


Bus Ticket ( Adult and Child (3 to 15 
Yrs)) : Rs. 30/- 

બસ ટ ક ટ ( ુ ત વય ના અને બાળકો (3 થી 
15 વષ)) = ુ િપયા 30/- 

Main Attraction :  
Statue of Unity Site, Wall of Unity, 
Memorial Museum, Audio Visual Gallery, 
Projection Mapping (Light and Sound 
Show) , Food Court, Valley of Flowers,  
View Point – 3, Sardar Sarovar Dam, 
Godbole Gate, Main Canal Head 
Regulator 

ુ ય આકષણ:  
ટ  ુઓફ િુનટ  સાઈટ, ુ ગ ગેલેર , 
વૉલ ઑફ િુનટ , મેમો રયલ ુ ઝયમ, 
ઓડયો િવઝ અુલ ગેલેર , ો શન 
મેિપગ (લાઇટ અને સાઉ ડ શો), ડ કોટ,  
વેલી ઑફ ફલાવસ ,  ુપોઇ ટ – 3, 
સરદાર સરોવર ડમ, ગોડબોલે ગેટ, ુ ય 
નહર હડ ર લેુટર 

Ticket Issuance Timing for Express 
Ticket, Viewing Gallery Ticket & Entry 
Ticket: 
Swagat Kaksh / Srestha Bharat 
Bhawan / Pratima Hotel : 7:30 AM to 
5:00 PM 
SoU Site : 7:30 AM to 5:00 PM 
 
Ticket Issuance Timing for Bus Ticket: 
Swagat Kaksh / Srestha Bharat 
Bhawan : 7:30 AM to 7:30 PM 

એ સ ેસ ટ કટ  ૂ ગ ગેલેર  ટ કટ, એ  

ટ કટ મેળવવાનો સમય: 
વાગત ક   / ે ઠ ભારત ભવન / િતમા 
હોટલ: 7:30 સવાર થી સાં   5:00 વા યા 
ધુી 

એસઓ  ુસાઇટ 7:30 સવાર થી સાં   5:00 

વા યા ધુી 
 
બસ ટ કટ માટ ટ કટ મેળવવાનો સમય: 
વાગત ક   / ે ઠ ભારત ભવન  : 7:30 

સવાર થી રા ે  7:30 વા યા ધુી 
બસ સેવા : લુાકાતીઓ તેમની લુાકાત દર યાન દરક પોઇ ટ / આકષણ પર બસમાથંી  ચઢ ઉતર 

કર  શકશે.  
Bus Service : Visitors can Hop on / Hop Off Bus at Each Point / Attraction during their Visit

Pets are not allowed in the SoU premises. 
પાળ  ુ ાણી નો SoU premises મા ં વેશ િનષેધ છે 

Statue Entry Will Remain Closed Every Monday. 
દર સોમવાર ટ  ુનો વેશ બધં રહશે 

 



 

Entry Ticket વેશ ટીકીટ 
Ticket Rates  
Adult : Rs. 120/- 
Child (3 to 15 Yrs) : Rs. 60/- 
 

ટીકીટ નો ભાવ  
પખુ્ત વય ના = રુિપયા 120/-  
બાળકો (3 થી 15 વષર્) = રુિપયા 60/- 

Bus Ticket ( Adult and Child (3 to 15 
Yrs) : Rs. 30/- 

બસ ટીકીટ (પખુ્ત વય ના અને બાળકો 
(3 થી 15 વષર્)) = રુિપયા 30/- 

Main Attraction :  
Statue of Unity Site, Wall of Unity, 
Memorial Museum, Audio Visual 
Gallery, Projection Mapping (Light and 
Sound Show) , Food Court, Valley of 
Flowers,  View Point – 3, Sardar Sarovar 
Dam, Godbole Gate, Main Canal Head 
Regulator 

ુ ય આકષણ:  
ટ  ુઓફ િુનટ  સાઈટ, વૉલ ઑફ 
િુનટ , મેમો રયલ ુ ઝયમ, ઓડયો 

િવઝ અુલ ગેલેર , ો શન મેિપગ 
(લાઇટ અને સાઉ ડ શો), ડ કોટ,  
વેલી ઑફ ફલાવસ ,  ુપોઇ ટ – 3, 
સરદાર સરોવર ડમ, ગોડબોલે 
ગેટ, ુ ય નહર હડ ર લેુટર 

Ticket Issuance Timing for Express 
Ticket, Viewing Gallery Ticket & Entry 
Ticket: 
Swagat Kaksh / Srestha Bharat Bhawan 
/ Pratima Hotel : 7:30 AM to 5:00 PM 
SoU Site : 7:30 AM to 5:00 PM 
 
Ticket Issuance Timing for Bus Ticket: 
Swagat Kaksh / Srestha Bharat Bhawan 
: 7:30 AM to 7:30 PM 

એ સ ેસ ટ કટ, ૂ ગ ગેલેર  ટ કટ, 
એ  ટ કટ મેળવવાનો સમય: 
વાગત કક્ષ  / ે ઠ ભારત ભવન / 
પ્રિતમા હોટેલ: 7:30 સવારે થી સાં   
5:00 વાગ્યા સધુી 



એસઓય ુસાઇટ 7:30 સવારે થી સાં   
5:00 વાગ્યા સધુી 
બસ ટ કટ મેળવવાનો સમય: 
વાગત કક્ષ  / ે ઠ ભારત ભવન  : 
7:30 સવારે થી રાત્રે  7:30 વાગ્યા 
સધુી 

બસ સેવા : લુાકાતીઓ તેમની લુાકાત દર યાન દરક પોઇ ટ / આકષણ પર 

બસમાથંી  ચઢ ઉતર કર  શકશે.  
Bus Service : Visitors can Hop on / Hop Off Bus at Each Point / Attraction during 

their Visit 

ન ધ : વેશ ટ ક ટ મા ૂ ગ ગેલેર  સામેલ નથી. 
Note : Viewing Gallery is not Included in Entry Ticket 

Pets are not allowed in the SoU premises. 
પાળ  ુ ાણી નો SoU premises મા ં વેશ િનષેધ છે 

Statue Entry Will Remain Closed Every Monday. 

દર સોમવારે ટે ય ુનો પ્રવેશ બધં રેહશે 
 

 




