ता लका  सब-जेल
मंबई पोलीस अजाजियम १९५१ कलम १७ अन्ये जजल या तील पोलीस ाला र, जजलहा 
ांडा जाका री या  िा त्या िे जजलहा जाका री या ं े जियंरण अ असते. मंबई पोलीस अजाजियम १९५१
कलम १९ अन्ये जजलहा  ांडा जाका री पोलीस ाला र ाेेरे े करता त.
जजलहा  ांडा जाका री जजलया त का याा   सव्यस्था  का यम रा ेण्या सा ठी जबा बाा र आहेत. तसे
ते फौजाा री प्रशा सिा  े प्रमे आहेत. जजल या तील सव का यवका री ांडा जाका री आजअ पोलीस
यंरण अेर जजलहा जाका यया ं े जियंरण अ आजअ ाेेरे े असते.
जजलहा  ांडा जाका री या  िा त्या िे जजल या तील जेल आजअ कोठडी (lock-ups) प्रशा सिा र
ाेेरे ेी े अजाका र जजलहा जाका यया ं े आहेत. का रा गृह अजाजियम १८९४, कलम ३(१) अन्ये
उप-का रा गृहा ं ी तरता आहे. मंबई का रा गृह पजस्तका , १९५५ (Bombay Jail Manual, 1955),
अन्ये का रा गृहा ्या  सा मा न्य प्रशा सिा र जजलहा जाका यया ं ी ाेेरे े असते.
करा गृहा त असअा यया  क् यया ंसा ठी रजा  (फलो – furlough) मंजूर करण्या  े अजाका र पोलीस उप
महा जिरीक्षका ंिा  आहेत तर अजि ि रजा  (पॅरोल- parole) मंजूर करण्या  े अजाका र जिा गीय
आयक्त (महसूल) या ंिा  आहेत.
सवसा ाा रअपअे फौजाा री का रा ईत पंारा  दास ककं ा  कमी का ला ाीसा ठी जशक्षा  झा लेले
क् ाी, बंाीा सा सा ठी अन्य िठका अी िेण्या त येअा रे क् ाी, ौकशी प्रलंजबत असलेले क् ाी उपका रा गृहा त ठे ले जा ता त.
मंबई का रा गृह पजस्तका  १९५५, कलम ९ अन्ये, मा मलेाा र हा  ता लक्या ्या  िठका अी असअा यया 
उप-का रा गृहा  ा  (sub-jail) 'अजाक्षक' असतो तर ता लका  प्रशा सिा  ा  (फौजाा री संकलि) का रिा र
पा हअा रा  जलपीक ककं ा  अव्ल का रकू ि 'जेलर' म्हअूि का म पा हतो.

स्ा तंरण पूव का पा पा सूि महा रा टरा त उप-का रा गृहा  ी पध्ात अजस्तत्ा त आहे. आजअ उपका रा गृहा ं े व्यस्था पि महसूल ेा त्या कडे दालेले आहे. किा वटक रा जया तही का ही िठका अी ही
पध्ात अजस्तत्ा त आहे.
महा रा टरा त उप-का रा गृहा  ी जिा गअी मख्या लय उप-का रा गृह आजअ ता लका  उप-का रा गृह अशी
करण्या त आली होती. मख्या लय उप-का रा गृहा ं े संपूअव व्यस्था पि जेल जिा गा  े जेलर करीत
असत तर ता लका  उप-का रा गृहा ं े संपूअव व्यस्था पि महसूल जिा गा कडे ाेण्या त आले होते.
का ला ंतरा िे मख्या लय उप-का रा गृहा  े रूपा ंतर जजलहा  का रा गृह गव २ आजअ गव ३ मध्ये करण्या त
आले आजअ महा जिरीक्षक, जेल या ं्या कडे थेट जियंरण अ सोपजण्या त आले.
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रा जया तील उप-का रा गृहा ं्या  व्यस्था पिा  ी तरता उप-का रा गृह पजस्तका , १९५४ (Sub-Jail
Manual, 1954) मध्ये दालेली आहे. फौजाा री प्रदिया  संजहता  १९७३, प्रकरअ ८ (कलम १०६ ते
१२४) अन्ये प्रजतबंाा त्मक का रा ई करता ंिा , बंापरण  ाेण्या स टा पा टा प करअा यया  व्यक्तीस
आश्यकता  ा टलया स ता लका  उप-का रा गृहा त ठे ण्या  ी तरता आहे. ता लका  ांडा जाका री, जे
ता लका  उप-का रा गृहा  े अजाक्षकसध्ाा  आहेत, ते अशी प्रकरअे हा ता पता त.
उप-करा गृहा त ेा लील िोंा या  ठे ण्या  ी का याेशीर तरता आहे.
१) फॉमव- ए: ेटला  ा लू असलेलया  (under-trial prisoners) क् यया ं ी िोंाही
२) फॉमव- बी: जशक्षा  झा लेलया  (convicted prisoners) क् यया ं ी िोंाही
३) फॉमव- सी: ा्िंदाि एकू अ (daily totals) क् यया ं ी िोंाही
४) फॉमव- इ आजअ एफ: बंाीा सा सा ठी अन्य िठका अी िेण्या त येअा यया  आजअ जशक्षा  झा लेलया 
(en-route under-trial and convicted prisoners) क् यया ं ी िोंाही
५) आहा र िोंाही (ित्ता - Diet): सव क् यया ंिा  दासिर ाेण्या त येअा यया  आहा रा  ी िोंा या त
असते.
६) डेस्क िोंाही (Desk diary): येअा यया  आजअ जा अा यया  क् यया ं ी िोंाही
७) िोंाही िमा ंक १३ (Register No. 13): जेलर ी अहा ल िोंाही (Jailor’s Report Book)
८) िोंाही िमा ंक १४ (Register No. 14): शा सकीय अजाका री िेट िोंाही
९) िोंाही िमा ंक २२(अ) (Register No. 22 (A)) – डेड स्टॉक िोंाही:का रा गृहा त असअा यया 
सा जहत्या ं ी िोंा. जि आजअ जडसेंबर मजहन्या त ही िोंाही अययया त करण्या त येते.
१०) िोंाही िमा ंक ३२ (Register No. 32) – ्ययकीय अजाका री िेट िोंाही: ्ययकीय
अजाका यया िे का रा गृहा स के व्हा   कोअत्या  का रअा सा ठी िेट दाली हे िमूा करण्या सा ठी
का रा गृहा  े बा ंाका म कसे असा े या बा बत महा रा टर का रा गृह (का रा गृह बा ंाअे आजअ स््छता 
व्यस्था  जियम, १९६४ (Maharashtra Prisons (Prison Buildings and Sanitary
arrangements) Rules, 1964) या त जस्ता रा िे मा जहती ाेण्या त आली आहे.
ता लका  उप- का रा गृहा ्या  संरक्षअा  ी जबा बाा री पोलीस जिा गा  ी आहे. ता लका  ांडा जाका री
या  िा त्या िे तहजसलाा र आजअ उपजिा गीय ांडा जाका री या  िा त्या िे उप जिा गीय अजाका री
या ंिी ेपोेपी उप-का रा गा  ी तपा सअी करअे अपेक्षीत आहे. सध्या ्या  का पा त कोठडीतील
आरोपीं ी आत्महत्या   मृत्यू या ं्या  ा ्त्या  संख्ये्या  पा यश्िूमीर अशा  तपा सण्या  आश्यक
झा लया  आहेत.
उप-का रा गृहा  ी तपा सअी करण्या सा ठी जजहत िमिा  उपलधा िा ही. तथा जप, का रा गृहा ंबा बत
मा िी हक्क आयोगा  ा  सू िा  आजअ जजा संस्था ंिी का रा गृहा ं े के लेले सक्षक्षअ या  आाा रा र
मी उप-का रा गृह तपा सअी िमिा  तया र के ला  आहे.
तहजसलाा र, उपजिा गीय अजाका री या ंिी उप-का रा गृहा  ी तपा सअी करता ंिा  हा  िमिा 
ा परण्या स हरकत िा ही.
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उप करा गृहा  ी (sub-jail) तपा सअी करता ंिा  िरा या  ा  फॉमव िमिा 
उप का रा गृह तपा सअी
तपा सअी अजाका यया  े िा :
तपा सअी अजाका यया  ा  हुद्दा :
तपा सअी दािा ंक: /

/२०

ता लक्या  े िा :

पोलीस ठा ण्या  े िा :
अंकीत असलया स मूप पोलीस ठा ण्या  े िा :
पोलीस ठा अे प्रिा री अजाका यया  े िा :

हुद्दा :

उप करा गृह तपा सअी फॉमव
तपा सअी करअा यया  अजाका यया  े िा ं  पािा म:
मा गील उप करा गृह तपा सअी कोअत्या  महसूल अजाका यया िे के ली होती?
अजाका री:
दािा ंक:
उप करा गृहा सा ठी मंजूर सरक्षा  कमव ा री
सहा य्यक पोलीस फौजाा र

मंजरू :

हजर:

पोलीस हा लाा र

मंजरू :

हजर:

पोलीस जशपा ई

मंजरू :

हजर:

मजहला  पोलीस हा लाा र

मंजरू :

हजर:

मजहला  पोलीस जशपा ई

मंजरू :

हजर:

इतर:
१

तपा सअी्या ेपी कतवव्या र हजर (ड्यूटीर) असलेलया  सरक्षा  कमव ा यया ं ी मा जहती:
िा :
पा:
िा :
पा:
िा :
पा:
िा :
पा:

२

का रा गृह सरक्षा  कमव ा री दकती पा पीत (Shifts) का म करता त?
ेप का य?

३

उप करा गृहा सा ठी एकू अ दकती ेोलया  उपलधा आहेत?
(संख्या )
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४

या  ेोलया ं ी अंाा जे ला ंबी, रूंाी, उं ी दकती आहे?

ला ंबी
रं ाी
उं ी

५

उप करा गृहा तील ेोलया  स््छ आहेत का य?

होय/िा ही

६

उप करा गृहा त परष  मजहला ंसा ठी स्तंरण  ेोलया  आहेत

होय/िा ही

का य? दकती?

परूषा ंसा ठी स्तंरण  ेोलया :
मजहला ंसा ठी स्तंरण  ेोलया :

७

उप करा गृहा त आज रोजी दकती आरोपी आहेत?

परूष:

८

सव आरोपींिा  उपका रा गृहा त ठे ण्या सा ठी का याेशीर अजापरण 
ककं ा  न्या या लया  ा  आाेश उपलधा आहे का य? (या बा बत
समक्ष ेा रण ी करा ी. का याेशीर अजापरण  ककं ा  न्या या लया  ा 
आाेश असलया जशा य कोअा ला ही क् ाेत ठे ता  येत िा ही)
उप करा गृहा ्या  ेोलीत ि्सर्गवक हा  आजअ प्रका श परेश्या 

होय/िा ही

९

फू ट
फू ट
फू ट

मजहला :

होय/िा ही

प्रमा अा त येतो का य?
१०

उप करा गृहा ्या  ेोलीत आरोपींिा  इजा  होईल ककं ा  आरोपी

होय/िा ही

स्त:ला  इजा  करि घेऊ शकतील अशा  का ही स्तू/सा ािे
आहेत का य?
११

उप करा गृहा ्या  आा रत अज िशमि व्यस्था  आहे का य?

होय/िा ही

१२

उप करा गृहा त आज रोजी असलेलया  आरोपींकडे का ही

होय/िा ही

आक्षेपा हव स्तू आ्पू ि आली का य?
१३

आरोपींिा  उप का रा गृहा त ठे ता ंिा  त्या ं्या कडील स्तू/ऐज

होय/िा ही

का ्ू ि घेतला  जा तो का य? (उपजस्थत आरोपीं ी झडती घेऊि
ेा रण ी करा ी)
१४

आरोपींिा  उप का रा गृहा त ठे ता ंिा  त्या ं्या कडील का ्ू ि

होय/िा ही

घेतलेलया  स्तू/ऐज सरजक्षत ठे ला  जा तो का य? (अशा 
स्तू/ऐज ठे लेलया  िठका अा  ी पा हअी करि ेा रण ी करा ी)
१५

आरोपींकडू ि अशा  का ्ू ि घेतलेलया  स्तू/ऐजा ं ी िोंा ठे ली

होय/िा ही

जा ते का य? (अशी िोंाही तपा सा ी आजअ हजर आरोपींिा 
ज ा रि ेा रण ी करा ी)
१६

आरोपींसा ठी तोंड ाअे, आंघोप इत्या ाी सोयी उपलधा आहेत

होय/िा ही

का य? असलया स, अशा  सोयी उप का रा गृहा पा सूि अंाा जे दकती

अंतर:

अंतरा र आहे?
१७

आरोपींसा ठी शौ ा लया  ी सोय आहे का य?

होय/िा ही

असलया स, उप का रा गृहा पा सूि ते अंाा जे दकती अंतरा र आहे? अंतर:
१८

सार शौ ा लय सरजक्षत आहे का य?
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(शौ ा लया  ी ाा रे, जेडक्या   पिरसर या ं ी पा हअी करूि
आरोपी पपू ि जा ण्या स ककं ा  स्त:ला  इजा  करि घेऊ शके ल
या ला  ा  आहे ककं ा  कसे या  ी ेा तरजमा  करा ी)
१९

उप करा गृहा त असलेलया  आरोपींसा ठी हा , िा ष्टा , जेअ

हा : सका पी-

परजण्या ्या  ेपा  का य आहेत?

सा यंका पीिा ष्टा : सका पीजेअ: सका पीसा यंका पी-

२०

उप करा गृहा त असलेलया  आरोपींसा ठी हा , िा ष्टा , जेअ कोअ कं रण ा टाा रा  े िा :
परजतो?

२१

पत्ता :

आरोपींिा  ाेण्या त येअा यया  हा , िा ष्टा  आजअ जेअा  ा  ाजा व

ा ंगला / सा मा न्य / जिकृ ष्ठ

कसा  आहे?
२२

उप करा गृहा तील आरोपीं े आक जा क रजजस्टर ठे ले आहे

होय/िा ही

का य? (रजजस्टर पा हूि हजर आरोपींबा बत ेा रण ी करा ी.)
२३

उप करा गृहा  ी सरक्षा  व्यस्था  समा ाा िका रक आहे का य?

होय/िा ही

उप का रा गृह प्रिा री या ं ी स्ा क्षरी  पा
तपा सअी अजाका यया  ी स्ा क्षरी पा  जशक्का 
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