Public notice pursuant to the orders of Hon’ble High Court in PIL
No.20 of 2021
1

Pursuant to Section 16 of Telangana Rights in Land and Pattadar Passbooks Act
2020 and Telangana Rights in Land and Pattadar Passbooks (Special Tribunals)
Rules, 2021, the Appeals/ Revision cases pending before various Revenue
Authorities as per The Telangana Rights in Land And Pattadar Pass Book Act,
1971 stand transferred to Special Tribunals constituted in all the Districts.

2

The Special Tribunals concerned have disposed of the matters and passed orders
in these cases.

3

In PIL No.20 of 2021, division bench of Hon’ble High Court in its interim order
Dt:18.03.2021was pleased to direct that “in all cases that h ave been transferred
from the revenue courts to the Special Tribunals, notwithstanding any orders that
may have been passed by the Special Tribunals, the respondents shall issue public
notices calling upon parties to appear before the Special Tribunals in each district
on a fixed date and time to enable them to make their submissions”. The Hon’ble
High Court further directed that whenever such requests for personal hearings are
received, the Tribunals shall pass fresh orders after “granting a reasonable
opportunity to the parties of being heard either in person or through their
Advocates. They shall also be afforded a chance to file written submissions, if not
already filed.”

4 Accordingly, it is hereby notified that any party aggrieved by the orders of

Special Tribunals on account of being denied an opportunity of hearing, may
make an appropriate application, for recall of such orders, before the respective
Special Tribunals on 15.04.2021 or 16.04.2021. On

19.04.2021, the Special

Tribunals will display on their notice boards, the list of such applications allowed
and the dates of hearings of these cases, on which dates both the parties shall
appear either in person or through their Counsels and address arguments or file
written submissions before the Special Tribunals, without resorting to any dilatory
tactics.
5 The concerned parties to all the cases transferred to the special tribunals may kindly

take Notice that this opportunity is provided to the parties in pursuance of the
orders of the Hon’ble High Court in PIL No 20 of 2021.It may be noted that no
request for reopening of cases will be considered after the above stipulated date.

C.S & CCLA (FAC)

2021 లోని పిల్ నెం. 20 లో గౌరవ హైకోరటు ఉత్త రటవులను పురస్కరెంచుకుని
పబ్లిక్ నోటీస్ు
1. 2020, తెలంగాణ భూ హక్కులక ట్టాదార్ నుాస్ ుస్త కాలక చట్ా ంలోని 16వ విభటగం
2021, తెలంగాణ భూ హక్కులక, ట్టాదారు నుాస్ు ుస్త కాలక (రతయేక్ ట్రబ్
ర ుేనల్ )
ురస్ురించుకొని

మరియు

నియమావలుని

1971, తెలంగాణ భూ హక్కులక, ట్టాదారు నుాస్ు ుస్త కాలక చట్ా ం రకారం

వివిధ రెవినూే అధికారులక వద్ద ండంగులో ఉనన అీీళ్లు / రివిజన్ కేస్ులను రత్ేక్ ట్రబ్
ర ుేనల్
క్క బ్దిలీ అయాేయి.
2. స్ంబ్ంధిత్ రతయేక్ ట్రబ్
ర ుేనల్ కేస్ులను రిష్ురిoచి కేస్ులకలో ఉత్త రువులను జారీ చయశాయి.
3. 2021 లోని డబ్ుే.ి. ిల్ నె౦. 20 లో 18-03-2021 తయదీ గల గౌరవ హైకోరుా మధేంత్ర ఉత్త రుులను
ురస్ురించుకొని వివిధ రెవినూే అధికారుల నుండ రతయేక్ ట్రబ్
ర ుేనల్ ( తెలంగాణ భూమి, ట్టాదారు
నుాస్ు ుస్త కాల చట్ా ం 2020 క్ంర ద్ ఏరీడనవి) క్క బ్దిలి అయిన కేస్ులలో త్మ వాద్నలను వినే
అవకాశానినక్లిీంచలేద్నే కారణంతో రతయేక్ ట్రబ్
ర ుేనల్ ఉత్త రుులను అంగీక్రించని ఏదయని నుారీా, వేక్తగత్
విచారణ కోస్ం 15-04-2021 లేదా 16.04.2021న స్ంబ్ంధిత్ రతయేక్ ట్రబ్
ర ుేనళ్ు స్మక్షంలో స్ముచిత్
ధరఖాస్ుత చయస్ుకోవచుునని రక్ట్ంచనెైనది.
4. అనుమతంచిన అట్రా ద్రఖాస్ుతల జాబితాతో నుాట్ు, ఈ కేస్ులను వినే తయదీని రతయేక్ ట్రబ్
ర ుేనల్ త్మ
నోట్ీస్ు బ్ో రుులలో 19-04-2021న రద్రిశంచాలి. ఆ తయదీలలో ఇరు నుారీాలక వేక్తగత్ంగా కానీ లేదా
త్మ నాేయవాద్ుల దాురా గానీ హాజరెై ఎట్ువంట్ర ఆలస్ేం చయయక్కండా, రతయేక్ ట్రబ్
ర ుేనల్
స్మక్షంలో త్మ వాదానలను వినిించాలి లేదా రాత్ూరుక్ వివరణలకను స్మరిీంచాలి.
5. 2021 లోని ిల్ నెం. 20 లో గౌరవ హైకోరుా జారీ చయసిన ఉత్త రువులను ురస్ురించుక్కని,
క్క్షదారులక్క అవకాశానిన ఇవుడం జరిగింద్ని స్ంబ్ంధిత్ క్క్షదారులక గమనించగలరు. ఆ నిరేదశిత్ తయదీ
త్రువాత్, కేస్ులను తరిగి తెరవాలనే ఎట్ువంట్ర వినత్ులను రిశీలించడం జరగద్ని గమనించగలరు.

రధాన కారయదర్శి మర్శయు
భూ పర్శపాలన పరధాన కమీషనర్ (పూ.అ .భా)

