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இங்கே  2018  இந்தி ாநிலங்களின் பட்டில் ற்றும் அவர்களின் தலலநகங்கள், கவர்னர்கள் ற்றும் 

முதலலச்சர்களின் னழு பட்டிலய கேொடுத்துள்கரொம்.  கேர்வுக்கு ேொொகுபலர்ேள் ேீழ்ேொடம் பட்டிலய அமிந்து 

பனலை லொழ்த்துேிகமொம். 

ாநிலம்    தலலநகம்  கவர்னர் முதல் அலச்சர் 

ஆந்திரப் பிரததசம்    லைேொபொத் E.S.L. நசிம்ன் ஸ்ரீ. நொொ சந்ேிபொன நொனேடு 

அருணொச்சய பிகேசம்    இட்ைொநேர் பி. டி. ிஷ்ொ கபொ ேொண்டு 

அசொம்    ேிஸ்னர் ஜக்ேிஷ் னக்ேி ஸ்ரீ சர்பொனந்ே கசொனுலொள் 

பேீொர்   பொட்னொ சத்ொ பொல் 

ொயிக்  

ஸ்ரீ நிேீஷ் குொர் 

சத்ேீஸ்ேர்  ொய்னர்  பொல்ம் ேொஸ் 

ைொண்ைன்  

ைொக்ைர். ொன் சிங் 

கேொலொ  ஸ்ரீ கனொேர் 

பொரிக்ேர் 

பனொஜி ிருதுரொ 

சின்ைொ 

ஸ்ரீ கனொேர் பொரிக்ேர் 

குஜொத்   ேொந்ேிநேர் ஓம் பிேொஷ் 

கேொயி  
ஸ்ரீ லிஜய்பொய் ஆர். ரூபனி 

ைரிொனொ  சண்டிேர்  ேப்ைன் சிங் 

கசொயொங்ேி  
ஸ்ரீ கனொேர் யொல் 

ைிொச்சய பிகேசம்   சிம்யொ  ஆச்சொர்ொ கேவ் 

வ்த் 

கஜய் ொம் ேொகூர் 
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ஜம்ன & ேொஷ்ீர்  ஜம்ன (குரிர்ேொய 

னெயேனம்) & ஸ்ரீநேர் 

(கேொலை னெயேனம்)  

ஜி. டி. பக்ஷி  கஹ்கபொபொ னஃப்ேி சதீ் 

ஜொர்ேண்ை   ொஞ்சி ேிகௌபேி னர்ன  ஸ்ரீ குபொர் ேொஸ் 

ேர்நொைேொ   கபங்ேளூரு  லஜூபொய் 

ரூைொபொய் லொயொ 

ஸ்ரீ சித்ேொொய்ொ 

கேரொ   ேிருலனந்ேனம் பி. சேொசிலம்  ஸ்ரீ பினொி லிஜன் 

த்ேிப் பிகேசம்    கபொபொல் அனந்ேீபன் 

பகைல் 

ஸ்ரீ சிலொஜ் சிங் கசௌைொன் 

ேொொஷ்டிொ   னம்லப சி. லித்ொசொேர் 

ொவ்  

ஸ்ரீ கேகலந்ேி பத்னொலிஸ் 

ணிப்னர் ஜக்ேிஷ் னேீ 

(Addl கபொறுப்ன)  

இம்பொல்  ஜக்ேிஷ் னேீ (Addl 

கபொறுப்ன)  

கநொங்கேொம்பம் பிர்ன் சிங் 

கேொயொ  ளில்யொங்  ேங்ேொ பிசொத்  ேொன்ொட் சங்ொ 

ிகசொம்  அய்சொல்  கும்னம் 

ொஜகசேர் 

ஸ்ரீ யொல் ேொனைவ்யொ 

நொேயொண்ட்  கேொைிொ  பத்நொப 

ஆச்சொர்ொ  

கநபினே ரிகொ 

ஒரிசொ   னபகனஷ்லர்  கபொசிரிர் ஸ்ரீ நலனீ் பட்நொக் 
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ேகணஷ் யொல் 

பஞ்சொப்  சண்டிேர்  லி சி சிங் பத்னூர்  ஸ்ரீ கேப்ைன் அீர்ந்ேர் சிங் 

ொஜஸ்ேொன்  கஜய்ப்னர்  ேல்ொண் சிங்  Smt. லசுந்ேொ ொகஜ 

சிக்ேிம்   ேொங்க்ைொக்  ஸ்ரீனிலொஸ் 

ேொேொசொகைப் 

பொட்டில் 

ஸ்ரீ பலன் குொர் சொம்யிங் 

ேிழ்நொடு    கசன்லன பன்லியொலூ 

னகொைித் 

எைப்பொடி கே. பறனிசொி  

கேலுங்ேொனொ   லைேொபொத் E.S.L. நசிம்ன்  ஸ்ரீ கே. சந்ேிகசேர் ொவ் 

ேிரினொ    அேர்ேயொ ேேேேொ ொய் Biplab குொர் கேவ் 

உத்ேப் பிகேசம்   யக்கனொ ொம் நய்க்  ஸ்ரீ கொேி ஆேித்நொத் 

உத்ேேண்ட்  கைொடூன்  ேிருஷ்ண் ேொன்ட் 

பொல் 

 த்கந்ேி சிங் ொலத் 

லங்ேொரம் கற்கு கேொல்ேத்ேொ  கேசரி நொத் 

ேிரிபொேி  
ம்ேொ பொனர்ஜி 

 

 


