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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. 

Release and Limitation of Liability 
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.  
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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ପ�ୂର୍ ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ – 8 ଅେ�ଲ 2024 
ଉ�ର ଆେମରିକା ଆପଣ�ୁ �ାଗତ କରୁଛ!ି 

ଏକ ପୂ�ର୍ ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗର ଅନୁଭୂତ ିପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ େଦଶକୁ ପରି�ମଣ କରିବାକୁ ବାଛ ିଥିବାରୁ ଆେମ ନଜିକୁ ସ�ାନତି ମେନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆେମ ଚାହୁଁଛୁ େଯ 
ସମେ� ଏହ ିଅେଲୗକକି ଘଟଣାକୁ ନରିାପଦେର େଦଖି ପାର�ୁ!   

େକବଳ ଆପଣ� ସୁବଧିା ପାଇଁ ଆେମ ଏହ ିନେି�ର୍ଶାବଳୀ ଓଡଆିେର େଦଉଛୁ । େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ସଠକି ଭାେବ ବ୍ୟବହାର କରି ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ ସିଧା ସଳଖ  
େଦଖିବା ପାଇଁ ଏହ ିନେି�ର୍ଶାବଳୀ, ଉପେଦଶ ଏବଂ ଅ�ାହ୍ୟ (“ନେି�ର୍ଶାବଳୀ”) ର ଇଂରାଜୀ ସଂ�ରଣ ହିଁ ସଂପୂ�ର୍ ତଥ୍ୟର ଉ� ଏବଂ ପଥ-�ଦଶର୍କ ଅେଟ ।  ଏହ ି
ନେି�ର୍ଶାବଳୀ  https://tinyurl.com/2024Instructions େର ଉପଲ�, ଏବଂ  େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅରେସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାହାକୁ  
ପଢ ିବୁଝବିା ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର । ନେି�ର୍ଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବାେର ବଫିଳତା, ଆପଣ�ୁ ଗୁରୁତର �ତ ିପହ�ାଇ ପାେର ।   

େଜ୍ୟାତବିିର୍�ାନୀ ମାେନ 8 ଅେ�ଲ 2024ର ପରାଗକୁ ଏକ “ପୂ�ର୍ ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ” େବାଲି କହୁଛ�,ି କି�ୁ, ଆପଣ ଏହ ିପୂ�ର୍ ପରାଗ େଦଖିବା ପାଇଁ ଉ�ର ଆେମରିକା ମଧ୍ୟେର 
ଯାଉଥିବା ଏକ ସଂକୀ�ର୍ ଭୂଖ� (“ସ�ୂ�ର୍ତାର ପଥ” କୁହାଯାଏ) ଉପେର ଆପଣ�ୁ ରହବିାକୁ ପଡବି । ଯଦ ିଆପଣ ଏହ ିପଥ ଉପେର ନରହେିବ, ତା’େହେଲ ଆପଣ େକବଳ 
ଏକ ଆଂଶକି ପରାଗ ହିଁ  େଦଖି ପାରିେବ! େତଣୁ, ଆପଣ ଏହ ିସ�ୂ�ର୍ତାର ପଥେର ଅଛ� ିକ ିନାହିଁ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟ� ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ଏବଂ ଯଥାଶୀ� ଆପଣ�ୁ ବ୍ୟବହାର ପ�ତ ି
ବଷିୟେର ବୁଝାଇ ଦଆିଯିବ । 

 
ସ�ୂ�ର୍ତାର ପଥ  

ତୁର� ଆର� ଗାଇଡ 
 

ବ�ୃିତ ନେି�ର୍ଶାବଳୀ  
 

“େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅରେସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର” େଯଉଁ ଅଥର୍େର ଏହ ିଦ�ାବଜିେର ବ୍ୟବହାର େହାଇଛ,ି ତାହା ଏହ ିଦ�ାବଜିର �ଥମ ପ�ୃାେର ଥିବା ଅ�ାହ୍ୟେର ଏବଂ ଦ�ାବଜିର ଅନ୍ୟ� ବ୍ୟବହାର 
େହାଇଥିବା “Eclipse Glasses” କୁ ହିଁ ସୂଚତି କରୁଛ ିେବାଲି ବୁଝାଯିବ ।    

ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଆପ�ର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ବ୍ୟବହାର ଏକ ଆଇନ ଅନୁେମାଦତି ଚୁ�ି ଭାେବ ପରିଗଣିତ େହବ । େଯ େକୗଣସି ସମୟେର ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ ନରିୀ�ଣ କରିବା ପାଇଁ  େସାଲାର 
ଭୁ୍ୟଅର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ବ୍ୟବହାର କରିବା େବେଳ ଏହ ିନେି�ର୍ଶାବଳୀେର  ଥିବା ସମ� ନେି�ର୍ଶ ଏବଂ ଉପେଦଶକୁ ଆପଣ ନଭିର୍ୁ ଲ ଏବଂ ସଂପୂ�ର୍ ଭାେବ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ।  ଯଦ ି
ଆପଣ ନେି�ର୍ଶାବଳୀକୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହଁା�ି କମି�ା େସଗୁଡକୁି ନଭିର୍ୁ ଲ ଏବଂ ସଂପୂ�ର୍ ଭାେବ ପାଳନ କରିପାରୁ ନାହଁା�ି କମି�ା େସମାନ� ସ�ର୍ ଗୁଡକି ସହ ଏକମତ େହାଇପାରୁ ନାହଁା�,ି ତା’େହେଲ 
ଆପଣ�ୁ ନେି�ର୍ଶ ଏବଂ ଉପେଦଶ ଦଆିଯାଉଛ ିେଯ ଆପଣ େକୗଣସି ବ ିସମୟେର େକୗଣସି ବ ିପ�ତ ିଅବଲମ�ନ କରି ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ ନରିୀ�ଣ କରିବାକୁ େଚ�ା କର�ୁ ନାହିଁ ।     

https://www.eclipse2024.org/
https://tinyurl.com/2024Instructions
https://tinyurl.com/2024Instructions
https://tinyurl.com/2024Instructions
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ଏହ ିତୁର� �ାର� ଗାଇଡ୍  ଓଡଆିେର ଦଆିଯାଇଥିବା ବ�ୃିତ ନେି�ର୍ଶାବଳୀର, ସଂ�ି� ରୂପ, ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ େଦଖିବାକୁ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର 

େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ବ୍ୟବହାର କରବିା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ପଢେିବ, ବୁଝେିବ ଏବଂ  ଏହାକୁ ସାମ�ିକ ଭାେବ ପାଳନ କରେିବ 
 

1) Eclipse2024.org/find-times େର ଆପଣ� �ାନେର ପୂ�ର୍ ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ େହଉଛ ିକ ିନାହିଁ େଦଖି ନଅି�ୁ, ତା’ସହତି େସହ ି�ାନେର 
ଆଂଶକି �ାସ ଏବଂ (ଯଦ ି�ଜୁଯ୍ୟ) ସମ� ପଯର୍୍ୟାୟର ଆନୁମାନକି ସ�କର୍ ସମୟ ବଷିୟେର ଜାଣି ନଅି�ୁ ।   

2)  ପୂ�ର୍ ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଚ�ିାକଷର୍କ ଘଟଣା, କ�ୁି ଆପଣ “ସ�ୂ�ର୍ତାର ପଥ” – ଯାହାକ ିେକବଳ �ାୟ ଦୁଇ ଶହ କେିଲାମଟିର ଓସାର 
ଭିତେର ଥିେଲ ହିଁ  ପୂ�ର୍ ପରାଗ ଅନୁଭୂତକୁି ଉପେଭାଗ କରପିାରିେବ । ଯଦ ିଆପଣ େଦଖିବାକୁ େଯାଜନା କରଥିିବା �ାନେର ସ�ୂ�ର୍ ଭାବେର େଦଖା 
ଯାଉନାହିଁ, ତା’େହେଲ ଆେମ ଆପଣ�ୁ ଦୃଢତାର ସହ ଉପେଦଶ େଦଉଛୁ େଯ ଆପଣ ସ�ୂ�ର୍ତାର ପଥ ମଧ୍ୟେର ଥିବା େକୗଣସି ଏକ �ାନକୁ 
�ାନା�ର ହୁଅ�ୁ!  

3)  ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ େଦଖିବା ପାଇଁ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ, େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅରର  େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର େଲନ�କୁ ଆପଣ� 
ଠକି ଆଖି ସାମନାେର ଧରି ରଖ�ୁ, େଯପରିକ ିସିଧା ସଳଖ ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େଦଖିବାରୁ ଆପଣ� ଆଖି ସଂପୂ�ର୍ ସରୁ�ିତ ରହବି  । 

4) ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର େକେତେବେଳ ବ୍ୟବହାର କରିେବ:  
a. ଯଦ ିଆପଣ� �ାନେର ସଂପୂ�ର୍ ସଯୂର୍୍ୟ ପରାଗ େହଉନାହିଁ, ତା’େହେଲ ସବୁ ସମୟେର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ସାହାଯ୍ୟେର 

ଏହାକୁ ଆପଣ େଦଖି ପାରେିବ ।  ସଠକି ଚ�ୁ ସୁର�ା ବନିା ଯଦ ିଆପଣ ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େଦଖ�,ି ତା’େହେଲ ଆପଣ� ଆଖି ସଂପୂ�ର୍ ନ� 
େହବାର ସ�ାବନା ରହଛି!ି    

b. ଯଦ ିଆପଣ� �ାନେର ସଂପୂ�ର୍ ସଯୂର୍୍ୟ ପରାଗ େହଉଛ,ି ତା’େହେଲ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ସାହାଯ୍ୟେର ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େଦଖିବା 
ଦରକାର େଯେତେବେଳ କ ିସୂଯର୍୍ୟ� େଗାେଲଇର େଯେକୗଣସି ଉ�ଳ ଅଂଶ – ଏପରିକ ିଏକ େଛାଟଆି ଅଂଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ େହଉଥାଏ । 
ଯଦ ିଆପଣ ଏହ ିନେି�ର୍ଶର ଅବମାନନା କର�,ି ତା’େହେଲ ଆପଣ� ଆଖି ସଂପୂ�ର୍ ନ� େହବାର ସ�ାବନା ରହଛି!ି  

i. କ�ୁି, େକବଳ ପ�ୂର୍ �ାସର େଛାଟଆି ଅ�ରାଳେର, େଯେତେବେଳ କ ିସଯୂର୍୍ୟ� େଗାେଲଇର େକୗଣସି ଉ�ଳ ଅଂଶ େଦଖା 
ଯାଉନଥାଏ, େସେତେବେଳ ବନିା େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ସାହାଯ୍ୟେର ଆପଣ ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ ସଧିା ସଳଖ େଦଖିବା 
ଉଚତି ।   

ii. ବା�ବେର ଯଦ ିଆପଣ ପୂ�ର୍ �ାସ ସମୟେର ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅରେସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  ସାହାଯ୍ୟେର େଦଖ�,ି ତା’େହେଲ 
ଆପଣ କଛି ିହିଁ େଦଖିେବ ନାହିଁ!   

iii. ପୂ�ର୍ �ାସ ସରୁ ସରୁ, େଯେତେବେଳ ସୂଯର୍୍ୟ� େଗାେଲଇର ଉ�ଳ ଅଂଶ େଦଖାଯିବାକୁ ଆର� ହୁଏ, ଆପଣ ପୁଣି  େସାଲାର 
ଭୁ୍ୟଅର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ।  

5) ଅନ୍ୟ ଭାଷାେର,  

େଯେତେବେଳ ସୂଯର୍୍ୟ�  ଉ�ଳ େଗାେଲଇର େକୗଣସ ିଅଂଶ େଦଖାଯାଏ, ଆପଣ ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ 
େଦଖିବା ପାଇଁ ତୁର� େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର!  

େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ତୁର� ଆର� ଗାଇଡ 

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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�ଥେମ ଆପଣ�ୁ କଛି ିଶ�ାବଳୀ ବୁଝବିାକୁ ପଡବି! 

�େତକ ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ ପାଇ,ଁ ଏବଂ ପଥୃିବୀର �େତକ �ାନ ପାଇଁ ନ�ିିର୍� ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ଘଟଣାର ସମୟ ପାଇଁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ । 
ଏଗୁଡକି ଏପର ିଭାେବ ଜଣା ଯାଇଥାଏ:  

ଘଟଣାର 
ନାମ  

ଘଟଣାର ବବିରଣୀ  ଏହା କପିରି େଦଖାଯାଏ  
(ଏକ ପୂ�ର୍ ପରାଗ ପାଇଁ) 

ଏହା କପିରି େଦଖାଯାଏ  
 (ଏକ ଆଂଶିକ ପରାଗ ପାଇଁ) 

C1 ଆଂଶକି �ାସର ଆର�  
  

C2 ପୂ�ର୍ �ାସର ଆର�  

  

 

ମଧ୍ୟ -
ପରାଗ  

ପରାଗ-ମଧ୍ୟର �ିତ ି 

 

 

C3 ପୂ�ର୍ �ାସର େଶଷ  

 

 

C4 ଆଂଶକି �ାସର େଶଷ  
  

 

 

େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ବ୍ୟବହାରର ବ�ୃିତ ନେି�ର୍ଶାବଳ  

** ହୁଏ ନାହିଁ ! ** 

 

** ହୁଏ ନାହିଁ ! ** 

https://www.eclipse2024.org/
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1) େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନେି�ର୍ଶାବଳୀ  
 

1) [ଯଦ ି�ଯୁଜ୍ୟ]  େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ସାବଧାନତାର ସହ େଖାଲ�ୁ ।   

2) ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା େବେଳ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅରେସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର କୁ ସୁର�ିତ ରଖ�ୁ ।  

3) �େତକ ବ୍ୟବହାର ପୂବର୍ରୁ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅରେସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର କୁ ନରିୀ�ଣ କର�ୁ; ଯଦ ି େଲନ� ଫିଲ� �ତ�ି� େହାଇଥାଏ କମି�ା େକୗଣସି ଭାବେର େଲାଚାେକାଚା 
େହାଇଯାଇଥାଏ, ତା’େହେଲ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର କୁ ଭା�ି ନ� କରିଦଅି�ୁ ଏବଂ ବଦଳେର ଏକ ଠକି ଥିବା େନଇଆସ�ୁ ।  

4) ଯଦ ି େଲନ� ଫିଲ� େକୗଣସି ଭାବେର �ତ�ି� େହାଇଥାଏ, େକୗଣସି ବ ିସମୟେର ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ  େସାଲାର 
ଭୁ୍ୟଅର କୁ ବ୍ୟବହାର କର�ୁ ନାହିଁ ।  

5) େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ରୁ େଲନ� ଫିଲ� ଜନିଷିଟକୁି ବାହାର କର�ୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା େଲନ� ଫିଲ�କୁ ବ୍ୟବହାର କରି 
ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େକେବବ ିେଦଖ�ୁ ନାହିଁ ।  

6) େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର େର ସଠକି ଭାେବ ବସାଯାଇଥିବା, ସୁର�ିତ େଲନ� ଗୁଡକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆେଲାକର ବପିଦପୂ�ର୍ �ର ସହତି 
�ତକିାରକ UV ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େସୗର ରଶ�ୀକୁ  ନରିାପଦ ଭାେବ ଅବେରାଧ କରିଥାଏ ।  େତଣୁ, ଏହ ିନେି�ର୍ଶାବଳୀେର 
ଦଆିଯାଇଥିବା ଉପେଦଶ ଅନୁସାେର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  ବ୍ୟବହାର କର ି େଯ େକୗଣସି ସମୟେର ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େଦଖିବା ପୂରାପୂରି ନରିାପଦ ଅେଟ । ଏପରି େକୗଣସି 
ବେିଶଷ “ପରାଗ ରଶ�ୀ” ନାହିଁ, ଯାହା କ ିସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ େବେଳ ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େଦଖିବାେର କମ କମି�ା ଅଧିକ �ତକିାରକ େହାଇପାେର । 

7) େଯେତେବେଳ ସୂଯର୍୍ୟ� ଉ�ଳ େଗାେଲଇର କଛି ିଅଂଶ େଦଖାଯାଏ, ଆପଣ  େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର କୁ ଏଠାେର ବ�ର୍ନା କରାଯାଇଥିବା  େଶୖଳୀେର ବ୍ୟବହାର କର ି
ନରିାପଦେର ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େଦଖି ପାରିେବ । ଏହା  େଯେକୗଣସି ଉ�ରୁ ଆପଣ ଲିପିବ� କରଥିିବା େଯେକୗଣସି ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ ସ�କର୍ ସମୟ (ଯଥା, “C2” ଏବଂ “C3” 
ଯାହା ଉପେର ବ�ିର୍ତ େହାଇଛ)ି ପାଇଁ ପଯୁଜ୍ୟ  । 

8) େକୗଣସି ଦୂରବୀ�ଣ, ବାଇନାକୁଲର, କ୍ୟାେମରା, େଲନ�, ଦପର୍ଣ, କମି�ା େ�ରଣ କମି�ା �ତଫିଳନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି �କାରର  ଆେଲାକ ଯ�, ଉପକରଣ 
କମି�ା ବ�ୁ (ଆେଲାକ ଉପକରଣ) ସହତି େଯାଡ ିେସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  ବ୍ୟବହାର କର�ୁ ନାହିଁ । 

9) ଏପରି େକୗଣସି ଆେଲାକ ଉପକରଣ ସୂଯର୍୍ୟ� ଦଗିେର  କମି�ା ସୂଯର୍୍ୟ� ନେି�ର୍ଶେର େକେବ ବ ିକର�ୁ ନାହିଁ 
ଏବଂ ସୂଯର୍୍ୟ� ଆଡକୁ ନେି�ର୍ଶ େହାଇଥିବା କମି�ା େକୗଣସି �କାେର ସୂଯର୍୍ୟ� ଆେଲାକ ସଂ�ହ କରୁଥିବା, 
େକ�ତି କମି�ା ପୁନ-େ�ରଣ କରୁଥିବା େକୗଣସି ଆେଲାକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସୂଯର୍୍ୟ� ଛବ ିସିଧା 
ସଳଖ େକେବ ବ ିେଦଖ�ୁ ନାହିଁ । 

10) ପଶୁ, କମି�ା େଯେକୗଣସି ସାମୟିକ ଭାେବ ବକିଳା�, େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର କୁ ନରିାପଦେର ବ୍ୟବହାର କରିବା 
ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡକୁି ପଢବିା, ବୁଝବିା ଏବଂ ପାଳନ କରିବାେର ଅସମଥର୍, କମି�ା େସମାନ� କାଯର୍୍ୟର 
ପରିଣାମ ପାଇଁ େବଧୖ ଭାେବ ଉ�ରଦାୟୀ� େନବା ପାଇଁ ଅ�ମ ମାନ�ୁ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  ବ୍ୟବହାର 
କରବିାକୁ ଦଅି�ୁ ନାହିଁ । 

11) େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ:  

େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର କୁ ଠକି ଆପଣ� ଆଖି ଏବଂ ସୂଯର୍୍ୟ� ମଝେିର ଧରି ରଖ�ୁ, ଏବଂ ସବୁ ସମୟେର େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ର େଲନ�କୁ ସଂପୂ�ର୍ ରୂେପ ଆପଣ� ଆଖି 
ଏବଂ ସୂଯର୍୍ୟ� ମଧ୍ୟେର ରଖି େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ର ଅ�ତ େଲନ� ବାେଟ ସୂଯର୍୍ୟ� ଆଡକୁ େଦଖ�ୁ । କାଡର୍େବାଡର୍ ଚଷମା ଆକୃତରି େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  େ��େର, 
ଆପଣ ପାର�ାରିକ ଚଷମା ପି�ବିା ଭଳ ିକାଡର୍େବାଡର୍ ଚଷମାକୁ ଭା�ି ପି� ିପାରେିବ । େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ର ଅ�ତ େଲନ� ପଦାଥର୍ ବାଟେର ଆପଣ ସିଧା ସଳଖ ନ 
େଦଖୁଥିେଲ, ସୂଯର୍୍ୟ ପୂ�ର୍ �ାସେର ନଥିବା େବେଳ  (ଅଥର୍ାତ, C2 ଏବଂ C3 ମଝିେର ଥିବା ସମୟେର ଯାହା ନମି� ସାରଣୀେର ଲିପିବ� କରିେବ, ଯଦ ିଏପରି ସମୟ 
ଆପଣ� େଦଖିବା �ାନ ପାଇଁ �ଯୁଜ୍ୟ) େକେବେହେଲ ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ ସିଧା ସଳଖ େଦଖ�ୁ ନାହିଁ । 

12)  ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ େଚ�ା କଲାେବେଳ ମୂଳତଃ ନମିିର୍ତ େହାଇଥିବା େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ର ଧାରକ ଭିତେର �ାପିତ େହାଇଥିବା ଚ�ୁ ସୁର�ା େଲନ� ଛଡା ଅନ୍ୟ 
େକୗଣସି ପଦାଥର୍ କମି�ା ବ�ୁ ବ୍ୟବହାର କର�ୁ ନାହିଁ ।    

13)  ଯଦ ିଏହ ିନେି�ର୍ଶାବଳୀ ବଷିୟେର ଆପଣ�ର େକୗଣସି �ଶ� ଥାଏ, ଦୟାପୂବର୍କ https://tinyurl.com/glasses-questions େର 
Eclipse2024.org ସହ ସ�କର୍ କର�ୁ ।  
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2)  ଆପଣ� �ାନ ପାଇଁ ନ�ିିର୍ � ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ ଘଟଣା ସମୟ ଗୁଡକୁି ଜାଣ�ୁ  
 

ଆପଣ� �ାନ ପାଇଁ eclipse2024.org/find-times େର ଦଆିଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରେର  ନମି� ବବୃିତ ିପୂରଣ କର�ୁ:  

 

େମା �ାନ ପାଇଁ ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ: 

ସ�ୂ�ର୍ ସ�ୂ�ର୍ ନୁେହ ଁ 

 (ଏକ ଚ�) 
 

 

 

 

ଯଦ ିଆପଣ� �ାନେର ସଂପୂ�ର୍ ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ  
େହଉଥାଏ, ତା’େହେଲ   

“େମା �ାନେର ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ 
ସଂପୂ�ର୍ ଅେଟ” 

େର ଥିବା ନେି�ର୍ଶାବଳୀ ପାଳନ କର�ୁ 
ତଳ ଅନୁେ�ଦ:  

ଯଦ ିଆପଣ� �ାନେର ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ  ସଂପୂ�ର୍ 
ନୁେହଁ, ତା’େହେଲ   

“େମା �ାନେର ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ 

ସଂପୂ�ର୍ ନୁେହ”ଁ 
େର ଥିବା ନେି�ର୍ଶାବଳୀ ପାଳନ କର�ୁ 

ତଳ ଅନୁେ�ଦ:  

 

 

 

 

https://www.eclipse2024.org/
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** େମା �ାନେର ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ ସଂପୂ�ର୍ ଅେଟ  ** 

ଆପଣ ସ�ୂ�ର୍ତାର ପଥେର ଅଛ� ିଏବଂ ଏକ ବରିଳ ଏବଂ ଅ�ୁତ ଘଟଣାର ଅନୁଭୂତ ିଲାଭ କରେିବ!  ଆପଣ� �ାନେର ସଂପ�ୂର୍ ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗର ସମୟ 
ନ�ିର୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ସ�ମ େହବା ସବୁଠୁ ଗରୁୁ�ପ�ୂର୍ ଅେଟ ।  ତେଳ ଉେ�ଖ କରିଥିବା ସମୟ ଗୁଡକୁି େଦଖି ଆପଣ ଏହା କରିବାକୁ ସ�ମ େହେବ, ଏବଂ 
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ�ୂ�ର୍ତା ସମୟେର ସଯୂର୍୍ୟ� େଗାେଲଇର େକୗଣସ ିଉ�ଳ ଅଂଶ ଦୃଶ୍ୟ େହବ ନାହିଁ ।    

1) ଆପଣ� ନ�ିିର୍� �ାନ ପାଇଁ eclipse2024.org/find-times େର ଦଆିଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରେର ନମି�େର ତାଲିକାଭୁ� େହାଇଥିବା �େତକ 
ପରାଗ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆନୁମାନକି ସମୟ େଲଖି ଦଅି�ୁ (ଆପଣ� ସମୟ େ�� ପାଇଁ  ସମୟ ଗୁଡକୁି ମିେଳଇ େନବା ନ�ିିତ କର�ୁ!):  

C1 ପୂବର୍  * ଏଠାେର େକୗଣସି ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ ନାହିଁ * 
  

ଆପଣ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  
ନହିାତ ିବ୍ୟବହାର କରିେବ  

C1 
ଆଂଶକି  ପଯର୍୍ୟାୟର 

ଆର� ସମୟ:    

 

  

ଆପଣ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  
ନହିାତ ିବ୍ୟବହାର କରିେବ 

C2 
ସଂପ�ୂର୍ ପଯର୍୍ୟାୟର 

ଆର� ସମୟ:    

 

  

C2 ପେର, ଆପଣ ଖାଲି 
ଆଖିେର ନରିୀ�ଣ 

କରପିାର� ି 

ପରାଗ-
ମଧ୍ୟ  

େହବା ସମୟ: 

 

 
 

ଖାଲି ଆଖିେର 
ଆପଣ ନରିୀ�ଣ 

କରିପାର�!ି  

C3 
ସଂପ�ୂର୍ ପଯର୍୍ୟାୟର 

େଶଷ ସମୟ:     

 

  

ଆପଣ ପୁଣ ିଥେର 
େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  ନହିାତ ି

ବ୍ୟବହାର କରିେବ 

C4 
ଆଂଶକି  ପଯର୍୍ୟାୟର 

େଶଷ ସମୟ:    

 

  

ଆପଣ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  
ନହିାତ ିବ୍ୟବହାର କରିେବ 

C4 ପେର  * ଏଠାେର େକୗଣସି ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ ନାହିଁ * 

  

ଆପଣ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  
ନହିାତ ିବ୍ୟବହାର କରିେବ 

2) ଆପଣ ସ�ୂ�ର୍ତାର ପଥେର ଥିେଲ େହଁ, C2 ପବୂର୍ ଏବଂ C3 ପର, ପରାଗ ସଂପୂ�ର୍ ନଥିବା  ସମ� ସମୟେର ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ  ଆପଣ�ୁ 
ନହିାତ ିଭାେବ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  ବ୍ୟବହାର କରବିାକୁ ପଡବି ।    

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
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3) ଆପଣ ଖାଲି ଆଖିେର ସଧିା ସଳଖ ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ ନରିୀ�ଣ କରି ପାରିେବ (େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  ବ୍ୟବହାର  ନକର)ି େକବଳ:  

a. ଯଦ ିଆପଣ� �ାନେର ସଂପୂ�ର୍  ସଯୂର୍୍ୟ ପରାଗ େହଉଥାଏ (ଆପଣ “ପଥ ଭିତେର” ଅଛ�)ି, ଏବଂ  
b. ସ�ୂ�ର୍ତା ସମୟେର (ଆପଣ� �ାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଉପେର ଉେ�ଖ କରିଥିବା �ାୟ C2 ଠାରୁ C3 ପଯର୍୍ୟ� ଅବଧିର ସମୟ), ଏବଂ 
c. େଯେତେବେଳ ସୂଯର୍୍ୟ� ଉ�ଳ େଗାେଲାକ ସଂପୂ�ର୍ ରୂେପ ଚ� �ାରା େଘାେଡଇ େହାଇଯାଇଥାଏ ।     

ସ�ୂ�ର୍ତାର ବା�ବକି ସମୟ ଗୁଡକି ଆପଣ� ସଠକି �ାନ ଅନୁସାେର ଅଲଗା ଅଲଗା େହବ, େତଣୁ, ଆପଣ ଆଗରୁ ଆନୁମାନକି ସମୟ ଗୁଡକୁି ଚ�ିଟ 
ଏବଂ ଲିପିବ� କରିେଦବା ଦରକାର । ଆପଣ ଉପେର ଲିପିବ� କରିଥିବା ସମୟ ଗୁଡକି ଆନୁମାନକି ଅେଟ! 

4) ପୁନବର୍ାର, ଉପର ତାଲିକାେର ଲିପିବ� କରାଯାଇଥିବା କମି�ା ବାହ୍ୟ ଉ�ରୁ ସଂଗହୃତି ସମୟ, ଯାହା େହାଇଥିେଲ େହଁ, େଯେତେବେଳ ବ ିସୂଯର୍୍ୟ� 
ଉ�ଳ େଗାେଲାକର େକୗଣସି ଅଂଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଆପଣ ସବର୍ଦା େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  ବ୍ୟବହାର କରି ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େଦଖିବା ଦରକାର ।  

5) ବୁଝବିାେର ସାହାଯ୍ୟ କରବିା ପାଇଁ ଏହ ିନେି�ର୍ଶାବଳୀ ସହତି ଅତରିି� େରଖା�ିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦଆିଯାଇଛ ି। 

 

 

ନମି� ବବୃିତ ିଆପଣ ପଢବିା, ବୁଝବିା, ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର:   

 
ନରିାପଦେର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଁ ୁେସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  

ବ୍ୟବହାରର ସମ� ନେି�ର୍ଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ।    
 

ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େଦଖିଲା େବେଳ ଯଦ ିସୂଯର୍୍ୟ� ଉ�ଳ 
େଗାେଲଇର େକୗଣସ ିଅଂଶ େଦଖାଯାଏ, ମୁଁ ନହିାତ ି 

େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  ବ୍ୟବହାର କରିବ ି।    
  

https://www.eclipse2024.org/
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** େମା �ାନେର ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ ସଂପୂ�ର୍ ନୁେହ ଁ** 

ଆପଣ ସ�ୂ�ର୍ତାର ପଥେର ନାହଁା�,ି ଏବଂ େତଣୁ ଆପଣ ଏକ ସଂପୂ�ର୍ ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗର େସୗ�ଯର୍୍ୟ ଅନୁଭୂତ ିଲାଭ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ । (ଆପଣ ସ�ୂ�ର୍ତାର ପଥକୁ �ାନା�ର 
େହାଇ ଏହ ିଚମ�ାର ଅନୁଭୂତେିର ସାମିଲ େହବା ପାଇଁ ଆେମ ଆପଣ�ୁ ଦୃଢ ଭାେବ ସୁପାରିଶ କରୁଛୁ!) 

1) ଆପଣ� ନ�ିିର୍� �ାନ ପାଇଁ eclipse2024.org/find-times େର ଦଆିଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରେର ନମି�େର ତାଲିକାଭୁ� େହାଇଥିବା �େତକ ପରାଗ ଘଟଣା 
ପାଇଁ ଆନୁମାନକି ସମୟ େଲଖି ଦଅି�ୁ (ଆପଣ� ସମୟ େ�� ପାଇଁ  ସମୟ ଗୁଡକୁି ମିେଳଇ େନବା ନ�ିିତ କର�ୁ!):  

C1 ପୂବର୍ * ଏଠାେର େକୗଣସି ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ ନାହିଁ * 

  

ଆପଣ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  
ନହିାତ ିବ୍ୟବହାର କରିେବ 

C1 
ଆଂଶକି  ପଯର୍୍ୟାୟର 

ଆର� ସମୟ:    

 

  

ଆପଣ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  
ନହିାତ ିବ୍ୟବହାର କରିେବ 

ପରାଗ-
ମଧ୍ୟ 

େହବା ସମୟ: 
 

  

ଆପଣ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  
ନହିାତ ିବ୍ୟବହାର କରିେବ 

C4 
ଆଂଶକି  ପଯର୍୍ୟାୟର 

େଶଷ ସମୟ:     

 

  

ଆପଣ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  
ନହିାତ ିବ୍ୟବହାର କରିେବ 

C4 ପେର * ଏଠାେର େକୗଣସି ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ ନାହିଁ * 

  

ଆପଣ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  
ନହିାତ ିବ୍ୟବହାର କରିେବ 

(ଧ୍ୟାନ ଦଅି�ୁ, ଏଠାେର C2 ଏବଂ C3 ସମୟ ଲିପିବ� କରାଯାଇନ,ି କାରଣ ଆପଣ� �ାନେର ସଂପୂ�ର୍ ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ ନାହିଁ!) 

2) େଯେହତୁ ଆପଣ ଥିବା �ାନେର ସଂପୂ�ର୍ ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗ େହଉନାହିଁ, ଆପଣ ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ ନରିୀ�ଣ କଲା େବେଳ ସବର୍ଦା େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  ବ୍ୟବହାର କରିବା 
ଦରକାର । ପୁନବର୍ାର, ଆେମ ଆପଣ�ୁ ସୁପାରିଶ କରୁଛୁ େଯ ଆପଣ ସ�ୂ�ର୍ତାର ପଥକୁ ଯାଆ�ୁ । ଆପଣ� ସହ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର ଟକୁି େନବାକୁ ଭୁଲ�ୁ ନାହିଁ, 
ତା’ େହେଲ ହିଁ ସୂଯର୍୍ୟ ପରାଗର ଆଂଶିକ ପଯର୍୍ୟାୟ ଗୁଡକୁି ନରିାପଦେର ନରିୀ�ଣ କରିପାରିେବ!   

3) ବୁଝବିାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହ ିନେି�ର୍ଶାବଳୀ ସହତି ଅତରିି� େରଖା�ିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦଆିଯାଇଛ ି। 
 

ନମି� ବବୃିତ ିଆପଣ ପଢବିା, ବୁଝବିା, ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର:   

ନରିାପଦେର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇ ଁମଁୁ େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  
ବ୍ୟବହାରର ସମ� ନେି�ର୍ଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ।    

ସୂଯର୍୍ୟ�ୁ େଦଖିଲା େବେଳ ମୁଁ ସବୁେବେଳ ନହିାତ ି
େସାଲାର ଭୁ୍ୟଅର  ବ୍ୟବହାର କରିବ ି। 

 

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


 

  

 

 

 

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/instructions/translations/Odia.html
https://www.eclipse2024.org/instructions/translations/Odia.pdf
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