CLASS-7

CLASS NOTES
TOPIC- କୁ ହୁକି ବନ ଭିତର କନିକା

SUBJECT-ODIA

Write the answers in your Odia literature copy.

ପ୍ରଶ୍ନ:୧.(କ)ଭିତର କନିକା କକଉଁ ଜିଲ୍ଲାକର ଅବସ୍ଥିତ?
ଉତ୍ତର::ଭିତର କନିକା କକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକର ଅବସ୍ଥିତ I
ଖ)ବକଗାପସାଗର ଭିତର କନିକାର କକଉଁ ଦିଗକର ଅବସ୍ଥିତ?
ଉତ୍ତର::ବକଗାପସାଗର ଭିତର କନିକାର ପୂବବ ଦିଗକର ଅବସ୍ଥିତ I
ଗ) ଭିତର କନିକା ର ନଦୀ ନାଳକର କି କି ମାଛ ମିକଳ?
ଉତ୍ତର:: ଭିତର କନିକାର ନଦୀ ନାଳକର କଭକଟି, ଇଲି ଶ୍,ି ଖଇଗା,
କଣ୍ଟିଆ, ଜଳଗ, ଖୁରାଣ୍ଟି ଇତୟାଦି ମାଛ ମିକଳ।
ଘ) ଭିତର କନିକା କର କି କି ଗଛ ରହିଛ?ି
ଉତ୍ତର::ଭିତର କନିକାକର ରାଇ, ବଣିଆ, ପିତା ମାରି , ସୁନ୍ଦରୀ, କହନ୍ତାଳ,
ଗୁଆ,ଁ ବନି, କକରୁଆଁ, ସିଗଡା, ରୁଅ, ପାଣି ଆମବ, ବଣକଲମବୁ ଇତୟାଦି

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ରହିଛ।ି

ଚ) ସରକାର କକକବ ଭିତର କନିକା କୁ ଅଭୟାରଣୟ ରୂକପ କଘାଷଣା
କକଲ?
ଉତ୍ତର:: ସରକାର ୧୯୭୫ ମସିହାକର ଭିତର କନିକାକୁ ଅଭୟାରଣୟ
ରୂକପ କଘାଷଣା କକଲ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ୨.(କ) ଭିତର କନିକାକୁ ମଟର ଲଞ୍ଚ୍ କର ଗଲାକବକଳ କକଉଁ ଦୃ ଶ୍ୟ
କଦଖିବାକୁ ମିକଳ?
ଭିତର କନିକାକୁ ମଟର ଲଞ୍ଚ୍ କର ଗଲାକବକଳ ନଦୀ ଏବଂ ନାଳର ଉଭୟ
ପାର୍ଶ୍ବକର ଘଞ୍ଚ ଜଗଲ କଦଖାଯାଏ। ସ୍ଥାକନ ସ୍ଥାକନ ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡକ
ି
ପାଣି ଉପରକୁ ନଇଁ ଆସିଥାଏ। ନାନା ଜାତିର ଚକ଼େଇ ମାନଙ୍କ କଳରବ
କର ବନ ଭୂମି ମୁଖରିତ କହଉଥାଏ। ମାଙ୍କଡ ମାକନ ଏ ଗଛରୁ କସ ଗଛ
କୁ କଡଉଁଥାନ୍ତି। ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀମାକନ ଆକାଶ୍କର ଘର
ୂ ି ଘର
ୂ ି ପାଣି
ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ କଦଉଥାନ୍ତି।
ଖ) ଭିତର କନିକାକୁ ବିକଦଶ୍ୀ ପକ୍ଷୀମାକନ କକଉଁ କଦଶ୍ରୁ ଆସିଥାନ୍ତି?
ଭିତର କନିକାକୁ ବିକଦଶ୍ୀ ପକ୍ଷୀମାକନ ସୁଦୂର ସାଇକବରିଆ, କାସ୍ପିଆନ
ସାଗର ଏବଂ କାଲି ଫର୍ଣ୍ଣିଆ ରୁ ଆସିଥାନ୍ତି I
ଗ) କହନ୍ତାଳ ଗଛ କଲାକମାନଙ୍କର କି ଉପକାର କରିଥାଏ?
କହନ୍ତାଳ ଗଛ ଘର ତିଆରି କାମକର ଆସିଥାଏ। ଏହାର ପତ୍ରକୁ ପିଞ୍ଛ
କହନ୍ତି। ଏହି ପିଞ୍ଛକର ଛାଞ୍ଚୁଣି ତିଆରି ହୁ ଏ।
ଘ) ଭିତର କନିକା ଅଞ୍ଚଳକର ଭୂମି କାହିଁକି ସବବଦା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରକହ?
ଭିତର କନିକା ଅଞ୍ଚଳର ପବ
ୂ ବକର ବକଗାପସାଗର ଥିବାରୁ ଦିନକୁ ଦୁ ଇ ଥର
ଜୁ ଆର ଆକସ। କତଣୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡି ଯିବା ଫଳକର ଭୂମି ସନ୍ତ ସନ୍ତିଆ
ରକହ।

ଉଁ) ଭିତର କନିକା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକର କକଉଁଥି ପାଇଁ ଖୟାତି ଅଜବନ କରିଛ?ି
ଭିତର କନିକା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକର ବଉଳା କୁ ମ୍ଭୀର ଓ ଅଲି ଭ୍ ରିଡ୍ -କଲ
କଇଁଛ ପାଇଁ ଖୟାତି ଅଜବନ କରିଛ ି I
ଚ) ଭିତର କନିକା ଲୁ ଣI ଜଗଲ କି ଉପକାରକର ଆକସ?
ଭିତର କନିକା ଏକ ଲୁ ଣା ଜଗଲ କହାଇ ଥିବାରୁ ଅକନକ ପ୍ରକାର
ଔଷଧୀୟ ବୃ କ୍ଷ କଦଖାଯାଏ। ଗଛର କଚର ମାଟିକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି ଥିବାରୁ
ମୃ ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁ ଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଚୁର ମହୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରା ହୁ ଏ I
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