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TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF ECLIPSE GLASSES 
 Please read these Instructions for Use carefully before using the Eclipse Glasses.  Your purchase and 
use of the Eclipse Glasses 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 the Eclipse Glasses. 
 The term “Eclipse Glasses” refers to the special cardboard-and-polymer optical products, marked “ISO 12312-2” and “SAFE FOR 
DIRECT SOLAR VIEWING”, manufactured by Rainbow Symphony of Reseda CA or American Paper Optics of Bartlett TN, and sold by 
Eclipse2024.org for the purpose of viewing the Sun during the solar eclipse of April 8, 2024, 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 Eclipse Glasses, 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 Eclipse Glasses have 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 Eclipse Glasses are used, permanent eye 
injury could result.   
 You should never look directly at the Sun, with or without the aid of the Eclipse Glasses, if you have any temporary or permanent 
medical or other condition which either (1) prevents your use of the Eclipse Glasses 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 condition, 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 Eclipse Glasses. 
 You agree that if you allow others to use the Eclipse Glasses, 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 Eclipse Glasses. 
 By using the Eclipse Glasses 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  Eclipse Glasses;  
 (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 Eclipse Glasses; and 
(d)  the Eclipse Glasses are fragile, and any damage or modification will render them immediately and permanently 
unusable for their intended purpose. 

By way of purchasing and using the Eclipse Glasses, 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 Eclipse Glasses 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 Eclipse Glasses. All risks associated with using the Eclipse Glasses rest solely and 
entirely with the user, irrespective of whether the Eclipse Glasses are used by the original purchaser or any third party. You fully 
understand and assume the risks in using the Eclipse Glasses. 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 Eclipse Glasses.  
 THE MANUFACTURER AND SELLER OF THE ECLIPSE GLASSES MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED 
OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE ECLIPSE GLASSES, 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 ECLIPSE 
GLASSES 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.  Eclipse2024.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. 

 

https://www.eclipse2024.org/
https://eclipse2024.org/instructions/translations.htm
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खग्रास सयूर्ग्रहण – ८ एिप्रल २०२४ 
 उत्तर अमे�रकेमध्ये आपले सहषर् स्वागत! 

सूयार्चेखग्रासग्रहणपाहण्यासाठ� आपण आमचा देश �नवडला ह� आमच्यासाठ� सन्मानाची गोष्ट आहे. आपल्या सवा�नी ह� अद्भतु घटना 
सुर��तपणे पाहावी अशी आमची इच्छा आहे! 

आम्ह� या सूचना आपल्या सोयीसाठ� मराठ� मध्ये देत आहोत. या सूचनांची, मागर्दशर्नाची, सल्ल्यांची इंग्रजी आवतृ्ती प्रमुख आवतृ्ती 
असून सूयार्ला थेट पाहण्या करता सौरदशर्काचा योग्य व अचुक उपयोग करता यावा यासाठ�ची मा�हती व मागर्दशर्न �मळ�वण्याचा 
अ�धकृत व प�रपूणर् स्त्रोत आहे. या सूचना http://tinyurl.com/viewer-instructions येथे उपलब्ध आहेत. सौरदशर्काचा उपयोग 
करण्यासाठ� आपण त्या वाचल्या, समजल्या व पाळल्या पा�हजेत. या सूचनांचे पालन केले नाह� तर गंभीर स्वरूपाची वैयिक्तक इजा होवू शकते. 

खगोलशास्त्र� ८ ए�प्रल २०२४ च्या ग्रहणाला ‘खग्रास ग्रहण’ म्हणतात. परंतु खग्रास ग्रहण खरंच पाहण्यासाठ� आपण भूभागाच्या एका 
अत्यंत अरंुद पट्टय्ात असणे आवश्यक आहे, जो उत्तर अमे�रकेमधून जातो (त्याला “खग्रासग्रहण�दसणारापट्टा” म्हणतात). जर तुम्ह� या 
पट्टय्ात नसाल तर तुम्ह� केवळ खंडग्रास ग्रहण पाहू शकाल! त्यामुळे आपण खग्रास ग्रहण�दसणार्या पट्टय्ात आहात �क नाह� हे पाहणे 
अत्यंत आवश्यक आहे. आता लवकरच आपल्याला “सौरदशर्क” वापरण्याची पध्दती स्पष्ट केल� जाईल. 

 
खग्रासग्रहणाचापट्टा 

सं��प्त मागर्दशर्क                   स�वस्तर सूचना  
ह्या पत्रकात वापरललेा “सौरदशर्क” हा शब्द प�हल्या अस्वीकरण पानावर, व इतरत्र वापरलेल्या “Eclipse Glasses” ह्या उपकरणाचे दसुरे संबोधन आहे. 
सौरदशर्काचा सयूर् पाहण्यासाठ� उपयोग आपण करणे हा एक कायदेशीर करार ठरतो.  

कधीह� सौरदशर्कान ेसूयर् पाहताना तुम्ह� सवर् सचूनांच,े सल्ल्यांचे तंतोतंत, संपूणर्पणे पालन करणे आवश्यक आहे. जर तुम्हाला सचूना समजल्या नसतील, 
जर तुम्ह� त्या पूणर्पणे व तंतोततं पाळू शकत नसाल �कंवा तुम्हाला अट� मान्य नसतील तर तुम्ह� कधीच सूयर् पाहण्याचा प्रयत्न करू नका अशी 
तुम्हाला सचूना व सल्ला देत आहोत.

 

https://www.eclipse2024.org/
http://tinyurl.com/viewer-instructions
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हे मागर्दशर्कम्हणजे मराठ�तील स�वस्तर सूचनांचा सारांश आहे. ग्रहण पाहण्याक�रता सौरदशर्काचा वापर करण्यासाठ� 
आपण स�वस्तर सूचना नीट काळजीपूवर्क वाचणे, समजून घेणे व त्यांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे. 

 
1) Eclipse2024.org/find-times येथ ेआपले स्थान पाहा व तेथून खग्रास ग्रहण �दसेल �क नाह�, तसेच त्या 

स्थानाच्या खंडग्रास ग्रहण व (�दसणार असेल तर) खग्रास ग्रहण प्रारंभाच्या वेळा शोधून काढा. 

2) खग्रास ग्रहण एक अ�तशय पे्र�णीय घटना आहे परंतु आपण त्याचा अनुभव तेव्हाच घेवू शकाल जेव्हा आपले 
पाहण्याचे स्थान एका ठरा�वक पट्टय्ात येते. हा पट्टा जवळ जवळ दोनशे �कलोमीटर इतकाच रंुद आहे. जर 
खग्रास ग्रहणआपण ठर�वलेल्या स्थानापासून �दसणार नसेल तर आपण स्थान बदलून खग्रास ग्रहण �दसणार्या 
पट्टय्ात यावे असा आमचा आपणास सल्ला आहे!  

3) ग्रहण पाहण्यासाठ� सौरदशर्क थेट डोळ्यांवरच लावा, जेणेकरून सूयर् पाहताना आपले पूणर्पण ेसंर�ण होईल, व 
चुकून सुद्धा आपल्याकडून सूयार्कडे थेट ब�घतले जाणार नाह�.   

4) सूयार्कडे पाहताना सौरदशर्काचा उपयोग केव्हा करावा: 

a. जर तुमच्या स्थानावरून खग्रास ग्रहण �दसणार नसेल तर नेहमी सौरदशर्क वापरा. जर तुम्ह� डोळ्यांचे 
योग्य संर�ण न करता सूयार्कडे पा�हले तर तुमच्या डोळ्यांचे कायमचे नुकसान होईल! 

b. जर तुमच्या स्थानावरून खग्रास ग्रहण �दसणार असेल, तर सूयार्च्या चकतीचा कोणताह� तेजस्वी भाग, 
मग तो अगद� लहान का असेना, जर �दसत असेल तर सूयर् पाहताना सौरदशर्काचा वापर करावाच. जर 
तुम्ह� ह्या सूचनेचे पालन केले नाह� तर तुम्ह� तुमच ेडोळ्यांचे कायमचे नुकसान करून घ्याल! 

i. परंतु संपूणर् खग्रास िस्थतीमध्ये, त्या काह� �णांसाठ�च, जेव्हा सूयार्च्या चकतीचा कोणताच तेजस्वी 
भाग आिजबात �दसत नसेल, तेव्हा आपण सौरदशर्क न वापरता खग्रास ग्रहण पाहू शकता.   

ii. खरं तर, जर तुम्ह� खग्रास िस्थतीमध्ये सौरदशर्काचा वापर करून जर सूयार्ला पाहण्याचा प्रयत्न 
केला तर तुम्हाला काह�च �दसणार नाह�! 

iii. जेव्हा खग्रास ग्रहण संपते व सूयार्च्या चकतीचा तेजस्वी भाग परत �दसू  लागतो तेव्हा तुम्ह� 
परत सौरदशर्काचा वापर केलाच पा�हजे. 

5) दसुर्या शब्दात सांगायचे तर, 

जेव्हा सूयार्च्या तेजस्वी चकतीचा कोणताह� भाग �दसतो तेव्हा 
आपण सूयार्कडे पाहण्यासाठ� सौरदशर्काचा वापर केलाच पा�हज!े 

  

सौरदशर्काच्या वापरासाठीच ेसंि�� मागर्दशर्क 

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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प्रथम काह� सं�ा आहेत ज्या तुम्ह� समजून घेतल्या पा�हजेत! 

प्रत्येक ग्रहण व पथृ्वीवर�ल प्रत्येक स्थानासाठ�, �व�शष्ट महत्त्वाच्या घटनांच्या वेळेला नांव ेदेण्यात आल� आहे. त्यांना अस े
म्हणतात: 

घटनेचे नाव घटनेचे वणर्न ते कसे िदसते 
(खग्रासग्रहणासाठी) 

ते कसे िदसते 
(खंडग्रासग्रहणासाठी) 

C1 
खंडग्रास 

प्रावस्थेची सुरुवात 
  

C2 खग्रासपणाची सुरुवात 

 

 

ग्रहण- 
मध्य ग्रहणमध्य िस्थती 

 

 

C3 खग्रासपणाचा शेवट 
 

 

C4 खंडग्रास 
प्रावस्थेचा शेवट 

  

 

  

** घडत नाह�! ** 

** घडत नाह�! ** 

सौरदशर्काच्या वापरासंबंधी सिवस्तर सचूना  

https://www.eclipse2024.org/
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१. सौरदशर्काचा उपयोग करण्याबाबतसाधारण सूचना  
१.   (गरज असल्यास) सौरदशर्काला काळजीपूवर्क उघडा. 

२.   सौरदशर्काचा उपयोग करत नसाल तेव्हा त्याला नीट सांभाळून ठेवा. 

३.   सौरदशर्काचा उपयोग करण्याआधी प्रत्येक वेळी त्याचे नीट प�र�ण करा; जर काचेची �फल्म खराब 
�कंवा सुरकुतलेल� असेल तर सौरदशर्क तोडून टाका व ते नष्ट करा आ�ण सुिस्थतीत असलेल े
सौरदशर्क �मळवा. 

४.   जर काचेची �फल्म खराब असेल तर �तचा वापर सूयर् पाहण्यासाठ� कधीच करू नका.  

५.   सौरदशर्कावर�ल काचेच्या �फल्म काढू नका, व काढलेल्या �फल्मचा वापर सूयर् पाहण्यासाठ� कधीच 
करू नका.  

६.   सौरदशर्काच्या योग्य�रत्या बसा�वलेल्या नुकसानर�हत काचा (�फल्म) दृष्य प्रकाशाच्या हानीकारक 
तेजाला  प्र�तबं�धत करतात �शवाय धोकादायक अ�तनील (U.V.) व इतर सूयर्�करणांनाह� अड�वतात. 
त्यामुळे इथे देण्यात आलेल्या सूचनांतील मागर्दशर्नाचा उपयोग करून सौरदशर्काचा वापर करणे पूणर्पणे सुर��त आहे. अशी 
कोणतीच खास ‘ग्रहण �करणे’ नसतात, ज्यांमुळे ग्रहण काळात सूयर् पाहणे कमी �कंवा जास्त प्रमाणात धोकादायक ठरते. 

७.   सूयार्च्या तेजस्वी चकतीचाकोणताह� भाग �दसत असताना सूयार्ला सुर��तपणे पाहण्यासाठ� येथे सां�गतलेल्या पद्धतीनेच सौरदशर्काचा 
उपयोग तुम्ह� केला पा�हजे. कोणत्याह� स्रोताकडून आलेल्या ग्रहण प्रारंभ / संपकर्  वेळेसंबधी (जस ेक� वर दाखवलेल्या “C2” आ�ण “C3” 
सारख्या रुपात) हे खरे आहे. 

८.   सौरदशर्काचा उपयोग कोणत्याह� द�ुबर्ण, जोडद�ुबर्ण, कॅमेरा, काच, आरसा �कंवा इतर प्रकाशासंबधीचे उपकरण, यंत्र, वस्तु जी 
प्रकाश संच�रत �कंवा पराव�तर्त करते त्यासोबत करू नये (“प्रकाशासंबधंीचे यंत्र”). 

९.   प्रकाशासंबधंीचे यंत्र कधीच सूयार्च्या �दशेने दशर्वू नये व कधीच सूयार्ची प्र�तमा पाहण्यासाठ� अशा प्रकाशासबंधंीच्या यंत्राचा वापर 
करू नये जे सूयार्कडे बघते �कंवा सूयर्प्रकाशाचे एक�त्रकरण, क� द्र�करण वा पुनःप्र�ेपण कर�त असेल. 

१०.   सौरदशर्काचा वापर करण्याची परवानगी प्राण्यांना,अस्थायी अपंगत्व असलेल्यांना, वाचता न येणार्या व सौरदशर्काचा सुर��त 
वापर करण्यासाठ� लागणार्या आवश्यक बाबी पूणर्  न करता येणार्यांना, �कंवा आपण केलेल्या कायार्ची कायदेशीर जबाबदार� जे 
उचलू शकत नाह�त अशा लोकांना देवू नये. 

११.   सौरदशर्काचा वापर करण्यासाठ�: 

सौरदशर्क तुमच्या डोळे व सूयार्च्या मधोमध धरा. आ�ण तुमच्या डोळ्याच्या व 
सूयार्च्या मध्ये नेहमी सुिस्थतीत असलेल्या सौरदशर्काच्या �फल्म ठेवून सूयार्कडे 
पाहा. पुठ्ठय्ाच्या चष्म्याच्या आकारातील सौरदशर्काच्या बाबतीत तुम्ह� त्याला 
अशाप्रकारे वाकवू शकता �कपारंपा�रक चष्म्यासारखे सौरदशर्काला तुम्ह� घालू 
शकता. जेव्हा संपूणर् खग्रास अवस्था नसते तेव्हा कधीह� सूयार्ला थेट पाहू नये. 
(जे C2 आ�ण C3 च्या मधल्या वेळेत असेल जे खाल� �दलेल्या तक्त्यात न�द 
कराल, जर अशी वेळ तुमच्या स्थानाला लागू होत असेल तर)पणतुम्ह� 
सुिस्थतीत नुकसानर�हत असलेल्या सौरदशर्काचा उपयोग सूयर् पाहण्यासाठ� करू 
शकता. 

१२.  सूयर् पाहताना डोळ्यांचे संर�ण होण्यासाठ� सौरदशर्कातील �फल्म ज्या मूळ  
यासाठ�च �न�मर्लेल्या आहेत त्यांच्या �शवाय दसुर्या कोणत्याच सा�हत्याचा वा वस्तूचा उपयोग करू नये.  

१३. जर या सूचनांबद्दल तुमचे काह� प्रश्न असतील तर कृपया Eclipse2024.org ह्यांना https://tinyurl.com/glasses-questions येथे 
संपकर्  करा. 

 

 

https://www.eclipse2024.org/
http://www.eclipseglasses.us/
http://www.eclipseglasses.us/
http://www.eclipseglasses.us/
https://tinyurl.com/glasses-questions
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२. आपल्या स्थानासाठ� असलेल्या �व�शष्ट ग्रहण घटनेच्या वेळा शोधनू काढा  
 

आपल्या स्थानासाठ� eclipse2024.org/find-times वर उपलब्ध असलेल्या मा�हतीच्या आधारे खाल�ल �वधान पूणर् 

करा: 
 
 
 

माझ्या स्थानासाठ� ग्रहण आहे : 

खग्रास खग्रास नाह� 
 

(एका भोवती वतूर्ळ काढा) 
 
 
 
 

जर तुमच्या स्थानावरून खग्रास ग्रहण 
असेल तर खाल� �दलेल्या सूचनांचे पालन 

करा 

“माझ्या स्थानावर 
खग्रास ग्रहण आहे” 

खाल�ल भाग पहा  

जर तुमच्या स्थानावरून ग्रहण खग्रास 

नसेल तर खाल� �दलेल्या सूचनांचे पालन 
करा 

“माझ्या स्थानावर 
ग्रहण खग्रास नाह�” 

खाल�ल भाग पहा 

 
 
 
 

  

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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** माझ्या स्थानावर खग्रास ग्रहण आह े** 

आपणखग्रास ग्रहण�दसणार्या भूभागाच्या पट्टय्ात आहात, आ�ण आपण ह� द�ुमर्ळ व अद्भतु घटना अनुभवणार आहात!  तुमच्या 
स्थानातून �दसणारे ग्रहण संपूणर् खग्रास केव्हा होणार आहे ती वेळ मा�हत करून घेणे महत्त्वाचे आहे. तुम्ह� खाल� स्वतः नमूद 
केलेल्या वेळांची मदत खग्रासपणा केव्हा सुरु होणार ह्याचा अंदाज घेण्यासाठ� भ�वष्यात घेऊ शकता. �शवाय  त्या काळात  सूयर्�बबं 
संपूणर् झाकलेल ेअसते व सूयार्च्या चकतीचा कोणताह� तेजस्वी भाग त्या वेळी �दसत नाह�. 

1) आपल्या �व�शष्ट स्थानासाठ� eclipse2024.org/find-times येथून �मळ�वलेल्या मा�हतीच्या आधारावर, प्रत्येक ग्रहण काळातील 
अंदाजे ठरवलेल� वेळ खाल� �लहा (तुमची वेळ �ेत्रवेळेनुसार समायोिजत असल्याची खात्री करा): 

C1 
आधी * ग्रहण नाह� * 

  

तुम्ह� सौरदशर्काचा 
उपयोग केलाच 

पा�हज े

C1 खंडग्रास प्रावस्था 
सुरू होते: 

 

  

तुम्ह� सौरदशर्काचा 
उपयोग केलाच 

पा�हज े

C2 खग्रास प्रावस्था 
सुरू: 

 

  

C2 नंतर, तुम्ह� 
उघड्या डोळयांनी 

पाहू शकता 

ग्रहण- 
मध्य घडते: 

 

 
 

तुम्ह� उघड्या 
डोळ्यानंी पाहू 

शकता! 

C3 खग्रास प्रावस्था 
संपते: 

 

  

तुम्ह� सौरदशर्काचा 
पुन्हा उपयोग 
केलाच पा�हज े

C4 खंडग्रास प्रावस्था 
संपते होते: 

 

  

तुम्ह� सौरदशर्काचा 
उपयोग केलाच 

पा�हज े

C4 
नंतर * ग्रहण नाह� * 

  

तुम्ह� सौरदशर्काचा 
उपयोग केलाच 

पा�हज े

2) जर� आपणखग्रास ग्रहण�दसणार्या भूभागाच्या पट्टय्ात असाल, तर� आपल्याला C2 आधी व C3 नंतर, जेव्हा खग्रासग्रहणनसेल, 
सूयार्ला पाहताना सौरदशर्काचा वापर करावाच लागेल.   

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
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3) तुम्ह� आपल्या उघड्या डोळ्यांनी (सौरदशर्काचा वापर न करता) सूयार्कडे फक्त तेव्हाच पाहू शकता जवे्हा 
a. तुमच्या स्थानावर खग्रास ग्रहण असेल (तुम्ह� त्या पट्टय्ात असाल), आ�ण 
b. ग्रहण संपूणर् खग्रास अवस्थते असणार्या मोजक्या �णांच्या दरम्यान (अंदाजे C2 पासून ते C3 पय�तच्या 

अवधी दरम्यान, ज्याच्या वेळा आपण वर नमूद केल्या आहेत), आ�ण 
c. जेव्हा सूयार्ची तेजस्वी चकती चंद्राने संपूणर् झाकल� असेल.   

ग्रहणाच्या खग्रासपणाची नेमक� वेळ तुमच्या स्थानावर खूप अवलंबून आहे व प्रत्येक स्थानासाठ� ह� वेळ वेगवेगळी 
असते, त्यामुळे तुम्ह� आधीच अंदाजे वेळ वर नमूद करून ठेवलेल� असणे आवश्यक आहे. ह� वेळ अंदाजे आहे! 

4) पुन्हा एकदा, वर नमूद केलेल� वेळ �कंवा दसुर� कोणतीह� वेळ मा�हत झाल� असल� तर� जवे्हा सूयार्च्या तेजस्वी  
चकतीचा कोणताह� भाग �दसत असेल तेव्हा सूयार्ला पाहताना सौरदशर्काचा वापर केलाच पा�हजे.  

5) या सूचना समजता याव्यायाकर�ता आम्ह� पूरक अशी �चत्रे देखील �दल� आहेत.  

 

 

 

तुम्ही खाली िदलेल्या सूचना वाचल्या, समजून घेतल्या पािहजेत व त्यांचे पालन केले पािहजे : 

 
सौरदशर्काचा सरु��त उपयोग करण्यासाठ� मी सवर् 

सूचनाचं ेपालन केले पा�हज.े 
  

सूयार्च्या तेजस्वी चकतीचा कोणताह� भाग 

�दसत असला तर सयूार्कड ेपाहताना मी 
सौरदशर्काचा वापर केलाच पा�हजे. 

 

  

https://www.eclipse2024.org/
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** माझ्या स्थानावर ग्रहण खग्रास नाही ** 

तुम्ह� खग्रास ग्रहण�दसणार्या भूभागाच्या पट्टय्ावर नाह�त त्यामुळे पुणर् ग्रहणाचे स�दयर् तुम्ह� अनुभवू शकणार नाह�. (आम्ह� 
तुम्हालाखग्रास ग्रहण�दसणार्या पट्टय्ावरजाण्याचा सल्ला देत आहोत म्हणज ेतुम्ह� हा अद्भतु अनुभव घेऊ शकाल! 

1) आपल्या �व�शष्ट स्थानासाठ� eclipse2024.org/find-times येथून �मळ�वलेल्या मा�हतीच्या आधारावर, प्रत्येक ग्रहण काळातील 
अंदाजे ठरवलेल� वेळ खाल� �लहा (तुमची वेळ �ेत्रवेळेनुसार समायोिजत असल्याची खात्री करा): 

C1 
आधी * ग्रहण नाह� * 

  

तुम्ह� सौरदशर्काचा 
उपयोग केलाच 

पा�हज े

C1 खंडग्रास प्रावस्था 
सुरू होते: 

 

  

तुम्ह� सौरदशर्काचा 
उपयोग केलाच 

पा�हज े

ग्रहण- 
मध्य घडते: 

 

  

तुम्ह� सौरदशर्काचा 
उपयोग केलाच 

पा�हज े

C4 खंडग्रास प्रावस्था 
संपते होते: 

 

  

तुम्ह� सौरदशर्काचा 
उपयोग केलाच 

पा�हज े

C4 
नंतर * ग्रहण नाह� * 

  

तुम्ह� सौरदशर्काचा 
उपयोग केलाच 

पा�हज े

(ल�ात घ्या इथे C2 आ�ण C3 ची वेळ �दलेल� नाह�, कारण तुमच्या स्थानावरून खग्रासग्रहण �दसणार नाह�!) 

2) तुमच्या स्थानावरून खग्रास ग्रहण �दसणार नाह� त्यामुळे तुम्ह� सूयार्ला पाहताना सौर दशर्काचा वापर कायमच केला पा�हजे. 
पुन्हा आम्ह� तुम्हाला सल्ला देतो क� खग्रास ग्रहण�दसणार्यास्थानीजा. सौरदशर्काला पण सोबत घेऊन जा म्हणज े
ग्रहणाची अं�शक प्रावस्था सुर��तपणे पाहू शकाल! 

3) या सूचना समजाव्यात म्हणून आम्ह� पूरक अशी �चत्रे देखील �दल� आहेत. 
 

तुम्ही खाली िदलेल्या सूचना वाचल्या, समजून घेतल्या पािहजेत व त्याचें पालन केले पािहजे : 

सौरदशर्काचा सुर��त उपयोग करण्यासाठ� मी सवर् सूचनांच ेपालन केले पा�हज.े 

सूयार्ला पाहताना मी नेहमी सौरदशर्काचा उपयोग केला पा�हजे. 

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
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