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ब्रिटीश राजवटीत वृत्तपत्ाांचा ब्रवकास 

• ब्रिब्रिश राजविीत भारतीय पे्रसची उत्क्ाांती ब्रिरक्षरता, वसाहतवादी दबाव आब्रि दडपशाही यासारख्या अडचिी ांिी 

भरलेली होती. पि िांतरच्या काळात ते स्वातांत्र्यलढ्याचे प्रमुख साधि बिले. 

• 1556 मधे्य पोतुुगीजाांिी पब्रहले मुद्रिालय स्थापि केले. 

• 1780 मधे्य, जेम्स ऑगस्टस ब्रहकी याांिी "द बेंगाल गॅझेि ब्रकां वा कलकत्ता जिरल अॅडव्हिाुयझर" सुरू केले जे 1872 

मधे्य सरकारवर उघड िीका केल्यामुळे जप्त करण्यात आले. 

• िांतर, आिखी वृत्तपते्र/ब्रियतकाब्रलके उदयास आली - बांगाल जिुल, कलकत्ता क्रॉब्रिकल, मद्रास कुररयर आब्रि बॉमे्ब 

हेराल्ड. आब्रि ब्रहकीच्या या प्रयत्नािे भारतात पे्रसचा पाया घातला गेला. 

भारतीय वृत्तपत्ाांचे योगदान/Contribution of Indian Press 

• वृत्तपत्राचा प्रभाव फक्त शहरे आब्रि शहराांपुरता मयाुब्रदत िव्हता; ही वृत्तपते्र दुगुम खेड्यापाड्यात पोचली, ब्रजथे प्रते्यक 

बातमी आब्रि सांपादकीय ‘स्थाब्रिक ग्रांथालयात’ वाचूि त्यावर चचाु केली जायची. प्रसारमाध्यमाांद्वारे देशातील जितेला 

जोडले गेले. 

• 1870 ते 1918 पयंतच्या राष्ट्र वादी चळवळीच्या सुरुवातीच्या िप्प्यात जिआांदोलि ब्रकां वा खुल्या सभाांद्वारे जितेचे 

सब्रक्रय एकत्रीकरि करण्यापेक्षा राजकीय प्रचार आब्रि ब्रशक्षिावर अब्रधक भर ब्रदला गेला. 

• बाळ गांगाधर ब्रिळक, त्याांच्या वृत्तपत्राांद्वारे, कब्रिष्ठ मध्यमवगीय, शेतकरी, कारागीर आब्रि कामगार याांिा कााँगे्रसमधे्य 

आिण्याचे समथुि करिारे पब्रहले होते. 

• या वृत्तपत्राांमधे्य, सरकारी कायदे आब्रि धोरिाांची गांभीर तपासिी करण्यात आली. त्याांिी सरकारला ब्रवरोध करिारी 

सांस्था म्हिूि काम केले. वृत्तपत्राांिी लोकाांिा वसाहतवादी शोषिाब्रवषयी जागरुक केले. 

• भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रस आपल्या सुरुवातीच्या काळात केवळ आपल्या ठरावाांचा आब्रि कायुवाहीचा प्रचार 

करण्यासाठी पे्रसवर अवलांबूि होती. 

सेन्सॉरब्रशप कायदा, 1799/The Censorship Act, 1799 

• इांग्रजाांिा हािी पोहोचवू शकिार् या अफवा फ्रें चाांिी पसरवण्यापासूि रोखण्यासाठी लॉडु वेलस्लीिे हे अब्रधब्रियब्रमत 

केले होते. 

• त्यािुसार प्रते्यक वृत्तपत्रात मुद्रक, सांपादक आब्रि मालक याांची िावे असावीत. 

• कोितीही गोष्ट् छापण्यापूवी ती सेन्सॉरब्रशपच्या सब्रचवाकडे जमा करावी. 

परवाना ब्रनयमन, 1823/ Licensing Regulation, 1823 

• हे जॉि अॅडम्स याांिी लागू केले होते. 

• प्रते्यक प्रकाशकाला सरकारकडूि परवािा घेिे आवश्यक होते. 
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• चूक झाल्यास, दांड 400 रुपये होता आब्रि सरकार पे्रस बांद करेल. 

• परवािा रद्द करण्याचा अब्रधकारही सरकारला आहे. 

• िीप: ब्रिबंध मुख्यतः  भारतीय भाब्रषक वृत्तपत्राांवर ब्रिदेब्रशत केले गेले होते ब्रकां वा ब्रमरत-उल-अकबर (जे राममोहि रॉय 

याांिी प्रकाब्रशत केले होते) सारख्या भारतीयाांिी सांपाब्रदत केलेल्या वृत्तपत्राांिा त्याांचे प्रकाशि थाांबवावे लागले. 

1835 चा पे्रस कायदा ब्रकां वा मेटकाफ कायदा/ Press Act of 1835 or Metcalfe Act 

• चारु्ल् मेिकाफ, ज्याला भारतीय पे्रसचे ब्रलबरेिर देखील म्हिले जाते, जॉि अॅडम्सिे 1823 चे ब्रियम रद्द केले. 

• हे 1856 पयंत चालू राब्रहले ज्यामुळे भारतातील वृत्तपत्राांची वाढ झाली. 

परवाना अब्रिब्रनयम, 1857/ Licensing Act, 1857 

• 1857 च्या बांडामुळे उद्भवलेल्या आिीबािीमुळे, सरकारिे 1835 च्या पे्रस ऍक्टमधे्य ब्रदलेल्या प्रब्रक्रयेवर परवािा 

देण्याच्या सूचिा लागू केल्या. 

• पुस्तक, वृत्तपत्र ब्रकां वा छापील बाबी ांचे प्रकाशि आब्रि प्रसार थाांबब्रवण्याचा अब्रधकारही सरकारिे राखूि ठेवला आहे. 

नो ांदणी कायदा, 1867/ Registration Act, 1867 

• 1835 च्या पे्रस अॅक्ट ब्रकां वा मेिकॅफच्या कायद्याची जागा त्यािे घेतली. 

• त्याचे स्वरूप ब्रियामक होते. 

• प्रते्यक वृत्तपत्र/पुस्तकावर प्रकाशकाचे िाव, प्रकाशिाचे ब्रठकाि आब्रि ब्रप्रांिरचे िाव असावे. 

• प्रकाब्रशत साब्रहत्याची प्रत एका मब्रहन्याच्या आत स्थाब्रिक सरकारला सादर करिे आवश्यक होते. 

व्हनााकु्यलर पे्रस ऍक्ट, 1878/ Vernacular Press Act, 1878 

• ब्रििीश राजविीवर िीका करण्यासाठी स्थाब्रिक भाषेतील पे्रसचा वापर केला जात असे. म्हिूि 1878 मधे्य स्थाब्रिक 

पे्रसला आळा घालण्यासाठी ते जोरदारपिे खाली आले. 

• त्याला ‘गॅब्रगांग अॅक्ट’ असे िोपििाव देण्यात आले. 

• या कृत्यासाठी लॉडु ब्रलिि जबाबदार होता. 

• यािुसार, न्यायदांडाब्रधकार् याांिा वृत्तपत्राच्या कोित्याही प्रकाशकाला देशातील शाांतता आब्रि सुरके्षला धोका ब्रिमाुि 

करिारी कोितीही गोष्ट् प्रकाब्रशत ि करण्याचे आश्वासि देण्यास साांगण्याचा अब्रधकार देण्यात आला होता. 

• कोित्याही वादात दांडाब्रधकारी ब्रििुय अांब्रतम असायचा. 

• हा कायदा इांग्रजी वृत्तपत्राांिा लागू िव्हता. 

• या कायद्यािे सरकारला शोध वॉरांि जारी करण्याचा आब्रि न्यायालयाच्या आदेशाब्रशवाय वृत्तपत्राांच्या आवारात प्रवेश 

करण्याचा अब्रधकार ब्रदला. 
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• स्वातांत्र्य चळवळीला वेग आला तेव्हा आिखी कडक कायदे करण्यात आले. प्रते्यक अहवालाचे बारकाईिे ब्रिरीक्षि 

केले गेले आब्रि सरकारच्या ब्रवरोधात ब्रिप्पण्या सहि केल्या गेल्या िाहीत. 

• या अांतगुत, सुरेंद्रिाथ बॅिजी हे पब्रहले भारतीय पत्रकार होते ज्याांिा 1883 मधे्य कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या 

न्यायाधीशाांवर िीका केल्याबद्दल तुरुां गवास भोगावा लागला होता. 

• बाळ गांगाधर ब्रिळक हे बहुताांशी वृत्तपत्र स्वातांत्र्याच्या राष्ट्र वादी लढ्याशी सांबांब्रधत होते. 

• गिपती (1893) आब्रि ब्रशवाजी (1896) उत्सव आब्रि केसरी आब्रि मराठा या वृत्तपत्रातूि राष्ट्र वादी भाविा ब्रिमाुि 

करण्याशी त्याांचा सांबांध होता. 

वृत्तपत् कायदा, 1908/ Newspaper Act, 1908 

• हते्यसाठी ब्रचथाविी देिारी ब्रकां वा ब्रहांसाचार याांसारखी आके्षपाहु सामग्री प्रकाब्रशत करिार् या वृत्तपत्राशी सांबांब्रधत 

छापखािा ब्रकां वा मालमत्ता जप्त करण्याचा अब्रधकार दांडाब्रधकार् याांिा देण्यात आला. 

• वृत्तपत्राांिा 15 ब्रदवसाांच्या आत उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली होती. 

इां ब्रियन पे्रस ऍक्ट, 1910/ Indian Press Act, 1910 

• ब्रवशेषत: पब्रहल्या महायुद्धाच्या आगमिादरम्याि उदयोनु्मख भारतीय स्वातांत्र्यलढ्याला आळा घालण्यासाठी आब्रि 

प्रब्रतबांब्रधत करण्यासाठी हा उपाय लागू करण्यात आला. 

• यािे स्थाब्रिक सरकारला 500 ते 2000 रुपयाांची सुरक्षा ठेव मागण्याचा अब्रधकार ब्रदला जी जप्त केली जाऊ शकते 

आब्रि कोित्याही आके्षपाहु सामग्रीच्या छपाईमुळे त्याची िोांदिी रद्द केली जाऊ शकते. 

पे्रस सब्रमती, 1921/ Press Committee, 1921 

• तेज बहादूर सपू्र याांच्या अध्यक्षतेखालील पत्रकार सब्रमतीच्या ब्रशफारशीिुसार, पे्रस कायदा 1908 आब्रि 1910 रद्द 

करण्यात आला. 

इां ब्रियन पे्रस (इमजान्सी पॉवसा) ऍक्ट, 1931/ The Indian Press (Emergency Powers) Act, 

1931 

• गाांधीवादी चळवळीच्या प्रभावामुळे 1930 मधे्य सरकारला अध्यादेश जारी करण्यास प्रवृत्त केले. 

• प्राांतीय सरकाराांिा पे्रस दडपण्याचा अब्रधकार देण्यात आला होता. 

• 1932 मधे्य या कायद्यातील तरतुदी फौजदारी दुरुस्ती कायद्याच्या रूपात आिखी वाढवण्यात आल्या. 

• दुसर्या महायुद्धापूवी प्री-सेन्सॉरब्रशप बळकि करण्यात आली आब्रि १९३१ मधे्य पे्रस इमजंि अॅक्ट आब्रि ऑब्रफब्रशयल 

ब्रसके्रि्स अॅक्ट अांतगुत सुधारिा करण्यात आली. 

• या कायद्याांतगुत कााँगे्रस आब्रि त्याांच्या उपक्रमाांिा बेकायदेशीर घोब्रषत करण्यात आले होते. 
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पे्रस रेगु्यलेब्रटांग ऍक्ट, 1942/ Press regulating Act, 1942 

• पत्रकाराांची िोांदिी सक्तीची करण्यात आली. 

• िागरी उपद्रवाांशी सांबांब्रधत सांदेश आब्रि तोडफोडीच्या कृत्याांशी सांबांब्रधत बातम्याांवर ब्रिबंध घालण्यात आले. 

• मथळे आब्रि गडबडीच्या बातम्याांिा ब्रदलेली जागा यावर मयाुदा होत्या. 

• सरकारला मिमािी सेन्सॉरब्रशपवर अब्रधकार होता. 

पे्रस चौकशी सब्रमती, 1947/ Press Enquiry Committee, 1947 

• सांब्रवधाि सभेिे मुलभूत हक्ाांच्या प्रकाशात पे्रस कायद्याचे परीक्षि करण्यासाठी स्थापिा केली. 

• त्यात भारतीय आिीबािी अब्रधकार कायदा, 1931 रद्द करण्याची आब्रि इतर कायद्याांमधे्य सुधारिा करण्याची 

ब्रशफारस केली आहे. 

 

➢ सेन्सॉरब्रशपच्या बाजूने: वेलस्ली, लॉडु ब्रमांिो-II, लॉडु अॅडम्स, लॉडु कॅब्रिांग, लॉडु ब्रलिि, लॉडु एल्फिन्स्टि, सर मुिरो. 

➢ वृत्तपत् स्वातांत्र्याच्या बाजूने: लॉडु हेल्फस्टांग्ज, चारु्ल् मेिकाफ, मॅकॉले, ररपि. 
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