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६ फे�ुवार
 २०१३ या �दवशी नर�� मोद
 देशा�या राजधानीत पोचल,े त!ेहा #यां�यात परेुपूर आ#म'व(वास भरला होता. 

देशाची धुरा वाह,यासाठ. जणू त ेस0ज झाले होते. इथ4या त5ताची आकां7ा बाळगणारे अनेक जेत े�द4ल
ने पा�हले होत.े 

या याद
त समा'व<ट हो,यास मोद
 स0ज अस4याचे #यां�याकड े पाहून वाटत होत.े व#ृतवा�ह@यांचे कॅमेरे #यांची B#येक 

हालचाल �टपत होते. दोन म�ह@यांपवूC गुजरात DनवडणकुEत Fमळवले4या 'वजयाचा नाद अजूनह
 घुमत होता. आHण 

मोद
ंना #याचाच फायदा उठवायचा होता. Bजास#ताक �दना�या DनFम#तान ेइंJडया टुडनेे केले4या रा<K
य पाहणीत लोकांनी 

मोद
ंनाच पंतBधानपदासाठ. प�हल
 पसंती �दल
 होती. राहुल, सोDनया आHण मनमोहनFसगं या LMकुटा�या ते बरेच पुढे होत.े 

या उ#साह
 वातावरणाचा लाभ उठव,याची गरज होती.  

 

 



मोद
ंनी आप4या प�ह4या !या5यानासाठ. Oीराम कॉलेज ऑफ कॉमसRची (एसआरसीसी) Dनवड केल
. या कॉलेजने तीन 

�दवसांची उVयोग पWरषद भरवल
 होती. मोद
ं�या !या5यानाने Dतची सांगता होणार होती. एसआरसीसी�या Yटुडंट 

कौि@सल�या एका सदYयाने मला सां\गतले, "'वVया^या_ना कुणाच ंभाषण ऐकायच ंआहे, याची #यांनी पाहणी केल
, #यात 

मोद
 प�ह4या Yथानावर होते. ते रतन टाटां�याह
 पुढे होत.े' जानेवार
ं�या मaयावर मोद
ंना DनमंMण पाठव,यात आले आHण 

अवbया अcेचाळीस तासांत #यां�या कायाRलयान े होकाराथC BDतसाद कळवला. गमंत dहणजे या 'वVया^या_नी क� �
य 

मंLMमंडळात4या डझनभर काँfेस मंgयांनाह
 DनमंMणे पाठवल
 होती. या पWरषदेत #यांनी बोलावे, अशी 'वVया^या_ची इ�छा 

होती. पण सवा_नी नकार �दला. यात 0योDतरा�द#य Fशदें आHण स\चन पायलट यासार5या तiण न#ेयांचा समावेश होता. 

आनंद शमा_सार5या ने#यांनी तर साधे उ#तरह
 �दले नाह
. 
 

एसआरसीसीमध4या भाषणाचा DनणRय मोद
ंनी अ#यंत 'वचारपूवRक घेतला होता. इकोनॉFमjस आHण कॉमसR Fश7णाचे हे 

देशातले आघाडीचे कॉलेज. इथे Bवशे ९८ टjjयाला बदं होतो, असे अFभमानाने सां\गतले जाते. अ#यंत हुशार 'वVयाथCच 

इथे Bवशे घेतात, अशी #याची 5याती आहे. भाजपचे अनेक नेते या कॉलेजचे माजी 'वVयाथC आहेत. रा0यसभेतले #या 

वेळचे 'वरोधी प7नेत े आHण कायदेत0m अiण जेटल
 #यापैकEच एक. "इमिज_ग Lबझनेस मॉड4ेस इन अ oलोबल 

FसनाWरओ' हा भाषणाचा 'वषयह
 मोद
ं�या सोयीचा होता. "मोद
ंना लाँच कर,यासाठ. योoय संधी�या शोधात आdह
 होतो. 

फारसे BDतकूल नसलेले वातावरण. केवळ गुजरातचे म5ुयमंMी dहणून न!हे, तर देशाचे भावी सीईओ dहणून मोद
 तiणांशी 

संवाद साधू शकतील, अशी सधंी आdहाला हवी होती', असे मोद
ं�या एका Bमुख सहाtयकाने मला सां\गतले.  
 

तiण हा शuद कळीचा होता. मोद
ं�या ट
मन े अनेक जनमत पाह,या के4या हो#या. #यात तiणांमaये बदलाचा मूड 

सवाR\धक आहे, असे #यांना आढळले होते. ढासळ#या अथR!यवYथेमaये रोजगारा�या सधंी कमी हो,याची \चतंा या तiणांना 

भेडसावत होती. २००९�या DनवडणुकEत भाजप शहर
 तiण मतदारांना आक'षRत करायला कमी पडला, याची खंत #यांना 

होती. कारण #या वळेी राहुल गांधीं�या तiण नेत#ृ#वाचा पयाRय भाजप�या अनुभवी लालकृ<ण अडवाणींपुढे उभा कर,यात 

आला होता.  
 

ट
म मोद
ं�या एका सदYयान े मला सां\गतले  "तiण मतदार- 'वशषेतः प�ह4यांदा मत देणारा १८ ते २३ वयोगटातला 

मतदार आdहाला खणुावत होता. याच कारणासाठ. तiणां�या आकां7ांच ेक� �Yथान असले4या एसआरसीसीसार5या कॉलेजची 

आdह
 Dनवड केल
.' 
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