
CLASS NOTES 

CLASS-7 TOPIC- କୁହୁକ ିବନ ଭିତର କନକିା 
 

SUBJECT-ODIA  

Write the answers in your Odia literature copy. 

ପ୍ରଶ୍ନ:୧.(କ)ଭିତର କନକିା କକଉଁ ଜଲି୍ଲାକର ଅବସ୍ଥିତ? 

ଉତ୍ତର::ଭିତର କନକିା କକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜଲି୍ଲାକର ଅବସ୍ଥିତ I 

ଖ)ବକଗାପସାଗର ଭିତର କନକିାର କକଉଁ ଦଗିକର ଅବସ୍ଥତି? 

ଉତ୍ତର::ବକଗାପସାଗର ଭିତର କନକିାର ପୂବବ ଦଗିକର ଅବସ୍ଥିତ I 

ଗ) ଭିତର କନକିା ର ନଦୀ ନାଳକର କ ିକ ିମାଛ ମିକଳ?  

ଉତ୍ତର:: ଭିତର କନକିାର ନଦୀ ନାଳକର କଭକଟ,ି ଇଲିଶ୍,ି ଖଇଗା, 
କଣ୍ଟଆି, ଜଳଗ, ଖରୁାଣ୍ଟ ିଇତୟାଦ ିମାଛ ମିକଳ। 

ଘ) ଭିତର କନକିା କର କ ିକ ିଗଛ ରହଛି?ି 

ଉତ୍ତର::ଭିତର କନକିାକର ରାଇ, ବଣଆି, ପିତା ମାରି , ସୁନ୍ଦରୀ, କହନ୍ତାଳ, 

ଗୁଆ,ଁ ବନ,ି କକରୁଆଁ, ସଗିଡା, ରୁଅ, ପାଣି ଆମବ, ବଣକଲମବୁ ଇତୟାଦ ି
ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ରହଛି।ି 

 ଚ) ସରକାର କକକବ ଭିତର କନକିା କୁ ଅଭୟାରଣୟ  ରୂକପ କଘାଷଣା 
କକଲ? 

ଉତ୍ତର:: ସରକାର ୧୯୭୫ ମସହିାକର ଭିତର କନକିାକୁ ଅଭୟାରଣୟ 
ରୂକପ କଘାଷଣା କକଲ। 



ପ୍ରଶ୍ନ: ୨.(କ) ଭିତର କନକିାକୁ ମଟର ଲଞ୍ଚ ୍କର ଗଲାକବକଳ କକଉଁ ଦୃଶ୍ୟ 
କଦଖିବାକୁ ମିକଳ? 

ଭିତର କନକିାକୁ ମଟର ଲଞ୍ଚ ୍କର ଗଲାକବକଳ ନଦୀ ଏବଂ ନାଳର ଉଭୟ 
ପାର୍ଶ୍ବକର  ଘଞ୍ଚ ଜଗଲ କଦଖାଯାଏ। ସ୍ଥାକନ ସ୍ଥାକନ ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡକି 
ପାଣି ଉପରକୁ ନଇ ଁଆସଥିାଏ। ନାନା ଜାତରି ଚକ଼େଇ ମାନଙ୍କ କଳରବ 
କର ବନ ଭୂମି ମୁଖରିତ  କହଉଥାଏ।  ମାଙ୍କଡ ମାକନ ଏ ଗଛରୁ କସ ଗଛ 
କୁ କଡଉଁଥାନ୍ତ।ି ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀମାକନ ଆକାଶ୍କର ଘରିୂ ଘରିୂ ପାଣି 
ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ କଦଉଥାନ୍ତ।ି 

ଖ) ଭିତର କନକିାକୁ ବକିଦଶ୍ୀ ପକ୍ଷୀମାକନ କକଉଁ କଦଶ୍ରୁ ଆସଥିାନ୍ତ?ି 

ଭିତର କନକିାକୁ ବକିଦଶ୍ୀ ପକ୍ଷୀମାକନ ସୁଦୂର ସାଇକବରିଆ,  କାସ୍ପଆିନ 
ସାଗର ଏବଂ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣଆି ରୁ ଆସଥିାନ୍ତ ିI 

ଗ) କହନ୍ତାଳ ଗଛ କଲାକମାନଙ୍କର କ ିଉପକାର କରିଥାଏ? 

କହନ୍ତାଳ ଗଛ ଘର ତଆିରି କାମକର ଆସଥିାଏ। ଏହାର ପତ୍ରକୁ  ପିଞ୍ଛ  
କହନ୍ତ।ି ଏହ ି ପିଞ୍ଛକର  ଛାଞ୍ଚଣିୁ ତଆିରି ହୁଏ। 

ଘ) ଭିତର କନକିା ଅଞ୍ଚଳକର ଭୂମି କାହିଁକ ିସବବଦା ସନ୍ତସନ୍ତଆି ରକହ? 

ଭିତର କନକିା ଅଞ୍ଚଳର ପୂବବକର ବକଗାପସାଗର ଥିବାରୁ ଦନିକୁ ଦୁଇ ଥର 
ଜୁଆର ଆକସ। କତଣୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ ିଯିବା ଫଳକର ଭୂମି ସନ୍ତ ସନ୍ତଆି 
ରକହ। 



ଉ)ଁ ଭିତର କନକିା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକର କକଉଁଥି ପାଇଁ ଖୟାତ ିଅଜବନ କରିଛ?ି 

ଭିତର କନକିା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକର ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର  ଓ ଅଲିଭ୍  ରିଡ୍ -କଲ  
କଇଁଛ ପାଇ ଁଖୟାତ ିଅଜବନ କରିଛ ିI 

ଚ) ଭିତର କନକିା ଲୁଣI ଜଗଲ କ ିଉପକାରକର ଆକସ? 

ଭିତର କନକିା ଏକ ଲୁଣା ଜଗଲ କହାଇ ଥିବାରୁ ଅକନକ ପ୍ରକାର 
ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ କଦଖାଯାଏ। ଗଛର କଚର ମାଟକୁି  ଜାବୁଡ ିଧରି ଥିବାରୁ 
ମୃତି୍ତକା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଚୁର ମହୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ  କରା ହୁଏ I 

Content prepared at home. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


