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Polity-Types of Writs In Indian Constitution 

 
 
Constitutional Provisions  

• భారత రాజ్యాంగాం ఆరటికల్ 32 మరటయు 226 ప్రకారాం భారత రాజ్యాంగాంలోని పారి్ట III ద్వారా అాంద్ ాంచబడిన 
పరా థమిక హకకులను అమలక చేయడవనికి రటట లను జ్ర ీచయేడవనికి సుప్రాంకోరటి  మరటయు హ ైకోరటి లకక భారత 
రాజ్యాంగాం అధ కారాం ఇసుత ాంద్ . 

• రటట లను జ్రీ చసేే అధ కారాం ప్రధవనాంగా ప్రతి పౌరటనికి రాజ్యాంగప్రమ నై ప్రటష్ాురాలను ప ాంద్ేలా చయేడవనిక ి
రూప ాంద్ ాంచబడిన నిబాంధన. 

• మనాందరటకీ తెలిసనిట్లు గా, రాజ్యాంగ ప్రటష్ాురాల హకకు భారతద్శే ప్రజలకక అాందుబాట్లలో ఉనన అనిన ఇతర 
పరా థమిక హకకులకక హామీద్వరట. 

• ప ైన పరేకునన వాట్ిక ిఅదనాంగా, ప ైన పేరకునన ప్రయోజనవల కోసాం కాకకాండవ ఇతర ప్రయోజనవల కోసాం రటట లను 
జ్రీ చసేే అధ కారానిన సుప్రాం కోరటి కక ఇవ్ాడవనిక ిరాజ్యాంగాం పారుమ ాంట్లకక అనుమతినిసుత ాంద్ . 

• అద్వేిధాంగా, పారి్ట III ద్వారా అాంద్ ాంచబడిన ఏద్ెనైవ హకకుల అమలక కోసాం, అలాగే ఏద్ెనైవ ఇతర ప్రయోజనాం 
కోసాం రటట లను జ్రీ చసేే అధ కారాం భారతీయ హ కైోరటి లకక ఉాంద్ . 

• ఇాంకా, ఈ రటట లను జ్ర ీచయేడవనికి ఏద్ెైనవ ఇతర కోరటి కక అధ కారాం ఇచేే అధ కారాం పారుమ ాంట్లకక (ఆరటికల్ 32 
ద్వారా) ఉాంద్ . 

• ఇాంతవ్రకక అట్లవ్ాంట్ి నిబాంధన ఏద్ీ చేయనాందున, రటట లను సుప్రాంకోరటి  మరటయు హ ైకోరటి లక మాతరమే జ్ర ీ
చేస్ాత యి మరటయు మరే ఇతర కోరటి  ద్వారా కాదు. 

• 1950కి ముాందు కలకతవత , బ ాంబాయి మరటయు మద్వర సు హ కైోరటి లక మాతరమే రటట లను జ్రీ చేసవేి. 
ఆరటికల్ 226 ఇప్పుడు అనిన హ ైకోరటి లక రటట లను జ్ర ీచయేడవనికి అనుమతిసుత ాంద్ . 

Types of Writs 

భారత రాజ్యాంగాం కోరటి లక జ్రీ చేయగల ఐదు రకాల రటట లను నిరేేశిసుత ాంద్ . అవి కిరాంద్  విధాంగా ఉనవనయి: 
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Habeas Corpus 

• ఇద్  లాట్ని్ ప్దబాంధాం, ద్ీని అరథాం "శరరీానిన కలిగట ఉాండట్ాం". 
• ఇద్  మరకక వ్యకితని నిరబాంధ ాంచిన వ్యకిత మృతద్ేహానిన అతని ముాందు హాజరటప్రచవలని కోరటి  ఆద్శేాం. 
• కోరటి  నిరబాంధవనికి కారణవనిన అలాగ ేద్వని చటి్బదధతను ప్రటగణనలోకి తీసుకకాంట్లాంద్ . 
• నిరబాంధాం చటి్విరటదధమని తలేితే, నిరబాంధ ాంచిన వ్యకిత విడుదల చేయబడతవరట. ఫలితాంగా, ఈ రటట ఏకప్క్ష 

నిరబాంధాం నుాండి వ్యకితగత సేాచఛను రక్షిసుత ాంద్ . 
• ప్రభుతా అధ కారటలక మరటయు ప ైవైేట వ్యకకత లక ఇదేరూ హ బియస్ కారుస్ రటట తో సేవ్ చయేవ్చుే. 

       రటట ఎకుడ జ్రీ చేయబడదు: 

• నిరబాంధాం చటి్బదధాం, 
• ఈ విచవరణ శాసనసభ లేద్వ నవయయస్ాథ నవనిన ధ కురటాంచినాందుకక, 
• నిరబాంధాం సమరథ నవయయస్ాథ నాం, మరటయు 
• నిరబాంధాం కోరటి  అధ కార ప్రటధ కి వెలకప్ల ఉననప్పడు. 

  

Mandamus 

• మాాండమస్  అనగా '' మేము ఆద్శేిసుత నవనాం ''. 
• ఇద్  ఒక ప్రభుతా అధ కారటకి కోరటి  జ్రీ చేసని ఆద్ేశాం, అతను తన అధ కారటక విధులను నిరారటతాంచవలిసాంద్ గా 

అభయరటథాంచవడు, ద్వనిని అతను నిరారటతాంచడాంలో విఫలమయాయడు లేద్వ అలా చయేడవనిక ినిరాకరటాంచవడు. 
• ఏద్ెైనవ ప్రజ్ వ్యకిత కి , కారకురషేన్, ద్ గువ్ కోరటి , ట్ిరబుయనల్ లేద్వ ప్రభుతవానిక ివ్యతిరేకాంగా కూడవ ద్ీనిని 

ఉప్యోగటాంచవ్చుే. 

    మ ాండమస్ యొకక రిట ఎవరికీ జ్రీ చేయబడదు: 

• ఒక ప ైవైటే వ్యకిత లేద్వ సమూహాం వ్యతిరేకాంగా; 
• చటి్బదధమ నై బలాం లేని డిపారి్ట మ ాంట్ల్ విధవనవనిన అమలక చేయడవనికి; 
• విధ  విచక్షణతో మరటయు తప్ునిసరట కానప్పుడు; 
• ఒప్ుాంద బాధయత అమలకను బలవ్ాంతాం చేయడవనికి; 
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• భారత రాషిరప్తి, రాషిర గవ్రనరటు , హ ైకోరటి  నవయయమూరటత నవయయ హో ద్వలో వ్యవ్హరటాంచడవనిన వ్యతిరేకిాంచవరట. 

Prohibition 

• ద్ీని అక్షరారథాం 'నిషేద్ ాంచడాం'. 
• ద్ గువ్ నవయయస్ాథ నాం లేద్వ ట్ిరబుయనల్ తన అధ కార ప్రటధ ని అధ గమిాంచకకాండవ  నిరోధ ాంచడవనికి ఇద్  ఒక ఉననత 

నవయయస్ాథ నాం ద్వారా జ్ర ీచయేబడుత ాంద్ . 
• నవయయప్రమ నై మరటయు పాక్షకి-నవయయ అధ కారటలక మాతరమే నిషేధ రటట తో సవే్లాంద్ ాంచగలరట. 
• ఇద్  అడిినిసేి రట్వి్ అధ కారటలక, లెజిసేుట్వి్ బాడలీక లేద్వ ప ైవైటే వ్యకకత లక లేద్వ సాంసథలకక వ్యతిరకేాంగా 

ఉప్యోగటాంచబడదు. 

Certiorari 

• ద్ీని అక్షరారథాం 'ధృవీకరటాంచబడట్ాం' లేద్వ 'తెలియజేయడాం.' 
• ప ాండిాంగ లో ఉనన కసేును తదుప్రట వారటతో బద్ లీ చేయడవనిక ిలేద్వ ఒక కసేులో తరటవాతి ఆరడర్ట ను రదుే  

చేయడవనికి ద్ గువ్ కోరటి  లేద్వ ట్ిరబుయనల్ కక ఉననత నవయయస్ాథ నాం జ్రీ చసేుత ాంద్ . 
• అధ కార ప్రటధ  లేకపో వ్డాం లేద్వ చటి్ప్రమ ైన లోప్ాం కారణాంగా ఇద్  జ్రీ చేయబడిాంద్ . 
• ఇాంతకకముాందు, రటట ఆఫ్ సేరటియోరట నవయయప్రమ నై మరటయు పాక్షకి-నవయయ అధ కారటలప ై మాతరమ ేజ్రీ 

చేయబడేద్ , ప్రటపాలనవప్రమ నై వాట్ిక ికాదు. 
• అయితే, వ్యకితగత హకకులను ప్రభావితాం చేస ేఅడిినిసేి రట్వి్ అథవరటట్లీకక వ్యతిరకేాంగా కూడవ సేరటియోరట జ్ర ీ

చేయవ్చేని 1991లో సుప్రాంకోరటి  తీరటు చపెిుాంద్ . 
• సేరటియోరట, నిషధేాం వ్ాంట్ిద్ , శాసన సాంసథలక లేద్వ ప ైవైేట వ్యకకత లక లేద్వ సాంసథలప  ైఅాందుబాట్లలో లేదు. 

  

Quo-Warranto 

• ద్ీని అక్షరారథాం 'ఏ అధ కారాం లేద్వ వార ాంట్ు  ద్వారా' అని. 
• ప్బిు క్ ఆఫ్స్ కక ఒక వ్యకిత యొకు క ుయిమ్ యొకు చటి్బదధతను ప్రటశోధ ాంచడవనికి ఇద్  కోరటి చే జ్రీ 

చేయబడుత ాంద్ . ఫలితాంగా, ఇద్  ఒక వ్యకిత ప్రభుతా కారాయలయానిన అకరమాంగా స్ాాధనీాం చేసుకోకకాండవ 
నిరోధ సుత ాంద్ . 

• శాసనాం లేద్వ రాజ్యాంగాం ద్వారా స్ాథ పిాంచబడిన శాశాత సాభావానిన కలిగట ఉనన ఒక ముఖ్యమ ైన ప్రభుతా 
కారాయలయాం విషయాంలో మాతరమే రటట జ్రీ చయేబడుత ాంద్ . 
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• మాంతిరవ్రగాం లేద్వ ప ైవైటే కారాయలయాం విషయాంలో ఇద్  జ్రీ చేయబడదు. 
• ఇతర నవలకగు రటట ల మాద్ రటగా కాకకాండవ, బాధ త ప్క్షాం మాతరమే కాకకాండవ ఆసకిత ఉనన ఎవ్ర నైవ ద్ీనిని కోరవ్చుే. 

  

Conclusion 

• ఈ రటట లన్నన ప్రజల హకకులను అమలక చేయడవనికి మరటయు చటి్ాం ప్రకారాం వారట విధ గా నిరారటతాంచవలిసన 
విధులను నిరాహ ాంచడవనిక ిఅధ కారటలను బలవ్ాంతాం చయేడవనికి సమరథవ్ాంతమ నై ప్దధతి. 

• habeas corpus మరటయు Quo Warranto నిరటేషి ప్రటసిథత లకక ప్రటమితాం చేయబడవడ యి, అడిినిసేి రట్వి్ 
బాడీల చరయలను నియాంతిరాంచడవనికి స్ాధవరణాంగా కోరటన ర ాండు రటట లక స రటియోరారట మరటయు మాాండమస్. 

  

 


