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1857 चा उठाव 

• ब्रिटीश राजवटीब्रवरुद्ध 1857-58 दरम्यान 1857 चा उठाव हा भारतात मोठा उठाव होता.  

• 1857 च्या भारतीय ब्रवद्रोहाच्या रूपात प्रचब्रित ब्रिब्रटश राजवटीब्रवरूद्ध असंतोषाच्या तीव्र उदे्रकांपैकी हे एक मानिे 

जाते. 

• याची सुरुवात ब्रिब्रटश ईस्ट इंब्रिया कंपनीच्या सैन्याच्या ब्रसपाहीचं्या बंिखोरीच्या रूपात झािी पण अखेरीस िोकांचा 

सहभाग सुरब्रित झािा. 

• 1757 ते 1856 हे वषष भारतातीि इंग्रजी सते्तच्या वाढीचा काळ होता.  

• 1856 पयंत, जवळजवळ संपूणष भारत ब्रिब्रटश राजवटीखािी होता.  

• 1857 मधे्य भारतात ब्रिब्रटशांब्रवरुद्ध मोठा सशस्त्र उठाव झािा. यािा 'राष्ट्र ीय उठाव' असे म्हणतात. 

• िोकांचा सहभाग मोठा असिा तरी त्ांचा स्वभाव आब्रण पररणाम स्थाब्रनक होते आब्रण हे उठाव एकमेकांपासून खूप 

ब्रभन्न होते. 

1857 च्या उठावाची कारणे 

खािी ब्रदिेल्या सारणी मधे्य अठराशे सत्तावन च्या उठावाचे संबंब्रित कोणकोणती कारणं होती यांचा समावेश केिेिा आहे. 

1857 च्या उठावाची कारणे 

राजकीय कारणे 

• कंपनीचे साम्राज्यवादी िोरण 

• िॉिष वेिेस्ली तैनाती फौज िोरण 

• संस्थांचे ब्रविीनीकरण आब्रण अब्रिग्रहण (खािसा) िोरण 

• पदव्या आब्रण पेन्शन रद्द 

• पगार, बब्रिसे आब्रण जहाब्रगरी जप्त करणे 

आब्रथषक कारणे 

• अतं्त अिोकब्रप्रय महसूि सेटिमेंट 

• जबरदस्त कर - शेतकऱयांना सावकारांकिून व्याजदराने कजाषसाठी 

जाण्यास कारणीभूत आहे 

• ब्रिटीश िोरणाने भारतीय हस्तकिांना परावृत्त केिे जे आिुब्रनक 

उद्योगांच्या ब्रवकासासह नव्हते 

• ब्रिब्रटशांकिून जास्त हस्तिेप: जमीनदारांसाठी स्स्थती गमावणे 

सामाब्रजक – सांसृ्कब्रतक- िाब्रमषक 

कारणे 

• मूळ भारतीयांबद्दि वांब्रशक भेदभाव (व्हाईट मॅन्स बिषनचा ब्रसद्धांत) 

• ब्रिश्चन ब्रमशनऱ यांद्वारे िाब्रमषक प्रचार 

• सतीचे उनू्मिन, ब्रविवा-पुनब्रवषवाह कायदा आब्रण स्स्त्रयांच्या 

ब्रशिणासारख्या सुिारणांना पारंपररक भारतीय समाजात हस्तिेप म्हणून 

पाब्रहिे गेिे. 

• मब्रशदी, मंब्रदरे इत्ादीवंर कर िावणे. 

िष्करी कारणे 

• ब्रहंदी ब्रशपायावर ब्रनबंि 

• िष्करातीि उच्च पदांची पदे भारतीय सैब्रनकांना देण्यात आिेिी नाहीत. 

• ब्रहंदी सैब्रनकांना अतं्त अपमानास्पद वागणूक देण्यात आिी 
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1857 च्या उठावाची कारणे 

• ब्रहंदी सैब्रनकांना गंि  आब्रण दाढी करण्यास भाग पाििे. 

तात्काब्रिक कारण 

• इनब्रफल्ड बंदुका व चरबीयूक्त काितूसे 

• ग्रीस केिेल्या काितुसांच्या घटनेमुळे 1857 चा बंि अखेरीस उफाळून 

आिा. 

• एक अफवा पसरिी की नवीन एनब्रफल्ड रायफल्सची काितुसे गाय 

आब्रण िुकरांच्या चरबीने ब्रचकटिेिी होती. 

• या रायफिी िोि करण्यापूवी ब्रशपायांना काितुसेवरीि कागद चावावे 

िागिे. 

• ब्रहंदू आब्रण मुस्स्लम ब्रसपायांनी त्ांचा वापर करण्यास नकार ब्रदिा. 

1857 च्या उठावाशी संबंधित महत्त्वाच्या नेत्ांची आधण धवद्रोहाचे दमन यादी 

1857 चे बंि एक वषाषपेिा जास्त काळ ब्रटकिे. 1858 च्या मध्यात ते दिपिे गेिे. 

8 जुिै 1858 रोजी मेरठ येथे उदे्रक झाल्यानंतर चौदा मब्रहन्यांनी, शेवटी िॉिष कॅब्रनंगने शांततेची घोषणा केिी. 

धवद्रोहाची धठकाणे भारतीय नेते धिधिश अधिकारी  

ब्रदल्ली बहादूर शाह दुसरा जॉन ब्रनकोिसन 

िखनौ बेगम हजरत महि हेन्री िॉरेन्स 

कानपूर नाना साहेब सर कॉब्रिन कॅम्पबेि 

झाशी आब्रण ग्वाले्हर िक्ष्मीबाई आब्रण तात्ा टोपे जनरि ह्यू रोज 

बरेिी खान बहादूर खान सर कॉब्रिन कॅम्पबेि 

अिाहाबाद आब्रण बनारस मौिवी ब्रियाकत अिी कनषि वने्सि 

ब्रबहार कंुवर ब्रसंग ब्रवल्यम टेिर 

1857 च्या उठावाच्या अपयशाची कारणे 

बऱयाच कारणांमुळे ब्रिब्रटशांना देशातून हाकिण्यात अखेरीस बंि यशस्वी झािे नाही. खािी ब्रदिेल्या सारणी मधे्य उठाव 

अपयशी झाल्याची कारणे ब्रदिेिी आहेत.  
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1857 च्या उठावाच्या अपयशाची कारणे 

मयाषब्रदत उठाव 

• जरी बंि बऱयापैकी व्यापक होते, परंतु देशाचा एक मोठा भाग त्ावर अप्रभाब्रवत राब्रहिा.  

• ब्रवद्रोह प्रामुख्याने दोआब प्रदेशापुरता मयाषब्रदत होता. ब्रसंि, राजपुताना, काश्मीर, पंजाबचा 

बहुतेक भाग.  

• हैदराबाद, मै्हसूर, त्रावणकोर, आब्रण काश्मीर, तसेच राजपूतानाच्या छोट्या राज्यांनी बंिात 

सामीि झािे नाही.  

• दब्रिणेकिीि प्रांतांनी त्ात भाग घेतिा नाही. 

प्रभावी नेतृत्व नाही 

• बंिखोरांना प्रभावी नेत्ाचा अभाव होता.  

• नाना साहेब, तात्ा टोपे आब्रण राणी िक्ष्मीबाई हे शूर नेते असिे तरी ते चळवळीिा प्रभावी 

नेतृत्व देऊ शकिे नाहीत. 

मयाषब्रदत संसािने 
• बंिखोरांकिे मनुष्यबळ आब्रण पैशाच्या बाबतीत संसािनांचा अभाव होता.  

• दुसरीकिे, इंग्रजांना भारतात मनुष्यबळ, पैसा आब्रण शस्त्रांचा सतत पुरवठा होत असे. 

मध्यमवगाषचा सहभाग 

नाही 

• इंग्रज सुब्रशब्रित मध्यमवगष, बंगािचे श्रीमंत व्यापारी, व्यापारी आब्रण जमीदंारांनी ब्रिब्रटशांना 

बंि दिपण्यास मदत केिी. 

1857 च्या उठावाचे पररणाम 

खािी ब्रदिेल्या सारणी मधे्य 1857 च्या उठावानंतर भारतात कोणकोणते बदि झािे आब्रण पररणाम झािे याची माब्रहती 

देण्यात आिेिी आहे. 

1857 च्या उठावाचे पररणाम 

कंपनीच्या ब्रनयमाचा अंत 
• 1857 चा महान उठाव हा आिुब्रनक भारताच्या इब्रतहासातीि एक महत्त्वाचा टप्पा होता.  

• या ब्रवद्रोहाने भारतातीि ईस्ट इंब्रिया कंपनीच्या राजवटीचा शेवट झािा. 

ब्रिटीश राजवटीचा थेट 

शासन 

• भारत आता ब्रिटीश राजवटीच्या थेट अब्रिपत्ाखािी आिा.  

• 1 नोव्हेंबर 1858 रोजी राणीच्या नावाने जारी केिेल्या घोषणेमधे्य अिाहाबादमिीि 

• दरबारात िॉिष कॅब्रनंगने याची घोषणा केिी.  

• भारतीय प्रशासन राणी स्व्हक्टोररयाच्या ताब्यात गेिे, ज्याचा अथष ब्रिब्रटश संसद होता.  

• देशाचे प्रशासन आब्रण प्रशासन हाताळण्यासाठी भारतीय कायाषिय तयार केिे गेिे. 
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1857 च्या उठावाचे पररणाम 

िाब्रमषक सब्रहषु्णता 
• भारताच्या रीब्रतररवाज आब्रण परंपरेकिे योग्य िि ब्रदिे जाईि.हे आश्वासन देण्यात 

आिे होते 

प्रशासकीय बदि 

• गव्हनषर जनरिच्या कायाषियाची जागा व्हाईसरॉयने घेतिी.  

• भारतीय राज्यकत्ांचे अब्रिकार मान्य केिे गेिे.  

• खािसा ब्रसद्धांत रद्द करण्यात आिा.  

• कायदेशीर वारस म्हणून पुत्र दत्तक घेण्याचा अब्रिकार स्वीकारिा गेिा. 

िष्करी पुनरषचना 

• ब्रिटीश अब्रिकाऱयांचे भारतीय सैब्रनकांशी प्रमाण वाढिे पण शस्त्रासे्त्र इंग्रजांच्या हातात 

राब्रहिी. 

• बंगाि सैन्याचे वचषस्व संपवण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आिी होती. 
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