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हहगोली 

 

प्रस्तावना  

 मध्य महाराष्ट्रात वसलेला पण पूवथ महाराष्ट्राला जवळचा हहगोली जजल्ह्हा १ मे १९९९ रोजी परभणी जजल्ह्याच े

जवभाजन करून जनमाथण करण्यात आला. जजल्ह्याला प्राचीन धार्ममक आजण ऐजतहाजसक पाश्र्वभूमी आहे. प्राचीन काळात हवगूली, 

हवगमुल्ह्ह, हलगोली असा उल्ह्लेख हहगोलीचा आहे. हहगोली हे तत्काजलन वाजशम जजल्ह्यातील नसी परगण्यातील एक गाव होते. 

हहगोली येथे जनजामान े१९०३ मध्ये लष्करातील स्थापन केला. आजही हहगोली शहरात फलटण, तोफखाना, पेन्शनपुरा, सदर 

बाजार, ररसाला बाजार, अश्वशाळा, गोलंदाज गल्ह्ली, जजकर गल्ह्ली अशा लष्करी छावण्यामध्ये वापरल्ह्या जाणार्या 

वसाहतीचा उल्ह्लेख आढळून येतो. हहगोली जजल्ह्याचे क्षेत्रफळ ४८२७ चौ.से.मी. इतके असून त्यात हहगोली, कळमनूरी, 

वसमत, सेनगाव आजण औंढा नागनाथ हे पाच तालुके आहते. 

 सशंोधन समस्या  

संशोधन ही जशकण्याची, जाणून घेण्याची व प्रत्यक्षात करण्याची प्रक्रिया आह.े या प्रक्रियेतूनच आपल्ह्या आवती भोवती 

असणार्या सामाजजक, आर्मथक, राजकीय, सांस्कृजतक व प्रशासकीय पररजस्थतीजवषयीचे अनेक घटक संशोधकाच्या मनात 

जवजवध प्रश्न व समस्यांचा काहूर जनमाथण करतात. या प्रश्नांवर संशोधनाच्या चौकटीत राहून हचतन करावे व त्यासाठी काही 

उपाय सांगावेत या दषृ्टीने संशोधक जवचार करतो. तेथूनच संशोधकाच्या मनात संशोधनाची इच्छा जनमाथण होते. त्यामुळेच 

हहगोली जजल्ह्याची भौगोजलक व लोकसंख्याजवषयक माजहतीचा अभ्यास हा जवषय संशोधनासाठी जनवडला आह.े   

सशंोधनाची उक्रिष्य े 

संशोधन समस्येचे जवधान जवषयी थोड्याफार प्रमाणात गोंधळ जनमाथण होऊ शकतो. अशा प्रकारचा गोंधळ टाळण्यासाठी 

संशोधन समस्येचे नेमक्या शब्दात प्रजतपादन होणे गरजेचे असते. हे नेमकेपणा संशोधन प्रश्न, उक्रिष्ट े पररकल्ह्पना तसेच 

कायाथत्मक व्याख्यांच्या जलखाणान ेयेते. उक्रिष्ट ेसंशोधकाला आजण प्रजतसादकाला जास्त सुस्पष्टता दतेात. संशोधनाचा पाया 

उक्रिष्ट ेआह.े त्यामुळे त ेसंपूणथ संशोधन प्रक्रियेला मागथदशथक ठरतात. उक्रिष्टांची यादी फारच लहान ककवा फारच मोठी नसावी. 

उक्रिष्टांच्या स्पष्टतेतून संशोधक नमेके काय शोधणार आह े याचे क्रदग्दशथन होते. प्रस्तुत अभ्यास पूणथ करण्यासाठी खालील 

संशोधनाचे उक्रिष्ट ेजनजित करण्यात आली आहते. 

1. हहगोली जजल्ह्यातील भौगोजलक पररजस्थतीचा शोध घेणे. 

2. हहगोली जजल्ह्याची एैजतहाजसक पाश्वथभूमी जाणून घेणे. 

3. हहगोली जजल्ह्यातील लोकसंख्याजवषयक माजहतीचा अभ्यास करणे. 

सशंोधनाच ेमहत्त्व  

राष्ट्र, राज्य, जवभाग ककवा जजल्ह्हा जनमाथण होण्यासाठी भौगोजलक व लोकसंख्या घटकांची अत्यंत आवश्यकता असते. भौगोजलक 

आजण लोकसंख्ये जशवाय कोणतेही राष्ट्र, राज्य ककवा जजल्ह्हा अजस्तत्वात येऊ शकत नाही. तसेच तेथील भौगोजलक घटकांमध्ये 

हवामान, मृदा, नदी प्रणाली आजण लोकसंख्येमध्ये संख्यात्मक आजण गुणात्मक घटकांचा जवकासावर पररणाम होत असतो.  

हहगोली जजल्ह्याचा भौगोजलक व लोकसंख्येचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधन जवषयाचे महत्त्व अनन्य साधारण असेच आह.े 

सशंोधन पध्दती  
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संशोधन हा इंग्रजी भाषेतील Research या शब्दाचा पयाथयी शब्द आह.े इंग्रजी शब्दकोषापासून ‘संशोधन म्हणज ेकोणत्याही 

ज्ञान शाखेत नवीन तत्त्वे अथवा तथ्ये शोधण्यासाठी आजण जुनी तत्त्वे यांच ेपुन्हा-पुन्हा पररक्षण करण्यासाठी केलेला जचक्रकत्सक 

व पद्धतशीर अभ्यास होय.’ प्रत्येक अध्ययन जवषयात ज्या संकल्ह्पना, जसद्धांत जनष्कषथ स्वीकृत झालेले आहते. त्यांच ेप्रामाण्य 

पुन्हा-पुन्हा तपासून पाहणे ह ेत्या अध्ययन जवषयांच्या अभ्यासकांचे कायथ आह.े जे जसद्धांत जवजभन्न शास्त्रात प्रस्थाजपत झालेले 

आहते. त्याची जवश्वासाहथता तपासून पाहणे हे संशोधकाचे कायथ आह.े संशोधनामुळे मान्य झालेल्ह्या नवीन तथ्यांच्या आधारावर 

प्रस्थाजपत ठरलेल्ह्या जसद्धांतांत काही बदल करण्याची आवश्यकता स्पष्ट   झाली तर अशा जसद्धांताची नव्यान े मांडणी 

करण्यासाठी संशोधनाची गरज पडते. अशा प्रकारे संशोधन हा सतत सत्याचा शोध घेण्याचा एक व्यवजस्थत व संघरटत प्रयत्न 

आह.े प्रस्तुत संशोधनासाठी ऐजतहाजसक, वणथनात्मक, जवश्लेषणात्मक आजण सांजख्यकीय संशोधन पद्धतीचा उपयोग करण्यात 

आला आह.े 

हहगोली जजल्ह्याची एैजतहाजसक पाश्वथभमूी  

 मराठवाडा जवभाग हा राज्य पुनथरचनेच्या पूवी हदै्राबाद संस्थानात होता. परभणी जजल्ह्याचे जवभाजन होऊन १ मे 

१९९९ साली हहगोली जजल्ह्याची जनर्ममती झाली. इ.स. १८०३ साली मराठा-रटप ूसुलतान यांच्यामध्ये युद्ध झाले व इ.स. 

१८५७ मध्ये नागपूरकर भोसले लढाई या भागातील जनतेने जवळून पाजहली आह.े मराठी सेनेन े इंग्रजांशी केलेल्ह्या यशस्वी 

प्रजतकाराची येथील जनता साक्षी आह.े 'हहगोली येथे लष्करी छावणीमुळे हे शहर पूवीपासून हदै्राबाद राज्यात एक महत्त्वाचे 

शहर म्हणून प्रजसद्ध होते.' एकेकाळच्या हहगोलीचे स्वरूप एका कसब्यासारखे होते, तर नसी नामदवे परगण्यात हहगोलीचा 

समावेश होता. पजवत्र असलेल्ह्या कयाधू म्हणज ेआंतरबाय काया धूराणी तसेच आंतरबाय मनाला कायथप्रवण करणारी कयाध ू

नदी ही आजही खळखळ वाहत असून जतच्या तीरावार हे शहर वसलेले आह.े औंढा नागनाथ सारख्या (हहदसु्थानातील १२ 

ज्योर्मतहलगापैकी आठवे ज्योर्मतहलग) तर संत नामदवेाचे जन्मस्थळ नसी नामदवेांमुळे सवथकष दजृष्टकोनातून प्रजसद्धीस असलेला 

भाग म्हणून ओळखला जातो. 

 इ.स.च्या नंतर १५८३ पयंत गोदावरी नदीच्या उत्तरेकडील नांदडे, परभणी जजल्ह्याचा भाग व हहगोली पररसर हा 

जवदभाथचा अजवभाज्या घटक होता. अगस्ती ऋषीच्या आगमनाने या पररसरात आयथ संस्कृजतचा प्रवेश होऊन हहगोली व 

आजुबाजुच्या प्रदशेात आयथ संस्कृतीचा प्रवेश होऊन हहगोली व आजुबाजुच्या प्रदशेात आयथ व अनायथ संस्कृतीचा उदय झाला. 

अनायांनी जशवशक्तीची उपासन त्यावेळीच सुरू केली. याच ेइजतहासात पुराव ेआहते. त ेमथूरा जनपदातून आले होते. हटकर 

समाज ही १२ शतकात नाजशकाडून आले आजण येथेच स्थाजयक झाले. आंध आक्रदवासी तर मुळेच येथील रजहवासी आहते. 

मोगलच्या फौजाना रसद पुरवठा करणारा बंजारा समाज ढोरासमावेत तांड्याचा रठµया मांडून रजहवाशी झाला. तर अनुसूजचत 

जातीमधील त्यावेळेस महार म्हणून संबोजधल्ह्या जाणारे इ.स. पूवी सोमवन, लाडवन, आंधवन आक्रद प्रदशेातून आलेल मुळचे 

नागवंशी येथेच वास्तव्यास आले. १३ व्या शतकात मुसलमान येऊन स्थाजयक झाले. तर जैन, कोमटी, गुजराथी, कच्छी आक्रद 

व्यापारी पेशातील मंडळी येथे मोठ्या प्रमाणात येऊन स्थाजयक झालेली आहे. 

 नृहसहान े जहरण्यकश्यपचा वध गोमतीच्या पररसरातच केला. गोमती नदी ही कयाधूला नरसी नामदवे येथे येऊन 

जमळत.े कयाध ूप्रल्ह्हादाची आई व हहगोली तालुक्यातील मोठी नदी आहे. नरसी येथे जुने नरहसहाचे मंदीर आह.े भागवत 

धमाथची पताका पंजाबपयंत फडकजवणार्या लोककल्ह्याणकारी संत नामदवेाची समाधी, त्यांच ेजन्मस्थान व त्याकाळी ज्या 

घरात त्यांच ेवास्तव्य होते त ेघर आजण संत नामदवे ध्यानस्त बसत होते ती छोटीशी तळ्यासारखी जागा आजही नरसी येथ े

आह.े नाथपंथाचे गुरू गोरखनाथ, गजहनीनाथ व महानुभाव पंथाच्या चिधर स्वामींनी हहगोली व पररसरात भ्रमंती करून 

वास्तव्य केल्ह्याची नोंद आह.े संत नामदवेाचे गुरू श्री जवसोबा खेचर यांच े जन्मस्थान औंढा नागनाथ आह.े भास्कर भट्ट, 

जत्रजविम, हनबराज, राजशेखर आक्रद संतकवी याच पररसरात अजरामर होऊन गेले. संत नामदवेांनी आपल्ह्या भक्तीच्या बळावर 

औंढ्याच्या नागनाथाचे पजिमेकडे मुख करण्यास भाग पाडून व संपूणथ दवेालयच पजिमजभुख केल्ह्याने त्यांच्या संत श्रेष्ठत्वाची 

साक्ष पटण्यासारखी आहे. अशाप्रकारे हहगोली जजल्ह्हा हा संतांची भूमी म्हणून ओळखला जातो. 
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भौगोजलक स्थान व क्षते्रफळ  

 मराठवाडा जवभागातील हहगोली जजल्ह्हा राज्याच्या अगे्नय भागात वसला आहे. हहगोली जजल्ह्याच्या पूवेस यवतमाळ, 

दजक्षणेस नांदडे व परभणी, उत्तरेस वाजशम जजल्ह्यांचा समावेश होतो. हहगोली जजल्ह्हा १९.०५ उत्तर ते २०.५ उत्तर या 

अक्षांशावर आजण ७६.३० पूवथ ते ७७.३० पूवथ या रेखाशांच्या दरम्यान पसरलेला आह.े जजल्ह्याचे क्षेत्रफळ ४८२७ चौ.क्रक.मी. 

असून त ेमहाराष्ट्राच्या क्षेत्रफळाच्या तुलनेत १.६०% एवढे आहे. हहगोली जजल्ह्यात अहजठा पवथताची एक रांग आह.े ही रांग 

हजतूर, हहगोली, औंढा नागनाथ आजण कळमनुरी या तालुक्यात पसरलेली आह.े या रांगेमुळे जजल्ह्याच्या उत्तरेकडे एक पठार 

तयार झाले आह.े या पठाराची समुद्रसपाटीपासून उंची ५०० मी. आह.े माळजहवरा पररसरामध्ये ती ५९८ मी. पयंत उंच आहे. 

वसमत पररसरात ती काही रठकाणी ४०० मी. पयंत खाली आली आह.े जजल्ह्हा दख्खन पठारावरील महाराष्ट्राच्या पूवथ 

भागातील उपजवभागाचा भाग आह.े जजल्ह्याचा भाग गोदावरी खोर्यात येत असला तरी पैनगंगा खोर्यातील कयाधू, पूणाथ या 

उपखोर्या समावेश होतो. जजल्ह्याच्या सवथ भागास डेक्कन टॅ्रप या नावाने ओळखल ेजाणारे बेसॉल्ह्ट खडकाचे आडव ेपसरलेले थर 

क्रदसतात. महत्त्वपूणथ मानले जाणारे खजनजे क्रदसून येत नाहीत. जजल्ह्यात एकूण ५ तालुक्याचा समावेश आहे. 

हवामान  

 हहगोली जजल्ह्यांच ेहवामान सवथसाधारणपणे उष्ण व कोरडे आहे. पावसाळ्यात ते उष्ण व दमट असते. जून पासून 

सुरू होऊन सप्टेंबरच्या अखेरीस संपणार्या पावसाळ्याव्यजतररक्त इतर काळात जजल्ह्यातील हवामान मुख्यत: कोरडे असते. 

जजल्ह्याचे सरासरी पजथन्यमान ८२४.३९ जम.जम. असून २०१३ यावषी ११२१.८९ जम.जम. इतका पाऊस झाला आहे. हा प्रदशे 

उष्णकटीबंधात येत असल्ह्यामुळे उन्हाळ्यात कडक असतो. मे मजहन्यात सवाथजधक तापमानाची नोंद होते. जजल्ह्यात जडसेंबर ते 

फेब्रुवारीपयंत जहवाळा असून माचथ त ेमे पयंत उन्हाळा असतो. मे मजहन्यात कमाल तापमान ४५ सेजल्ह्सअस तर जानेवारी 

मजहन्यात क्रकमान १२.६ सेजल्ह्सअस नोंदले जाते. 

नदी प्रणाली 

 जजल्ह्यातून कयाधू, पूणाथ आजण पैनगंगा या नद्या वाहतात. पैनगंगा नदी अहजठा डोंगरातून बुलढाणा शहराच्या 

पजिमेला उगम पावते. पैनगंगा नदी सेनगाव तालुक्यात जजल्ह्याला स्पशथ करून यवतमाळ जजल्ह्याकडे वाहत जाते. नागमोडी 

वळण ह ेया नदीचे वैजशष्ये आह.े याच नदीवर इसापूर धरणाची जनर्ममती करण्यात आली आह.े कयाध ूही पैनगंगेची मुख्य 

उपनदी आह.े जजल्ह्यासाठी ही जीवन वाजहनी आह.े ररसोड जवळच्या डोंगरातून उगम पावली आह.े जजल्ह्यातील ५०.५० 

क्रक.मी. एवढी नदीची लांबी आह.े कयाध ूही हगंामी आह.े उन्हाळ्यात कोरडी असत.े याच नदीवर सापळी धरण बांधणे चालू 

आह.े पूणाथ नदी जजल्ह्यातून वाहते. जहचा उगम अहजठाच्या डोंगर रांगात झाला आह.े ही नदी जालना जजल्ह्यातून हहगोली 

जजल्ह्यात प्रवेश करते. १०० क्रक.मी. अंतरावर जसद्धशे्वर धरण बांधले आह.े पूणाथ नदीवर बांधण्यात आलेला पूणाथ (येलधरी) 

प्रकल्ह्प हा मराठवाड्यातील पजहला जलहसचन व जलजवद्युत प्रकल्ह्प आह.े पैनगंगा खोर्यातील बराचसा भाग शेताखाली आह.े 

पजथन्यमान 

 हहगोली जजल्ह्हा हा खात्रीचा पाऊस पडणार्या प्रदशेात समाजवष्ठ आह.े अजलकडीलच्या काळात जनू ते जडसेंबर या 

कालावधीत नैऋत्य मान्सून वार्यापासून ८२४.३९ जम.जम. पाऊस पडतो. याजशवाय ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर अखेरपयंत ईशान्य 

मान्सून वार्यापासून सवथसाधारणपणे १०२ जम.जम. पाऊस पडतो. जजल्ह्यात सवथ भागात सारखा पाऊस पडत नाही. 

पजिमेकडून पूवेकडे पावसाचे प्रमाण वाढत जाते. 

मृदा  

 हहगोली जजल्ह्यांचा समावेश बेसॉल्ह्टीक खडकजन्य भू-प्रदशेात होतो. जजल्ह्यातील जमीन चूनखडी, मॅगे्नजशअम, लोह, 

अल्ह्कली अशा पोषक द्रव्यांनी भरलेली आह.े जजल्ह्यात मातीमध्य ेवेगवेगळ्या भागात थोडी तफावत आढळते. खडकळ, माध्यम, 

काळी आजण चोपणी अस ेप्रकार अजस्तत्वा आहते. खरबड जमीन डोंबर उतारावर असल्ह्यामुळे पाण्याचा जनचरा लवकर होतो. 
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सखल भागात मध्यम व काळी माती आहे. ती ओलावा धरते. त्यामुळे ती सुपीक आह.े ओढ्याच्या काठी चोपणी जमीन आह.े 

तीची लवकर धूप होते. या रठकाणी मृदसंधारणाच्या कामाला बराच वाव आह.े 

लोकसंख्या  

 सन २०११ च्या जनगणनेनुसार हहगोली जजल्ह्याची लोकसंख्या ११,७७,३४५ इतकी आहे. त्यापैकी ६,०६,२९४ 

पुरुष तर ५,७१,०५१ जस्त्रया आहेत. एकूण लोकसंख्येची टके्कवारी अनुिमे ५१.४९ व ४८.५० एवढी आह.े 

सारणी ि. १ 

हहगोली जजल्ह्यातील तालुकाजनहाय लोकसंख्येची टके्कवारीचा तक्ता 

अ. ि. तालुके लोकसंख्या टके्कवारीमध्ये 

१ हहगोली २२.८९% 

२ कळमनूरी १९.६७% 

३ वसमत २४.७१% 

४ सेनगाव १७.३४% 

५ औंढा नागनाथ १५.३९% 

 एकूण १००.००% 

 वरील तक्ता व स्तंभालेखावरून तालुकाजनहाय लोकसंख्येचा जवचार करता अस े जनदशथनास येते की, सवाथत जास्त 

लोकसंख्या २४.७१% वसमत तालुक्यात वसलेली आह.े तर सवाथत कमी लोकसंख्या १५.३९% औंढा नागनाथ तालुक्यात 

वसलेली आह.े हहगोली जजल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ८४.८१% लोक ग्रामीण भागात राहतात तर १५.१९% लोक शहरी 

भागात रहातात.  

तालुकाजनहाय लोकसंख्येची घनता  

'दर चौरस क्रकलोजमटरमध्ये वास्तव्य करणार्या लोकांची संख्या म्हणज े लोकसंख्येची घनता होय.' हहगोली जजल्ह्यातील 

तालुकाजनहाय लोकसंख्येची घनता पुढील सारणीत दशथजवलेली आह.े 

सारणी ि.२ 

हहगोली जजल्ह्यातील तालुका जनहाय लोकसंख्येची घनतेचे तक्ता 

अ. ि. तालुके लोकसंख्येची घनता 

१ हहगोली १८१ 

२ सेनगाव  १९३ 

३ औंढा नागनाथ  २१६ 

४ कळमनूरी २२२ 

५ वसमत २४३ 

 एकूण २११  

वरील तक्ता व वतुथळावरून असे स्पष्ट होते की, हहगोली जजल्ह्याची लोकसंख्येची घनता २४४ एवढी आहे. तालुकाजनहाय 

वसमत तालुक्याची लोकसंख्येची घनता २४३ सवाथजधक आह.े तर सवाथत कमी लोकसंख्येची घनता १८१ सेनगाव तालुक्याची 

आह.े 

जनष्कषथ :- 

1. हहगोली जजल्ह्यातील भौगोजलक घटकांचा अभ्यास केल्ह्यानंतर तेथील हवामान उष्ण व कोरडे स्वरूपाचे असून रेगुर व 

काही प्रमाणात चुनखडी प्रकारची मृदा क्रदसून येते. 

2. कयाधू आजण पूणाथ नदीच्या पात्रामुळे हहगोली जजल्ह्यातील बहुतांष भागात हसचन क्षेत्राचा जवकास होण्यास मदत झाली 

आह.े 
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3. जनू ते जडसेंबर या कालावधीत नैऋत्य मान्सून वार्यापासून ८२४.३९ जम.जम. तर ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर अखेरपयंत 

ईशान्य मान्सून वार्यापासून सवथसाधारणपणे १०२ जम.जम. पाऊस जजल्ह्यात पडतो. 

4. नामदवेाची जन्मस्थान, नाथपंथाच ेगुरू गोरखनाथ, गजहनीनाथ व महानुभाव पंथाच्या चिधर स्वामी, संत नामदवेाचे गुरू 

श्री जवसोबा खेचर, भास्कर भट्ट, जत्रजविम, हनबराज, राजशेखर आक्रद संतकवी व महात्म्याचा वारसा जजल्ह्याला लाभलेला 

क्रदसून येतो. 

5. हहगोली जजल्ह्याची लोकसंख्येची घनता २४४ एवढी असून वसमत तालुक्याची लोकसंख्येची घनता २४३ सवाथजधक आह.े 

तर सवाथत कमी १८१ सेनगाव तालुक्याची आहे. 

6. सवाथत जास्त लोकसंख्या २४.७१% वसमत तालुक्यात आह े तर सवाथत कमी लोकसंख्या १५.३९% औंढा नागनाथ 

तालुक्यात आह.े 
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5. www.wikipedia.org 
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