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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 attorneys 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.  

http://www.eclipse2017.org/
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ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ - 21 ଅଗଷ୍ଟ 2017 
ରୁ୍ଯକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରକିା ଆପଣଙୁ୍କ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛ!ି 

ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗର ଅନୟ ଭୂ୍ତ ିପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ସେଶକୟ ପରଭି୍ରମଣ କରବିାକୟ ବାଛ ିଥିବାରୟ  ଆସମ ନଜିକୟ ସମ୍ମାନତି ମସନ କରୟ ଛୟ  ଏବଂ ଆସମ ଚାହଁୟଛୟ  ସର୍ଯ 
ସମସେ ଏହ ିଅସଲୌକକି ଘଟଣାକୟ ନରିାପେସର ସେଖି ପାରନ୍ତୟ !   

ସକବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୟବଧିା ପାଇଁ ଆସମ ଏହ ିନସିଦଣଶାବଳୀ ଓଡଆିସର ସେଉଛୟ  । ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ସଠକି ଭ୍ାସବ ବୟବହାର କର ିସୂର୍ଯଣୟଙ୍କୟ  ସଧିା ସଳଖ  
ସେଖିବା ପାଇଁ ଏହ ିନସିଦଣଶାବଳୀ, ଉପସେଶ ଏବଂ ଅଗ୍ରାହୟ (“ନସିଦଣଶାବଳୀ”) ର ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ହିଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟର ଉତ୍ସ ଏବଂ ପଥ୍-ପ୍ରେଶଣକ ଅସଟ ।  ଏହ ି
ନସିଦଣଶାବଳୀ  http://tinyurl.com/viewer-instructions ସର ଉପଲବ୍ଧ, ଏବଂ  ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅରସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  ବୟବହାର କରବିା ପାଇଁ ଆପଣ ତାହାକୟ  
ପଢ ିବୟଝବିା ଏବଂ ଅନୟସରଣ କରବିା େରକାର । ନମିଦଣଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବାମର ବଫିଳତା, ଆପଣଙୁ୍କ ଗୁରୁତର କ୍ଷତ ିପହଞ୍ଚାଇ ପାମର ।   

ସଜୟାତବିଜି୍ଞାନୀ ମାସନ 21 ଅଗଷ୍ଟ 2017ର ପରାଗକୟ ଏକ “ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ” ସବାଲି କହୟଛନ୍ତ,ି କନି୍ତୟ , ଆପଣ ଏହ ିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଗ ସେଖିବା ପାଇଁ ର୍ଯୟକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆସମରକିା 
ମଧ୍ୟସର ର୍ଯାଉଥିବା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂ୍ଖଣ୍ଡ (“ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣତାର ପଥ୍” କୟହାର୍ଯାଏ) ଉପସର ଆପଣଙ୍କୟ  ରହବିାକୟ ପଡବି । ର୍ଯେ ିଆପଣ ଏହ ିପଥ୍ ଉପସର ନରହସିବ, ତା’ସହସଲ ଆପଣ 
ସକବଳ ଏକ ଆଂଶକି ପରାଗ ହିଁ  ସେଖି ପାରସିବ! ସତଣୟ, ଆପଣ ଏହ ିସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣତାର ପଥ୍ସର ଅଛନ୍ତ ିକ ିନାହିଁ ଜାଣିବା ଅତୟନ୍ତ ଗୟରୟ ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ର୍ଯଥ୍ାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୟ  ବୟବହାର 
ପଦ୍ଧତ ିବଷିୟସର ବୟଝାଇ େଆିରି୍ଯବ । 

 
ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣତାର ପଥ୍  

ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଗାଇଡ 
 

ବସୃି୍ତତ ନମିଦଣଶାବଳୀ  
 

“ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅରସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର” ସର୍ଯଉଁ ଅଥ୍ଣସର ଏହ ିେୋବଜିସର ବୟବହାର ସହାଇଛ,ି ତାହା ଏହ ିେୋବଜିର ପ୍ରଥ୍ମ ପଷୃ୍ଠାସର ଥିବା ଅଗ୍ରାହୟସର ଏବଂ େୋବଜିର ଅନୟତ୍ର ବୟବହାର ସହାଇଥିବା “Solar 
Viewer” କୟ ହିଁ ସୂଚତି କରୟ ଛ ିସବାଲି ବୟଝାରି୍ଯବ ।    

ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କୟ  ସେଖିବା ପାଇଁ ଆପଙ୍କର ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ବୟବହାର ଏକ ଆଇନ ଅନୟସମାେତି ଚୟ କି୍ତ ଭ୍ାସବ ପରିଗଣିତ ସହବ । ସର୍ଯ ସକୌଣସି ସମୟସର ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କୟ  ନରିୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ  ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର 
ବୟବହାର କରିବା ସବସଳ ଏହ ିନସିଦଣଶାବଳୀସର  ଥିବା ସମେ ନସିଦଣଶ ଏବଂ ଉପସେଶକୟ ଆପଣ ନଭି୍ଣୟ ଲ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ାସବ ପାଳନ କରିବା େରକାର ।  ର୍ଯେ ିଆପଣ ନସିଦଣଶାବଳୀକୟ ବୟଝ ିପାରୟ  ନାହଁାନ୍ତ ିକମିବା 
ସସଗୟଡକିୟ ନଭି୍ଣୟ ଲ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ାସବ ପାଳନ କରିପାରୟ  ନାହଁାନ୍ତ ିକମିବା ସସମାନଙ୍କ ସର୍ତ୍ଣ ଗୟଡକି ସହ ଏକମତ ସହାଇପାରୟ  ନାହଁାନ୍ତ,ି ତା’ସହସଲ ଆପଣଙ୍କୟ ନସିଦଣଶ ଏବଂ ଉପସେଶ େଆିର୍ଯାଉଛ ିସର୍ଯ ଆପଣ ସକୌଣସି ବ ି
ସମୟସର ସକୌଣସି ବ ିପଦ୍ଧତ ିଅବଲମବନ କରି ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କୟ  ନରିୀକ୍ଷଣ କରିବାକୟ ସଚଷ୍ଟା କରନ୍ତୟ  ନାହିଁ ।     
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ଏହ ିତୟ ରନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଗାଇଡ୍ ଓଡଆିସର େଆିର୍ଯାଇଥିବା ବେୃିତ ନସିଦଣଶାବଳୀର, ସଂକି୍ଷପ୍ତ ରୂପ, ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ସେଖିବାକୟ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର 

ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ବୟବହାର କରବିା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୟ ପଢସିବ, ବୟଝସିବ ଏବଂ  ଏହାକୟ ସାମଗି୍ରକ ଭ୍ାସବ ପାଳନ କରସିବ 
 

1) http://tinyurl.com/find-times ମର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ମହଉଛ ିକ ିନାହିଁ ମେଖି ନଅିନୁ୍ତ, ତା’ସହତି ମସହ ିସ୍ଥାନମର ଆଂଶକି ଗ୍ରାସ ଏବଂ 
(ର୍ଯେ ିପ୍ରଜୁର୍ଯୟ) ସେସ୍ତ ପର୍ଯଣୟାୟର ଆନୁୋନକି ସମ୍ପକଣ ସେୟ ବଷିୟମର ଜାଣି ନଅିନୁ୍ତ ।   

2)  ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଚତି୍ତାକଷଣକ ଘଟଣା, କନୁି୍ତ ଆପଣ “ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣତାର ପଥ” – ର୍ଯାହାକ ିମକବଳ ପ୍ରାୟ ଶମହ ୋଇଲ ଓସାର ଭିତମର ଥିମଲ ହିଁ  ପୂର୍ଣ୍ଣ 
ପରାଗ ଅନୁଭୂତକୁି ଉପମଭାଗ କରିପାରିମବ । ର୍ଯେ ିଆପଣ ମେଖିବାକୁ ମର୍ଯାଜନା କରିଥିବା ସ୍ଥାନମର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବମର ମେଖା ର୍ଯାଉନାହିଁ, ତା’ମହମଲ ଆମେ 
ଆପଣଙୁ୍କ େୃଢତାର ସହ ଉପମେଶ ମେଉଛୁ ମର୍ଯ ଆପଣ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣତାର ପଥ େଧ୍ୟମର ଥିବା ମକୌଣସ ିଏକ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୁଅନୁ୍ତ!  

3)  ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ମେଖିବା ପାଇଁ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ମସାଲାର ଭୁୟଅର ବୟବହାର କରିବାକୁ, ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅରର  ମସାଲାର ଭୁୟଅର ମଲନସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ ଆଖି 
ସାେନାମର ଧରି ରଖନୁ୍ତ, ମର୍ଯପରିକ ିସିଧା ସଳଖ ସୂର୍ଯଣୟଙୁ୍କ ମେଖିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକି୍ଷତ ରହବି  । 

4) ସୂର୍ଯଣୟଙୁ୍କ ମେଖିବା ପାଇଁ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ମସାଲାର ଭୁୟଅର ମକମତମବମଳ ବୟବହାର କରିମବ:  
a. ର୍ଯେ ିଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନମର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ମହଉନାହିଁ, ତା’ମହମଲ ସବୁ ସେୟମର ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ମସାଲାର ଭୁୟଅର ସାହାର୍ଯୟମର ଏହାକୁ 

ଆପଣ ମେଖି ପାରିମବ ।  ସଠକି ଚକୁ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ବନିା ର୍ଯେ ିଆପଣ ସୂର୍ଯଣୟଙୁ୍କ ମେଖନ୍ତ,ି ତା’ମହମଲ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ମହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି!ି    

b. ର୍ଯେ ିଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନମର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ମହଉଛ,ି ତା’ମହମଲ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ମସାଲାର ଭୁୟଅର ସାହାର୍ଯୟମର ସୂର୍ଯଣୟଙୁ୍କ ମେଖିବା େରକାର 
ମର୍ଯମତମବମଳ କ ିସୂର୍ଯଣୟଙ୍କ ମଗାମଲଇର ମର୍ଯମକୌଣସ ିଉଜ୍ଜଳ ଅଂଶ – ଏପରିକ ିଏକ ମଛାଟଆି ଅଂଶ େୃଶୟୋନ ମହଉଥାଏ । ର୍ଯେ ିଆପଣ ଏହ ି
ନମିଦଣଶର ଅବୋନନା କରନ୍ତ,ି ତା’ମହମଲ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ମହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି!ି  

i. କନୁି୍ତ, ମକବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସର ମଛାଟଆି ଅନ୍ତରାଳମର, ମର୍ଯମତମବମଳ କ ିସୂର୍ଯଣୟଙ୍କ ମଗାମଲଇର ମକୌଣସ ିଉଜ୍ଜଳ ଅଂଶ ମେଖା ର୍ଯାଉନଥାଏ, 
ମସମତମବମଳ ବନିା ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ମସାଲାର ଭୁୟଅର ସାହାର୍ଯୟମର ଆପଣ ସୂର୍ଯଣୟଙୁ୍କ ସଧିା ସଳଖ ମେଖିବା ଉଚତି ।   

ii. ବାସ୍ତବମର ର୍ଯେ ିଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସ ସେୟମର ସୂର୍ଯଣୟଙୁ୍କ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅରମସାଲାର ଭୁୟଅର  ସାହାର୍ଯୟମର ମେଖନ୍ତ,ି ତା’ମହମଲ ଆପଣ କଛି ି
ହ ିଁ ମେଖିମବ ନାହିଁ!   

iii. ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସ ସରୁ ସରୁ, ମର୍ଯମତମବମଳ ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କ ମଗାମଲଇର ଉଜ୍ଜଳ ଅଂଶ ମେଖାରି୍ଯବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆପଣ ପୁଣି  ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର 
ମସାଲାର ଭୁୟଅର ବୟବହାର କରିବା େରକାର ।  

5) ଅନୟ ଭାଷାମର,  

ମର୍ଯମତମବମଳ ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କ  ଉଜ୍ଜଳ ମଗାମଲଇର ମକୌଣସ ିଅଂଶ ମେଖାର୍ଯାଏ, ଆପଣ ସୂର୍ଯଣୟଙୁ୍କ 
ମେଖିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ମସାଲାର ଭୁୟଅର ମସାଲାର ଭୁୟଅର ବୟବହାର କରିବା େରକାର!  

ମସାଲାର ଭୁୟଅର ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଗାଇଡ 

http://www.eclipse2017.org/
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ପ୍ରଥ୍ସମ ଆପଣଙ୍କୟ କଛି ିଶବ୍ଦାବଳୀ ବୟଝବିାକୟ ପଡବି! 

ପ୍ରସତକ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ପାଇଁ, ଏବଂ ପଥୃିବୀର ପ୍ରସତକ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଗୟରୟ ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ସମୟ ପାଇଁ ନାମକରଣ କରାର୍ଯାଇଥ୍ାଏ । 
ଏଗୟଡକି ଏପରି ଭ୍ାସବ ଜଣା ର୍ଯାଇଥ୍ାଏ:  

ଘଟଣାର 
ନାେ  

ଘଟଣାର ବବିରଣୀ  ଏହା କପିରି ମେଖାର୍ଯାଏ  
(ଏକ ପରୂ୍ଣ୍ଣ ପରାଗ ପାଇଁ) 

ଏହା କପିରି ମେଖାର୍ଯାଏ  
 (ଏକ ଆଂଶିକ ପରାଗ ପାଇଁ) 

C1 ଆଂଶକି ଗ୍ରାସର ଆରମ୍ଭ  
  

C2 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସର ଆରମ୍ଭ  

  

 

େଧ୍ୟ -
ପରାଗ  

ପରାଗ-େଧ୍ୟର ସ୍ଥିତ ି 

 

 

C3 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସର ମଶଷ  

 

 

C4 ଆଂଶକି ଗ୍ରାସର ମଶଷ  
  

 

 

ମସାଲାର ଭୁୟଅର ମସାଲାର ଭୁୟଅର ବୟବହାରର ବସୃି୍ତତ ନମିଦଣଶାବଳ  
 

** ହୁଏ ନାହିଁ ! ** 

 

** ହୁଏ ନାହିଁ ! ** 
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1) ମସାଲାର ଭୁୟଅର ମସାଲାର ଭୁୟଅର ବୟବହାର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନମିଦଣଶାବଳୀ  
 

1) [ର୍ଯେ ିପ୍ରର୍ଯୟଜୟ]  ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ସାବଧାନତାର ସହ ସଖାଲନ୍ତୟ  ।   

2) ବୟବହାର ନଥିଲା ସବସଳ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅରସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର କୟ ସୟରକି୍ଷତ ରଖନ୍ତୟ  ।  

3) ପ୍ରସତକ ବୟବହାର ପୂବଣରୟ  ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅରସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର କୟ ନରିୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୟ ; ର୍ଯେ ି ସଲନସ ଫିଲମ କ୍ଷତଗି୍ରେ ସହାଇଥ୍ାଏ କମିବା ସକୌଣସ ିଭ୍ାବସର ସଲାଚାସକାଚା 
ସହାଇର୍ଯାଇଥ୍ାଏ, ତା’ସହସଲ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର କୟ ଭ୍ାଙି୍ଗ ନଷ୍ଟ କରେିଅିନ୍ତୟ  ଏବଂ ବେଳସର ଏକ ଠକି ଥିବା ସନଇଆସନ୍ତୟ  ।  

4) ର୍ଯେ ି ସଲନସ ଫିଲମ ସକୌଣସ ିଭ୍ାବସର କ୍ଷତଗି୍ରେ ସହାଇଥ୍ାଏ, ସକୌଣସ ିବ ିସମୟସର ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କୟ  ସେଖିବା ପାଇଁ  ସସାଲାର 
ଭ୍ୟ ୟଅର କୟ ବୟବହାର କରନ୍ତୟ  ନାହିଁ ।  

5) ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ରୟ  ସଲନସ ଫିଲମ ଜନିଷିଟକିୟ ବାହାର କରନ୍ତୟ  ନାହିଁ, ଏବଂ ବାହାର କରାର୍ଯାଇଥିବା ସଲନସ ଫିଲମକୟ ବୟବହାର କର ି
ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କୟ  ସକସବବ ିସେଖନ୍ତୟ  ନାହିଁ ।  

6) ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ସର ସଠକି ଭ୍ାସବ ବସାର୍ଯାଇଥିବା, ସୟରକି୍ଷତ ସଲନସ ଗୟଡକି େୃଶୟମାନ ଆସଲାକର ବପିେପୂର୍ଣ୍ଣ େର ସହତି 
କ୍ଷତକିାରକ UV ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସସୌର ରଶମୀକୟ  ନରିାପେ ଭ୍ାସବ ଅବସରାଧ କରଥି୍ାଏ ।  ସତଣୟ, ଏହ ିନସିଦଣଶାବଳୀସର 
େଆିର୍ଯାଇଥିବା ଉପସେଶ ଅନୟସାସର ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  ବୟବହାର କର ି ସର୍ଯ ସକୌଣସ ିସମୟସର ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କୟ  ସେଖିବା ପୂରାପୂର ିନରିାପେ ଅସଟ । ଏପର ିସକୌଣସ ି
ବସିଶଷ “ପରାଗ ରଶମୀ” ନାହିଁ, ର୍ଯାହା କ ିସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ସବସଳ ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କୟ  ସେଖିବାସର କମ କମିବା ଅଧିକ କ୍ଷତକିାରକ ସହାଇପାସର । 

7) ମର୍ଯମତମବମଳ ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ମଗାମଲଇର କଛି ିଅଂଶ ମେଖାର୍ଯାଏ, ଆପଣ  ମସାଲାର ଭୁୟଅର କୁ ଏଠାମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାର୍ଯାଇଥିବା  ମଶୈଳୀମର ବୟବହାର କରି 
ନରିାପେମର ସୂର୍ଯଣୟଙୁ୍କ ମେଖି ପାରିମବ । ଏହା  ମର୍ଯମକୌଣସ ିଉତ୍ସରୁ ଆପଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିବା ମର୍ଯମକୌଣସ ିସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ସମ୍ପକଣ ସେୟ (ର୍ଯଥା, “C2” ଏବଂ “C3” 
ର୍ଯାହା ଉପମର ବରି୍ଣ୍ତ ମହାଇଛ)ି ପାଇଁ ପରୁ୍ଯଜୟ  । 

8) ସକୌଣସ ିେୂରବୀକ୍ଷଣ, ବାଇନାକୟଲର, କୟାସମରା, ସଲନସ, େପଣଣ, କମିବା ସପ୍ରରଣ କମିବା ପ୍ରତଫିଳନ କରୟ ଥିବା ଅନୟ ସକୌଣସ ିପ୍ରକାରର  ଆସଲାକ ର୍ଯନ୍ତ୍ର, ଉପକରଣ 
କମିବା ବେୟ (ଆସଲାକ ଉପକରଣ) ସହତି ସର୍ଯାଡ ିସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  ବୟବହାର କରନ୍ତୟ  ନାହିଁ । 

9) ଏପର ିସକୌଣସ ିଆସଲାକ ଉପକରଣ ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କ େଗିସର  କମିବା ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କ ନସିଦଣଶସର ସକସବ ବ ିକରନ୍ତୟ  ନାହିଁ 
ଏବଂ ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କ ଆଡକୟ ନସିଦଣଶ ସହାଇଥିବା କମିବା ସକୌଣସ ିପ୍ରକାସର ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କ ଆସଲାକ ସଂଗ୍ରହ କରୟ ଥିବା, 
ସକନ୍ଦ୍ରତି କମିବା ପୟନ-ସପ୍ରରଣ କରୟ ଥିବା ସକୌଣସ ିଆସଲାକ ଉପକରଣ ବୟବହାର କର ିସୂର୍ଯଣୟଙ୍କ ଛବ ିସଧିା 
ସଳଖ ସକସବ ବ ିସେଖନ୍ତୟ  ନାହିଁ । 

10) ପଶୟ, କମିବା ସର୍ଯସକୌଣସ ିସାମୟିକ ଭ୍ାସବ ବକିଳାଙ୍ଗ, ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର କୟ ନରିାପେସର ବୟବହାର କରବିା 
ପାଇଁ ଆବଶୟକତା ଗୟଡକିୟ ପଢବିା, ବୟଝବିା ଏବଂ ପାଳନ କରବିାସର ଅସମଥ୍ଣ, କମିବା ସସମାନଙ୍କ କାର୍ଯଣୟର 
ପରଣିାମ ପାଇଁ ସବୈଧ ଭ୍ାସବ ଉର୍ତ୍ରୋୟୀତ୍ଵ ସନବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୟ  ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  ବୟବହାର 
କରବିାକୟ େଅିନ୍ତୟ  ନାହିଁ । 

11) ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  ବୟବହାର କରବିା ପାଇଁ:  

ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର କୟ ଠକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଏବଂ ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କ ମଝସିର ଧର ିରଖନ୍ତୟ , ଏବଂ ସବୟ  ସମୟସର ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ର ସଲନସକୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂସପ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି 
ଏବଂ ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ରଖି ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ର ଅକ୍ଷତ ସଲନସ ବାସଟ ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କ ଆଡକୟ ସେଖନ୍ତୟ  । କାଡଣସବାଡଣ ଚଷମା ଆକୃତରି ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  ସକ୍ଷତ୍ରସର, 
ଆପଣ ପାରମ୍ପାରକି ଚଷମା ପିନ୍ଧବିା ଭ୍ଳ ିକାଡଣସବାଡଣ ଚଷମାକୟ ଭ୍ାଙି୍ଗ ପିନ୍ଧ ିପାରସିବ । ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ର ଅକ୍ଷତ ସଲନସ ପୋଥ୍ଣ ବାଟସର ଆପଣ ସଧିା ସଳଖ ନ 
ସେଖୟଥିସଲ, ସୂର୍ଯଣୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସସର ନଥିବା ସବସଳ  (ଅଥ୍ଣାତ, C2 ଏବଂ C3 ମଝସିର ଥିବା ସମୟସର ର୍ଯାହା ନମିନ ସାରଣୀସର ଲିପିବଦ୍ଧ କରସିବ, ର୍ଯେ ିଏପର ିସମୟ 
ଆପଣଙ୍କ ସେଖିବା ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରର୍ଯୟଜୟ) ସକସବସହସଲ ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କୟ  ସଧିା ସଳଖ ସେଖନ୍ତୟ  ନାହିଁ । 

12)  ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କୟ  ସେଖିବା ପାଇଁ ସଚଷ୍ଟା କଲାସବସଳ ମୂଳତଃ ନମିିତ ସହାଇଥିବା ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ର ଧାରକ ଭି୍ତସର ସ୍ଥାପିତ ସହାଇଥିବା ଚକ୍ଷୟ ସୟରକ୍ଷା ସଲନସ ଛଡା ଅନୟ 
ସକୌଣସ ିପୋଥ୍ଣ କମିବା ବେୟ ବୟବହାର କରନ୍ତୟ  ନାହିଁ ।    

13)  ର୍ଯେ ିଏହ ିନସିଦଣଶାବଳୀ ବଷିୟସର ଆପଣଙ୍କର ସକୌଣସ ିପ୍ରଶନ ଥ୍ାଏ, େୟାପୂବଣକ http://tinyurl.com/viewer-questions ସର Eclipse2017.org ସହ 
ସମ୍ପକଣ କରନ୍ତୟ  ।  

  

 

 

http://www.eclipse2017.org/
http://www.tinyurl.com/solarviewers
http://tinyurl.com/viewer-questions%20ରେ%20Eclipse2017.org
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2)  ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନଦି ିଷ୍ଟ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ଘଟଣା ସେୟ ଗୁଡକୁି ଜାଣନୁ୍ତ  
 

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ http://tinyurl.com/find-times ସର େଆିର୍ଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରସର  ନମିନ ବବୃିତ ିପରୂଣ କରନ୍ତୟ :  

 

ମୋ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ: 

ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ନୁମହଁ  

 (ଏକ ଚକ୍ର) 
 
 
 
 

ର୍ଯେ ିଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନସର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ  
ସହଉଥ୍ାଏ, ତା’ସହସଲ   

“ମୋ ସ୍ଥାନମର ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ 
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମଟ” 

ସର ଥିବା ନସିଦଣଶାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୟ  
ତଳ ଅନୟସେେ:  

ର୍ଯେ ିଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନସର ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ  ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ 
ନୟସହଁ, ତା’ସହସଲ   

“ମୋ ସ୍ଥାନମର ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ 
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁମହ”ଁ 

ସର ଥିବା ନସିଦଣଶାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୟ  
ତଳ ଅନୟସେେ:  

 
 
 
 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
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** ମୋ ସ୍ଥାନମର ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମଟ  ** 

ଆପଣ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣତାର ପଥ୍ସର ଅଛନ୍ତ ିଏବଂ ଏକ ବରିଳ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୟ ତ ଘଟଣାର ଅନୟଭୂ୍ତ ିଲାଭ୍ କରସିବ!  ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନସର ସଂପରୂ୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗର ସମୟ 
ନରି୍ଣ୍ଣୟ କରବିାକୟ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ସହବା ସବୟଠୟ  ଗୟରୟ ତ୍ଵପରୂ୍ଣ୍ଣ ଅସଟ ।  ତସଳ ଉସେଖ କରଥିିବା ସମୟ ଗୟଡକିୟ ସେଖି ଆପଣ ଏହା କରବିାକୟ ସକ୍ଷମ ସହସବ, ଏବଂ 
ଆହୟର ିମଧ୍ୟ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣତା ସମୟସର ସରୂ୍ଯଣୟଙ୍କ ସଗାସଲଇର ସକୌଣସ ିଉଜ୍ଜଳ ଅଂଶ େୃଶୟ ସହବ ନାହିଁ ।    

1) ଆପଣଙ୍କ ନଦିଷି୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ http://tinyurl.com/find-times ସର େଆିର୍ଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରସର ନମିନସର ତାଲିକାଭ୍ୟ କ୍ତ ସହାଇଥିବା 
ପ୍ରସତକ ପରାଗ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆନୟମାନକି ସମୟ ସଲଖି େଅିନ୍ତୟ  (ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ  ସମୟ ଗୟଡକିୟ ମସିଳଇ ସନବା ନଶିି୍ଚତ କରନ୍ତୟ !):  

C1 ପୂବଣ  * ଏଠାସର ସକୌଣସ ିସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ନାହିଁ * 
  

ଆପଣ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  
ନହିାତ ିବୟବହାର କରସିବ  

C1 
ଆଂଶକି  ପର୍ଯଣୟାୟର 

ଆରମ୍ଭ ସେୟ:    

 

  

ଆପଣ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  
ନହିାତ ିବୟବହାର କରସିବ 

C2 
ସଂପରୂ୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯଣୟାୟର 

ଆରମ୍ଭ ସେୟ:    

 

  

C2 ପସର, ଆପଣ ଖାଲି 
ଆଖିସର ନରିୀକ୍ଷଣ 

କରପିାରନ୍ତ ି 

ପରାଗ-
େଧ୍ୟ  

ମହବା ସେୟ: 

 

 
 

ଖାଲି ଆଖିମର 
ଆପଣ ନରିୀକ୍ଷଣ 

କରିପାରନ୍ତ!ି  

C3 
ସଂପରୂ୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯଣୟାୟର 

ମଶଷ ସେୟ:     

 

  

ଆପଣ ପୟଣ ିଥ୍ସର 
ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  ନହିାତ ି

ବୟବହାର କରସିବ 

C4 
ଆଂଶକି  ପର୍ଯଣୟାୟର 

ମଶଷ ସେୟ:    

 

  

ଆପଣ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  
ନହିାତ ିବୟବହାର କରସିବ 

C4 ପମର  * ଏଠାସର ସକୌଣସ ିସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ନାହିଁ * 

  

ଆପଣ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  
ନହିାତ ିବୟବହାର କରସିବ 

2) ଆପଣ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣତାର ପଥ୍ସର ଥିସଲ ସହଁ, C2 ପବୂଣ ଏବଂ C3 ପର, ପରାଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିବା  ସମେ ସମୟସର ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କୟ  ସେଖିବା ପାଇଁ  ଆପଣଙ୍କୟ  
ନହିାତ ିଭ୍ାସବ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  ବୟବହାର କରବିାକୟ ପଡବି ।    

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
http://www.tinyurl.com/time-adjust
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3) ଆପଣ ଖାଲି ଆଖିସର ସଧିା ସଳଖ ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କୟ  ନରିୀକ୍ଷଣ କର ିପାରସିବ (ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  ବୟବହାର  ନକର)ି ସକବଳ:  

a. ର୍ଯେ ିଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନସର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ  ସରୂ୍ଯଣୟ ପରାଗ ସହଉଥ୍ାଏ (ଆପଣ “ପଥ୍ ଭି୍ତସର” ଅଛନ୍ତ)ି, ଏବଂ  
b. ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣତା ସମୟସର (ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଉପସର ଉସେଖ କରଥିିବା ପ୍ରାୟ C2 ଠାରୟ  C3 ପର୍ଯଣୟନ୍ତ ଅବଧିର ସମୟ), ଏବଂ 
c. ମର୍ଯମତମବମଳ ସୂର୍ଯଣୟଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ମଗାମଲାକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂମପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଵାରା ମଘାମଡଇ ମହାଇର୍ଯାଇଥାଏ ।     

ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣତାର ବାେବକି ସମୟ ଗୟଡକି ଆପଣଙ୍କ ସଠକି ସ୍ଥାନ ଅନୟସାସର ଅଲଗା ଅଲଗା ସହବ, ସତଣୟ, ଆପଣ ଆଗରୟ  ଆନୟମାନକି ସମୟ ଗୟଡକିୟ ଚହି୍ନଟ 
ଏବଂ ଲିପିବଦ୍ଧ କରସିେବା େରକାର । ଆପଣ ଉପସର ଲିପିବଦ୍ଧ କରଥିିବା ସମୟ ଗୟଡକି ଆନୟମାନକି ଅସଟ! 

4) ପୟନବଣାର, ଉପର ତାଲିକାସର ଲିପିବଦ୍ଧ କରାର୍ଯାଇଥିବା କମିବା ବାହୟ ଉତ୍ସରୟ  ସଂଗହୃତି ସମୟ, ର୍ଯାହା ସହାଇଥିସଲ ସହଁ, ମର୍ଯମତମବମଳ ବ ିସୂର୍ଯଣୟଙ୍କ 
ଉଜ୍ଜଳ ମଗାମଲାକର ମକୌଣସ ିଅଂଶ େୃଶୟୋନ ହୁଏ, ଆପଣ ସବଣୋ ମସାଲାର ଭୁୟଅର  ବୟବହାର କରି ସୂର୍ଯଣୟଙୁ୍କ ମେଖିବା େରକାର ।  

5) ବୟଝବିାସର ସାହାର୍ଯୟ କରବିା ପାଇଁ ଏହ ିନସିଦଣଶାବଳୀ ସହତି ଅତରିକି୍ତ ସରଖାଙି୍କତ ବୟାଖୟା େଆିର୍ଯାଇଛ ି। 

 

 

ନେିନ ବବୃିତ ିଆପଣ ପଢବିା, ବୁଝବିା, ଏବଂ ପାଳନ କରିବା େରକାର:   

 
ନରିାପେମର ଏହାକୁ ବୟବହାର କରିବା ପାଇଁ େଁ ୁମସାଲାର ଭୁୟଅର  

ବୟବହାରର ସେସ୍ତ ନମିଦଣଶାବଳୀ ପାଳନ କରବିା େରକାର ।    
 

ସରୂ୍ଯଣୟଙୁ୍କ ମେଖିଲା ମବମଳ ର୍ଯେ ିସରୂ୍ଯଣୟଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ 
ମଗାମଲଇର ମକୌଣସ ିଅଂଶ ମେଖାର୍ଯାଏ, େଁ ୁନହିାତ ି 

ମସାଲାର ଭୁୟଅର  ବୟବହାର କରବି ି।    
  

http://www.eclipse2017.org/
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** ମୋ ସ୍ଥାନମର ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁମହ ଁ** 

ଆପଣ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣତାର ପଥ୍ସର ନାହଁାନ୍ତ,ି ଏବଂ ସତଣୟ ଆପଣ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗର ସସୌନ୍ଦର୍ଯଣୟ ଅନୟ ଭୂ୍ତ ିଲାଭ୍ କର ିପାରସିବ ନାହିଁ । (ଆପଣ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣତାର ପଥ୍କୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 
ସହାଇ ଏହ ିଚମତ୍କାର ଅନୟ ଭୂ୍ତସିର ସାମିଲ ସହବା ପାଇଁ ଆସମ ଆପଣଙ୍କୟ  େୃଢ ଭ୍ାସବ ସୟପାରଶି କରୟ ଛୟ !) 

1) ଆପଣଙ୍କ ନଦିଷି୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ http://tinyurl.com/find-times ସର େଆିର୍ଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରସର ନମିନସର ତାଲିକାଭ୍ୟ କ୍ତ ସହାଇଥିବା ପ୍ରସତୟକ ପରାଗ 
ଘଟଣା ପାଇଁ ଆନୟମାନକି ସମୟ ସଲଖି େଅିନ୍ତୟ  (ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ  ସମୟ ଗୟଡକିୟ ମିସଳଇ ସନବା ନଶିି୍ଚତ କରନ୍ତୟ !): 

C1 ପୂବଣ * ଏଠାସର ସକୌଣସ ିସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ନାହିଁ * 

  

ଆପଣ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  
ନହିାତ ିବୟବହାର କରସିବ 

C1 
ଆଂଶକି  ପର୍ଯଣୟାୟର 

ଆରମ୍ଭ ସେୟ:    

 

  

ଆପଣ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  
ନହିାତ ିବୟବହାର କରସିବ 

ପରାଗ-
େଧ୍ୟ 

ମହବା ସେୟ: 
 

  

ଆପଣ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  
ନହିାତ ିବୟବହାର କରସିବ 

C4 
ଆଂଶକି  ପର୍ଯଣୟାୟର 

ମଶଷ ସେୟ:     

 

  

ଆପଣ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  
ନହିାତ ିବୟବହାର କରସିବ 

C4 ପମର * ଏଠାସର ସକୌଣସ ିସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ନାହିଁ * 

  

ଆପଣ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର  
ନହିାତ ିବୟବହାର କରସିବ 

(ଧ୍ୟାନ େଅିନ୍ତୟ , ଏଠାସର C2 ଏବଂ C3 ସମୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାର୍ଯାଇନ,ି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନସର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ନାହିଁ!) 

2) ମର୍ଯମହତୁ ଆପଣ ଥିବା ସ୍ଥାନମର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗ ମହଉନାହିଁ, ଆପଣ ସୂର୍ଯଣୟଙୁ୍କ ନରିୀକ୍ଷଣ କଲା ମବମଳ ସବଣୋ ମସାଲାର ଭୁୟଅର  ବୟବହାର କରିବା 
େରକାର । ପୟନବଣାର, ଆସମ ଆପଣଙ୍କୟ  ସୟପାରଶି କରୟ ଛୟ  ସର୍ଯ ଆପଣ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣତାର ପଥ୍କୟ ର୍ଯାଆନ୍ତୟ  । ଆପଣଙ୍କ ସହ ସସାଲାର ଭ୍ୟ ୟଅର ଟକିୟ ସନବାକୟ ଭ୍ୟ ଲନ୍ତୟ  ନାହିଁ, 
ତା’ ସହସଲ ହିଁ ସୂର୍ଯଣୟ ପରାଗର ଆଂଶକି ପର୍ଯଣୟାୟ ଗୟଡକିୟ ନରିାପେସର ନରିୀକ୍ଷଣ କରପିାରସିବ!   

3) ବୟଝବିାସର ସାହାର୍ଯୟ କରବିା ପାଇଁ ଏହ ିନସିଦଣଶାବଳୀ ସହତି ଅତରିକି୍ତ ସରଖାଙି୍କତ ବୟାଖୟା େଆିର୍ଯାଇଛ ି। 
 

ନେିନ ବବୃିତ ିଆପଣ ପଢବିା, ବୁଝବିା, ଏବଂ ପାଳନ କରିବା େରକାର:   

ନରିାପେମର ଏହାକୁ ବୟବହାର କରିବା ପାଇଁ େଁ ୁମସାଲାର ଭୁୟଅର  
ବୟବହାରର ସେସ୍ତ ନମିଦଣଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା େରକାର ।    

ସରୂ୍ଯଣୟଙୁ୍କ ମେଖିଲା ମବମଳ େଁ ୁସବୁମବମଳ ନହିାତ ି
ମସାଲାର ଭୁୟଅର  ବୟବହାର କରିବ ି। 

 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
http://www.tinyurl.com/time-adjust

