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List Of Indian Army Commander in Chief 

સ્થાના :- ૧/૪/૧૮૯૫ 

લડા અધધકાયી :- ચીપ ઓપ ધ આભી સ્ટાપ (જનયર)  

મખુ્મારમ :- દદલ્રી  

તારીભ વ્મલસ્થા :- નેળનર દડપેન્સ એકેડભી, ખડકલાસરા, ધ ઇન્ન્ડમન ધભરીટયી એકેડભી, 
દહયેાદૂન, તથા અહભદનગય, આગ્રા, ચંભઢી, ફયેરી, પૈઝાફાદ,ચેન્નઈ લગેયે 
સ્થોએ તારીભ સસં્થાઓ આલેરી છે.  

આદળશ લાક્ય :- ‘સધલિસ બફપોય સેલ્પ’ 
યંગ :- સોનેયી,રાર અને કાો  
સેના દદલસ :- ૧૫ જાન્યઆુયી 

(ભારતીય થ સેનાધ્યક્ષ) 

ક્રભ  નાભ  સભમગાો  
કભાન્ડય –ઇન-ચીપ 

૧ જ. સય યોફટશ  ભોગેયેગોય રોકખટશ   તા. ૧૫/૮/૧૯૪૭ થી ૩૧/૧૨/૧૯૪૭  
૨ જ. સય ફ્રાન્ન્સસ યોફટશ  યાલ બચૂય   તા. ૦૧/૦૧/૧૯૪૮ થી ૨૦/૦૬/૧૯૪૮  

ચીપ ઓપ આભી સ્ટાપ એન્ડ કભાન્ડય-ઇન- ચીપ 
૧ જ. સય ફ્રાન્ન્સસ યોફટશ  યાલ બચૂય   તા. ૨૧/૦૬/૧૯૪૮ થી ૧૫/૦૧/૧૯૪૯  
૨ જ.કોદંડેયા ભડપ્ા કદયમપ્ા(દપલ્ડ ભાળશર)  તા. ૧૫/૦૧/૧૯૪૯ થી ૧૪/૦૧/૧૯૫૩  
૩ જ. ભહાયાજા શ્રી યાજેન્રધસિંહજી  તા. ૧૪/૦૧/૧૯૫૩ થી ૦૧/૦૪/૧૯૫૫  

ચીપ ઓપ આભી સ્ટાપ 

૧ જ. ભહાયાજા શ્રી યાજેન્રધસિંહજી  તા. ૦૧/૦૪/૧૯૫૫ થી ૧૪/૦૫/૧૯૫૫  
૨ જ. સત્મલતં ભલ્રાના શ્રીનાગેળ  તા. ૧૫/૦૫/૧૯૫૫ થી ૦૭/૦૫/૧૯૫૭  
૩ જ. કોન્રયેા સફુય્મા થીભય્મા તા. ૦૮/૦૫/૧૯૫૭ થી ૦૭/૦૫/૧૯૬૧  
૪  જ. પ્રાણનાથ થાય  તા. ૦૮/૦૫/૧૯૬૧ થી ૧૯/૧૧/૧૯૬૨  
૫  જ. જમતંોનાથ ચૌધયી  તા. ૨૦/૧૧/૧૯૬૨ થી ૦૭/૦૬/૧૯૬૬  
૬  જ. યભધળલા પ્રબાકયકુભાય ભગંરભ  તા. ૦૮/૦૬/૧૯૬૬ થી ૦૭/૦૬/૧૯૬૯  
૭  દપલ્ડ ભાળશર સાભ હોયમસુજી પયભજી તા. ૦૮/૦૬/૧૯૬૯ થી ૧૫/૦૧/૧૯૭૩  
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જભસેદજી ભાણેકળા  
૮  જ. ગોાર ગરુૂનાથ ફેવયૂ  તા. ૧૬/૦૧/૧૯૭૩ થી ૩૧/૦૫/૧૯૭૫  
૯ જ. ટીેશ્વય નાયામણ યૈના  તા. ૦૧/૦૬/૧૯૭૫ થી ૩૧/૦૫/૧૯૭૮  
૧૦  જ. ઓભપ્રકાળ ભલ્હોત્રા  તા. ૦૧/૦૬/૧૯૭૮ થી ૩૧/૦૫/૧૯૮૧  
૧૧  જ. કોદટકરાપડુી લેંકટ દક્રશ્ના યાલ  તા. ૦૧/૦૬/૧૯૮૧ થી ૩૧/૦૭/૧૯૮૩  
૧૨.  જ. અરૂણકુભાય શ્રીધય લૈધ  તા. ૦૧/૦૮/૧૯૮૩ થી ૩૧/૦૧/૧૯૮૬  
૧૩. જ. દક્રષ્નાસ્લાભી સુદંયજી  તા. ૦૧/૦૨/૧૯૮૬ થી ૩૧/૦૫/૧૯૮૮ 

૧૪ જ. ધલશ્વનાથ ળભાશ  તા. ૦૧/૦૬/૧૯૮૮ થી ૩૦/૦૬/૧૯૯૦  
૧૫  જ. સધુનથ ફ્રાન્ન્સસ યોદિગ્સ તા. ૦૧/૦૭/૧૯૯૦ થી ૩૦/૦૬/૧૯૯૩  
૧૬ જ. બફધનચરં જોળી  તા. ૦૧/૦૭/૧૯૯૩ થી ૧૯/૧૧/૧૯૯૪  
૧૭  જ. ળકંયયાલ ચૌધયી  તા. ૨૦/૧૧/૧૯૯૪ થી ૩૦/૦૯/૧૯૯૭  
18 જ. લેદપ્રકાળ ભબરક તા. ૦૧/૧૦/૧૯૯૭ થી ૩૦/૦૯/૨૦૦૦  
19 જ.સુદંયયાજન દ્મનાબન  તા. ૦૧/૧૦/૨૦૦૦ થી ૩૧/૧૨/૨૦૦૨ 

૨૦  જ. ધનભશર ચરંય લીજ  તા. ૦૧/૦૧/૨૦૦૩ થી ૩૧/૦૧/૨૦૦૫ 

૨૧ જ. જોગીન્ર જસલતંધસિંઘ  તા. ૦૧/૦૨/૨૦૦૫ થી ૩૦/૦૯/૨૦૦૭  
૨૨ જ. દદકકુભાય  તા. ૦૧/૧૦/૨૦૦૭ થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૦  
૨૩ જ. ધલજમકુભાયધસિંઘ  તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૦ થી ૩૧/૦૫/૨૦૧૨  
૨૪  જ. કયભલીયધસિંહ  તા. ૦૧/૦૬/૨૦૧૨ થી ૩૧/૦૭/૨૦૧૪  
૨૫ જ. દરફીયધસિંઘ  તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૪ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૬  
૨૬  જ. બફધન યાલત  તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૯  
૨૭  જ. ભનોજ મકંુુદ તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ થી ..................... 

 

 

 


