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प्लासीची लढाई-1757 

प्लासीची लढाई आधुनिक भारतीय इनतहासातील एक महत्त्वाचा टनििंग पॉईंट होता ज्यामुळे भारतात ब्रिटीश राजवट मजबूत 
झाली. ही लढाई रॉबटट क्लाइव्हच्या िेततृ्वाखालील ईस्ट इंडिया कंपिी आणि बंगालचा िवाब (ससराज-उद-दौला) आणि 
त्याचे फ्रें च सैन्य यांच्यात झाली. या लढाईला बर् याचदा 'नििाटयक घटिा' असे सबंोधले जाते जी भारतातील ब्रिटीशांच्या 
अंनतम राजवटीचा उगम बिली. ही लढाई मुघल साम्राज्याच्या उत्तराधाटत झाली (त्याला िंतर मुघल कालखंि म्हटले जाते). 
प्लासीची लढाई झाली तेव्हा मुघल सम्राट आलमगीर-दसुरा साम्राज्यावर राज्य करत होता. 

भारतात ब्रिटीश राजवट कधीपासूि सुरू झाली या प्रश्िाचे उत्तर देतािा काही इनतहासकारांिी प्लासीच्या लढाईचा उद्धतृ 
केला. एमपीएससी अभ्यासक्रमाचा एक घटक म्हिूि प्लासीची लढाई हा एक महत्त्वाचा ववषय आहे. 

एमपीएससी परीक्षेच्या इच्छूकांिा वप्रसलम आणि मुख्य (GS-I) दोन्हीसाठी हे समजण्यास मदत करण्यासाठी हा लेख 
प्लासीच्या लढाईबद्दल तपशीलवार चचाट करेल. तुम्ही ददलेल्या सलकंवरूि प्लासीच्या युद्धाच्या िोट्स PDF िाउिलोि 
करू शकता. 

प्लासीची लढाई म्हणजे काय? 

रॉबटट क्लाइव्ह आणि ससराज-उद-दौला (बंगालचा िवाब) यांच्या िेततृ्वाखालील ईस्ट इंडिया कंपिीच्या फौजा यांच्यात 
लढलेली ही लढाई आहे. व्यापार ववशेषाधधकारांच्या ईस्ट इंडिया कंपिी अधधकार्यांिी केलेल्या सराटस गैरवापरामुळे ससराज 
धचिला. ससराज-उद-दौला ववरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपिी च्या सततच्या गैरवतटिामुळे 1757 मध्ये प्लासीची लढाई झाली. 

प्लासीच्या लढाईची कारणे 

प्लासीच्या लढाईची मुख्य कारिे खालीलप्रमािे होती. 

• बंगालच्या िवाबािे इंग्रजािंा ददलेल्या व्यापारी सवलतींचा सराटसपिे गैरवापर 

• ब्रिदटश ईस्ट इंडिया कंपिीच्या कामगारांकिूि कर आणि शुल्क ि भरि े

या लढाईला पादठंबा देिारी इतर कारिे होती: 

• िवाबाच्या परवािगीसशवाय इंग्रजांिी कलकत्त्याची तटबंदी 

• इंग्रजांकिूि ववववध आघाडयांवर िवाबाची ददशाभूल करि े

• िवाबाचा शत्र ूकृष्ि दास याला आश्रय देण्यात आला 
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ईस्ट इंडिया कंपिीच ेभारतात प्रामुख्यािे फोटट सेंट जॉजट, फोटट ववल्यम आणि बॉम्बे कॅसल येथ ेमजबूत उपस्स्थती होती. 

ब्रिटीशांिी कोित्याही प्रकारच्या बाह्य आणि अंतगटत हल्ल्याच्या ववरोधात सुरक्षक्षततेच्या बदल्यात िवाब आणि राजपुत्रांशी 
युती करण्याचा अवलंब केला आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या आणि संरक्षिाच्या बदल्यात सवलती देण्याचे वचि ददले गेले. 

बंगालच्या िवाबाच्या (ससराज-उद-दौला) राजवटीत युती ववस्कळीत झाली तेव्हा समस्या उद्भवली. िवाबािे कलकत्त्याचा 
ककल्ला ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आणि जूि 1756 मध्ये अिेक ब्रिटीश अधधकार्यांिा कैद केले. कैद्यािंा फोटट 
ववल्यम येथील अंधारकोठिीत ठेवण्यात आले. या घटिेला कलकत्त्याचे ब्लॅक होल म्हटले जाते कारि केवळ काही मोजकेच 
कैदी बंददवासातूि वाचले होते जेथे सुमारे 6 लोकांसाठी असलेल्या एका कोठिीत शंभरहूि अधधक लोकांिा ठेवण्यात आले 
होते. ईस्ट इंडिया कंपिीिे हल्ल्याची योजिा आखली आणि रॉबटट क्लाइव्हिे िवाबच्या सैन्याचा सेिापती मीर जाफरला 
लाच ददली आणि त्याला बंगालचा िवाब बिवण्याचे वचि ददले. 

प्लासीची लढाई 23 जूि 1757 रोजी कलकत्त्याजवळ भागीरथी िदीच्या काठी पळशी येथे झाली. 

तीि तासांच्या तीव्र संघषाटिंतर मुसळधार पाऊस झाला. िवाबाच्या पराभवाचे एक कारि म्हिजे मुसळधार पावसात 
त्यांच्या शस्त्रास्त्रांचे रक्षि करण्याच्या नियोजिाचा अभाव, ज्यामुळे मीर जाफरचा ववश्वासघात हे प्रमुख कारि होते. 

50,000 सैनिक, 40 तोफा आणि 10 युद्ध हत्ती असलेल्या ससराज-उद-दौलाच्या सनै्याचा रॉबटट क्लाइव्हच्या 3,000 
सैनिकांिी पराभव केला. ही लढाई 11 तासातं संपली आणि ससराज-उद-दौला पराभवािंतर युद्धातूि पळूि गेला. 

रॉबटट क्लाइव्हच्या म्हिण्यािुसार, ब्रिटीश सैन्यातील 22 लोक मरि पावले आणि 50 जखमी झाले. िवाब सैन्यािे सुमारे 
500 लोक गमावले, ज्यात अिेक प्रमुख अधधकारी होते आणि त्यापैकी अिेकांिा अिेक प्रािहािीही झाली. 

िागरी सेवा परीक्षेच्या दृष्टीिे, परीक्षेत थेट प्रश्ि क्वधचतच ववचारले जातात, ववशेषत: एमपीएससी वप्रसलम्स. अशा प्रकारे, 
या ऐनतहाससकदृष्ट्या महत्त्वाच्या लढाईवर आधाररत प्रश्ि कसे तयार केले जाऊ शकतात याची उमेदवारांिा जािीव असिे 
आवश्यक आहे. 

प्लासीची लढाई कोणी लढली? 

खालील तक्ता MPSC इच्छुकांिा प्लासीच्या लढाईतील सहभागी आणि युद्धातील त्यांचे महत्त्व जािूि घेण्यासाठी सूधचत 
करेल: 
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प्लासीच्या लढाईत 
सहभागी 

प्लासीच्या लढाईत भूमिका 

ससराज-उद-दौला (बंगालचा 
िवाब) 

• ब्लॅक-होल टॅ्रजेिीमध्ये गंुतलेले (146 इंग्रजांिा कैद केले गेले ज्यांिा एका लहाि 
खोलीत ठेवण्यात आले होते, ज्यामुळे 123 जि गुदमरूि मरि पावले) 

• EIC द्वारे व्यापार ववशेषाधधकारांच्या सराटसपिे गैरवापरामुळे ववपररत पररिाम 
होतो 

• कलकत्ता येथील इंग्रजांच्या ककल्ल्यावर हल्ला करूि ते ताब्यात घेतले, त्यामुळे 
त्यांचे वैर उघडयावर आल े

रॉबटट क्लाइव्ह (ईस्ट इंडिया 
कंपिी) 

• ससराज-उद-दौलाला निराश करूि राजकीय फरारी कृष्ि दासला आश्रय ददला. 

• व्यापार ववशेषाधधकारांचा गैरवापर 

• िवाबाच्या परवािगीसशवाय कलकत्ता तटबंदी 

मीर जाफर (िवाबाच्या 
सैन्याचा सरसेिापती) 

• ईस्ट इंडिया कंपिी (EIC) िे लाच ददली 

• ससराज-उद-दौलाववरुद्ध कट रचल्याबद्दल EIC द्वारे िवाब बिवले जािार होते 

• युद्धादरम्याि ससराज-उद-दौलाची फसविूक 

राय दलुटभ (िवाबांच्या 
सैन्यातील एक कमांिर) 

• ससराज-उद-दौलासोबत त्याच्या सैन्यात सामील झाले परंतु युद्धात भाग घेतला 
िाही 

• ससराजचा ववश्वासघात केला 

जगत सेठ (प्रभावी बँकर) • िवाब ससराज-उद-दौलाचा तुरंुगवास आणि अंतीम हत्येच्या कटात सहभाग 

ओमी चंद (बंगाल व्यापारी) • िवाबाववरुद्धच्या कटाचे प्रमुख लेखक आणि 1757 मध्ये प्लासीच्या लढाईपूवी 
रॉबटट क्लाइव्हिे केलेल्या तहाशी संबंधधत. 

प्लासीच्या लढाईचे पररणाि 
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इंग्रजांिा उत्तर भारताची राजकीय सत्ता समळण्याव्यनतररक्त, परंतु िवाबांच्या िंतर, प्लासीच्या लढाईच्या पररिामी अिेक 
रूपात इतर अिेक पररिाम ददसूि आले. ते खालीलप्रमािे वगीकृत केले जाऊ शकतात: 

• राजकीय प्रभाव 

• आधथटक प्रभाव 

राजकीय प्रभाव 

प्लासीच्या लढाईचा पररिाम फ्रें च सैन्याच्या शेवटी झाला. 

• मीर जाफरला बंगालचा िवाब म्हिूि राज्यासभषेक करण्यात आला 

• मीर जाफर या पदावर िाखूष होता आणि त्यािे त्याचा पाया मजबूत करण्यासाठी िच लोकांिा ब्रिटीशांवर हल्ला 
करण्यास प्रवतृ्त केले. 

• 25 िोव्हेंबर 1759 रोजी िच आणि ब्रिटीश सैन्यांमध्ये धचिसुराची लढाई झाली. 

• इंग्रजांिी मीर काससमला बंगालचा िवाब म्हिूि बसवले. 

• बंगालमध्ये ब्रिटीश सवोत्कृष्ट युरोपीय शक्ती बिले. 

• रॉबटट क्लाइव्ह यांिा "लॉिट क्लाइव्ह", प्लासीचे बॅरि असे शीषटक देण्यात आले आणि त्यांिी ब्रिटीश हाऊस ऑफ 
कॉमन्समध्येही स्थाि समळवले. 

आर्थिक पररणाि 

• भारताच्या अथटव्यवस्थेवर गंभीर पररिाम झाला. 

• ववजयािंतर, इंग्रजांिी कर वसुलीच्या िावाखाली बंगालमधील रदहवाशांवर कठोर नियम आणि कायदे लादण्यास सुरुवात 
केली. 
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