रोजगार हमी योजनेचे जनक - व. स. पागे

•

व. स. पागे यांचा जम दनांक 21 जुलै,1910 रोजी सांगल िज!हयात बागणी (ता.वाळवा)या गावी झाला.

•

ववेकानंदाचे जनसेवा सू+ ,त -हणन
ू .वे/छे न .वीकारणारे , 1ाने2वर, एकनाथ, तक
ु ाराम, लोकमा य टळक,
महा6मा गांधी यां/या त6व1ानाचा 8भाव तसेच वचारांचा वारसा :यां/या मनावर खोल <जला होता.

•

असे >?यावान पं@डत -हणजे व. स. पागे ! अBया6म हा 6या/या जीवनाचा अवभा:य भाग बनला होता.
यायावर स6यावर, नीतीवर अCधिDठत जीवन जगFयात कृताथHता आहे हे 6यांनी ओळखले होते.

आनंदाचा,

सौदयाHचा, स6याचा ख-या अथाHने शोध घेणारे जीवन या+ी होते. टळकां/या चOर+ाने 6यां/यापुढे .वरा:याचे Bयेय
ठे वले 6या दशेने ते वाटचाल करत गेले. .वरा:यासंबंधी 6यांनी केले!या कामCगरपेQा त6व1ान वषयक
सां.कृSतक कायH अCधक मोलाचे होते.

•

अ6यंत .पDट असलेले त6वशील होते. तर आप!यापेQा आप!या समाजाचा वचार जागता ठे वला पाहजे. समाज
<पी दे वासाठT आपला दे ह Uझजवावा ह SनDठा असेल तोच लोकनेता होऊ शकतो अशी 6यांची धारणा होती. 6यांचे
8बोधन लोकांना पटत असे. नेमWया समपHक शXदात ते बोलत. 6यां/या बोलFयात 8ामाUणकता, उ6कटता होती.
6यांचे संभाषण कायHSनDठा, बुिBदम6ता, कळकळ आUण लाZल6य का[यांनी नटलेले असे . हंद, मराठT, इं]जी, या
भाषांवर 6यांचे 8भ6ु व होते.

•

6यांनी ‘तुका -हणे जाऊ वैकंु ठा चालत’ हे नाटक Zलहले.

अमर पQ कवता, नाद, नौबद, हे का[य सं]ह

8ZसBद केले. या सवH लेखनातन
ू 6यांनी लोकांना जगाकडे पहाFयाची _Dट दल.

राD`य आंदोलना/या काळात

समाजात उ6साह आUण आवेश कायम ठे वFया/या कामात पागेसाहे ब आघाडीवर होते.

•

भाषणे दे णे, Zमरवणम
ू का काढणे, आंदोलन करणे, 8संगी त<
ु ं गवास सोसणे या सगळया गोDटत 6यांनी भाग
घेतला होता.

•

1952 साल वधान पOरषदे चे सद.य -हणून 6यांची Sनवड झाल. 1960 ते 1978 पयeत मBये वधान पOरषदे चे
सभापती होते.

•

महाराD` खाद ]ामोदयोग मंडळाचे अBयQ होते. महाराD` रा:य रोजगार हमी पOरषदे चे

ते अBयQ होते.

मुंबई

गांधी .मारक Sनधीचे ते अBयQ होते. अशा अनेक सं.थामाफHत 6यांनी केलेले कायH लोकमाय व राजमायता
पावले.

•

आज अUखल भारतीय पातळीवर व.स.पागे योजना राबव!या जातात. महा6मा गांध ींपासन
ू ते इंदरा गांधीपयeत व
स पागे हे सवाHथाHने महाराD`ाचे 8SतSनधी6व करत होते. 6यांचा सवाeना आदर वाटत असे. SनDठांवत राहूनह
सेवक -हणन
ू कसे काम करता येते याचा व.तुपाठ घालून दला.

वाणी आचार, वचार याची तेजि.वता >कती

उदा6त जीवन घडवते याचे उदाहरण -हणजेच व. स. पागे.!

•

पागेसाहे बां/या कत6ृ वाHला वाव दे णा-या 6यां/या आयुDयातील थोर [यWती -हणजे यशवंतराव च[हाण, तकHतीथH
लiमणशा.+ी जोशी, वसंतदादा पाटल, बाळासाहे ब भारदे हे 6यांचे राजकारण Qे+ातील सहकार. परं त,ु 6यांचे
आंतOरक नाते jीSनसगHद6त महाराज, .वामी मुWतानंद, .वामी .व<पानंद, संत फुटाणे यां/याशी एक<प झाले
होते. सोनोपंत दांडेकर, धुंडामहाराज दे गलूकर यां/याशी 6यांचा गाढा .नेह होता. 1ानदे व, नामदे व, तुकाराम या
संताशी ते ख-या अथाHने सुसंवाद करत.

•

6यांचे 8ेरणा.+ोत अBया6म Qे+ातन
ू आलेले होते. पागेसाहे बांचे अंतःकरण तुकारामा8माणे SनमHल होते. 1ाने2वरवर
6यांची मा.टर होती.
--------------------

