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ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ കാലടെ സാഹിത്യം, ബ്രസ്സ്, 

രബ്ത്ങ്ങൾ, ജേണലുകൾ 

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ കാലടെ സാഹിത്യം, ബ്രസ്സ,് രബ്ത്ങ്ങൾ, ജേണലുകൾ 

ബ്രിട്ടീഷ ് ഭരണകാലത്ത ്ഇന്ത്യൻ പബ്രങ്ങളുടെ പരിണാമം നിരക്ഷരര, ടകാളളാണിയൽ 

സമ്മർദ്ദം, അെിച്ചമർത്തൽ രുെങ്ങിയ രുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞരായിരുന്നു. എന്നാൽ 

പിന്നീെ ്അര് സവാരബ്ന്ത്യ സമരത്തിനുള്ള ഒരു ബ്പധാന ഉപകരണമായി മാറി. 

ബ്പധാനടെട്ട ചില സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇവയാണ:് 

 1556-ൽ ളപാർച്ചുഗീസുകാരാണ ്ആദ്യടത്ത അച്ചെിശാല സ്ഥാപിച്ചര.് 

 കൽക്കട്ട ജനറൽ അഡ്വർടെസർ അടെങ്കിൽ ദ്ി രംഗാൾ ഗസറ്റ ്എന്ന ളപരിൽ 

ടജയിംസ ്അഗസ്റ്റസ ്ഹിക്കി 1780-ൽ സ്ഥാപിച്ചരാണ ്ഇന്ത്യയിടല ആദ്യടത്ത പബ്രം. 

അളദ്ദഹം 'ഇന്ത്യൻ പബ്രങ്ങളുടെ പിരാവ'് ആയി കണക്കാക്കടെെുന്നു. 

 രംഗാൾ ഗസറ്റ ്ചിലളൊൾ ഹിക്കിയുടെ ഗസറ്റ ്എന്നും അറിയടെെുന്നു. 

 ഈ പബ്രം പിന്നീെ ്1782-ൽ സർക്കാർ പിെിടച്ചെുത്തു. 

ടസൻസർഷിപ്പ് നിയമം, 1799: 

 ബ്രിട്ടീഷുകാടര ളബ്ദ്ാഹിക്കുന്ന കിംവദ്ന്ത്ികൾ ബ്രഞ്ചുകാർ ബ്പചരിെിക്കുന്നര ്

രെയാൻ ടവെസ്ലി ബ്പഭു ഇര ്നെൊക്കി. 

 ഇരനുസരിച്ച ്എൊ പബ്രങ്ങളിലും ബ്പിനറ്ർ, എഡ്ിറ്റർ, ടബ്പാടബ്പറ്റർ എന്നിവരുടെ 

ളപരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

 എടന്ത്ങ്കിലും അച്ചെിക്കുന്നരിന ് മുമ്പ,് അര് ടസൻസർഷിെ ് ടസബ്കട്ടറിക്ക ്

സമർെിക്കണം. 

ലലസൻസിംഗ് ടെഗുജലഷൻ, 1823: 

 ളജാൺ ആഡ്ംസ ്ആണ ്ഇര ്നെെിലാക്കിയര.് 

 എൊ ബ്പസാധകരും സർക്കാരിൽ നിന്ന ്ടലസൻസ ്എെുളക്കണ്ടരായിരുന്നു. 

 വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ 400 രൂപ പിഴയും ബ്പസ്സ ്സർക്കാർ നിർത്തലാക്കും. 

 ടലസൻസ ്റദ്ദാക്കാനും സർക്കാരിന ്അവകാശമുണ്്ട. 

കുെിപ്പ:് നിയബ്ന്ത്ണങ്ങൾ ബ്പധാനമായും ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ പബ്രങ്ങൾ അടെങ്കിൽ മിറാത്ത-്

ഉൽ-അക്രർ (ഇര ് റാംളമാഹൻ ളറായ് ബ്പസിദ്ധീകരിച്ചര്) ളപാടലയുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ 

എഡ്ിറ്റ ്ടചയ്തവയ്ക്ക ്അരിനട്റ ബ്പസിദ്ധീകരണം നിർളത്തണ്ടിവന്നു. 

1835-ടല ബ്രസ്സ് ആക്റ് അടെങ്കിൽ ടമറ്കാൾഫ് ആക്റ്: 

 ഇന്ത്യൻ ബ്പസ്സിനട്റ വിളമാചകൻ എന്നും അറിയടെെുന്ന ചാൾസ ് ടമറ്റ്കാൾര,് 

ളജാൺ ആഡ്ംസിനട്റ 1823 നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. 

 1856 വടര ഇര ്രുെർന്നു, ഇര ്ഇന്ത്യയിൽ പബ്രത്തിനട്റ വളർച്ചയ്ക്ക ്കാരണമായി. 
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ലലസൻസിംഗ് നിയമം, 1857: 

 1857-ടല കലാപം മൂലമുണ്ടായ അെിയന്ത്രാവസ്ഥ കാരണം, 1835-ടല ബ്പസ ്ആക്ടിൽ 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നെപെിബ്കമങ്ങളിൽ സർക്കാർ ടലസൻസിംഗ ് നിർളദ്ദശങ്ങൾ 

ഏർടെെുത്തി. 

 പുസ്തകത്തിനട്റളയാ പബ്രത്തിനട്റളയാ അച്ചെിച്ച വസ്തുക്കളുടെളയാ 

ബ്പസിദ്ധീകരണവും ബ്പചാരവും നിർത്താനുള്ള അവകാശം ളപാലും സർക്കാരിന ്

നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു. 

രേിസ്ജബ്െഷൻ നിയമം, 1867: 

 ഇര ്1835-ടല ബ്പസ ്ആക്റ്റ ്അടെങ്കിൽ ടമറ്റ്കാൾര ്ആക്റ്റ ്മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. 

 അര് നിയബ്ന്ത്ണ സവഭാവമുള്ളരായിരുന്നു. 

 എൊ പബ്രങ്ങളിലും/പുസ്തകങ്ങളിലും ബ്പസാധകന്ടറ ളപരും ബ്പസിദ്ധീകരണ 

സ്ഥലവും ബ്പിനറ്റിനട്റ ളപരും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

 ബ്പസിദ്ധീകരിച്ച ടമറ്റീരിയലിനട്റ ഒരു പകർെ ്ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ബ്പാളദ്ശിക 

സർക്കാരിന ്സമർെിക്കണടമന്ന ്ആവശയടെട്ടിരുന്നു. 

ടെർണാക്കുലർ ബ്രസ് ആക്റ്, 1878: 

 ബ്പാളദ്ശിക ഭാഷാ പബ്രങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ ് ഭരണടത്ത വിമർശിച്ചിരുന്നു. അരിനാൽ 

1878-ൽ ബ്പാളദ്ശിക മാധയമങ്ങടള നിയബ്ന്ത്ിക്കാൻ അവർ ശക്തമായി ഇറങ്ങി. 

 ഇരിന ്'ഗാഗിംഗ ്ആക്റ്റ്' എന്ന വിളിളെര ്ലഭിച്ചു. 

 ലിറ്റൺ ബ്പഭുവാണ ്ഈ ബ്പവൃത്തിക്ക ്ഉത്തരവാദ്ി. 

 ഇരനുസരിച്ച,് രാജയത്തിനട്റ സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയായ 

ഒന്നും ബ്പസിദ്ധീകരിക്കിടെന്ന ് ഉറെ ് നൽകാൻ ഏടരങ്കിലും പബ്രത്തിനട്റ 

ബ്പസാധകളരാെ ്ആവശയടെൊൻ മജിസള്ബ്െറ്റിന ്അധികാരമുണ്്ട. 

 ഏര ്രർക്കത്തിലും മജിസള്ബ്െറ്റ ്രീരുമാനം അന്ത്ിമമായിരുന്നു. 

 ഇംഗ്ലീഷ ്പബ്രങ്ങൾക്ക ്ഈ നിയമം രാധകമായിരുന്നിെ. 

 ഈ നിയമം ടസർച്ച ്വാറണ്ടുകൾ പുറടെെുവിക്കാനും ളകാെരി ഉത്തരവിൊടര 

ളപാലും പബ്ര പരിസരത്ത ്ബ്പളവശിക്കാനും സർക്കാരിന ്അധികാരം നൽകി. 

സവാരബ്ന്ത്യ സമരം ശക്തി ബ്പാപിച്ചളൊൾ കൂെുരൽ കർക്കശമായ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ 

വന്നു. എൊ റിളൊർട്ടിംഗും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു, സർക്കാരിടനരിരായ 

അഭിബ്പായങ്ങൾ ടവച്ചുടപാറുെിക്കിെ. 

 1883ൽ കൽക്കട്ട ടഹളക്കാെരിയിടല ജഡ്ജിടയ വിമർശിച്ചരിന ് ജയിലിൽ 

അെയക്്കടെെുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പബ്രബ്പവർത്തകനാണ ്സുളരബ്രനാഥ ്രാനർജി. 

 രാലഗംഗാധര രിലക് കൂെുരലും മാധയമസവാരബ്ന്ത്യത്തിനായുള്ള ളദ്ശീയ 

ളപാരാട്ടവുമായി രന്ധടെട്ടിരുന്നു. 

 ഗണപരി (1893), ശിവജി (1896) എന്നീ ഉത്സവങ്ങളിലൂടെയും ളകസരി, മറാത്ത 

പബ്രങ്ങളിലൂടെയും ളദ്ശീയ വികാരം വളർത്തിടയെുക്കുന്നരിൽ അളദ്ദഹം 

രന്ധടെട്ടിരുന്നു. 

ഗാഗിംഗ ്നിയമം 1881-ൽ െിപ്പൺ ബ്രഭു െദ്ദാക്കി. 
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രബ്ത് നിയമം, 1908: 

 ടകാലപാരകത്തിനുള്ള ളബ്പരണളയാ അബ്കമബ്പവർത്തനങ്ങളളാ ളപാലുള്ള 

ആളക്ഷപകരമായ കാരയങ്ങൾ ബ്പസിദ്ധീകരിച്ച പബ്രവുമായി രന്ധടെട്ട 

അച്ചെിശാലളയാ സവത്തുക്കളളാ കണ്ടുടകട്ടാൻ മജിസള്ബ്െറ്റിന ്അധികാരമുണ്്ട. 

 15 ദ്ിവസത്തിനകം ടഹളക്കാെരിയിൽ അെീൽ നൽകാൻ പബ്രങ്ങൾക്ക ്അനുമരി 

നൽകി. 

ഇന്ത്യൻ ബ്രസ് ആക്റ്, 1910: 

 ഉയർന്നുവരുന്ന ഇന്ത്യൻ സവാരബ്ന്ത്യസമരടത്ത, ബ്പളരയകിച്ച ് ഒന്നാം 

ളലാകമഹായുദ്ധത്തിനട്റ ആഗമനകാലത്ത ് രെയുന്നരിനും 

നിയബ്ന്ത്ിക്കുന്നരിനുമാണ ്ഈ നെപെി ബ്പാരലയത്തിൽ വന്നര.് 

 1000 രൂപ ടസകയൂരിറ്റി ടഡ്ളൊസിറ്റ ്ആവശയടെൊൻ ഇര ് ബ്പാളദ്ശിക സർക്കാരിന ്

അധികാരം നൽകി. 500 മുരൽ രൂപ. 2000 നഷെ്ടെൊം, കൂൊടര ഏടരങ്കിലും 

ആളക്ഷപകരമായ ടമറ്റീരിയൽ അച്ചെിച്ചരിനാൽ അരിന്ടറ രജിസ്ളബ്െഷൻ 

റദ്ദാക്കി. 

ബ്രസ് കമ്മിറി, 1921: 

 ളരജ് രഹാദ്ൂർ സബ്പു അധയക്ഷനായ ബ്പസ ്കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ ബ്പകാരം 1908, 

1910 എന്നീ ബ്പസ ്ആക്െ ്റദ്ദാക്കി. 

ഇന്ത്യൻ ബ്രസ്സ് (അെിയന്ത്ര അധികാരങ്ങൾ) നിയമം, 1931: 

 ഗാന്ധിയൻ ബ്പസ്ഥാനത്തിന്ടറ സവാധീനം 1930-ൽ ഒരു ഓർഡ്ിനൻസ ്

പുറടെെുവിക്കാൻ സർക്കാരിടന ടചാെിെിച്ചു. 

 ബ്പവിശയാ സർക്കാരുകൾക്ക ്മാധയമങ്ങടള അെിച്ചമർത്താനുള്ള അധികാരം നൽകി. 

 1932-ൽ നിയമത്തിടല വയവസ്ഥകൾ ബ്കിമിനൽ ളഭദ്ഗരി നിയമത്തിനട്റ രൂപത്തിൽ 

കൂെുരൽ വിപുലീകരിച്ചു. 

 രണ്ടാം ളലാകമഹായുദ്ധസമയത്ത,് 1931-ടല ബ്പസ ്എമർജന്റ ്ആക്ടിനും ഔളദ്യാഗിക 

രഹസയ നിയമത്തിനും കീഴിൽ ബ്പീ-ടസൻസർഷിെ ്ശക്തിടെെുത്തുകയും ളഭദ്ഗരി 

ടചയ്യുകയും ടചയ്തു. 

 ഈ നിയമബ്പകാരം ളകാൺബ്ഗസിടനയും അരിനട്റ ബ്പവർത്തനങ്ങടളയും 

നിയമവിരുദ്ധമായി ബ്പഖ്യാപിച്ചു. 

ബ്രസ് ടെഗുജലറിംഗ് ആക്റ്, 1942: 

 മാധയമബ്പവർത്തകരുടെ രജിസ്ളബ്െഷൻ നിർരന്ധമാക്കി. 

 ആഭയന്ത്ര കലഹങ്ങൾ സംരന്ധിച്ച സളരശങ്ങൾക്കും അട്ടിമറി 

ബ്പവർത്തനങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾക്കും നിയബ്ന്ത്ണം ഏർടെെുത്തി. 

 രലടക്കട്ടുകൾക്കും അസവസ്ഥരകടളക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾക്ക ് ഇെം 

നൽകിയരിനും പരിമിരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ഏകപക്ഷീയമായ  ടസൻസർഷിെിന് സർക്കാരിന്  അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. 
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ബ്രസ് എൻകവയെി കമ്മിറി, 1947: 

 ഭരണഘെനാ അസംബ്ലിയുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ടവളിച്ചത്തിൽ പബ്രനിയമം 

പരിളശാധിക്കാൻ സജ്ജീകരിച്ചു. 

 1931-ടല ഇന്ത്യൻ എമർജൻസി പളവഴസ് ് ആക്െ ് റദ്ദാക്കാനും മറ്റ ് നിയമങ്ങളിൽ 

ളഭദ്ഗരി വരുത്താനും ഇര ്ശുപാർശ ടചയ്തു. 

 ടസൻസർഷിപ്പിന് അനുകൂലമായി: ടവെസ്ലി, ളലാർഡ്് മിന്ളറാ-II, ളലാർഡ്് ആഡ്ംസ,് 

ളലാർഡ്് കാനിംഗ,് ളലാർഡ്് ലിറ്റൺ, ളലാർഡ്് എൽരിൻസ്റ്റൺ, സർ മൺളറാ. 

മാധയമ സവാത്ബ്ന്ത്യെിന് അനുകൂലമായി: ളലാർഡ്് ളഹസ്റ്റിംഗ്സ,് ചാൾസ ്ടമറ്റക്ാൾര,് 

മക്കാടല, റിെൺ. 

ചില ബ്രധാന ജേണലുകളും രബ്ത്ങ്ങളും 

ജരപ്പെിന്ടെ/ജേണലിന്ടെ 

ജരര് 

ബ്രസിദ്ധീകരിച്ച 

െർഷെും 

സ്ഥലെും 

സ്ഥാരകന്ടെ/എഡിറെുടെ 

ജരര് 

Bengal Gazette 1780, Calcutta James Augustus Hickey  

Madras Courier 1784, Madras - 

India Gazette 1787, Calcutta Henry Loius Vivian Derozio was 
associated with it. 

Bombay Herald 1789, Bombay - 

Indian Herald 1795, Madras R. Williams started it; later published 
by Humphreys 

Bengal Gazette (First Bengali 
Newspaper) 

1818, Calcutta Harishchandra Ray 

Sambad Kaumudi (weekly in Bengali) 1821 Raja Ram Mohan Roy  

Mirat-ul Akbar (First journal in 
Persian) 

1822, Calcutta Raja Ram Mohan Roy  

Bangadoot ( A weekly in four 
languages- English, Bengali, Persian, 
Hindi) 

1822, Calcutta Raja Ram Mohan Roy and 
Dwarakanath Tagore 

Udant Martand (First Hindi 
Newspaper) 

1826, Calcutta Jugal Kishore Shukla 

East Indian 19th Century Henry V. Derozio 
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Bombay Times (from 1861 onwards, 
The Times of India) 

1838, Bombay Robert Knight and Thomas Bennett 

Rost Goftar (A Gujarati fortnightly) 1851 Dadabhai Naoroji 

Hindu Patriot 1853, Calcutta Girish Chandra Ghosh 

Somprakasha 1858, Calcutta Dwarkanath Vidyabhushan 

Indian Mirror 1862, Calcutta Devendranath Tagore 

Bengalee (this and Amrita Bazar 
Patrika were the first vernacular 
papers) 

1862, Calcutta Girishchandra Ghosh (taken over by 
S.N. Banerjea in 1879) 

National Paper 1865, Calcutta Devendra Nath Tagore  

Madras Mail (India’s first evening 
newspaper) 

1868, Madras - 

Amrita Bazar Patrika (Bengali in the 
beginning and later published in 
English) 

1868, Jessore District Shishir Kumar Ghosh and Motilal 
Ghosh 

Tehzeeb-ul-Akhlaq 1871 Sir Syed Ahmed Khan 

BangaDarshana 1873, Calcutta Bankim Chandra Chatterjee 

The Statesman 1875, Calcutta Robert Knight 

The Hindu 1878, Madras G.S. Aiyyar, C. Raghavacharya and 
Subba Rao Pandit 

The Tribune 1881, Lahore Dayal Singh Majeethia 

Hindustani and Advocate   G.P. Verma 

Kesari (Marathi daily) and Maharatta 
(English Weekly) 

1881, Bombay Tilak, Chiplunkar, Agarkar 

Sudharak 1888, Pune   Gopal Ganesh Agarkar 

Swadesha Mitram (Tamil 
Newspaper) 

Madras G.S. Aiyar 

Paridasak (Weekly)   Bipin Chandra Pal 
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Yugantar 1906, Bengal Barindra Kumar Ghosh and 
Bhupendranath Dutta 

Sandhya 1906, Bengal Brahmabandhav Upadhyay 

Indian Sociologist London Shyamji Krishna Verma 

Bande Matram Paris Madam Bhikaji Cama 

Free Hindustan Vancouver Taraknath Das 

Ghadr San Francisco Ghadar Party 

Talwar Berlin Virendranath Chattopadhyay 

Peshwa (Urdu) Till 1908 Ajit Singh 

Bombay Chronicle (a daily) 1913, Bombay Pheroz Shah Mehta, BG Horniman 

The Hindustan Times 1920, Delhi K.M. Panikkar (as a part of Akali Dal 
Movement) 

The Milap (Urdu) 1923, Lahore M.K. Chand 

Leader (in English)   Madan Mohan Malviya 

Kirti 1926, Punjab Santosh Singh 

Bahishkrit Bharat 1927 B.R. Ambedkar 

Kudi Arasu (Tamil) 1910 E.V. Ramaswamy Naicker (Periyar) 

Kranti 1927, Maharashtra S.N. Mirjakar, K.N. Joglekar, S.V. 
Ghate 

Bandi Jivan Bengal Sachindranath Sanyal 

Comrade (Weekly English 
Newspaper) 

1911 Maulana Mohammad Ali 

Al- Bilagh and Al-Hilal (Both Urdu 
newspaper) 

1912 and 1913 Abul Kalam Azad 

Pratap (Hindi Newspaper) 1913 Ganesh Shankar Vidyarthi  

New India 

The Commonweal 

1915, Madras Annie Besant 

The Independent (Newspaper) 1919 Motilal Nehru 
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Young India (Weekly Journal) 1919 M K Gandhi 

Mook-Nayak (Marathi Weekly) 1920 B.R. Ambedkar 

Navjivan (Weekly Newspaper) 1929 M K Gandhi 

Harijan (Weekly Journal) 1931 M K Gandhi 

Hindustan Dainik 1936 Madan Mohan Malviya 

National Herald 1938 Jawaharlal Nehru 
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