
”जम जम भशायाष्ट्र भाझा, गजाा भशायाष्ट्र भाझा" अवणाय भशायाष्ट्राचे याज्मगीत 

— वाांस्कृततक कामा भांत्री वधुीय भनुगांटीलाय 

  

            भुांफई, दद. 31 :- बायतीम स्लातांत्र्माचा अभतृ भशोत्वल वाजया शोत अवताना भशायाष्ट्र याज्माचे याज्मगीत म्शणून 
"जम जम भशायाष्ट्र भाझा, गजाा भशायाष्ट्र भाझा" शे कवललमा याजा तनऱकां ठ फढे माांच्मा गीताभधीर दोन चयणाचे गीत "भशायाष्ट्राचे 
याज्मगीत" म्शणून घोवऴत कयण्मात आल्माचे वाांस्कृततक कामाभांत्री वुधीय भुनगांटीलाय माांनी वाांगीतरे.भुख्मभांत्री एकनाथ शळांदे 
आणण उऩभुख्मभांत्री देलद्र फ पडणलीव माांच्मा उऩथिस्थतीत ऩाय ऩडरेल्मा याज्म भांरिमत्रभांडऱ फकठक त एकभताने मा गीताव याज्मगीत 
म्शणून भान्मता देण्मात आरी. 

 

            भशायाष्ट्र याज्माच्मा स्थाऩनेनांतय आताऩमतं अधधकृत अवे याज्मगीत नव्शते. बायतीम स्लातांत्र्माच्मा अभतृ भशोत्वली 
लऴााचे औधचत्म वाधून भशायाष्ट्रातीर वला नागरयकाांना स्पुतीदामक ल पे्रयणादेणाये तवेच भशायाष्ट्राचे ळौमााचे लणान कयणाये 
भशायाष्ट्र गीत म्शणून स्लीकायण्मात आरे आशे. जम जम भशायाष्ट्र भाझा गजाा भशायाष्ट्र भाझा माचे गीतकाय कवललमा याजा 
तनऱकां ठ फढे, वांगीतकाय श्रीतनलाव खऱे अवून शे गाणां ळाशीय कृष्ट्णयाल वाफऱे माांनी  गामरे आशे. 

 

            छत्रऩती शळलाजी भशायाज माांच्मा जमांतीचे औधचत्म वाधून भशायाष्ट्र गीत मेत्मा दद. १९ पेब्रुलायी २०२३ ऩावून 
भशायाष्ट्राचे याज्मगीत म्शणून स्लीकायण्मात मेणाय आशे. शे याज्मगीत वुभाये १ शभतनट ४१ वेकां द गातमरे ककां ला ऩोरीव फँडलयती 
लाजवलरे जाईर. 

“जम जम भशायाष्ट्र भाझा, गजाा भशायाष्ट्र भाझा” 

जम जम भशायाष्ट्र भाझा, गजाा भशायाष्ट्र भाझा" जम जम भशायाष्ट्र भाझा, गजाा भशायाष्ट्र भाझा 

जम जम भशायाष्ट्र भाझा, गजाा भशायाष्ट्र भाझा || ध ृ|| 

  

शबती न आम्शा तुझी भुऱी शी गडगडणाऱ्मा नबा 

अस्भानाच्मा वुरतानीरा जफाफ देती थिजबा 

वह्मार फीचा शवांश गजातो शळल ळांबू याजा 

दयीदयीतून नाद गुांजरा भशायाष्ट्र भाझा 

जम जम भशायाष्ट्र भाझा, गजाा भशायाष्ट्र भाझा ॥१॥ 

  

काळ्मा छातीलयी कोयरी अशबभानाची रेणी 



ऩोरादी भनगटे खेऱती, खेऱ जील घेणी 

दारयर फमाच्मा उन्शात शळजरा 

तनढऱाच्मा घाभाने शबजरा 

देळ गौयलावाठी णझजरा 

ददल्रीचे शी तख्त याणखतो, भशायाष्ट्र भाझा 

जम जम भशायाष्ट्र भाझा, गजाा भशायाष्ट्र भाझा 

जम जम भशायाष्ट्र भाझा ॥ २ ॥ 

  

भशायाष्ट्र याज्मगीत गामन, लादन वांदबाातीर काशी भागादळाक वूचना अवणाय आशेत. त्मा ऩुढीरप्रभाणे :- 

१) ळावनाच्मा वला वालाजतनक कामाक्रभात वुरुलातीव याज्मगीताचे गामन लादन शे 

ध्लनीभुर फीत आलतृ्तीवोफत अथला स्लतांत्रऩणे कयण्मात माले. 

२) १ भे भशायाष्ट्र ददनी ध्लजायोशणानांतय याष्ट्रगीत शोताच याज्मगीत लाजवलरे / गामरे 

जाईर. 

३) वलधधभांडऱाच्मा दोन्शी वबागशृात प्रत्मेक अधधलेळनात ऩदशल्मा ददलळी लांदेभातयभ ्नांतय 

रगेचच ध्लनीभुर फीत याज्मगीत लाजलरे/गामरे जाईर. 

४) याज्मातीर ळाऱाांभध्मे दकतनक वत्र वुरु शोण्माऩलूी, ऩरयऩाठ / प्रततसा / प्राथाना / याष्ट्रगीत 

मावोफत याज्मगीत लाजवलरे/गामरे जाईर. 

५) याज्मातीर वला ळकषणणक वांस्था, वला प्रकायच्मा अळावक म वांस्था, स्लमांवेली वांस्था, 

खाजगी आस्थाऩना तवेच वला नागयीकाांना वाांस्कृततक, वाभाथिजक आणण क्र डावलऴमक 

कामाक्रभ इत्मादी भध्मे याज्मगीताचा मोग्म तो वन्भान याखून ते लाजवलण्माव / गाण्माव 

भुबा याशीर. 

६) याज्मगीत वरुु अवताांना वलाानी वालधान थिस्थतीत उबे याशाले ल याज्म गीताचा वन्भान 

कयाला. रशान फारके, गयोदय थिस्त्रमा, आजायी व्मक्ती, ददव्माांग व्मक्ती तवेच लधृ्द व्मक्ती 

माांना वालधान उबे याशण्माऩावून वूट अवेर. 



(७) याष्ट्रगीताफाफतीत जवे तायतम्म फाऱगण्मात मेते तवेच ते याज्मगीताच्मा फाफतीत वुध्दा 

फाऱगण्मात माले. शे गीत लाजवलताांना/ गाताांना त्माचा मोग्म तो वन्भान याखण्मात माला. 

८) लाद्मवांगीतालय आधायीत मा गीताची लाद्मधनू ऩोरीव फॅडभापा त लाजवलता मेईर. 

९) याज्म ळारेम शळषण भांडऱाच्मा ऩाठ्मऩुस्तकाांभध्मे मा याज्मगीताचा वभालेळ ऩुढीर 

ळकषणणक लऴााऩावून कयण्मात माला. 

१०) मा याज्मगीताच्मा प्रबाली प्रचाय ल प्रशवध्दीवाठी वला वलबागाांनी आऩल्मा अधधनस्त 

आस्थाऩनाांव / कामाारमाांव वचूना द्माव्मात. 

११) भादशती ल जनवांऩका  वांचारनारमाकडून याज्मगीताचा प्रचाय / प्रवाय कयण्मावाठी 

वलळऴे भोदशभ आखण्मात माली. त्मावाठी भुदर फत भाध्मभे, इरेक्रॉतनक्व भाध्मभे तवेच 

वभाज भाध्मभाांचाशी वुमोग्म लाऩय कयण्मात माला. 

१२) मा अधधकृत याज्मगीताची शरांक याज्म ळावनाच्मा www.maharashtra.gov.in मा 

वांकेत स्थऱालय उऩरब्ध याशीर. 

००००० 


