
Topic -1  
 
బ�ట��ాన్ల� - ��్ల �ంగ్ (Biotechnology- Cloning)  

 

��్ల �ంగ్  

 
 ��్ల �ంగ్ ��ి�మహ�డ� -ఇయ�న్ �ల్మట్  

 2017 ��ట��� ��్ల �ంగ్ ప్ర���య 20 సంవతస్�ాల� ప���త్ �ేసుక�ం��. 
 �క�కణ�ల�, అం��ల కల�క ల�క�ం���� ఒక �� �ా��రక కణ��న్ �సు��� ���న్ ��ంద్ర�ా�న్ (2x) ఆడ �� 

�క్క అండకణం ల��� (��ంద్ర�ా�న్ ��ల��ం�) పం� ిప్ర�గ�ాలల� ���న్ అ�వృ��ధ్  �ే� ి�ిల్ల  జంత�వ�లను 
ఏరప్��� ే�ాం���క ప్ర���యను ��్ల �ంగ్ అంట�ర�. 

 ��్ల �ంగ్ అ���� అల�ౖం��క ప్రత�య్తప్�త్  ���నం 
 మ�నవ ��్ల �ంగ్ ను �����ం�న �ే�ాల� -అ�����ా, �్రటన్ 

 �ా్కట�్ల ండ్ �ేశం ���� �న్ ఇ���ట�య్ట్ ల� గల ఇయ�న్ �ల్మట్ ప్రపంచంల� �దట��ా���ా 1996ల� �దట� ����� 
�� దుగ� కణ�లను �సు��� ��్ల �ంగ్ ��్వ�ా ��� అ�� ����� �ిల్ల ను సృ�ి్టం��ర�. అందు�� ఇయ�న్ �ల్మట్ ను �ాదర్ 

ఆ� ��్ల �ంగ్ అంట�ర�.     
 ��� 2003ల� ఊ�ి���త�త్ ల �ాయ్��, ��ళ్ల  ���ిప్ �� మరణ�ం�ం��. 

 

ప్రపంచంల�� ��్ల న్�  జంత�వ�ల� 
 

 ��� - ��్ల న్్డ  ������ిల్ల  
 డూయ్�� - ��� ��్ల �ంగ్ మగ�ంక �లి్ల  
 ���-20 - ��� ��్ల �ంగ్ క�ం�ేల�  
 మట�ల�్డ  - ��్ల న్్డ  �����  
 �ి్ర�్ేచస్ - ��� ��్ల �ంగ్ పం���లి్ల  
 ��్ర ��ట్ - ��� ��్ల �ంగ్ గ�ర�ప� �లి్ల  
 జ�� హ� జ�ం - ��� ��్ల �ంగ్ కంచర �ా��ద 

 ట�ట�్ర  - ��్ల �ంగ్ ��సస్ ��� 

 హంబ��� - ��్ల �ంగ్ ల�గ దూడ 

 గ�ం�ా, బ�్ర �� - ఆవ�దూడ 

 సూన్� ి- ��్ల �ంగ్ �నకం 



 ��బ్ - ��ౖట�ంగ్ బ�ల్ 

 ష�ీ్మ�� - ��్ల �ంగ్ ��ల్  

 రజత్ - ��్ల �ంగ్ ���ె దూడ 

 ��ర్్బ ��రవ్ - ��్ల �ంగ్ ��� ె

 ఇన్ �ాజ్ - ��� ��్ల �ంగ్ ఒంట�  
 

��రత్ ల� ��్ల �ంగ్ �వ�ాల� 
 

 మన�ేశంల� ��్ల �ంగ్ ను ��ల�త అ�వృ��ధ్  �ే�ిం�� - ��షనల్ �ై�� ����ర్్చ ఇ��ి్టట�య్ట్, క�ాన్ల్ (హ�ాయ్��)  
 NDRI ప్రపంచంల��� �ట్ట�దట� ��్ల �ంగ్ ��� ెను సంర�ప ను 2009ల� సృ�ి్టం��ర�. 
 �య్ండ్ ����ెడ్ ట��ాన్ల� అ�� అ��య్ధు�క �ాసత్ � �ాం���క ప్ర���య ��్వ�ా ��ం�ో  ��్ల �ంగ్ ���ె  'గ��మ�-1' ను 2009ల� 

సృ�ి్టం��ర�.  
 2010 ల� గ��మ�-2 ను సృ�ి్టం�, ���నుం� 2013ల� మ��మ అ�� మ��క ��్ల �ంగ్ ���ెను ఉతప్�త్  �ే�ార�. ��్ల �ంగ్ 

�� నుం� మ��క ��్ల �ంగ్ ���ెను ఉతప్�త్  �ే�ార�. 
 ఈ ట��ాన్ల� ��్వ�ా 2010ల� ���ష్�  అ�� దునన్�� త�ను 2014 �న్ 2న ల��మ� అ�� ���ె ను సృ�ి్టం��ర�.  
 �ా��్మక �ాసత్ ���తత్ల� ప్రపంచంల��� ����ా���ా  '�ా���ా' ��కను నూ�� అ�� ��ర��� ��్ల �ంగ్ �ే�ార�.   
 2014 �ల�ౖ 23న ఎన్.��. ఆర్.ఐ. �ాసత్ ���తత్ల� �య్ండ్ ����ెడ్ ట��ాన్ల� ��్వ�ా ర�త అ�� దునన్�� త�ను 

సృ�ి్టం��ర�. 
 NDRI �ార� 2015న అప�ర్వ అ�� మ�ర� జ�� ���ె ను సృ�ి్టం��ర�. 
 ���� ���ె మ�త్రంల�� �� మ�ట�క్ కణ�లను ఉప���ం� ��్ల �ంగ్ �ే�ార�. ఇల� �యేడం ప్రపంచంల� ఇ� ే

����ా��. 
 ��ంట్రల్ ఇ���ట�య్ట్ ఫర్ ����ర్్చ అ�� బ��ల�్ల న్ సంస�  జనవ�� 10,2016 న ��ర్్బ ��రవ్ అ�� ��్ల �ంగ్ ��� ెను ఉతప్�త్  

�ే�ార�. 
 �ేశప� �ట్ట�దట� ��్ల �ంగ్ అ�ాస్� ��� ెదూడ సచ్ ��రవ్ ను 2018 మ���్చ ల� ���ెల ప����ధన ��ంద్ర సంస�  

(CIRB) ప్రకట�ం�ం��.   
 

 

 
 
 
 



 
 

 


