ହରେକୃ ଷ୍ଣ ମହତାବ ଜୀବନୀ
ଡ଼ିଶାଯ ୄଶଷ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ , ପ୍ରଥଭ ଭୁଖ୍ୟଭନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥଭ ଡ଼ିଆ ୄେନ୍ଦ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ ଏଫଂ ପ୍ରଥଭ ଡ଼ିଆ
ଯାଜୟା ବାୄଫ ଜଣାଶୁଣା ଡ. ହୄଯେୃ ଷ୍ଣ ଭହତାଫ ଥିୄର ଏୋଧାଯୄଯ ଜୄଣ ଯାଷ୍ଟ୍ରନୀତ଼ିଜ୍ଞ

,

ଚ଼ିନ୍ତାନାଣେ, ସଂଗଠେ, ଐତ଼ିହାସ଼ିେ, ଗୄଫଷେ, ସାଭବାଦ଼ିେ ଏଫଂ ୄରଖ୍େ । ଅଫ଼ିବକ୍ତ ଫାୄରଶ୍ୱଯ
ଜ଼ିଲ୍ଲାଯ ଆଗଯଡାୄଯ ୨୧ ନୄବଭବଯ ୧୮୯୮ୄଯ ତାଙ୍କଯ ଜନମ । ଼ିତାଙ୍କ ନାଭ େୃ ଷ୍ଣଚଯଣ
ଦାସ । ଭାତା ଆଗଯଡା ଜଭ଼ିଦାଯ ଜଗନ୍ନାଥ ଭହତାଫଙ୍କ େନୟା ୄତାହପା ଫ଼ିଫ ଼ି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଯ
ୄେୌଣସ଼ି ୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଫାଯୁ ୄସ ହୄଯେୃ ଷ୍ଣଙ୍କୁ ୄୌଷୟୁତ୍ର ବାୄଫ ଗ୍ରହଣ େଯ଼ିଥିୄର

; ୄତଣୁ

ହୄଯେୃ ଷ୍ଣଙ୍କଯ ସାଙ୍ଗ଼ି ଆ ଦାସଯୁ ଫଦ଼ି ଭହତାଫ ୄହାଇଥିରା । ଗା ସ୍କୁଲ୍ ୄଯ ାଠଢା ସାଯ଼ି
ବଦ୍ରେ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ୄଯ ଅଧ୍ୟଣନ େୄର ଭହତାଫ । ୄଯ ୄଯୄବନସା େୄରଜ୍ ୄଯ ଅଧ୍ୟଣନ
ସଭଣୄଯ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାଭଯ ଛ଼ିଟା ତାଙ୍କ ୄଦହୄଯ ଫାଜ଼ିଥିରା । ନ଼ିଖି ବାଯତ େଂୄଗ୍ରସ୍
େଭ଼ିଟ ଼ି ଅଧିୄଫଶନୄଯ ୄମାଗୄଦଇ ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ , ରାରା ରଜତ ଯାଣ , ୄଭାତ଼ିରାଲ୍ ୄନହଯୁ
ପ୍ରଭୁଖ୍ଙ୍କ ସଂସ୍ପଶଶୄଯ ଆସ଼ିଥିୄର । ୄଦଶ ସ୍ୱାଧୀନ ୄହଫା ୂଫଶଯୁ ୄମଉ ଦୁ ଇଟ଼ି ପ୍ରାୄଦଶ଼ିେ
ଫ଼ିଧାନସବା ନ଼ିଫଶାଚନ ୄହାଇଥିରା ୄସଥିୄଯ ସକ୍ର଼ିଣ ବାୄଫ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ େଯ଼ିଥିୄର ଭହତାଫ ।
ନ଼ିଫଶାଚନ ୄଯ ଡେଟଯ ଭହତାଫଙ୍କ ୄନତୃ ତ୍ୱୄଯ ଏେ ଦୃ ଢ େଂୄଗ୍ରସ ଭନ୍ତ୍ରୀଭଣ୍ଡ ଗଠ଼ିତ
ୄହାଇଥିରା । ୧୯୪୬ ଏପ୍ର଼ି ଲ୍ ୨୩ଯୁ ୧୯୫୦ ଜାନୁ ଆଯୀ ୨୬ ମାଏ ଡ଼ିଶାଯ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ
ଏଫଂ ଏହା ଯଠାଯୁ ୧୯୫୦ ୄଭ ୧୨ ମାଏ ଭୁଖ୍ୟଭନ୍ତ୍ରୀ ବାୄଫ ଡ଼ିଶା ଶାସନ େଯ଼ିଥିୄର ।
ଏହ଼ି ଚାଯ଼ି ଫଷଶ ବ଼ିତୄଯ ବୁଫୄନଶ୍ୱଯୄଯ ଯାଜଧାନୀ ସହଯ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା

, ଗଡଜାତ ଯାଜୟଗୁଡେ
଼ି ଯ

ଡ଼ିଶା ସହ ଭ଼ିଶ୍ରଣ , ଡ଼ିଶା ହାଇୄୋଟଶ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା ଆଦ଼ି ଉୄଲ୍ଲଖ୍ନୀଣ ୋମଶୟ େଯ଼ିଥିୄର ଭହତାଫ ।
ଡ଼ିଶା ସାହ଼ିତୟ ଏୋୄଡଭୀ , ଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟେ ଏୋୄଡଭୀ ଏଫଂ ଡ଼ିଶା ର଼ିତ ୋ
ଏୋୄଡଭୀ ତାଙ୍କ ଉଦୟଭୄଯ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠତ
଼ି ୄହାଇଥିରା । ‘ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାଯ ସଭ଼ିତ ଼ି ’ ଗଠନ େଯ଼ିଫା
ସହ଼ିତ ୄଦୈନେ
଼ି ‘ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର’ ଏଫଂ ସାହ଼ିତୟ ତ୍ର଼ିୋ ‘ଝଙ୍କାଯ’ ପ୍ରୋଶନଯ ପ୍ରଶଂସନୀଣ ଉଦୟଭ ୄସ
େଯ଼ିଥିୄର । େ଼ିଙ୍ଗ ଜ଼ିଭନାସ଼ିଣମ୍ , ଡ଼ିଶା ଅର଼ିମ୍ପକ୍
଼ି ଆୄସାସ଼ିଏସନ୍ , ଫାଯଫାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିଣମ୍ ଆଦ଼ି

ତାଙ୍କ ନ଼ିଷ୍ଠାଯ ଉଦୟଭଯ ପଶୁତ ଼ି । ନ଼ିଫଶାଚନ ପ୍ରତ଼ିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ଼ିତାୄଯ ଆୄଦୌ ଯାଜଣ ଫଯଣ
େଯ଼ିନଥିୄର ୄସ । ‘ଗା ଭଜର଼ିସ୍ ’ ବ଼ି ୄରାେପ୍ର଼ି ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସୄଭତ ଅୄନେ ଉଚ୍ଚୄୋଟୀଯ ୁସ୍ତେ
ଯଚନା େଯ଼ି ମଶସ୍ୱୀ ୄହାଇଥିଫା
ୄଦହତୟାଗ େଯ଼ିଥିୄର ।
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