
 

તારીખ સમય રથ રૂટ ચોટીલા ચડુા ધ્રાગંધ્રા દસાડા હળવદ લખતર લંબડી મળુી સાયલા વઢવાણ
૮:૩૦ થી ૧૩:૩૦ મોરથળા જોબાળા ઇસદ્રા બામણવા નવા અમરાપર લખતર પાદંરી રામપર નવા સદુામડા ખેરાળી
૧૬:૦૦ થી ૨૧:૦૦ ઉંડવી કારોલ હીરાપરુ સરુજપરુા નવા ઘાટીલા અણીયાળી ચોકી મહાદેવગઢ ઢેઢુકી માળોદ
૮:૩૦ થી ૧૩:૩૦ કાનપર સેજકપર વસાવડા ખારાઘોડા કીડી બજરંગપરુા ખભંલાવ વવરપર કાનપરુ મોટા મઢાદ
૧૬:૦૦ થી ૨૧:૦૦ દેવળીયા ખાડંીયા દુદાપરુ કમાલપરુ એજાર ઘણાદ પાણશીણા ભવાનીગઢ ધારા ડુગંરી વસ્તડી
૮:૩૦ થી ૧૩:૩૦ રુપાવટી (ચો) ચમરડી માનપરુ છાબલી બટુવડા આદલસર આણદંપર લીયા સોખડા ટુવા
૧૬:૦૦ થી ૨૧:૦૦ હીરાસર બલાળા હામપરુ સેડલા સખુપર કળમ ધોળી કળમાદ અડાળા વડોદ
૮:૩૦ થી ૧૩:૩૦ લાખણકા નાગનેશ રાજસીતાપરુ સવલાસ ઢવાણા દેવળીયા જનશાળી ખાટડી નવાગામ બલદાણા
૧૬:૦૦ થી ૨૧:૦૦ સખુસર વેજલકા ધોળી અખીયાણા ભલગામડા તાવી ગેડી માનપર કસવાળી મેમકા
૮:૩૦ થી ૧૩:૩૦ ચોબારી ગોખરવાળા મોટા અંકેવાળીયા મીઠાગોઢા માનસર છારદ મોટા ટંબલા ચાદં્રલેીયા ગોરૈયા ઝાપંોદડ
૧૬:૦૦ થી ૨૧:૦૦ ધારૈઇ ચાચકા રામપરા મલુાડા સરંભડા જયોવતપરા ભથાણ ટીડાણા લીબાળા દેદાદરા
૮:૩૦ થી ૧૩:૩૦ વપપળીયા (ઢો) ભંસજાળ કલ્યાણાપરુ ઝંઝુવાડા ખેતરડી સવલાણા પરાલી પાડંવરા ગઢ શીરવાણીયા બાળા
૧૬:૦૦ થી ૨૧:૦૦ ગુદંા વેળાવદર જસાપર ભલગામ વશવપરુ મોઢવાણા રાણાગઢ ગોદાવરી લોયા કરણગઢ
૮:૩૦ થી ૧૩:૩૦ ચચરોડા (ઠા) જુની મોરવાડ જેસડા સરેુલ ચરાડવા ગાગંડ મોટી કઠેચી દદગસર સદુામડા વેળાવદર
૧૬:૦૦ થી ૨૧:૦૦ ગારીડા - કોપરણી ઝાડીયાણા રણજીતગઢ - ફુલવાડી શેખપર છડીયાળી ખોડુ
૮:૩૦ થી ૧૩:૩૦ ઝંઝુડા - વાઘગઢ સશુીયા સસુવાવ - નટવરગઢ વસધ્ધસર જુના જશાપર બાકરથળી
૧૬:૦૦ થી ૨૧:૦૦ ખેરડી - બાઇસાબગઢ ઝેઝરા સરુવદર - ઘાઘરેટીયા જશાપર સાયલા -

૮:૩૦ થી ૧૩:૩૦ વપપરાળી - જુના ઘનશ્યામગઢ વાલેવડા જુના દેવળીયા - બોડીયા - - -

૧૬:૦૦ થી ૨૧:૦૦ - - - દસાડા - - - - - -

૮:૩૦ થી ૧૩:૩૦ - - - ગવાણા - - - - - -

૧૬:૦૦ થી ૨૧:૦૦ - - - અંબાળા - - - - - -
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