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നാനനാ ടെക നനാളജി 
 

നാനനാടെക നനാളജി എന്ന ആശയം 

ഫിസിക്സ ്ന ോബൽ സമ്മോ  നേതോവ ്റിച്ചാർഡ  ടറയ സ മാൻ ഉപന ോഗിച്ച വോകയത്തിൽ 

 ിന്നോണ ് ോന ോ ടെക്ന ോളേി എന്ന ആശ ം ഉെടെെുത്തത.് അനേഹം  പറഞ്ഞു, "അെി ിൽ 

ധോരോളം സ്ഥെമുണ്്ട". ഇതിെൂടെ അനേഹം ഉനേശിച്ചത,് പദോർത്ഥത്തി ട്റ കൃത്തിമതവം 

അെിസ്ഥോ പരമോ  സ്ടക ിെിെോണ ്ടെയ്തടതങ്കിൽ, പദോർത്ഥത്തി ട്റ 

കൃത്തിമതവത്തി ുള്ള സോധയതകൾ കൂെുതെോടണന്ന ്മോത്തമല്ല, ഉൽപ്പന്നത്തി ട്റ 

ഗുണങ്ങളും വളടര വയതയസ്തമോ ിരിക്ും. എന്നോൽ അനേഹം " ോന ോടെക്ന ോളേി" എന്ന 

പദം ഉപന ോഗിച്ചില്ല. 

േർമ്മൻ ശോസ്ത്തജ്ഞ ോ  എറിക് ടത്െക്സെ്ർ ത ട്റ "എഞ്ചിൻസ  ഓഫ  ക്കിനയഷൻ: ദി 

കമിംഗ  എറ ഓഫ  നാനനാ ടെക നനാളജി" എന്ന പുസ്തകത്തിെൂടെ ോണ ്ഈ ആശ ം 

േ കീ മോക്ി ത.് " ോന ോടെക്ന ോളേി" എന്ന പദം േപ്പോ ിൽ  ിന്നുള്ള ന ോറിന ോ 

ത ിഗുച്ചി ഉപന ോഗിച്ചു;  ോന ോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്,് അളവ ്100 nm ഉള്ളിൽ ആ ിരിക്ണം. 

 ോന ോ ടെക്ന ോളേി ുടെ ഒരു ഉദോഹരണമോണ ്ത്പതിത്പവർത്ത ത്തിടെ മോറ്റവും മോനത്കോ 

സ്ടക ിെിൽ  ിന്ന ് ോന ോ സ്ടക ിെിനെക്ുള്ള സവർണ്ണത്തി ട്റ  ിറത്തിെുള്ള മോറ്റവും. 

  ോന ോ സ ൻസും  ോന ോ ടെക്ന ോളേി ും വളടര ടെറി  കോരയങ്ങളുടെ പഠ വും 

ത്പന ോഗവുമോണ,് കൂെോടത രസതത്രം, േീവശോസ്ത്തം, ഭൗതികശോസ്ത്തം, ടമറ്റീരി ൽ 

സ ൻസ,് എഞ്ചി ീ റിംഗ ്തുെങ്ങി  എല്ലോ ശോസ്ത്ത നമഖെകളിെും ഇത ്

ഉപന ോഗിക്ോ ോകും. 

  ോന ോ ടെക്ന ോളേി എന്ന പദം ഉണ്ടോ ത ് ോന ോമീറ്ററിൽ  ിന്നോണ,് അതോ ത,് ഒരു 

മീറ്ററി ്ടറ ഒരു ബിെയണിടെോന്ന ്(10−9) എന്നതി  ്തുെയമോണ്, ഈ പദം 1974-ൽ 

ന ോറിന ോ ത ിഗുച്ചി ഉപന ോഗിച്ചു. 

 ഇത ്ആനറ്റോമിക്, നമോളികയുെോർ, സൂപ്പർനമോളികുെോർ സട്ക ിെിൽ ത്ദവയത്തി ട്റ 

കൃത്തിമതവമോണ.് 

  ോന ോടെക്ന ോളേി ുടെ ആദയ സിദ്ധോരം 1959 ൽ ത്പശസ്ത ഫിസിക്സ ്ടത്പോഫസർ നെോ. 

റിച്ചാർഡ  ടഫയ ൻമാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. 

 1981-ൽ സ്കോ ിംഗ് െണെിംഗ ്മമനത്കോസ്നകോപ്പി ട്റ കണ്ടുപിെിത്തവും 1985-ൽ 

ഫുള്ളറിൻ കടണ്ടത്തെും  ോന ോടെക്ന ോളേി ുടെ ആവിർഭോവത്തിനെക് ്  ിച്ചു. 

  ോന ോടെക്ന ോളേി ിൽ ത്പധോ മോ ും രണ്്ട സമീപ ങ്ങളോണ് ഉപന ോഗിക്ുന്നത്.  

 "നബോട്ടം-അപ്്പ" സമീപ ത്തിൽ, തന്മോത്തോ തിരിച്ചറി ൽ തതവങ്ങളോൽ 

രോസപരമോ ി സവ ം കൂട്ടിനച്ചർക്ുന്ന തന്മോത്തോ ഘെകങ്ങളിൽ  ിന്നോണ ്

ടമറ്റീരി െുകളും ഉപകരണങ്ങളും  ിർമ്മിച്ചിരിക്ുന്നത.് 

 "നെോപ്പ-്ടൌൺ" സമീപ ത്തിൽ, ആനറ്റോമിക്-ടെവൽ  ി ത്രണമില്ലോടത 

വെി  എ ്റിറ്റികളിൽ  ിന്നോണ ് ോന ോ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ  ിർമ്മിക്ുന്നത.് 
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നാനനാ ടെക നനാളജിയുടെ ക്രനയാഗങ്ങൾ 

 ോന ോടെക്ന ോളേിട  െിെനപ്പോൾ ഒരു ടപോതു-ഉനേശയ സോനങ്കതികവിദയ എന്ന ്

വിളിക്ുന്നു. കോരണം, അതി ്ടറ വിപുെമോ  രൂപത്തിൽ ഇത ്മിക്വോറും എല്ലോ 

വയവസോ ങ്ങളിെും സമൂഹത്തി ട്റ എല്ലോ നമഖെകളിെും കോരയമോ  സവോധീ ം 

ടെെുത്തും. മിക് ആപ്ലിനക്ഷ ുകളും "ആദയ തെമുറ"  ിഷ്ത്കി   ോന ോ 

ടമറ്റീരി െുകളുടെ ഉപന ോഗത്തിൽ പരിമിതടപ്പെുത്തി ിരിക്ുന്നു: 

 മെറ്റോ ി ം ഓക്മസെും സിങ്ക ്ഓക്മസെും സൺസത്്കീൻ, സൗന്ദരയവർദധ്ക 

വസ്തുക്ൾ, ഉപരിതെ നകോട്ടിംഗ,് െിെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ിൽ 

ഉപന ോഗിക്ുന്നു.  

 ടഗനക്ോ നെപ്പ ് ിർമ്മിക്ോൻ ഉപന ോഗിക്ുന്ന കോർബൺ അനെോനത്െോപ്പുകൾ; 

 ഭക്ഷ്ണടപ്പോതികൾ, വസ്ത്തങ്ങൾ, അണു ോശി ികൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ 

എന്നിവ ിൽ. 

  മുറിവുകൾ നവഗത്തിൽ സുഖടപ്പെുത്തോൻ ബോൻനെേുകളിൽ ടവള്ളി  ോന ോ 

കണങ്ങൾ നെർക്ുന്നു. 

 അസ്ഫോൽറ്റും നകോൺത്കീറ്റും ടവള്ളം ഒഴുകുന്നതി ും കൂെുതൽ 

കരുത്തുറ്റതോക്ുന്നതി ുള്ള  ോന ോനമോളികുെോർ ഘെ കൾ. 

 ബന ോ ആക്റ്റീവ ്നകോട്ടിംഗുകളുള്ള സവ ം വൃത്തി ോക്ുന്ന ത്പതെങ്ങൾ 

(ഉദോഹരണത്തി ,് വിൻനെോകൾ, കണ്ണോെികൾ, നെോ ്െറ്റുകൾ).  

  ോന ോഇെക്നത്െോണിക്സ ്

 ഗ്ലോസുകളിൽ ഫയൂംെ് സിെിക്  ോന ോപോർട്ടിക്ിളുകൾ നെർത്തോണ ്ഫ ർ 

ടറസിസ്റ്റ ്റ ്ഗ്ലോസുകൾ  ിർമ്മിക്ുന്നത.് 

നാനനാ ടമഡിസിൻ- 

ഇത ് ോന ോ ടെക്ന ോളേി ുടെ ടമെിക്ൽ ആപ്ലിനക്ഷ ോണ്.  ോന ോടമെിസിൻ എന്ന 

വിഭോഗത്തിൽ   ടമെിക്ൽ ആപ്ലിനക്ഷ ുകളോ    ോന ോഇെക്നത്െോണിക് 

ബന ോടസൻസറുകൾ മുതൽ , കോൻസർ െികിത്സ, െിഷയു എഞ്ചി ീ റിംഗ ്വഴി നകെോ  

െിഷയു  ന്നോക്ൽ വടര ഉൾടപ്പെുന്നു. 

പരമ്പരോഗത മരുന്നുകളുടെ ത്പശ്നങ്ങൾ- 

▪ പരമ്പരോഗത മരുന്നുകൾ ശരി ോ ി ശരീരത്തിൽ െ ിക്ുന്നില്ല. 

▪ മരുന്ന ് ഗുണം െഭിക്ുന്നതി  ്മുമ്പ ്ശരീരം മരുന്ന ് ീക്ം ടെയ്യുന്നു. 

▪ പോർശവഫെങ്ങൾ ഉണ്ടോകോ ുള്ള സോധയത ഏറ ോണ.് 

കൃഷി- 

മേവ സംന ോേിത  ോന ോപോർട്ടിക്ിളുകൾ (എൻകയോപസ്ുനെഷൻ) ഉപന ോഗിച്ച ്കോർഷിക 

ഉൽപോദ ക്ഷ്മത വർദ്ധിപ്പിക്ുക. കീെങ്ങടള  ി ത്രിക്ുന്നതി ,് അതയോധു ിക  ോന ോ 

ടെക്ന ോളേി  ോന ോടേൽസ ്എന്ന ്വിളിക്ടപ്പെുന്ന ടഫനറോനമോണുകൾക് ്

വികസിപ്പിക്ുക എന്നിവട ല്ലോം കോർഷിക നമഖെ ിടെ  ോന ോടെക്ന ോളേി 

മുനന്നറ്റത്തി ്ടറ ഉദോഹരണങ്ങളോണ.് 
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ജല രരിരാലനവും  രരിഹാരവും 

 േെശുദ്ധീകരണത്തി ും ഉപ്പു ീക്ത്തി ും വിഷോംശം ഇല്ലോതോക്ുന്നതി ുമുള്ള 

 ോന ോടമംത്ബണുകൾ. 

 മെി ീകരണവും നരോഗകോരികടള ും  കടണ്ടത്തുന്നതി ുള്ള  ോന ോടസൻസറുകൾ. 

 േെശുദ്ധീകരണത്തി ും പരിപോെ ത്തി ുമുള്ള  കോരിക  ോന ോകണങ്ങൾ. 

കാർബൺ നാനനാെയൂബുകൾ 

 കോർബൺ  ോന ോെയൂബുകൾ (CNT) കടണ്ടത്തി ത ്1991-െോണ.് ബക്ിനബോളുകൾ 

വൃത്തോകൃതി ിെോടണങ്കിൽ,  ോന ോെയൂബുകൾ ഒരു നഗോളം സൃഷ്ടിക്ോൻ െുറ്റും 

മെക്ോത്ത സിെിണ്ടറുകളോണ.്  ോന ോെയൂബുകൾ ഫുള്ളറിൻ ഘെ ോപരമോ  

കുെുംബത്തിടെ അംഗങ്ങളോണ.് 
 ഇത ്ഷെ്ഭുേോകൃതി ിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്ുന്ന കോർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ ഒരു 

രെ  ോണ,് ഓനരോ കോർബൺ ആറ്റവും മറ്റ ്മൂന്ന ്കോർബൺ ആറ്റങ്ങളുമോ ി 

നകോവോെ റ് ്ആ ി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്ുന്നു.  

 ഇതി  ്1 nm വടര ടെറി  വയോസവും  ിരവധി ടസ ്റിമീറ്റർ വടര  ീളവുമുണ്്ട. 

ബക്ിനബോളുകൾ നപോടെ കോർബൺ  ോന ോെയൂബുകൾ ശക്തമോടണങ്കിെും അവ 

ടപോട്ടുന്നില്ല. അവ ്ക് ് വള ോൻ കഴി ും, പുറത്തിറങ്ങുനമ്പോൾ അവ അവ ുടെ 

 ഥോർത്ഥ രൂപത്തിനെക് ്തിരിടക വരുകയ്യും ടെയ്യും. 

നാനനാ ടമറ്റീരിയലുകൾ 

  ോന ോ പദോർത്ഥങ്ങളിൽ  ോന ോ കണങ്ങൾ,  ോന ോ വ റുകൾ,  ോന ോനപോറസ ്

നസോളിെുകൾ,  ോന ോ കയോപസ്യൂളുകൾ, െിഎൻഎ െിപ്പുകൾ തുെങ്ങി  വിവിധ 

പദോർത്ഥങ്ങൾ ഉൾടപ്പെുന്നു. വിവിധ ആപ്ലിനക്ഷ ുകളിൽ അവട  

ത്പവർത്ത ക്ഷ്മമോക്ുന്നതി  ് ോന ോ സ്ടക ിെിൽ  ിരവധി തന്മോത്തോ ഘെ കൾ 

വികസിപ്പിടച്ചെുത്തിട്ടുണ്്ട. 

 നാനനാവയറുകൾ: 
 ഒരു  ോന ോമീററ്ർ ഓർെറി ട്റ വയോസമുള്ള ഒരു  ോന ോ ഘെ  ോണ ്

 ോന ോവ ർ.  ീളവും വീതി ും 1000-ൽ കൂെുതെുള്ള അ ുപോതമോ ും ഇതിട  

 ിർവെിക്ോം. 

 പി-എൻ േംഗ്ഷ ുകൾ ഇല്ലോടത ത്െോൻസിസ്റ്ററുകൾ  ിർമ്മിക്ോൻ 

 ോന ോവ ർ ഉപന ോഗിക്ുന്നു. 

 കണ്ടക്ടറി  ്നകെുപോെുകൾ വരുത്തോടത വള ോൻ കഴി ുന്ന െോെക 

പോളികൾ  ിർമ്മിക്ുന്നതി  ്നപോളിമറിൽ ഉൾനച്ചർത്ത ് സിൽവർ 

 ോന ോവ റുകൾ ഉപന ോഗിക്ുന്നു. 

 നാനനാനബാട്ടുകൾ 
  ോന ോനബോട്ടുകൾ 10−9 സ്ടക ിെിടെ ഒരു ടെറി  നറോനബോട്ടോണ.് 

 അത്തരം ഉപകരണങ്ങടള വിവരിക്ോൻ  ോന ോനബോട്ട,്  ോന ോ ിെ്,  ോമ റ്റ,് 

 ോന ോടമഷീൻ അടല്ലങ്കിൽ  ോന ോമമറ്റ ്എന്നീ പദങ്ങളും ഉപന ോഗിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ഇത ് ിെവിൽ ഗനവഷണ വികസ  ഘട്ടത്തിെോണ.് 

  ോന ോനബോട്ടുകളുടെ സൂക്്ഷ്മ വെിപ്പം കോരണം, മമനത്കോസ്നകോപ്പിക്, 

മോനത്കോസന്കോപ്പിക് െോസക്്ുകൾ  ിർവഹിക്ുന്നതി  ്അവ ിൽ വെിട ോരു 

വിഭോഗം ഒരുമിച്ച ്ത്പവർത്തിനക്ണ്ടത ്ആവശയമോ ി വനന്നക്ോം. 
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നാനനാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉത രാദനം 

 ോന ോ ഉൽപ്പന്നങ്ങടള അവ ുടെ സങ്കീർണ്ണത ുടെ ും ഇ ്ററോക്ടിവിറ്റി ുടെ ും 

അെിസ്ഥോ ത്തിൽ 4 തെമുറകളോ ി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 ഒന്നോം തെമുറ  ോന ോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: ആദയ തെമുറ  ോന ോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ െളിതമോ  

 ോന ോ കണങ്ങളോണ്. 

 രണ്ടോം തെമുറ  ോന ോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: െോർടഗറ്റെ് ത്െഗ ്ടെെിവറി സിസ്റ്റം. 

 മൂന്നോം തെമുറ  ോന ോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ  ോന ോ നബോട്ട:് ടസല്ലുെോർ തെത്തിെുള്ള 

ശസ്ത്തത്കി കൾ, മരുന്ന ്വിതരണം, േീൻ ടതറോപ്പി എന്നിവ ്ക്ോ ി അവ 

ഉപന ോഗിക്ും. 

 4-ആം തെമുറ  ോന ോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: അവ ഒരു െിവിംഗ ്സിസ്റ്റത്തി ട്റ 

മോതൃക ിെോ ിരിക്ും, എന്നോൽ ഒരു െിവിംഗ ്സിസ്റ്റത്തി ട്റ ഏത ്ത്പനതയക 

സവിനശഷത ോണ ്അവ പിരുെരുക എന്നത ്സംബന്ധിച്ച ്വയക്തത ില്ല. 

മെ  ്ക്ും അനമരിക് ്ക്ും നശഷം  ോന ോ ടെക്ന ോളേി നമഖെ ിടെ ഗനവഷകരുടെ 

എണ്ണത്തിൽ ഇരയ മൂന്നോം സ്ഥോ ത്തോണ.് 

ഇന്ത്യൻ ഗവൺടമന റിന ടറ നാനനാ സയൻസ  ആൻഡ  ടെക നനാളജി മിഷൻ 

 ശോസ്ത്തസോനങ്കതിക വകുപ്പി  ്കീഴിൽ 2007-ൽ 1000 നകോെി മുതൽമുെക്ിൽ 5 

വർഷനത്തക്ോണ ് ഇത് ആരംഭിച്ചത.്  . 

  2012 മുതൽ 2017 വടര ആ ിരുന്നു രണ്ടോം ഘട്ടം. 650 നകോെി ോ ിരുന്നു മുതൽമുെക്.്  

 നെോ. സി.എൻ.ആറി ട്റ ന തൃതവത്തിൽ  ോന ോ മിഷൻ കൗൺസിെോണ ്ഈ പദ്ധതി 

മുനന്നോട്ട ്  ിക്ുന്നത്. 

 െക്ഷ്യങ്ങൾ –  

 അെിസ്ഥോ  ഗനവഷണ പിരുണ . 

  ോന ോ സ ൻസ ്ആൻെ് ടെക്ന ോളേി ഗനവഷണത്തി ുള്ള അെിസ്ഥോ  സൗകരയ 

വികസ ം  

 മോ വ വിഭവനശഷി വികസ ം. 

 നദശീ  വികസ ത്തി ോ ുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ും 

ഉൽപ്പോദ വും  ത്പത്കി കളുടെ ും വികസ വും. 

 

ഈ വിഷ ത്തിൽ  ോന ോ ടെക്ന ോളേി എന്ന ആശ ം,  ോന ോ ടെക്ന ോളേി ുടെ 

ത്പന ോഗങ്ങൾ, കോർബൺ  ോന ോെയൂബുകൾ,  ോന ോ ടമറ്റീരി െുകൾ, ഇരയോ 

ഗവൺടമ റ്ി ട്റ  ോന ോ ദൗതയം എന്നിവ ഞങ്ങൾ െർച്ച ടെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

 

                                                                                      ***** 
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