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भारतातील आदिवासी उठाव 
भारतातील आदिवासी उठाव समकालीन ओररसा प्रिेशातील आदिवासी लोकसंख्या ही दिदिश वसाहतीचं्या जुलमी 

राजविीदवरुद्ध उठाव करणाऱ्या या गिांपैकी पदहली मानली जाते.   

दवदवध आदिवासी गिांनी व्यापलेल्या भौगोदलक के्षत्राच्या आधारावर, या उठावांचे पुढील िोन वगाांमधे्य दवभाजन केले आहे: 

(अ) सरहदे्दतर जमातीनंी केलेले उठाव (Uprisings by Non-Frontier Tribes) 

(ब) सरहद्दीवरील जमातीचें उठाव (Uprisings by Frontier Tribes) 

कारणे  

• शोषक जमीन महसूल धोरणे आदण आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या भागात बाहेरील गैर-आदिवासी लोकसंखे्यद्वारे 

जंगलातील जदमनीवर शेती आदण वृक्षारोपण दियाकलापांचा दवस्तार. 

• असंख्य दिश्चन दमशनऱ्यांच्या कायाांकडे संशयाने आदण आदिवासी लोकसंखे्यच्या सामादजक-आदथिक चालीरीतीमंधे्य 

हस्तके्षप म्हणून पादहले जात होते. 

• रेले्वच्या दवस्तारासारख्या मोठ्या बांधकाम प्रकल्ांसाठी लाकडाची मागणी वाढल्यामुळे दवदवध वन कायिे मंजूर 

करण्यात आले ज्यामुळे आदिवासी भागातील वनजदमनीवंर संपूणि सरकारी मके्तिारी प्रस्थादपत झाली. 

• ईशाने्यकडील आदिवासी गिांनी केलेले उठाव हे सहसा बाहेरच्या (दडकू), जमीनिार आदण राज्यकर्त्ाांदवरुद्ध च्या 

प्रदतदिया होर्त्ा, दिदिश प्रशासनाने र्त्ांना दिलेला पादठंबा. 

• खासगी मालमते्तची कल्ना अंतभूित झाल्यामुळे आता जमीन खरेिी, दविी दकंवा गहाण ठेवली जाऊ शकते ज्यामुळे 

आदिवासीनंी जमीन गमावली. 

(अ) सरहदे्दतर जमाती ींनी केलेले उठाव (Uprisings by Non-Frontier Tribes) 

वरे्ष उठाव उठावाशी सींबींदित तथ्य 

1778 पहररयास बंड स्थळ: राजमहल दहल्स 

नेतृत्व: माशिल पहाररया 

कारण: र्त्ांच्या जदमनीवंर दिदिशांच्या दवस्तारादवरुद्ध 

1776 चुआर उठाव दठकाण: बंगाल 

नेतृत्व: चुआर आदिवासी आदिवासी 

कारण: दिदिशांचे आदथिक खाजगीकरण 

1831 कोल उठाव दठकाण: छोिानागपूर 

नेतृत्व : बुद्धो भगत 

कारण: दििीश राजविीचा दवस्तार आदण जमीन हस्तांतरण 

1827-1831 हो आदण मंुडा 

उठाव 

दठकाण: दसंहभूम आदण छोिानागपूर 

नेतृत्व: राजा परहत आदण इतर 

कारण: दिदिश दवस्तार आदण महसूल धोरण 

1890s-

1900s 

मंुडा नंतर 

आदण 

उलुगुलान 

उठाव 

दठकाण: रांची आदण छोिानागपूर 

नेतृत्व: दबरसा मंुडा 

कारण: सरंजामशाही आदण जमीनिारी व्यवस्थेदवरुद्ध आदण सावकारांकडून होणारे 

शोषण, वनके्षत्रावरील र्त्ांचा हक्क नाकारणे. 

1855-56 संथाल दवद्रोह दठकाण: दबहार 

नेतृत्व: दसडो आदण कान्हू 

कारणे: 
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सरंजामशाही आदण जमीनिारी व्यवस्था आदण सावकारांकडून होणाऱ्या शोषणादवरुद्ध. 

ते नंतर दििीशदवरोधी ठरले आदण िडपले गेले. 

असंख्य आदिवासी उठावांपैकी संथाल उठाव हा सवाित उले्लखनीय होता. 1793 मधे्य 

बंगालमधे्य कायमस्वरूपी सेिलमेंि सुरू झाली तेव्हा संथालांना मजुरी दकंवा भाडेमुक्त 

जमीन िेण्याचे वचन िेऊन मजूर म्हणून कामावर ठेवले गेले. तथादप, र्त्ांना इचे्छनुसार 

शोषण करून कृषी सर्ि  बनण्यास भाग पाडले गेले. 

1837-56 कंध उठाव दठकाण: तादमळनाडू ते बंगाल 

नेतृत्व: चि दबसोई 

कारण: आदिवासी चालीरीतीमंधे्य हस्तके्षप आदण नवीन कर लािणे. 

1860s नाईकिा 

आंिोलन 

दठकाण: एम.पी. आदण गुजरात 

कारणः  दििीश आदण जाती दहंिंूच्या दवरोधात. 

1870s खरवार 

बंडखोरी 

दठकाण: दबहार 

कारण: महसूल सेिलमेंि दियाकलापांच्या दवरोधात. 

1817-19 & 

1913 

दभल्ल बंड स्थळ: पदश्चम घािाचे प्रिेश 

कारण: कंपनीच्या दनयमादवरुद्ध आदण दभलराज तयार करणे. 

1967-

68;1891-

93 

भूयान आदण 

जुआंग बंड 

दठकाण: खोझंार, ओररसा 

नेतृत्व: रत्ना नायक आदण धरणी धर नायक 

कारण: संलग्नीकरणाचे धोरण 

1880s कोया दवद्रोह दठकाण: आंध्र प्रिेशातील गोिावरी प्रिेश 

नेता: राजा अनंतय्यार 

कारण: सरंजामशाही आदण जमीनिारी व्यवस्थेदवरुद्ध आदण सावकारांकडून होणारे 

शोषण, वनके्षत्रावरील र्त्ांचा हक्क नाकारणे. 

1910 बस्तर बंड दठकाण: जगिलपूर के्षत्र 

कारण: नवीन सरंजामशाही आदण वन शुल्क. 

1914-15 ताना भगत 

आंिोलन 

दठकाण: छोिा नागपूर पररसर 

नेतृत्व: जत्रा भगत आदण बलराम भगत. 

कारणः  बाहेरच्या लोकांच्या हस्तके्षपादवरुद्ध, संसृ्कतीकरणाची चळवळ सुरू झाली. 

1916-1924 रंपा बंड दठकाण: आंध्र प्रिेश प्रिेश 

नेता: अलु्लरी सीताराम राजू 

कारण: आदिवासी चालीरीतीमंधे्य हस्तके्षप आदण नवीन कर लािणे. 

1920 

onwards 

झारखंड उठाव दठकाणे: छोिानागपूर प्रिेश; दबहार, ओररसा आदण पदश्चम बंगालचे काही भाग. 

आदिवासी महासभेची स्थापना 1937 मधे्य झाली. 

1920s-

1930s 

वन सर्त्ाग्रह चे नेतृत्व: चेंचू आदिवासी आदण कारवार 

कारण: 

आदिवासी भागातील अंतगित बाबीमंधे्य दिदिशांचा हस्तके्षप 

दिदिश प्रशासकीय नवकल्ना 

जदमनीचे अर्त्ादधक मूल्यांकन 

1940s गोडं उठाव गोडं धमािच्या श्रद्धावानांना एकत्र आणणे. 
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(ब) सरहद्दीवरील जमाती ींचे उठाव (Uprisings by Frontier Tribes) 

वरे्ष उठाव उठावाशी सींबींदित तथ्य 

1823-

33 

अहोम बंड दठकाण: आसाम 

कारण: बमी युद्धानंतर दििीशांनी दिलेल्या प्रदतज्ञा पूणि न करण्याच्या दवरोधात. 

पररणाम: 

इंग्रजांनी पदहल्या बमी युद्धानंतर (1824-26) आसाममधून माघार घेण्याचे वचन दिले होते 

परंतु र्त्ाउलि, दिदिशांनी युद्धानंतर कंपनीच्या अदधपर्त्ामधे्य अहोम प्रिेश समादवष्ट 

करण्याचा प्रयत्न केला. 

यामुळे 1828 मधे्य गोमधर कोवंर यांच्या नेतृत्वाखाली बंड सुरू झाले. 

शेविी, कंपनीने सलोख्याचे धोरण अवलंबण्याचे ठरवले आदण वरचा आसाम महाराजा 

पुरंिरदसंग नरेंद्र यांच्याकडे सोपवला आदण राज्याचा काही भाग आसामी राजाला परत 

िेण्यात आला. 

1830s खासी बंड दठकाण: मेघालयातील डोगंराळ प्रिेश 

नेता: नंकलो शासक तीरथ दसंग 

कारणः  डोगंराळ प्रिेशांच्या व्यापादवरुद्ध. 

पररणाम: 

रसे्त बांधणीसाठी मजुरांची नोिंणी अदनवायि केल्यामुळे खासी प्रमुख तीरथ दसंग यांच्या 

नेतृत्वाखाली खासीनंी उठाव केला. र्त्ात गारो सामील झाले. 

खासी बरोबरचे प्रिीघि आदण त्रासिायक युद्ध चार वषे चालू रादहले आदण शेविी 1833 

च्या सुरुवातीस िडपण्यात आले 

1930s दसंगर्ो बंड दठकाण: आसाम 

कारणः  आदिवासी भागातील अंतगित बाबीमंधे्य दििीशांचा हस्तके्षप आदण जदमनीच्या 

अवाजवी मुल्यांकनासह प्रशासकीय नवकल्ना. 

1917-

19 

कुकीचा बंड दठकाण: मदणपूर 

कारण: WW1 िरम्यान दिदिश कामगार भरती धोरणांच्या दवरोधात. 

1920s Zeliangsong 

चळवळ 

दठकाण: मदणपूर 

नेतृत्व: झेमी आदण दलयांगमेई जमाती 

कारण: कुकीच्या दहंसाचाराच्या वेळी या जमातीचें संरक्षण करण्यात दिदिश अपयशी 

ठरले. 

1905-

31 

नागा चळवळ दठकाण: मदणपूर 

नेतृत्व: जडोनांग 

ते दििीश राजविीच्या दवरोधात आदण नागा राज स्थापन करण्याबाबत होते. 

1930s हेरका पंथ दठकाण: मदणपूर 

नेतृत्व: राणी गैदडनदलउ 

या चळवळीचा पररणाम म्हणून 1946 मधे्य काबुई नागा असोदसएशनची स्थापना झाली. 
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