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•ಬಾವಿಯೆಂದ ಬಾವಿಗಳ ರೆ�ನ�?
•  ಬಾವಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ
•    –     ಬಾವಿಗಳ ಸಾಂಸ� �ತಿಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ� ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಸಸ� �ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಹೇ�ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬೆಸೆದ ಬಾವಿಗಳ �ಕೊಂ%ಡಿವೆ
•    ಬಾವಿಗಳ ವಿನ್ಯಾ)ಸ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ನಿರ್ಮಾ-ಣ
•  ಬಾವಿಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳ �
•  ಬೆಗಳ %ರಿನ ಬಾವಿಗಳ �
•    ನ್ಯಾನ� ಬಾವಿ ಹೇ�ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನಿರ್ಮಿ-ಸಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �?
•   ಬೆಗಳ %ರಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಬಾವಿ ತೆ%�ಡು�ವವರಂ�
•  ನಿದ ಬಾವಿಗಳ ರ್ಶ-ನಗಳ ಅಧ್ಯ) ಯನ



ಬಾವಿಯೆಂದ ಬಾವಿಗಳ ರೆ�ನ�?

   ಬಾವಿ ಎಂದ ಬಾವಿಗಳ ರೆ ನೆಲವನ�=
  ಕೊಂ%ರೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಣ�>

  ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಸಿಯದ ಬಾವಿಗಳ ತೆ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಡೆ
  ನಿರ್ಮಿ-ಸಿ ಭೂ%ರ್ಮಿಯ

 ಮೆಲ� ಪದ ಬಾವಿಗಳ ರಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ
  ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲವನ�=

 ಎಂತಿ*ಕೊಂ%ಳ D ಲ�
 ಸಹಾಯವಾಗ�ವತೆ

  ನಿರ್ಮಿ-ಸಿರಂ�ವ ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ � ರಂಧ್ಯG.



   ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲವನ�= ಪಡೆಯಲ� ರ್ಮಾನವಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಲ
    ಆವಿಷ್ಕ� ರಿಸಿಕೊಂ%ಡು ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ) ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಸರಂಳ ಸಾಂಧ್ಯನವೆ� ಬಾವಿಗಳ �.

  ಇವನ�= ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಡು�ಕೊಂ%ಡು ನತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಂ,   ಬಾವಿಗಳ � ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ನ�ಷ್ಕ)
       ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ನದಿಗಳ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಧ್ಯೆ ಇದ್ದ ಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನು ) ಇದ ಬಾವಿಗಳ K ಬಧ್ಯವನ�= ಬಿಡಿಸಿ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ನ�ಷ್ಕ) ನ�

     ನದಿ ಹಾಗ% ನಿ�ರಿನ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ %ಲಗಳಿಂದ ಬಾವಿಗಳ ದ ಬಾವಿಗಳ %ರಂದ ಬಾವಿಗಳ %ರಂಕೊಂ�
  ಸಚರಿಸಿ ವಾಸ ರ್ಮಾಡು�ವತಾಯಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�.

   ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಾವಿಗಳ � ನಿ�ರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ 
ಬಳ ಸಲU ಡು�ತಿ*ದ ಬಾವಿಗಳ K ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ.     ಅದಿನಿದ ಬಾವಿಗಳ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಗ�ಹಪಯೋಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�*

  ಇತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರೆ ಕೊಂಲಸಗಳಿಂಗಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಳ ಸಲU ಡು�ತಿ*ವೆ.

    ರ್ಶತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಮಾನಗಳಿಂದ ಬಾವಿಗಳ ಭಾರಂತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ಬಾವಿಗಳ � ನಿ�ರಿನ
     ಅಭಾವವಿರಂ�ವ ಸದ ಬಾವಿಗಳ ಭೂ-ಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ನಿ�ರಿನ ರ್ಮಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆವ) ಯ ಬಳ ಕೊಂ

  ಹಾಗ% ಸರಂಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಸಲU ಟ್ಟಿZವೆ.  ಈ 
    ಪ್ರಾGಯೋಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಮೌಲ) ಗಳ ನ= ಲ̂ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು � ಕೊಂಲವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಾವಿಗಳ �
  ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ನೆ%�ಹರಂ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲಾಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ತಿಗಳಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಳಿಂಸ�ತಿ*ವೆ.



 –    ಬಾವಿಗಳ � ನಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಇತಿಹಾಸ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�*

  ಸಸ� �ತಿಯೊಂದಿಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ನ ಅವಿನ್ಯಾಭಾವ ಸಬಧ್ಯ



    ಬಾವಿಗಳ � ನಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಸಸ� �ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಆಳ ವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಬೆ�ರಂ%ರಿವೆ

    ಹೇಚ್ಚಿcನ್ಯಾರ್ಶ ಭಾರಂತಿ�ಯ ಉಪಖಂಡುವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಾವಿಗಳ 
  ಸಸ� �ತಿಯಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಅಭಿವ�ದಿg ಹೇ%ದಿದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .

     ಕೊಂಲವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಪುರಾತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆನ ಬಾವಿಗಳ � ಇಡುಸ್ ಕಣಿವೆ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಣಿವೆ
ನ್ಯಾಗರಿಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು, ಕ್ರಿ G.  ಪೂ 3300  ರಿದ ಬಾವಿಗಳ 1700   ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಧ್ಯೆ ಇದ್ದ ಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನು )
ನಿರ್ಮಾ-ಣಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಡಿವೆ. 

ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಧ್ಯ) ಯ�ಗದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು,    ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಟ್ಟZ ಲಾದ ಬಾವಿಗಳ ಮೆಟ್ಟಿZಲ� ಬಾವಿಗಳ �
(     ಗ�ರ್ಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ವಾವn ಳೆಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ರಾರ್ಜಸಾಂ*ನದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು

 ಬೌರಿಗಳೆಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರೆಯಲU ಡು�ವ)   ಸq ಳಿಂ�ಯ ರ್ಜನಜೀ�ವನ
  ಬಿಬಿಸ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ರಂ ಜೊ%ತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಪುರಾಣ, ಸಸ� �ತಿ,  ವಾಸ�* ಶಿಲU

    ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ರ್ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಬಾವಿಗಳ ಅದ ಬಾವಿಗಳ �v ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನಿದ ಬಾವಿಗಳ ರ್ಶ-ನಗಳಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಉಳಿಂದಿವೆ.

    ವಿರ್ಜಯನಗರಂ ಸಾಂರ್ಮಾGರ್ಜ) ದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಹ ಇತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಂ ಸಾಂರ್ಮಾGರ್ಜ) ಗಳ �
    ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಡು ಕೊಂಲವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಸ�ದ ಬಾವಿಗಳ ರಂ ಬಾವಿಗಳ ನ�= ನಿರ್ಮಿ-ಸಿದ್ದಾರೆ.

  ಗ�ರ್ಜರಾತಿನ ಧ್ಯೆ ಇದ್ದ ಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನು %�ಲಾವಿರಾದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ ಬಾವಿ,   ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ಸಿಧ್ಯ%ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಟ್ಟದ ಬಾವಿಗಳ 
 ನ್ಯಾಗರಿಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆತೆಯ ಕಾಲದ ಬಾವಿಗಳ �K .    ಇಟ್ಟಿZಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗಳ ನ�= ಅದ ಬಾವಿಗಳ ವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಜೊ%�ಡಿಸಿರಂ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ನ�=

ನೆ%�ಡಿ.



  ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ಕ್ರಿ G.  ಪೂ 500  ರಂಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು
  ಸಾಂರಂನ್ಯಾಥದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ನಿರ್ಮಿ-ಸಿರಂ�ವ

ಬಾವಿ.    ಗೌತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಬ�ದ ಬಾವಿಗಳ g ಈ 
  ಬಾವಿಯಿದ ಬಾವಿಗಳ ನಿ�ರಂನ�=

ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಡಿದಿರಂಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �!



 ಹಪೆಯ 500 
  ವಷ್ಕ-ಗಳ ಷ್ಕ�Z ಹಳೆಂಯದಾದ ಬಾವಿಗಳ 

   ಈ ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ)ಮೋ�ಘ ಬಾವಿಯು ಬಾವಿಯ�
  ವಿರ್ಜಯನಗರಂ ಸಾಂರ್ಮಾGರ್ಜ) ದ ಬಾವಿಗಳ 

ಕಾಲದ ಬಾವಿಗಳ �K



   ಗ�ರ್ಜರಾತಿನ ಪ್ರಾಟ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ ನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ ರಾಣಿ-ಕ್ರಿ-   ವಾವ್ ಸುಮಾರು ಸ�ರ್ಮಾರಂ�
    ಎಂಟ್ಟ�ನ%ರಂ� ವಷ್ಕ-ಗಳ ಷ್ಕ�Z ಹಳೆಂಯ ಮೆಟ್ಟಿZಲ�ಗಳ �ಳ D

ಬಾವಿ. 

   ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ಹಲವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಸ�* ಗಳ �ಳ D ಬಾವಿ,   ಚಾಲ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ) ರಂ ಕಾಲದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು
ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಟ್ಟಿZದ ಬಾವಿಗಳ �K . 

ರಾಣಿ-ಕ್ರಿ-    ವಾವ್ ಸುಮಾರು ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ � ವಾಸ�* ಶಿಲU ದ ಬಾವಿಗಳ ಅದ ಬಾವಿಗಳ �v ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ,  ಇದ ಬಾವಿಗಳ �
     ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ರಂ�ಭೂ%ರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಕಾ)ರಂವಾನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ ಗಳ � ಬೆ�ಟ್ಟಿಯಾಗ�ವ ಸq ಳ 

     ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ರ್ಜನರಂ ಹವಾರ್ಮಾಣ ತಿಳಿಂದ ಬಾವಿಗಳ �ಕೊಂ%ಳ �D ವ ಸಾಂಧ್ಯನವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗವಾಗ�ತಿ*ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* .



      ವಷ್ಕ-ದ ಬಾವಿಗಳ ಋತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ� ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ನಿ�ರಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ಳ �ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ರಂ�ವ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಟ್ಟZ ಗಳ 
 ಆಧಾರಂದ ಬಾವಿಗಳ ಮೆ�ಲೆ,     ಬಾವಿಗಳ � ನಿ�ರಿನ ಲಭೂ) ತೆಯ ಸ%ಚ) ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ 

     ಕಾಯ-ನಿವ-ಹಿಸ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ವೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಯೆಂ� ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ನಿ�ರಿನ ಅಭಾವವಿರಂ�ವ
     ವಷ್ಕ-ವೆ� ಅಥವಾ ನಿ�ರಂ� ವಿಫುಲವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ರಂ�ವ ವಷ್ಕ-ವೆ�

 ಎಂಬ�ದ ಬಾವಿಗಳ ನ%= ಸ%ಚ್ಚಿಸ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ವೆ. 

ಉದಾಹರಂಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ,        ಪ್ರಾಟ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ ನ ರಾಣಿ ಕ್ರಿ ವಾವ್ ಸುಮಾರು ನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುಬಾವಿಯ
    ಪGತಿಯೊಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ರ್ಜನ ಸೆ�ರಂ�ವ ರ್ಮಾಳಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗಳಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ರಂದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು ,  ಅದ ಬಾವಿಗಳ �
   ಋತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ರ್ಮಾನದ ಬಾವಿಗಳ ವೆ�ಪರಿ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ) ಗಳ ನ�= ಅಥ-ರ್ಮಾಡಿಕೊಂ%ಳ D ಲ�

 –     ಸಹಾಯವಾಗ�ತಿ*ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ನಿ�ರಿನ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಟ್ಟZ ಕೊಂಲವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಮಾಳಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗಳಿಂಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ
ಕೊಂಳ ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದ ಬಾವಿಗಳ K ರೆ,      ಅದ ಬಾವಿಗಳ � ನಿ�ರಿನ ಅಭಾವವಿರಂ�ವ ವಷ್ಕ-ವೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಅಥ-

     ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಅದ ಬಾವಿಗಳ ರಿದ ಬಾವಿಗಳ ಬಳ ಕೊಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಲಭೂ) ವಿರಂ�ವ ನಿ�ರಂನ�=
ಅಳೆಂಯಲಾಗ�ತಿ*ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* .     ಉತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ವಾದ ಬಾವಿಗಳ ಋತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ನಿ�ರಿನ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಟ್ಟZ

      ಮೆ�ಲೆರಂ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಬಾವಿ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಬಿ ನಿ�ರಂ� ಆಚೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಹರಿಯ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .  ರಾಣಿ ಕ್ರಿ ವಾವ್ ಸುಮಾರು 



  ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಸಾಂ�ಭಾವಿಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ
 ಗ�ಣಧ್ಯಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ -ದಿದಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ 

  ಬಾವಿಗಳ � ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ �
  ಸ�ಸಿqರಂ ಸಸ� �ತಿಯ

 ನಿರ್ಮಾ-ಣ ರ್ಮಾಡಿವೆ. 

   ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನಿ�ರಿನ
  ಲಭೂ) ತೆ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�*

 ಪಡೆಯ�ವ
 ದಾರಿಯಲ̂ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 

  ನಿ�ರಿನ ರ್ಮಾಲಿನ) ದ ಬಾವಿಗಳ 
 ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆnಯ% ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲಿಸಿವೆ.  ರಾಣಿ ಕ್ರಿ ವಾವ್ ಸುಮಾರು 



ಹೇಸರಿನಲ್ಲೇನಿದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು ?

•    ಗ�ರ್ಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ವಾವ್ ಸುಮಾರು ಎಂನ�= ತಾ*ರೆ
•   ರಾರ್ಜಸಾಂ*ನದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಬೌರಿಗಳ � ಎಂನ�= ತಾ*ರೆ
•     ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆನ್ಯಾ-ಟ್ಟಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಆಧ್ಯG ಪGದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು �ರ್ಶದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಬಾವಿ
•   ಕೊಂ�ರಂಳ ದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಕ್ರಿನರ್ 
•   ಪಶಿcಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಬಗಾಳ ದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಭಾಲ



  ಬಾವಿಗಳ ನ�= ನಿರ್ಮಿ-ಸ�ವ ವಿಧಾನ
    ನಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಕಾಲೆnಳ ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ನ ಭೂ%ರ್ಮಿಯನ�= ನೆ%�ಡು�ವ ರಿ�ತಿ



     ನಿ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಭೂ%ರ್ಮಿಯನ�= ಅಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಬಾವಿ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಟ್ಟZ ಲ�
    ಹೇ%�ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಸಿಗ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಮೆ�ಲU ದ ಬಾವಿಗಳ ರಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ

ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲ. 

  ನಿಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಡೆಗಳ � ಸಿಗಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �,  ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ
  ಬಿರಂ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ನಿ�ರಂ� ಹರಿಯ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು . 

     ಅಥವಾ ನಿ�ರಂನ�= ಹಿಡಿದಿಡು�ವ ಬರಿ� ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಣ�>
ಸಿಗಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �,     ಅಥವಾ ಬಡೆ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಣಿ>ನ
ರ್ಮಿರ್ಶ Gಣವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ರಂಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �.   ಯಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದಾದ ಬಾವಿಗಳ ರಂ% ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಡು

      ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಣ�> ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಸಿಯದ ಬಾವಿಗಳ ತೆ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಡೆಯಲ� ಬಾವಿಯ ಸ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*
  ಗಟ್ಟಿZ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಟ್ಟೋ%Z�ಣವಿರಂಬೆ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�. 

ಹಿ�ಗಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ,    ಬಾವಿಗಳ ಒಂಳ ಭಾಗವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಪಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ� ದ ಬಾವಿಗಳ 
   ಚ್ಚಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ �ದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವತೆ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ�^ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಟ್ಟZ ಡುವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ರಂಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �

   ಅಥವಾ ಸಿಮೆಟ್ಟಿನ ಉಗ�ರಂಗಳ ನ�=
ಅಳ ವಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ರಂಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �.



    ಈ ಚ್ಚಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ �ದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಬಾವಿ ಹಾಗ%
 ಮೆ�ಲU ದ ಬಾವಿಗಳ ರಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ

  ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲದ ಬಾವಿಗಳ ಬಡೆಗಳ ನ�=
ನೆ%�ಡುಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �.



   ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಹೇ�ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಸಿಮೆಟ್ 
  ಬಳೆಂಗಳ ನ�= ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು

   ಇಳಿಂಸಲಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಖಾಲಿ
  ಜಾಗವನ�= ರ್ಜಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು
  ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ�^ ಗಳಿಂದ ಬಾವಿಗಳ ಹೇ�ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ
 ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಬಲಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 
 ಎಂಬ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ನ�=

ನೆ%�ಡುಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �.



  ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ಹಾಳ � ಬಾವಿ.  ಈ 
   ಬಾವಿಯ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ�^ ಗಳ ನ�= ಎಂತಿ*

 ಪಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ� ದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು
 ಜೊ%�ಡಿಸಿರಂ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ನ�=

ನೆ%�ಡುಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �.



    ಬಾವಿಗಳ ವಾಸ�* ಶಿಲU ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಕಾಲಾತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಂದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ವಿಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಸನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಡಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�

      ನ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ಎಂರಂಡು� ಪGಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ಖಂ ರಿ�ತಿಯ ಬಾವಿಗಳ ನ�=
 –   ನೆ%�ಡುಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ � ಗ�ಹೇ%�ಪಯೋಗಕಾ�ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�*

  ನಿ�ರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಳ ಸಲಾಗ�ತಿ*ರಂ�ವ ಬಾವಿಗಳ �

      ಮೋದ ಬಾವಿಗಳ ಲ� ಬರಿ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ�^ ಗಳ ನ�= ಬಳ ಸಿ ಗಾರೆಯ ಕೊಂಲಸವಿಲ̂ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 
ನಿರ್ಮಿ-ಸಲಾಗ�ತಿ*ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�*

    ಪಶಿ-ಯನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ ಗಾಲಿಯತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಹ ಉಪಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಂಣಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ �
     ಗಾಲಿಯ ಸ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ* ಬಕೊಂಟ್ಟ�Z ಗಳ ನ�= ಜೊ%�ಡಿಸಿ ಬಳ ಸ�ತಿ*ದ ಬಾವಿಗಳ K ರಂ�

      ಇದಿನ ಆಧ್ಯ�ನಿಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಾವಿಗಳ ನ�= ಸಿಮೆಟ್ ಬಳೆಂಗಳ ನ�= ಬಳ ಸಿ
ನಿರ್ಮಿ-ಸಲಾಗ�ತಿ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 



     ಬಹ�ತೆ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಇದಿನ ಗ�ಹೇ%�ಪಯೋಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಾವಿಗಳ � ಎಂಡುಕೊಂ�
  ತೆ%�ರಿಸಿದ ಬಾವಿಗಳ ಚ್ಚಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ �ದ ಬಾವಿಗಳ ತೆ ಕಾಣ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ವೆ

    ಬಹ�ತೆ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಆಧ್ಯ�ನಿಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಾವಿಗಳ � ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಬಳ ಕೊಂ  ಗಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ 
 ಇಲ̂ವೆ� ಪುನಭೂ-ತಿ-  ಗಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿ-ಸಲಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ವೆ.  ಇವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ

   ಮೆ�ಲU ದ ಬಾವಿಗಳ ರಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು %ದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಸಬಧ್ಯ
ಹೇ%ದಿರಂ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ವೆ.      ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ�^ ಇಲ̂ವೆ� ಸಿಮೆಟ್ಟಿನ ಬಳೆಂಗಳ 

     ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಡೆಯನ�= ಹೇ%ದಿದ ಬಾವಿಗಳ �K ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗಳ ಅಗಲ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�*
    ಆಳ ಬಳ ಕೊಂಯ ಆಧಾರಂದ ಬಾವಿಗಳ ಮೆ�ಲೆ ವ) ತಾ)ಸವಾಗ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 

   ಈ ನಿ�ರಂ� ಯಾವಾಗಲ% ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ದ ಬಾವಿಗಳ �ವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದ ಬಾವಿಗಳ �K , 
    ಜೀಯೋಜೊನಿಕ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅರ್ಶಗಳ ನ�= ಹೇ%ದಿರಂ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದಿಲ̂ ಆದ ಬಾವಿಗಳ ರೆ

 ರೆ%�ಗಾಣ�ಗಳ ನ�= ಹೇ%ದಿರಂಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �



     ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುನಿದ ಬಾವಿಗಳ ನಿರ್ಮಿ-ಸಿದ ಬಾವಿಗಳ ಮೆಟ್ಟಿZಲ�ಗಳ ನ�= ಬಳ ಸಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು
   ಇಳಿಂದ ಬಾವಿಗಳ � ರ್ಜನ ನಿ�ರಂನ�= ಎಂತಿ*ಕೊಂ%ಳ �D ತಿ*ದ ಬಾವಿಗಳ K ರಂ�

        ನತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಂ ನಿ�ರಿನ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಟ್ಟZ ಇನ%= ಕೊಂಳ ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಳಿಂದ ಬಾವಿಗಳ ಮೆ�ಲೆ ವಿದ ಬಾವಿಗಳ �) ತ್ ಚಾಲಿತ ಚಾಲಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ
  ನಿ�ರೆತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ವ ಬಳ ಸಲಾರಂಭಿಸಿದ ಬಾವಿಗಳ ರಂ�

     ಮೆ�ಲU ದ ಬಾವಿಗಳ ರಿನ ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲ ಬತಿ*ದಾಗ ಆಳ ದ ಬಾವಿಗಳ ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲವನ�=
   ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ�ಪಲ� ಕೊಂ%ಳ ವೆ ಬಾವಿಗಳ ನ�= ಕೊಂ%ರೆಯಲಾಯಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�

      ದ ಬಾವಿಗಳ �ರಂದ ಬಾವಿಗಳ �ಷ್ಕZ ವಶಾತ್ ಚಾಲಿತ ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುನ ಕೊಂ%ಳ ವೆ ಬಾವಿಯ� ಬತಿ*
ಹೇ%�ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .

  ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಬಾವಿಯಿದ ಬಾವಿಗಳ 
 ನಿ�ರೆತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಹೇ�ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ?



  ಬಾವಿಗಳ ನ�= ಬಳ ಸ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಹೇ�ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ?



     ಬಾವಿಯ ನಿ�ರಂನ�= ಗ�ಹೇ%�ಪಯೋಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ನಿ�ರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ 
ಬಳ ಸಲಾಗ�ತಿ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 

     ಸಾಂಪGದಾಯಿಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಾವಿಯ ನಿ�ರಂನ�= ರಾಟ್ಟೋ ಇಲ̂ವೆ
ಗಡುಗಡೆ,       ಹಗn ಹಾಗ% ಕೊಂ%ಡು ಬಳ ಸಿ ಸೆ�ದ ಬಾವಿಗಳ �ತಾ*ರೆ ಇಲ̂ವೆ

    ಮೆಟ್ಟಿZಲ�ಗಳಿಂದ ಬಾವಿಗಳ ಕೊಂಳ ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಳಿಂದ ಬಾವಿಗಳ � ನಿ�ರಂ� ಹೇ%ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಂ�ತಾ*ರೆ
     ಪಶಿ-ಯನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ ಗಾಲಿಯತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಹ ಕೊಂಲವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಸಾಂಧ್ಯನಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಪರ್ಶ�ಗಳ 

   ರ್ಶಕ್ರಿ*ಯನ�= ಬಳ ಸಿ ನಿ�ರಂ� ಸೆ�ದ ಬಾವಿಗಳ �ತಾ*ರೆ
      ವಿದ ಬಾವಿಗಳ �) ತ್ ಚಾಲಿತ ಚಾಲಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಪಪುಗಳ � ಬದ ಬಾವಿಗಳ ನತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಂ ನಿ�ರೆತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ �

 ಬಹಳ ಸಲಿ�ಸಾಂಯಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�
    ಇದ ಬಾವಿಗಳ ರಿದಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಮೆ�ಲU ದ ಬಾವಿಗಳ ರಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲದ ಬಾವಿಗಳ ಪGರ್ಮಾಣ
     ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಸಿಯ�ತಾ* ಹೇ%�ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರಂ� ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲಗಳ � ಬತಿ*

ಹೇ%�ದ ಬಾವಿಗಳ ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ,        ಬೆ�ರೆ ದಾರಿ ಇಲ̂ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು ನ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಇನ%= ಕೊಂಳ ಕೊಂ� ಕೊಂ%ರೆದ ಬಾವಿಗಳ �
  ಆಳ ದ ಬಾವಿಗಳ ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲವನ�= ಪಡೆಯಬೆ�ಕಾಯಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�

    ನಿ�ರೆತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ವ ವಿಧಾನ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ನಿ�ರಿನ
ಉಪಯೋಗಗಳ �



 ಪಶಿ-ಯನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ ಗಾಲಿ

 ಘ ಬಾವಿಯು ಟ್ಟಿಯ ಯಾತೆG, 
 ರಾಹಟ್ 

 …ಅರಂಘ ಬಾವಿಯು ಟ್ಟZ .



   ಪಶಿ-ಯನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ ಗಾಲಿಯ� ರ್ಮಾನವನ ಜಾಣೆ�,      ಪರ್ಶ�ಗಳ ರ್ಶಕ್ರಿ*ಯ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗ% ಬಾವಿಯಿದ ಬಾವಿಗಳ 
    ನಿ�ರೆತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ವ ರ್ಶಬK ದ ಬಾವಿಗಳ ಅದ ಬಾವಿಗಳ �v ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಚ್ಚಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ �ಣವನ�= ನಿ�ಡು�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .      ನಿರಂತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಂವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ನಿ�ರೆತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ಲ� ಅವರಂ� ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಗಾಲಿಯ

         ಸ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ* ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಟ್ಟಿZದ ಬಾವಿಗಳ ಬಕೊಂಟ್ಟ�Z ಗಳ ನ�= ಬಳ ಸ�ತಾ*ರೆ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಆ ಗಾಲಿಯ� ನಿರಂತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಂವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಸ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ಲ� ಎಂತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* , 
   ಕೊಂ%�ಣಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಹ ಪ್ರಾGಣಿಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯ�ತಾ*ರೆ.       ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂತಿ*ದ ಬಾವಿಗಳ ನಿ�ರಂನ�= ನಿ�ರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ನೆ

 ಬಳ ಕೊಂಗಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಳ ಸ�ತಾ*ರೆ.



    ವಿದ ಬಾವಿಗಳ �) ತ್ ಚಾಲಿತ ಚಾಲಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಪಪುಗಳ � ಬದ ಬಾವಿಗಳ 
   ಮೆ�ಲೆ ಹಲವಾರಂ� ಪಶಿ-ಯನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ

  ಗಾಲಿಗಳ � ಅನ�ಪಯ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ 
ಬಿದಿKವೆ. 

  ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆನ್ಯಾ-ಟ್ಟಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ 
ಹಳಿಂDಯೊಂದ ಬಾವಿಗಳ ರಂಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು,  ಅರಂಘ ಬಾವಿಯು ಟ್ಟZ ದ ಬಾವಿಗಳ 
ಗಾಲಿಗಳ �,   ಯಾತಿGಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಹಲ�^ ಗಳ �

   ಹಾಳಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಿದಿKರಂ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�*
   ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಳ D ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆನವಾಗದ ಬಾವಿಗಳ ತೆ ಬಿ�ಗ

 ಹಾಕ್ರಿರಂ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ನ�= ನೆ%�ಡುಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �.



 ಬಾವಿಯೊಂದ ಬಾವಿಗಳ ರಂ ರಾಟ್ಟೋ.  ಪಪುಗಳ �
   ಬದ ಬಾವಿಗಳ ನತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಂ ಹಲವಾರಂ�

   ಪGದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು �ರ್ಶಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ರಾಟ್ಟೋಯ ಬಳ ಕೊಂ
 ನಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ� ಹೇ%�ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .



 ಬೆ�ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಯ
 ಬೆ�ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಯನ�=
 ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಪ್ರಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಸ�ವ

  ಬಾವಿಯ ಆ
 ಸವಿಸವಿ ನೆನಪುಗಳ �



   ಆದ ಬಾವಿಗಳ ರೆ ಬಾವಿಯ ಇನೆ%=ದ ಬಾವಿಗಳ �
 –   ಉಪಯೋಗವಿದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು ಅದ ಬಾವಿಗಳ � ನಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �

  ಪರಿಸರಂದ ಬಾವಿಗಳ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆn ರ್ಮಾತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆನ್ಯಾಡುಬಲ̂ದ ಬಾವಿಗಳ �
   ಕೊಂ�ಪಪು ಅಥವಾ ಕೊಂ%ಳ ವೆ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ̂ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು ,  ಬಾವಿಗಳ �

 ನಮೋ�ದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ರ್ಮಾತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆನ್ಯಾಡುಬಲ̂ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ

      ಬಾವಿಯ ಒಂಳ ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನಿ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಇಣ�ಕ್ರಿ ನಿ�ರಿನ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಟ್ಟZ
     ತಿಳಿಂಯಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ � ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಈ ವಷ್ಕ- ಉತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ 

     ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಳೆಂಯಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು ಯೊಂ ಇಲ̂ಾ ನಿ�ರಿನ ಅಭಾವವಿದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು ಯೊಂ ಎಂದ ಬಾವಿಗಳ �
     ತಿಳಿಂಸ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ರಂ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ %ಲಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬರಂ�ವ ಬೆ�ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ನಿ�ರಂನ�=

  ರ್ಮಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಳ ಸ�ವತೆ ಹೇ�ಳ �ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 

     ನಿ�ರಂ� ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ� ರ್ಶವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದ ಬಾವಿಗಳ K ರೆ ನಿ�ರಿನ ಮೆ�ಲಾ� ಗ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ�ಷಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 
 ಎಂದ ಬಾವಿಗಳ � ತಿಳಿಂಸ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು ,      ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಅದ ಬಾವಿಗಳ � ನಿ�ರಂ� ರ್ಮಾಲಿನ) ದ ಬಾವಿಗಳ ಸಕೊಂ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ

      ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ � ವೆ�ಳೆಂ ನ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಾವಿಯನ�= ಪುನಭೂ-ತಿ- ರ್ಮಾಡಿದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು
      ಬಾವಿಯ ನಿ�ರಂನ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಟ್ಟZ ಏರಂ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ನ�= ನ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನೆ�ರಂವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ 

ಗಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ನಿಸಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �



 ಇದಿನ ಬಾವಿಗಳ �
-     ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಳೆಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಹೇ%�ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ವೆ ಆದ ಬಾವಿಗಳ ರೆ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ರೆತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ� ಹೇ%�ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಲ̂



   ಕಾಲಾತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಂದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಬಾವಿಗಳ ಗತಿ ಏನ್ಯಾಯಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�

      ಮೆ�ಲU ದ ಬಾವಿಗಳ ರಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲ ಖಾಲಿ ರ್ಮಾಡಿದ ಬಾವಿಗಳ K ರಿದಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಆಳ ದ ಬಾವಿಗಳ ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲಕೊಂ�
ಕೊಂ�ಹಾಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ವತಾಯಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�

        ಹಾಗ% ನ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಾವಿಗಳ ಬಳ ಕೊಂ ನಿಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುಸಿ ಬೆ%ರಂವೆಲn ಳ ನ�= ಜಾಸಿ* ಉಪಯೋಗ
   ರ್ಮಾಡು�ತಿ*ರಂ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ರಿದ ಬಾವಿಗಳ ಬಾವಿಗಳ � ಹಾಳಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ನಿಹ-ವಣೆಯಿಲ̂ದ ಬಾವಿಗಳ ತಾದ ಬಾವಿಗಳ ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ

    ಹಲವಾರಂ� ಬಾವಿಗಳ � ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ನೆ%�ಡುಲ� ಸಿಗ�ತಿ*ಲ̂,   ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗಳ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ�^ ಗಳ ನ�=
   ಕ್ರಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಬೆ�ರೆ ಕೊಂಲಸಗಳಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಉಪಯೋಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಸಲಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 



 ಸಾಂರ್ಮಾನ) ವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ 
  – ಕಾಣಸಿಗ�ವ ದ ಬಾವಿಗಳ �ರ್ಶ)

 ಒಂಣಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದ ಬಾವಿಗಳ ಬಾವಿ,  ಅದ ಬಾವಿಗಳ ರಂ
 ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಧ್ಯ) ದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲೊಂದ ಬಾವಿಗಳ �

  ಬೆ%ರಂವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�*
  ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಹಾಳ �ಬಿದ ಬಾವಿಗಳ K
 ಪಪ್ ಹೌಸ್ ಹೌಸ್ ಕಣಿವೆ .

ದ ಬಾವಿಗಳ �ರಂದ ಬಾವಿಗಳ �ಷ್ಕZ ವಶಾತ್ ಚಾಲಿತ , 
   ಬೆ%ರಂವೆಲ್ ಮತ್ತು ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಡು ಒಂಣಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ 

ಹೇ%�ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .



 ನಿಲ-ಕ್ಷ)ಕೊಂ%�ಳ ಗಾದ ಬಾವಿಗಳ 
  ಬಾವಿಗಳ ಗತಿ

ಹಿ�ಗಾಗ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .

  ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ರ್ಮಾಲಿನ) ವನ�=
 ಹರಂಡು�ವ

ತೆ%ಟ್ಟಿZಗಳಾಗ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ವೆ.



…  ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಸ.

   ಬಾವಿ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಳೆಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಹೇ%�ದ ಬಾವಿಗಳ 
ವಿಷ್ಕಯವಲ̂.

 ಅದಿನ%=
ಜೀ�ವತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .

  ಹಿದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು ನಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �
 ಜೀ�ವನದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು

 ಬಾವಿಗಳ �
 ಪಡೆದ ಬಾವಿಗಳ �ಕೊಂ%ಡು

  ಸಾಂqನವನ�= ಭೂವಿಷ್ಕ) ದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು
 ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತೆ*

ನಿ�ರಿಕ್ಷಿಸಬಹ�ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು �?



The well diggers of 
Bangalore

 ಬೆಗಳ %ರಿನ ಬಾವಿಗಳ �
   ಕ̂ಾಸಿಕ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಚ-ಡು� -ನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಬಾವಿ



   ಬೆಗಳ %ರಿನ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಬಾವಿಗಳ �

    ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಕಾಲದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಬೆಗಳ %ರಿನ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಬಾ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಬಾವಿಗಳ K ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ

   ಈ ಬಾವಿಗಳ ನ�= ಸಾಂರ್ಮಾನ) ವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ 80   ಅಡಿಗಳ ಷ್ಕ�Z ಆಳ ದ ಬಾವಿಗಳ ವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ತೆ%�ಡುಲಾಗ�ತಿ*ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�*

        ನಿಲ-ಕ್ಷ) ಹಾಗ% ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಸೆZ �ಟ್ ಅಭಿವ�ದಿgಯಿದಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರಂ� ಬಾವಿಗಳ � ದ ಬಾವಿಗಳ �ಸಿqತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ�ಪಿದ ಬಾವಿಗಳ ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ, 
          ಹಾಗ% ಬಾವಿಯ ನಿ�ರಂ� ರ್ಶ�ದ ಬಾವಿಗಳ g ವಲ̂ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಬೆ%ರಂವೆಲ̂ನತೆ ನಿರಂತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಂ ನಿ�ರಂ� ಕೊಂ%ಡುಲಾರಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಎಂಬ

    ಯೋಚನೆಯ% ಇವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗಳ ದ ಬಾವಿಗಳ �ಸಿqತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಕಾರಂಣವಾಯಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�

      ಇತಿ*�ಚೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನಗರಂದ ಬಾವಿಗಳ ಕೊಂಲವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಾವಿಗಳ ಪುನರಂ�ಜೀ��ವನದ ಬಾವಿಗಳ ಕೊಂಲಸ ಕೊಂ�ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆತಿ*ಕೊಂ%ಳ Dಲಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .   ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಳೆಂ ನಿ�ರಂ�
    ಕೊಂ%ಯಿ^ನಿದ ಬಾವಿಗಳ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಡು ಬಾವಿಗಳಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನಿ�ರಂ� ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಬಿಸಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �,     ಅದ ಬಾವಿಗಳ ರಿದ ಬಾವಿಗಳ ಬಾವಿಗಳ ನಿ�ರಿನ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಟ್ಟZ ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ

ಏರಿಕೊಂಯಾಗಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �



  ಬೆಗಳ %ರಿನ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು
  ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು �ವನಹಳಿಂDಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ ಈ 

  ಪGಖಾ)ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಾವಿಯ� ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ �...



…  ರ್ಜಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%� ರಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ
  ಇತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಹ ಬಾವಿಯ�

ಸೆ�ರಿದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 



  ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಕೊಂಲವನ�=
 ಇದಿಗ%

ಉಪಯೋಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಸಲಾಗ�ತಿ*
ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .  ಇದ ಬಾವಿಗಳ �

 ಕೊಂ%�ರಂಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಗಲ
  ಪೋ�ಲಿಸ್ ಕಣಿವೆ ಸೆZ �ರ್ಶನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ

ಆವರಂಣದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .



Water

  ಉದಾರಂಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಇದ ಬಾವಿಗಳ % ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಡು. 
  ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು %�ಭಿ ಘಾಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .



 ಎಂಡುಕೊಂ�
-  ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಕ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ 

 ಟೌನಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ
ಅಪ್ರಾಟ್ಟ-ಮೆಟ್ಟ

 ವೊಂದ ಬಾವಿಗಳ ರಂ ಬಾವಿ.
 

ಬಲಕೊಂ�
-  ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು �ವಸಾಂqನದ ಬಾವಿಗಳ 

 ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಬಾವಿ.



 ಇದ ಬಾವಿಗಳ �
 ಮೆ�ಸಿ*G�ಪ್ರಾಳ ) ದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ

ಬಾವಿ



  ಕೊಂ�ಕೊಂ%ಡುGಹಳಿಂD ಕೊಂರೆ
  ಪಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ� ದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ ಬಾವಿಯ

ಹ%ಳೆಂತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ತಿ*ರಂ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ �.



 ಇದಾ)ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ �
…ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಾ ?



  ಬಾವಿ ಏಕೊಂ ಬೆ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�?

 ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ,      ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಬಾವಿಯನ�= ತೆ%�ಡು�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಆಳ ವಾದ ಬಾವಿಗಳ ಬೆ%ರಂವೆಲ್ ಮತ್ತು 
    ಕೊಂ%ರೆಯ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ಕ್ರಿ� ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಸ�ಲಭೂ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಡಿಮೆ ಖಂಚ್ಚಿ-ನದ ಬಾವಿಗಳ �K

     ನಿ�ರಂ� ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಡು ಬೆ%ರಂವೆಲಿnತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಡಿಮೆ ಖಂಚ್ಚಿ-ನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು %ರೆಯ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 
       ಬಡುವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಾವಿಯಿದ ಬಾವಿಗಳ ನಿ�ರಂನ�= ಸೆ�ದ ಬಾವಿಗಳ �ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಹಾಗ% ಬಳ ಸ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಬಹಳ 

   ಸ�ಲಭೂ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಅವರಂ ಕೊಂ�ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಟ್ಟ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆವಥದ ಬಾವಿಗಳ �K
       ಬಾವಿಗಳ ನ�= ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ನಿಹ-ವಹಿಸಿದ ಬಾವಿಗಳ ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನ%ರಾರಂ� ವಷ್ಕ-ಗಳ ಕಾಲ

ಬಾಳ ಬಲ̂ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ
        ನಿ�ರಿನ ಲಭೂ) ತೆಯ ಆಧಾರಂದ ಬಾವಿಗಳ ಮೆ�ಲೆ ನಿ�ರಿನ ಬಳ ಕೊಂ ರ್ಮಾಡು�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ರಿದ ಬಾವಿಗಳ ಬಾವಿಯ�
    ರ್ಜನರಂಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ನಿ�ರಂ� ಬಳ ಕೊಂಯ ಶಿಸ*ನ�= ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲಿಸ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 



   ಬೆಗಳ %ರಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಇಗ�ಗ�ಡಿಗಳ ನ�= ನಿರ್ಮಿ-ಸ�ವ
  ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ರಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ� ಇರಂ�ವ ಕಾಯೆಂKಗಳ �

    ನಿ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾ)ಪಿ*ಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುದ ಬಾವಿಗಳ K ರೆ ಅಥವಾ BWSSB    ಯಿದ ಬಾವಿಗಳ ನಿ�ರಿನ ಸಪಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ-
    ಪಡೆದಿದ ಬಾವಿಗಳ K ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಈ ಕಾಯೆಂKಗಳ � ನಿಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಅನ� ಯಿಸ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ವೆ.

  ನಿಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ನೆಯ� 200m²/2150 ft² (BBMP)    ನಿವೆ�ರ್ಶನದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ನಿರ್ಮಿ-ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಪGದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು �ರ್ಶವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ
100m²/1100 ft²    ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಹೇಚಾcಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದ ಬಾವಿಗಳ K ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಅಥವಾ 2400 ft²   ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಹೇಚ್ಚಿcನ

   ನಿವೆ�ರ್ಶನದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ನಿರ್ಮಿ-ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಪGದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು �ರ್ಶವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ 1200 ft² (BWSSB)  ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಹೇಚಾcಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದ ಬಾವಿಗಳ K ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು,

  ನಿ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆನಿಷ್ಕ¤ 1    ರ್ಮಿ� ಅಗಲ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* 6   ರ್ಮಿ� ಆಳ (3    ಅಡಿ ಅಗಲ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* 18  ಅಡಿ
ಆಳ )   ದ ಬಾವಿಗಳ ಇಗ�ಗ�ಡಿಯನ�= ನಿರ್ಮಿ-ಸಬೆ�ಕಾಗ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .



  ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಬಾವಿಯನ�=
 ತೆ%�ಡು�ವ

ಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗಳ �

   ಮೋದ ಬಾವಿಗಳ ಲ� ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಣ> ನ�= ಪೂ ವ-
  ನಿಧಾ-ರಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಆಳ ದ ಬಾವಿಗಳ ವರೆಗ%

ಅಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಯಲಾಗ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ �.  ಈ 
  ಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಬಡೆಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ�^ ಗಳ �

   ಅಥವಾ ನಿ�ರಿನ ಸೆಲೆ
ಸಿಗಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �. 

   ಗ�ಡಿಯ� ಸಿಮೆಟ್ ಬಳೆಂಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ
6”-8”   ಇಚ� ಹೇಚ�c
ಅಗಲವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ರಂ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು . 

   ಇತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಹ ಬಾವಿಗಳ ನ�= ತೆ%�ಡುಲ�
 ಸ�ರ್ಮಾರಂ� 20  ಸಾಂವಿರಂದಿದ ಬಾವಿಗಳ 

1   ಲಕ್ಷ ರಂ%ಪ್ರಾಯಿವರೆಗ%
ಖಂಚಾ-ಗಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �.



  ಅಗತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ) ವಿರಂ�ವಷ್ಕ�Z ಆಳ ಕೊಂ�
  ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಣ> ನ�= ಅಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ �

ತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಯಲಾಗ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ �

 ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ ರಂ
 ಮೆ�ಲೆ%ದ ಬಾವಿಗಳ ರಂತೆ

  ಸಿಮೆಟ್ ಬಳೆಂಗಳ ನ�=
ಇಳಿಂಸಲಾಗ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ �

  ಬಳೆಂಗಳ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಧ್ಯ) ವಿರಂ�ವ
  ಜಾಗವನ�= ರ್ಜಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು

  ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುನಿದ ಬಾವಿಗಳ ಭೂತಿ-
ರ್ಮಾಡುಲಾಗ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ �

  ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಣ�>
 ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಸಿಯದ ಬಾವಿಗಳ ತೆ
 ಬಾವಿಯನ�=

ಭೂದ ಬಾವಿಗಳ Gಪಡಿಸ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 



`

    ಬಾವಿಗಳಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ವಿದ ಬಾವಿಗಳ �) ತ್ ಚಾಲಿತ ಚಾಲಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಪಪುಗಳ ನ�= ಅಳ ವಡಿಸಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �.     ಸ�ರಂಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಬಿ�ಣದ ಬಾವಿಗಳ ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ Gಲ್ ಮತ್ತು ಅಥವಾ
    ಇಣ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ� ಕ್ರಿಡಿಗಳಿಂರಂ�ವ ಸಿಮೆಟ್ ಚಪU ಡಿಯಿದ ಬಾವಿಗಳ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ಚc ಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �.    ಇದ ಬಾವಿಗಳ ರಿದ ಬಾವಿಗಳ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಸ%ಯ-ನ

         ಬೆಳ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ� ಬಿದ ಬಾವಿಗಳ �K ನಿಹ-ವಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಅನ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಲವಾಗ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು ಹಾಗ% ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಇಣ�ಕ್ರಿ ನಿ�ರಿನ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಟ್ಟZ ವನ�=
ತಿಳಿಂದ ಬಾವಿಗಳ �ಕೊಂ%ಳ D ಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �.



    ಬಾವಿ ತೆ%�ಡು�ವದ ಬಾವಿಗಳ ಕೊಂ� ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ನ= ನೆನಪಿಡುಬೆ�ಕಾದ ಬಾವಿಗಳ 
 ಕೊಂಲವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಅರ್ಶಗಳ �

      ಇಗ� ಬಾವಿಗಳ � ಶೌಚಗ�ಡಿಯಿದ ಬಾವಿಗಳ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಟ್ಟZ ಡುಗಳ ಅಡಿಪ್ರಾಯದಿದ ಬಾವಿಗಳ 
 ಸಾಂಧ್ಯ) ವಾದ ಬಾವಿಗಳ ಷ್ಕ�Z ದ ಬಾವಿಗಳ %ರಂದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂಬೆ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�.
     ಬೆ%ರಂವೆಲn ಳಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಸಾಂಧ್ಯ) ವಾದ ಬಾವಿಗಳ ಷ್ಕ�Z ಸರ್ಮಿ�ಪದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಇಗ� ಬಾವಿಗಳ ನ�= ನಿರ್ಮಿ-ಸಿ.

   ಸಿಮೆಟ್ ಬಳೆಂಗಳಿಂಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಾವಿಯನ�= 4”     ಹೇಚ�c ವಾ)ಸದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ತೆ%�ಡುಬೆ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ� ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�*
   ಸಿಮೆಟ್ ಬಳೆಂಗಳ ನ�= ಅದ ಬಾವಿಗಳ ರಂಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಇಳಿಂಯಬಿಡುಬೆ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�.

40         ರ್ಮಿರ್ಮಿ ಅಗಲದ ಬಾವಿಗಳ ಜೊಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ�^ ಗಳಿಂದ ಬಾವಿಗಳ ಸಿಮೆಟ್ ಬಳೆಂಗಳ � ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಣಿ>ನ
    ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಧ್ಯ) ವಿರಂ�ವ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ�= ಭೂತಿ- ರ್ಮಾಡುಬೆ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�. 

      ಇಣ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ� ಕ್ರಿಡಿಗಳಿಂರಂ�ವ ಸಿಮೆಟ್ ಚಪU ಡಿಯಿದ ಬಾವಿಗಳ ಬಾವಿಯನ�= ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ಚ�c ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ನ�=
ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ರೆಯದಿರಿ.



    ನಿಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲವನ�= ನಿವ-ಹಿಸ�ವ ಸರಂಳ ವಿಧಾನ
         ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲವನ�= ತಿಳಿಂದ ಬಾವಿಗಳ �ಕೊಂ%ಳ D ಲ�ರ್ಮಾಡುಬೆ�ಕಾದ ಬಾವಿಗಳ ಬಹಳ ಸರಂಳ ವಿಧಾನವೆದ ಬಾವಿಗಳ ರೆ ಬಾವಿಯಿದ ಬಾವಿಗಳ ನಿ�ರೆತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ವ ಕೊಂ%ಳ ವೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ

   ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ � ರ್ಮಿ�ಟ್ಟರಂನ�= ಅಳ ವಡಿಸ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ �
       ಪGತಿ ತಿಗಳ � ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲದಿದ ಬಾವಿಗಳ ಎಂತಿ*ದ ಬಾವಿಗಳ ನಿ�ರಿನ ಪGರ್ಮಾಣವನ�= ಬರೆದಿಟ್ಟ�Z ಕೊಂ%ಳಿಂD

 ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆನಿಷ್ಕ¤ 6          ತಿಗಳಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ದ ಬಾವಿಗಳ � ಸಾಂರಿಯಾದ ಬಾವಿಗಳ ರಂ% ನಿ�ರಿನ ಗ�ಣಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಟ್ಟZ ವನ�= ಪರಿ�ಕ್ಷಿಸಿ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಡಿಯ�ವ ನಿ�ರಿನ
   ರ್ಮಾನದ ಬಾವಿಗಳ ಡುಗಳಿಂಗ�ಣವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು ಎಂಬ�ದ ಬಾವಿಗಳ ನ�= ಖಾತಿG ಪಡಿಸಿಕೊಂ%ಳಿಂD

            ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ನೆಯ ಮೆ�ಲಾ¦ ವಣಿ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ನೆಲದ ಬಾವಿಗಳ ಮೆ�ಲೆ�� ಮೆ�ಲೆ ಬಿದ ಬಾವಿಗಳ K ನಿ�ರಂನ�= ರ್ಶ�ದಿg�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಿಸಿ ಇಗ� ಬಾವಿಗಳಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಹರಿಯ�ವತೆ
ರ್ಮಾಡಿ

         ಬಾವಿಗಳಿಂಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಇಗ� ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ವೆ�ರಾಣ�ಗಳ � ಸೆ�ರಿಕೊಂ%ಳ �D ವ ಸಾಂಧ್ಯ) ತೆ ಹೇಚ್ಚಿcರಂ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ರಿದ ಬಾವಿಗಳ ಇಗ� ಬಾವಿಗಳ ನ�=
       ಯಾವಾಗಲ%ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ಚ್ಚಿcರಂಬೆ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ� ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಒಂಳ ಚರಂಡಿಯ ನಿ�ರಂ� ಸೆ%�ರಿಕೊಂಯಾಗದ ಬಾವಿಗಳ ತೆ ಎಂಚc ರಂ ವಹಿಸಬೆ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�

         ನಿಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ � ನಿ�ರೆತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ವ ಪGರ್ಮಾಣ ಇಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಸ�ವ ಪGರ್ಮಾಣಕ್ರಿ� ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಡಿಮೆ ಇದ ಬಾವಿಗಳ K ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ನಿ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನಿಶಿcತೆಯಿದ ಬಾವಿಗಳ ಇರಂಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �



 ಬಾವಿ ತೆ%�ಡು�ವವರಂ�



  ಬೆಗಳ %ರಿನ ಬಾವಿ ತೆ%�ಡು�ಗರಂ�

     ಬಾವಿ ತೆ%�ಡು�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ � ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲೆರ್ಮಾರಂ�ಗಳಿಂದ ಬಾವಿಗಳ ನಡೆಸಿಕೊಂ%ಡು� ಬರಂ�ತಿ*ರಂ�ವ
  ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಸಾಂಪGದಾಯಿಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲೆ.

      ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಣ�> ವಡು§ ರಂ ಅಥವಾ ರಾಜಾ ಬೆ%�ವಿ ಸಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ದಾಯದ ಬಾವಿಗಳ ಕೊಂಲವೆ�
 ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಟ್ಟ�ಬಗಳ � ಉಳಿಂದ ಬಾವಿಗಳ �ಕೊಂ%ಡಿವೆ.   ಹಲವಾರಂ� ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಟ್ಟ�ಬಗಳ �

  ಸಜಾ-ಪುರಂದ ಬಾವಿಗಳ ಬಳಿಂಯಿರಂ�ವ ಬೆ%�ವಿ-  ಪ್ರಾಳ ) ದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.

1980     ರಂ ಸ�ರ್ಮಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬೆ%ರಂವೆಲn ಳ � ಹೇಚ�c ಪGಚಲಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆವಾದಾಗ,  ಬಹಳ ಷ್ಕ�Z
       ಬಾವಿ ತೆ%�ಡು�ಗರಂ� ಶೌಚಾಲಯ ಗ�ಡಿ ಅಥವಾ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ನೆ ಅಡಿಪ್ರಾಯ

  ಅಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಯ�ವ ಕೊಂಲಸಗಳ ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬದ ಬಾವಿಗಳ ಲಾದ ಬಾವಿಗಳ ರಂ�.
“         ಹೇ�ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಕೊಂ�ಗಳ � ಎಂಲ̂ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಡೆಯಿದ ಬಾವಿಗಳ ನಿ�ರಂ� ಇಗ�ವತೆ ಬಾವಿಯನ�=

      ಅಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಯ�ವ ಕೊಂಲಸವನ�= ಯಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು � ಯತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ �ರ್ಮಾಡುಲಾರಂದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು %� ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಯೆಂ
      ಯಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು � ಬೆ%ರಂವೆಲ್ ಮತ್ತು ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಡು ಬಾವಿಯ ಎಂಲ̂ ಸದ ಬಾವಿಗಳ �n ಣಗಳ ನ�=

ನಿ�ಡುಲಾರಂದ ಬಾವಿಗಳ �,”     ಎಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಬಾವಿ ತೆ%�ಡು�ವ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ನಿಯಪU ಹೇ�ಳ �ತಾ*ರೆ



       ಬೆಗಳ %ರಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಳೆಂ ನಿ�ರಂ� ಕೊಂ%ಯ�^ ನಿ�ತಿಯನ�= ಜಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದಾಗ
  ಉಟಾದ ಬಾವಿಗಳ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ಖಂ) ಉಪಪರಿಣಾಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಗ: 

 ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ಕೊಂ%ಳಾಯಿಗಾರಂರಂ�,      ಬಾವಿ ತೆ%�ಡು�ವವರಂ� ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಸಿಮೆಟ್ ಬಳೆಂ
   ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಯಾರಂ� ರ್ಮಾಡು�ವವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಉದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು %)�ಗ ಸ�ಷಿZಸಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�.

       ಹೇಚ�c ಹೇಚ�c ಸಖ್ಯೆ)ಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಬೆಗಳ %ರಿಗರಂ� ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲದ ಬಾವಿಗಳ ಉತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ 
  ನಿಹ-ವಣೆ ರ್ಮಾಡುಲ� ಪ್ರಾGರಂಭಿಸಿದ ಬಾವಿಗಳ ತೆ,   ಹಲವಾರಂ� ಬಾವಿ

     ತೆ%�ಡು�ವವರಂ� ನಗರಂದಾದ ಬಾವಿಗಳ ) ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಾವಿ ತೆ%�ಡು�ವ ಕೊಂಲಸದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು
ತೆ%ಡುಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಸಿಕೊಂ%ಳ �D ತಿ*ದ್ದಾರೆ.  ಇವರಂ� 20    ಅಡಿ ಆಳ ದ ಬಾವಿಗಳ ಬಾವಿಯನ�=

   ಎಂರಂಡುರಿದ ಬಾವಿಗಳ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ %ರಂ� ದಿನದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ತೆ%�ಡುಬಲ̂ರಂ�.
       ಅವರಂ� ಹೇ%ಸ ಬಾವಿಗಳ ನ�= ತೆ%�ಡು�ವದ ಬಾವಿಗಳ ರಂ ಜೊ%ತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನಗರಂದ ಬಾವಿಗಳ ಹಲವಾರಂ�
   ಹಳೆಂಯ ಬಾವಿಗಳಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಪುನಜೀ�-ವ ನಿ�ಡಿದ್ದಾರೆ.

 ಹೇಚ್ಚಿcನವರಂ� 250    ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%� ಹೇಚ�c ಬಾವಿಗಳ ನ�= ತೆ%�ಡಿದ್ದಾರೆ!  ಕೊಂಲವರಂ�
3000    ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%� ಹೇಚ�c ಬಾವಿಗಳ ನ�= ತೆ%�ಡಿದ್ದಾರೆ.



    ಬೆಗಳ %ರಿನ ಬಾವಿ ತೆ%�ಡು�ವವರಂ ಸಪಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ-
ಸಖ್ಯೆ)ಗಳ �
•      ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರ್ಜ-ಲದ ಬಾವಿಗಳ ನಿ�ರಂನ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಟ್ಟZ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆನಿಷ್ಕ¤ ವಿದ್ದಾಗ ಬಾವಿ

  ತೆ%�ಡುಲ� ಸ%ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ* ಸಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಯ
•      ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಬೆಗಳ %ರಿನ ಬಾವಿ ತೆ%�ಡು�ಗರಂ ಪಟ್ಟಿZಯನ�=

 ನಿ�ಡುಲಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 
•  ಅವರಂ� 40   ಅಡಿಯವರೆಗ% ಬಾವಿ ತೆ%�ಡುಬಲ̂ರಂ�
•      ಅವರಂಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಹಲವರಂ� ಬೆಗಳ %ರಿನ್ಯಾಚೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಊಟ್ಟಿ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�*

   ಹೇ�ದಾರಾಬಾದ್ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಬಾವಿಯನ್ನು ನಗರಂಗಳ ಲ%^ ಬಾವಿಯನ�=
ತೆ%�ಡಿದ್ದಾರೆ.   ಅವರಂ� ಭೂ%ರ್ಮಿಯ

    ಗ�ಣಲಕ್ಷಣಗಳ ನ�= ಬಲ̂ರಂ� ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ದ ಬಾವಿಗಳ %ರಂದ ಬಾವಿಗಳ %ರಂಕೊಂ�
 ಪGಯಾಣಿಸಲ� ಸಿದ ಬಾವಿಗಳ g ರಂ�

•  ಕೊಂಲವರಂ� WhatsApp    ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಡು ಬಳ ಸ�ತಿ*ದ ಬಾವಿಗಳ �K ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �
   ಕೊಂಲಸದ ಬಾವಿಗಳ ಚ್ಚಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ �ಗಳ ನ�= ನಿಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಳ �ಹಿಸಬಲ̂ರಂ�

•  ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಷ್ಣಾ > : 99862-03022

•  ಪೆದ ಬಾವಿಗಳ K ಣ> : 97424-23145

• ಅತೆ%�ನಿ: 80507-95139, 90357-10920, 91006-
91501

• ಕಾತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಪU : 99169-85003

• ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ನಿಯಪU : 94485-70684

• ಮೋ�ಹನ: 99869-22193 

•  ಗ�ರಂಪU : 98809-74502,  ಜೊಪಿ ನಗರಂ
• ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ನಿಸಾಂ�ರ್ಮಿ: 99457-66502

• ರಾಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಷ್ಕ> : 97435-38649

• ರಾರ್ಜಪU : 96554-64055

• ರಂವಿ: 96558-52399

• ವೆಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಟ್ಟೋ�ರ್ಶ: 98864-08665, 95852-90354, 

•  ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ನಿರಾರ್ಜ : 98866-32599



    ನಗರಂದ ಬಾವಿಗಳ ಬಾವಿಗಳ ಪುನರಂ�ಜೀ��ವನ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�*
 ಬಳ ಕೊಂಯ ಉದಾಹರಂಣೆಗಳ �



   ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಕುಕ್ - ಅವರಂ� ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಕ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ 
  ಟೌನಿನ ಸಿಲ� ರಂಡೆ�ಲ್ ಮತ್ತು 

  ಅಪ್ರಾಟ್ಟ-ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬದಾಗ
  ನಿಲ-ಕ್ಷ)ಕೊಂ%�ಳ ಗಾದ ಬಾವಿಗಳ ಈ 

 ಬಾವಿಯನ�= ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಡುರಂ�.

  ಅದ ಬಾವಿಗಳ � ಸ�ರ್ಮಾರಂ� 15 
  ವಷ್ಕ-ಗಳ ಷ್ಕ�Z ಹಳೆಂಯ

ಬಾವಿ.

  ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುನ ಸಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ದಾಯದ ಬಾವಿಗಳ 
   ನೆ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ� ವಹಿಸಿ ಬಾವಿಯ

  ಸ� ಚ¦ ತೆ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�*
  ಪುನರಂ�ಜೀ��ವನದ ಬಾವಿಗಳ ಕೊಂಲಸ

ಕೊಂ�ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಡುರಂ�.

    ಈ ಗ ಆ ಬಾವಿಯ ನಿ�ರಂನ�=
  ಇಡಿ� ಅಪ್ರಾಮೆ-ಟ್ಟಿನ

  ಕಾರಂ�ಗಳ ನ�= ತೆ%ಳೆಂಯಲ�
  ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ತೆ%�ಟ್ಟಕೊಂ�

ಬಳ ಸಲಾಗ�ತಿ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .



  ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ಫ್ರೇG�ಸರ್ 
 ಟೌನಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು �ವಸಾಂqನ. 

   ನಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಕಾ)ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ರಾ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 
  ಬರಂಲ� ನ್ಯಾಚ್ಚಿಕೊಂ%ಡು
  ಶಿG�ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತಿ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಹೇ�ರ್ಶ� ರಿ
   ಅವರಂ� ಹೇ�ಳ �ವ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ

   ಅವರಂ ಪರಿವಾರಂ ಈ 
 ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು �ವಸಾಂqನದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು

  ಅಚ-ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಸೆ�ವೆ
…ಸಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುಸ�ತಿ*ದ್ದಾರೆ .



   ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು �ವಸಾಂqನದ ಬಾವಿಗಳ ಎಂಲ̂ ಕಾಯ-ಗಳ �
   ಈ ಬಾವಿಯ ನಿ�ರಿನಿದ ಬಾವಿಗಳ 

ನೆರಂವೆ�ರಂ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ವೆ.   ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು
  ವಷ್ಕ- ಪೂ ತಿ- ನಿ�ರಿರಂ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .

“     ಈ ಬಾವಿ ಎಂಷ್ಕ�Z ವಷ್ಕ-
ಹಳೆಂಯದ ಬಾವಿಗಳ �?”

“  ಈ ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು �ವಸಾಂqನದ ಬಾವಿಗಳ ತೆ,  ನ%ರಂ�
 ”ವಷ್ಕ- ಹಳೆಂಯದ ಬಾವಿಗಳ �



“    ನಿ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಾವಿಯ ನಿ�ರಂನ�=
ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಡಿಯ�ತಿ*�ರಾ?”

“ಹೌದ ಬಾವಿಗಳ �,    ಅದ ಬಾವಿಗಳ � ನಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ � ತಾಯಿಯ
  ”ಪ್ರಾದ ಬಾವಿಗಳ ದಿದ ಬಾವಿಗಳ ಉದ ಬಾವಿಗಳ v ವಿಸಿದ ಬಾವಿಗಳ ನಿ�ರಂ�



  ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು %�ಬಿ ಘಾಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು
  ನಗರಂವಾಸಿಗಳ ಬಟ್ಟೋZಗಳ ನ�=

ತೆ%ಳೆಂಯಲಾಗ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು . 

   ಇವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗಳ ನ�= ಹೇಚಾcಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಅಗಸ
ಸಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ದಾಯ,  ಅಥವಾ

  ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆನ್ಯಾ-ಟ್ಟಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಹೇಚ�c
 ಪGಚಲಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆವಿರಂ�ವ

“ ” ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಡಿವಾಳ 
 ಸರ್ಮಾರ್ಜದ ಬಾವಿಗಳ ವರಂ�

ನಡೆಸ�ತಾ*ರೆ.



 ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು %�ಬಿ
 ಘಾಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ

ರ್ಜರ್ಮಿ�ನ�, 
ನಿ�ರಂ�, 
ವಿದ ಬಾವಿಗಳ �) ತ್ ಚಾಲಿತ ,  ನಿ�ರಂ�

  ತೆ%ಟ್ಟಿZ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�*
 ಪಪುಗಳ �

ಬೆ�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�.

  ಈ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲ�^
 ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಟ್ಟZ ಡುದ ಬಾವಿಗಳ 

 ಬಾವಿಯಿದ ಬಾವಿಗಳ 
  ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು %�ಬಿ ಘಾಟ್ 

ನಡೆಯ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .



Water
     ಈ ಬಾವಿ ವಷ್ಕ-ಪೂ ತಿ- ನಿ�ರಂನ�= ಹೇ%ದಿರಂ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು 

  ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಳೆಂಗಾಲದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಉಕ್ರಿ� ಹರಿಯ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .  ಈ 
    ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ರ್ಮಿ�ನ�ಗಳ � ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಆಮೆಗಳ � ನೆಲೆಸಿವೆ.



 ಬೆಳ ಗಾವಿ -  ಬಾವಿಗಳ ನಗರಂ



ಬೆಳ ಗಾವಿ,  ಬಾವಿಗಳ ನಗರಂ
            ಉತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ರಂ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆನ್ಯಾ-ಟ್ಟಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ ಬೆಳ ಗಾವಿ ರ್ಶಹರಂ ಕೊಂಲವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ದ ಬಾವಿಗಳ ರ್ಶಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗಳ ಹಿದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು ಕೊಂ�ದಿGಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನಿ�ರಂ� ಸರಂಬರಾರ್ಜ� ವ) ವಸೆq ಬರಂ�ವವರೆಗ%

   ಬಾವಿಗಳ ಮೆ�ಲೆಯೆಂ ಅವಲಬಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�*

1995       ರಂಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಲೆ�ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು %�ರಿದ ಬಾವಿಗಳ ಬರಂಗಾಲ ನಗರಂದ ಬಾವಿಗಳ ಪರಿಸರಂ ಇರ್ಜನಿ�ಯರ್ ಆರ್ .ಎಂಸ್ ಕಣಿವೆ .    ನ್ಯಾಯಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಅವರಂ� ನ್ಯಾಗರಿಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರೆ%ದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ
 ಸರ್ಮಾಲೆ%�ಚ್ಚಿಸ�ವತೆ ರ್ಮಾಡಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�

      ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಗರಿಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರೆಲ̂ ಹಳೆಂಯ ಬಾವಿಗಳ ನ�= ಪುನರಂ�ಜೀ��ವನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಳಿಂಸ�ವತೆ ಸಲಹೇ ನಿ�ಡಿದ ಬಾವಿಗಳ ರಂ�

1995  ರಿದ ಬಾವಿಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುಯವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ,  ಸ�ರ್ಮಾರಂ� 40  ಸಣ> ಬಾವಿಗಳ �, 21   ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು %ಡು§ ಬಾವಿಗಳ ಪುನರಂ�ಜೀ��ವನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಳಿಂಸಲಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು . 
  ‘  ’  ಇವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಕಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆGಸ್ ಕಣಿವೆ ಬಾವಿ ಯ� ಸೆ�ರಿದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .

     ಪುನರಂ�ಜೀ��ವನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಳಿಂಸಿದ ಬಾವಿಗಳ ಬಾವಿಗಳ � ನಗರಂದ ಬಾವಿಗಳ ಅಧ್ಯ-ದ ಬಾವಿಗಳ ಷ್ಕ�Z ರ್ಜನಸಖ್ಯೆ)ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ 50-60 lpcd   ನಿ�ರಂನ�= ಕೊಂ�ವಲ 0.76  ರಂ% / KL 
(76     ಪೆ�ಸೆ ಪGತಿ ಸಾಂವಿರಂ ಲಿ�ಟ್ಟರ್ ನಿ�ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ)  ಸರಂಬರಾರ್ಜ� ರ್ಮಾಡು�ತಿ*ವೆ,   ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ಅತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ) ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಅಗn .     ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ಈ ಬಾವಿಗಳ � ನಗರಂದ ಬಾವಿಗಳ 

        ನಿ�ರಂ� ಸರಂಬರಾರ್ಜ� ವ) ವಸೆq ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದ ಬಾವಿಗಳ �K ಬರಂಗಾಲದ ಬಾವಿಗಳ ಸದ ಬಾವಿಗಳ ಭೂ-ಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಸಜೀ�ವಿನಿಯಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಕೊಂಲಸ ರ್ಮಾಡು�ತಿ*ವೆ.

      ನ್ಯಾಗರಿಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಂ ಸಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ದಾಯಿಗಳ � ಈ ಪGಕ್ರಿ Gಯೆಂಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಪGಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ಖಂ ಪ್ರಾತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ �ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಂಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ,   ಕೊಂಲವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಾವಿಗಳಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ
    ಅಳ ವಡಿಸಿದ ಬಾವಿಗಳ ನಿ�ರಂ� ರ್ಶ�ದಿg�ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರಂಣ ಘ ಬಾವಿಯು ಟ್ಟಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗಳ ನ�= ರೆ%�ಟ್ಟರಿ/   ಲಯನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ� ಕ̂ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಬ್,     ಖಾಸಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಉದ ಬಾವಿಗಳ ) ರ್ಮಿಗಳ � ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ಸಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ದಾಯಗಳ �

ಪ್ರಾGಯೋಜೀಸಿವೆ.



 ‘  ’ ಬೆಳ ಗಾವಿಯ ಕಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆGಸ್ ಕಣಿವೆ ಬಾವಿ 1924  ರಂಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು
ನಿರ್ಮಿ-ಸಲಾಯಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�,   ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಹಾತಾ� ಗಾಧಿಯವರಂ

     ಅಧ್ಯ) ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಅದ ಬಾವಿಗಳ � ನಡೆದ ಬಾವಿಗಳ ಭಾರಂತಿ�ಯ ರಾಷಿZG�ಯ
     ಕಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆGಸ್ ಕಣಿವೆ ಪಕ್ಷದ ಬಾವಿಗಳ ವಾಷಿ-ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಸರ್ಮಾವೆ�ರ್ಶಕೊಂ� ನಿ�ರಂ�

  ಸರಂಬರಾರ್ಜ� ರ್ಮಾಡುಲ� ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಟ್ಟZ ಲಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* .
      ಅದಿನ ದಿನಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಈ ಬಾವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗ�ಲಿದ ಬಾವಿಗಳ ವೆಚc 4,370 

 ರಂ%ಪ್ರಾಯಿ 3      ಆಣೆ ಹಾಗ% ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ಅಧ್ಯ-ದ ಬಾವಿಗಳ ಷ್ಕ�Z ನಗರಂಕೊಂ�
  ನಿ�ರಂ� ಸರಂಬರಾರ್ಜ� ರ್ಮಾಡು�ತಿ*ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* .   ಈ ಬಾವಿಯನ�=

‘  ’ಪಪ ಸರೆ%�ವರಂ   ಎಂದ ಬಾವಿಗಳ � ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆರೆಯಲಾಗ�ತಿ*ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* . 
    ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ಕಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆGಸ್ ಕಣಿವೆ ಬಾವಿಯ� ದಿನಕೊಂ� 50   ಲಕ್ಷ ಲಿ�ಟ್ಟರ್ 
  ನಿ�ರಂನ�= ಸರಂಬರಾರ್ಜ� ರ್ಮಾಡು�ತಿ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .



  ಅದಿನಿದ ಬಾವಿಗಳ ಬೆಳ ಗಾವಿಯ 12  ಕೊಂರೆಗಳ ನ�=
   ಪುನರಂ�ಜೀ��ವನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಳಿಂಸಲಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದ ಬಾವಿಗಳ �K ಒಂಳ ಚರಂಡಿ ನಿ�ರಂ�

  ಸಸ� ರಂಣಾ ಘ ಬಾವಿಯು ಟ್ಟಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಗಳ ನ�= ನಿರ್ಮಿ-ಸಲಾಗ�ತಿ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .  ಸಸ� ರಿಸಿದ ಬಾವಿಗಳ 
  ನಿ�ರಂನ�= ಪುನಬ-ಳ ಕೊಂ ರ್ಮಾಡುಲಾಗ�ವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆದ ಬಾವಿಗಳ �.

    ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ಬೆಳ ಗಾವಿ ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆಟ್ಟೋ%�ನೆ�ಟ್ ಪGದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು �ರ್ಶದ ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರುರಂ�ವ
ಬಾವಿ,  ಇದ ಬಾವಿಗಳ ರಂಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು 60   ಅಡಿಯಷ್ಕ�Z ತಾ)ರ್ಜ)
ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�ಬಿಕೊಂ%ಡಿತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* .    ಇದ ಬಾವಿಗಳ ನ�= ಸ� ಚ¦ ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%ಳಿಂಸಲಾಗ�ತಿ*ದ ಬಾವಿಗಳ �K ಈ 

  ಬಾವಿಯ� ವಷ್ಕ-ವಿಡಿ 20,000   ರ್ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನಿ�ರಂನ�=
ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಸಬಲ̂ದ ಬಾವಿಗಳ �.



 ಹೇಣ%> ರಿನಿದ ಬಾವಿಗಳ 20     ನಿರ್ಮಿಷ್ಕಗಳ ದಾರಿಯನ�= ಕ ಮಹತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ �ರ್ಮಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ
  ಈ ಬಾವಿ ಕಾಣಸಿಗ�ತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು .

     ಒಂಣಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಹೇ%�ಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ರಂ�ವ ಹಲವಾರಂ� ಬಾವಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಇದ ಬಾವಿಗಳ � ಒಂದ ಬಾವಿಗಳ �.



40          ವಷ್ಕ-ಗಳ ಷ್ಕ�Z ಹಳೆಂಯದಾದ ಬಾವಿಗಳ ಈ ಬಾವಿ ಒಂಣಗಿ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ದ ಬಾವಿಗಳ K ರಂ% ಶಾರಂದ ಬಾವಿಗಳ ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ � ಇದ ಬಾವಿಗಳ ರಂ ಉತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ*ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ನಿವ-ಹಣೆ ರ್ಮಾಡು�ತಿ*ದ್ದಾರೆ. 
  “     ಅವರಂ� ಹೇ�ಳ �ತಾ*ರೆ ಈ ಬಾವಿಯಿದ ಬಾವಿಗಳ ನ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನಿ�ರಂನ�= ಪಡೆಯ�ತಿ*ದ್ದೆವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ%nತ್ವ – ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ�* ,   ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ �ದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು %ದ ಬಾವಿಗಳ � ದಿನ

    ”ಇದೇ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳು � ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವವರು ಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ತೆ* ನಿ�ರಂ� ಬರಂಬಹ�ದ ಬಾವಿಗಳ �
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