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TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF SOLAR VIEWER 

 Please read these Instructions for Use carefully before using the Solar Viewer.  Your purchase and 
use of the Solar Viewer constitutes your agreement to these terms and conditions. Failure to follow 
these Instructions for Use may result in serious personal injury, including permanent eye damage. If 
you do not understand these Instructions or cannot follow them diligently and completely, then you 
should not look at the Sun at any time, with or without a Solar Viewer. 

 The term “Solar Viewer” refers to the special cardboard-and-polymer optical products, marked “SAFE FOR DIRECT SOLAR 
VIEWING”, manufactured by Rainbow Symphony of Reseda CA, and sold by Eclipse2017.org for the purpose of viewing the 
Sun during the solar eclipse of August 21, 2017, by or under the direct supervision of a person 18 years of age or above and in 
accordance with these Instructions for Use.   

 Observing the Sun directly, without the benefit of eye protection provided by the Solar Viewer, will likely result in serious 
personal injury, up to and including permanent eye damage and blindness.  When these Instructions for Use are followed 
completely and precisely, the undamaged and unmodified Solar Viewer has been proven to be safe and effective in allowing 
direct, short-term, viewing of the Sun.  If these Instructions for Use are not followed, or if damaged or modified Solar Viewers are 
used, permanent eye injury could result.   

 You should never look directly at the Sun, with or without the aid of the Solar Viewer, if you have any temporary or 
permanent medical or other condition which either (1) prevents your use of the Solar Viewer according to these Instructions for 
Use, or (2) which predisposes you to an increased or special risk of incurring, worsening, or contributing to the effects of any 
optical or other medical, health, or other condition, by looking or attempting to look at the Sun.   

 You should never attempt to perform any other activity (such as driving or walking) while using the Solar Viewer. 

 You agree that if you let others use the Solar Viewer, you will provide each such user with a copy of these Instructions for 
Use and will make sure such user reads and understands the Instructions for Use before using the Solar Viewer. 

 By using the Solar Viewer to view the Sun, you agree with the following:   

 (a)   you understand these Instructions for Use completely;  
 (b)   you understand and accept the risks associated with improper use of the  Solar Viewer;  
 (c)  you accept full responsibility for, and assume all risks associated with, the act of viewing the Sun, with or 

without the use of the Solar Viewer; and 
(d)  the Solar Viewer is fragile and any damage to it or modification of it will render it immediately and 
permanently unusable for its intended purpose. 

Release and Limitation of Liability 

By way of purchasing and using the Solar Viewer, you are irrevocably releasing, indemnifying, and holding harmless the 
manufacturer and seller from any liability, loss, claim and expense (including attorney’s fees), including but not limited to bodily 
injury or other personal harm, which may result from using the Solar Viewer under any circumstances or conditions and 
irrespective of jurisdiction. Neither the manufacturer nor the seller will be responsible for any damages of any kind, irrespective 
of reasons, conditions or circumstances, including malfunctioning of the Solar Viewer. All risks associated with using the Solar 
Viewer rest solely and entirely with the user, irrespective of whether the Solar Viewer is used by the original purchaser or any 
third party. You fully understand and assume the risks in using the Solar Viewer. You confirm that you have read this release of 
liability and fully understand its terms and that you have given up substantial rights by purchasing and using the Solar Viewer.  

 THE MANUFACTURER AND SELLER OF THE SOLAR VIEWER MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE SOLAR VIEWER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGMENT.  NEITHER 
THE MANUFACTURER NOR THE SELLER SHALL BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, WHETHER IN 
AN ACTION IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), SUCH AS, BUT NOT LIMITED 
TO, LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR BENEFITS RESULTING FROM, OR ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION 
WITH THE USE OR FURNISHING OF THE SOLAR VIEWER OR THE PERFORMANCE, USE OR INABILITY TO USE THE 
SAME, EVEN IF THE MANUFACTURER OR SELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  IN 
NO EVENT WILL THE MANUFACTURER’S OR SELLER’S TOTAL LIABILITY EXCEED THE PRICE PAID FOR THE 
PRODUCT. 

Note Regarding Translations 

 Translations of these Instructions for Use into various languages are provided “AS-IS” and solely for the convenience of 
the reader.  Eclipse2017.org has made reasonable efforts to ensure the accuracy of the Translations; however, in the event of 
any perceived discrepancy in meaning or interpretation between the English version and any Translation, the English version will 
prevail.  You should not act in reliance on anything contained in any Translation of these Instructions for Use, but should refer to 
the official English version.   
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पूर्ण सुर्णग्रहर् - सोमबार, २१ अगस्ट २०१७ 

संयुक्त राज्य अमेररकामा स्वागत छ! 

पूर्ण सुर्णग्रहर् हेर्णको लागग तपाईहरुले हाम्रो देर्लाई रोज्र्ु भएकोमा हामी सम्मानर्त भएका छौं, र हामी प्रत्रे्कले र्स भब्र् घटर्ालाई सुरक्षित ढंगले हेर्ण सफल 

होउर् ्भर्ी चाहन्छौं ! 

हामी तपाईको सुबबधाको लागग र्ी नर्देर्हरु र्ेपालीमा उपलब्ध गराउँदै छौं | अंगे्रजी संस्करर्का र्ी नर्देर्हरु, नर्देर्र्हरु र अस्स्िकरर्हरु 

("नर्देर्हरु"), सुर्णको प्रत्र्ि दर्णर्को लागग सौर्ण दर्णकको उपरु्क्त र सहह प्रर्ोगको लागग जार्कारी र मागणदर्णर्को पूर्ण श्रोत हो | नर्देर्हरु  

http://tinyurl.com/viewer-instructions मा उपलब्ध छर्,् र सौर्ण दर्णक प्रर्ोग गर्णको लागग र्सलाई पढ्र्, बुझ्र् र पालर्ा गर्ण आिश्र्क छ | 

निरे्दशहरुको पालिा गिनमा चूक भए गम्भीर ब्यक्क्तगत क्षनत हुि सक्ि ेछ | 

खगोल बैज्ञानर्कहरु अगस्ट २१, २०१७ को ग्रहर्लाई एउटा “पूर्ण ग्रहर्” भन्छर्,् तर र्सको सम्पूर्णता हेर्ण, तपाई संर्ुक्त राज्र् अमेररकालाई पार गर्े 
(“सम्पूर्णता पथ” भनर्र्े) एउटा साघँरुो भूभागको खण्डमा स्स्थत हुर् आिश्र्क छ | र्हद तपाई र्स पथमा हुर् ुहुन्र् भर्े, तपाई आंशर्क ग्रहर् मात्र देख्र् सक्र्ु 
हुन्छ! त्र्स कारर्, तपाई सम्पूर्णताको पथमा हुर्ु हुन्छ कक हुन्र् भनर् बझु्र् अत्र्न्त आिश्र्क छ, र तपाईलाई उपर्ोगको बबगध चांड ैर्ै बुझाइर्े छ | 

 
सम्पूर्णताको पथ 

 

द्रतू-आरम्भ मागणदर्णर् 
 

बबस्ततृ नर्देर्हरू 
 

र्ो र्ब्द "सौर्ण दर्णक"लाई, र्स कागजपत्रमा प्रर्ोग गररए अरु्रुप, "Solar Viewer" को प्रनतनर्गधत्ि गर्णको लागग प्रर्ोग गररएको छ, जसको पहहलो पषृ्ठको अंगे्रजी अस्स्िकरर्मा उल्लेख, र र्स 

कागजपत्रमा अन्र्त्र ठाउँहरुमा गररएको छ | 

घामलाई हेर्णको लागग तपाईले सौर्ण दर्णकको प्रर्ोग गरु्णले एउटा कारू्र्ी अरु्बन्ध स्थापपत गदणछ | कुरै् पनर् समर्मा सौर्ण दर्णकको उपर्ोग गर्णको लागग, तपाईले सहह ढंगले र पूर्ण तररकाले नर्देर्हरु शभत्र 

समाहहत सबै अरु्देर्हरु र नर्देर्र्हरुको पालर्ा गरु्ण परे् छ | र्हद तपाईले नर्देर् बुझ्रु् हुन्र् भरे्, अथिा तपाई र्सको पूर्ण रुपले अथिा सहह ढंगले पालर्ा गर्ण सक्रु् हुन्र् भरे्, अथिा र्हद तपाई सतणहरु संग 

सहमत हुरु् हुन्र् भरे्, तपाईलाई कुरै् पनर् समर्मा, कुरै् पनर् बबगधको प्रर्ोग गरेर, घामलाई हेरे् प्रर्ास र् गरु्ण होस ्भनर् नर्देर् र सल्लाह हदइन्छ | 
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र्ो द्रतु-आरम्भ मागणदर्णर् रे्पालीमा हदइएको बबस्तृत नर्देर्हरुको संग्रहबाट संक्षिप्तमा शलइएको छ | ग्रहर् हेर्णको लागग 

सौर्ण दर्णकको प्रर्ोग गर्णलाई तपाईले र्सलाई पढ्रु्, बुझ्रु् र पूर्ण रूपले पालर्ा गरु्ण आिश्र्क छ | 

१) http://tinyurl.com/find-times मा आफ्िो स्थािलाई खोज्ि ुहोस ्र त्यहााँ ग्रहण सम्पणून हुिे छ कक छैि, र साथै त्यस 

स्थािको लागग आशंशक अथवा पणून चरणहरु (यदर्द लाग ुभए) को अिमुानित सम्पकन  समय के हुिे छ पत्ता लगाउि ुहोस ्|   
 

२) पणून सयुनग्रहण एउटा अत्यन्त सािर्दार घटिा हो, तर सम्पणूनताको अिभुबको आिरं्द तपाई तब मात्र शलि सक्ि ुहुन्छ यदर्द 

तपाई “सम्पणूनताको पथ” अन्तगनत क्स्थत हुि ुहुन्छ - जुि केवल लगभग एक सय ककलोमीटर चौडा छ | यदर्द सम्पणूनता 
तपाईको योजिाबद्ध स्थािबाट रे्दखखन्रै्दि, भिे हामी तपाईलाई दृढतापबूनक सल्लाह दर्दन्छौं कक तपाई सम्पणूनताको पथ शभत्र 

क्स्थत कुि ैपनि स्थािमा सयुनग्रहण हेिनको लागग स्थािान्तररत हुि ुहोस ्! 

 

३) ग्रहण हेिनलाई सौयन र्दशनकको उपयोग गिनको लागग, सौयन र्दशनकको लेन्सलाई प्रत्यक्ष आफ्िो आाँखाको दिक अगाडी शलिहुोस ्

ताकक घामलाई हेर्दान खरेर आफ्िा आाँखाहरु पणून रूपले सरुक्षक्षत रहोस ्|  
 

४) घामलाई हेर्दान खरेर सौयन र्दशनकको प्रयोग कदहले गिे: 

क. यदर्द ग्रहण तपाईको स्थािमा पणून छैि भिे, सब ैसमयमा यसलाई सौयन र्दशनकको माध्यमबाट मात्र हेिुन होस ्| 

उपयुक्त िेत्र सरुक्षा बबिा घामलाई प्रत्यक्ष हेिानले तपाईको आाँखालाई स्थाई हािीको जोखखम हुन्छ ! 

ख. यदर्द तपाईको स्थािमा सम्पणून ग्रहण हुन्छ भिे, घामको चक्रको कुि ैपनि चक्म्कलो अशं जब रे्दखखन्छ, तपाई सौयन 
र्दशनकको माध्यमबाट मात्र हेिुन होस ्- चाहे त्यो अत्यन्त सािो अशं मात्र ककि ि होस ्| यदर्द तपाई यस निरे्दशको 
पालिा गिन असफल हुिु हुन्छ भिे, तपाईको आाँखालाई स्थाई हािीको जोखखम हुिे छ ! 

i. तपैनि, सम्पणूनताको छोटो अन्तरालको समय म,ै जब घामको चक्म्कलो चक्रको कुि ैअशं रे्दखखन्रै्दि, तपाई 

सौयन र्दशनकको उपयोग ि गररकि पणून ग्रहण प्रत्यक्ष हेिुन होस ्|   

ii. बास्तबमा, यदर्द तपाईल ेसम्पणूनताको समयमा सौयन र्दशनकको प्रयोग गरेर घाम तफन  हेिे प्रयास गिुन भयो 
भिे, तपाईल ेकेदह पनि रे्दख्ि ुहुन्ि ! 

iii. सम्पणूनता समाप्त हुिे बबक्त्तकै, जब घामको चक्रको चक्म्कलो अशं फेरी रे्दखखि शरुु हुन्छ, तपाईल ेसौयन 
र्दशनक फेरी प्रयोग गिुन पछन| 

५) अको शब्र्दमा,  

जब घामको चक्म्कलो चक्रको कुिै पनि अंश रे्दखखन्छ, घामलाई 

हेिनको लागग तपाईले सौयन र्दशनक प्रयोग गिुन जरुरी छ ! 

सौयन र्दशनक द्रतु-आरम्भ मागनर्दशनि 
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सबणप्रथम, केहह र्ब्दािलीहरु छर् ्जुर् तपाईले बुझ्रु् आिश्र्क छ !     

प्रत्रे्क ग्रहर्को लागग, र पथृ्बीको प्रत्रे्क स्थार्को लागग, कुरै् महत्िपुर्ण घटर्ाहरुको समर्लाई शर्र्णक हदइएको छ |  

ती र्स प्रकार छर्:् 

घटिाको 
शशर्नक 

घटिाको बबबरण 
यो कस्तो रे्दखखन्छ 

(पूर्ण ग्रहर्को लागग) 

यो कस्तो रे्दखखन्छ 

(आंशर्क ग्रहर्को लागग) 

C1 आंशशक चरणको शुरुवात 

  

C2 सम्पूणनताको शुरुवात 

  

 

मध्य- 
ग्रहण 

ग्रहणको मध्य-बबन्र्द ु

 

 

C3 सम्पूणनताको अन्त 

 

 

C4 आंशशक चरणको अन्त 

  

 

  

सौयन र्दशनकको प्रयोग सम्बक्न्ि बबस्ततृ निरे्दशहरु 

** घदटत हुाँरै्दि! ** 

** घदटत हुाँरै्दि! ** 

http://www.eclipse2017.org/
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१) सौयन र्दशनकको प्रयोगको लागग सामान्य निरे्दशहरु 

 
१)  [र्हद लागू भए] सौर्ण दर्णकको प्र्ाककंगलाई ध्र्ार्पूबणक खोल्रु् होस ्| 

२) उपर्ोगमा र् हँुदा सौर्ण दर्णकलाई सुरक्षित राख्रु् होस ्| 

३) प्रत्रे्क पल्ट प्रर्ोग अनघ सौर्ण दर्णकको नर्रीिर् गरु्ण होस;् र्हद कुर्ै पनर् प्रकारले लेन्सको कफल्म (पदाण) मा िनत भएको 
अथिा मुजा परेको भए, त्र्स सौर्ण दर्णकलाई काट्रु् होस ्र र्ष्ट गरु्ण होस,् र एउटा िनत र्भएको प्रनतस्थापर् प्राप्त गरु्ण 
होस ्|   

४) र्हद कुर् ैपनर् प्रकारले लेन्स कफल्म (पदाण)मा िनत भए, कुर्ै पनर् समर्मा घामलाई हेर्ण र्स सौर्ण दर्णकको 
प्रर्ोग र् गर्ुण होस ्| 

५) सौर्ण दर्णकबाट लेन्स कफल्म (पदाण)को पदाथण र् हटाउर्ु होस,् र कुर् ैपनर् प्रकारले घामलाई हेर्ण नर्काशलएको र्स लेन्स 

कफल्म (पदाण)को पदाथणको प्रर्ोग र् गर्ुण होस ्| 

६) सहह तररकाले जडकेो, िनत र् भएको सौर्ण दर्णकका लेन्सहरुले देखखर्े ककरर्को जोखखम पूर्ण स्तरहरुलाई, साथै हानर्कारक पराबैङ्गर्ी र अरु सौर्ण 
ककरर्लाई सुरक्षित ढंगले छेक्र्े छ | त्र्सकारर्ले कुर्ै पनर् समर्मा, र्ी नर्देर्हरुद्िारा प्रदार् गररएको मागणदर्णर् अर्ुसार र्स सौर्ण दर्णकलाई प्रर्ोग गर्ण 
पूर्ण रूपले सुरक्षित छ | र्स्तो कुर्ै बबर्ेर् "ग्रहर् ककरर्हरु" छैर्र् ्जसले ग्रहर्को समर्मा घामलाई हेर्ण धेरै अथिा कम हानर्कारक बर्ाउँछ | 

७) जब घामको चक्म्कलो चक्रको कुिै पनि अंश रे्दखखन्छ तब घामलाई सुरक्षक्षत रूपले हेिन तपाईले सौयन र्दशनकको प्रयोग, यहााँ बणनि गररए 

अिुसार, गिुन होस ्| यो सााँचो हो चाहे तपाइले जुि सुकै श्रोतबाट, जुिसुकै ग्रहण सम्पकन  समयहरु (जस्त,ै मागथ बणनि गररए अिुसार “C२” र 

“C३”) अशभलेखखत गिुन भएको छ | 

८) सौर्ण दर्णकलाई कुर्ै पनर् टेशलस्कोप, दबुबणर्, क्र्ामेरा, लेन्स, आइर्ा, अथिा कुर् ैअरु प्रकार्ीर् उपकरर्, र्न्त्र अथिा बस्तु जसले प्रकार् प्रसाररत अथिा 
प्रनतबबस्म्बत (“प्रकार्ीर् उपकरर्”) गर्े बस्तुहरुसंग संर्ोजर् गरी प्रर्ोग र् गर्ुण होस ्| 

९) र्स्ता प्रकार्ीर् उपकरर्लाई घाम नतर अथिा घाममा र् तेसाणउर् ुहोस,् र कहहल्र्ै पनर् प्रत्र्ि घामको प्रनतमा हेर्णको लागग कुर्ै प्रकार्ीर् उपकरर्को प्रर्ोग 

र् गर्ुण होस,् जरु् घाम नतर तेशसणएको अथिा घामको प्रकार् जुटाएर, केस्न्द्रत गरेर अथिा घामको प्रकार्लाई परु्:प्रेपर्त गदणछ | 

१०) जर्ािरद्िारा सौर्ण दर्णकको प्रर्ोग गर्ण, अथिा अस्थार्ी रूपले अपाङ्ग भएको, सौर्ण दर्णकलाई सुरक्षित उपर्ोग गर्ण चाहहर्े आिश्र्कताहरुलाई पढ्र्, 

बुझ्र् र पालर्ा गर्ण, अथिा उर्ीहरुको आफ्र्ो किर्ा फलस्िरूप हुर्े पररर्ामहरुको स्जम्मेिारी कार्ूर्ी 
रूपले स्िीकार गर्ण असिम ब्र्स्क्तहरुलाई, अर्मुती र् हदर्ु होस ्| 

११) सौर्ण दर्णक प्रर्ोग गर्णको लागग:  

सौर्ण दर्णकलाई तपाईको आँखा र घामको बीचमा राख्र्ु होस,् र सौर्ण दर्णकको िनत र् भएको लेन्स 

पदाथणको माध्र्मले घाम नतर हेर्ुण होस,् आफ्र्ो आँखा र घामको बीचमा सधँै सौर्ण दर्णकको लेन्स पदाथणलाई 

राख्र्ु होस ्| र्हद सौर्ण दर्णक कडा कागजको चस्माहरुको आकार मा भए, तपाई र्स सौर्ण दर्णकलाई 

पारम्पररक चस्माहरु झैँ मोड्र् सक्र् ुहुन्छ | सौर्ण दर्णकको िनत र् भएको लेन्सको माध्र्म बबर्ा, ग्रहर् 

सम्पूर्णतामा र् हँुदा कहहल्र्ै प्रत्र्ि र् हेर्ुण होस ्(जो कक, र्हद र्ी समर्हरु तपाईको हेर्े स्थार्मा लागु भए, 

नर्म्र्शलखखत सूचीमा देख्र्ु हुर्े C२ र C३ बीचको समर्हरुको दौरार् हुर्े छ)|  

१२) घामलाई हेर् ेप्रर्ासमा आखँाको सुरिा गर्णको लागग सौर्ण दर्णकको धारक शभत्र रहेका लेन्सहरु, जो मूलरूपले नर्माणर् गररएको बाहेक अन्र् सामग्री अथिा 
बस्तुहरुको प्रर्ोग र् गर्ुण होस ्|  

१३) र्हद तपाईलाई र्ी नर्देर्हरुको सन्दभणमा कुर्ै पनर् प्रश्र्हरु छर् ्भर्,े कृपर्ा Eclipse2017.org  लाई http://tinyurl.com/viewer-questions  मा 
सम्पकण  गर्ुण होस ्| 

  

 

 

http://www.eclipse2017.org/
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http://tinyurl.com/viewer-questions


Solar Viewer Instruction Guide – Nepali                                                                                                                              v1.2 – Nov 2016 5 
 

 
© 2016-2017 

                                Eclipse2017.org, inc.  

१) तपाईको स्थािको लागग बबशेर् ग्रहण घटिा समयहरु जान्िु होस ्

 

तपाईको स्थार्को लागग http://tinyurl.com/find-times मा प्रदार् गररएको जार्कारीको आधारमा, नर्म्र् बबबरर् पुरा गरु्ण होस:्   

 

मेरो स्थािको लागग, ग्रहण: 

पूणन ग्रहण छ पूणन ग्रहण छैि 

 (एकमा घेरा लगाउरु् होस)् 
 

 

 

 

यदर्द तपाईको स्थािमा ग्रहण पूणन छ भिे,  
 

“मेरो स्थािमा ग्रहण पूणन छ”  

 
अन्तगनत सक्म्मशलत निरे्दशहरुको पालिा गिुन होस ्

अिुच्छेर्द तल:  

यदर्द तपाईको स्थािमा ग्रहण पूणन छैि भिे,  
 

“मेरो स्थािमा ग्रहण पूणन छैि”  

 
अन्तगनत सक्म्मशलत निरे्दशहरुको पालिा गिुन होस ्

अिुच्छेर्द तल:  
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** मेरो स्थािमा ग्रहण पूणन छ ** 

तपाई सम्पूर्णताको पथमा हुर्ु हुन्छ, र तपाईले एउटा दलुणब र अद्भतू घटर्ाको अर्भुब गर्ुण हुर्े छ! तपाईको स्थार्मा ग्रहर् कहहले सम्पूर्णतामा हुर्े छ र्ो बुझ्र्ु 
अत्र्न्त महत्िपुर्ण छ | तल उल्लेखखत समर्हरु हेरेर तपाई र्स्तो गर्ण सिम हुर्ु हुर्ेछ, र त्र्सकारर् पनर् ककर्कक त्र्हाँ सम्पूर्णताको दौरार् घामको चिको 
चस्म्कलो अंर् देखखर् ेछैर् | 

१) तपाईको नर्स्श्चत स्थार्को लागग http://tinyurl.com/find-times द्िारा प्रदार् गररएको जार्कारीको आधारमा, तल उल्लेखखत प्रत्रे्क 

ग्रहर्को घटर्ाको लागग लगभग समर्हरु लेख्र्ु होस ्(आफ्र्ो समर् िेत्रको लागग समर् शमलाउर् र् बबशसणर् ुहोस!्): 

C1 

अगाडी * कुर् ैग्रहर् छैर् * 

  

तपाईले सौर्ण दर्णक 

प्रर्ोग गरु्ण जरुरी छ 

C1 
आंशशक चरणको 
सुरुवातको समय:    

 

  

तपाईले सौर्ण दर्णक 

प्रर्ोग गरु्ण जरुरी छ 

C2 
सम्पूणनता चरणको  
सुरुवातको समय: 

 

  

C2 पनछ, तपाई र्ाङ्गो 
आँखाले अबलोकर् गर्ण 

सक्र्ु हुन्छ 

मध्य- 
ग्रहण 

घट्िे समय: 

 

 
 

तपाई िाङ्गो 
आाँखाले अबलोकि 

गिन सक्ि ुहुन्छ ! 

C3 
सम्पूणनता चरणको  
समाक्प्तको समय: 

 

  

तपाईले सौर्ण दर्णक पुर्: 

प्रर्ोग गरु्ण जरुरी छ 

C4 
आंशशक चरणको 
समाक्प्तको समय: 

 

  

तपाईले सौर्ण दर्णक 

प्रर्ोग गरु्ण जरुरी छ 

C4 

पनछ 
* कुर् ैग्रहर् छैर् * 

  

तपाईले सौर्ण दर्णक 

प्रर्ोग गरु्ण जरुरी छ 

 

२) तपाई सम्पूर्णताको पथ अन्तगणत स्स्थत हुर्ु भएता पनर्, C२ सुरु हुर् ुअगाडी अथिा C३ पछाडी सबै समर्मा, जब ग्रहर् पूर्ण छैर् घामलाई हेर्ण सौर्ण 
दर्णकको प्रर्ोग गर्ुण अनर्बार्ण छ |    

http://www.eclipse2017.org/
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३) तपाई र्ाङ्गो आँखाले घामलाई प्रत्र्ि अबलोकर् गर्ण सक्र्ु हुन्छ (सौर्ण दर्णकको प्रर्ोग बबर्ा) मात्र जब:   

क. जब तपाईको स्थार्मा ग्रहर् पूर्ण छ (तपाई “सम्पूर्णताको पथमा हुर् ुहुन्छ”), र 
ख. सम्पूर्णताको समर्को अन्तरालमा (तपाईले मागथ उल्लेख गर्ुण भएको स्थार्को लागग लगभग C२ देखख C३ सम्मको समर्ाबगधको 
अन्तरालमा), र  

ग. जब घामको चक्म्कलो चक्रलाई पणूनत: चन्द्रमाले ढाक्छ |   

सम्पूर्णताको बास्तपिक समर् तपाईको सहटक स्थार् मागथ नर्भणर गदणछ र हरेक स्थार्को लागग धेरै शभन्र् हुर् ेछ, र त्र्सकारर् पहहल्र् ैतपाईले अर्ुमानर्त 

समर्हरुको पहहचार् र अशभलेख राख्र्ु पदणछ | मागथ अशभलेखखत समर् अर्ुमानर्त हो ! 

४) एक पटक फेरी, मागथ सुचीमा उल्लेखखत समर्हरु जे सकैु भएता पनर्, अथिा कुर्ै बाहहरी श्रोतबाट जम्मा गररएता पनर्, जब घामको चस्म्कलो 
चिको कुर् ैपनि अशं देखखन्छ घामलाई हेर्ण सँधै सौर्ण दर्णकको प्रर्ोग गरु्ण परे् छ |  

५) बुझ्र्मा सहार्ताको लागग र्ी नर्देर्हरुलाई ब्र्ख्र्ात्मक गचत्रहरुका साथ प्रदार् गररएको छ | 

 

 

नर्म्र् शलखखत बबबरर्लाई तपाईले पढ्रु्, बुझ्रु् र त्र्सको पालर्ा गरु्ण जरुरी छ: 

सौयन र्दशनकलाई सुरक्षक्षत ढंगले प्रयोग गिनको लागग मैले यसको 
उपयोग सम्बक्न्ि सबै निरे्दशहरुको पालिा गिुन जरुरी छ | 

 

यदर्द घामको चक्म्कलो चक्रको कुिै पनि अंश रे्दखखएको छ 

भिे, मैले घामलाई हेिन सौयन र्दशनकको प्रयोग गिुन जरुरी छ | 
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** मेरो स्थािमा ग्रहण पूणन छैि ** 

तपाई सम्पूर्णताको पथमा हुर्ु हुन्र्, त्र्सैले तपाईले पूर्ण ग्रहर्को सुन्दरताको अर्ुभब शलर् सक्र्ु हुर्े छैर् | (हामी बबर्ेर् रूपले सल्लाह हदन्छौं कक तपाई र्स 

उल्लेखर्ीर् अर्ुभबको आर्न्द उठाउर् आफूलाई सम्पूर्णताको पथ अन्तगणत पुर्स्थाणपपत गर्ुण होस ्!) 

१) तपाईको नर्स्श्चत स्थार्को लागग http://tinyurl.com/find-times द्िारा प्रदार् गररएको जार्कारीको आधारमा, तल उल्लेखखत प्रत्रे्क 

ग्रहर्को घटर्ाको लागग लगभग समर्हरु लेख्र्ु होस ्(आफ्र्ो समर् िेत्रको लागग समर् शमलाउर् र् बबशसणर् ुहोस ्!):  

 

C1 

अगाडी * कुर् ैग्रहर् छैर् * 

  

तपाईले सौर्ण दर्णक 

प्रर्ोग गरु्ण जरुरी छ 

C1 
आंशशक चरणको 
सुरुवातको समय:    

 

  

तपाईले सौर्ण दर्णक 

प्रर्ोग गरु्ण जरुरी छ 

मध्य- 
ग्रहण 

घट्िे समय: 

 

  

तपाईले सौर्ण दर्णक 

प्रर्ोग गरु्ण जरुरी छ 

C4 
आंशशक चरणको 
समाक्प्तको समय: 

 

  

तपाईले सौर्ण दर्णक 

प्रर्ोग गरु्ण जरुरी छ 

C4 

पनछ 
* कुर् ैग्रहर् छैर् * 

  

तपाईले सौर्ण दर्णक 

प्रर्ोग गरु्ण जरुरी छ 

(र्ाद राख्रु् होस ्कक तपाईको स्थार्मा ग्रहर् सम्पूर्णतामा छैर् त्र्सैले C२ र C३ समर्को सुची छैर् ! ) 

२) तपाईको स्थािमा ग्रहण सम्पूणनतामा छैि त्यसैले घामलाई अबलोकि गिन साँिै सौयन र्दशनकको प्रयोग गिुन आवश्यक छ | साथै, हामी 
सल्लाह हदन्छौं कक तपाई सम्पूर्णताको पथ अन्तगणत जार्ुहोस ्| सौर्ण दर्णक आफु संगै शलएर जार् र् बबशसणर् ुहोस,् ताकक तपाई ग्रहर्को आंशर्क 

चरर्हरुको अबलोकर् सुरक्षित ढंगले गर्ण सकौं ! 

३) बुझ्र्मा सहार्ताको लागग र्ी नर्देर्हरुलाई ब्र्ख्र्ात्मक गचत्रहरुका साथ प्रदार् गररएको छ | 

 

नर्म्र् शलखखत बबबरर्लाई तपाईले पढ्रु्, बुझ्रु् र त्र्सको पालर्ा गरु्ण जरुरी छ: 

सौयन र्दशनकलाई सरुक्षक्षत ढंगले प्रयोग गिनको लागग मलेै यसको 
उपयोग सम्बक्न्ि सब ैनिरे्दशहरुको पालिा गिुन जरुरी छ | 

मैले घामलाई हेिन साँिै सौयन र्दशनकको प्रयोग गिुन जरुरी छ |

 

http://www.eclipse2017.org/
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