
4.02 జనవరంచ ప్రయోగ్. 

జనవరంత  ఉపయోగ్ కరుణ్ నవవ  శాస్త్రయీ రక్మి న చోవావచ  నవ్వవ  బెమరంం చే బారెత్ చోవావచ  నవ్వవ  

అవ్సి దంతా తయార్ కరవచ  నైతో రసాయనాలు మనవ్చచ  కస కామ్ కర్తతీో పరీక్షా కరవచ  ఖూబ్ కాటిన్ 

హాయే.అతయినుస్ UK ప కేలేలే సర్తవ ప క్మతికో ఝాన చేలిక్ వాలే హే ప్పయోగ్ సాటి లహి్క న హయేతే.అనిక్ 

థె అవ్సి దంతా బంద్ కరవ్  మనవ్వచ  ఆలోచనప కై హయేతే. 

జనవరంచ మనవచ  యేక్ మొట్ట కంపెని వని హాయే పని కంపెని నోహే.హర్ సాలి UK ప రహవ్వచ  

శాస్త్్వీ్వతన కామి జాస ీ30 లాక్ జనవరంత హే ప్పయోగ్ కరవాి టి ఉపయోగ్ కరెథతై్ యహంపను జాస ీఉంప్ర 

అనిక్ సుస్ ఉంప్ర హయేతే.1% ససి్స  కై హయేతే అనిక్ .1 % మాకాా కై హయేతే. 

యహంపను క్మతికో జనవర మాని్స లె యేవవ్వచ  బెమరంం త చోకోట్ కరవ్ సాటి.అనిక్ వోడి్క వ్ సాటి 

అనిక్ థె బెమరంం చే అవ్సి దంత జాస ీతయార్ కరవాి టి కామ్ దేథైత్. యహంఅవ్సి ర పను యేకే సలప 17 

హజర్ జనవరంత హామీ ఖవవ్వచ  ఖాద్గతి పరీక్షా కరవాి టి అనిక్ ఘరంత సాప్ కరవ్వచ  కహ్క రకి్మ చే వాసీుంత 

పరీక్షా కరవాి టి ఉపయోగ్ కర్తతీ్.హే పరీక్షా కరవ్వచ  వాలేంచ సంఖాం  ఖూబ్ కామి హాథాయ్. 

అనిక్ యహని్స గ్ మీరున్ రక్షణ రళం వాలే కై జనవరంత ఉపయోగ్ కరెథతై్.కంహా మన్లనే తం హంచే 

అయురలంత ఉపయోగ్ కరవాి టి అనిక్ పరీక్షా కరవ్ సాటి జనవరంత ఉపయోగ్ కరెథతై్ తో   తం హని 

రకావ వచ  హ్కసాబ్ ఖూబ్ కమిి  హాయే. 

కహ్క ఖైదేంచే రక్మి న హే జనవరంచ ప్పయోగ్ మనవచ  ఉపయోగ్ కరవచ  ఖూబ్ కమిి  హాథాయ్.అనిక్ 

కహ్క నవ్వవ  అవకాశాలు మనవ్వచ  సురు హాథైత్ జనుం  ఇంజన్లరంగ్ ప కరవ్వచ  ప్పయోగంప జనవరంత ఖూబ్ 

జాస ీఉపయోగ్ కరెథతై్.యహంపను కహ్క ప్పయోగ్ కంతే మన్లనే.మాన్సి చే జనుం  మనవ్చచ ంత జనవరంప 

ధడవచ  హాథాయ.హే జనుం  మనవ్చచ ంత బాధవే్వచ కున్ జనవరంలె కై మాని్స లె యేవావ్వచ  బెమర్యం స్ 

తం హన్ల ేకై యేతెత్.హే రక్మి న జనుం  మనవ్చచ ంత బాధవే్వచ కున్ థె జనవరన్ల ేఅలేలేే బెమరంం త వాచున్లకున్ 

అనిక్ పరీక్షా కర్తే కున్ శాస్త్్వీ్వతన మాని  న్ల ేయేవావ్వచ   బెమరంం త చోకోట్ కరవాి టి అవ్సి దంత తయార్ 

కరెథతై్. 

అవ్సి ర తయార్ కరవ్వచ  వాలే అనిక్ పరశోరన ప్పయోగ శాల వాలే అవ్సి దంతా తయార్ కరవ్ సాటి హే 

జనుం  బాదులేలే జనవరంత ఉపయోగ్ కరెథతై్.యాలె యేక్ ఉదాహరణా కాయ్ మన్లనే మానవా”-

1అంతిప్తం ప్సి న్” మనవాచ  ప్ోటీన్ దూదాత తయార్ కరవ్సచ  మండి.జివలె ఘత్ హావావ్వచ  కర జచి బెమారన 

రహవ్వచ  యేకే గిర్తవాలేత.చోకోట్ కరవాి టి చోకోట్ కరవ్వచ  వాలేన్ల ేహే ప్ోటీన్ ఖూబ్ జురత్ హాయే, 

పరశోరన కరవ్వచ  వాలే జనవరంత కై తయార్ కారు సాక్ థతై్.తం హంపను ఖూబ్ నావ్ కములేలి “డోలి” 

మనవ్సచ  యేక్’ మండి.ఫోటోచి కాప్స వానిచి యేక్ జనుం  యేక్ సమాన్స ఝాలేలే రకి్మ కున్ హే కేోనింగ్ మనవ్వచ  

జనవరంత తయార్ క ర్తతీ్.హే కేోనింగ్ మనవ్వచ  జనవర కటి్ న్ల తం హంచే మాయ్ బాపంచే వానిస్ 

రహీే త్.ీజనుం  బదేున్ సాంకేతికత అనిక్ కేోనింగ్ వ్సధాన్సత ఉపయోగ్ కరుణ్ శాస్త్సవీ్వతన సామే్ద తసలేస్ 



జనవరంత తయార్ కరెథతై్.థె మాన్సి చే బెమరంం త కమి కరవ్వచ  మాన్సి చే ప్ోటీన్ మనవ్చచ ంత తయార్ 

కర్తతీ్. 

ప్రయోగ అనిక్ చట్టం . 

UK దే్ప హే జనవరంచే ప్పయోగ పారమేంట్ ప యేకే చట్టట  కున్ చోకోట్ హావుత్ రహీేత్,హే చట్టట  

మనవచ  రక్షన్లప రహవ్వచ  జనవరంవోవ ర్ కంతై రోహా ప్పయోగ్ కేలేవొర్ రోహా నైతో కంతై రహా శాస్త్రయీ 

వ్సధాన్సత తం హవోర్ కరుణ్ దేకేవేోర్ రహా తం లె హావావ్వచ  దుఖత అనిక్ తక్మబేత థె తక్మబేకున్ యేవావ్వచ  

చింతేత అనిక్ కవచాలే నాస్ హావున్ రహవ్వచ త చోకోట్ కరుథ్ రహీే.రక్షణప రహవ్వచ  జనవర కంతే మన్లనే 

క్షీరదాలు మనవ్వచ .అనిక్ పాప్క.ఉభయ చర్యలు మాస్ర్యం .సర సృపలు. 

హే సామే్ద ప్పయోగ్ కై ఆద్గకరన్సచె హత్నే  న్లములేలే ప్పయోగ శాలంపస్ హావవ్.థె ప్పయోగ్ కరవ్ థె 

ప్పయోగ కరవ్వచ  అధికారన సాంగ్ల ేవని కేలేల వాల అనిక్ తం హంకున్ సర టఫికేట్ ఘేవున్ రహీేత్. 

    యజే వప్ర కనిస్ రహా మానుస్ అపే చ అపుణ్ హే ప్పయోగ్ కరవ్చ ేజావవ్ మనేు న్ మన్లనే థొ తం జ తం లె 

గవరే మంట్ పను అధికార్ ఘేవున్ రహవ్ లాగెల్.హే అధికార్ మనవచ  కోన్ హాయీో ప్పయోగం మనవ్చచ ంత 

బర్యబర్ చలుతేయో తం హన్లసే్ దేవవచ  పడ్త.ీఉదాహర్తే లే పర్యగం కరవ్వచ  జనవర్యలే ధుఖ్ మనవచ  సమ్దజ 

నసలీ అవ్సి ర దేవవచ   రమ్ కై తం లె రహవ్ లాగెల్. 

అప్క్మలే కరవ్వచ  ప్పయోగ్ లైసన్ి  రహవ్వచ  ప్పాజెక్ ట చే అధికార్ చే ఖల ీకరుణ్ తం హంచే హత్నే  చునవవచ  

ఖూబ్ జురత్ హాయే.  

యేక్ సవ తంప్తత కమిటి హర్తక్ అప్సకేేషన్ త దేకున్ తం హన్ల ేయేవావచ  లాబ్కి న్ తక్మబే్ హావావ్వచ దున్ 

కై జుగ్ హయేతో నహ్కతో మనవ్వచ త సురు కర్త.ీతితేాస్ నహ్క పని హే కమిటి అసల జనవర నసలీ హే ప్పయోగ్ 

త కరుసకీు క్మ నై కారు సకు మనవ్వచ త కై చరచ  కర్త.ీ 

హే కమిటిచే ఆలోచన్సప హావావ్వచ  ప్పయోగంప జనవర్ క్మతి గోస భోగ్లయీో మనవ్వచ చే బారెత్ కై థె ఖూబ్ 

ఆలోచన కరవ్ లాగెల్.హే ప్పయోగ్ మనవ్వచ  జనవర్ హావావ్వచ   జరజర్య హావావ్వచ  తక్మబేత ధరున్ కహ్క 

వ్సభాగంప వ్సవరణ కేలే.ఉదాహర్తే లే యేక్ జనవరలే యేకే రక్మి చి ఇంజక్షన్ దేవవచ  రహేేన.థె రక్మి న కహ్క 

ప్పయోగ్ కరవచ  రహేేన.థె జనవరఛి తక్మబే్ ఖూబ్ రహీే. 

జనవరంచే ప్రయోగంవొర్ సమకాలిన ప్రపంచం చే ఆలోచన సురు హావావ్చే  అంచనాలు: 

జనవర మనవ్వచ  మాని్స లె ఝాలే తం సాటి మాని్స లె పసంద్ ఆలె వని థె జనవరంత ఉపతోగ్ 

కరువచుచ . 

ఆధర్:ఆరస్టట టిల్: స్త్గికి్ చ శాస్త్స ీవ్వత కలిచేే మాన్సి సాటి కహ్క జనవరంత కేల. 

కాంట్:18 వ్వ ్తబేంప శాస్త్సవీ్వత జనవరన్ల ేతం హంచే స్టంత ఉదే్దష్ నహ్కతే తం హంచి జిననిి  సర్యవ్ సాటిస్ 

 తయం హంచే జినిానిత సరవచ  మాని్స చే హతే్న స్. 

హ్కసార: జుఅనవరంచే ప్పయోగంప కసలాస్ నైతిక చే సమషం  నహ్కతే. 



సమప్ ీకరవచ :చట్టట  మనవ్వచ  ప్పయోగ్ కరవ్వచ  వాలేనోవ ర్ వాక్మతీ ఠేవావచ  కైస్ జురత్ నహ్కతా. 

జనవరన్ల ేఅనిక్  మాని  న్ల ే కై బరబర్తచ  హక్ హయేతే.తం సాటి తం హనోవ ర్ ప్పయోగం కరవచ  జాతింత వాటున్ 

టా కే ేవని హాతే థె ఖూబ్ గలి ీహాయే, 

ఆదార్:డ్కరవ న్ అనిక్ తం జే సంగ్ రహవ్వచ  వాలే: మానుస్ మనవచ  జనవరపను నహరుస్ హుషార్ ఝాల 

తం సాటి మనాి లే అనిక్ జనవర్యలే కైస్ తేడ్క నహ్కత. 

పీట్ర్ సంగార్:జనవరన్ల ేస్సవ చ 2 మని  కై యేకే రకి్మ చే జనవర్యస్ హాయేతే.తం సాటి జనవరంచే జతినోవ ర్ 

కసలాస్ ఆద్గకార్ కరవచ  మాని్స లె హక్ నహ్కత. 

సూచనా:జనవరంచే ప్పయోగ్ మనవ్వచ  మని్స లె ఖూబ్ కామ్ దేథైత్.మనవ్వచ త ఆదార్ కరుణ్ చాడ్కవ డ్ నై 

కరవ్. 

సరవచ :జనవరంవోర్ ప్పయోగ్ కరవ్చచ  సామేంత బంద్ కరవ్.  

అంద్గచే ఆలోచన: మాని్స లె భాగంవ తచే హత్నే  దేలేల యేక్ ప్పతెకచ  వ్సలావ  హాయే.పని తం హ్కే  

జనవరంత కస కరెథతై్ మనవ్వచ చే బారెత్ జవాబ్ సాంగవ్ సాటి తయార్ రహవ్. 

ఆదార్: బైబిల్ గర్యంత్: మాని  భాగంవ తసంగ్ వం క్మగీాతేచ  సంబంరే  రహవ్ సాటి తాయర్ కరవచ  

ఝాల.తం సాటి జనవర మాని దున్ కై ఖూబ్ వ్సలావ  వాలే నోహేతే. 

మాని  జనవరంచే బారెత్ హుశారన రహవ్ మనున్ భగావ ంత్ మానైాయ్ యేక్ మొక మానుస్ జనవరంత 

ఖరబ అనిక్ నాస్ కేలేన భాగంవ తలే జవాబ్ సాంగావచ  హాయే. 

సూచనా మనవ్వచ :మాని  న్ల ేరహేేలే వ్సలేవ త ధరున్ జనవరంచే తక్మబేత కమి కారు వచు. 

ఖతం కరవచ :కహ్క జనవరంచే ప్పయోగ్ అంగికార్ కరవచ  పడ్త.ీపని జనవరంచే ప్పయోగ్ మాప్తం అంగికార్ 

కరవచ  నై పడ్త. 

హక్ దేలేలే మాని్స పను జాస ీ5% ఝాన మాని  ఖూబ్ జస ీతక్మబే్ హావావ్వచ  ప్పయోగంత కర్తతీ్.తేర పని 

ప్పయోగంప జనవర హావావ్వచ  తక్మబేత కహ్క పరమిత్నలు మనవ్వచ  దేవవచ  పాళ్ళ .కాం ని ర్ చే పరశోరనప కహ్క 

బార్ జనవరంత కంతి తక్మబే్ నసలీ మారున్ టాకవచ  రహీే.థె కవ మన్లనే కాం ని ర్ చే కణాలు మంతేత్. క్మ.... 

థె ఖూబ్ ఘాట్ హావున్ నిరసీేాచే పరమాణం త వీడున్ జాతని థె జనవరత్ మారున్ టాకేతీ్. 

కంతే పారప్శామిక పరప్శామలు ఝాలేన కై పని తయార్ కరవచ  పరప్్మ రహా సంరరం  చే బారెత్ సారన 

కరవ్వచ  పరప్్మ రహా జనవరంచే ప్పయోగ్ త ఉపయోగ్ కరవ్.మనలేన తం హ్కే  హే రకి్మ చే ఖనునిన 

చలావ్.సంరరం  సరనలంత తయార్ కరవ్వచ  కహ్క పరప్్మ జనవరంత ఉపయోగ్ కరవ్వచ  హకి న రహేేన కై 

పని థె జనవరంచ ప్పయోగ్ కర్త నసలీ థె హకి త తం హంచ తం హ్కే స్ నొకో మన్ల ేవని కేలే.ప్బిటాన్ దే్ప 

సంరరం  సరనలంప జనవరంత ీఉపయోగ్  కరవచ  కహ్క సలంచే ఖల ీఝాలేల ఘట్ే  మనున్ సాంగు 

వచు. 



హే చట్టట  మనవ్వచ  డ్తండిి చ హాడ్ నస్త్లీ జనవరంత తస కరవచ  నై పడ్త.తయం సాటి కీడ్త న్ల ేముఘం న్ల ేఅనిక్ 

కహ్క దుప్స్స జిప్వాసన్ల ేచట్టట  కున్ కసలాస్ రక్షణ నహ్కత్.జీవ శాస్త్సీం మనవ్వచ  ప్గంతిప అవ్సి దంచే బారెత్ 

ఖూబ్ ప్పముఖయం  ఝాలేల అతయిన్ తయార్ కరవచ  ఖూబ్ లహంచే క్మడ్తంచే బారెత్ అనిక్ మసంం చే బారెత్ 

సకవచ  ఝాల.అండిమప ను అనిక్ లారవ  మనవ్వచ  పను మసం  తయార్ హావావ్వచ  ప్కమంప తం హంప రహవ్వచ  

ఖూబ్ ముఖం  ఝాలేలే జనుం  మనవ్వచ  మాని్స లె రహవ్వచ  కాం ని ర్ వానిచే బెమరం  న ీఅనవ్వచ  జనుం వులంచే 

బర్యబర్ రహీే. 

 


