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शेतकरी उठाव 

• शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थथती सुधयिण्ययसयठी सिकयिने कयहीच उपय् ् ोजनय केल्यय नयहीत. त्ययमुळे शेतकिीवर्यित 

सिकयिबद्दल असांतोष पसिलय. हय असांतोष बांडयच्यय स्वरूपयत बयहेि पडू लयर्लय. 

• सिकयिने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थथती सुधयिण्ययसयठी कोणतेही उपय् केले नयहीत. परिणयमी शेतकऱ्यांमधे्य 

सिकयिबद्दल असांतोष पसिलय. हय असांतोष बांडयच्यय स्वरूपयत बयहेि ्ेऊ लयर्लय. 

• ्य सांघषयांमधे्य, शेतकिी मुख्य शक्ती म्हणून उद्यस आले, त्ययांच्यय स्वतः च्यय मयर्ण्ययांसयठी थेट लढत होते. 

शेतकरी चळवळीची कारणे 

खयली र्दलेल्यय सयिणी मधे्य शेतकिी उठयवयची कयिणे र्दलेली आहेत 

शेतकरी चळवळीची कारणे 

शेतकऱ्यांवि अत्ययचयि 

• शेतकऱ ् यांनय जयस्त भयडे, बेकय्देशीि आकयिणी, मनमयनीने बेदखल किणे आर्ण 

जमीन न र्मळयलेल्यय मजुिीचय त्रयस सहन कियवय लयर्लय. 

• शयसनयने मोठ्यय प्रमयणयवि जमीन महसूल आकयिलय. 

भयिती् उद्योर्यांनय मोठ्यय 

प्रमयणयत नुकसयन 

• र्िर्टश आर्थिक धोिणयांमुळे पयिांपयरिक हस्तकलय आर्ण इति लघु उद्योर्यांचय नयश 

झयलय,  

• ज्ययमुळे मयलकी बदलली रे्ली आर्ण शेतजर्मनीवि जयस्त भयि पडलय,  

• मोठ्यय प्रमयणयवि कजि आर्ण शेतकिी र्िीब झयले. 

प्रर्तकूल धोिणे 

• र्िर्टश सिकयिची आर्थिक धोिणे जमीनदयि आर्ण सयवकयियांच्यय सांिक्षणयसयठी 

वयपिली रे्ली आर्ण शेतकऱ्यांचे शोषण केले.  

• शेतकिी अनेक प्रसांर्ी ्य अन्यय्यर्विोधयत उठयव कित होते. 

इंडिगो (नीळ)बंि (1859-62): 

• नफय वयढवण्ययसयठी, ्ुिोर्प्न बयर्य्तदयियांनी शेतकऱ्यांनय अन्न र्पकयांऐवजी इां र्डर्ो लयर्वड किण्ययस प्रवृत्त केले. 

• शेतकिी असमयधयनी इां र्डर्ो र्पकवत होते कयिण: 

• वयढत्यय इां र्डर्ोसयठी कमी र्कां मती देण्ययत आल्यय. 

• इांर्डर्ो फय्देशीि नव्हतय. 

• नील लयवणीमुळे जर्मनीची सुपीकतय कमी होते. 

• व्ययपयिी आर्ण मध्यथथ ्यांच्यय हयतून शेतकऱ्यांचे नुकसयन झयले. परिणयमी, त्ययांनी बांर्यलमधे्य नीलची लयर्वड न 

किण्ययची चळवळ सुरू केली. 
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• त्ययांनय पे्रस आर्ण र्मशनऱ्यांनी पयर्ठां बय र्दलय. 

• बांर्यली पत्रकयि हिीशचांद्र मुखजी ्यांनी त्ययांच्यय ‘द र्हांदू पॅर्टि ्ट’ ्य वृत्तपत्रयत बांर्यलच्यय शेतकऱ्यांच्यय दुदिशेचे वणिन 

केले. 

• दीनबांधू र्मत्रय, बांर्यली लेखक आर्ण नयटककयि, ्यांनी त्ययांच्यय ‘र्नल दपिण’ ्य नयटकयत, भयिती् शेतकऱ्यांशी 

नीलमणी ांनी केलेल्यय वयर्णुकीचे र्चत्रण केले. हे प्रथम 1860 मधे्य प्रकयर्शत झयले. 

• त्ययांच्यय नयटकयने एक प्रचांड वयद र्नमयिण केलय ज्ययवि नांति भयिती्यांमधे्य आांदोलन र्न ा्ंर्त्रत किण्ययसयठी ईस्ट इां र्ड्य 

कां पनीने बांदी घयतली. 

• सिकयिने इां र्डर्ो कर्मशन नेमले आर्ण नोव्हेंबि 1860 मधे्य एक आदेश जयिी केलय, ज्ययमधे्य सूर्चत केले रे्ले की 

ि्तलय इां र्डर्ोची लयर्वड किण्ययस भयर् पयडणे बेकय्देशीि आहे. ्यमुळे शेतकऱ्यांचय र्वज् झयलय. 

पबना चळवळ (1870 -80 ) 

• पूवि बांर्यलच्यय मोठ्यय भयर्यांमधे्य, जमीनदयियांनी जबिदस्तीने भयडे आर्ण जमीन कि र्ोळय केले, जे अनेकदय र्िीब 

शेतकऱ्यांसयठी वयढवले रे्ले. 

• मे 1873 मधे्य, पबनय र्जल्ह्ययच्यय ्ुसूफशयही पिर्णय, पयटणय (पूवि बांर्यल) मधे्य एक कृषी लीर्ची थथयपनय झयली. 

• भयडे सांप आ्ोर्जत केले रे्ले, र्नधी र्ोळय किण्ययत आलय आर्ण सांघषि सांपूणि पटनय आर्ण पूवि बांर्यलच्यय इति 

र्जल्ह्ययांमधे्य पसिलय. 

• सांघषि प्रयमुख्ययने कय्देशीि प्रर्तकयि आर्ण थोडयसय र्हांसयचयि होतय. 

• 1885 च्यय बांर्यल टेनेन्सी कय्द्ययद्वयिे सिकयिने अर्धकयि वयढवले तेव्हय असांतोष 1885 मधे्य कमी झयलय  

• बांर्कमचांद्र चॅटजी, आि.सी. दत्त आर्ण इां र्ड्न असोर्सएशन सुिेंद्रनयथ बॅनजी ्यांच्यय नेतृत्वयखयली लढलय रे्लय. 

दख्खनचा उठाव  (1875) 

• 19 व्यय शतकयच्यय उत्तियधयित महयियष्ट्ि यतील एक महत्त्वपूणि जन उठयव. ्य घटनेलय ‘दख्खन उठयव’ असेही म्हणतयत. 

हय उठयव प्रयमुख्ययने सयवकयियांर्वरुद्ध होतय.  

• महयियष्ट्ि यत र्िर्टश ियजवट प्रथथयर्पत झयल्ययपयसून ्य उठयवयची पयर्श्िभूमी त्यि झयली आहे.  

• मुांबई प्रयांतयचे ियज्यपयल मयउांट सु्टअटि एस्िन्स्टन (1779-1859) ्यांनी अनेक प्रशयसकी् आर्ण महसूल बदल केले.  

• ्यत जमीन महसूल व्यवथथेतील बदल लक्षणी् होतय. 1828 मधे्य, िॉबटि कीथ र्प्रांर्ल ्यांनी ि्ोतवयिी पद्धतीची 

ओळख करून र्दली.  

• र्प्रांर्ल उप्ोर्र्तयवयदी तत्त्वज्ञयनयने प्रभयर्वत झयले होते. 

•  ि्ोतवयिी पद्धतीचय पर्हलय परिणयम शेतकिी-कजिदयि सांबांधयवि झयलय. 

• 1874 मधे्य, ि्तेने सयवकयियांच्यय र्विोधयत सयमयर्जक बर्हष्कयि चळवळ आ्ोर्जत केली. त्ययांनी सयवकयियांच्यय 

दुकयनयतून खिेदी किण्ययस आर्ण त्ययांच्यय शेतयत लयर्वडीस नकयि र्दलय. 

• 2 मे 1875 िोजी सुपे ्ेथील शेतकऱ्यांनी उठयव केलय. मयिवयडी-रु्जि सयवकयियांवि हल्लय केलय. नांति ते पुणे, 

अहमदनर्ि, सयतयिय, सोलयपूि, ित्नयर्र्िी आर्ण अहमदयबयद र्जल्ह्ययत पसिले. 15 जून 1875 िोजी भीमयथडीजवळील 
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मुांढळी र्यवयत शेतकऱ्यांनी बांड केले. त्ययत त्ययांनी सयवकयियांवि हल्लय केलय, मयलमत्तय लुटली, तयिण जयळले आर्ण 

कयही सयवकयियांची हत्यय केली. हय उठयव सुमयिे 2 मर्हने चयललय. 

• हे आांदोलन दडपण्ययत सिकयिलय ्श आले. सयमांजस्यपूणि उपय् म्हणून, डेक्कन कृषक मदत कय्दय 1879 मधे्य 

मांजूि झयलय. 

शेतकरी चळवळीचें महत्त्व 

खयली र्दलेल्यय सयिणीमधे्य शेतकिी चळवळीचे महत्त्व देण्ययत आलेले आहे 

शेतकरी चळवळीचें महत्त्व 

भयिती्यांमधे्य जयर्रूकतय 

• जिी हे र्वद्रोह र्िटीश ियजवटीलय भयितयतून उखडून टयकण्ययच्यय उदे्दशयने 

नसले तिी त्ययांनी भयिती्यांमधे्य जयरृ्ती र्नमयिण केली. 

• शेतकऱ ् यांनी त्ययांच्यय कय्देशीि हक्कयांबद्दल प्रबळ जयर्रूकतय र्नमयिण 

केली आर्ण त्ययांनय न्यय्यल्यत आर्ण बयहेिही ठयमपणे सयांर्र्तले. 

इति र्वद्रोहयांनय पे्ररित केले 

• त्ययांनय शोषण आर्ण दडपशयहीर्वरुद्ध सांघर्टत होण्ययची आर्ण लढण्ययची 

र्िज वयटली. 

• ्य र्वद्रोहयांनी पांजयबमधील शीख ्ुदे्ध आर्ण शेवटी 1857 च्यय र्वद्रोह 

्यसयिख्यय इति र्वर्वध उठयवयांसयठी मैदयन त्यि केले. 

शेतकऱ्यांमधे्य एकतय 

• शेतकिी वर्यितील भेदभयव न केल्ययमुळे आर्ण सयम्रयज्यवयदर्विोधी 

सांघषयिच्यय सविसमयवेशक स्वरूपयमुळे, शेतकिी चळवळ भूर्महीन 

मजुियांसह शेतकिी वर्यितील सवि घटकयांनय एकत्र किण्ययस सक्षम होती 

शेतकऱ्यांचे आवयज ऐकले रे्ले 

• शेतकऱ्यांनी त्ययांच्यय स्वतः च्यय मयर्ण्ययांसयठी थेट लढय र्दल्ययने त्ययांचे आवयज 

ऐकले रे्ले. 

• नील बांड, बयिडोली सत्ययग्रह, पबनय आांदोलन आर्ण दख्खन दांर्ली ांमधे्य 

शेतकऱ्यांच्यय मयर्ण्ययांनय प्रर्तसयद र्मळयलय. 

• असहकयि आांदोलनयदिम्ययन शेतकऱ्यांच्यय मयर्ण्यय ऐकण्ययसयठी र्वर्वध 

र्कसयन सभेची र्नर्मिती किण्ययत आली होती.  

ियष्ट्ि वयदयची वयढ 

• अर्हांसेच्यय र्वचयिसिणीने चळवळीत सहभयर्ी झयलेल्यय शेतकऱ्यांनय खूप 

बळ र्दले होते. 

• ियष्ट्ि वयदयच्यय वयढीसयठीही ्य चळवळीने ्ोर्दयन र्दले. 

स्वयतांत्र्योत्ति सुधयिणयांनय प्रोत्सयहन: • ्य चळवळी ांनी स्वयतांत्र्योत्ति कृषी सुधयिणयांसयठी वयतयविण त्यि केले, 

उदयहिणयथि, ‘जमीनदयिी िद्द किणे. 

• त्ययांनी जर्मनीच्यय वर्यिची शक्ती कमी केली, अशय प्रकयिे कृषी सांिचनेच्यय 

बदलयमधे्य भि पडली. 
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