�वनायक दामोदर सावरकर
यांची

कारागह
ृ ातील इ�तहासद�शर्क
(History Ticket)

इंटरनेट अ�धकार

स्वातं�यवीर सावरकर राष्ट्र�य स्मारक

स्वातं�यवीर सावरकर मागर्, दादर पिश्चम, मुंबई ४०००२ ८
कलप संचालक : रणिजत �वकम सावरकर
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�वनायक दामोदर सावरकर यांची
कारागह
ृ ातील इ�तहासद�शर्क
(History Ticket)
बंद� क. ३२७७८ वगर् स.-३ बंद�गह
ृ क. २ शेवटचा माळा

�दनांक

�ववरण

२४-१२-१९१० प�हल� जन्मठेप �श�
३०-१-१९११

दस
ु र� जन्मठेप �श�

४-७-१९११

अंदमानाच्या कारागृहात प्र.

२७-६-१९११
४-७-१९११

१५-७-१९११
१-८-१९११

१४-८-१९११
१६-८-१९११
२९-८-१९११
३०-८-१९११
३-९-१९११

६-१२-१९११
१५-१-१९१२
९-५-१९१२

११-६-१९१२
११-७-१९१२
७-९-१९१२

१०-९-१९१२
१८-९-१९१२

अंदमानात जाण्यासाठ�‘महाराजा’ नौकेवर चढ�वले.
प्र�त�दन एक प�ड काथ्या कुटण्याचे काम .
कोठडीत बंद सहा म�हन्यांसाठ.
दोर� काम �दले.

बी.ए.ची उपाधी काढून घेतल्याचे �श�ण स�चवाचे प.
हातकोलू १४ �दवसांसाठ�.
दोर�काम.
मख
ु ्य

आयुक्ताकडे सूट देण्याचे आव.

आवेदनातील �वनंतीस नकार.

एक आण्याचे नाणे काग, पेिन्सल जव बाळगल� म्हणू समज.
अंधार - कोठडीतून सहा म�हन्यांनीबाहेर काढल.

अनु�ेवाचून दस
ु या�◌ोना �ल�हलेले पत्र �न �लखाकरता लागणारे
कागदपेिन्स आद� सापडल�.

वर�ल अपराधाक�रता एक म�हना एकांत कोठडी.
एकांत कोठडीतन
ू हाल�वले.

दस
ु यार्◌ो बंद्यास �ल�हलेले पत्र जवळ सा.

वर�ल अपराधासाठ� सात �दवसांची खडी हातबेडी.
खडी हातबेडी पूण.र
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२९-१०-१९१२ सोळा म�हने अंधार-कोठडीत चांगल� वतर्णूक असल्या तेथ ून
४-११-१९१२

हल�वण्यासाठ बंद�पालाची व�रष्ठांना सूचन.
सच
ू ना व�रष्ठांनी फेटाळल.

२२-११-१९१२ दस
ु यार्र कैद्याने �ल�हलेले पत्र जवळ सा.

२३-११-१९१२ वर�ल अपराधासाठ� एक म�हना एकांतवासाची �श�ा.
२३-१२-१९१२ एकांतवासातून सुटका

३०-१२-१९१२ �दवसभर अन्नग्रहणास न.
३१-१२-१९१२ अन्नग्रहणास न.
१-१-१९१३

पन
ु ्हा ते.

१८-२-१९१३

दोर� काम.

२-१-१९१३
२-८-१९१३

२५-८-१९१३

सकाळी अन्नग्रहण क.
रुमाल �मळाल. (रुमाल ठेवणे ह अपराध!)
वर�ल अपराधासाठ� समज �दल�.

१४-११-१९१३ गह
ृ खात्याच्या माननीय सदस्य आवेदन पत �ल�हण्यास अनु�ा �दल.
१४-११-१९१३ वैद्यक�य अधी�काकडे४ वाजताआवेदन पाठ�वले.
१६-११-१९१३ सर रे जीनाल्ड क्रॉडॉकपुढे अुभे क.
१६-१२-१९१३ काम करण्याचे सवर्थैव नाकार.

१७-१२-१९१३ वर�ल अपराधासाठ� एक म�हना एकांतवासाची �श�ा.काम नाह�, पुस्तके
१७-१-१९१४
८-६-१९१४

१५-६-१९१४
१६-६-१९१४
१८-६-१९१४
१९-६-१९१४
१९-६-१९१४
२६-६-१९१४
२६-६-१९१४

नाह�त.

दोर� वळण्याची �श�ा र�हत केल.

काम करण्यास संपूणर् नकार म्हणून हातबे घालून सात �दवस अुभे
राहण्याची �श�.

१० वाजता वर�ल �श�ा पण
ू र

काम करण्यास संपूणर् नकार म्हणून चार म� साखळदं ड. (Chaingauge)
काम करण्यास संपूणर् नक. दहा �दवस खोडाबेडी. दहा वाजल्यापासून
(Crossbar fetters)

दोर� वळण्याच्या कामाची माग.
मख
ु ्य

आयुक्त प१७८/२९, ४८ क्रमांक प्रमाणे मागण्यासंमत करता

मख
ु ्य

आयुक्त. १९४/२९, ४८ �द. २५-६-१९१४ प्रमा बंद�वानाचे आवेदन

नाह�.

�मळाले.

आ�ण परत कामावर आल्या�वषयी मुख आयुक्तांन अ�भनंदन केले.
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२९-६-१९१४

खोडाबेडी काढल�.

१४-९-१९१४

वैद्यक�य अधी�काच द्वारा

१०-९-१९१४

मख
ु ्य

आयुक्ताला आवेदन करण्याची अनु�ा मा�ग.
आवेदन पाठ�वल.

१६-१०-१९१४ चार म�हन्यांनंतर साखळदंड काढल.
१-१२-१९१४

आवेदनातील सूचना सरकारने नाकारल�.

२१-५-१९१५

दोर� वळण्याचे का.

१८-५-१९१५
१७-३-१९१६
८-८-१९१६

१४-८-१९१६

१६-८-१९१६

२-११-१९१६
३-८-१९१७

२-१०-१९१७
१-२-१९१८

१-१-१९१९
१-४-१९१९

रूग्णालयात प्रवेश �दला आ�ण बेडी क.
धोतराला कापडाचा तक
ु डा लावला म्हणून सम.
दस
ु रा वगर् �मळण्यासाठ� आवे.
मुख्य

आयुक्तना पत्– १२४

त्यानुसार �मळालेल्या उत्तरात म्हटल, भारतीय बंद�वासात सहा

म�हन्यांपे�ा अल्पकाळ ठेवण्यात आल्यामुळे अंदमान आलेल्या
�दवसापासून �श�ेचा काल मोजून दस
ु रा वगर दे ण्यात येत.
दस
ु रा वगर् �दल.

कामावर असलेल्या रात्रपाळी पहारे कयार्◌ाची
�हंदस
ु ्थान सरकारला
मुख्य

आवेदन करण्याची अनु.

आ�ा न ऐकल्यामुळे स.

आयुक्त पत. १२६४, �द. ३१-१-१९१८ वरून कळ�वण्याआले क�,

सवर् राजक�य कैद्यांना मोकळे करण्यासंबंधी आवेदन �हंदुस्थान र
स�चवालयाकडे पाठवले.
पथ्य �न

अन्न �न

औषधोपचारासाठ� रुग्णालयातच ठेव.

औषधोपचारासाठ� रुग्णालयात ठे. तेथे त्यांन क. ५ चे चाळीत

वरचे बाजूचे कोपयार्ठतील खोल�त रा�हल पा�हजे �न काम चालू नसेल त्या
वेळात त्यांना मानवेल अशा �ठकाणी गच्चीवर अथवा खाल�ल अंगणा

३०-५-१९१९
३१-५-१९१९
२४-१-१९२०
६-४-१९२०

१४-७-१९२०
१९-८-१९२०

थोडा वेळ व्यायाम करण्याची अनु�ा �द.

पत्नी �न बंधू ड. सावरकर यांची एक तास भेट.

पत्नी �न बंधू ड. सावरकर यांची सव्वा तास भे.
कारागह
ृ स�मतीकडे आवेदन करण्याची अनु�.
भारत शासनाकडे पाठ�वण्याचे

आवेदन मुख्य आयुक्तां पाठ�वले �न �द.

१२-४-१९२०ला ते भारत शासनाकडे पाठ�वले.

गच्चीमध्ये लेख�नकाचे काम करण्याची अन.

�हंदस
ु ्थान सरकारचे �नवेदन क� व्हॉईसरॉय सवर्साधारण -�वजयाच्या
�मेचा लाभ सावरकर बंधूंना दे ण्यास �स नाह�.
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२८-९-१९२०

सावकरांनी इच्छा दशर्�वल� क� त्यांना मुका(फोरमन) करावे अथवा

�लखाणाचे काम द्याव. प�हल� मागणी मान्य करण तूत् शक्य ना
र
, दस
ु र�
मागणी मात्र शक्यतोवर मान्य क.

४-११-१९२०

मख
ु ्य

आयुक्ताची आ�ा . ३-११-२० प्रमाणे सावकरांना तेलकोठाराव

२१-१-१९२१

मुख्य

आयुक्त प२००५ �द. १९-१-२१ प्रमाणे �बल्ला काढून घे.

१०-२-१९२१
२-५-१९२१

मक
ु ादम नेमले.

तीन म�हने समाधानकारक काम केल्यामुळे पक्का करण्यात आल्याचे म
आयुक्ताकडे पत्. ३७५ ने कळ�वले.

मब
ुं ईला पाठवण्याकरता महाराजा नौकेवर धाडल.
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