
સુનીતા વિવયમ્સ 

સુનિતા નિનયમ્સ (જન્ભ- 19 વપ્ટેમ્ફય ( September 19), 
1965 (1965)) મુનાઆટેડ સ્ટેટ્વના નૌકાદના ધધકાયી ને 
નાવા(NASA) ના ( NASA) લકાળમાત્રી ( astronaut) 
છે.[૧]તેભને ધબમાન 14ના ( Expedition 14) એક વભ્મ 
તયીકે અંતયયાષ્ટ્ર ીમ લકાળ ભથકની ( International Space 

Station) કાભગીયી વંલાભાં અલી શતી ને છી તેઓ 
ધબમાન 15ભાં ( Expedition 15) જોડામા શતા.તેઓ સ્ત્રી 
લકાળમાત્રી તયીકે લકાળની વૌથી રાંફી વપય (195 દદલવ) 
કયલાનો ધલક્રભ ધયાલે છે.[૨] 

 અભ્યાસ 

ધલધરમમ્વનો જન્ભ ઓદશમોના મુધલરડ ( Euclid, Ohio) ખાતે થમો શતો ને તેભણે 
ભેવાચ્મુવેટ્વના નીડશાભ ( Needham, Massachusetts) ખાતે નીડશાભ શાઆ સ્કૂરભાં 
(Needham High School) ધળક્ષણ રીધું શતું ને 1983ભાં સ્નાતક થમા 
શતા.1987ભાં તેભણે મુ.એવ. નૌકાદ તાધરભ કેન્રભાંથી ( U.S. Naval Academy) 
ળાદયયીક ધલજ્ઞાનભાં ( Physical science) ફેચરય ઓપ વામન્વની ( Bachelor of 

Science) દલી ભેલી શતી ને 1995ભાં ફ્રોદયડા આધન્સ્ટટ્યુટ ઓપ ટેલનોરોજીભાંથી 
(Florida Institute of Technology) એધન્જધનમયંગ ભેનેજભેન્ટ ધલમ વાથે ભાસ્ટય 
ઓપ વામન્વની (Master of Science) દલી ભેલી શતી.[૧] 

 શ્કરી કારકકર્દી 

ધલધરમમ્વને 1987ભાં મુએવ નેલર કાદભીભાંથી મુએવ નૌકાદની કાભગીયી વંલાભાં 
અલી.1989ભાં તેભને નૌકાદના લૈભાધનક તયીકેનું દ અલાભાં અવ્મંુ ને તેઓ 
1993ભાં નેલર ટેસ્ટ ાઆરોટ સ્કૂરભાંથી સ્નાતક થમા.[૧] 

 નાસા(NASA)માં કારકકર્દી 

ધબમાન 14ના ફ્રાઆટ એધન્જધનમય લકાળમાત્રી 
વુધનતા એર. ધલધરમમ્વે એલસ્ટર ાલેશીલમૂરય પ્રલૃધિના 
ધબમાનના ત્રીજા અમોધજત વેળનભાં બાગ રીધો. 

જૂન 1998ભાં નાવા ( NASA) ( NASA) દ્વાયા 
વંદગી ાભેરા ધલધરમમ્વે ઓગસ્ટ 1998ભાં તાધરભ રેલાની ળરૂઅત કયી. [૧]લકાળ 

http://en.wikipedia.org/wiki/September_19
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%BE_(NASA)&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/NASA
http://en.wikipedia.org/wiki/astronaut
http://gu.wikipedia.org/wiki/સ�
http://en.wikipedia.org/wiki/Expedition_14
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station
http://en.wikipedia.org/wiki/Expedition_15
http://gu.wikipedia.org/wiki/સ�
http://en.wikipedia.org/wiki/Euclid,_Ohio
http://en.wikipedia.org/wiki/Needham,_Massachusetts
http://en.wikipedia.org/wiki/Needham_High_School
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Naval_Academy
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_science
http://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Science
http://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Science
http://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Science
http://en.wikipedia.org/wiki/Florida_Institute_of_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Science
http://gu.wikipedia.org/wiki/સ�
http://gu.wikipedia.org/wiki/સ�
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%BE_(NASA)&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/NASA
http://gu.wikipedia.org/wiki/સ�
http://gu.wikipedia.org/wiki/ચિત્ર:Sunita_Williams_astronaut_spacewalk.jpg


કે્ષત્રની ધલદ્યાથી તયીકેની તેની તાધરભભાં ધલમની ઝીણલટબયી વભજ ને પ્રલાવ , 
વંખ્માફંધ લૈજ્ઞાધનક ને તકનીકી વભજ , ળટર ને અંતયયાષ્ટ્ર ીમ લકાળ ભથકની 
દ્ધધતઓના ધલસ્તૃત અરેખનો , ળાદયયીક ને ભાનધવક તાધરભ ને ટી-38 ( T-38) 
ફ્રાઆટ તાધરભ ભાટેની તૈમાયી તેભજ ાણી ને ભુશ્કેર ધસ્થતીભાંથી ોતાની જાતને 
ફચાલલાની તકનીકોનો વભાલેળ થામ છે.તેઓ સ્ત્રી તયીકે વૌથી લધુ લકાળ પ્રલાવ કયીને 
કેથદયન થોન્ટટનના ( Kathryn Thornton) ત્રણ લાય લકાળ પ્રલાવથી અગ લધી 
ગમા શતા.ાછથી ેગી વ્શીટ્વન ( Peggy Whitson) વૌથી લધુ લકાળ માત્રા કયી 
તેભને લટાલી ગમા શતા.તાધરભ ને ભૂલ્માંકના વભમગાા ફાદ ધલધરમમ્વ અઆએવએવ 
ય કાભ કયી યશેરા યધળમન સ્ેળ એજન્વી ( Russian Space Agency) વાથે ભોસ્કોભાં 
(Moscow) ને અઆએવએવ ય ભોકરલાભાં અલેરી પ્રથભ ટૂકડી વાથે કામટ કયતા 
શતા. પ્રથભ ધબમાન ( Expedition 1) યત પમાટ ફાદ ધલધરમમ્વે અઆએવએવ 
યોફોદટક ધલબાગની (ISS Robotic Arm) યોફોદટક ળાખા ને તેને વંફંધધત સ્ેધળમર 
ટઝ ડેક્ષ્ટયોઝ ભેધનપ્મુરેટય ( Special Purpose Dexterous Manipulator) વાથે 
કામટ કયતા શતા.તેઓ ભે 2002ભાં નલ દદલવ ભાટે ાણીની ંદય એલલેદયમવના 
ધનલાવસ્થાનભાં નલ દદલવ વુધી યશેરા નીભો 2ની (NEEMO 2) ટૂકડીના વભ્મ શતા.[૧] 

ઢાંચો:As ofધલધરમમ્વે નાવા ( NASA)ની એસ્ટર ોનોટ ઓદપવના ડેપ્મુટી લડા તયીકે 
વેલાઓ અી શતી. (Deputy Chief of the Astronaut Office).[૩] 

ધલધરમમ્વ ન્મ ઘણા લકાળમાત્રીઓની જભે યલાના ધયાલતા એભેટય યેદડમો ઓયેટય 
શતા ને 2001ભાં તેભણે ટેલનીધળમન લરાવ રાઆવન્વ એલઝાભ ાવ કયી શતી તથા 13 
ઓગસ્ટ ( August 13), 2001ના (2001) યોજ તેભને પેડયર કોમ્મુધનકેળન્વ કધભળન 
દ્વાયા કોર વાઆન કેડી5ીએરફી ( KD5PLB)અલાભાં અવ્મું શતું. [૪]તેભણે 
અઆએવએવ ધબમાન વભમે ફે લખત એભટય યેદડમો સ્ટેળનનો ઈમોગ કમો શતો જ્માયે 
તેભણે ળાાના ધલદ્યાથીઓ વાથે લાત કયી શતી.[૫] 

 અંતકરક્ષ પ્રિાસનો અનુભિ 
 એસટીએસ (STS)- 116 

ધલધરમમ્વે ધબમાન 14ની (Expedition 14) ટૂકડી વાથે જોડાલા ભાટે દડસ્કલયી ળટરને 
રઆ જઆ યશેરા એવટીએવ-16 ( STS-116) વાથે 9 દડવેમ્ફય ( December 9), 
2006ના (2006) યોજ અંતયયાષ્ટ્ર ીમ લકાળ ભથકના પ્રલાવની ળરૂઅત કયી.એધપ્રર 
2007ભાં ટૂકડીના યધળમન વભ્મો ધબમાન 15ભાં (Expedition 15) પેયલામા. 

અંતયયાષ્ટ્ર ીમ લકાળ ભથક ( International Space Station) (અઆએવએવ) ખાતે 
ધલધરમમ્વ વાથે રઆ ગમા શોમ તેલી વ્મધલતગત લસ્તુઓભાં બગલદ્ ગીતાની ( Bhagavad 
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Gita) નકર , ગણેળ ( Ganesha) બગલાનની નાની ભૂધતટ ને કેટરા વભોવાનો 
(samosa) વભાલેળ થામ છે.[૬] 

 અનિયાિ 14 અિે 15 

 

 
ધલધરમમ્વ 16 એધપ્રર ( April 16), 2007ના (2007) 
યોજ લકાળ ભથકની ફોસ્ટન ભેયેથોન ( Boston 

Marathon) દોડનાયા પ્રથભ વ્મધલત ફન્મા. 

દડસ્કલયીના (Discovery) વપ લતયણ ફાદ ધલધરમમ્વે રોલવ ઓપ રલને ( Locks 

of Love) તેભની લાની ૂંછડી દાનભાં અલાનું અમોજન કમંુ.અંતયયાષ્ટ્ર ીમ લકાળ 
ભથક ય વાથી લકાળમાત્રી જોન દશગ્ગીનશફોથભે ( Joan Higginbotham) લા 
કાપ્મા શતા ને તેને એવટીએવ ( STS)-116ની ( STS-116) ટૂકડી વાથે ૃથ્લી ય 
ભોકરલાભાં અવ્મા શતા.[૭] 

ધલધરમમ્વે એવટીએવ ( STS) -116 ધબમાનના અઠભા દદલવે પ્રથભ લાય એલસ્ટર ા-
લેશીલમુરય એધલટલીટી ( extra-vehicular activity) કયી.31 જાન્મુઅયી ( January 

31), 4 પેબુ્રઅયી ( February 4) ને 9 પેબુ્રઅયી ( February 9), 2007ના (2007) 
યોજ અઆએવએવ ( ISS)થી ભાઆકર રોેઝ-એરેધિમા ( Michael Lopez-Alegria) 
વાથે ત્રણ સ્ેવ લોક ૂણટ કમાટ.અલા એક લોક દયધભમાન , વંબધલતણે એટેધચંગ 
ડીલાઆવની ધનષ્પતાને કાયણે એક કેભેયાનું જોડાણ તુટ્યું શતંુ ને ધલધરમમ્વ કોઇ 
પ્રધતબાલ ાઠલે તે શેરાં તે લકાળભાં ફશાય નીકી ગમો શતો.[૮] 

 
વુધનતા એર. ધલધરમમ્વ ને જોન આ. દશગ્ગીનફોથભ ( Joan E. Higginbotham) 
(પોયિાઈન્ડ) (એવટીએવ-116 (STS-116) ધભળન સ્ેધળમાધરસ્ટ) તેઓ અંતયયાષ્ટ્ર ીમ 
સ્ેવ સ્ટેળન ( International Space Station)ની ડેધસ્ટની રેફોયેટયી ( Destiny 
laboratory). 

ના કેનેડાભટ2 ( Canadarm2)ના કન્ટર ોલ્વની કાભગીયી ફજાલે છે , ત્માયે કામટલાશી 
ચેકધરસ્ટના વંદબટભાં. 

ત્રીજા સ્ેવલોક લખતે ધલધરમમ્વ સ્ટેળનની ફશાય છ કરાક ને 40 ધભનીટ યહ્યા ને નલ 
દદલવભાં ત્રણ સ્ેવ લોક ૂયા કમાટ.તેભણે ચાય સ્ેવ લોકભાં 29 કરાક ને 17 ધભનીટ 
લીતાવ્મા ને એક સ્ત્રી દ્વાયા વૌથી લધુ સ્ેવ લોકનો કેથયીન વી. થોનટટન ( Kathryn C. 
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Thornton)નો ધલક્રભ લટાવ્મો. [૧][૨]18 દડવેમ્ફય ( December 18), 2007 
(2007)ના યોજ , ધબમાન 16 (Expedition 16)ના ચોથા સ્ેવલોક (spacewalk) 
દયધભમાન ેગ્ગી ધવ્શટવને ( Peggy Whitson) 32 કરાક , 36 ધભનીટના

[૯][૧૦]
 કુર 

આલીએ ટાઆભ વાથે ધલધરમમ્વના ધલક્રભને લટાવ્મો શતો. 

ભાચટ 2007ના પ્રાયંબભા તેણીએ લધાયે ભવારેદાય બોજનની તેની ધલનંતીના પ્રધતબાલરુે 
પ્રોિેવ લકાળમાન ( Progress spacecraft)ના યીવપ્રામ ધભળનભાં લવાફી 
(wasabi)ની એક ટ્યૂફ ભેલી શતી.એક લાતાલયણ દફાણે ેક કયલાભાં અલેરી ટ્યૂફ 
ખોરતાંની વાથે જરે જલેી ેસ્ટ અઆએવએવના નીચા દફાણભાં ફશાય નીકી ગઇ 
શતી.અલા ગુરુત્લાકટણ યદશત લાતાલયણભાં ભવારેદાય લાનગી વાચલી યાખલી કઠીન 
શતી.

[૧૧]
 

16 એધપ્રર (April 16)2007 (2007)એ તેણી કક્ષાભાં ભેયેથોન રગાલનાયી પ્રથભ ભદશરા 
ફની.[૧૨]ધલધરમમ્વે ચાય કરાક ને ચોલીવ ધભનીટ [૧૩][૧૪][૧૫]ભાં ફોસ્ટન ભેયેથોન 2007 
(2007 Boston Marathon) ૂયી કયીન્મ લકાળમાત્રી વભ્મોએ તેને દોડ દયધભમાન 
લધાલી રીધી શોલાનું ને વંતયા અપ્માનું જણાલામું શતું.ધલધરમમ્વની ફશેન , દદના ંડ્યા 
ને વાથી લકાળમાત્રી કેયેન એર. નાઆફગટ ( Karen L. Nyberg) ૃથ્લી યની 
ભેયેથોનભાં દોડ્યા શતા ને ધલરમમ્વે ધભળન કન્ટર ોર યથી તેભની પ્રગધતની જાણકાયી 
ભેલી શતી.2008ભાં ધલધરમમ્વે પયી એક લાય ૃથ્લી યની ફોસ્ટન ભેયેથોનભાં બાગ રીધો 
શતો.એ જ લે , ગેઆભ ળો ડ્યુર ( Duel)ભાં એ આલેન્ટ યથી પ્રશ્ન તૈમાય કયલાભાં અવ્મો 
શતો.જલાફો શતાઃ રંડન , ન્મૂ મોકટ , અંતયયાષ્ટ્ર ીમ લકાળ સ્ટેળન , ેદયવ.વૌથી વાચો 
જલાફ શતો અઆએવએવ (ISS). 

એવટીએવ-117 ( STS-117)ના ધભળન એટરાધન્ટવ ( Atlantis) યથી ધલધરમમ્વને 
ાછા ૃથ્લી ય રાલલાના 26 એધપ્રર ( April 26), 2007 (2007)ના ધનણટમને ગરે , 
બૂતૂલટ વાથી લકાળમાત્રી કભાન્ડય ભાઆકેર રોેઝ-એધરગેયીમાએ તાજતેયભાં તોડેરો 
મુએવ ધવંગય સ્ેવફ્રાઆટનો ધલક્રભ તેઓ તોડી ળલમા નશોતા. ( Michael Lopez-

Alegria)જોકે, એક ભદશરા દ્વાયા વોથી રાંફી સ્ેવ ફ્રાઆટનો ધલક્રભ તેભણે લશ્મ 
નંધાવ્મો શતો.  

 એસટીએસ (STS)-117 

ધલધરમમ્વે એવટીએવ ( STS)-117 ( STS-117)ના ધભળન સ્ેધળમાધરસ્ટ તયીકે 
કાભગીયી ફજાલી શતી ને એવટીએવ-117 ધભળનના ંતે 22 જૂન ( June 22), 2007 
(2007)એ તેઓ ૃથ્લી ય ાછા પમાટ શતા.લકાળમાન એટરાધન્ટવે યોદઢમે 3.49 આડીટી 
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(EDT)એ કેધરપોધનટમાભાં એડલડટ  એય પોવટ ફેઆઝ ખાતે ઈતયાણ કમંુ શતંુ. લકાળભાં 195 
દદલવના ધલક્રભ યોકાણ ફાદ ધલધરમમ્વ ઘયેાછા પમાટ શતા. 

ખયાફ શલાભાનને કાયણે ધભળન ભેનેજયોન કે કેનેલયરભાં કેનેડી સ્ેવ વેન્ટય ખાતે 24 
કરાકભાં ઈતયાણના ત્રણ પ્રમાવો યદ કયલા ડ્યા શતા ને એટરાધન્ટવને ભોજાલે યણભાં 
એડલર્ડવટ તયપ લાલું ડંુ્ય શતું.માનના ઈતયાણ ફાદ નાવાના ધભળન કન્ટર ોરે કાપરાના 
ધલધરમન્વ ને ન્મ છ વભ્મોને કહ્યું, “લેરકભ ફેક, ભશાન ધભળન ફદર ધન્મલાદ”.

[૧૮] 

ઈતયાણ ફાદ , એફીવી ( ABC) ટેધરધલઝન નેટલકે 41-લીમ વુધનતાની વપ્તાશની 
વ્મધલત તયીકે વંદગી કયીનેટલકે નંધ્મંુ શતંુ કે , ડીવેમ્ફયભાં તેભણે તેભના રાંફા લા 
કાલી દીધા શતા , જથેી તે ભાંદગીને કાયણે ોતાના લા ગુભાલી દેનાયા રોકોને દાનભાં 
અી ળકે. 

 ભારતની મુાકાતે 

વપ્ટેમ્ફય 2007ભાં , વુધનતા ધલધરમમ્વે બાયત ( India)ની ભુરાકાત રીધીતેભણે ગુજયાત 
(Gujarat)ભાં 1915ભાં ભશાત્ભા ગાંધી ( Mahatma Gandhi)એ સ્થાેરા વાફયભતી 
અશ્રભ (ashram)ની ને તેભના લતનના ગાભ ઝુરાવણની ભુરાકાત રીધી. તેમિા નિતા 

ડો. દદિક િંડ્યા સાથે િતિથી િજીક સિવ નિદ્યાય ( S.V) કડી (મહેસાણા)અિે સ્િામી 
નિિેકિંદ ઍજ્યુકેસિ ટરસ્ટ(મેઘિા છાત્રય)િી મુાકાત દરમ્યિ ઝાિાડી સમાજિી 
કન્યાઓિે ઍક પ્રેરણા મુનતવ બન્યા હતા.  તેભને ધલશ્વ ગુજયાત વોવામટી ( World 

Gujarati Society) દ્વાયા વયદાય લલ્લબબાઇ ટેર ધલશ્વ પ્રધતબા એલોડટ  ( Sardar 
Vallabhbhai Patel Vishwa Pratibha Award) એનામત થમો. બાયતીમ 
નાગદયકત્લ નશં ધયાલતી બાયતીમ ભૂની વ્મધલત ( person of Indian origin)ને 
પ્રથભલાય અ એલોડટ  એનામત થમો.તેભણે તેભના બત્રીજાની લટગાંઠે તેભના કાકાના ઘયની 
ણ ભુરાકાત રીધી શતી.4 ઓલટોફય ( October 4), 2007 (2007)એ ધલધરમમ્વે 
ભેદયકન એમ્ફેવી સ્કુર ( American Embassy School)ની ભુરાકાત રીધી , ને 
ત્માય ફાદ યાષ્ટ્રધત બલન ( Rashtrapati Bhavan)[૧૯] ખાતે બાયતના યાષ્ટ્રધત 
(Indian President) પ્રધતબા ાદટર (Pratibha Patil)ને ભળ્યા શતા. 

વાથે  
કભાન્ડય ધલધરમમ્વ 

Dharam's 

Birthday1.jpg 

ભેઘ ફંગરો , 

ભદાલાદ. 

SunitaDharam.jpg 

વુધનતા-ધયભ 

Suni Williams 

with a student 

at delhi.jpg 

નેશરુ ભેભોદયમર , 

Sunita & PM.jpg 

લડા પ્રધાન (Prime 

minister) ભનભોશન 

ધવંશ (Manmohan 
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(Ahmedabad) દદલ્શી (Delhi) Singh) 

 વ્યવતતગત 

ધલધરમમ્વ ભાઆકર ધલધરમમ્વને યણ્મા છે.તેભના રગ્નને 16 લટ થઇ ગમા. ફંને તેભની 
કાયધકદીની ળરુઅતભાં શેધરકોપ્ટય ઈડાડતા શતા.તેભને કોઇ ફાકો નશોતા , યતુ તેભણે 
ગોડી નાભના જકે યેવર ટેયીમય ( Jack Russell Terrier)ને ાળ્યું શતુ.ંતેભની આતય 
પ્રલૃધિઓભાં યધનંગ , ધસ્લધભંગ, ફાઆધકંગ, ટર ામથ્રોન્વ , ધલન્ડવદપંગ, સ્નોફોદડંગ ને ફો 
શધન્ટંગનો વભાલેળ થામ છે.તે ફોસ્ટન યેડ વોલવ ( Boston Red Sox)ની ઈત્વાશી 
પ્રળંવક છે.તેભના ભાતા-ધતા ફોની ંડ્યા ને ડો. દદક ંડ્યા ( Deepak Pandya) 
છે, જઓે પેરભાઈથ ( Falmouth), ભેવેચ્મુવેટ્વ ( Massachusetts)ભાં લવે છે.દદક 
ંડ્યા ધલખ્માત ન્મૂયોએનાટોધભસ્ટ (neuroanatomist) છે.ધલધરમમ્વના ધતાના ભૂ છેક 
ગુજયાત (Gujarat), બાયત ( India) વુધી જામ છે ને તેઓ બાયતભાં તેભના ધતાના 
કુટંુફની ભુરાકાત રેલા અલતા શોમ છે. તેભની ભાતા સ્રોલેનીઝ ( Slovene) લંળના 
છે.[૨૦] 

 સંગઠિો 

 વોવામટી ઓપ એલવેદયભેન્ટર ટેસ્ટ ામરોટ્વ ( Society of Experimental 

Test Pilots)  
 વોવામટી ઓપ ફ્રાઆટ ટેસ્ટ એધન્જનીમવટ ( Society of Flight Test 

Engineers)  
 ભેદયકન શેધરકોપ્ટય એવોધવએળન (American Helicopter Association)  

 િુરસ્કારો અિે બહુમાિો 

 નેલી કભેન્ડેળન ભેડર (Navy Commendation Medal) (ફે લાય)  
 નેલી ને ભયીન કોપ્વટ એચીલભેન્ટ ભેડર ( Navy and Marine Corps 

Achievement Medal)  
 ભાનલતાલાદી વેલા ભેડર 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmedabad
http://gu.wikipedia.org/wiki/દિલ�
http://en.wikipedia.org/wiki/Delhi
http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Russell_Terrier
http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_Red_Sox
http://en.wikipedia.org/wiki/Deepak_Pandya
http://en.wikipedia.org/wiki/Falmouth,_Massachusetts
http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroanatomy
http://en.wikipedia.org/wiki/Gujarat
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/wiki/Slovenes
http://gu.wikipedia.org/wiki/સ�
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AB%8B%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%9F%E0%AB%80_%E0%AA%93%E0%AA%AB_%E0%AA%8F%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B8%E0%AA%AA%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AA%B2_%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%9F_%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%B2%E0%AB%8B%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%B8&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Experimental_Test_Pilots
http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Experimental_Test_Pilots
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AB%8B%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%9F%E0%AB%80_%E0%AA%93%E0%AA%AB_%E0%AA%AB%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%87%E0%AA%9F_%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%9F_%E0%AA%8F%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%80%E0%AA%AF%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B8&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Flight_Test_Engineers
http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Flight_Test_Engineers
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%85%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%A8_%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%B2%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AA%B0_%E0%AA%8F%E0%AA%B8%E0%AB%8B%E0%AA%B8%E0%AA%BF%E0%AA%8F%E0%AA%B6%E0%AA%A8&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Helicopter_Association
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A8%E0%AB%87%E0%AA%B5%E0%AB%80_%E0%AA%95%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A1%E0%AB%87%E0%AA%B6%E0%AA%A8_%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%B2&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Navy_Commendation_Medal
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A8%E0%AB%87%E0%AA%B5%E0%AB%80_%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87_%E0%AA%AE%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%A8_%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B8_%E0%AA%8F%E0%AA%9A%E0%AB%80%E0%AA%B5%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%9F_%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%B2&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Navy_and_Marine_Corps_Achievement_Medal
http://en.wikipedia.org/wiki/Navy_and_Marine_Corps_Achievement_Medal
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%B5%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A6%E0%AB%80_%E0%AA%B8%E0%AB%87%E0%AA%B5%E0%AA%BE_%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%B2&action=edit&redlink=1

