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भारतात ब्रिब्रिश सते्तचा ब्रिस्तार 
ईस्ट इडंिया कंपनी जी केवळ युरोडपयन व्यापारी कंपनयांपैकी एक होती ती १८ व्या शतकाच्या अखेरीस बलाढ्य राजकीय शक्ती बनली. सवव प्रादेडशक शक्तींचा हळूहळू इगं्रजांनी 

पराभव केला. 

राज्य वर्ष संस्थापक ब्रिटीशांनी संलग्नीकरण 

बंगालचा नवाब 1713 मडुशवद कुली जाफर खान 1765 (अलाहाबादचा तह) 

मराठा-संघटना 1720 बाजीराव आय 1801 (तैनाती फौज धोरण) 

कनावटकचा नवाब 1720 सादतुल्ला खान 1801 (तैनाती फौज धोरण) 

अवधचा नवाब 1722 मीर महुम्मद अमीन सआदत खान 1801 (तैनाती फौज धोरण), 1856 (िलहौसी) 

हदैराबादचा डनजाम 1724 मीर कमरुद्दीन डचन डकडलच खान 1798 (तैनाती फौज धोरण) 

म्हसैरू 1761 हदैर अली 1799 (तैनाती फौज धोरण) 

पंजाब 1792 रणडजत डसंग 1849 (िलहौसी) 
म्हैसूरचा डवजय: 

म्हसूैर राज्यावर हदैर अली, एक हुशार सेनापती, एक सक्षम प्रशासक आडण एक चतुर मतु्सद्दी यांचे राज्य होते. कनावटक युद्ांनी ग्रासलेले असताना आडण बंगाल राजकीय 

अशांततेच्या काळातून जात असताना, हदैर अली म्हसूैरमध्ये डस्िरपणे सते्तवर आला. त्याने आपले राज्य कृष्णा नदीपयंत वाढवले. 

• म्हसैूर, हदैर अलीच्या नेततृ्वाखाली, भारतातील वाढत्या डिटीश सत्तेसाठी धोक्याच ेस्रोत बनले. 1767 ते 1799 या काळात कंपनीने म्हसैूरची सत्ता नष्ट करण्यासाठी चार यदेु् 

केली. 

1. पब्रिले म्िैसूर यदु्ध: 1769 मध्ये हदैर अलीने पडहल्या अँग्लो-म्हसैूर युद्ात इगं्रजांचा पराभव केला आडण मद्रासला वेढा घातला. 

2. दुसरे म्िैसूर युद्ध (1780-1784 AD) 

3. ब्रिसरे म्िैसूर युद्ध (1790-1792 AD) 

4. चौथे अँग्लो-म्िैसूर युद्ध (1799 ए.डी.) 

 
मराठ्यांचे पतन 

मराठ्यांनी भारताच्या दडक्षण-पडिम भागात एक शडक्तशाली साम्राज्य स्िापन केले होते. परंतु १७६१ मध्ये पाडनपत येिे झालेल्या पराभवानंतर मराठा सत्तेचे डवभाजन होऊन सत्तेच्या 

पाच वेगवेगळ्या स्वतंत्र कें द्रांत डवभागणी झाली.  

1. मराठ्यांचे प्रमुख पेशवे पूना यिेे तैनात होते.  

2. गायकवाि (बिोद्यात) 

3. भोसले (नागपूरला) 

4. होळकर (इदंरूमध्ये) 

5.  डसंधीया (ग्वाल्हरेमध्ये) 
पाडनपतच्या लढाईनंतर मराठ्यांनी उल्लेखनीय सुधारणा केली होती. त्यामळेु संपूणव भारत ताब्यात घेण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या इगं्रजांच्या वाढत्या सते्तला तोंि देणे अपररहायव 

बनले. १७७५ ते १८१८ दरम्यान चार इंग्रज-मराठा युदे् लढली गेली. 

1. पडहले इगं्रज-मराठा युद् (1775-1782 AD): 

2. दसुरे मराठा युद् (1803 AD - 1805 AD): 

3. डतसरे अँग्लो-मराठा युद् (1817 AD.-1818 AD): 
मराठ यांच्या अपयशाची कारणे: 

• मराठा सरदार संकटकाळातही संघडटत होऊ शकले नाहीत. या मतभेदाचा फायदा इगं्रजांनी घेतला. 

• 18 व्या शतकाच्या अखेरीस मराठ्यांनी त्याचंे काही सक्षम नेते गमावले. पण बाजीराव पडहला, महादजी डसडंधया डकंवा नाना फिणवीस यांच्यासारखे नेते डनमावण करण्यात ते अपयशी 

ठरले. 
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• मराठ्यांकिे कायवक्षम प्रशासन डकंवा ठोस आडिवक धोरणाचा अभाव होता. चौि आडण सरदेशमुखी उधळण्याच्या व्यवस्िेने त्यांना डजंकलेल्या लोकांची डनष्ठा गमावली. 

• डिडटश आधडुनक लष्करी तंत्राने ससुज्ज होते. युद्ाच्या त्यांच्या कालबाह्य पद्तींमुळे मराठ्यांचा इगं्रजांकिून सहज पराभव झाला. 
अँग्लो शीख युदे् 

महाराजा रणडजत डसंग यांच्या मतृ्यूनंतर शीख सत्ता क्षीण झाली. 

1. पब्रिले अँग्लो-शीख यदु्ध (1845-46): मुिकी, डफरोजशाह, अलीवाल आडण सोिॉन येिील चारही लढायांमध्ये शीखांचा पराभव झाला. लाहोरच्या तहाने (1846) युद् 

संपवल.े सर हने्री लॉरेनस ह ेपडहले डनवासी बनले. 

2. दुसरे अँग्लो-शीख यदु्ध (1848-49): िलहौसीने पंजाबचा ताबा घेतला. सर जॉन लॉरेनस ह ेपंजाबचे पडहले मुख्य आयुक्त झाले. 
बंगालवर डवजय 

औरंगजेबाच्या मतृ्यूनंतर मघुल साम्राज्याचे डवघटन झाल्यानंतर, बंगालमधील मुघलांच्या सवोच्च अडधकाऱ्याने आपले स्वातंत्र्य घोडित केले. मघुल साम्राज्याच्या जोखिातून मकु्त 

होऊन ते बंगालचे "नवाब" म्हणनू ओळखले जाऊ लागले. 

प्लासीची लढाई 23 जून 1757 रोजी झाली. कटामळेु नवाबाचा पराभव झाला. खालील लोकांनी नवाबाचा डवश्वासघात केला: 

• मीर जाफर : मीर बक्षी 

• माडणकचंद : कलकत्त्याचा प्रभारी अडधकारी 

• अडमचंद : श्रीमंत शीख व्यापारी 

• जगत सेठ : बंगालचा सवावत मोठा बँकर 

• खाडदम खान : नवाबाच्या मोठ्या सैनयाची आज्ञा डदली 

• नंदकुमार : हुगल यिेील फौजदार 
बक्सरची लढाई (१७६४) 

• मुघल सम्राट शाह आलम दसुरा, अवध सुजा-उद-दौलाचा नवाब आडण बंगालचा नवाब मीर कासीम या तीन सत्तांचा मुनरोच्या राजवटीत इगं्रजांनी पराभव केला. मीर जाफरला पुनहा 

गादीवर बसडवण्यात आले. क्लाइव्हने अलाहाबादच ेशाह आलम दसुरे (१२ ऑगस्ट, १७६५) आडण शजुौद्दौला (१६ ऑगस्ट १७६५) याचं्याबरोबर अलाहाबादचे दोन स्वतंत्र करार 

केले. 

• पल्लासी आडण बक्सरच्या युद्ांनी इगं्रजी कंपनीचे नशीब आडण स्वरूप बदलल.े केवळ व्यापारी घटकातून ती भारतातील एक बलाढ्य राजकीय शक्ती बनली. बंगालची अफाट संसाधने 

आता कंपनीच्या ताब्यात होती. यामुळे कंपनीला केवळ आपल्या व्यापारी युरोडपयन प्रडतस्पध्यांचा नाश करण्यातच नव्ह ेतर संपूणव भारतीय साम्राज्याची स्िापना करण्यातही मदत 

झाली. 
शासनाची दुहेरी व्यवस्िा 

• बक्सरच्या लढाईनंतर, 1765 मध्ये बंगालमध्ये दहुरेी सरकारची व्यवस्िा आली. ही व्यवस्िा क्लाइव्हने सुरू केली. कंपनीने डदवानी (आडिवक) आडण डनजामत (कायदेशीर) दोनही 

अडधकार संपादन केल.े 

• सम्राट शाह आलम II याने त्यांना अलाहाबाद आडण डनजाम-उद-दौला यांच्या कराराद्वारे डदवाणीच ेअडधकार डदल,े बंगालच्या नवाबाने बक्सर येिील पराभवानंतर डनजामतचे अडधकार 

आत्मसमपवण केले. 

• तिाडप कंपनीने िेट प्रशासन आडण महसूल वसुली ताब्यात घेतली नाही. पररणामी कंपनी कोणतीही जबाबदारी घेण्यापासून दरू राडहली. 1772 मध्य ेवॉरन हडेस्टंगने दहुरेी प्रणाली 

समाप्त केली. 
डवस्ताराच्या पद्ती: 

युद्ांव्यडतररक्त, अनेक गव्हनवर जनरल्सनी भारतातील कंपनीचे वचवस्व सुडनडित करण्यासाठी इतर पद्तींचा अवलंब केला. 

1. खालसा धोरण: लॉिव िलहौसीने लॅप्सचा एक डसद्ानत तयार केला, ज्यानुसार संरडक्षत राज्याचा एखादा शासक नैसडगवक वारस नसताना मरण पावला, तर त्याच्या दत्तक पुत्राला राज्य 

करण्याची परवानगी नव्हती. त्याचे राज्य डिडटशांनी बळकावल ेजाणार होते. 

2. सब्रससब्रडयरी अलायन्स : त्याचा उपयोग लॉिव वलेस्लीने केला होता. सडब्सडियरी अलायनस अंतगवत, राजाला लष्करी सुरक्षा प्रदान केली गेली. अंतगवत बाबींचा संबंध होता तोपयंत 

संस्िान स्वतंत्र राडहले होते परंतु बाहरेून हस्तक्षेप करणे शक्य नव्हते. डिटीश कंपनीचे रेडसिेंट भारतीय राजाच्या दरबारात ठेवण्यात आले होते आडण संस्िानांना वाडिवक रक्कम द्यावी 

लागत होती. भारतीय शासक डिटीशांच्या पूववपरवानगीडशवाय कोणत्याही युरोडपयन व्यक्तीला त्याच्या सेवेत डनयुक्त करू शकत नव्हते डकंवा गव्हनवर-जनरलच्या सल्ला घेतल्याडशवाय 

इतर कोणत्याही भारतीय शासकाशी वाटाघाटी करू शकत नाहीत. 
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