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राष्ट्र ीय अभियंता भिन 2022 

• 2022 मधे्य राष्ट्र ीय अभियंता भिन गुरुवार, 15 सप्टेंबर रोजी साजरा करण्यात आला . अभियंते हे आज आपण 

वापरत असलेल्या मशीन्स, उपकरणे, संरचना आभण भिभजटल भसस्टीम भिझाइन आभण इनोवे्हट करण्यात गंुतलेले 

व्यावसाभयक आहेत. वैज्ञाभनक आभण गभणतीय भसद्ांतांच्या मूलिूत वापरासह, अभियंत्ांनी नवीन शोध लावले आहेत 

आभण भिझाइन केलेले आहेत जे आपल्या जगामधे्य लक्षणीय सुधारणा करतात. 

• देश दरवर्षी १५ सप्टेंबर रोजी अभियंता भिन साजरा करतो. सर मोक्षगंुिम भवशे्वश्वरय्या यांच्या जयंतीभनभमत्त त्ांच्या 

महान कततृत्वाचे स्मरण करण्यासाठी हा उत्सव साजरा केला जातो. देशातील सवृ अभियंत्ांच्या नाभवन्यपूणृ 

योगदानांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आभण त्ांचे कौतुक करण्यासाठी देखील हा उत्सव साजरा केला जातो. टांझाभनया 

आभण दभक्षण आभिका देखील त्ाच भदवशी राष्ट्र ीय अभियंता भदन साजरा करतात. 

• सर मोक्षगंुिम भवशे्वश्वरय्या यांचा जन्म कनाृटकात झाला आभण त्ांनी मै्हसूर भवद्यापीठातून कला भवर्षयात पदवु्यत्तर 

भशक्षण पूणृ केले. त्ानंतर त्ांनी पुण्यातील कॉलेज ऑफ सायन्समधे्य इंभजनीअररंगचे भशक्षण घेतले. "आधुभनक 

मै्हसूरचे जनक" म्हणून ओळखले जाणारे, मोक्षगंुिम भवशे्वश्वरय्या यांनी अनेक जभटल प्रकल्प हाती घेतले आभण ते 

िारतातील सवाृत प्रभतभित अभियंते बनले. त्ांचे प्रकल्प लोकभप्रय असल्याने, त्ांना िारत सरकारने िर ेनेज आभण 

पाणीपुरवठा प्रणालीचंा अभ्यास करण्यासाठी येमेनला पाठवले. 

अभियंता भिवस 2022 थीम (Engineers Day Theme) 

अभियंता भिन 2022 ची थीम अद्याप घोभित केलेली नाही. अभियंता भिवस 2021 ची थीम होती 'Engineering for A 

Healthy Planet- Celebrating the UNESCO Engineering Report'. 

राष्ट्र ीय अभियंता भिनाचा इभतहास (History of National Engineers Day) 

आपण राष्ट्र ीय अभियंता भिन का साजरा करतो याचा इभतहास खाली िेण्यात आलेला आहे: 

• पूर व्यवस्थापनासाठी त्ांनी (भवशे्वश्वरय्या) आपले अभियांभिकी आभण भसंचन तंि वापरले. 1903 मधे्य, त्ांनी 

ऑटोमॅभटक फ्लडगेट्स (automatic floodgates) भडझाइन आभण भवकभसत केले, जे खडकवासला जलाशयावर 

पुण्यात बसवले गेले.  

• नंतर, मै्हसूरच्या कृष्णराजा सागरा आभण ग्वाले्हरच्या भटग्रा धरणावरही हे फ्लडगेट्स बसवण्यात आले, भजथे ते मुख्य 

अभियंता होते. 

• 1908 मधे्य, त्ांनी पूर संरक्षण आभण आधुभनक सांडपाणी योजनांचा भवकास या िोन्ही योजना आखून 

हैिराबािमधील मुसी निीच्या पुरावर भनयंिण भमळवले. 

• धरणांमधील पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी ब्लॉक भसस्टीम भवकभसत करण्यासाठी त्ांच्या योगिानासाठीही ते 

ओळखले जातात. 

• भतरुमला आभण भतरुपतीला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या बांधकामाच्या भडझाइनमधे्य त्ांनी योगिान भिले. 

• ते मै्हसूरचे 19 वे भिवाण िेखील होते आभण 1912 ते 1919 पयंत त्ांनी काम केले. 

• 1915 मधे्य, भिभटश इंभडयन एम्पायरने त्ांना "नाइट कमांडर (Knight Commander)" म्हणून नाईट घोभित केले 

होते. 

• 1917 मधे्य त्ांनी बंगळुरूमधे्य शासकीय अभियांभिकी महाभवद्यालयाची स्थापना केली. महाभवद्यालयाचे नंतर 

भवद्यापीठ भवशे्वश्वरय्या कॉलेज ऑफ इंभजनीअररंग असे नामकरण करण्यात आले. 
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• त्ांना लंडन इन्स्टिटू्यट ऑफ भसन्स्टिल इंभजभनअससचे मानि सिस्यत्व भमळाले. 

• 1962 मधे्य, सर मोक्षगंुडम भवशे्वश्वरय्या यांचे भनधन झाले परंतु नाभवन्यपूणस अभियांभिकी तंिज्ञान भवकभसत करण्याचा 

समृद्ध वारसा त्ांनी मागे सोडला. 

इतर िेशांमधील अभियंता भिन 

खाली भिलेल्या सारणी मधे्य िारताभशवाय अन्य िेशात अभियंता भिवस कधी साजरा केला जातो याची माभहती िेण्यात 

आलेली आहे: 

अभियंता भिन : िेशानुसार यािी 

िेश तारीख िेश तारीख 

तैवान 6 जून अजेंभटना 16 जून 

फ्रान्स 4 माचस ऑस्टर ेभलया 2014 मधे्य 4 ते 10 

ऑगस्टचा आठवडा 

ग्वाटेमाला जानेवारी 30 बांगलािेश 7 मे 

ग्रीस 10 माचस बहारीन 1 जुलै 

होडुंरास 16 जुलै बेन्स्टियम माचस 20 

आइसलँड एभिल 10 बोभलन्स्टिया 16 ऑक्टोबर 

िारत 15 सप्टेंबर िाझील 11 भडसेंबर 1933 

इराण 19 ते 25 फेिुवारीचा आठवडा 

(िरविी 24 फेिुवारी) 

बले्गररया 2014 मधे्य 17 ते 23 

फेिुवारीचा आठवडा 

टांझाभनया 15 सप्टेंबर कॅनडा माचस मभहना 

इस्रायल 22 जानेवारी भचली 14 मे 

इटली 15 जून कोलंभबया 19 मे 

श्रीलंका 15 सप्टेंबर कॉस्टा ररका 20 जुलै 

न्स्टित्झलंड 4 माचस क्रोएभशया 2 माचस 

इके्वडोर 29 जून डोभमभनकन 

ररपब्लीक 

2014 मधे्य 14 ऑगस्ट 

 

राष्ट्र ीय अभियंता भिनाबद्दल वारंवार भवचारले जाणारे प्रश्न 

िारतात राष्ट्र ीय अभियंता भिन कधी साजरा केला जातो? 

िारतात, 15 सप्टेंबर रोजी प्रभसद् अभियंता सर मोक्षगंुिम भवशे्वश्वरय्या यांची जयंती राष्ट्र ीय अभियंता भदन म्हणून साजरी केली 

जाते. 

एम. भवशे्वश्वरयांना िारतरत्न कधी भमळाला? 

भवशे्वश्वरय्या यांना 1955 मधे्य िारतरत्न भमळाले. 
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"फािर ऑफ मॉडनन मै्हसूर" म्हणून कोणाला ओळखले जाते? 

सर मोक्षगंुिम भवशे्वश्वरय्या यांना भसव्हव्हल इंभजनीअररंग के्षत्रातील कामभगरीबद्दल "आधुभनक मै्हसूरचे जनक" म्हणून ओळखले 

जाते. 

राष्ट्र ीय अभियंता भिन 2021 ची थीम काय आहे? 

2021 च्या राष्ट्र ीय अभियंता भदनाची थीम "एक भनरोगी ग्रहासाठी अभियांभत्रकी" आहे. 

इतर कोणते िोन िेश १५ सप्टेंबर रोजी अभियंता भिन साजरा करतात? 

टांझाभनया आभण दभक्षण आभिका देखील 15 सप्टेंबर रोजी अभियंता भदन साजरा करतात. 

राष्ट्र ीय अभियंता भिवस 2020 ची थीम काय आहे? 

2020 च्या राष्ट्र ीय अभियंता भदनाची थीम "आत्मभनिृर िारतासाठी अभियंते" आहे. 
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