
ANNUAL GENERAL MEETING (12 & 13 JULY 2021) – GSA SPEECH – MAIN SECTION  

Page 1 of 6 

વાર્ષિક સાધારણ સભા સમક્ષ ચેરમેન શ્રી ગૌતમ અદાણીન ું સુંબોધન 

 

પ્રિય શેરધારકો, 

આપ સહ ન ેરુબરુ આવકારવાની તક મળી હોત તો તેનો મન ેઘણો આનુંદ થયો હોત. પરુંત  હાલના 

સલામતીના પગલાઓના કારણ ેવર્ચય િઅલ બેઠકોના વાસ્તપ્રવક નવા દૌરમાું મળી રહ્યા છીએ. ૨૦૨૨ની આપણી 

વાર્ષિક સામાન્ય સભા રુબરુ સભાના રુપમાું હશ ેઅન ેહકીકતમાું આપ પૈકીના કેટલાક સાથ ેહાથ પ્રમલાવવાની 

મને તક મળશ ેતે માટે હ ું આશાવાદી છ ું.    

છેલ્લા બાર મપ્રહનાનો સમયગાળો અભૂતપૂવિ ભયાનક મહામારીના કારણ ેઆવનારા અનેક દશકાઓ 

સ ધી દ પ્રનયા ઉપર તેની છાપ છોડી જશે તેના કેટલાક અુંશોન ું િપ્રતબબુંબ આજે આપની સાથે શેર કરવા ઇર્ચછ ું છ ું. 

આુંકડાઓ દ ુઃખદ રીત ેડગ મગ ું થતા રહ્યા છે. કોપ્રવડ-૧૯ની વ્યાપક રીત ેફેલાયલેી મહામારીએ દ પ્રનયાના આરોગ્ય 

સામે એક પ્રવક્રમી ઇપ્રતહાસ ખડો કયો છે, પ્રવશ્વમાું આ સૌથી ખરાબ જીવલેણ રોગના કસે ૧૯ કરોડ આસપાસ 

નોંધાયા છે. સમગ્ર ધરતી આરપાર આ વાયરસની  ઘાતક કૂચે તેની લપેટમાું ૪૦ લાખ લોકોન ેમોતના મ ખમાું 

ધકેલ્યા છે. પૃથ્વી ઉપરનો કોઇ ખુંડ, કોઇ દેશ કે કોઇ સમાજ બાકાત રહ્યો નથી  

આપણ ેએ સ્વીકારવ ું જ જોઇએ કે ગ માવલેી દરેક જીંદગી એક કરુણાુંપ્રતકા છે. પ્રનુઃશુંકપણે ખાસ કરીન ે

િાણઘાતક બીજા મોજામાું આપણા દેશે ઘણું સારુું કરવ ું જોઇત ું હત ું. જો કે, પ્રવશ્વના અગ્રણી દેશોના આ 

મહામારી સામે લડવાના પોતાના સુંશાધનોને જોતા મન ેલાગે છે કે ખાસ કરીન ેટીકાકરણની બાબતમાું તેના 

નાગરરકોના રક્ષણ માટે વધ  કય ું નથી એવી બનુંદા કરી ભારતને કેટલાક ટીકાકારો પ્રનશાન બનાવી રહ્યા છે.   

મોટાભાગના અન્ય દેશોની સરખામણીએ આપણી જનસુંખ્યા અન ેમહાનગરોની ગીચતાના કદન ેજોતા 

ભારત સમક્ષ આ એક પ્રવરાટ પડકાર છે. આ બાબતન ેસુંખ્યામાું મૂકીએ તો ત્રણ ખુંડો ય રોપ, ઉત્તર અમેરરકા અન ે

ઓપ્રસપ્રનઆના દેશોની સુંય ક્ત જનસુંખ્યા કરતા એકલા ભારતમાું વધ  લોકો છે એ હરકકત આપણ ેસ્વીકારવી જ 

જોઇએ. બીજા શબ્દોમાું રસીકરણ માટેના આપણા સઘન િયાસો ૮૭ દેશોના સામ પ્રહક િયાસો કરતા ઘણા 

મોટાપાય ેથઇ રહ્યા છે. હરકકત એ છે કે દ પ્રનયાભરમાું રસીના આપવામાું આવેલા ૩૨૦ કરોડ ડોઝ પૈકી ૩૫ કરોડ 

ડોઝ ભારતમાું આપવામાું આવ્યા છે. ટીકાઓ વાજબી છે તે હ ું સ્વીકારુ છ ું પરુંત  આપણા દેશ તેમજ અભૂતપ વિ 

ભોગ આપનાર આપણા મોખરાના આરોગ્ય કમીઓના નૈપ્રતક મનોબળને તોડવાના બનુંદનીય િયાસોની જાળમાું 

આવવ ું જ ના જોઇએ.   

અને આ એ જ મોખરાના કમિચારીઓ છે જે આપણું િરેણા બળ છે.   

 

આપણા જેવા ઉદ્યોગ ગૃહો આ કટોકટી દરપ્રમયાન રાષ્ટ્રની સહાય કર ેછે તેન ેસુંખ્યાના જથ્થામાું જોવાના 

બદલ ેઆપણા ભાગની ભૂપ્રમકા અદા કરી રહ્યા છીએ તે સૂપ્રનપ્રશ્ચત કરીએ છીએ, શક્ય તેટલા દરેક જરુરતમુંદ 

સ ધી મદદનો હાથ લુંબાવી રહયા છીએ અન ેજે તમામ કરીએ છીએ તે ’રાષ્ટ્ર િથમ’ ના ભાવ સાથે કરીએ છીએ. 

આપણને કોઇએ િરેણા આપી નથી કે ના કોઇએ આપણી ફરજ પ્રવષ ેયાદ કરાવ્ય ું પરુંત  એ મોખરાના કમિચારીઓ 

કે જેમણ ેમહામારીની વેદનાઓના સમગ્ર પ્રવકટ સમયે સેવા પરમો ધમિ અથાિત ’ માનવજાતની સેવા કરવી એ 
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િાથપ્રમક ફરજ છે’ ના ભારતના ઉમદા આદશિના દ્રષ્ાુંતન ે  ઉજાગર કય ું તેઓએ આપણામાુંના જ સ્સાને િેરક 

તાકાત આપી છે.  

હા, અદાણી ગૃપ િવાહી મેડીકલ ઓપ્રક્સજન, ક્રાઇઓજેપ્રનક ટેન્ક અન ેઓપ્રક્સજન પ્રસપ્રલન્ડસિ જેવી આવશ્યક 

ચીજો  પ્રવશ્વભરમાું ફરી વળીન ેએકત્ર કરી પરુંત  આપણું આ યોગદાન ભારતીય વાય દળના ભાઇ-બહેનોએ કરેલા 

અથાક પ રુષાથિને આભારી છે કે જેમણ ેરદવસ-રાત અગપ્રણત ઉડાનો ભરીને આવશ્યક પ રવઠાને દૂર સૂદૂર સ્થળોએ 

પહોંચાડવામાું આપણન ેમદદ કરી છે.  

હા, આપણ ેસહયોગી બનીને િાઇમ પ્રમપ્રનસ્ટર કેર ફુંડને આગળ ધપાવ્ય ું છે પરુંત  પૈસા એવા લોકો કે જેઓ 

પોતાની જરુરરયાતોથી ઉપર ઉઠીન ેએવા અજાણ્યા  ભારતીય બુંધ ઓ કે જેઓ ક્યારેય ફરી મળવાના નથી એવા 

પ્રનસ્વાથિ વ્યપ્રક્તની ત લનામાું ક્યારેય બુંધ બસેી શક ેનહી.    

 

 

હા, આપણ ેસમગ્ર દેશમાું હજારો ટન આવશ્યક પરૂવઠો હવાઇ, સમ દ્ર અન ે રસ્તા માગે પહોંચાડવાની 

વ્યવસ્થા ગોઠવીને પ્રવકટ પ રવઠા માટે લોપ્રજપ્રસ્ટક સપોટિ પૂરો પાડ્યો છે પરુંત  પોતાના જાનને દાવ ઉપર લગાવીન ે

સાથી ભારતીયોની ઉમદા સેવામાું લાગેલા આપણા ડોક્ટસિ અન ેનસીંગ કમિચારીઓની સરખામણીએ કાુંઇ જ 

નથી.   

આ સમય દરપ્રમયાન માનવતાની વ્યપ્રક્તગત ગાથાઓ અન ેલોકોના ત્યાગની િેમાળ દાસ્તાન અમે જોઇ 

છે, આપણ ે ઓપ્રક્સજનના પ્રવતરણ તેમજ અદાણી ફાઉન્ડેશનના લોકો તરફથી સુંકપ્રલત સુંસાધનો અન ે

પ્રનષ્ણાતોની મદદ લઇ અુંદરના દદીઓની શે્રષ્ઠ સુંભાળ લીધી છે. 

દાખલો આપ  તો, આપણી ઇજનેરી અન ે તબીબી ટ કડીઓએ ગણતરીના રદવસોમાું અમદાવાદની 

અદાણી પ્રવદ્યા મુંરદરન ેતાત્કાપ્રલક સારવારની સગવડમાું રુપાુંતરીત કરીન ેએકસોથી વધ  પથારીઓ, ઓપ્રક્સજન 

સપોટિ અન ેભોજનની વ્યવસ્થા કરી હતી. તે હરકકતમાું ’ પ્રવદ્યાદાનથી જીવનદાન’ હતી.કારણ કે અમારી શાળાના 

પ્રશક્ષણ ખુંડો જીવન ખુંડો જેવા બન્યા હતા. એ જ રીતે અમારી ભ જ અન ેમ ુંદ્રાની જનરલ હોપ્રસ્પટલને સો ટકા 

કોપ્રવડ કેર હોપ્રસ્પટલમાું ફેરવવામાું આવી હતી.  

આ પ્રમશનન ેલક્ષ તરફ દોરવામાું પોતાના આરોગ્યના જોખમન ેઅવગણીન ેમદદ કરનાર મારા હજારો 

સાથી અદાણીઅન્સના સુંકપ્રલત િયાસો વગર આ શક્ય બન્ય  ના હોત. તેન ું જીવુંત ઉદાહરણ આપ ું તો અમારા 

લોપ્રજપ્રસ્ટક્સ રડવીઝને કોલ્ડ સ્ટોડિ વપે્રક્સનન ેભારતના પૂવિ થી પપ્રશ્ચમ અન ેઉત્તરથી દપ્રક્ષણના છેડે સલામત રીત ે

પહોંચાડી છે. તેના રસિદ આુંકડો કાઢીએ તો તેઓએ આવરી લીધેલ ું અુંતર પ્રવશ્વની બ ેવખતની સફર કરવા 

બરાબર થાય. હ ું આ તમામનો આભાર માન ું છ ું અન ેતેઓન ેકહેવા ઇર્ચછ ું છ ું કે તમે લોકોએ જે કય ું છે અન ેહજી 

કરી રહ્યા છો તેન ું મન ેખૂબ ગૌરવ છે.  

આથી હ ું નર્સુંગ કમિચારીઓ, તબીબો, અધિ તબીબી કમીઓ, એમ્બબ્ય લન્સના ડ્રાઇવર, પોલીસ દળો, ગટર 

વ્યવસ્થાના કમિચારીઓ, ડીલીવરી કરતા વ્યપ્રક્તઓ, વાહન વ્યવહારના કમિચારીઓ અન ે મારા પોતાના 
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અદાણીઅન્સ કે જેઓએ પોતાની ફરજથી ઉપરવટ જઇને કામના કલાકોની ગણતરી કયાિ પ્રવના આ કપરા 

સમયમાું જનજીવન રાબેતા મ જબન ું રહી શક ેતે માટે જે ફરજ અદા કરી છે તે માટ ેનત મસ્તક નમન કરુું છ ું.   

 

સ્નેહી શેરધારકો,  

ચાલો તો  હવે હ ું કુંપની તરીકેના અમારા િદશિન પ્રવશે વાત કરુું.ગત વષિ  વૈપ્રશ્વક સ્વાસ્થ્યની જેવ ું જ અશાુંત હત ું. 

વેપાર માટ ેઅસાધારણ  કઠણ સમય હતો જેણ ેઆ અભૂતપૂવિ પરરપ્રસ્થપ્રતઓ મારફત તેમનો માગિ શોધ્યો. જે 

લોકોએ પોતાની સફર ખેડી અને પવનન ે બવુંધ્યો-તેઓ મજબૂત બનીન ે બહાર આવ્યા અન ે મન ે ગવિ છે કે 

રોગચાળાના ઘેરાયલેા આફતોના વાદળો વર્ચચ ે પણ અમારી છ પ્રલસ્ટડે કુંપનીઓ બજારના નેતૃત્વ, અન કૂળ 

સુંચાલન અન ેસુંસ્થાકીય નફાકારકતાના રૂપમાું ઉભી રહી છે. 

 

આ નવા નાણાકીય વષિના પહેલા જ સપ્તાહમાું અમારી પ્રલસ્ટેડ કુંપનીઓના િદશિનથી અમારા નવા 

પોટિફોપ્રલયોન ું માકેટ કેપ્રપટલાઈઝેશન એકસો અબજ ડોલરન ેવટાવી જશે. મૂલ્યાુંકનન ું આ આ સીમાપ્રચહ્ન િથમ 

પેઢીની ભારતીય કુંપની માટ ેિથમ છે. ગૌરવ મહેસસૂ કરવાને કારણ છે, મૂલ્યાુંકનો એ સીધ  સાદ  પરરણામ છે પરુંત  

મારા માટે સાચ ું એ છે કે એ રસ્તો અમોન ેઅહીં સ ધી દોરી લાવ્યો છે અન ેએથી પણ મહત્વન ું એ છે કે અમે હવ ે

પછીનો માગિ નક્કી કયો છે. હ ું અમારા દેખાવ અન ે મૂળ મૂલ્યો કે જેમાું અમે માનીએ છીએ એ મૂલ્યોની 

પ્રસ્થપ્રતસ્થાપકતાન ેશે્રય આપ ું છ . આ મૂલ્યો આપણા રાષ્ટ્ર ઘડતરના હેત ન ેઆગળ ધપાવ ેછે અન ેઅમારા સુંગરઠત 

મૂલ્યો પરના મારા પ્રવશ્વાસને આ પ્રવતેલા વષિમાું વધ  મજબૂત બનાવ્યો છે. તેઓએ  આપણને અનેક પડકારોન ે

સલામત રીત ેજીલી લેતા ફકત જોયા નથી, પરુંત  આ અુંતરાયોનો સામનો કરવા માટે અમને વધ  મજબ ત બળ 

તરીકે ઉભરી આવવા તેઓએ કઠોરતા પણ આપી છે. 

અમે ગઇકાલે જે પ્રનમાિણ કય ું છે તેણ ેઅમારી આજને સલામત બનાવવા મુંજૂરી આપી છે અન ેઅમે આજે જે 

પ્રનમાિણ કરી રહ્યા છીએ તે સારી આવતીકાલનો પાયો છે. અમે અમારા ત્રણ િાથપ્રમક મૂલ્યો  - બહુંમત, પ્રવશ્વાસ 

અને િપ્રતબદ્ધતાન ેએકબીજા સાથે સાુંકળીન ેઅમલ કરીએ છીએ. અમારી પ્રવકાસ યાત્રા હમણાું જ શરૂ થઈ રહી 

છે, જે અમારી આ તમામ છ પ્રલસ્ટડે કુંપનીઓના દેખાવમાું િગટ થાય છે જે બજારના સૂપ્રચકાુંકોથી ઉપર 

નોંધપાત્ર પરરણામો લાવી છે.  

નાણાકીય વષિ 2021 માટે, અમારો પ્રલસ્ટડે પોટિફોપ્રલયો માટ ેએકીકૃત  EBITDA (એટલે કે  વ્યાજ 

પહેલાની કમાણી, કરો, ઘસારો અન ેરુણમ પ્રક્ત) રુ. 32,000 કરોડથી વધ  હત ું, જે વાર્ષિક 22 ટકાનો વૃપ્રદ્ધ દર 

નોંધાવ ેછે. અદાણીના તમામ સ્ટોક્સે સો ટકાથી વધ  વળતર ઉત્પન્ન કય ું છે. અન ેઅમારા વ્યવસાયોએ આપને, 

અમારા ઇક્વીટી શેરધારકોન ેલગભગ રુ.૯૫૦૦ કરોડન ું વળતર મળે તેની ખાતરી કરી છે. કર બાદનો વાર્ષિક 

ધોરણ ેઆ નફામાું ૧૬૬ ટકાનો વધારો છે.    

અહીં, અમે આપણા રોકાણોને કેવી રીત ેજોઇએ છીએ તે પ્રવશેની અમારી રફલસૂફી તરફ માર ેઅવશ્ય 

ધ્યાન દોરવ ું છે. અમે ઇપ્રક્વટીના આુંતર પેઢી ધારક છીએ. અમે અમારા ભાગીદારો, અમારા અલ્પ સુંખ્યક 

રોકાણકારો અન ેપોતાને માટ ેલાુંબા ગાળાના ટકાઉ મૂલ્યના સજિન ઉપર ધ્યાન કેપ્રન્દ્રત કરીએ છીએ. તાજેતરમાું, 
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કેટલાક પ્રમડીઆ હાઉસે પ્રનયમનકારોની વહીવટી કાયિવાહી સુંબુંધી અપ્રવચારી અન ે બેજવાબદાર અહેવાલો 

િસારીત કરવામાું સામેલ થયા હતા. જે અદાણીના શેરોના બજાર ભાવોમાું અણધારી વધઘટન ું કારણ બન્યા હતા. 

કમનશીબે, અમારા કેટલાક નાના રોકાણકારોન ેઆ તોડી મરોડીને િસારીત થયલેા સમાચારોથી અસર થઈ હતી, 

જેમાું કેટલાક ટીકાકારો અન ેપત્રકારોએ આડકતરી રીત ેએવ ું ઠસાવ્ય ું હોવાન ું જણાય ું હત ું કે કુંપનીઓ પાસે તેમના 

શેરહોલ્ડરો પર પ્રનયમનકારી સત્તાઓ છે અન ેતે કુંપનીઓ જાહેર કરવાની ફરજ પાડી શક ેછે.  

આવા આડ માગોનો િભાવ અમારા ઉપર પડશ ેનહી. અમારુું ગૃપ હુંમેશા આત્મ પ્રવશ્વાસ  રહ્ય ું છે અન ે

તેણ ેએવા પડકારો જીલ્યા છે કે જેની બહ  ઓછાને કલ્પના હશે કે બહુંમત હશ.ેઅમારી સામે ફેંકાનારા દરેક પડકાર 

અમોને ફક્ત મજબૂત અન ેવધ  સજ્જ કરશે. 

ગત વષિમાું અમારા ગપૃે હાુંસલ કરલે બ ેપ્રસમાપ્રચન્હો ઉપર િકાશ પાડવાન ું મન ેગમશે.  

 

અદાણી પોર્ટસિ  અન ે  સ્પેશ્યલ ઇકોનોપ્રમક ઝોન ેપોતાન ેએકીકૃત બુંદરો અન ેલોપ્રજપ્રસ્ટક્સ કુંપનીમાું પરરવર્તિત 

કરવાન ું ચાલ  રાખ્ય ું છે. નાણાકીય વષિ ૨૦૨૧ એ હકીકતમાું પરરવતિનશીલ વષિ હત ું અને જ્યારે ભારતના બુંદર 

આધારરત કાગો વ્યવસાયનો ૨૫ ટકા અન ેકન્ટેનર સગેમેન્ટ બજારનો તેનો પ્રહસ્સો વધીન ે૪૧ ટકા થયો તે સાથ ે

એપીએસઇઝેડે એક સીમાપ્રચહ્ન પાર કય ું.છે. તેણ ેમ ન્દ્રામાું એલએનજી અન ેએલ.પી..જી,ના વ્યવસાય સાથે વધ  

વૈપ્રવધ્યકરણ કરવાન ું ચાલ  રાખીન ે તેના પોટિફોપ્રલઓમાું ઉમેરો કયો છે. અન ેધામરામાું એલએનજીન ું સુંચાલન 

ઉમેરવામાું આવી રહય ું છે.પ્રવશ્વની બુંદરના વેપાર સાથ ેસુંકળાયેલી  કોઇ કુંપની આ કક્ષાએ પહોંચી નથી.    

 

અદાણી ગ્રીન એનર્જી  રીન્ય એબલ ઉજાિના ભપ્રવષ્યની નવી કેડી કુંડારી રહી છે.એક સફર જે અમે ૨૦૧૫ 

માું શરૂ કરી હતી.તે ૨૦૨૦માું પ્રવશ્વની સૌથી મોટી સૌર ઉજાિ કુંપની તરીક ેસ્થાપ્રપત થઇ છે. અન ેગયા મપ્રહન ે

એસબી એનર્જીનો પાુંચ ગીગવોટ સુંપાદીત કયાિના અન સુંધાન ેસાહસન ું મૂલ્ય લગભગ સાડા ત્રણ પ્રબલીઅન ડોલર 

થય ું છે, આપણ ે આપણા રીન્ય એબલ લક્ષાુંકને પર્ચચીસ ગીગાવોટ હાુંસલ કયો છે અન ે તે પણ પ્રનયત કરલેા 

સમયના ચાર વષિ પહલેા. પ્રવશ્વની અન્ય કોઇ એવી સુંસ્થા મારી જાણમાું નથી કે જેણ ેપોતાના રીન્ય એબલ્સમાું 

અદાણી ગપૃની ઝડપ જેટલો તેનો પગદુંડો જમાવ્યો હોયઇ   અદાણી એન્ટરિાઇઝ મારફત આપણ ેએરપોટિસમાું 

દાખલ થયા છીએ અન ેઆજે દર ચાર મ સાફરો પૈકી એક અદાણી એરપોર્ટસિ મારફત ઉડાન ભરે છે. કોઇ મોટા દેશે 

એરપોટિના વ્યવસાયમાું ક લ પેસેન્જસિનો પર્ચચીસ ટકા પ્રહસ્સો મેળવ્યો હોય. કુંપનીએ અમદાવાદ, લખનૌ અન ે

મેંગલોરના પ્રવમાની મથકોન ું સુંચાલન હસ્તગત કયાિ છે, ગૌહતી, જયપ ર અન ે પ્રતરુવનુંતપૂરમ માટ ે કન્સસેન 

એગ્રીમેન્ટ કયાિ છે અન ેહાલ મ ુંબઇ અન ેનવી મ ુંબઇ આુંતર રાષ્ટ્રીય એરપોર્ટસિ સુંપાદન કરવાની િરક્રયા ચાલી રહી 

છે. વધ માું આપણા પાન-ઇન્ડીઆ એરપોર્ટસિના નેટવકિન ે પ્રવકસાવવા અમે પ્રબન િવાસી આવકને સામેલ કરવા 

ભૌપ્રતક અન ેરડઝીટલ આુંતર માળખા બન્નેના શે્રણીબધ્ધ સુંભપ્રવત પ્રવકાસમાું વધારો કરવા તરફ અમે વધ  ધ્યાન 

આપી રહ્યા છીએ.       
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સમગ્ર રીત ેવપેારના એક સેવક તરીક ેઅદાણી એન્ટરિાઇઝ અજાતશત્ર  રહીન ેનવા પ્રવચારો અન ેનવા 

પ્રબઝનસે મોડેલ્સ પ રવાર કરવા પ્રવશ્વન ું સૌથી પ્રવશાળ સુંચાલન કરવા તરફ સતત આગળ વધી રહ્યા છીએ. 

 

વ્હાલા શરેધારકો, 

 

અમારા વેપારના િદશિનને જોઇએ છીએ ત્યારે તેનો સુંતોષ લેવા અમારી પાસે દરેક કારણો છે, હ ું માન  છ ું 

કે આપણ ે પ્રવકાસની ગપ્રતને વેગ આપવાના ખરેખર તબક્કાની શરુઆત હમણાું જ થઇ છે. તેન ું કારણ એ છે કે 

પ્રવપ્રવધ જૂથોના અનેક ક્ષતે્રમાું આપણી ભાપ્રવ વૃપ્રદ્ધને વેગ આપનારી અનેક વ્યૂહાત્મક સુંલગ્ન કુંપનીઓનો 

પોટિફોપ્રલયો આપણા ગ્ર પ પાસે છે તેનો  મોટો ફાયદો છે. 

બુંદરગાહો, પ્રવમાની મથકો, લોપ્રજપ્રસ્ટક્સ, ક દરતી સુંસાધનો, થમિલ અન ે રરન્ય એબલ્સ વીજ ઉત્પાદન, 

ટ્રાન્સપ્રમશન, પ્રવતરણ, ડેટા સેન્ટસિ, સુંરક્ષણ, કૃપ્રષ અન ેઅન્ન, રીઅલ એસ્ટેટ, સીટી ગેસ વપરાશ અન ેઅન્ય જે 

કોઇ વ્યવસાયમાું હાલ આપણ ેછીએ તે બધામાું હ ું માન ું છ ું કે તે સ્વયુંમ ઉર્ચચ વૃપ્રધ્ધ કરતા વ્યવસાયો છે પરુંત  સૌથી 

અગત્યન ું એ છે કે આ પૈકીના દરેક પાસે પોતાની પ્રનકટતા હોવા સાથે નવા ક્ષેત્રોમાું આપણ ેિવેશી શકીએ છીએ.  

આ ખૂબ જ પ્રવપ્રશષ્ ‘અદાણી મોડેલ’ કે જે બી- 2 બી- 2- સી ના સેત ની ક્ષમતા સાથ ેજોડાણની શપ્રક્તન ે

જોડ ેછે, જે  એક મુંચ બનાવવામાું અન ેખાસ કરીન ે ભારત જેવા આર્થિક પાવર હાઉસમાું િગપ્રતનો પવન ફુંકીને 

બળ આપે છે. જે અમોન ેઅનુંત સુંભાવનાઓની દીશા તરફ દોરે છે, મેં આવ ું કોઈ અન્ય પ્રવકાસન ું મેlડેલ જોય ું 

નથી કે જે અમયાિરદત બી 2 બી અન ેબી 2 સી બજારમાું આગામી કેટલાક દાયકાઓ સ ધી અભૂતપૂવિ અન ેસતત 

વધતી ગપ્રત આપ.ે 

 

 

 

સ્નેહી શેરધારકો, 

અદાણી ફાઉન્ડેશનની કામગીરી માટ ેજો કસોટીરુપ વષિ હોય તો તે ગત વષિ હત ું.  

ફાઉન્ડેશન ેતેની પ્રનયપ્રમત િવૃપ્રત્તઓમાું કોઈ પ્રવરામ લીધા પ્રવના કોવીડ-સુંબુંધી આરોગ્ય સુંભાળની અનેક પહલેન ું 

નેતૃત્વ કય ું. હ ું મારી પત્ની િીપ્રતનો આભાર માન ું છ ું કે જેણે શાુંત પ્રચતે અન ે પ્રનસ્વાથિ ભાવથી પોતાના આત્મા 

અને હૃદયથી અદાણી ફાઉન્ડેશનના પ્રનરુંતર પ્રવસ્તરણના કાયિને આગળ વધાય ું છે. તે અદ્રશ્ય રહ્યા. પરુંત  આ 

કટોકટીમાું તેમણ ેઆપેલા યોગદાનની મારાથી પ્રવશેષ અન્ય કોઇન ેજાણ ના હોય. તેઓ મારુું અુંતકરણ છે કારણ કે 

આપણ ેસારપ સાથે વૃપ્રદ્ધ કરવા માટે અમારો ભાગ કરીએ છીએ. 

 અદાણી ફાઉન્ડેશનની અનકે પહલે ચાલ  છે, ત્યાર ેમારા બ ેપસુંદગીના ક્ષતે્રો છે. સ પોષણ િોજેક્ટ દ્વારા 

િાપ્ત થયલેી જબરદસ્ત અસરનો મન ેગવિ છે, ફાઉન્ડશેનની આ પહેલ કે જેણ ેબાળકોના આરોગ્યની રક્ષા માટે 

મપ્રહલાઓની ફોજ ઉભી કરી અન ેતાલીમબધ્ધ કરી છે. સ પોષણ મારફત તેંત્રીસ હજાર બાળકોન ે ક પોષણથી 

બહાર લાવવામાું સફળતા મળી છે  તે એક પ્રસપ્રદ્ધ છે જે રાષ્ટ્ર પ્રનમાિણન ું હાદિ છે. 
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જેન ું મન ે પ્રવશેષ ગૌરવ છે તેવો બીજો ’હમારા ગવિ હૈ’ નામક પહલે હઠેળના અમારો સ્પોર્ટસિ ચેપ્રમ્બપયન્સ 

ઇંક્ય બેશન િોગ્રામ િોજેકટના ભાગરુપ ે અમે દસ એથ્લેર્ટસન ે ઉત્તેજન આપી રહ્યા છીએ આ પૈકી સાત 

ખેલાડીઓ આગામી ટોક્યો ઓપ્રલપ્રમ્બપક્સ માટ ે ક્વોપ્રલફાય થયા છે -જે અપ્રમત પુંઘલ, રાની રામપાલ, રદપક 

પ પ્રનયા, કેટી ઇરફાન, રપ્રવ ક માર, અુંરકતા રૈના અન ે પ્રશવપાલ બસુંહ છે, આ બધા ય વા ખેલાડીઓને અદાણી 

ફાઉન્ડેશન ગત વષોથી સ્પોન્સર કરી રહય ું છે અન ે તેઓ બોબક્સુંગ, હોકી, રેસબલુંગ, ટેપ્રનસ અન ેએથ્લેરટક્સમાું 

આપણા રાષ્ટ્રન ું િપ્રતપ્રનપ્રધત્વ કરશે. ઉપરાુંત લાુંબા ગાળાના સ્પોર્ટસિ ઇન્ક્ય બેશન િોગ્રામ હેઠળ દસ જ પ્રનયર 

એથ્લેર્ટસન ેભપ્રવષ્યના વૈપ્રશ્વક કાયિક્રમો માટ ેતાલીમ આપવામાું આવી રહી છે. તેમાુંના મોટા ભાગના ગરીબ 

પરરવારોમાુંથી આવ ેછે અન ેતે દરેકની કહાની હૃદય સ્પશી છે. તેમના પ્રવજેતા ચુંદ્રકો મારા માટ ેઓછા મહત્વના 

નથી પરુંત  તેમની કહાનીઓએ મને જે િરેણા આપી છે  તે મહત્વની છે 

 

 

 

 

મારા વહાલા સવ ેશેરધારકો, 

 

લાુંબા ગાળાની મારી માન્યતા પ્રવશે વાત કરીન ેહ ું સમાપન કરતા કહ ું છ ું  કે  આપણ ેત્યાું એવા ઘણાા અવાજો 

ઉઠ્યા છે અન ે તેનાથી આશ્ચયિ થાય છે કે શ ું આગામી ચાર વષિમાું પાુંચ રટ્રપ્રલયન ડોલરન ું અથિતુંત્ર બનવાન ું 

ભારતન ું લક્ષ્ય પ્રસધ્ધ થવા પાત્ર છે?. હ ું અુંગત રીત ે તેન ેઅસુંગત િશ્ન તરીક ેજોઉં છ ું. ઇપ્રતહાસે બતાવ્ય ું છે કે 

મહામારીની દરેક કટોકટીમાુંથી અનેક બોધપાઠ ઉભરી આવ ેછે અન ેહ ું માન ું છ ું કે આ રોગચાળામાુંથી પસાર થવા 

માટે ભારત અન ેપ્રવશ્વ સમજદાર છે. ભારત પાુંચ રટ્રપ્રલયન ડોલરન ું અથિતુંત્ર બનશે  અને ત્યારબાદ આગામી બ ે

દાયકામાું પુંદર રટ્રપ્રલયન ડોલરથી વધ ન ું અથિતુંત્ર બનશે.માકેટ કેપ્રપટલ અન ેવપરાશના કદના સુંદભિમાું પ્રવશ્વના 

બજારોમાું ભારત  સૌથી પ્રવશાળ બજાર તરીક ેઉભરી આવશે. ભૂતકાળમાું બન્ય ું હત ું તેમ રસ્તાની બાજ એ ઉતાર 

ચઢાવ હશ,ે અન ેભપ્રવષ્યમાું પણ આવ ું બનશે તેવો સુંભવ છે. જો કે, તેમાું કોઈ શુંકા હોઇ શક ેનહીં કે કામકાજની 

વયમાું વધારો અન ેવપરાશકારોની જનસુંખ્યામાું વધારા મારફત સૌથી મોટા મધ્યમ વગિને ભારતના વસ્તી પ્રવષયક 

રડપ્રવડન્ડને અન રૂપ ભારતની વૃપ્રદ્ધ પર સકારાત્મક અસર કરશે. મારે એવ ું માનવાન ેકોઈ કારણ નથી કે આગામી બ ે

દાયકામાું આપણ ેઆપણી સામેના પડકારોન ેયોગ્ય રીતે પાર પાડી શકીશ ું નહીં.  

ભારત એક સદાચારી સાયકલના આરુંભે છે આ સાયકલ  મધ્યમ વગિની વસ્તીમા વધારાથી ચાલ ેછે અન ેઆપણા 

દેશનો રન-વે દ પ્રનયાના કોઈપણ દેશનો આજની તારીખે સૌથી લાુંબો રન-વે છે.  

જય પ્રહન્દ... 


