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            (सभापतीस्थानी मा.सभापती)  

                                 पृ. शी. : शोक प्रस्ताव 

                               मु. शी. : तासमळनाडु राज्याचे मखु्यमंत्री श्रीमती 

जयलसलता                                             यांच्या सनधनाबद्दल शोक प्रस्ताव 

          श्री. चंद्रकांत पाटील (महसलू मंत्री ) : सभापती महोदय, तासमळनाडु राज्याच े

मखु्यमंत्री श्रीमती जयलसलता यांच्या सनधनाबद्दल मी खालील शोक प्रस्ताव मांडतो. 

          ‚श्रीमती जयलसलता यांच्या द:ुखद सनधनाबद्दल ह े सभागहृ अतीव द:ुख व्यक्त 

करते.‛    

      तासमळनाडु राज्याचे मखु्यमंत्री श्रीमती जयलसलता यांच ेकाल द:ुखद सनधन झाल.े 

ह ेसभागहृ तयांच्या कुटंुसबयांच ेव तासमनाडु राज्यातील नागररकांच्या द:ुखामध्ये सहभागी 

आह.े तयांना श्रध्दांजली व्यक्त करणारा प्रस्ताव मी मांडतो. 

     कै.श्रीमती जयलसलता यांचा जन्म सदनांक २४ फेब्रवुारी, १९४८ रोजी कनााटक 

राज्यातील म्हसैरु सजल्हयातील मेलरुकोट येथे झाला. तयांचे सशक्षण पदवी पयंत झाल ेहोते. 

मद्रास सवद्यापीठान ेतयांना मानद डॉक्टरेट पदवी प्रदान केली होती. 

     कै.श्रीमती जयलसलता यांनी शालेय सशक्षण घेत असतानाच ‚एसपसल‛ या इगं्रजी 

सचत्रपटात काम केले हाते. दहावीच्या परीक्षेत तयांनी राज्यात पसहला क्रमांक समळसवत राज्य 

सरकारचा गोल्ड स्टेट ॲवाडा समळसवला होता. तासमळ भाषेसह कन्नड,मल्याळम, सहदंी 

आसण इगं्रजी भाषेवर तयांचे प्रभतुव होते. तयांनी वयाच्या १५ व्या वषी कन्नड सचत्रपटात 

मखु्य असभनेत्रीची  भसूमका केली होती.  तयांची ती भसूमका असतशय गाजली होती. 

तयानंतर तयांनी सचत्रपटसषृ्टीत काम करण्यास सरुुवात केली. आपल्या जबरदस्त 

असभनयाच्या जोरावर तयांनी जवळपास १४० तासमळ सचत्रपटासह एकूण ३०० सचत्रपटात 

काम केल ेहाते. यामध्ये तयांनी 
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    श्री. चंद्रकांत पाटील..... 

  तासमळमधील मसलन, सशवाजीगणेशन, जयशंकर, राजकुमार, एनटीआर, 

एम.जी.रामचंद्रन यासारख्या सदग्गज कलाकारांसोबत काम केल.े तयांच्या अनेक 

सचत्रपटातील भसूमका खपूच गाजल्या होतया. तयांनी आपल्या जबरदस्त असभनयाने 

सचत्रटपट सषृ्टीवर असधराज्य गाजसवल ेहोते. सन १९६१ ते १९९२ पयंत या क्षेत्रात आपल्या 

असभनयाचा वेगळाच ठसा तयांनी उमटसवला होता. शास्त्रीय संगीत, पाश्चातय शास्त्रीय 

सपयानो या वाद्यांसह भरतनाटयम,् मोसहनीअट्टम, मसणपरुी आसण कथ्थक यांसारख्या 

अवघड नतृय क्षेत्रात तयांनी नैपणु्य प्राप्त केल ेहोते. 

     कै.श्रीमती जयलसलता यांनी सचत्रपट क्षेत्रात काम करीत असतानाच एम.जी.रामचंद्रन 

यांच्यासोबत १९८२ मध्ये राजकारणात प्रवेश केला. सन १९८४ ते १९८९ पयंत तया 

राज्यसभेच्या सदस्या होतया. तयानंतर सन १९८९ मध्य ेतासमळनाडू सवधानसभेच्या सवरोधी 

पक्ष नेता झाल्या. तयानंतर सन १९९१, २००१, २०११, २०१५, २०१६ असे पाच वेळा 

तयांनी तासमळनाडू राज्याच्या मखु्यमंत्री म्हणनू असतशय प्रभावीपणे उत्तम काया केल.े 

याकाळात तयांनी राज्याच्या सवकासाच े व लोकसहताच े अनेक सनणाय घेतले होते. एक 

लोकसप्रय नेतया अशीच तयांची प्रसतमा होती. 

     श्रीमती जयलसलतांच्या संदभाात आपल्या सवांना मान्य करावे लागेल की, एखादा 

नेता केवळ तया राज्याचा राजकीय नेता होतो असे नाही तर राज्यातील सवासामान्य 

माणसांच्या रृदयात सवराजमान होतो व तयामळेुच तेथील सवासामान्य माणसू तयांना 

‚अम्मा‛ म्हणायचे. तयांनी तासमनाडु राज्यात अनेक उपक्रम सरुु केले व तयांनी सरुु केलेले 

उपक्रम इतर राज्यांनीही सरुु केल े होते. तयांचा अम्मा सकचन, नवजात सशशुंना ‚अम्मा 

सकट‛ दणे्याचा उपक्रम अशा अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातनू तया संपणूा तासमळनाडू 

राज्याच्या ‚अम्मा‛ झाल्या होतया. 

     असतशय बधु्दीमान,सपु्रससध्द असभनेत्री, उत्तम प्रशासक, कुशल राजकारणी, उतकृष्ट 

संसदपटु्ट, जनमानसातील लोकसप्रय नेतया असणाऱ्या श्रीमती जयलसलता 
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    श्री. चंद्रकांत पाटील..... 

  यांचे सामेवार, सदनांक ५ सडसेंबर,२०१६ रोजी द:ुखद सनधन झाल.े 

     तासमळनाडू राज्याच्या मखु्यमंत्री श्रीमती जयलसलता यांच्या स्मतृीस मी असभवादन 

करतो व भावपणूा आदरांजली वाहतो. 

                                                  --------- 
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       श्री.धनंजय मुंडे (सवरोधी पक्ष नेता) : सभापती महोदय, सभागहृाचे नेते आसण 

आपण स्वत: तासमळनाडु राज्याच्या मखु्यमंत्री श्रीमती जयलसलता यांचा शोक प्रस्ताव या 

सदनात मांडला आह.े 

     तासमळनाडुच्या मखु्यमंत्री आदरणीय श्रीमती जयलसलताजी व समस्त तासमळ 

जनतेच्या अम्मांचे रात्री उसशरा चेन्नईतील अपोलो रुग्णालयात सनधन झाल्यामळेु मी तयांना 

भावपणूा आदरांजली अपाण करतो. गेल्या २२ सप्टेंबर पासनू तया हॉसस्पटलमध्ये ॲडसमट 

होतया. जवळपास अडीच मसहन ेतयांचा मतृयशूी संघषा सरुु होता. या संघषााची आता अखेर 

झाली. श्रीमती जयलसलता यांची लढाऊ संघषा वतृ्ती दशेातील जनतेला नेहमीच लक्षात 

राहील. श्रीमती जयलसलता ह े नेहमीच स्थासनक जनतेची बाज ू घेत, तासमळ राज्याची 

असस्मयता जपत राजकारण केल.े तासमळनाडूच्या राजकारणातनू दशेाच्या राजकारणातही 

आपले स्थान, वचास्व सनमााण करता येते ह ेतयांनी ससध्द करुन दाखवले. 

     सभापती महोदय, तासमळनाडु राज्यातील लोकसप्रय नेते सन्माननीय 

श्री.एम.जी.रामचंद्रन यांच्या सनधनानंतर एआयडीएमके पक्षाची धरुा तयांच्याकडे आली. 

तयावेळेस कें द्रात सत्तेमध्ये असलेल े कााँग्रेस अघाडी सरकारशी असलेल्या चांगल्या 

संबंधाचा तयांना सनसश्चतच उपयोग झाला. तेव्हापासनू म्हणजे गेल्या ३० वषाापासनू 

तासमळनाडुच ेव बऱ्याच अंशी कें द्रातील राजकारण तयांच्या भोवती सफरत रासहल.े आपला 

पक्ष नेहमी सत्तेमध्ये आसण सत्तेच्या जवळ राहील याचा प्रयतन तयांनी केला आसण तयात तया 

यशस्वीही झाल्या. सन्माननीय श्रीमती जयलसलता यांची राजकीय कारसकदा सजतकी 

यशस्वी ठरली तयापेक्षाही तयांची सामासजक, सांस्कृसतक कारसकदा  यशस्वी ठरली ह े

आपण सवांनी नेहमीच लक्षात ठेवण्यासारखे आह.े 

     सभापती महोदय, राज्यातील जनतेला २/- रुपय े सकलो दराने तांदळू व धान्य दणे े

सकंवा सटव्ही सेट दणेे असे लोकसप्रय सनणाय तयांनी घेतले होते. तयावेळी कदासचत अनेकांना 

ते सनणाय अव्यवहाया वाटल ेअसतील परंत ुसवासामान्य जनतेच्या मनात तयांनी घर केल ेव 

तयांच्या या सनणायामळेु जनतेच्या घरात चलु्ही पेटल्या आसण 
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    श्री.धनंजय मुंडे....... 

लोकांच्या मनात तयांनी ‚अम्मा‛ म्हणनू कायमचे स्थान समळवले. 

     सभापती महोदय, सरकार उद्योगांना कोटयावधी रुपयांची सवलत दते असते. परंतु 

ज्यांच्यासाठी ही सत्ता आह ेतयांना दोन वेळचे अन्न दणेे ही सरकारची जबाबदारी नाही का 

? असा नेहमीच तया सवाल करावयाच्या. आज अनेक राजकीय पक्ष आहते, तयांचे नेतेही 

लोकसप्रय आहते.  नेतयांमागे सहकारी, समथाक, पाठीराख ेअसतात परंत ुएखाद्या राजकीय 

नेतयांमागे तयांचे भक्त असणे ह ेभाग्य मोजक्याच नेतयांच्या नसशबी येते व तयापैकी श्रीमती 

जयलसलता ह्या एक होतया. 

     श्रीमती जयलसलता राजकारणात प्रवेश करण्यापवूी तयांनी सचत्रपटातील असभनयाच्या 

माध्यमातनू प्रचंड लोकसप्रयता समळवली. राजकारणात येण्यापवूी राजकीय, सांस्कृसतक, 

ज्ञान आसण समज असली पासहजे ह े तयांनी ओळखले होते व तयांची ती तयारी सचत्रपट 

असभनयाकररता तयांनी पणूा केली. 

     श्रीमती जयलसलता यांच्या सनधनान े भारतीय राजकारणाची न भरुन येणारी 

हानी  झाली आह.े सभापती महाेेदय, मला एक गोष्ट आठवते की स्वगीय प्रमोद महाजन 

ह े एनडीए सरकारच्या काळात प्रतयेक भाषणामध्ये म्हणावयाचे की, ‚सबहार में 

समता,बंगाल में ममता और तासमळनाडु में जयलसलता जब तक हमारे साथ हैं तब तक 

एनडीए का कुछ नहीं हो सकता‛. 

     सभापती महोदय,  आज आपल्यातनू श्रीमती जयलसलता सनघनू गेल्या असनू, मी 

या सदनाचा सवरोधी पक्ष नेता म्हणनू तसेच राष्ट्रवादी कााँग्रेस पक्षाचा कायाकताा म्हणनू 

तयांना भावपणूा आदरांजली अपाण करतो. 

                                                  ------------- 
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       श्री.शरद रणसपसे (सवधानसभेन े सनवडलेल)े : सभागहृाच्या नेतयांनी या सठकाणी 

शोक प्रस्ताव मांडला असनू तया शोक प्रस्तावाला पासठंबा दणे्यासाठी मी उभा आह.े 

     सभापती महोदय, तासमळनाडुच्या आधसुनक साम्राज्ञी आसण गोरगररबांच्या ‚अम्मा‛ 

यांना मी सरुुवातीलाच कााँग्रेस पक्षाच्या वतीन ेभावपणूा श्रध्दांजली अपाण करतो. 

     सभापती महोदय, श्रीमती जयलसलता  यांचे वैसशष्टय असे होते की, तयांच्या केवळ 

प्रवेशान े लाखो लोकांना हरवनू टाकण्याची तयांची क्षमता होती. म्हणनू काही वेळेस 

आपल्याला सदसते की, सनसगा एखाद्या व्यक्तीला जे काही दतेे ते भरभरुन दतेे. श्रीमती 

जयलसलता यांच्या बाबतीत तर लहानपणापासनू ते शेवटपयंत सनसगााने तयांना भरभरुन 

सदल.े इगं्रजी वाक्यात तयांचे वणान करावयाच ेझाल ेतर एकाच वाक्यात वणान करतो येईल, 

‚She was a lovely daughter of the nature‛. श्रीमती जयलसलता सनसगााची 

लाडकी लेक होती इतकेच वणान आपल्याला करावे लागेल. तयांचे अफाट वाचन होते. 

तयांना कुशाग्र बधु्दीमत्ता होती आसण तयाच्याच  जोरावर तया तासमळनाडुच्या पाच वेळा 

मखु्यमंत्री झाल्या. 

     सभापती महोदय, या सठकाणी सांसगतले गेल े की, गोरगररबांच्या संदभाात तया 

असतशय प्रभावीपणे सनणाय राबवत होतया, मग तो सनणाय इडलीच्या संदभाातील असो, 

कुकरच्या संदभाातील असो, भात तसेच सांबारच्या संदभाातील असो. असलकडच्या 

काळात तयांनी ‚अम्मा फास्ट फूड‛ योजना सरुु केली होती. ही योजना बघण्यासाठी आपण 

तासमळनाडु राज्यात जावे अशी सचूना मी सन्माननीय सदस्य श्री. संजय दत्त यांना केली 

होती.  आपल्या राज्यात ‚झणुका भाकर‛  योजना सरुु करण्यात आली परंतु आपल्या या 

योजनपेेक्षाही अतयंत चांगल्या प्रकारे ‚अम्मा फास्ट फूड ‚ योजना तयांनी सरुु केली होती. 

परंत ु तयांच्या कायाकाळात आम्हाला तासमळनाडु राज्यातील योजना बघण्यासाठी जाता 

आल ेनाही. 

                                                                             यानंतर श्री.असजत....... 

                 या नंतर  श्री. सशगम 
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श्री.शरद रणसपस.े... 

  आपण सवाजण तेथे जाऊन तयांनी सरुु केलेल्या योजना पाहू आसण  आपल्या राज्यात 

सशवसेनेने सरुु केलेल्या झणुका-भाकर कें द्रास आधसुनक रुप दणे्याचा प्रयतन सवाजण समळून 

करु या, एवढेच या सनसमत्तान ेसांगतो. 

        सभापती महोदय, दसक्षण भारतामध्ये नेततृ्त्वाची परंपरा आह.े जसे 

आपल्याकडे  सदवंगत यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव घेतल्यासशवाय महाराष्ट्रातील 

कोणताही  इसतहास पणूा होत नाही. तयाचप्रमाणे अण्णा दरुाई यांच्या नावासशवाय  दसक्षण 

भारत आसण तासमळनाडू राज्याचा इसतहास पणूा होत नाही. कााँग्रेस पक्षामध्ये के.कामराज 

नावाच ेएक व्यसक्तमत्त्व होते. तयांचे सशक्षण दसुरी सकंवा सतसरी इयत्तेपयंत झाले होते. परंत ु

के.कामराज यांनी कााँग्रेस पक्षाच े अध्यक्ष म्हणनू केलेल्या कामाची नोंद इसतहासाला 

आजतागायत घ्यावी लागते. पंसडत जवाहरलाल नेहरु यांच्या काळात के.कामराज कााँग्रेस 

पक्षाच े अध्यक्ष असताना तयांनी ‚कामराज‛ नावाची योजना आणली. या ‚कामराज‛ 

योजनेमळेु दशेभरातील कााँग्रेसशाससत राज्यांतील मंसत्रमंडळातील अध्यााहून मंसत्रमंडळातील 

मंत्रयांना ‚कामकाज‛ योजनेच्या एका वाक्यासनशी घरी बसावे लागले होते. तयांच्याकडे 

असतशय कुशाग्र बदु्धीमत्ता होती. संघटना कशी चालवावयाची, पक्ष कसा चालवावयाचा 

याच े तयांना चांगले ज्ञान होते. तयांच्यानंतर दसक्षण भारतातील एम.जी.रामचंद्रन आल.े 

आपणा सवांना तो इसतहास माहीत आह.ेतयांचे स्वप्न काय होते ते दखेील आपणास माहीत 

आह.े ते दखेील एक मोठे नेततृ्त्व होते. सनसगा एखाद्याला कसे भरभरुन दतेो याचे दसुरे उत्तम 

उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्राचे सपुतु्र श्री.रजनीकांत यांचे दतेा येईल. एक मराठी भासषक 

मलुगा दसक्षण भारतात जातो. तासमळ ससनेमामध्ये काम करतो आसण तेथील जनतेवर राज्य 

करतो. मी जसे जयलसलतांचे वणान केल े की, She was a lovely daughter of the 

nature.  
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    श्री.शरद रणसपस.े... 

  

तसेच वणान महाराष्ट्राचे सपुतु्र श्री.रजनीकांत यांचे बाबतीत करता येईल की, He is the 

lovely son of nature. 

      सभापती महोदय, मी माझ्यावतीन ेव कााँग्रेस पक्षाच्यावतीन ेश्रीमती जयलसलता यांना 

श्रद्धांजली अपाण करतो. असे म्हटले जाते की, सफसनक्स पक्ष्याची राखरांखोळी झाली तरी 

तो राखेतनू पनु्हा वर येतो. श्रीमती जयलसलता यांचे कतात्त्व व  नेततृ्त्व सफसनक्स पक्षासारखे 

होते, तया सफसनक्स पक्षाला मानाचा मजुरा करुन मी  माझे दोन शब्द पणूा करतो.  

                                                   ------- 
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          श्री.नारायण राणे (सवधानसभेन ेसनवडलेले) : सभापती महोदय, सभागहृाचे नेते 

माननीय श्री.चंद्रकात पाटील यांनी तासमळनाडू राज्याच्या मखु्यमंत्री श्रीमती जयलसलता 

यांच्या द:ुखद सनधनाबद्दल जो शोक प्रस्ताव मांडलेला आह,े तयाला पासठंबा दणे्यासाठी 

आसण तयावर माझे सवचार मांडण्यासाठी मी उभा आह.े 

     सभापती महोदय, सभागहृाच ेनेते श्री.चंद्रकांत पाटील यांनी श्रीमती जयलसलता यांना 

श्रद्धांजली अपाण केल्यानंतर माननीय सवरोधी पक्ष नेते श्री.धनंजय मुंडे यांनी या प्रस्तावाला 

पासठंबा दऊेन श्रद्धांजली अपाण केली. आमच्या पक्षाच े नेते ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य 

श्री.शरद रणसपस ेयांनी श्रद्धांजली अपाण केली. 

      सभापती महोदय, या दशेातील एक कतृात्त्ववान मसहला श्रीमती जयलसलता 

  यांचे काल द:ुखद सनधन झाल.े श्रीमती जयलसलता या तासमळनाडू राज्याच्या सतत पाच 

वेळा मखु्यमंत्री होतया. सतत पाच वेळा मखु्यमंत्री रासहलेल्या तया एकमेव मसहला आहते. 

सभागहृाच ेनेते माननीय श्री.चंद्रकांत पाटील यांनी श्रीमती जयलसलता यांच्या कतृातवाबद्दल 

अनेक गोष्टी सांसगतल्या. तयाची मी पनुरावतृ्ती करणार नाही. श्रीमती जयलसलता यांनी 

तयांच्या हुशारीचा, बदु्धीमत्तेचा, सशक्षणाचा आसण कतृात्त्वाचा उपयोग तासमळनाडूतील 

जनतेसाठी केला. तयामळेु श्रीमती जयलसलता यांच्या द:ुख सनधनामळेु संपणूा तासमळनाडू 

राज्य द:ुखाच्या  सागरात लोटल ेआह.े 

        सभापती महोदय, आपण सभागहृात शोकप्रस्ताव मांडतो तयामाग े उद्दशे असतो. 

दशेातील कतृात्त्वान व्यक्तींनी समाजासाठी, दशेासाठी जे काम आसण समाजकाया केल े

तयातनू आपणास बोध घेता यावा, तयांच्याकडून काही तरी सशकावे या स्ततुय हतेनेू असे 

प्रस्ताव आणण्याची प्रथा आपण केलेली आह.े 

        सभापती महोदय, श्रीमती जयलसलता यांनी इतकी वष े मखु्यमंत्री म्हणनू जो 

कारभार केला तयावरुन असे सदसनू येते की, तया उत्तम प्रशासक होतया आसण  त ् याबद्दल 

कोणाच्या मनात शंका असण्याचे काही कारण नाही. माननीय सभागहृ 
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    श्री.नारायण राणे.... 

  नेतयांनी तयांच्या प्रस्तावामध्ये उल्लेख केला की, तासमळनाडू राज्यामध्ये तयांच्या  नावाने 

सवसवध योजना आसण उपक्रम सरुु केल े आहते. जसे अम्मा उपहार गहृ, अम्मा समनरल 

वॉटर, अम्मा फामासी, अम्मा बेबीसकट, अम्मा मीठ,अम्मा ससमेंट, तसेच अम्मा मोबाईल, 

अम्मा लॅपटॉप तयाचप्रमाणे सववासहत मलुींसाठी कॅ्रडल बेबी अशा अनेक योजना तयांनी 

राबसवल्या. श्रीमती जयलसलता यांनी खालच्या वगाातील आसण सवासामान्य माणसांठी 

अनेक योजना लाग ूकेल्या.  

        सभापती महोदय, मला तासमळनाडू राज्यामध्ये जाण्याचा योग आला तेव्हा 

तासमळनाडू राज्यात सफरताना मला प्रतयेक सठकाणी श्रीमती जयलसलतांचा फोटो पहावयास 

समळाला. समत्राच्या घरी गेलो असता, एखाद्या ऑसफसमध्ये गेलो असता, कोणाच्या घरी 

गेलो असता तया सठकाणी अम्मांचा म्हणजे श्रीमती जयलसलता यांचा फोटा सदसायचा. 

प्रतयेक दकुानात अम्मांचा फोटो सदसायचा. या लोकसप्रयतेचा सवचार सदनातील प्रतयेक 

सन्माननीय सदस्यांनी करणे आवश्यक आह,े असे मला वाटते. ही लोकसप्रयता एका 

सदवसात समळालेली नाही. श्रीमती जयलसलता यांना जीवनामध्ये जी जी पद ेसमळाली, तया 

पदाचा उपयोग तयांनी तासमळनाडू राज्यातील सवासामान्य जनतेसाठी केला. 

        सभापती महोदय, दशेातील अनेक कतृात्त्वान मसहलांचा उल्लेख होतो तयामध्ये 

श्रीमती जयलसलता जाऊन बसल्या आहते असे मला वाटते. तया  राजकारणामध्ये कुठे 

कमी पडल्या  नाहीत. श्रीमती जयलसलता यांनी सवरोधी पक्ष नेता म्हणनू देखील काम 

केलेले आह.े सन १९८४ मध्ये आदरणीय रामचंद्रन यांना श्रीमती जयलसलता यांनी 

सांसगतले की, मला मखु्यमंत्री व्हायच ेआह.े आपल्या पक्ष प्रमखुाला असे सांगण्याचे धाडस 

कोणी केल ेअसते काय ? तयांनी असे सांसगतल्यानंतर तयांना असलेल्या पदावरुन दखेील 

काढून टाकण्यात आल.े आदरणीय रामचंद्रन यांच्या सनधनानंतर तयांनी पक्षाची धरुा 

स्वत:कडे घेतली.  
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    श्री.नारायण राणे..... 

  सन १९९१ मध्ये तया मखु्यमंत्री झाल्या. तयानंतर सतत पाच वेळा तया मखु्यमंत्री झाल्या. 

तयांच्या कायाकाळात अनेक वादळे आली पण तयांनी तयातून मागा काढला. कोणतयाही 

कतृात्त्वान माणसापेक्षा जयलसलता कमी पडल्या नाहीत. आपण ‚लोहपरुुष‛ असा उल्लेख 

ऐकलेला आह.े आज तासमळनाडू राज्यामध्ये श्रीमती जयलसलता यांचा ‚लोहमसहला‛ 

म्हणनू उल्लेख होत आह.े 

        सभापती महोदय, तासमळनाडू राज्यामध्ये मे मसहन्यात सनवडणकू झाली. तया 

सनवडणकुीमध्ये देखील तयांना बहुमत समळाल.े तया सनवडणकुीत भाजप पक्षाला फक्त 

२.८३ टक्के मते समळाली. तेथे भारतीय जनता पक्षाचा एकही उमेदवार सनवडून आला 

नाही. लोककल्याणासाठी काम करणाऱ्या जयलसलतांच्या सनघनू जाण्यामळेु फक्त 

तासमळनाडू राज्याचे अपररसमत नकुसान झाल े नाही तर दशेाचे दखेील नकुसान झालेल े

आह.े 

                                                                    यानंतर श्री.बोडे.... 

              या नंतर  श्री. बोडे 
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श्री.नारायण राणे.... 

  अशा व्यक्ती या दशेात सनमााण होणे ही या दशेासाठी असतशय असभमानाची, उपयकु्त 

आसण आवश्यक अशी बाब आह.े  अशा अनेक जयलसलता दशेामध्ये तयार व्हावयास 

पासहजेत.  भारत हा महासत्तेकडे तेव्हाच जाऊ शकतो जेव्हा जयलसलता यांच्या 

व ् यक्तीमत्त्वासारख्या व्यक्ती तयार होतील.  

     सभापती महोदय, जयलसलता यांच्या सनधनानंतर वेगवेगळ्या वतामानपत्रांमध्ये 

असतशय चांगल्या प्रसतसक्रया छापनू आलेल्या आहते.  तयातील काही प्रसतसक्रयांचा 

उल्लेख मी करतो.  एका वतामानपत्रात ‚तासमळनाडूच्या अम्मा जयलसलता लोकांच्या 

रृदयात सदा सजवंत राहतील‛ या मथळ्याखाली बातमी प्रससध्द करण्यात आलेली 

आह.े  ही एक सजवंत अशी प्रसतसक्रया आह.े  

   सभापती महोदय, एका वतामानपत्रात सषुमा स्वराज यांची प्रसतसक्रया छापनू आलेली 

आह.े ती प्रसतसक्रया ‚प्रसतष्ठा आसण स्वासभमानाने जगणाऱ्या जयलसलता होतया‛ अशी 

आह.े  अशा अनेक प्रकारच्या चांगल्या प्रसतसक्रया जयलसलता यांच्याबद्दल प्रससध्द 

झालेल्या आहते.  सवाच वतामानपत्रांमध्ये असतशय चांगल्या मथळ्याखाली अम्मांचा 

उल्लेख करण्यात आलेला आह.े  महाराष्ट्र टाईम्स या वतामानपत्रात ‚अम्मांचा आकांत‛ 

या मथळ्याखाली बातमी छापनू आली.  सकाळ वतामानपत्रात ‚अम्मांची एसक्झट‛ या 

मथळ्याखाली बातमी छापनू आलेली आह.े लोकसत्ता वतामानपत्रामध्ये ‚जयलसलता यांचे 

सनधन‛ या मथळ्याखाली बातमी छापनू आलेली आह.े  जयलसलता म्हणजेच अम्मा 

यांच्याबद्दल जेवढे बोलावे तेवढे कमीच आह.े  

   सभापती महोदय, या सभागहृामध्ये बोलत असताना मला सांगावेसे वाटते की, 

आताच्या सरकारन े अम्मांच्या कारसकदीतून काही तरी बोध घेणे आवश्यक 

आह.े  अम्मांच्या तोंडातनू जे सनघाले, जाहीरनाम्यात जे नमदू केल े ते तयांनी 

सदल.े  तयामळेुच लोक ज्याप्रकारे द:ुख व्यक्त करीत आहते तया एकप्रकारे तयांच्या 
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    श्री.नारायण राणे.... 

प्रसतसक्रया आहते.  ‘अच्छे सदन’ चे प्रातयसक्षक या देशातील लोकांना सदसावे या बाबतची 

प्रसतक्षा आज दशेवासीय करीत अेाहते. जयलसलता यांना श्रध्दांजली अपाण करीत 

असताना काही गोष्टी जयलसलता यांच्या कायाातून सशकणे, आतमसात करणे आसण 

जनतेसाठी कायारत राहण े ही काळाची गरज आह.े  असे केल े तरच आपण जयलसलता 

यांना मनापासनू श्रध्दांजली अपाण करीत आहोत ह ेससध्द होईल. 

    सभापती महोदय, मी माझ्या पक्षातफे, स्वत:तफे आसण माझ्या कुटंुबीयांतफे 

जयलसलता यांच्यासारख्या कतृातववान मसहलेला भावपणूा श्रध्दांजली अपाण करतो आसण 

आपण या शोक प्रस्तावावर बोलण्याची संधी सदल्याबद्दल आपले धन्यवाद मानतो. 

  

--------- 
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          डॉ.नीलम गोऱ्ह े (सवधानसभेन े सनवडलेल्या) : सभापती महोदय, भारतातील 

आसण सवशेष करुन तासमळनाडूतील अतयंत लोकसप्रय नेतया आसण ज ् यांच्या कतृातवाचा, 

नेततृवाचा, लोकसप्रयतेचा प्रचंड असा प्रभाव कायमस्वरुपी तासमळनाडू राज्यात राहील, 

अशा कतृातववान नेतया जयलसलता यांचे काल रात्री द:ुखद सनधन झाल.े  सभागहृाच ेनेते 

नामदार श्री.चंद्रकांत दादा पाटील यांनी जयलसलला यांच्या द:ुखद सनधनाबद्दल शोक 

प्रस्ताव मांडला आह.े  तया प्रस्तावावर माझे सवचार मांडत असताना सरुुवातीलाच सांग ू

इसच्छते की, समाज हा एका मयाादनंेतर तुम्ही स्त्री आहात की परुुष आहात, याचा सवचार न 

करता तमुचे नेततृव स्वीकारत असतो.  याचे आगळेवेगळे उदाहरण जयलसलता या 

आहते.  १९८२ मध्ये तयांच्या पक्षाच ेनेते एमजीआर यांनी तयांच्यावर प्रचार प्रमखु पदाची 

जबाबदारी टाकली. तयानंतर तया राज्यसभेवर सनवडून गेल्या.  १९८७ मध्य े एमजीआर 

यांच्या सनधनानंतर तयांच्या पक्षात फूट पडली.  पक्षात फूट पडल्यानंतर तयांना प्रचंड 

अवहलेना सहन करावी लागली.  कारण तया एमजीआर यांच्या कुटंुबातील घटक नव्हतया. 

पक्षात फूट पडलेली असताना, पक्ष सवदीणा झालेला असताना सधु्दा राज्यातील जनतेन े

पनु्हा तयांच्या बाजनेू मतांचा कौल सदला.  १९८९ पासनू तयांनी संयकु्त अण्णाडीएमकेच्या 

नेतया व सभागहृात सवरोधी पक्ष नेतया म्हणनू काम केल.े  तयापवूी सधु्दा डीएमके आसण 

एआयएडीएमके या दोन पक्षांमध्ये प्रचंड संघषा झाला, ह ेआपण सवाजण जाणतो. सवरोधी 

पक्ष नेतया म्हणनू काम करीत असताना तयांची सभागहृात खपू अवहलेना झाली. तया साडी 

फाटलेल्या अवस ् थेत तासमळनाडू सवधानसभेतनू बाहरे पडल्या.  तयावेळी तयांनी प्रसतज्ञा 

केली की, या सभागहृात आता मखु्यमंत्री म्हणनूच परत येईन.  घडलेल्या प्रकाराबाबत 

तयांच्या मनामध्ये वेगळ्या पध्दतीचा सडुाचा अग्नी धगधगत होता.  तयातनूच तयांना 

जनतेशी जोडण्याची, जनतेच्या अं:तकरणापयंत पोहचण्याची ऊजाा साततयाने समळत 

होती.  तयानंतर २००१ मध्ये तयांचा पक्ष प्रचंड मतांनी सवजयी झाला.  खरोखरच सवजय 

असावा तर असा.  तयांनी २००१ मध्ये १४० पैकी १३२ जागा जनतेशी जोडण्याची, 
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 जनतेच्या अं:तकरणापयंत पोहचण्याची ऊजाा साततयान े समळत होती.  तयानंतर २००१ 

मध्ये तयांचा पक्ष प्रचंड मतांनी सवजयी झाला.  खरोखरच सवजय असावा तर असा.  तयांनी 

२००१ मध्ये १४० पैकी १३२ जागा सजंकून बहुमत ससध्द केले.  तद्नतंर २००६ मध्य े

तयांचा पराभव झाला.  २००६ ते २०१० या दरम्यान सनलसगरी इस्टेटमध्ये सवजनवासात 

जाऊन तेथनू तया ररमोट कंरोलच्या साह्यान े राजकारण करीत होतया.  २०११ आसण 

२०१४ च्या सनवडणकुा तयांनी सजंकल्या.  लोकसभा सनवडणकुीत ३९ पैकी ३७ जागा 

तयांच्या पक्षान े सजंकल्या होतया.  २०१६ मध्य े सधु्दा तयांचा पक्ष सजंकला. या 

वाटचालीमध्ये तयांना तरंुुगवास भोगावा लागला, तयांच्यावर भ्रष्टाचारांचे आरोप झाल.े 

तयातील अनेक प्रकरणांत तया सनदोष सटुल्या.  परंत ु काही प्रकरणे अजूनही पणूापणे 

सनकाली सनघालेली नाहीत.  एका बाजलूा एवढे आरोप असताना सधु्दा तासमळनाडूच्या 

जनतेन े तयांना वेळोवेळी सवश्वासास पात्र ठरसवले.  एका बाजलूा तयांना सवश्वासास पात्र 

ठरसवत असताना दसुऱ्या बाजलूा तयांच्यामध्ये कठोर सनणाय घेण्याची क्षमता होती.  तसेच 

पक्षांतगात सवरोधक सकंवा चळुबळु करणारे जे लोक होते तयांच्यामध ् ये सधु्दा जयलसलता 

यांची प्रचंड दहशत आसण दरारा होता.  तयांनी स्वत: दत्तक घेतलेल्या मलुाचे लग्न 

लावनू  सदल.े  परंत ुनंतर तो मलुगा अयोग्य गोष्टी करीत असल्याचे सनदशानास आल्यानंतर 

तयांनी तयाला सडसोन सधु्दा केल.े  तासमळनाडू राज्यात २ लाख लोक संपावर गेल्यामळेु 

जयलसलता यांनी तयांना नोकरीवरुन काढून टाकले.  एवढा मोठा सनणाय घेऊन सधु्दा तया 

पनु्हा सनवडून आल्या. यावरुन आपल्याला तयांची तासमळनाडूवरील हुकूमत सदसते. 

कलाकार, राजकारणातील प्रभाव आसण तयातनू जनतेवर राज्य करण्यात तयांची हातोटी 

होती. राजकारणाची कोणतीही पाश्वाभमूी नसलेले तयांचे घर होते. 

     सभापती महोदय, कलाकार म्हणनू काम करीत असताना तया ओळखल्या जाऊ 

लागल्या.  तयातच एमजीआर सारख े गरुु तयांना लाभल.े  एक स्त्री म्हणनू तयांची काय 

वाटचाल झाली असेल ह ेआपण समज ूशकतो. आपण सवाजण सजुाण 
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आहात. राजकारणात धक्के खाण्यापासनू ते साडी फाटेपयंत एका मसहलेला सवा काही 

सहन करावे लागल.े  तयानंतरच्या कालावधीत तयांनी जनतेसाठी जे काम केल े तयानंतर 

तया अम्मा म्हणनू लोकांशी जोडल्या गेल्या.  परंत ु मधली जी कडी असते, उदाहरणाथा 

गटबाजी करणारे लोक, स्वत:चे न्यजून्स व्हॅ्ल्य ू करणारे लोक, नेतयांना जागा दाखसवणारे 

लोक, या सवांना त ् यांनी सझरो करुन दाखसवल.े  तयांनी ‘अम्मा समनरल वॉटर’ नावाची 

योजना सरुु केली.  तासमळनाडूमध्ये ६० सठकाणी कमी पैशांत ससनेमा बघता येईल अशी 

सथएटसा बांधली.  बाळंत झालेल्या मसहलांच्या बाळांसाठी अम्मांच्या नावाने बाळंतसवडा 

पाठसवला जात होता. राज्याच्या कुटंुब प्रमखु म्हणनू तया साततयाने काम करीत 

होतया.  तयांच्या सनधनान ेआक्रोश करणारे लोक आपण सठकसठकाणी पाहत आहोत.  ह े

खरे आह ेकी, मतृयचू्या वेळी प्रतयेक जण एकटाच असतो.  तयांचे राजकारणातील वेगळ्या 

पध्दतीच ेएकाकीपण, जसे तयांच्या कौटंुसबक पाश्वाभमूीचे आह ेतसेच सत्तेच्या समीकरणातून 

सधु्दा आलेले आह.े ज्या ज्या मैसत्रणी तयांच्या जवळ गेल्या तयांचा हते ूजयलसलता यांच्या 

सत्तेचा उपयोग करुन घेण्याचा होता. परंत ुही बाब जयलसलता यांच्या लक्षात आल्यानंतर 

तया नातयाला स्वाभासवकपणे तडे गेल्याचे सदसले.  तयांच्यावर लक्षावधी लोक प्रेम करीत 

होते.  आपण म्हणतो की, मतृय ूसवाात शक्तीमान असतो.   

      सभापती महोदय, आपण जेव्हा राजकारणाचे सवशे्लषण करतो तयावेळी सनदशानास 

येते की, व्यक्ती म्हणनू तयांचे गौरवपणूा स्थान आह.े तासमळनाडूतील राजकारणाचे सवशे्लषण 

करणारे लोक म्हणतात की, जयलसलता यांचा जन्म कनााटकात झाला होता. 

तासमळनाडूच्या राजकारणावर द्रासवडीयन पॉसलटीक्स, ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर राजकारणाची 

प्रचंड छाप आह.े  एमजीआर ह े सधु्दा तांसत्रकदृष््टया तासमळनाडू राज्याबाहरेील 

होते.  एमजीआर आसण जयलसलता या दोघांनाही तासमळनाडूतील जनतेन ेकायम सवोच्च 

स्थानी स्वीकारल.े  वेगळ्या प्रकारच्या राजकारणामधील जनतेचे मोठेपण म्हण ूया सकंवा 

नेतयाच ेकौशल्य म्हण ूया, यातनू 
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    डॉ.नीलम गोऱ्ह.े... 

अभ्यास म्हणनू सधु्दा राजकारणाकडे वेगळ्याप्रकारे पाहता येते.  सशवसेनेचे कायााध्यक्ष 

माननीय श्री.उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने, सशवसेना पक्षाच्या वतीन ेव माझ्या स्वत:च्या वतीन े

मी जयलसलता यांना श्रध्दांजली अपाण करते. सभापती महोदय, एनडीए सरकारमध्ये 

माननीय श्री.अटलसबहारी वाजपेयी ह े पंतप्रधान होते.  तया सरकारच्या घटक पक्षामध्य े

जयलसलता, ममता बॅनजी आसण मायावती सहभागी होतया. यातील जयलसलता यांचे 

कौशल्य सवशेष वाटते. 

    

                                                                       नंतर श्री.कांबळे.... 

              या नंतर  श्री. कांबळे 
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डॉ. नीलम गोऱ्ह े.... 

  आपण प्रादसेशक पक्ष म्हणतो. पण् े ा प्रादसेशक पक्षाचा राजकारणाच्या भसूमकेतनू राष्ट्रीय 

राजकारणावर प्रभाव कसा टाकायचा याबद्दलही तयांची हातोटी होती. कें द्रामध्ये कधी 

कााँग्रेस असेल कधी भाजपा असेल तरी तयांच्या टम्सावर राष्ट्रीय राजकारण तया चालव ू

शकत होतया. तयांच्यासारख्या एका कतृातववान मसहला नेतयाचा अस्त झालेला आह.े संपणूा 

आसशया खंडामध्ये मसहला राजकारणी म्हणनू तयांचे एक वेगळ्या प्रकारचे स्थान आह.े 

तयांच्या एलटीटीबद्दलच्या काही भसूमका वादग्रस्त अस ूशकतात. पण तरीही तयांनी तयांच्या 

भसूमका ओन केल्या होतया. तयांनी कधीही तयांच्या तया भसूमका सोडल्या नव्हतया. 

जयलसलता यांच्यासारख्या एका नेतयाला मी ‘रणरासगणी’ हा शब्द जरूर दईेन. एका 

वेगळ्या प्रकारचे तयांचे नेततृव होते. तयांच्या सवा कामांबद्दल पढुील काळात तासमळनाडुत 

काय होईल ते होईलच, मात्र यापेक्षा सधु्दा, आज राष्ट्रीय दखुवटा जाहीर करण्यात आलेला 

आह ेआसण तया पाश्वाभमूीवर सवधानपररषदते आपण तयांना श्रध्दांजली व्यक्त करीत आहोत. 

आपण ही अतयंत औसचतयपणूा गोष्ट करीत आहोत. तासमळनाडुमधील जनतेला स्वत:च्या 

लाडक्या नेतयाच्या सनधनाचे द:ुख झाल े आह,े ते द:ुख सहन करण्याची तयांना शक्ती 

समळावी आसण शांतमय पध्दतीन े तयांचा पढुचा लोकशाहीमय सवकास सरुू रहावा, ही 

शभेुच्छा या क्षणी व्यक्त करणे सधु्दा अतयावश्यक आह ेअसे मला वाटते. धन्यवाद ! जय 

महाराष्ट्र ! 

  ---- 
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       श्री. कसपल पाटील (मुंबई सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदय, शोक प्रस्तावावर 

सहवेदना व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आह.े सीतेबद्दल संशय व्यक्त केला गेला. रामायणाने 

सीतेला कधीही न्याय सदला नाही. द्रौपदीची वस्त्र ेफेडली गेली. महाभारताने द्रौपदीला न्याय 

सदला नाही. पण स्वातंत्रयोत्तर भारताचा इसतहास सलसहला जाताना जयलसलतांबद्दल उल्लेख 

करावा लागेल की, आपल्या अपमानाचा बदला तयांनी स्वत: घेतला. स्वत:ला स्वत:च 

न्याय समळवनू घेतला. सभागहृामध्ये, पक्षामध्ये ज्यावेळी तयांचा अपमान झाला, बाहरे 

काढण्यात आले, तया पक्षाच्या प्रमखु झाल्या. सभागहृात तयांच्या साडीवर हात घातला 

गेला. सभागहृातनू बाहरे पडताना तयांच्या डोळ्यांत अश्र ूहोते. तयांनी तयाच वेळी ठरसवले 

की, या सभागहृात मी परत येईन ते मखु्यमंत्री बननू आसण मखु्यमंत्री बननू तया सभागहृात 

आल्या. सन्माननीय सदस्या डाे.ॅ नीलम गोऱ ् ह े म्हणाल्या तसे, तासमळनाडुचे एकूण 

राजकारण ब्राह्मण, ब्राह्मणते्तर आधारावर होते. पेररयार व अण्णा दरुाई ह ेदोघेही ब्राह्मणेत्तर 

पक्षाच े नेेेते. या दोघांनी वाढसवलेल्या पक्षाच्या प्रमखु तया झाल्या. आज तया पक्षाचे 

स्वरूप तेवढे रासहलेल े नाही. बरेचसे पातळ झाले आह.े जयलसलता स्वत: अतयंत 

धमापरायण होतया. पण पक्षाच ेनेततृव घेतल्यानंतर आसण राज्याचे मखु्यमंत्री पद घेतल्यानंतर 

सधु्दा तयांनी डीएमकेच्या आसण अण्णा डीमकेच्या मळू राजकारणाचा जो गाभा होता तो, 

गररबांबद्दलची बांसधलकी आसण ब्राह्मणेत्तर सवचारांचे संसचत या दोघांशी कधीही प्रतारणा 

केली नाही ह ेमात्र मला सांगावे लागेल. जयलसलतांमध्ये असलेल ेशौया, धैया, तडफ, सहमंत 

व सवसजगीष ू अशी वतृ्ती यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. जेव्हा-जेव्हा अपमान झाला, 

तेव्हा-तेव्हा तया पेटून उठल्या आसण जनतेकडे तयांनी कौल मासगतला. जनतेन े तयांना 

भरभरून प्रेम सदले. अखेर तयांच्या संपणूा जीवनामध्ये तया तासमळनाडु राज्यातील जनतेच्या 

‘अम्मा’ बनल्या. आपल्या राज्यातील जनतेची अम्मा बनण्याचे भाग्य समळवणारी ही 

दशेातील एकमेव स्त्री असेल की, सजला तया राज्याने आई म्हटले. तयांचा हा शेवट, तया 

शररराशी, आजाराशी झुंजत होतया, 
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    श्री. कसपल पाटील .... 

  तयामध्ये मात्र तया पराभतू झाल्या. कारण मतृय ूकोणाला टाळता येत नाही. तया गेल्याने 

केवळ तासमळनाडुतील जनता पोरकी झाली असे नाही. आपण जेंडर बायसची नेहमीच 

चचाा करतो. पण या सगळ्याला परुून उरणाऱ्या एका सस्त्रबद्दल या दशेाला सतत स्मरण 

ठेवावे लागेल. मी परुोगामी गटातफे, लोकभारतीतफे व माझ्यातफे तयांना श्रध्दांजली अपाण 

करतो. धन्यवाद ! 

  ---- 
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       श्री. हमंेत टकले (सवधानसभेन े सनवडलेल)े : सभापती महोदय, सभागहृाचे नेते 

आदरणीय श्री. चंद्रकांतजी पाटील यांनी तासमळनाडुच्या मखु्यमंत्री जयलसलता यांच्या 

सनधनाबद्दलचा शोक प्रस्ताव सभागहृात मांडलेला आह.े सन्माननीय सवरोधी पक्षनेतयांनी 

आसण इतर सन्माननीय नेतयांनी तयाबाबतच्या आपल्या भावना सभागहृात व्यक्त केल्या 

आहते. जयलसलता ह े नाव घेतल्यानंतर आसण ज्या राज्याबद्दल आपण बोलतो तया 

राज्याबद्दल बोलताना आपल्या नजरेसमोर एक सवलक्षण गोष्ट येते. तासमळनाडुच्या 

राजकारणावर साततयान ेगेल्या ५० वषांहून असधक काळ रूपेरी पडद्यांनी राज्य केल.े रूपेरी 

पडद्यावरचेच नायक-नासयका राजकारणात येऊन या राज्याची सतेू्र आपल्या हाती घेत होते. 

तासमळनाडुमध्ये ह ेवेड प्रचंड आह.े तासमळनाडुमधील जनतेची रूपेरी पडद्यांवर असणाऱ्या 

तारकांबद्दल, ताऱ्यांबद्दल जी आस्था, प्रेम, सनष्ठा आह,े तया सनषे्ठला जर एक चांगले स्वरूप 

दतेा येऊ शकल ेतर ते राजकारणालाही एक वेगळे वळण दऊे शकते, ह ेभारतामध्ये जर 

कोणतया राज्याने ससध्द केल ेअसेल तर ते तासमळनाडुने, तासमळनाडुमध्ये ह ेससध्द झालेले 

आपल्याला पहायला समळते. हा सवा पट पाहताना आपल्याला तसे वाटते. आपण आज 

जयलसलता यांचे उत्तुंग नेततृव, तयांनी केलेले काया, तासमळनाडुच्या जनतेची केलेली सेवा 

या सगळ्या गोष्टींबाबत बाेेलतो. व्यसक्तश: एक असतशय यशस्वी असभनेत्री या भसूमकेतनू 

बाहरे पडून राजकारणात येऊन आपला पवूाकाळ कोणतयाही परीने आपल्या या नव्या 

जबाबदारीच्या आड येणार नाही, परंत ुआपल्याला लोकांचे जे प्रेम, जो पाठींबा समळाला 

आह,े तयाचा उपयोग जर आपण या आपल्या राज्यातील सामान्य जनतेसाठी, 

गोरगररबांसाठी, लहान मलुांसाठी, सस्त्रयांसाठी करू शकलाे े तर खऱ्या अथाान े एक 

कल्याणकारी राज्य म्हणनू आपण या राज्याची सेवा करू शकतो, हा सेवाभाव जपणे आसण 

पवूाायषु्ट्य बाजलूा ठेवनू एकदा राजकारणात आल्यानंतर, तया राजकारणाच्या 

आखाड्यांमध्ये जे काही डावपेच चालणार असतील तयामध्ये यशस्वी होणे, हा एक 

भारताच्या राजकीय इसतहासामध्ये वेगळा अध्याय सलसहण्यासारखा भाग आह.े गेल े
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    श्री. हमंेत टकले...... 

काही सदवस तयांच्या आजारपणाच्या बातम्या आसण तयानंतर तया ज्या हॉसस्पटलमध्ये 

होतया, तया भोवती जमणारी गदी आसण लोकांचा तयांच्याबद्दल असलेला सजव्हाळा आपण 

पाहत होतो, तो ज्या पध्दतीने सदसत होता, ह े क्वसचतच एखादा राजकीय नेतयाच्या 

वाट्याला येऊ शकेल अस ेभाग्य होते असे म्हटल ेतर ते चकुीचे ठरणार नाही. साहसजक 

आह ेकी, राजकारणात आल्यानंतर कोणी कधी सत्तेवर असतो तर कोणी कधी सवरोधात 

असतो, पण  तयामळेु होणारी टीका सहन करणे, ती टीका सहन करणे एवढेच नव्ह े तर, 

मयाादचे्या पलीकडे जाऊन तया राजकारणामळेु पतकरावे लागणारे तरंुूगवास सधु्दा 

स्वीकारावेत, आसण ह े तर उदाहरण आह े की, तरंुूगवास स्वीकारल्यानंतर जो नेता परत 

येतो, तयाला मोठ्या बहुमताने ती जनता सनवडून देेेते, म्हणजे ती जनता कोणाला मानते, 

कोणतया न्यायाला मानते, कोणावर सवश्वास ठेवते, अशाप्रकारचे ह े एक आगळेवेगळे 

व्यसक्तमतव ते होते. मला वाटते की, हा एखाद्या महान कादबंरीचा सवषय होऊ शकतो. असे 

नेहमीच घडत नाही. कैक वषांनंतर अशाप्रकारचे आपल्याला पहायला समळते. तयांना 

एमजीआर यांच्याकडून एक समघृ्द वारसा समळालेला होता. राजकारणातील सवा सहशब 

तयांच्यासमोर होतेच. पण तयाही पलीकडे जाऊन आपण या शेवटच्या माणसाचे काही तरी 

दणेे लागतो आसण आपल्या अखेरच्या श्वासापयंत आपण ते व्रत सोडणार नाही, इतक्या 

व्रतस्थ वतृ्तीने आसण सामान्यांसाठी जगलेल्या या लोकोत्तर नेतया होतया. अशाप्रकारचे 

नेततृव दशेाला नेहमीच स्मरणात राहील. इसतहासातील स्थान तर नक्कीच अजरामर होईल 

आसण तयापासनू राजकारणात असलेल्या आपल्या सवांनाही काही तरी नक्की सशकायला 

समळेल असेही मला वाटते. अशा पध्दतीचे काम करताना जो-जो प्रसंग येईल, तया-तया 

प्रसंगाला धैयााने सामोरे जाणे आसण जनतेची सेवा करण्याचे व्रत अखेरपयंत पाळणे, 

शेवटच्या श्वासापयंत मी जनतेची सेवा करीत राहीन, अशा पध्दतीन े जगणे, ह े जगण े

मरणापेक्षा वेगळे नसते. तयामळेु एका महान नेतयाचा मतृय ूहोतो तेव्हा ताे ेमतृय ूसधु्दा सुंदर 
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    श्री. हमंेत टकले .... 

  झालेला आह े असे आपल्याला वाटते. जयलसलतांसारख्या अशा एका दशेाच्या 

राजकारणाच्या सक्षतीजावर उगवलेल्या ताऱ्याला मी राष्ट्रवादी कााँग्रेस पक्षाच्या वतीन े व 

माझ्या वतीन ेभावपणूा श्रध्दांजली अपाण करतो आसण थांबतो. 

  ---- 

  या नंतर श्री. रोझेकर 

              या नंतर  श्री. रोझेकर 
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    सभापती : कै.श्रीमती जयलसलता यांचा जन्म सदनांक २४ फेब्रवुारी, १९४८ रोजी 

कनााटक राज्यातील म्हसैरु सजल्ह्यातील मेरुळकोट येथे झाला.  तयांचे सशक्षण पदवीपयंत 

झाल े होते.  अनेक सवद्यापीठांनी तयांना मानद डॉक्टरेट पदवी प्रदान केली 

होती.  कै.श्रीमती जयलसलता यांचे तासमळ भाषेसह कन्नड, मल्याळम, सहदंी आसण इगं्रजी 

भाषेवर प्रचंड प्रभतु्त्व होते.  तयांनी वयाच्या १५ व्या वषी कन्नड सचत्रपटात मखु्य 

असभनेत्रीची भसूमका केली होती व तयांची ही भसूमका असतशय गाजली होती.  तयानंतर 

तयांनी सचत्रपटसषृ्टीत काम करण्यास सरुुवात केली व जबरदस्त असभनयाच्या जोरावर जवळ 

जवळ १४० तासमळ सचत्रपटांसह एकूण ३०० सचत्रपटात काम केले होते.  तयांच्या अनेक 

सचत्रपटातील भसूमका खपूच गाजल्या होतया.  तयांनी आपल्या असभनयाने सचत्रपटसषृ्टीवर 

असधराज्य गाजसवल े होते.  सन १९६१ ते १९९२ पयंत तयांनी असभनयाचा एक वेगळा 

ठसा उमटसवला होता.  शास्त्रीय संगीत, पाश्चातय सपयानो या वाद्यासह, भरतनाट्यम, 

मोसहनीअट्टम, मणीपरुी आसण कथ्थक यासारख्या अवघड नतृयके्षत्रातही तयांनी नैप्यणु्य प्राप्त 

केल ेहोते.  

     कै.श्रीमती जयलसलता यांनी सचत्रपट क्षेत्रात काम करीत असतानाच राजकारणात 

प्रवेश् े ा केला.  सन १९८४ ते सन १९८९ पयंत तया राज्यसभेच्या सदस्य होतया. तयानंतर 

सन १९८९ मध्ये तया तासमळनाडु सवधानसभेच्या सवरोधी पक्षनेतया झाल्या.  तयानंतर सन 

१९९१, २००१, २०११, २०१५ आसण सन २०१६ अशा सलग पाच वेळा तयांनी 

तासमळनाडु राज्याच्या मखु्यमंत्री म्हणनू असतशय प्रभावीपणे उत्तम काया केल.े  या काळात 

तयांनी राज्याच्या सवकासाचे व लोकसहताच े अनेक सनणाय घेतल.े  एक लोकसप्रय नेतया, 

अशीच तयांची प्रसतमा होती.  अशा या उत्तम प्रशासक, कुशल राजकारणी, उतकृष्ट 

संसदपटु, उतकृष्ट कलाकार, जनमानसातील लोकसप्रय नेतया असणाऱ्या श्रीमती जयलसलता 

यांचे सोमवार, सदनांक ५ सडसेंबर, २०१६ रोजी सनधन झाल.े  
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 सभापती.........  

   तासमळनाडु राज्याच्या मुख्यमंत्री श्रीमती जयलसलता यांच्या स्मतृीस मी असभवादन करतो 

व तयांना भावपणूा आदरांजली वाहतो.  

   सन्माननीय सदस्यांनी स्तब्ध उभे राहून शोकप्रस्ताव संमत करावा, अशी मी सवनंती 

करतो. 

(सदस्य उभे राहतात.) 

   सदस्यांनी खाली बसावे. 

  शोकप्रस्ताव संमत करण्यात आला आह.े  प्रस्तावाची एक प्रत शोकाकुल कुटंुबीयांकडे 

पाठसवण्यात येईल. 

--------------- 
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 सभापती.......  

   तासमळनाडु राज्याच्या मखु्यमंत्री श्रीमती जयलसलता यांच्या द:ुखद सनधनाबाबत कें द्र 

शासनान ेराष्ट्रीय दखुवटा जाहीर केला आह.े  तसेच माननीय मखु्यमंत्री, माननीय सवरोधी 

पक्षनेते, सवा पक्ष् ाेाचे गटनेते यांच्या बैठकीत राष्ट्रीय दखुवट्याच्या पररसस्थतीत सभागहृाचे 

कामकाज घेऊ नये, असा सनणाय झालेला आह.े  तयामळेु आज कामकाज पसत्रकेतील 

कोणतेही काम घेण्यात येणार नाही.          सभागहृाची बैठक आता स्थसगत होऊन उद्या 

बधुवार, सदनांक ७ सडसेंबर, २०१६ रोजी दपुारी १२.०० वाजता पनु: भरेल.  

(सभागहृाची बैठक दपुारी १२ वाजनू ४४ समसनटांनी, बधुवार, सदनांक ७ सडसेंबर, २०१६ 

च्या दपुारी १२.०० वाजेपयंत स्थसगत झाली.) 

---------------- 

  

  

  

    


