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ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ േിനം 

2022-ൽ ദേശീയ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ േിനം ടെപ്റ്റംബർ 15 വ്യാഴാഴ്ച ആചരിച്ചു. ഇന്ന ്നമ്മൾ 

ഉപ്റദയാഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ, ഉപ്റകരണങ്ങൾ, ഘെനകൾ, ഡിജിറൽ െംവ്ിധാനങ്ങൾ എന്നിവ് 

രൂപ്റകൽപ്പന ടചയ്യുന്നതിലും നവ്ീകരിക്കുന്നതിലും ഏർടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ടന്ത്പ്റാഫഷണലുകളാണ ്

എഞ്ചിനീയർമാർ.ശാെ്ന്ത്തീയവ്ും ഗണിതശാെ്ന്ത്തപ്റരവ്ുമായ െിദ്ധാരങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാന 

ന്ത്പ്റദയാഗത്തിലൂടെ, എഞ്ചിനീയർമാർ നമ്മുടെ ദലാകടത്ത ഗണയമായി ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്ന 

യന്ത്രങ്ങൾ നവ്ീകരിക്കുകയും രൂപ്റകൽപ്പന ടചയ്യുകയും ടചയ്തിട്ടുണ്്ട. 

 
 

 

ഇന്ത്യയിൽ എഞ്ചിനീയർ േിനം 
 

എല്ലാ വ്ർഷവ്ും ടെപ്റ്റംബർ 15 ന് രാജയം എഞ്ചിനീയർ േിനം ആദഘാഷിക്കുന്നു. െർ 

ദമാക്ഷഗുണ്ടം വ്ിദശേശേരയ്യയുടെ മഹത്തായ ദനട്ടങ്ങളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ ്

അദേഹത്തിന്ടെ ജന്മേിനത്തിൽ ഇത ്ആദഘാഷിക്കുന്നത.് രാജയടത്ത എല്ലാ 

എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും നൂതന െംഭാവ്നകടള ദന്ത്പ്റാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും 

അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനുമായി ഈ േിവ്െം ആദഘാഷിക്കടപ്പെുന്നു. ൊൻൊനിയയും 

േക്ഷിണാന്ത്ഫിക്കയും ഇദത  േിവ്െം ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ േിനം ആദഘാഷിക്കുന്നു. 

കർണാെകയിൽ ജനിച്ച െർ ദമാക്ഷഗുണ്ടം വ്ിദശേശേരയ്യ മമെൂർ െർവ്കലാശാലയിൽ നിന്ന ്

കലയിൽ ബിരുോനരര ബിരുേം ദനെി. തുെർന്്ന പ്റൂടനയിടല ദകാദളജ ്ഓഫ ്െയൻെിൽ 

എഞ്ചിനീയെിംഗ് പ്റഠിച്ചു. "ആധുനിക മമെൂരിന്ടെ പ്റിതാവ്"് എന്നും അെിയടപ്പെുന്ന 

ദമാക്ഷഗുണ്ടം വ്ിദശേശേരയ്യ െങ്കീർണ്ണമായ നിരവ്ധി പ്റദ്ധതികൾ ഏടറെുക്കുകയും ഇരയയിടല 

ഏറവ്ും വ്ിശിഷ്ട എഞ്ചിനീയർമാരിൽ ഒരാളായി മാെുകയും ടചയ്തു. അദേഹത്തിന്ടെ 

പ്റദ്ധതികൾ ജനന്ത്പ്റിയമായതിനാൽ, ടന്ത്ഡയിദനജ,് ജലവ്ിതരണ െംവ്ിധാനങ്ങടളക്കുെിച്ച ്

പ്റഠിക്കാൻ ഇരയാ ഗവ്ൺടമന്െ ്അദേഹടത്ത ടയമനിദലക്ക ്അയച്ചു.  
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ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ േിനത്തിന്റെ ചരിത്രം 
ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ േിനത്തിന്ടെ ചരിന്ത്തടത്തക്കുെിച്്ച വ്ിശേമായി താടഴ 

പ്റരാമർശിക്കുന്നു.േയവ്ായി അതിലൂടെ കെന്നു ദപ്റാവ്ുക. 

 ടവ്ള്ളടപ്പാക്കം മകകാരയം ടചയ്യാൻ അദേഹം തന്ടെ എഞ്ചിനീയെിംഗും ജലദെചന 

ൊദങ്കതിക വ്ിേയകളും ഉപ്റദയാഗിച്ചു. 1903-ൽ അദേഹം ഓദട്ടാമാറിക ്ഫ്ലഡദ്ഗറുകൾ 

രൂപ്റകൽപ്പന ടചയ്യുകയും വ്ികെിപ്പിക്കുകയും ടചയ്തു, അവ് പ്റൂടനയിടല ഖഡകോസ്ല 

െിെർദവ്ായെിൽ സ്ഥാപ്റിച്ചു. പ്റിന്നീെ ്അദേഹം ചീഫ് എഞ്ചിനീയൊയിരുന്ന 

മമെൂരിടല കൃഷ്ണരാജ ൊഗരത്തിലും ഗോളിദയാെിടല െിന്ത്ഗ അണടക്കട്ടിലും ഈ 

ടവ്ള്ളടപ്പാക്ക ദഗറുകൾ സ്ഥാപ്റിച്ചു. 

 1908-ൽ, ടവ്ള്ളടപ്പാക്ക െംരക്ഷണത്തിനും ആധുനിക മലിനജല പ്റദ്ധതികൾ 

വ്ികെിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്റദ്ധതികൾ രൂപ്റകല്പന ടചയ്തുടകാണ്്ട അദേഹം 

മഹേരാബാേിടല മൂെി നേിയിടല ടവ്ള്ളടപ്പാക്കം ടമരുക്കി. 

 അണടക്കട്ടുകളിടല ജലം പ്റാഴാകാതിരിക്കാൻ ദലാക്്ക െംവ്ിധാനങ്ങൾ 

വ്ികെിപ്പിക്കുന്നതിടല െംഭാവ്നകൾക്കും അദേഹം ന്ത്പ്റശസ്തനാണ്. 

 തിരുമലടയയും തിരുപ്പതിടയയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൊഡിന്ടെ രൂപ്റകൽപ്പനയിൽ 

അദേഹം െംഭാവ്ന നൽകി. 

 മമെൂരിടല 19-ാാമത ്േിവ്ാൻ കൂെിയായിരുന്ന അദേഹം 1912 മുതൽ 1919 വ്ടര 

ദെവ്നമനുഷ്ഠ ിച്ചു. 

 1915-ൽ, ടപ്റാതുജനങ്ങൾക്കുള്ള അദേഹത്തിന്ടെ എഞ്ചിനീയെിംഗ് െംഭാവ്നകൾക്്ക 

ന്ത്ബിട്ടീഷ ്ഇരയൻ ൊന്ത്മാജയം അദേഹടത്ത "മനറ് കമാൻഡർ" ആയി മനറ് നൽകി. 

 1917-ൽ അദേഹം ടബംഗളൂരുവ്ിൽ ഗവ്ൺടമന്െ ്എഞ്ചിനീയെിംഗ ്ദകാദളജ ്രൂപ്റീകരിച്ചു. 

ദകാദളജ ്പ്റിന്നീെ ്യൂണിദവ്ഴ്സിറി വ്ിദശേശേരയ്യ ദകാദളജ ്ഓഫ് എഞ്ചിനീയെിംഗ് എന്ന ്

പ്റുനർനാമകരണം ടചയ്യടപ്പട്ടു. 

 ലണ്ടൻ ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂഷൻ ഓഫ ്െിവ്ിൽ എഞ്ചിനീദയഴ്സിന്ടെ ഓണെെി അംഗതേം 

അദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. 

1962-ൽ െർ ദമാക്ഷഗുണ്ടം വ്ിദശേശേരയ്യ അരരിച്ചു, എന്നാൽ നൂതന എഞ്ചിനീയെിംഗ് 

ൊദങ്കതികവ്ിേയ വ്ികെിപ്പിക്കുന്നതിന്ടെ െമ്പന്നമായ പ്റാരമ്പരയം അവ്ദശഷിപ്പിച്ചു. 

ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ േിനം നമ്മുടെ ദലാകടത്ത ന്ത്പ്റവ്ർത്തനക്ഷമവ്ും െുഗമവ്ുമാക്കിയ 

ഉപ്റകരണ ഡിമെനുകടളയും ഘെനകടളയും കുെിച്ച ്നടമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ദേശീയ 

എഞ്ചിനീയർ േിനത്തിൽ സ്മരിക്കടപ്പെുന്ന ഇരയയിടല അെിയടപ്പെുന്ന ചില എഞ്ചിനീയർമാരിൽ 

എ.പ്റി.ടജ. അബ്ദുൾ കലാം, ഇ. ന്ത്ശീധരൻ, നാരായണമൂർത്തി, െുന്ദർ പ്റിമച്ച, െതയ നാടേല്ല, 

വ്ർഗീെ് കുരയൻ, െതയനാരായണ ഗംഗാൊം പ്റിദന്ത്താഡ എന്നിവ്ർ ഉൾടപ്പെുന്നു. 
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