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India Air Force List of Chairman 

સ્થાના :- તા. ૮/૧૦/૧૯૩૨ 
લડા અધધકાયી :- ચીપ ઓપ ધ એય સ્ટાપ   

મખુ્મારમ :- નલી દદલ્રી  

આદળશ લાક્ય :- ‘ નબ: સ્પળૃ દીપ્તભ’  (આકાળને એવીઆયએવએચ કયનાય દેદીપ્મભાન) 
યંગ :- કાો,નીરો અને વપેદ  
લાય ુવેના દદલવ :- ૮ ઓક્ટોફય 
શલાઈદના નોંધાત્ર ધલભાનો :- ધભગ-21, ધભગ-23, ધભગ-25, ધભગ-27, ધભગ-29, જગઆુય , 

સખુોઈ, ભીયાજ-2000, HPT- 32  
(ભારતીય હવાઈદળ સેનાધ્યક્ષ) 

ક્રભ  નાભ  વભમગાો  
એય ભાળશર કભાન્ડિંગ, યૉમર ઇન્ડમન એય પોવશ 

૧ વય થોભવ એલ્ભદશિંસ્ટ તા. ૧૫/૦૮/૧૯૪૭ થી ૨૦/૦૬/૧૯૪૮  
ચીપ ઓપ ધ એય સ્ટાપ એ્ડ કભા્ડય –ઇન ચીપ, યૉમર ઇન્ડમન એય પોવશ  

૧ વય થોભવ એલ્ભદશિંસ્ટ તા. ૨૧/૦૬/૧૯૪૮ થી ૨૫/૦૧/૧૯૫૦  
ચીપ ઓપ ધ એય સ્ટાપ એ્ડ કભા્ડય-ઇન-ચીપ,ઇન્ડમન એય પોવશ   

૧ એ.ભા. વય થોભવ એલ્ભદશિંસ્ટ  તા. ૨૬/૦૧/૧૯૫૦ થી ૨૩/૦૨/૧૯૫૦  
૨ એ.ભા. વય યોનાલ્ડ ચેનાભ  તા. ૨૩/૦૨/૧૯૫૦ થી ૦૯/૧૨/૧૯૫૧  
૩ એ.ભા. વય જેયાલ્ડ ગગબ્વ  તા. ૧૦/૧૨/૧૯૫૧ થી ૩૧/૦૩/૧૯૫૪  
૪  એ.ભા.સફુતો મખુયજી  તા. ૦૧/૦૪/૧૯૫૪ થી ૦૮/૧૧/૧૯૬૦ 

૫  એ.ભા. અસ્ી ભેયલાન એન્્જધનમય  તા. ૦૧/૧૨/૧૯૬૦ થી ૩૧/૦૭/૧૯૬૪  
૬  ભા. અરુ્ શનધવિંશ  તા. ૦૧/૦૮/૧૯૬૪ થી ૧૫/૦૭/૧૯૬૯ 

૭  એ.ચીપ ભા. પ્રતા ચદં્ર રાર  તા. ૧૬/૦૭/૧૯૬૯ થી ૧૫/૦૧/૧૯૭૩  
૮  એ.ચીપ ભા. ઓભપ્રકાળ ભશયેા  તા. ૧૬/૦૧/૧૯૭૩ થી ૩૧/૦૧/૧૯૭૬  
૯ એ.ચીપ ભા. શરૂધકેળ મરૂગાલંકય તા.૦૧/૦૨/૧૯૭૬ થી ૩૦/૦૮/૧૯૭૮   
૧૦  એ.ચીપ ભા. ઇન્દ્રવ શવન રતીપ તા. ૦૧/૦૯/૧૯૭૮ થી ૩૦/૦૮/૧૯૮૧  
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૧૧  એ.ચીપ ભા. દદરફાગધવિંઘ  તા. ૦૧/૦૯/૧૯૮૧ થી ૦૩/૦૯/૧૯૮૪  
૧૨.  એ.ચીપ ભા. રક્ષ્ભણ ભાધલ કતે્ર તા. ૦૩/૦૯/૧૯૮૪ થી ૦૧/૦૭/૧૯૮૫  
૧૩. એ.ચીપ ભા. ડેધનવ એ્થોની રા પો્ટેન તા. ૦૩/૦૭/૧૯૮૫ થી ૩૧/૦૭/૧૯૮૮  
૧૪ એ.ચીપ ભા. સદુય્દ્રકુભાય ભશયેા  તા. ૦૧/૦૮/૧૯૮૮ થી ૩૧/૦૭/૧૯૯૧  
૧૫  એ.ચીપ ભા. ધનભશરચદં્ર સયૂી તા. ૩૧/૦૭/૧૯૯૧ થી ૩૧/૦૭/૧૯૯૩  
૧૬ એ.ચીપ ભા. સ્લરૂકૃષ્ણ કૌર  તા. ૦૧/૦૮/૧૯૯૩ થી ૩૧/૧૨/૧૯૯૫  
૧૭  એ.ચીપ ભા. વધતળકુભાય વયીન  તા. ૩૧/૧૨/૧૯૯૫ થી ૩૧/૧૨/૧૯૯૮  
૧૮ એ.ચીપ ભા. અધનર મળલતં ટીનીવ  તા. ૩૧/૧૨/૧૯૯૮ થી ૩૧/૧૨/૨૦૦૧  
૧૯ એ.ચીપ ભા. કૃષ્ણસ્લાભી શ્રીધનલાવપયુભ  તા. ૩૧/૧૨/૨૦૦૧ થી ૩૧/૧૨/૨૦૦૪  
૨૦  એ.ચીપ ભા. ળધળ્દ્રાર ત્માગી  તા. ૩૧/૧૨/૨૦૦૪ થી ૩૧/૦૩/૨૦૦૯  
૨૧ એ.ચીપ ભા. પરી શોભી ભેજય  તા. ૩૧/૦૩/૨૦૦૭ થી ૩૧/૦૫/૨૦૦૯  
૨૨ એ.ચીપ ભા. પ્રદી લવતં નામક  તા. ૩૧/૦૫/૨૦૦૯ થી ૩૧/૦૭/૨૦૧૧  
૨૩ એ.ચીપ ભા. નોભશન અધનરકુભાય બ્રાઉન  તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૧ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૩  
૨૪  એ.ચીપ ભા. અરૂ યશા  તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૩ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૬  
૨૫ એ.ચીપ ભા. ગફયે્દ્રધવિંશ ધનોઆ તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ થી ૩૦/૦૯/૨૦૧૯  
૨૬  એ.ચીપ ભા. યાકેળકુભાયધવિંશ બદૌદયમા તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૯ થી ....................... 

 


