મખુ્ય મતં્રી આવાસ યોજના ક્વાટર , ૧૫૦ ફુટ જામનગર રોડ િોસીંગ , બડેી, બડેી 
માકેટીંગ યાડક , મારવાડી કોલજે , આઈ.ઓ.સી., ગૌરીદળ, રતનપર ટેલીફોન એંક્શચેંજ , રતનપર (રામજી મહંદર) , દશકન એન્જી. કોલજે , અપીત 
એન્જી. કોલજે(હડાળા ગામ) 

સૌરાષ્ટ્ર યનુીવસીટી 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 મકંિર થી ઉપડવ)ુ 
10)   R11 ત્રીકોણ બાગ થી  શાપર વેરાવળ  

વાયા – ત્રીકોણ બાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ, બોમ્બ ેહોટલ, મક્ક્મ ચોક ,પી.ડી.એમ કોલજે, રાજશ્રી ઓટો, પચંશીલ સોસાયટી , એસ.ટી. વકકશોપ,પી 
એન્ડ ટી કોલોની/ગીતાનગર ,ગોંડલ ચોકડી , કોઠારીયા સોલ્વટ ,એવી. જશાની ટી.બી. હોસ્ટ્પીટલ , ખોખડદળ, આસ્ટ્થા ગ્રીન સીટી ,પારડી 
ગામ,,શીતળામાતાજી ન ુમહંદર,મારૂતી નગર (સવોદય હાઉસીંગ સોસાયટી) ,શાપર વરેાવળ 

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 સતંોષીનગર  

વાયા -કોઠારીયા ચોકડી , હુડકો પોલીસ ચોકી , ગોંવવદનગર, ઘનશ્યામ નગર/નદંા હોલ , દેવપરા, નીલકંઠ સીનમેા , ૫૦ ફુટ રોડ િોંસીંગ , સોરઠીયા 
વાડી સકકલ , કોઠારીયા કોલોની , શઠે હાઇસ્ટ્કુલ , ભહકતનગર સકકલ , કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગહુ , આયકસમાજ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ , ત્રીકોણ બાગ , જયબુલેી 
બાગ, હોસ્ટ્પીટલ ચોક, આઈ.પી. મીશન સ્ટ્કુલ , કોઠીકંપાઊંડ, જકં્શન રેલવ ેસ્ટ્ટેશન, પોપટપરા સને્રલ જેલ , પોપટપરા, સને્રલ વરે હાઉસ, રેલનગર, 

સતંોષીનગર(ભારત પરેોલ પપં)  



કોઠારીયા ચોકડીથીઉપડવાનો સમય સતંોષીનગરથી 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, રણજુા મદંીર, કોઠારીયા ચોકડી, હુડકો પોલીસ ચોકી , ગોંવવદનગર,ઘનશ્યામ નગર/નદંા હોલ , દેવપરા, 
નીલકંઠ સીનમેા , સોરઠીયા વાડી સકકલ , ગુદંાવાડી પોલલસ ચોકી , આશાપરુા મદંીર , હદવાનપરા પોલીસ ચોકી , બાલાજી હનમુાન , ત્રીકોણ બાગ , 

જયબુલેી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , આઇ.પી.મીશન સ્ટ્કુલ ,પારેવડી ચોક , રણછોડદાસ આશ્રમ , મારૂતી નગર ૫૦ ફુટ રોડ ચોક , ગ્રીનલને્ડ ચોકડી , 

કુવાડવા પોલીસ ચોકી, નવાગામ 

કોઠારીયા ગામ થીઉપડવાનો સમય નવાગામ.થી ઉપડવાનો સમય 

8:15AM, 9:20AM, 10:20AM, 12:30PM, 3:10PM, 4:20PM, 
5:20PM,7:10PM 

7:15AM, 8:10AM, 9:18AM, 10:15AM, 12:30PM, 
1:45PM, 3:05PM, 4:07PM, 5:10PM, 7:15PM, 8:30PM 

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

               (8.15 AM , 12.30 PM , 5.20 PM  કોઠારીયા ગામથી ઉપડતી બસ વાયા સ્ટ્વાતી પાકક થઇન ેજશ.ે) 
13) R15 - કોઠારીયા ચોકડી થી જી.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩ 

વાયા - કોઠારીયા ચોકડી, હુડકો પોલીસ ચોકી, ઘનશ્યામ નગર/નદંા હોલ, દેવપરા, નીલકંઠ સીનમેા, સોરઠીયા વાડી સકકલ, કોઠારીયા કોલોની, શઠે 
હાઇસ્ટ્કુલ, ભહકતનગર સકકલ , કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગહુ , એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ , ત્રીકોણ બાગ , માલવીયા ચોક , રામકૃષ્ણ આશ્રમ , હમેગુઢવી હોલ , એસ્ટ્રોન 
ચોક, સ્ટ્વામીનારાયણ મહંદર/મહહલા કોલજે ચોક , ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી ચોક , વોકહાડક હોસ્ટ્પીટલ , કે.કે.વી. હોલ , આત્મીય કોલજે/સને્રલ સ્ટ્કુલ , 

હિસ્ટ્ટલ મોલ, વ્ુદંાવન સોસાયટી, એ.જી. સોસાયટી, એવરેસ્ટ્ટ પાકક , મોટા મવા, રંગોલી પાકક (લક્ષ્મી ઢોળો) , કોસ્ટ્મોપ્લકે્ષ વસનમેા, કણકોટ - કાલવડ 
રોડ, વ્કુ્ષમદંીર, ઉમા પી.ટી.સી. કોલીજ , હરીપર ગામ , વી.વી.પી. એન્જીનીયરીંગ કોલજે , વવરડા વાજડી ગામ , વાગદુડ, 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 યનુી. 
વાયા- કોઠારીયા ગામ , કોઠારીયા હાઉસીંગ , રણજુા મદંીર , કોઠારીયા ચોકડી , હુડકો પોલીસ ચોકી , ઘનશ્યામ નગર/નદંા હોલ , દેવપરા, નીલકંઠ 
સીનમેા, સોરઠીયા વાડી સકકલ, કોઠારીયા કોલોની, શઠે હાઇસ્ટ્કુલ, ભહકતનગર સકકલ, કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગહુ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ, ત્રીકોણ બાગ, લીમડા 
ચોક, ચીત્રલખેા ચોક , ફુલછાબ ચોક , જીલ્લા પચંાયત ચોક , કીશાનપરા ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ મદંીર/મહહલાકોલજે ચોક , ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી 
ચોક, કે.કે.વી. હોલ, આત્મીય કોલજે/સને્રલ સ્ટ્કુલ , હિસ્ટ્ટલ મોલ, વ્ુદંાવન સોસાયટી , એ.જી. સોસાયટી , શાવંત નીકેતન કોલજે (પષુ્કર ધામ) , બીટી 
સવાણી (કીડની)હોસ્ટ્પીટલ, સૌરાષ્ર યનુીવસીટી 

કોઠારીયા ગામ થીઉપડવાનો સમય સૌરાષ્ટ્ર યનુી.થી ઉપડવાનો સમય 

6:45AM, 7:44 AM, 8:58 AM, 10:1 0AM, 11:26 AM, 12:40 PM, 
2:14PM, 3:23PM, 4:55PM, 6:06PM, 7:૩0PM, 8:20PM 

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

(નોંધ:-7:16 PM, 8:30 PM  બીટી સવાણી (કીડની)હોસ્ટ્પીટલથી ઉપડશ.ે) 
15) R17 - સૌરાષ્ટ્ર યનુનવસીટી થી ત્રબંા ગામ 

વાયા -સૌરાષ્ર યવુનવસીટી , બીટી સવાણી (હકડની)  હોસ્ટ્પીટલ , શીવ શસ્ક્તકોલોની , આકાશવાણી ચોક , જીવનજ્યોત સ્ટ્કુલ , પચંાયત નગર ચોક , 

ઇન્દીરા સકકલ, ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ મહંદર/મહહલા કોલજે ચોક , એસ્ટ્રોન ચોક, હમેગુઢવી હોલ, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, માલવીયા 
ચોક, વત્રકોણબાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ , આયકસમાજ, કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગ્રહુ , ભહકતનગર સકકલ , શઠે હાઇસ્ટ્કુલ , કોઠારીયા કોલોની , સોરઠીયા વાડી 
સકકલ, જગંલશે્વર િોસીંગ/બાપનુગર , સત્યમ પાકક , આજી G.I.D.C., ફીલ્ડ માશકલ ચોક , ગવકમને્ટ પોલીટેકનીક , આજીડેમ, માનસરોવર સોસાયટી , 

આરતી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા , ઠેબચડા - મહીકા પાટીયુ , હિષ્ના ઈન્ટરનશેનલ સ્ટ્કુલ , કાળીપાટ, આર કે યવુનવસીટી , ભરાડ એન્જીનીયરીંગ કોલજે , 

ત્રબંા ગામ 

ત્રબંા ગામથીઉપડવાનો સમય સૌરાષ્ટ્ર યનુી.થી ઉપડવાનો સમય 

 7.50 AM, 8:50AM, 11:25 AM, 12:10 PM, 2:55 PM, 8.20 PM 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 

( નોંધ :5:35 PM આજીડેમથી ઉપડશ.ે)  
       (નોંધ:3:05PM, 5:35PM એ આર.કે. કોલજે થી ઉપડશ.ે)   

 

 



16) R18 - આજી ડેમ થી જી.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩ 

વાયા-આજીડેમ, ગવકનમને્ટ પોલીટેકનીક, ફીલ્ડ માશકલ ચોક, આજી G.I.D.C., જગંલશે્વર િોસીંગ/બાપનુગર, સોરઠીયા વાડી સકકલ, કોઠારીયા 
કોલોની, શઠે હાઇસ્ટ્કુલ, ભહકતનગર સકકલ, કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગહુ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ, ત્રીકોણ બાગ, માલવીયા ચોક, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, ધમને્રસીંહજી 
કોલજે, જીલ્લા પચંાયત ચોક, કીશાનપરા ચોક, સ્ટ્વામીનારાયણ મદંીર/મહહલા કોલજે ચોક , ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી ચોક, કે.કે.વી. હોલ, આત્મીય 
કોલજે/સને્રલ સ્ટ્કુલ, હિસ્ટ્ટલ મોલ, વ્ુદંાવન સોસાયટી, એ.જી. સોસાયટી, એવરેસ્ટ્ટ પાકક , મોટા મૌવા, કોસ્ટ્મોપ્લકે્ષ સીનમેા, કણકોટ પાટીય,ુ 

વ્કુ્ષમદંીર, ઉમા પી.ટી.સી. કોલીજ, હરીપર ગામ, વી.વી.પી. એન્જીનીયરીંગ કોલજે,વવરડા વાજડી ગામ,વાગદુડ, 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. ગેટ ૩.થી ઉપડવાનો સમય 

6:50AM, 8:25 AM, 10:00AM, 11:35AM, 1:10AM, 3:00PM, 

4:35PM, 6:30PM 

6:45AM, 8:32AM,10:15AM, 11:45AM, 1:30PM, 3:00PM, 
4:50PM, 6:35PM,8:15PM 

( નોંધ: આજીડેમ એ 8:25 AM થી ઉપડતી બસ અન ેજી.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩.થી 1:30PM થી તક્ષસીલા એંજીનીયરીગ કોલજે જાવુ)ં 
17) R19- વાવડી ગામ થી 131 સ્લમ ક્વાટર  

વાયા-વાવડી ગામ , ગૌતમ બધુ્ધ નગર , પનુીતનગર,ગીતાનગર, એસ.ટી. વકકશોપ , પચંશીલ સોસાયટી , પી.ડી.એમ કોલજે , મક્ક્મ ચોક , બોમ્બ ે
હોટલ, માલવીયા ચોક , ત્રીકોણ બાગ , જયબુલેી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , આઈ.પી. મીશનસ્ટ્કુલ , કોઠીકંપાઊંડ,જકં્શન રેલવ ેસ્ટ્ટેશન ,હસંરાજ 
નગર,રેફયજુી કોલોની,ઝુલલેાલમહંદર, 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 - ઘટેંશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ થી શાપર વેરાવળ 

વાયા -ઘટેંશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ , ઘટેંશ્વર ગામ , ઘટેંશ્વર પાકક , સનૈીક સોસાયટી , શઠેનગર, માધાપર ગામ , માધાપર ચોક , વોરા સોસાયટી , 

ગાયત્રીધામ, વાકંાનરે સોસાયટી , બજરંગવાડી, રેલ્વ ેકોલોની , ભોમશે્વર, સ્ટ્પશે્યલ સ્ટ્કુલ ફોર બોયઝ , રૂડા ઓહફસ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , જયબુલેી બાગ , 

વત્રકોણબાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ, આયકસમાજ, કડવીબાઈ સ્ટ્કુલ, મક્ક્મ ચોક, પી.ડી.એમ કોલજે , પચંશીલ સોસાયટી , એસ.ટી. વકકશોપ, પી એન્ડ ટી 
કોલોની/ગીતાનગર, ગોંડલ ચોકડી , કોઠારીયા સોલવન્ટ ,ખોખડદળ,એવી. જશાની ટી.બી. હોસ્ટ્પીટલ , આસ્ટ્થા ગ્રીન સીટી , પારડી ગામ , 

શીતળામાતાજી ન ુમહંદર, મારૂતી નગર (સવોદય હાઉસીંગ સોસાયટી) , શાપર વરેાવળ 

ઘટેંશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પથીઉપડવાનો સમય શાપર વેરાવળથી ઉપડવાનો સમય 

7:35AM, 9:20AM, 11:10AM,  3:30PM, 6:05PM 8:00AM, 9:35AM, 11:40AM, 1:45 PM,  6:15PM, 8:15PM 

19) R21 માકેટીંગ યાડક થી શાનંતનીકેતન એવન્ય(ુરૈયા ગામ) 
વાયા- માકેટીંગ યાડક , ભગીરથ સોસાયટી , લાખશે્વર સોસાયટી - આર.ટી.ઓ. ઓફીસ , ગ્રામઉધ્યોગ મહંદર પડેક , સટેેલાઈટ ચોક - મારુવત નગર 
એપ્રોચ રોડ , આયકનગર - પડેક રોડ , નારાયણ નગર એપ્રોચ રોડ - ગોવવિંદ નગર , ચપંક નગર - પાણીનો ઘોડો , પટેલ વાડી , પારેવડી ચોક , 
હોસ્ટ્પીટલ ચોક ,જયબુલેી બાગ , ત્રીકોણબાગ, જ્યબુલેીબાગ, ચોધરી હાઈસ્ટ્કુલ , શારદાબાગ, બહુમાળી ભવન , પોલીસ હડેક્વાટર , ગીત ગરુ્જરી 
િોસીંગ, સકં્લપ વસધ્ધપાકક , વસચાઈ નગર, હનમુાન મઢી, બ્રહમસમાજ, રૈયા ચોકડી , નાણાવટી ચોક , શ્રી ધમશે્વર માગક ચોક , શાવંતવનકેતન પાકક , 
રામશે્વર ચોક, વવધતુનગર, લાશધારા પાકક ,અમ્રતુ પાકક મઈેન રોડ,ગજંાનદં ચોક,જે કે પાકક (રૈયા ગામ) 

માકેટીંગ યાડક થી ઉપડવાનો સમય શાનંતનીકેતન એવન્ય(ુરૈયા ગામ) 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 

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 અન ે12:30 PM એ શાનંતનીકેતન એવન્યુ(રૈયા ગામ)   થી ઉપડતી બસન ેસજંયભાઈ કોલજે જાય છે.અન ે 7:30 AM અન ે1:45 PM 

એ સજંયભાઈ કોલજે થી ઉપડે છે.) 

20) R-23 ખોડલ ચોક (મવડી ગામ) થી પ્રદ્યમુન પાકક  
વાયા - અક્ષર  કોમ્પલકેક્ષ, જય સરદાર ચોક , શ્યામલ સીટી ,ગરુૂદેવ પાકક , સસં્ટ્કાર સીટી, રાધા કુષ્ણ ચોક , સોરઠીયા પરીવાર વાડી  , 
બાપાસીતારામ ચોક, મવડી ચોક, ફુલીયા હનમુાન મહંદર, મવડી ફાયર સ્ટ્ટેશન, સતં ભોજારામ રોડ િોસીગ, મધરુનગર, સયુકમલુખ હનમુાન ચોક, 
ચરંશેવાડી ચોક, ગૌતમ નગર, અમીન માગક અક્ષર માગક િોસીગ , સ્ટ્વામીનારાયણ મહંદર/મહહલા કોલજે ચોક , હકશાનપરા ચોક, જીલ્લા પચંાયત 
ચોક, ફુલછાબ ચોક , લચત્રલખેા ચોક , લીમડા ચોક , વત્રકોણબાગ, જયબુલેી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , પારેવડી ચોક , પટેલ વાડી , જલારામ ચોક - 
સતં કબીર રોડ ખણુો , સરદાર વલ્લભાઈ વવધ્યાલય , ગોવવિંન્દ બાગ , ગઢીયા નગર , દુધશે્વર મહાદેવ , માકેટીંગ યાડક , પ્રદ્યમુન પાકક ,એચ. 
એન.શકુ્લા કોલજે 

ખોડલ ચોક (મવડી ગામ) થીઉપડવાનો સમયરૂટ  પ્રદ્યમુન 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.શકુ્લા કોલજે સધુી જશ ેતથા    9:05 AM,1:05PM, 4:50 PM  એચ. 
એન.શકુ્લા કોલજેથી ઉપડશ ે)  

21) R24 – ત્રીકોણબાગ થી જી.આઈ.ડી.સી. ગેટ ૩ 

વાયા- ત્રીકોણ બાગ, માલવીયા ચોક, રામકૃષ્ણ આશ્રમ, ધમને્રસીંહજી કોલજે, જીલ્લા પચંાયત ચોક, કીશાનપરા ચોક, સ્ટ્વામીનારાયણ 
મદંીર/મહહલા કોલજે ચોક, ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી ચોક, કે.કે.વી. હોલ, આત્મીય કોલજે/સને્રલ સ્ટ્કુલ, હિસ્ટ્ટલ મોલ, વ્ુદંાવન સોસાયટી, એ.જી. 
સોસાયટી, એવરેસ્ટ્ટ પાકક , મોટા મૌવા, કોસ્ટ્મોપ્લકે્ષ સીનમેા, કણકોટ પાટીય,ુ વ્કુ્ષમદંીર, ઉમા પી.ટી.સી. કોલીજ, હરીપર ગામ, વી.વી.પી. 
એન્જીનીયરીંગ કોલજે,વવરડા વાજડી ગામ,વાગદુડ, 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. ગેટ ૩.થી ઉપડવાનો 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 

6:35 AM, 11:20AM, 12:34PM,  8:40PM 

( નોંધ :  7:55 AM, 2:00 PM & 2:05 AM,  4.00 PM  તક્ષસીલા એંજીનીયરીગ કોલજેથી ઉપડશ ે) 

( નોંધ :  9:12 AM, 9:55 AM, 5:15 PM,6:15 PM મટેોડા ગામ થીઉપડશ ે) 

R25 –131  સ્લમ ક્વાટર થી જીવરાજ પાકક   

વાયા –ઝુલલેાલ મહંદર ,રેફયજુી કોલોની ,હસંરાજ નગર ,જકં્શન રેલવ ેસ્ટ્ટેશન , કોઠીકંપાઊંડ , આઈ.પી. મીશન સ્ટ્કુલ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , જયબુલેી 
બાગ,ત્રીકોણ બાગ , માલવીયા ચોક , રામકૃષ્ન આશ્રમ , હમેગુઢવી હોલ , એસ્ટ્રોન ચોક , અમીન માગક અક્ષર માગક િોસીગ , અમીન માગક સીવીક 
સને્ટર, એસ્ટ્રોન સોસા. , સયુકમખૂી હનમુાન ચોક , નાના મૌવા ચોક , શાસ્ત્રીનગર, વદૃાવન રોડ િોસીગ , ઓમ રેસીડેન્સી , ગોવાણી હોસ્ટ્ટેલ ,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, 

12:45PM, 3.20PM, 4:20PM, 5:15PM, 6:10PM, 7:05PM, 

8:05PM 

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 

22) R26 વાવડી ગામ થી ૫૩ ક્વાટર/પોપટપરા  

વાયા: વાવડી  ગામ , પવુનત નગર (જેટકો ૬૬ કે.વી.એ.) ,જોગરાણા ચોક ,ડો. આંબડેકર ચોક ,ગોકુલનગર એપ્રોચ (વનરવ 
મ્પ્લકે્ષ),ગોકુલધામ,પચંશીલ સોસાયટી એપ્રોચ રોડ (ડાલીબાઈ હોસ્ટ્ટેલ) ,ગરુૂપ્રસાદ ચોક ,સ્ટ્વામીનારાયણ ચોક ,અંબાજી કડવા પ્લોટપી.ડી.એમ. 
કોલજે,જસાણી સ્ટ્કુલ ,ગોપાલનગર ચોરો ,ગરુુકુળ,કડવીબાઈ સ્ટ્કુલ ,આયકસમાજ ,એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ ,વત્રકોણબાગ,જયબુલેી બાગ ,હોસ્ટ્પીટલ 
ચોક,આઈ.પી. મીશન સ્ટ્કુલ,કોઠીકંપાઊંડ ,જકં્શન રેલવ ેસ્ટ્ટેશન, જકં્શન રેલવ ેપોલીસ સ્ટ્ટેશન, 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, 

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

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

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

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

6:55 PM, 7:35 PM 

23) R27 નત્રકોણબાગ થી રૈયાધાર સ્લમ ક્વાટર  

વાયા:વત્રકોણબાગ,લીમડા ચોક ,લચત્રલખેા ચોક ,ફુલછાબ ચોક ,જીલ્લા પચંાયત ચોક ,હકશાનપરા ચોક ,આમ્રપાલી ફાટક ,આઝાદ 
ચોક,અલ્કાપરુી,હનમુાન મઢી ,બ્રહમસમાજ,રૈયા ચોકડી ,નાણાવટી ચોક ,રામાપીર ચોકડી ,બ્રહમસમાજ,રૈયા ચોકડી ,નાણાવટી ચોક ,રામાપીર 
ચોકડી,ધરમનગર,રૈયાધાર સ્ટ્લમ 

નત્રકોણબાગ થીઉપડવાનો સમય રૈયાધાર 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 ગજુરાત હાઉસીંગ ક્વાટર થી જીવરાજપાકક   

વાયા:ગજુરાત હાઉસીંગ બોડક ક્વાટ્ટર,વીમાનુ ંદવાખાનુ,ંરાજકોટ ડેરી ,ચનુારવાડ ચોક રામનાથ પરા (બી ડીવીઝન પોલલસ સ્ટ્ટેશન) ,જીલ્લા 
ગાડકન ચોક,ગુદંાવાડી પોલલસ ચોકી,એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ,વત્રકોણબાગ ,માલવીયા ચોક,રામકૃષ્ણ આશ્રમ,હમેગુઢવી હોલ,એસ્ટ્રોન ચોક,સ્ટ્વામીનારાયણ 
મહંદર/મહહલા કોલજે ચોક ,ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી ચોક,વોકહાડક હોસ્ટ્પીટલ,કે.કે.વી. હોલ,આત્મીય કોલજે/સને્રલ સ્ટ્કુલ,સ્ટ્વાતી સોસાયટી ,સત્યસાઈં 
હોસ્શ્પટલ,આલાપ હરેીટેજ,ફુલવાડી પાકક ,સત્યસાઈં રોડ િોસીંગ,શાસ્ત્રીનગર ,અલય પાકક ,વદૃાવન રોડ િોસીગ ,ઓમ રેસીડેન્સી,ગોવાણી હોસ્ટ્ટેલ 
,અંલબકા ટાઉનશીપ,જીવરાજ પાકક  

ગજુરાત 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 

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

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 

 



25) R30 –31 ત્રીકોણ બાગથી ત્રીકોણ બાગ સર્ક્ુકલર – ૭ 

વાયા - ત્રીકોણ બાગ , એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ , આયક સમાજ ,કડવીબાઈ સ્ટ્કુલ , ભહકતનગર સકકલ , જલારામ ચોક (ગાયત્રીનગર રોડ) , જીવરાજ 
હોસ્સ્ટ્પટલ, વત્રશલુ ચોક ,પીપળીયા હોલ/ભસ્ક્ત હોલ , બાબરીયા કોલોની , આહહર ચોક , શ્યામ હોલ ,પટેલ ચોક , ન્ય ુસભુાષનગર ,ઘનશ્યામ 
નગર/નદંા હોલ , રઘવુશંી સોસ. ,પીપળીયા હોલ/ભસ્ક્ત હોલ , વાલકેશ્વર ,જલ્જીત હોલ , શઠે હાઇસ્ટ્કુલ , ભહકતનગર સકકલ , કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગહુ , 

આયક સમાજ,એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ, 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 ત્રબંા ગામ  

વાયા –પરસાણાનગર , પરસાણાનગર મઇેન રોડ , પરસાણાનગર(અય્યપા મહંદર) , સ્ટ્પશે્યલ સ્ટ્કુલ ફોર બોયઝ , રૂડા ઓફીસ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , 

જયબુલેી બાગ, ત્રીકોણ બાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ, કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગહુ , ભહકતનગર સકકલ, શઠે હાઇસ્ટ્કુલ, કોઠારીયા કોલોની, સોરઠીયા વાડી સકકલ, 

નીલકંઠ સીનમેા, દેવપરા, ઘનશ્યામ નગર/નદંા હોલ, હુડકો પોલીસ ચોકી, કોઠારીયા ચોકડી, નાળોદા નગર, રાધા મીરા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા , આજી 

૬૬ કેવી સ્ટ્ટેશન (આજી વસાહત રોડ િોસીગ) , આજી વસાહત , આજી ડેમચોકડી ,માનસરોવર સોસાયટી ,આરતી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા , ઠેબચડા - 
મહીકા પાટીય,ુ હિષ્ના ઈન્ટરનશેનલ સ્ટ્કુલ, કાળીપાટ, આર કે યવુનવસીટી, ભરાડ એન્જીનીયરીંગ કોલજે, ત્રબંા ગામ 

પરસાણાનગરથીઉપડવાનો સમય ત્રબંા 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 ત્રબંા ગામ જશ ે) 

R33- પરસાણાનગર થી આશાપરુા મકંિર(ઠેબચડા ગામ)  (ફક્ત રનવવાર અને મગળંવાર પરુતીજ)   

વાયા –પરસાણાનગર , પરસાણાનગર મઇેન રોડ , પરસાણાનગર(અય્યપા મહંદર) , સ્ટ્પશે્યલ સ્ટ્કુલ ફોર બોયઝ , રૂડા ઓફીસ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , 

જયબુલેી બાગ, ત્રીકોણ બાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ, કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગહુ , ભહકતનગર સકકલ, શઠે હાઇસ્ટ્કુલ, કોઠારીયા કોલોની, સોરઠીયા વાડી સકકલ, 

જગંલશે્વર િોસીંગ/બાપનુગર , સત્યમ પાકક ,આજી G.I.D.C., ફીલ્ડ માશકલ ચોક , ગવકનમને્ટ પોલીટેકનીક ,આજી ડેમચોકડી ,માનસરોવર 
સોસાયટી,આરતી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા, ઠેબચડા - મહીકા પાટીય,ુ મહીકા ગામ,આશાપરુા મહંદર(ઠેબચડા ગામ) 

પરસાણાનગરથીઉપડવાનો સમય આશાપરુા મકંિર(ઠેબચડા ગામ) થી ઉપડવાનો 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 

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 – ત્રબંાથી ઉપડશ.ે) 
27) R34 –મુજંકા ગામ થી માકેટીંગ યાડક  

વાયા –િાઈસટ કોલજે ,મુજંકા ગામ ,શ્રી સીટી(મુજંકા ગામ) ,સૌરાષ્ર યવુનવસીટી , પ્રશીલ પાકક ,એ.જી. સ્ટ્ટાફ ક્વાટ્ટર , વવમલનગર, પષુ્કર ધામ , 

આકાશવાણી ચોક , પચંાયત નગર ચોક , ઇન્દીરા સકકલ, ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ મદંીર/મહહલા કોલજે ચોક ,કીશાનપરા ચોક , 

જીલ્લા પચંાયત ચોક , ધમને્રસીંહજી કોલજે , રામકૃષ્ણ આશ્રમ , માલવીયા ચોક , ત્રીકોણ બાગ , જયબુલેી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , આઇ.પી.મીશન 
સ્ટ્કુલ,પારેવડી ચોક , પટેલ વાડી , જલારામ ચોક - સતં કબીર રોડ ખણુો , સરદાર વલ્લભાઈ વવધ્યાલય , ગોવવિંન્દ બાગ , ગહઢયા નગર , દુધશે્વર 
મહાદેવ, માકેટીંગ યાડક  

મુજંકા ગામથીઉપડવાનો સમય માકેટીંગ યાડકથી 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 કોલજેથી ઉપડશ ે) ( નોંધ :  9:15 AM,3:35 PM  એચ. એન.શકુ્લા કોલજેથી ઉપડશ ે)  

( નોંધ: રવવવાર એ બસ પ્રદ્યમુન પાકક સધુી જાય છે.) 
28) R35 - ત્રીકોણબાગ થી શાપર વેરાવળ 

વાયા - ત્રીકોણબાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ , આયકસમાજ, કડવીબાઈ સ્ટ્કુલ , ગરુૂકુલ,ગોપાલનગર નો ચોરો ,જસાણી સ્ટ્કુલ ફાટક , પી.ડી.એમ કોલજે , 

પચંશીલ સોસાયટી , એસ.ટી. વકકશોપ , પી એન્ડ ટી કોલોની/ગીતાનગર , ગોંડલ ચોકડી , કોઠારીયા સોલવન્ટ ,ખોખડદળ,એવી. જશાની ટી.બી. 
હોસ્ટ્પીટલ, આસ્ટ્થા ગ્રીન સીટી, પારડી ગામ, શીતળામાતાજી ન ુમહંદર, મારૂતી નગર (સવોદય હાઉસીંગ સોસાયટી) , શાપર વરેાવળ 

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 સકકલ થી પરાપીપળીયા ગામ (એકતા સોસાયટી)  

વાયા: ભહકતનગર સકકલ ,કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગ્રહુ ,આયકસમાજ ,એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ ,વત્રકોણબાગ,જયબુલેી બાગ ,હોસ્ટ્પીટલ ચોક ,રૂડા ઓહફસ ,સ્ટ્પશે્યલ 
સ્ટ્કુલ ફોર બોયઝ ,ભોમશે્વર,રેલ્વ ેકોલોની ,,બજરંગવાડી,વાકંાનરે સોસાયટી ખણુો ,વાકંાનરે સોસાયટી ,ગાયત્રીધામ,વોરા સોસાયટી ,માધાપર ચોક , 
માધાપર ગામ , શઠેનગર ,સનૈીક સોસાયટી ,નાગેશ્વાર જૈન દેરસર ,યનુીકેર હોસ્ટ્પીટલ , ઘટેંશ્વર પાકક ,ઘટેંશ્વર ગામ ,બી.એ. ડાગંર કોલજે , 
પરાપીપળીયા ગામ (એકતા સોસાયટી)  

ભકકતનગર સકકલ 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 સતંોષીનગર( વીરસાવરકર આવાસ યોજના)  

વાયા –વવનોદનગર, સત્ય પ્રકાશ સ્ટ્કુલ , પારડી રોડ િોસીંગ , લાલબહાદુર સોસાયટી (પારડી રોડ) , આહીર ચોક , બાબરીયા કોલોની , વપપળીયા 
હોલ, વત્રશલુ ચોક ,જસાની સ્ટ્કુલફાટક ,ગોપાલનગર ચોરો ,ગરુુકુળ, કડવીબાઈ સ્ટ્કુલ , એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ , ત્રીકોણ બાગ , જયબુલેી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ 
ચોક, આઇ.પી.મીશન સ્ટ્કુલ , કોઠી કંપાઉન્ડ ,જકં્શન રેલવ ેસ્ટ્ટેશન , પોપટપરા સને્રલ જેલ , પોપટપરા, સને્રલ વરે હાઉસ , રેલનગર, સતંોષીનગર, 

સતંોષીનગર રેલ્વ ેિોસીગ 

નવનોિનગરથીઉપડવાનો સમય સતંોષીનગર.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 , ગવકમને્ટ પોલીટેકનીક ,ફીલ્ડ માશકલ ચોક ,આજી G.I.D.C.,સત્યમ પાકક ,જગંલશે્વર િોસીંગ/બાપનુગર ,સોરઠીયા વાડી 
સકકલ,કોઠારીયા કોલોની ,શઠે હાઇસ્ટ્કુલ ,ભહકતનગર સકકલ ,કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગ્રહુ ,આયકસમાજ એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ ,વત્રકોણબાગ,જયબુલેી 
બાગ,હોસ્ટ્પીટલ ચોક ,રૂડા ઓહફસ ,સ્ટ્પશે્યલ સ્ટ્કુલ ફોર બોયઝ ,ભોમશે્વર,રેલ્વ ેકોલોની ,બજરંગવાડી,વાકંાનરે 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 સધુી) 
32) R40 સૌરાષ્ટ્ર યનુનવસીટી થી સતંોષીનગર  

વાયા:સૌરાષ્ર યવુનવસીટી , બીટી સવાણી (હકડની)  હોસ્ટ્પીટલ ,શીવ શક્તી કોલોની ,આકાશવાણી ચોક ,જીવન જ્યોત સ્ટ્કુલ ,પચંાયત નગર 
ચોક,ઇન્દીરા સકકલ ,ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી ચોક ,સ્ટ્વામીનારાયણ મહંદર/મહહલા કોલજે ચોક ,મહહલા કોલજે ચોક( L.I.C ઓહફસ),હકશાનપરા 
ચોક,જીલ્લાપચંાયત ચોક ,બહુમાળી ભવન ,શારદાબાગ,ચોધરી હાઈસ્ટ્કુલ , જી.ટી.શઠે હોસ્ટ્પીટલ , ગેબનશાહપીર દરગાહ , જકં્શન રેલવ ે
સ્ટ્ટેશન,પોપટપરા સને્રલ જેલ,પોપટપરા,સને્રલ વરે હાઉસ ,રેલનગર ,સતંોષીનગર, સતંોષીનગર રેલ્વ ેિોસીગ 

સૌરાષ્ટ્ર યનુનવસીટી થીઉપડવાનો સમય સતંોષીનગર રેલ્વે ક્રોસીગ થી ઉપડવાનો સમય 

6:30AM, 8:40 AM, 8:50AM,9:40AM, 10:50AM, 
11:25PM,12:45PM,1:00PM,2:25PM,3:10PM,4:27PM,5:10PM, 

6:25PM 

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

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

6:17PM 

33) R41 નવનોિ નગર થી ગગંોત્રીપાકક  
વાયા: વવનોદનગર , સત્ય પ્રકાશ સ્ટ્કુલ , પારડી રોડ િોસીંગ , લાલબહાદુર સોસાયટી (પારડી રોડ) , આહીર ચોક , બાબરીયા કોલોની , વપપળીયા 
હોલ, વત્રશલુ ચોક ,જલારમ ચોક , ભહકતનગર સકકલ ,કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગ્રહુ ,આયકસમાજ ,એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ ,વત્રકોણબાગ,માલવીયા ચોક ,રામકૃષ્ણ 
આશ્રમ,હમેગુઢવી હોલ ,એસ્ટ્રોન ચોક ,મહહલા કોલજે ચોક( L.I.C ઓહફસ),સ્ટ્વામીનારાયણ મહંદર/મહહલા કોલજે ચોક ,ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી 
ચોક,S.B.I  બેંક,આહફકા કોલોની ,રૈયા ટેલલફોન એક્ષ્ચેંજ ,ગોલ્ડન પાકક ,તલુસી બાગ ,જય ગોપાલ ચોક ,બાલાજી પાકક/સટેેલાઈટ પાકક ,પાટીદર 
ચોક,ગગંોત્રી પાકક  

નવનોિનગર થી ઉપડવાનો સમય ગગંોત્રી પાકક  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 

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: ગ્રીનલને્ડ ચોકડી ,મારૂતીનગર ૫૦ ફુટ રોડ ચોક ,ગરુૂદેવ પાકક ,રણછોડદાસ આશ્રમ ,પારેવડી ચોક ,આઈ.પી. મીશન સ્ટ્કુલ ,હોસ્ટ્પીટલ 
ચોક,જયબુલેી બાગ ,વત્રકોણબાગ,માલવીયા ચોક ,રામકૃષ્ણ આશ્રમ ,ધમને્રવસિંહજી કોલજે ,જીલ્લા પચંાયત ચોક ,હકશાનપરા ચોક ,સ્ટ્વામીનારાયણ 
મહંદર/મહહલા કોલજે ચોક ,ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી ચોક ,વોકહાટક હોસ્ટ્પીટલ ,કે.કે.વી. હોલ ,આત્મીય કોલજે/સને્રલ સ્ટ્કુલ ,હિસ્ટ્ટલ મોલ ,વ્ુદંાવન 
સોસાયટી ,રાજકોટ મહાનગર પાલીકા-આવાસ ,વ્ુદંાવન રોડ િોસીગ ,માનસરોવર સોસાયટી/ ઓમ રેસીડેન્સી , ગોવાણી હોસ્ટ્ટેલ ,અંલબકા 
ટાઉનશીપ,જીવરાજ પાકક  

ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી થીઉપડવાનો સમય જીવરાજ પાકક  થી ઉપડવાનો 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 

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 રેશી.(મોરબી રોડ ક્રોસીગ) થી અક્ષર વાટીકા(મવડી) 
વાયા: ઓમ રેશી.(મોરબી રોડ િોસીગ)  , ભગવતીપરા (જય પ્રકાશનગર) , જય પ્રકાશનગર  સોસાયટી , ભગવતીપરા  પોલીસ ચોકી ,મહાકાળી 
સોસાયટી, ભગવતીપરા શરેી ન ં૯  વત્રકોણબાગ,એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ,બોમ્બ ેહોટલ,ભહકનગર સ્ટ્ટેશન,મક્ક્મ ચોક ,સ્ટ્વાશ્રાય સોસાયટી,આનદં બગંલા 
ચોક,અશોક ગાડકન ,પહંડત હદનયાલ  ,રાજનગર મઈેન રોડ િોસીગ ,ચરંનગર શાકમાકેટ,વવશ્વનગર,સાવનદ્ય બગંલોઝ,મહાપજુા ધામ,ઓમનગર,શ્રી 
સહજાનદં ધામ,યદુનદંન ચોક ,ન્ય ુરાજહદપ સોસાયટી,અક્ષર વાટીકા(મવડી) 

ઓમ રેશી.(મોરબી રોડ િોસીગ) થી ઉપડવાનો સમય અક્ષર વાટીકા(મવડી) 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 

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 ત્રબંા ગામ 

વાયા: ત્રીકોણ બાગ ,એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ ,આયકસમાજ ,કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગહુ ,ભહકતનગર સકકલ ,શઠે હાઇસ્ટ્કુલ ,કોઠારીયા કોલોની ,સોરઠીયા વાડી 
સકકલ,જગંલશે્વર િોસીંગ/બાપનુગર,સત્યમ પાકક ,આજી G.I.D.C.,ફીલ્ડ માશકલ ચોક,ગવકનમને્ટ પોલીટેકનીક,આજીડેમ,માનસરોવર સોસાયટી,આરતી 
ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા,ઠેબચડા - મહીકા પાટીય,ુહિષ્ના ઈન્ટરનશેનલ સ્ટ્કુલ,કાળીપાટ,આર કે યવુનવસીટી,ભરાડ એન્જીનીયરીંગ કોલજે,ત્રબંા ગામ 

ત્રીકોણ બાગ થીઉપડવાનો સમય ત્રબંા ગામ થી ઉપડવાનો સમય  

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

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

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 

6:45 AM – આજી ડેમથી વત્રકોણબાગ જશ.ે & 6:20 AM સોરઠીયા વાડી સકકલથી ત્રબંા જશ.ે  
37) R45 સૌરાષ્ટ્ર યનુનવસીટી થી રતનપર(રામજી મકંિર) 

 

વાયા:સૌરાષ્ર યવુનવસીટી,બીટી સવાણી (હકડની)  હોસ્ટ્પીટલ ,શીવ શસ્ક્તકોલોની,આકાશવાણી ચોક,જીવનજ્યોત સ્ટ્કુલ,પચંાયત નગર ચોક,ઇન્દીરા 
સકકલ,ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી ચોક ,સ્ટ્વામીનારાયણ મહંદર/મહહલા કોલજે ચોક ,મહહલા કોલજે ચોક( L.I.C ઓહફસ),એસ્ટ્રોન ચોક ,હમેગુઢવી હોલ 
,રામકૃષ્ણ આશ્રમ ,માલવીયા ચોક ,વત્રકોણબાગ,જયબુલેી બાગ ,હોસ્ટ્પીટલ ચોક ,પારેવડી ચોક ,રણછોડદાસ આશ્રમ ,ગરુૂદેવ પાકક ,મારૂતી નગર ૫૦ 
ફુટ રોડ ચોક ,ગ્રીનલને્ડ ચોકડી ,વશવધારા રેસીડન્સી ,જય જવાન જય હકશાન સોસાયટી ,ઇન્રપ્રસ્ટ્થ સોસાયટી ,વલેનાથપરા શરૂઆત (શાળા ન ં૭૧ 
પાસ)ે,વલેનાથપરા (શરેી ન ં૧૭) ,૧૫૦ ફુટ જામનગર રોડ િોસીંગ ,બડેી ગામ ,બડેી માકેટીંગ યાડક ,મારવાડી કોલજે ,આઈ.ઓ.સી.,ગૌરીદળ 
ગામ,રતનપર ટેલલફોન એંક્શચેંજ ,રતનપર (રામજી મહંદર),દશકન એન્જી. કોલજે, અપીત એન્જી. કોલજે(હડાળા ગામ) 

સૌરાષ્ટ્ર યનુનવસીટી થીઉપડવાનો સમય રતનપર(રામજી મકંિર) થી ઉપડવાનો સમય 

6:30AM , 8:54 AM, 10:15 AM,11:40 AM, 12:55PM,2:3૩PM, 
4:43PM 

11:35 AM,1:05 PM, 7:55PM 

( નોંધ :  07:10 AM,6:20 PM મારવાડી કોલજે થી ઉપડશ ે) 

(નોંધ:- 8:50AM, 10:10AM, 2:20 PM, 4:45PM અપીત એન્જી. કોલજે (હડાળા ગામ)થી ઉપડશે) 
 (નોંધ:- 7:05 PM વત્રકોણબાગથી રતનપર (રામજી મહંદર) જાશ.ે) 

38) R46 -ત્રીકોણ બાગ થી અપીત એન્જી. કોલેજ(હડાળા ગામ)  

વાયા –ત્રીકોણ બાગ , જયબુલેી બાગ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , પારેવડી ચોક , રણછોડદાસ આશ્રમ , મારૂતી નગર ૫૦ ફુટ રોડ ચોક , ગ્રીનલને્ડ ચોકડી , 

વશવધારા રેસીડન્સી , જય જવાન જય હકશાન સોસાયટી , ઇન્રપ્રસ્ટ્થ સોસાયટી , વલેનાથપરા શરૂઆત (શાળા ન ં૭૧ પાસ)ે , વલેનાથપરા (શરેી ન ં
૧૭), ૧૫૦ ફુટ જામનગર રોડ િોસીંગ , બડેી, બડેી માકેટીંગ યાડક , મારવાડી કોલજે, આઈ.ઓ.સી., ગૌરીદળ, રતનપર ટેલીફોન એંક્શચેંજ , રતનપર 
(રામજી મહંદર),દશકન એન્જી. કોલજે, અપીત એન્જી. કોલજે(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 મહંદર) એ બસ ઉપડશ.ે) 

39) R47 – કોઠારીયાગામ થી સૌરાષ્ટ્ર યનુી. 
વાયા- કોઠારીયા, કોઠારીયા હાઉસીંગ , રણજુા મદંીર, કોઠારીયા ચોકડી , હુડકો પોલીસ ચોકી , ઘનશ્યામ નગર/નદંા હોલ , દેવપરા, નીલકંઠ સીનમેા , 
સોરઠીયા વાડી સકકલ , કોઠારીયા કોલોની , શઠે હાઇસ્ટ્કુલ , ભહકતનગર સકકલ , મક્કમ ચોક , ભહકતનગર  સ્ટ્ટેશન ,હમેગુઢવી હોલ ,સ્ટ્વામીનારાયણ 
મદંીર/મહહલાકોલજે ચોક , ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી ચોક , સકકલ , પચંાયત નગર ચોક , આકાશવાણી ચોક , બીટી સવાણી (કીડની)હોસ્ટ્પીટલ , સૌરાષ્ર 
યનુીવસીટી 

કોઠારીયા ગામ થીઉપડવાનો સમય સૌરાષ્ટ્ર યનુી.થી ઉપડવાનો સમય 

8:00AM, 8:40AM, 9.40AM, 10:40AM, 11:40AM, 12:50PM,1:40PM, 
3:00PM, 4:00PM,5:00PM,5:55PM 

7:15AM, 7.40AM, 8:40AM, 9.40AM,  10: 40AM, 11: 35AM, 
12:40PM,1:43PM,2:55PM,3:55PM,5:00PM,5:55PM,7:10PM 

(6:25 AM,6:35 AM  થી  હુસને ચોક થી ઉપડવુ)ં 

40) R51 –એસ.સાર.પી કેમ્પ થી પનુનત નગર 

વાયા- ઘટેંશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ (G-કંપની ગેટ) ,ઘટેંશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ ,આસ્ટ્થા રેસીડેન્સી ,ઘટેંશ્વર ગામ , ઘટેંશ્વર પાકક , શઠે નગર ,માધાપર 
ગામ, માધાપર ચોક ,વોરા સોસાયટી ,વાકંાનરે સોસાયટી , બજરંગવાડી, રેલ્વ ેકોલોની , ભોમશે્વર, પરસાણાનગર, રૂડા ઓફીસ , હોસ્ટ્પીટલ ચોક , 

જયબુલેી બાગ, ત્રીકોણ બાગ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ, આયક સમાજ ,કડવીબાઈ સ્ટ્કુલ, મક્ક્મ ચોક, આનદં બગંલા ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ ચોક , ગરુુપ્રસાદ 
ચોક, ગોકુલધામ,ગોકુલનગર એપ્રોચ (વનરવ કોમ્પ્લકે્ષ), ડો. આંબડેકર ચોક, જોગરાણા ચોક, પવુનત નગર (જેટકો ૬૬ કે.વી.એ.) 

એસ.આર.પી. કેમ્પથીઉપડવાનો સમય પનુનત 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 ઘટેંશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ 

વાયા - કોઠારીયા ચોકડી, હુડકો પોલીસ ચોકી, ઘનશ્યામ નગર/નદંા હોલ, દેવપરા, નીલકંઠ સીનમેા, સોરઠીયા વાડી સકકલ, કોઠારીયા કોલોની, શઠે 
હાઇસ્ટ્કુલ, ભહકતનગર સકકલ, કાતંા સ્ત્રી વવકાસ ગહુ, એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ, ત્રીકોણ બાગ, જયબુલેી બાગ, હોસ્ટ્પીટલ ચોક, રૂડા ઓફીસ, પરસાણાનગર, 

ભોમશે્વર, રેલ્વ ેકોલોની, બજરંગવાડી, બજરંગવાડીસકકલ,વાકંાનરે સોસાયટી ખણુો,વાકંાનરે સોસાયટી,વોરા સોસાયટી,માધાપર ચોક, માધાપર 
ગામ, શઠેનગર,સનૈીક સોસા.,ઘટેંશ્વર પાકક ,ઘટેંશ્વર ગામ, આસ્ટ્થા ગ્રીન સીટી,ઘટેંશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ,ઘટેંશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ(G-કંપની ગેટ)  

કોઠારીયા ચોકડી થીઉપડવાનો સમય ઘટેંશ્વર એસ.આર.પી. કેમ્પ.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 મકંિર) 
વાયા - ગોંડલ ચોકડી , પી એન્ડ ટી કોલોની/ગીતાનગર , એસ.ટી. વકકશોપ , પચંશીલ સોસાયટી , પી.ડી.એમ કોલજે , મક્ક્મ ચોક, કડવીબાઈ સ્ટ્કુલ , 

એસ.ટી.બસ સ્ટ્ટેન્ડ , ત્રીકોણ બાગ , જ્યબુલેી, હોસ્ટ્પીટલ ચોક , આઇ.પી.મીશન સ્ટ્કુલ ,પારેવડી ચોક , રણછોડદાસ આશ્રમ , મારૂતી નગર ૫૦ ફુટ રોડ 
ચોક, ગ્રીનલને્ડ ચોકડી, વશવધારા રેસીડન્સી, જય જવાન જય હકશાન સોસાયટી , ઇન્રપ્રસ્ટ્થ સોસાયટી, વલેનાથપરા શરૂઆત (શાળા ન ં૭૧ પાસ)ે , 

વલેનાથપરા (શરેી ન ં૧૭) , ૧૫૦ફુટ જામનગર રોડ િોસીંગ ,બડેી, ગૌરીદળ,રતનપર ટેલીફોન એંક્શચેંજ ,રતનપર (રામજી મહંદર) ,દશકન એન્જી. 
કોલજે, અપીત એન્જી. કોલજે(હડાળા ગામ) 

ગોંડલ ચોકડી થીઉપડવાનો સમય રતનપર (રામજી મકંિર)થી ઉપડવાનો સમય 

7:30AM, 8.55 AM, 10:35AM, 12:10PM, 2:10PM, 4:30PM, 6:15PM 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 

વાયા - ત્રીકોણ બાગ , માલવીયા ચોક , રામકૃષ્ણ આશ્રમ , હમેગુઢવી હોલ , એસ્ટ્રોન ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ મદંીર/મહહલા કોલજે ચોક , ઈન્દુબાઈ 
મહાસતીજી ચોક , કે.કે.વી. હોલ , આત્મીય કોલજે/સને્રલ સ્ટ્કુલ , હિસ્ટ્ટલ મોલ , એ.જી. સોસાયટી , એવરેસ્ટ્ટ પાકક , મોટા મૌવા , કોસ્ટ્મોપ્લકે્ષ સીનમેા , 

કણકોટ પાટીય,ુ લાભભુાઈ વત્રવદેી એન્જી. કોલજે, ગવ. એન્જી. કોલજે 

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 ઉપડશ.ે) 

 
 



44) R57(બ) - ત્રીકોણબાગ થી ગવ. એન્જી. કોલેજ 

વાયા - ત્રીકોણ બાગ , માલવીયા ચોક , રામકૃષ્ણ આશ્રમ , હમેગુઢવી હોલ , એસ્ટ્રોન ચોક , સ્ટ્વામીનારાયણ મદંીર/મહહલા કોલજે ચોક , ઈન્દુબાઈ 
મહાસતીજી ચોક , કે.કે.વી. હોલ , આત્મીય કોલજે/સને્રલ સ્ટ્કુલ , હિસ્ટ્ટલ મોલ , એ.જી. સોસાયટી , એવરેસ્ટ્ટ પાકક , મોટા મૌવા , કોસ્ટ્મોપ્લકે્ષ સીનમેા , 

કણકોટ પાટીય,ુ લાભભુાઈ વત્રવદેી એન્જી. કોલજે, ગવ. એન્જી. કોલજે 

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 ઉપડશ.ે) 
45) રાજકોટ િશકન (રનવવાર માટે જ) 

વત્રકોણબાગ,રામ કૃષ્ણ આશ્રમ ,બબેી ડોલ  મ્યઝુીયમ,તારામડંળ/રેસકોષક,સ્ટ્વામીનારાયણ મહંદર ,ઈશ્વરીયા પાકક ,જ્યબુલેી વોટશન  મ્યલુઝયમ,આલ્રેડ 
હાઈસ્ટ્કુલ,આજી ડેમ,પ્રધ્યમુન પાકક ,રામનાથ પરા મસુ્ક્તધામ,વત્રકોણબાગ 

ત્રીકોણ બાગ થી ઉપડવાનો સમય 

9:00 AM 
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