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�वनायक दामोदर सावरकर याचंी 
कारागहृातील इ�तहासद�शरका  

(History Ticket) 
 

   बदं� क. ३२७७८ वगर सी.-३ बदं�गहृ क. २ शवेटचा माळा 
 
 
�दनांक 
 

 
�ववरण  

२४-१२-१९१० प�हल� जनममेप �शशा 
३०-१-१९११ दसुर� जनममेप �शशा 
२७-६-१९११ अंदमानात जाणयासामठ ‘महाराजा’ नौकेवर चढ�वले. 
४-७-१९११ अंदमानाचया कारागहृात  वेश. 
४-७-१९११  �त�दन नक प प काकया कुटणयाचे काम �दले. 
१५-७-१९११ कोमपीत बदं सहा म�हनयांसामठ. 
१-८-१९११ दोर� काम �दले. 
१४-८-१९११ बी.न.ची उपाधी काढून घेतलयाचे �शशण ससचवाचे पप. 
१६-८-१९११ हातकोलू १४ �दवसांसामठ. 
२९-८-१९११ दोर�काम. 
३०-८-१९११ मुखय  युुताकपे सूट देणयाचे  वेदन. 
३-९-१९११  वेदनातील �वनतंीस नकार. 
६-१२-१९११ नक  णयाचे नाणे कागद, पेिनसल जवळ बाळगल� महणून समज. 
१५-१-१९१२ अंधार - कोमपीतून सहा म�हनयांनीबाहेर काढले. 
९-५-१९१२ अनु�ेवाचून दसुया�◌ोना �ल�हलेले पप �न �ल�ाणा करता लागणारे 

कागदपेिनसल  द� सापपल�. 
११-६-१९१२ वर�ल अपराधाक�रता नक म�हना नकांत कोमपी. 
११-७-१९१२ नकांत कोमपीतून हाल�वले. 
७-९-१९१२ दसुयार◌ो बंंयास �ल�हलेले पप जवळ सापपले. 
१०-९-१९१२ वर�ल अपराधासामठ सात �दवसांची �पी हातबेपी. 
१८-९-१९१२ �पी हातबेपी पूणर. 
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२९-१०-१९१२ सोळा म�हने अंधार-कोमपीत चांगल� वतरणूक असलयाने तेथून 
हल�वणयासामठ बदं�पालाची व�रषमांना सूचना. 

४-११-१९१२ सूचना व�रषमांनी  ेटाळल�. 
२२-११-१९१२ दसुयारर कक ंयाने �ल�हलेले पप जवळ सापपले. 
२३-११-१९१२ वर�ल अपराधासामठ नक म�हना नकांतवासाची �शशा. 
२३-१२-१९१२ नकांतवासातून सुटका 
३०-१२-१९१२ �दवसभर अनननहणास नकार. 
३१-१२-१९१२ अनननहणास नकार. 
१-१-१९१३ पुनहा तेच. 
२-१-१९१३ सकाळी अनननहण केले. 
१८-२-१९१३ दोर� काम. 
२-८-१९१३ रमाल �मळाला. (रमाल मेवणे हा अपराध!) 
२५-८-१९१३ वर�ल अपराधासामठ समज �दल�. 
१४-११-१९१३ गहृ�ातयाचया माननीय सदसयाने  वेदन पप �ल�हणयास अनु�ा �दल�. 
१४-११-१९१३ वकं यककय अधीशकाकपे ४ वाजता वेदन पाम�वले. 
१६-११-१९१३ सर रेजीनालप ककपककपुढे अुभे केले. 
१६-१२-१९१३ काम करणयाचे सवरथकव नाकारले. 
१७-१२-१९१३ वर�ल अपराधासामठ नक म�हना नकांतवासाची �शशा.काम नाह�, पुसतके 

नाह�त. 
१७-१-१९१४ दोर� वळणयाची �शशा र�हत केल�. 
८-६-१९१४ काम करणयास संपूणर नकार महणून हातबेतया घालून सात �दवस अुभे 

राहणयाची �शशा. 
१५-६-१९१४ १० वाजता वर�ल �शशा पूणर 
१६-६-१९१४ काम करणयास संपूणर नकार महणून चार म�हने सा�ळदंप. (Chaingauge) 

१८-६-१९१४ काम करणयास सपंूणर नकार. दहा �दवस �ोपाबेपी. दहा वाजलयापासून 
(Crossbar fetters) 

१९-६-१९१४ दोर� वळणयाचया कामाची मागणी. 
१९-६-१९१४ मुखय  युुत पप १७८/२९, ४८ कमांक  माणे मागणयासंमत करता येत 

नाह�. 
२६-६-१९१४ मुखय  युुत क. १९४/२९, ४८ �द. २५-६-१९१४  माणे बंद�वानाचे  वेदन 

�मळाले. 
२६-६-१९१४  �ण परत कामावर  लया�ववयी मुखय  युुतांनी अ�भनंदन केले. 
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२९-६-१९१४ �ोपाबेपी काढल�. 
१०-९-१९१४ मुखय  युुताला  वेदन करणयाची अनु�ा मासगतल�. 
१४-९-१९१४ वकं यककय अधीशकाचे ंवारा  वेदन पाम�वले. 
१६-१०-१९१४ चार म�हनयांनतंर सा�ळदंप काढला. 
१-१२-१९१४  वेदनातील सूचना सरकारने नाकारल�. 
१८-५-१९१५ रूणालयात  वेश �दला  �ण बेपी काढल�. 
२१-५-१९१५ दोर� वळणयाचे काम. 
१७-३-१९१६ धोतराला कापपाचा तुकपा लावला महणून समज. 
८-८-१९१६ दसुरा वगर �मळणयासामठ  वेदन. 
१४-८-१९१६ मुखय  युुतांना पप – १२४ 
१६-८-१९१६ तयानुसार �मळालेलया उततरात महटले कक, भारतीय बदं�वासात सहा 

म�हनयांपेशा अलपकाळ मेवणयात  लयामुळे अंदमानममये  लेलया 
�दवसापासून �शशेचा काल मोजून दसुरा वगर देणयात येतो. 

२-११-१९१६ दसुरा वगर �दला. 
३-८-१९१७ कामावर असलेलया रापपाळीचया पहारेकयार◌ाची  �ा न  कलयामुळे समज. 
२-१०-१९१७ �हदंसुथान सरकारला  वेदन करणयाची अनु�ा. 
१-२-१९१८ मुखय  युुत पप क. १२६४, �द. ३१-१-१९१८ वरन कळ�वणयात  ले कक, 

सवर राजककय कक ंयांना मोकळे करणयासंबंधी  वेदन �हदंसुथान रानय 
ससचवालयाकपे पामवले. 

१-१-१९१९ पकय �न  वधोपचारासामठ रूणालयातच मेवावे. 
१-४-१९१९ अनन �न  वधोपचारासामठ रूणालयात मेवले. तेथे तयांनी क. ५ चे चाळीत 

वरचे बाजूचे कोपयारमतील �ोल�त रा�हले पा�हजे �न काम चालू नसेल तया 
वेळात तयांना मानवेल अशा �मकाणी गचचीवर अथवा �ाल�ल अंगणात 
थोपा वेळ वयायाम करणयाची अनु�ा �दल�. 

३०-५-१९१९ पतनी �न बंधू पक. सावरकर यांची नक तास भेट. 
३१-५-१९१९ पतनी �न बंधू पक. सावरकर यांची सववा तास भेट. 
२४-१-१९२० कारागहृ स�मतीकपे  वेदन करणयाची अनु�ा. 
६-४-१९२० भारत शासनाकपे पाम�वणयाचे  वेदन मुखय  युुतांकपे पाम�वले �न �द. 

१२-४-१९२०ला ते भारत शासनाकपे पाम�वले. 
१४-७-१९२० गचचीममये ले��नकाचे काम करणयाची अनु�ा. 
१९-८-१९२० �हदंसुथान सरकारचे �नवेदन कक वहकहसरकय सवरसाधारण यु -�वजयाचया 

शमेचा लाभ सावरकर बंधंूना देणयास �स  नाह�. 
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२८-९-१९२० सावकरांनी इच्ा दशर�वल� कक तयांना मुकादम ( ोरमन) करावे अथवा 
�ल�ाणाचे काम ंयावे. प�हल� मागणी मानय करणे तूतर शुय नाह�, दसुर� 
मागणी माप शुयतोवर मानय करावी. 

४-११-१९२० मुखय  युुताची  �ा �द. ३-११-२०  माणे सावकरांना तेलकोमारावर 
मुकादम नेमले. 

२१-१-१९२१ मुखय  युुत पप २००५ �द. १९-१-२१  माणे ेबलला काढून घेतला. 
१०-२-१९२१ तीन म�हने समाधानकारक काम केलयामुळे पुका करणयात  लयाचे मुखय 

 युुताकपे पप क. ३७५ ने कळ�वले. 
 २-५-१९२१ मुबंहला पामवणयाकरता महाराजा नौकेवर धापले. 
 


