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रिटचे प्रकाि 
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे नागररकाांच्या मूलभूत हक्ाांचे रक्षक आहे. त्यासाठी त्याच्याकडे मूळ आणि व्यापक शक्ती आहे. 

नागररकाांच्या मूलभूत अणिकाराांची अांमलबजार्विी करण्यासाठी हे पाच प्रकारचे ररट जारी करते.  

रिट चे पाच प्रकाि आहेत: 

1. बांदी प्रत्यक्षीकरि (Habeas Corpus) 

2. परमादेश ररट (Mandamus) 

3. प्रणतषेि ररट (Prohibition) 

4. उते्प्रषि लेख (Writ of Certaiorari) 

5. अणिकार पृच्छा (Quo Warranto) 

बंदी प्रत्यक्षीकिण (Habeas Corpus) 

• 'हेणबयस कॉपपस' या शब्दाचा लॅणटन अर्प 'शरीर असिे' असा आहे.  

• बेकायदेशीर अटकेणर्वरूद्ध रै्वयक्तक्तक स्वातांत्र्याच्या मूलभूत अणिकाराची अांमलबजार्विी करण्यासाठी या ररटचा र्वापर 

केला जातो.  

• हेणबयस कॉपपसद्वारे, सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय एका व्यक्तीला ज्याने दुसर् या व्यक्तीला अटक केली आहे, 

त्याला देह न्यायालयासमोर आिण्याचे आदेश देते. 

भाितातील हेबबयस कॉपपस बद्दल तथ्य: 

• सर्वोच्च न्यायालय णकां र्वा उच्च न्यायालय खाजगी आणि सार्वपजणनक दोन्ही प्राणिकरिाांणर्वरुद्ध हे ररट जारी करू शकते. 

खालील प्रकिणांमधे्य हेबबयस कॉपपस जािी केला जाऊ शकत नाही: 

1. जेव्हा ताब्यात घेिे कायदेशीर असते 

2. जेव्हा कायपर्वाही णर्वणिमांडळ णकां र्वा न्यायालयाच्या अर्वमानासाठी असते 

3. अटक सक्षम न्यायालयाद्वारे केली जाते 

4. अटक करिे न्यायालयाच्या अणिकार के्षत्राबाहेर आहे. 

पिमादेश रिट (Mandamus) 

• या ररटचा शाक्तब्दक अर्प ‘आम्ही आदेश देतो.’ या ररटचा उपयोग ज्या सरकारी अणिकार्याने आपले कतपव्य पार 

पाडण्यात कसूर केली आहे णकां र्वा आपले कतपव्य करण्यास नकार णदला आहे, त्याला त्याचे काम पुन्हा सुरू करण्याचा 

आदेश देण्यासाठी न्यायालय र्वापरते.  

• सार्वपजणनक अणिकार् याांच्या व्यणतररक्त, त्याच उदे्दशासाठी कोित्याही सार्वपजणनक सांस्र्ा, कॉपोरेशन, कणनष्ठ न्यायालय, 

न्यायाणिकरि णकां र्वा सरकार याांच्याणर्वरुद्ध मँडमस जारी केला जाऊ शकतो. 

भाितातील पिमादेश रिट बद्दल तथ्य: 

• हेणबयस कॉपपसच्या णर्वपरीत, मँडमस एखाद्या खाजगी व्यक्तीणर्वरुद्ध जारी केला जाऊ शकत नाही 

खालील प्रकिणांमधे्य Mandamus जािी केला जाऊ शकत नाही: 

1. रै्विाणनक शक्ती नसलेल्या णर्वभागीय सूचनाांची अांमलबजार्विी करिे 

2. कामाचा प्रकार णर्वरे्वकािीन आणि अणनर्वायप नसताना एखाद्याला काम करण्याचा आदेश देिे 

3. कराराच्या बांिनाची अांमलबजार्विी करिे 

4. भारतीय राष्ट्र पती णकां र्वा राज्यपालाांणर्वरुद्ध मँडमस जारी केला जाऊ शकत नाही 

5. न्याणयक क्षमतेत काम करिार्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायािीशाणर्वरुद्ध 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

प्रबतषेध रिट (Prohibition) 

• 'Prohibition' चा शब्दशः  अर्प 'मनाई किणे' (To forbid) असा आहे. जे न्यायालय या पदार्वर उच्च पदार्वर आहे, 

ते न्यायालय अशा न्यायालयाणर्वरूद्ध प्रणतबांि पत्र जारी करते जे नांतरच्या न्यायालयास त्याच्या अणिकारके्षत्रापेक्षा जास्त 

होण्यापासून णकां र्वा त्याच्याकडे नसलेले अणिकारके्षत्र बळकार्वण्यापासून रोखण्यासाठी खालच्या स्र्ानार्वर आहे.  

• हे णनक्तियतेला णदशा देते. (It directs inactivity) 

प्रबतषेध रिट बाबत तथ्यः  

• हे ररट केर्वळ न्याणयक आणि अिप-न्याणयक अणिकार् याांणर्वरुद्ध जारी केले जाऊ शकते. 

• हे प्रशासकीय अणिकारी, णर्विान सांस्र्ा आणि खाजगी व्यक्ती णकां र्वा सांस्र्ा याांच्या णर्वरोिात जारी केले जाऊ शकत 

नाही. 

उते्प्रषण लेख (Writ of Certaiorari) 

• 'सणटपओरी'च्या ररटचा शाक्तब्दक अर्प 'प्रमाणित होिे' णकां र्वा 'माणहती देिे' (Certiorari’ is ‘To be certified’ or ‘To 

be informed) असा आहे.  

• ही ररट अणिकारातील उच्च न्यायालयाने कणनष्ठ न्यायालय णकां र्वा न्यायाणिकरिाकडे जारी केली आहे आणि त्याांना 

एकतर त्याांच्याकडे प्रलांणबत असलेले प्रकरि स्वत: कडे हस्ताांतररत करण्याचा णकां र्वा एखाद्या प्रकरिातील त्याांचा 

आदेश रद्द करण्याचा आदेश णदला आहे.  

• हे अणिकारके्षत्राचा अणतरेक णकां र्वा अणिकारके्षत्राचा अभार्व णकां र्वा कायद्यातील तु्रटी या कारिास्तर्व जारी केले जाते.  

• हे केर्वळ रोखत नाही तर न्यायपाणलकेतील चुकाांर्वर उपचार करते. 

भाितातील सबटपओिी बद्दल तथे्य: 

• 1991 पूर्वी: सणटपओरीचे ररट केर्वळ न्याणयक आणि अिप-न्याणयक अणिकार् याांणर्वरुद्ध जारी केले जात असे आणि 

प्रशासकीय अणिकार् याांणर्वरुद्ध नाही. 

• 1991 नांतर: सर्वोच्च न्यायालयाने णनिपय णदला की व्यक्ती ांच्या अणिकाराांर्वर पररिाम करिार्या प्रशासकीय 

अणिकार्याांणर्वरुद्धही Writ जारी केले जाऊ शकते. 

• हे Writ सांस्र्ा आणि खाजगी व्यक्ती णकां र्वा सांस्र्ा याांच्याणर्वरुद्ध जारी केले जाऊ शकत नाही. 

अबधकाि पृच्छा (Quo Warranto) 

• ‘Quo-Warranto’ च्या ररटचा शाक्तब्दक अर्प ‘कोित्या अणिकाराने णकां र्वा र्वॉरांटद्वारे’ (By what authority or 

warrant) असा आहे.  

• सर्वोच्च न्यायालय णकां र्वा उच्च न्यायालय हे ररट एखाद्या व्यक्तीद्वारे सार्वपजणनक पदाचा बेकायदेशीरपिे हडप 

रोखण्यासाठी जारी करते.  

• या ररटद्वारे, न्यायालय एखाद्या व्यक्तीच्या सार्वपजणनक कायापलयार्वरील दाव्याच्या कायदेशीरतेची चौकशी करते. 

भाितातील Quo-Warranto बद्दल तथ्य: 

• क्वो-र्वॉरांटो तेव्हाच जारी केले जाऊ शकते जेव्हा एखाद्या कायद्याने णकां र्वा सांणर्विानाने तयार केलेल्या कायमस्वरूपी 

सार्वपजणनक कायापलयाचा समारे्वश असेल. 

• हे खाजगी णकां र्वा मांत्री कायापलयाणर्वरूद्ध जारी केले जाऊ शकत नाही 

• टीप: या ररटमधे्य पीणडत व्यक्ती व्यणतररक्त इतर कोित्याही व्यक्तीला णनराकरि करण्याचा अणिकार णदला जातो. 

भाितातील रिट बद्दल सामान्य तथे्य: 

• कलम 32 सांसदेला या ररट जारी करण्यासाठी इतर कोित्याही न्यायालयाला अणिकृत करण्याचा अणिकार देते 
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• १९५० पूर्वी केर्वळ कलकत्ता, मुांबई आणि मद्रासच्या उच्च न्यायालयाांना ररट जारी करण्याचा अणिकार होता. 

• कलम 226 भारतातील सर्वप उच्च न्यायालयाांना ररट जारी करण्याचा अणिकार देते 

• भारताचे लेखन इांग्रजी कायद्यातून घेतलेले आहे जेरे् ते 'प्रीरोगेणटव्ह ररट' म्हिून ओळखले जातात. 
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