
 

 

મોદીન ાં સગ ાંવહ લ ાંઓ શ ાં કર ેછે? 

સન્ડે મોર્નિંગ-સૌરભ શ હ 

       નરને્દ્ર દામોદરદાસ મોદીના પાાંચ સગા કાકાઓ. નરસસાંહદાસ, નરોત્તમભાઈ, જગજીવનદાસ, કાસન્દ્િલાલ અને 

જયાંિીલાલ. દામોદરદાસ સૌથી મોટા. છએયના સપિા મળૂચાંદ મગનલાલ ગાાંધી જ ેવડનગરમાાં ઘાાંચીન ાં કામ કરિા. 

 

      દામોદરદાસન ેપાાંચ દીકરા અને એક દીકરી. સૌથી મોટા સોમભાઈ ૭૫ વર્ષના, એમનાથી નાના અમૃિભાઈ જ ે

૭૨ વર્ષના, ત્રીજા નાંબર ેઆપણા નરને્દ્રભાઈ (૬૬) અને એ પછી પ્રહ્લાદભાઈ (૬૪), વસાંિબેન (૬૧) અને પાંકજભાઈ 

(૫૮). 

 

      દામોદરદાસ અને હીરાબાના ત્રીજા નાંબરના સપૂિ નરને્દ્ર મોદીના સગા ભાઈઓમાાંથી સગા કાકાઓના 

દીકરાઓમાાંથી કોઈ જાહોજલાલીમાાં જીવિ ાં નથી. મોદી ૧૩ વર્ષ ગ જરાિના મ ખ્ય માંત્રી રહ્યા. ૨૦૧૪થી ભારિના પ્રધાન 

માંત્રી છે. ભાઈ-ભત્રીજાઓ આજ ે કરોડપસિઓ હોિ. ભારિના બધા પોસલસટસિયનો આ જ ધાંધા કરી રહ્યા છે. 

કૉન્દ્રેસમાાં હોય કે બીજા કોઈ પણ પક્ષમાાં સૌ કોઈ પોિપોિાનાાં સગાાં-વહાલાાં, સાઢ -બનવેી, સમત્રો-પાડોિીઓન ેસટેલ 

કરવામાાં લાગી જાય છે. આવ ાં કરવાના ત્રણ ફાયદા. એક િો, ભસવષ્યમાાં આ જ લોકો પોિાને આસથષક સલામિી બક્ષી 

િકે. બીજ ાં , પોિાની બે નાંબરી આવકનો બનેામી કારોબાર એમને સોાંપી િકાય અને ત્રીજ ાં : એમને સટેલ થયેલા જોઈન ે

બીજાઓ પણ પોિાની પાસે ફેવસષ માગવા આવે અન ેએમને લાભો અપાવીને પોિે ઔર મજબૂિ બની િકે. નરને્દ્ર 

મોદીને આવી કાંઈ પડી નથી, કારણ કે મોદી ભસવષ્ય માટે ઈસન્દ્સક્યોડષ  નથી, કારણ કે મોદીનો કોઈ બનેાંબરી કારોબાર 

નથી, કોઈ બેનામી સાંપસત્તનો વહીવટ કરાવવાનો નથી એમણે, કારણ કે મોદીએ કોઈનેય ફેવર કરવી નથી, કારણ કે 

એમને કોઈનીય ફેવર જોઈિી નથી. એ જ ેકામ કર ેછે અન ેભસવષ્યમાાં કરવા માગ ેછે એમાાં ક દરિ અને ભારિની 

સવાસો કરોડની જનિા એમને સાથ આપી રહી છે, આપિી રહેિે. 

 

      મોદીનાાં સગાાંવહાલાાં િ ાં કરી રહ્યાાં છે. િમે જાણિો િો િમારી આાંખમાાંથી બે આાંસ  ટપકી પડિે. એક આાંસ  આ 

સગાાંઓની અત્યારની પસરસથથસિ માટે અને બીજ ાં  આ સગાાંઓની ખ મારી માટે. પોિાનો સગો ભાઈ કે કાકો કે મામો 

પીએમ હોય છિાાં કરોડપસિ-અબજોપસિ બનવાનાાં સપનાાં જોયાાં વગર પોિે જ ેમહેનિની કમાણી કર ેછે એમાાં સાંિ ષ્ટ 

રહેવ ાં. મોદી જ નહીાં, એમન ાં આ આખ ાંય ખાનદાન દેિ માટે વાંદનીય છે. ભૂિકાળમાાં જો આપણને િમામ પ્રધાન 

માંત્રીઓ, અન્દ્ય રાજકારણીઓ અને એ સૌનાાં ખાનદાનો આવાાં જ મળયાાં હોિ િો આ દેિ આજ ેક્યાાંનો ક્યાાં હોિ? 

 

     મોદીના ક ટ ાંબીજનો િ ાં કર ેછે એ સવિેની ઑથસેન્દ્ટક માસહિી ઉદય માહ રકર ેઘણી મહેનિથી એક અાંરજેી મેગસેિન 

માટે ભેગી કરી છે જ ેઅહીાં િરે કરી છે: નરને્દ્ર મોદીના સૌથી મોટાભાઈ સોમભાઈ કહેિા હોય છે કે, ‘હ ાં  નરને્દ્ર મોદીનો 

ભાઈ છ ાં , હ ાં  વડા પ્રધાનનો ભાઈ નથી. મારી અને એમની વચ્ચે એક અદૃશ્ય દીવાલ છે િે િમે લોકો જોઈ િકિા નથી, 

માત્ર હ ાં  જ જોઈ િક ાં  છ ાં . એમના માટે હ ાં  સવાસો કરોડ ભારિીય જવેો જ એક છ ાં ’. છેલલાાં અઢી વર્ષથી સોમભાઈ એમના 

આ જગપ્રસસદ્ધ ભાઈને મળયા નથી. ક્યારકે ફોન પર વાિ થાય એટલ ાં જ. નરને્દ્ર મોદીના નાના ભાઈ પાંકજ ગ જરાિ 

સરકારના માસહિી ખાિામાાં નોકરી કર ેછે. પાંકજભાઈ સોમભાઈ કરિાાં નસીબદાર છે, કારણ કે માિા હીરાબા એમની 

સાથ ેરહે છે અને મોદી ગાાંધીનગરના એ ઘર ેમાને મળવા વરસમાાં કસમ ેકમ એકબ ેવખિ િો આવિા જ હોય છે. 



 

    મે મસહનામાાં નરને્દ્ર મોદીએ અઠવાસડયા માટે એમનાાં મમ્મીન ેસદલહીમાાં પોિાના ઘર ેરહેવા માટે બોલાવયાાં હિાાં. અ     

ઠવાસડયા માટે જ. બાકી ભારિમાાં પ્રાઈમ સમસનથટરો ક ટ ાંબ કબીલા સાથ ેસરકારી ખચે પીએમસનવાસમાાં રહેિા હોય 

છે. મોદી િો ૭, રસેકોસષ રોડમાાં રહીને પોિાના ખાવાપીવા સસહિનો િમામ અાંગિ ખચષ પોિાન ેમળિા પગારમાાંથી 

કર ેછે એવ ાં એક રાઈટ ટ  ઈન્દ્ફમેિનની અરજીના જવાબમાાં બહાર આવય ાં. 

 

       પાંસડિ નહેરુ પોિાની દીકરી સાથે વડા પ્રધાન સનવાસમાાં રહેિા, લાલ બહાદ ર િાસ્ત્રી િે વખિના ૧, મોિીલાલ 

નેહરુ પ્લેસના પીએમ હાઉસમાાં રહેવા આવયા ત્યાર ેપ ત્રો, પૌત્રો સસહિન ાં આખ ાં ધાડ ાં  સાથે રહેવા માટે લાવયા હિા. 

ઈસન્દ્દરા ગાાંધીની સાથ ેએમના બે પ ત્રો અન ેબેઉ પ ત્રોનાાં પત્ની-બાળકો પણ પીએમ હાઉસમાાં જ રહેિાાં. અસવવાસહિ 

અટલ સબહારી વાજપયેીએ સ ધધાાં એમની માનેલી દીકરી નસમિા ભટ્ટાચાયષ અને એના પસિ રાંજનના ક ટ ાંબને પોિાની 

સાથે રહેવા માટે પીએમ હાઉસમાાં બોલાવી લીધેલાાં. મોદી વડા પ્રધાનના સનવાસથથાને કોઈ ક ટ ાંબીજનને સાથે રાખિા 

નથી. આટલો બહોળો પસરવાર હોવા છિાાં એકલા જ રહે છે. 

 

આ બહોળા પસરવારના સભ્યો કર ેછે િ ાં? 

 

નરને્દ્ર મોદીના બીજા મોટા ભાઈ અમૃિભાઈ ૨૦૦૫માાં એક પ્રાઈવેટ કાંપનીમાાં સફટરની નોકરી કરીને સનવતૃ્ત થયા ત્યાર ે

એમનો માસસક પગાર રૂ. ૧૦,૦૦૦ હિો. અમૃિભાઈ અમદાવાદમાાં ઘાટલોસડયા સવથિારમાાં એમના દીકરા સાંજય સાથ ે

રહે છે. ૪૭ વર્ષના સાંજય આઈટીઆઈ સસટષસફકેટ મેળવીને પોિાના લથે મિીન પર એસન્દ્જસનયસરાંગ થપરે પાર્ટસષ 

બનાવવાન ાં નાનકડ ાં  કામકાજ કર ેછે. સાંજયનો દીકરો નીરવ અન ેદીકરી સનરાલી બેઉ એસન્દ્જસનયસરાંગન ાં ભણ ેછે. સાંજય ે

૨૦૦૯ની સાલમાાં એક ગાડી ખરીદી હિી, જ ેએમના ઘરની બહાર ઢાંકાઈને પાકષ  થયેલી છે. ક ટ ાંબના સભ્યો ભાગ્ય ેજ 

વાપર ેછે, મોટે ભાગે ટ  વહીલરનો જ ઉપયોગ કર ેછે. સાંજયના ફૅસમલીમાાંથી કોઈએ હજ  સવમાનપ્રવાસ કયો નથી. 

મોદીના સગા ભત્રીજા સાંજય અમૃિલાલ મોદી કહે છે કે, ‘અમે લોકો ૨૦૦૩માાં કાકા સીએમ હિા ત્યાર ેગાાંધીનગરના 

એમના ઘર ેઆખા પસરવારન ેમળવા બોલાવયા ત્યાર ેમળયા હિા. એ પછી છેક ૧૬ મે ૨૦૧૪ના રોજ (લોકસભાની 

ચૂાંટણીનાાં પસરણામ આવયા ત્યાર)ે ગાાંધીનગરના એમના ઘર ે મળયા હિા.’ અત્યાર સ ધીમાાં બસ, બે જ વાર. 

 

      નરને્દ્ર મોદીના બીજા એક ભાઈ પ્રહ્લાદ મોદીની રાિનની દ કાન છે. નરને્દ્ર મોદીના કાકા નરસસાંહદાસના દીકરા 

અિોકભાઈ વડનગરના ઘીકાાંટા બજારમાાં રેંકડી ફેરવીને પિાંગ, ફટાકડા અન ેનાથિાની સીિનલ ફેરી કરિા હિા - 

હવે એમણે આ જ કામકાજ માટે મસહને દોઢ હજારના ભાડા પર આઠ બાય ચારની દ કાન કરી છે. અને મસહને રૂ. 

૪,૦૦૦ કમાય છે. એમનાાં પત્ની વીણાબહેન ગામના એક જનૈ વેપારીના સદાવ્રિમાાં કામ કરીને મસહને રૂ. ૩,૦૦૦ 

કમાય છે. અિોકભાઈ પોિે આ સદાવ્રિ માટે ખીચડી-કઢી રાાંધવાન ાં કામ કર ેઅન ેવીણાબહેન વાસણો ધોવાન ાં કામ 

કર.ે 

 

     અિોકભાઈના મોટા ભાઈ ભરિભાઈ (૫૫) વડનગરથી ૬૦ સક.મી. દૂર આવેલા, પાલનપ ર નજીકના લાલાવાડા 

ગામના પટેર ોલ પમ્પ પર અટેન્દ્ડન્દ્ટેની નોકરી કરીને મસહને રૂ. ૬,૦૦૦ કમાય છે. દર દસ સદવસે િેઓ ઘર ેઆવે છે. 

વડનગરમાાં એમનાાં પત્ની રમીલાબહેન પોિાના ભોજક િેરીના ઘરના ઓટલેથી જ િાકભાજી, કસરયાણ ાં વગેર ે

પરચૂરણ ચીજો વેચીન ેમસહન ેરૂ. ૩,૦૦૦ કમાય છે. ત્રીજા ભાઈ ચાંરકાન્દ્િભાઈ (૪૮) અમદાવાદમાાં દાનધમાષદાથી 

ચાલિી ગૌિાળામાાં સવેક છે. 

 

     અિોકભાઈ અને ભરિભાઈના ચોથાભાઈ અરસવાંદભાઈ (૬૧) ભાંગારની ફેરી કર ેછે. વડનગર અન ેઆસપાસના 



ગામડાઓમાાંથી એસટી બસ અને સરક્ષા દ્વારા ઘર ેઘર ેફરીન ેપિરાના જૂના ડબા, પૂાંઠાનાાં ખોખાાં અને બીજો ભાંગાર 

ભેગો કરીને વેચ ેછે, મસહને રૂ. ૬ થી ૭ હજાર કમાય છે જ ેરકમ ‘મારા અને મારી પત્ની રમીલા માટે પૂરિી છે’ એવ ાં 

િેઓ કહે છે. એમન ે કોઈ સાંિાન નથી. ક્યારકે એમની કમાણી મસહને રૂસપયા દસ હજાર જટેલી થઈ જાય છે. 

 

નરસસાંહદાસના સૌથી મોટા દીકરા ભોગીભાઈ (૬૭)ની વડનગરમાાં કસરયાણાની દ કાન છે. નરસસાંહદાસ પણ એમના 

મોટા ભાઈ દામોદરદાસની જમે વડનગરના રલેવે થટેિન પાસે ચાની ટપરી ચલાવિા. 

 

દામોદરદાસના બીજા બે ભાઈઓ કાસન્દ્િલાલ અને જયાંિીલાલ સનવૃત્ત સિક્ષકો છે. જયાંિીલાલનાાં દીકરી લીનાના પસિ 

બસ ક્ધડક્ટર છે. િેઓ વડનગર પાસનેા વીસનગરમાાં રહે છે. 

મોદી િ ાં કામ મોદી છે િે હવ ેસમજાય છે. 

 


