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എന്താണ് റിട്ടുകൾ? 
ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്്ക അവരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിടനതിടര 

ഭരണഘെനാപരമായ പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സുപപരം ദ്ദകാെതിയിൽ നിദ്ദന്നാ 

ഹഹദ്ദക്കാെതിയിൽ നിദ്ദന്നാ ഉള്ള ദ്ദരഖാമൂലമുള്ള ഉത്തരവാണ ് റിട്ടുകൾ. ഇന്ത്യൻ 

ഭരണഘെനയിടല ആർട്ടിക്കിൾ 32, ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് അവന്ടറ/അവളുടെ 

മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിടനതിടര ഇന്ത്യയുടെ സുപപരം ദ്ദകാെതിയിലും 

ഹഹദ്ദക്കാെതിയിലും ദ്ദതൊവുന്ന ഭരണഘെനാപരമായ പപതിവിധികടളക്കുറിച്ച ്

പപതിപാദിക്കുന്നു. അദ്ദത ആർട്ടിക്കിൾ അവകാശങ്ങൾ നെപ്പാക്കുന്നതിന് റിട്ട ്പുറടപ്പെുവിക്കാൻ 

സുപപരം ദ്ദകാെതിക്്ക അധികാരം നൽകുന്നു, അദ്ദതസമയം ആർട്ടിക്കിൾ 226 പപകാരം 

ഹഹദ്ദക്കാെതിക്ക ് അദ്ദത അധികാരമുണ്ട.് ഈ ദ്ദലഖനം സുപപരം ദ്ദകാെതിയുടെയും 

ഹഹദ്ദക്കാെതികളുടെയും യഥാർത്ഥ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന റിട്ടുകളുടെ തരങ്ങൾ 

പരാമർശിക്കും.  

ഇന്തയയിലുള്ള റിട്ടുകൾ 

പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനാണ ് ഇന്ത്യയുടെ പരദ്ദമാന്നത ദ്ദകാെതി. 

അതിനായി അതിന് മൗലികവും വിശാലവുമായ ശക്തികളുണ്ട.് പൗരന്മാരുടെ 

മൗലികാവകാശങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അഞ്ച ് തരത്തിലുള്ള റിട്ടുകൾ 

പുറടപ്പെുവിക്കുന്നു. 5 തരം റിട്ടുകളാണുള്ളത ്: 

1. ദ്ദഹബിയസ് ദ്ദകാർപ്പസ് 

2. മാൻഡമസ്  

3. ടപപാഹിബിഷൻ  

4. ടസർട്ടിദ്ദയാരാരി 

5. ദ്ദകവാ-വാറന്ദ്ദറാ 

ദ്ദഹബിയസ് ദ്ദകാർപ്പസ് 

‘ദ്ദഹബിയസ് ദ്ദകാർപ്പസ്’ എന്ന വാക്കിന്ടറ ലാറ്റിൻ അർത്ഥം ‘ശരരരം ഉണ്ടായിരിക്കുക’ എന്നാണ.് 

അനധികൃത തെങ്കലിടനതിടര വയക്തിസവാതപന്ത്യത്തിന്ടറ മൗലികാവകാശം നെപ്പിലാക്കാൻ 

ഈ റിട്ട ് ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നു. ദ്ദഹബിയസ് ദ്ദകാർപ്പസ് മുദ്ദഖന, ഒരാൾ  അറസ്്റ്റ ടെയ്ത മടറ്റാരാടള 

ദ്ദകാെതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ  സുപപരം ദ്ദകാെതി/ഹഹദ്ദക്കാെതി ഉത്തരവിട്ടു.. 

ഇന്തയയിലല ഹേബിയസ ്ഹകാർപ്പസിലെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തു തകൾ: 

 സവകാരയ, ടപാതു അധികാരികൾടക്കതിടര സുപപരം ദ്ദകാെതിദ്ദക്കാ ഹഹദ്ദക്കാെതിദ്ദക്കാ 

ഈ റിട്ട ്പുറടപ്പെുവിക്കാം. 

 ഇനിപ്പറയുന്ന ദ്ദകസുകളിൽ ദ്ദഹബിയസ് ദ്ദകാർപ്പസ ്നൽകാനാവില്ല: 

 തെങ്കൽ നിയമപരമാകുദ്ദപാൾ 

 ഒരു നിയമനിർമ്മാണ സഭടയദ്ദയാ ദ്ദകാെതിടയദ്ദയാ അവദ്ദഹളിച്ചതിന് 

നെപെിടയെുക്കുദ്ദപാൾ 

 തെങ്കലിൽ വയക്്കുന്നത ്ദ്ദയാഗയതയുള്ള ദ്ദകാെതിയാടണങ്കിൽ  

 തെങ്കൽ വയ്ക്കുന്നത ്ദ്ദകാെതിയുടെ അധികാരപരിധിക്്ക പുറത്താടണങ്കിൽ. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

മാൻഡമസ ്

ഈ റിട്ടിന്ടറ അർത്ഥം 'ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു' എന്നാണ.് തന്ടറ കർത്തവയം 

നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയടപ്പെുകദ്ദയാ കെമ ടെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുകദ്ദയാ ടെയ്ത ടപാതു 

ഉദ്ദദയാഗസ്ഥദ്ദനാെ ് തന്ടറ ദ്ദജാലി പുനരാരംഭിക്കാൻ ഉത്തരവിൊൻ ദ്ദകാെതി ഈ റിട്ട ്

ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നു. പബ്ലിക ് ഉദ്ദദയാഗസ്ഥർക്്ക പുറദ്ദമ, ആവശയത്തിനായി ഏടതങ്കിലും ടപാതു 

സ്ഥാപനത്തിദ്ദനാ, ദ്ദകാർപ്പദ്ദറഷദ്ദനാ, ഒരു ഇൻഫരരിയർ ദ്ദകാെതിദ്ദക്കാ, ഒരു ഹപെബയൂണലിദ്ദനാ 

അടല്ലങ്കിൽ സർക്കാരിദ്ദനാ എതിടര മാൻഡമസ്  പുറടപ്പെുവിക്കാം . 

ഇന്തയയിലല മാൻഡമസിലെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തു തകൾ: 

 ദ്ദഹബിയസ് ദ്ദകാർപ്പസ് ദ്ദപാടല ഒരു സവകാരയ വയക്തിടക്കതിടര മാൻഡമസ് 

പുറടപ്പെുവിക്കാനാവിലല് 

 താടെപ്പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാൻഡമസ് നൽകാനാവില്ല: 

 നിയമപരമായ ബലം ഇല്ലാത്ത വകുപ്പുതല നിർദ്ദേശം നെപ്പിലാക്കാൻ 

 വിദ്ദവെനാധികാരമുള്ളതും നിർബന്ധമല്ലാത്തതുമായ ദ്ദജാലി ടെയ്യുദ്ദപാൾ 

ആടരടയങ്കിലും ദ്ദജാലി ടെയ്യാൻ ഉത്തരവിെുക 

 ഒരു കരാർ ബാധയത നെപ്പിലാക്കാൻ 

 ഇന്ത്യൻ രാഷ്പെപതിദ്ദക്കാ സംസ്ഥാന ഗവർണർമാർദ്ദക്കാ എതിടര മാൻഡമസ് 

പുറടപ്പെുവിക്കാനാവിലല് 

 ജുഡരഷയൽ പദവിയിൽ പപവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹഹദ്ദക്കാെതി െരഫ് 

ജസ്റ്റിസിടനതിടര. 

ടപപാഹിബിഷൻ  

‘ടപപാഹിബിഷൻ’ എന്നതിന്ടറ അക്ഷരാർത്ഥം ‘നിദ്ദരാധിക്കുക’ എന്നാണ.് ഉയർന്ന 

പദവിയിലുള്ള ഒരു ദ്ദകാെതി, താെന്്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ദ്ദകാെതിടക്കതിടര നിദ്ദരാധന റിട്ട ്

പുറടപ്പെുവിക്കുന്നു, രണ്ടാമദ്ദത്തത ് അതിന്ടറ അധികാരപരിധി കവിയുന്നതിൽ നിന്നും 

അടല്ലങ്കിൽ ഹകവശമില്ലാത്ത അധികാരപരിധി തട്ടിടയെുക്കുന്നതിൽ നിന്നും തെയുന്ന 

റിട്ടാണിത.് 

ഇന്തയയിലല ല്രാേിബിഷൻ റിട്ടിലെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തു തകൾ: 

 ജുഡരഷയൽ, അർദ്ധ ജുഡരഷയൽ അധികാരികൾടക്കതിടര മാപതദ്ദമ റിട്ട ്ഓഫ് 

ടപപാഹിബിഷൻ പുറടപ്പെുവിക്കാൻ കെിയൂ. 

 അഡ്മിനിസ്ദ്ദപെറ്റരവ ്അധികാരികൾ, നിയമനിർമ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സവകാരയ 

വയക്തികൾ അടല്ലങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവർടക്കതിടര ഇത ്പുറടപ്പെുവിക്കാനാവില്ല. 

ടസർട്ടിദ്ദയാരാരി 

'സർട്ടിദ്ദയാരാരി' എന്ന റിട്ടിന്ടറ അക്ഷരാർത്ഥം 'സർട്ടിഹഫഡ'് അടല്ലങ്കിൽ 'അറിയിക്കുക' 

എന്നാണ.്’ ഈ റിട്ട ് ഒരു കരെദ്്ദക്കാെതിദ്ദക്കാ ഹപെബയൂണലിദ്ദനാ ദ്ദമൽ ഉയർന്ന ദ്ദകാെതി 

പുറടപ്പെുവിക്കുന്നു, കരെദ്്ദകാെതി  തരർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു ദ്ദകസ ് മാറ്റാദ്ദനാ അടല്ലങ്കിൽ ആ 

ദ്ദകസിൽ അവരുടെ ഉത്തരവ ് റോക്കാദ്ദനാ ഈ റിട്ട ് ഉത്തരവിെുന്നു. അധികാരപരിധിയുടെ 

ആധികയം അടല്ലങ്കിൽ അധികാരപരിധിയുടെ അഭാവം അടല്ലങ്കിൽ നിയമത്തിടല പിെവ് 

എന്നിവയുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ ് ഇത ് പുറടപ്പെുവിക്കുന്നത.് അത ് ജുഡരഷയറിയിടല 

ടതറ്റുകൾ തെയുക മാപതമല്ല തിരുത്തുകയും ടെയ്യുന്നു. 
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ഇന്തയയിലല ലസർട്ടിഹയാരാരിലയക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തു തകൾ: 

 1991-ന് മുപ:് ടസർട്ടിദ്ദയാരാരിയുടെ റിട്ട ്ജുഡരഷയൽ, അർദ്ധ ജുഡരഷയൽ 

അധികാരികൾടക്കതിടര മാപതമായിരുന്നു പുറടപ്പെുവിച്ചിരുന്നത ്അല്ലാടത 

ഭരണപരമായ അധികാരികൾടക്കതിടര ആയിരുന്നില്ല. 

 1991-ന് ദ്ദശഷം: വയക്തികളുടെ അവകാശങ്ങടള ബാധിക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ദ്ദപെറ്റരവ ്

അധികാരികൾടക്കതിടര ദ്ദപാലും സർട്ടിഫിക്കറ്്റ നൽകാടമന്ന ്സുപപരം ദ്ദകാെതി 

വിധിച്ചു. 

 നിയമനിർമ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സവകാരയ വയക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 

എതിടര ഇത ്പുറടപ്പെുവിക്കാൻ കെിയില്ല. 

ദ്ദകവാ-വാറന്ദ്ദറാ 

'ദ്ദകവാ-വാറന്ദ്ദറാ' എന്ന റിട്ടിന്ടറ അക്ഷരാർത്ഥം, 'ഏത ് അധികാരം അടല്ലങ്കിൽ വാറണ്ട ്

ടകാണ്ടാണ.്' ഒരു വയക്തി ഒരു ടപാതു ഓഫരസ് നിയമവിരുദ്ധമായി തട്ടിടയെുക്കുന്നത ്തെയാൻ 

സുപപരം ദ്ദകാെതിദ്ദയാ ഹഹദ്ദക്കാെതിദ്ദയാ ഈ റിട്ട ് പുറടപ്പെുവിക്കുന്നു. ഈ റിട്ടിലൂടെ, ഒരു 

വയക്തിയുടെ ടപാതു ഓഫരസിദ്ദലക്കുള്ള അവകാശവാദത്തിന്ടറ നിയമസാധുതടയക്കുറിച്ച ്

ദ്ദകാെതി അദ്ദനവഷിക്കുന്നു. 

ഇന്തയയിലല ഹകവാ-വാറെ്ഹറാലയക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തു തകൾ: 

 ഒരു നിയമദ്ദമാ ഭരണഘെനദ്ദയാ സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥിര സവഭാവമുള്ള ഒരു ടപാതു ഓഫരസ് 

ഉൾടപ്പട്ടിരിക്കുദ്ദപാൾ മാപതദ്ദമ ദ്ദകവാ-വാറന്ദ്ദറാ പുറടപ്പെുവിക്കാൻ കെിയൂ. 

 സവകാരയ അടല്ലങ്കിൽ മപന്ത്ിമാരുടെ ഓഫരസിടനതിടര ഇത ്നൽകാനാവിലല് 

Note: ഈ റിട്ട ് പരഡിത വയക്തിക്്ക പുറടമ മദ്ദറ്റടതാരു വയക്തിക്കും പരിഹാരം ദ്ദതൊനുള്ള 

അവകാശം നൽകുന്നു. 

ഇന്തയയിലല റിട്ടുകലെക്കുറിച്ചുള്ള ലരാതുവായ വസ്തു തകൾ: 

 ആർട്ടിക്കിൾ 32; റിട്ട ്പുറടപ്പെുവിക്കാൻ മദ്ദറ്റടതങ്കിലും ദ്ദകാെതിടയ 

അധികാരടപ്പെുത്താൻ പാർലടമന്റിടന അധികാരടപ്പെുത്തുന്നു 

 1950-ന് മുപ ്കൽക്കട്ട, ദ്ദബാംടബ, മപദാസ് ഹഹദ്ദക്കാെതികൾക്്ക മാപതദ്ദമ റിട്ട ്

പുറടപ്പെുവിക്കാൻ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 226: റിട്ട ്പുറടപ്പെുവിക്കാൻ ഇന്ത്യയിടല എല്ലാ ഹഹദ്ദക്കാെതികൾക്കും 

അധികാരം നൽകുന്നു 

 ഇന്ത്യയിടല റിട്ടുകൾ ഇംഗ്ലരഷ ്നിയമത്തിൽ നിന്ന ്കെടമെുത്തതാണ,് അവിടെ അവ 

'പപരദ്ദറാദ്ദഗറ്റരവ ്റിട്ടുകൾ' എന്നറിയടപ്പെുന്നു.. 

സുപപരം ദ്ദകാെതിയുടെ റിട്്ട അധികാരപരിധി ഹഹദ്ദക്കാെതിയുദ്ദെതിൽ നിന്്ന എങ്ങടന 

വയതയാസടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു? 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 32 റിട്ട ് പുറടപ്പെുവിക്കാൻ സുപപരം ദ്ദകാെതിടയ 

അധികാരടപ്പെുത്തുന്നിെത്ത;് ആർട്ടിക്കിൾ 226 ഇന്ത്യൻ ഹഹദ്ദക്കാെതികൾക്ക ് അധികാരം 

നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, താടെയുള്ള പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ട ്

ദ്ദകാെതികളുടെയും റിട്ട ്അധികാരപരിധി തമ്മിൽ െില വയതയാസങ്ങളുണ്ട:് 
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വയതയാസങ്ങൾ സു്രരീം ഹകാടതി ഹേഹക്കാടതി 

ഉഹേശീം മൗലികാവകാശങ്ങൾ 

മാപതം നെപ്പിലാക്കാൻ 
മൗലികാവകാശങ്ങൾ 

നെപ്പിലാക്കാൻ മാപതമല്ല മറ്്റ 

ആവശയങ്ങൾക്കും ('മദ്ദറ്റടതങ്കിലും 

ആവശയത്തിനായി' എന്ന 

പദപപദ്ദയാഗം ഒരു സാധാരണ 

നിയമപരമായ അവകാശം 

നെപ്പിലാക്കുന്നതിടന 

സൂെിപ്പിക്കുന്നു) 

ലടറിഹട്ടാറിയൽ 

അധികാരരരിധി 

ഇന്ത്യയുടെ 

പപദ്ദദശത്തുെനരളം ഒരു 

വയക്തിദ്ദക്കാ സർക്കാരിദ്ദനാ 

എതിരായി 

 താമസിക്കുന്ന ഒരു 

വയക്തിടക്കതിടര, അതിന്ടറ 

പപദ്ദദശിക 

അധികാരപരിധിയിൽ മാപതം 

സ്ഥിതി ടെയ്യുന്ന 

സർക്കാരിടനതിടര  

അധികാരീം  ആർട്ടിക്കിൾ 32 ഒരു 

മൗലികാവകാശമാണ-് റിട്ട ്

പുറടപ്പെുവിക്കാനുള്ള 

അധികാരം 

വിനിദ്ദയാഗിക്കാൻ സുപപരം 

ദ്ദകാെതി 

വിസമ്മതിദ്ദച്ചക്കില്ല. 

വിദ്ദവെനാധികാരം-റിട്ടുകൾ 

പുറടപ്പെുവിക്കുന്നതിനുള്ള 

അധികാരം വിനിദ്ദയാഗിക്കാൻ 

വിസമ്മതിദ്ദച്ചക്കാം 
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