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डांगी बोली 
 

डांगी बोलीला डांगी का हटले जात?े तर गुजरातमधील डांग हा देश, ितथे बोलली जाणारी भाषा.  
‘डांगी’ बोली ही मराठीची बोली आह.े डांगी बोली िह अिहराणी बोलीशी सा य बोली आह.े डांग देश 
महारा  व गुजरात सीमेवर अस याने देश वाचक बोली हणून डांग बोली ओळखली जाते. 
  १९६० म य ेमहारा  व गजुरात यांचे ैभािषक रा य मोडन ती वतं  रा ये हणून अ त वात 
आ यावर डांग हा जंगलाचा देश गुजरात रा यात समािव  कला गेला. ‘डांग’ ची मुख बोली िभ ी 
आह.े डांगी िह अिहराणीशी िमळतीजुळती बोली आह.े डांगी म ये मराठी माणचे वणाचे दंतताल य 
(चमचा, चूक ) व ताल य (चार, िचवडा) असे दोन उ ार डांगी म ये आहेत. लोखंडे, ड गरे, बरक, 
वाटणा, या श दाव न डांगीचे मराठीशी असलेले सा य ल ात यतेे. 

डांगी बोली ची िलंग यव था मराठी सारखीच आह.े  
उदा. ‘तो’ चा नपुसकिलंग म ये ‘ल’ होतो. 
वचनिवचार अकारा त, उकारा त प  
उदा. फल डांगीम ये फला असे होते. 
नातेवाचक श दात ‘स’ हे यय लागते. 
उदा. सासू डांगीम ये ‘सासूस’ 
नातेवाचक व यापारिवषयक श द वेगळे आढळन येतात.  
उदा. फल (मावशी ) – आखर (गवत) 
डांगी भािषकांची सं या १९६१ या जनगणते माणे ६०,५८४ इतक  होती. भािषक मुंबई 

रा या या िवभाजना या नंतर डांग हा देश गुजरात रा यात घाल यात आला. या दशेा या उ तरेला बडोदे 
िज हा, प चमेला सुरत िज हा, दि णेला नािशक व पूवला खानदेश आह.े डांग या देशात बोल या  
जाणा या   बोल ना डांगे हे नाव आह.े       

खानदेशातून डांग माग गुजरात म ये जाताना कोणताही भािषक बदल एकदम झा याचे जाणवत 
नाही. याचाच अथ हा, क  डांगी बोली या खानदेशी व गुजरातमधील सं मक बोलली आहेत. यामुळे 
गुजराती व मराठी या दो ही भाषांची यांचे पु कळ सा य आह.े मा  खा देशाची असलेले यांचे सा य 
अ यंत िनकटचे आह.े  

डांगीचा अ यास भािषका या िवभाजनपूव काळात बराच झाला पण यामागे ती मराठी िकवा 
गुजराती ठरव याचा आ हच ामु याने होता. ीअससने डांगी बोली व खा देशी यांना भाषां या स ात 
घातले आहे पण हे वग करण िवशेष सहा बोलीच े थान व यां या भािषकांशी मान शं यांकडे पा न 
कलेली िदसत.े 
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