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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.  
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/
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ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ – ਸੋਮਵਾਰ, 08 ਅਪਰੈਲ 2024 

ਉਤੱਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਡਾ ਸੁਆਗ੍ਤ ਿੈ! 

ਅਸ ੀਂ ਬਹਤੁ ਸਿਮਾਨਿਤ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾੀਂ ਨਕ ਇੱਕ ਪੂਰਿ ਸੂਰਜ ਨਰਿਹਣ ਦਾ ਅਿੁਭਵ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਨਰਆੀਂ ਿੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿੂੂੰ  ਚਨੁਣਆ ਹੈ, ਅਤ ੇਅਸ  ਚਾਹੁੂੰਦੇ 

ਹਾੀਂ ਨਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਘਟਿਾ ਿੂੂੰ  ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰਪੂ ਨਵੱਚ ਵੇਿਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ!  

ਅਸ  ਤੁਹਾਡ  ਸਹਲੂਤ ਲਈ ਇਹਿਾੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਿੂੂੰ  ਪੂੰਜਾਬ  ਨਵੱਚ ਪਿਦਾਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾੀਂ। ਅਸ  ਤੁਹਾਡ  ਸਹਲੂਤ ਲਈ ਇਹਿਾੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਿੂੂੰ  ਪੂੰਜਾਬ  ਨਵੱਚ ਪਿਦਾਿ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਾੀਂ। ਇਹਿਾੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾੀਂ, ਨਦਸ਼ਾਵਾੀਂ ਅਤ ੇਅਸਵ ਕਰਣ  (ਨਿਰਦੇਸ਼ਾੀਂ), ਦਾ ਪੂੰਜਾਬ  ਸੂੰਸਕਰਣ ਹ  ਉਨਚਤ ਜਾਣਕਾਰ  ਅਤ ੇਮਾਰਰਦਰਸ਼ਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਸੂਰਜ ਿੂੂੰ  ਨਸੱਧਾ ਵੇਿਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਸੂੰਪੂਰਿ ਅਤ ੇ ਸਹ  ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰ  ਅਤ ੇ ਮਾਰਰਦਰਸ਼ਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ 

https://tinyurl.com/2024Instructions ਉਤੱੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਿ, ਅਤ ੇਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੂੂੰ  ਇਿ੍ਾੀਂ ਿੂੂੰ  ਪੜ੍੍ਕੇ, ਸੱਮਝ ਕੇ ਅਤ ੇਇਿ੍ਾੀਂ ਦਾ 

ਪਾਲਣ ਕਰਿਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਗੰ੍ਭੀਰ ਹਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰੁਚ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

ਿਰੋਲ ਨਵਨਰਆਿ  08 ਅਪਿੈਲ, 2024 ਦੇ ਰਿਨਹਣ ਿੂੂੰ  ਇੱਕ “ਸੂੰਪੂਰਿ ਰਿਨਹਣ” ਕਨਹੂੰਦੇ ਪਰ ਸੂੰਪੂਰਿਤਾ ਿੂੂੰ  ਦੇਿਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮ ਿ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂੰਰ ਨਜਹਾ 

ਨਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤੱਰ  ਅਮਰ ਕਾ ਭਰ ਨਵੱਚ ਹੈ(ਇਸ ਿੂੂੰ  “ਸੂੰਪੂਰਿਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ”ਨਕਹਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ), ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਸਨਥਤ ਹੋਣਾ ਬਹਤੁ ਜਰਰੂ  ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਇਸ ਭ ੜੇ੍ 

ਨਜਹੇ ਰਸਤੇ ਨਵੱਚ ਿਹ ੀਂ ਆਉੀਂਦੇ, ਤਾੀਂ ਤੁਸ  ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੂੰਨਸ਼ਕ ਰਿਨਹਣ ਹ  ਵੇਿ ਸਕੋਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਿੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੋਵ ੇ ਨਕ ਤੁਸ  

ਸੂੰਪੂਰਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨਵੱਚ ਹੋ ਜਾੀਂ ਿਹ ੀਂ, ਅਤ ੇਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਇਸ ਢੂੰਰ ਿੂੂੰ  ਛੇਤ  ਹ  ਸਮੱਝਜਾੀਂਵਾਰੇ। 

 

 
ਸੂੰਪੂਰਿਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ 

ਤੁਰੂੰਤ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਰਾਈਡ 
 

ਨਵਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ 
 

 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ”, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵੱਚ, “Eclipse Glasses” ਦ  ਤਰਜਮਾਿ  ਕਰਿ ਲਈ ਪਿਯੋਰ ਕ ਤਾ ਨਰਆ ਹੈ, ਨਜਸਦਾ ਨਜਕਰ ਅੂੰਰਰਜੇ਼  ਅਸਵ ਕਰਣ ਨਵਚੱ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵਚੱ ਹਰੋ 

ਥਾਵਾੀਂ, ਜਰ੍ਾਵਾੀਂ ਉਤੱੇ ਕ ਤਾ ਨਰਆ ਹੈ ।  

ਸੂਰਜ ਿੂੂੰ  ਵਿੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ, ਸੂਰਜ ਵੇਿਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਠਿ ਇਕੱ ਕਾਿੂੂੰ ਿ  ਸਮਝਤੌਾ ਹੈ। ਨਕਸੇ ਵ  ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦ ੇਲਈ, ਤੁਹਾਿੂੂੰ  

ਠ ਕ ਅਤੇ ਪੂਰ  ਤਰ੍ਾੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਸਮਾਨਹਤ ਸਾਰੇ ਅਿੁਦਸ਼ੇਾੀਂ, ਸਲਾਹਾੀਂ ਅਤੇ ਨਦਸ਼ਾਵਾੀਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਿਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੂੂੰ  ਨਿਰਦਸ਼ੇ ਸੱਮਝ ਿਹ ੀਂ ਆਉੀਂਦੇ ਹਿ,  ਜਾੀਂ ਤੁਸ  ਉਿ੍ਾੀਂ ਦਾ ਪੂਰ  ਤਰ੍ਾੀਂ ਅਤ ੇ

ਠ ਕ ਢੂੰਰ ਿਾਲ ਪਾਲਣ ਿਹ ੀਂ ਕਰ ਸਕੱਦ,ੇ  ਜਾੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਸ਼ਰਤਾੀਂ ਿਾਲ ਸਨਹਮਤ ਿਹ ੀਂ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਿੂੂੰ  ਨਕਸੇ ਵ  ਸਮੇਂ, ਨਕਸੇ ਵ  ਢੂੰਰ ਦਆੁਰਾ, ਸੂਰਜ ਿੂੂੰ  ਵਿੇਣ ਦ  ਕਨੋਸ਼ਸ਼ ਿਾ ਕਰਿ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਨਦੂੰਦੇ ਹਾੀਂ। 
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ਇਹ ਤੁਰੂੰਤ ਸ਼ੁਰਆੁਤ  ਰਾਇਡ ਪੂੰਜਾਬ  ਨਵੱਚ ਨਦੱਤ ੇਰਏ ਨਵਸਨਤਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਨਵਚ ੋਸੂੰਿੇਪ ਰਪੂ ਨਵੱਚ ਲਈ ਰਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਤਾ ਨਵਚ ਵੇਿਣ ਲਈ ਸੂਰਜ 

ਦਰਸ਼ਕ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੂੂੰ  ਇਹਿੂੂੰ  ਪੜ੍੍ਿਾ, ਸੱਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸੂੰਪੂਰਣਤਾ ਨਵੱਚ ਇਹਿਾੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਦਾ ਅਿੁਪਾਲਿ ਕਰਿਾ ਪਵੇਰਾ। 

 

1) Eclipse2024.org/find-times ਉਤੱ ੇ ਆਪਣ ੇ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਵੇਖੋ ਅਤ ੇ ਪਤਾ ਲਗ੍ਾਓ ਹਕ ਉਥੱ ੇ ਪੂਰਨਤਾ ਹਵਚ ਸੂਰਜ 

ਗ੍ਰਹਿਣ ਿੋਵੇਗ੍ਾ ਜਾਾਂ ਨਿੀ ਾਂ, ਨਾਲ ਿੀ ਅੰਸ਼ਕ ਚਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਹਨਤ ਸਮਾਾਂ ਅਤੇ (ਜਕੇਰ ਲਾਗੂ੍ ਿੈ ਤਾਾਂ) ਉਸ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸੰਮਪੂਰਨ 

ਚਰਣਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ। 
 

2) ਸੰਪੂਰਣ ਸੂਰਜ ਹਗ੍ਰਿਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਟਨਾ ਿੈ, ਲੇਹਕਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀ ਉਦੋਂ ਲੈ ਸਕੱਦੇ ਿੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ 

“ਸਮਪੂਰਣਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ” ਦੇ ਅਦੰਰ ਸਹਥਤ ਿੋ – ਜੋ ਕੇਵਲ ਲੱਗ੍ਭੱਗ੍ ਇੱਕ 200 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਚੜੌਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਜਕੇਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੁਿਾਡੇ 

ਹਵਉ ਾਂਤਬੱਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਵਖਾਈ ਨਿੀ ਾਂ ਹਦੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਲਾਿ ਹਦੰਦੇ ਿਾਾਂ ਹਕ ਤੁਸੀ ਸਮਪੂਰਣਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਥਤ ਹਕਸ ੇ

ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਹਗ੍ਰਿਣ ਵੇਖਣ ਉਤੱੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ! 

 

3) ਸੰਪੂਰਣ ਸੂਰਜ ਹਗ੍ਰਿਣ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਂਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਾਂ ਦੇ ਠੀਕ 

ਸਾਿਮਣੇ ਫੜ ੋਤਾਾਂਹਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੇਖਦ ੇਸਮੇਂ ਤੁਿਾਡੀਆਾਂ ਅਖੱਾਾਂ ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਸੀਧਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਹਿਣ । 
 

4) ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ : 

ਕ. ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਸਥਾਨ ਉਤੱੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਵੇਗ੍ਾ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੰੂ ਿਰ ਵਾਰੀ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਿੀ 

ਵੇਖ।ੋ ਅੱਖਾਾਂ ਦੀ ਉਹਚਤ ਸੁਰੱਹਖਆ ਕੀਤੇ ਹਬਨਾਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੰੂ ਵੇਖਦ ੇਿੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਤਰੌ 

ਤ ੇਜੋਖਮ ਹਵਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿੋ! 

ਖ. ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਸਥਾਨ ਉਤੱ ੇਸੰਪੂਰਣ ਸੂਰਜ ਹਗ੍ਰਿਣ ਿੋਵੇਗ੍ਾ, ਤਾਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਸੂਰਜ ਹਗ੍ਰਿਣ ਵੇਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 

ਿੈ, ਭਾਵੇ ਹਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਛੋਟਾ ਹਜਿਾ ਟਕੁੜਾ ਿੀ ਹਵਖਾਈ ਦੇ ਹਰਿਾ ਿੈ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ 

ਕਰਨ ਹਵਚ ਅਸਫਲ ਿੰੁਦ ੇਿੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਅਖੱਾਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਤਰੌ ਤ ੇਜਖੋਮ ਹਵਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿੋ! 

i. ਪਰ, ਹਸਰਫ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹਵਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਹਜਿੇ ਅਤੰਰਾਲ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਿੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਟਕੱੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 

ਚਮਕਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਵਖਾਈ ਦੇ ਹਰਿਾ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਤੇ ਬਗੈ੍ਰ, ਹਸੱਧੇ ਿੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੰੂ  ਵੇਖ 

ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ii. ਵਾਸਤਵ ਹਵੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ 

ਕਰੋਗੇ੍, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਹਬਲਕੁੱਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਿੀ ਾਂ ਵੇਖੋਗੇ੍ ! 

iii. ਹਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਸੂਰਜ ਦੀ ਹਟੱਕੀ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਵਖਈ ਦਣੇ ਲਗ੍ ਪਵੇ, 

ਤੁਿਾਨੰ ਮੁੜ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿੋ ਜਾਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿੈ। 

5) ਦੂੱਹਜਆ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਹਵੱਚ,  

ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਹਟੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ੍ ਵਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ 

ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀਜਰੂਰੀ ਿੈ! 

ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗ੍ਾਈਡ 

http://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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ਸਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾੀਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲ  ਿੂੂੰ  ਸੱਮਝਣ ਦ  ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ! 

ਹਰੇਕ ਸੂਰਜ ਰਿਨਹਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤ ੇਧਰਤ  ਉਤੱ ੇਹਰੇਕ ਸਥਾਿ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਿਾਵਾੀਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੂੂੰ  ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕ ਤਾ ਨਰਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਾੀਂ ਨਦਤ ੇ

ਰਏ ਹਿ: 

ਘਟਨਾ ਦਾ 

ਨਾਮ 
ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਹਦਸਦਾ ਿੈ  
(ਸੂੰਪੂਰਿ ਰਿਨਹਣ ਲਈ ) 

ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਹਦਸਦਾ ਿੈ  
 (ਅੂੰਸ਼ਕ ਰਿਨਹਣ ਲਈ) 

C1 ਅੰਸ਼ਕ ਪੜਾਅ ਦਾ  

ਸ਼ੁਰੁਆਤ 
  

C2 
ਸੰਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਦਾ  

ਸ਼ੁਰੁਆਤ 

 
  

 

ਮੱਧ - 

ਗ੍ਰਹਿਣ 
ਗ੍ਰਹਿਣ  ਦਾ ਮੱਧ 

 

 

C3 ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ  

ਸਮਾਪਤੀ 

 

 

C4 ਅੰਸ਼ਕ ਪੜਾਅ ਦੀ 

ਸਮਾਪਤੀ 
  

 

 

 

 

ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਹਨਰਦੇਸ਼ 

** ਵਾਪਰਦਾ ਨਿੀ! ** 

** ਵਾਪਰਦਾ ਨਿੀ! ** 

http://www.eclipse2024.org/
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1) ਸੁਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਹਨਰਦੇਸ਼ 

 
1) [ਜੇਕਰ ਲਾਰੂ ਹੋਣ ਯੋਰ ਹੈ] ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਨਧਆਿ ਿਾਲ ਿੋਲੋ੍।  

2) ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨਵੱਚ ਿਹ ੀਂ, ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਿੂੂੰ  ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿੋ। 

3) ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾੀਂ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦ  ਜਾੀਂਚ ਕਰ;ੋ ਜੇਕਰ ਲੇਂਸ ਨਿਲਮ ਨਵਰੜ੍ ਰਈ ਹੈ ਜਾੀਂ ਉਸ ਨਵਚ ਨਕਸ ੇਵ  ਤਰਾੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂੰਿ 

ਤੋੜ੍ ਪੈ ਨਰਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ੍ ਕਰਕ ੇਿਸ਼ਟ ਕਰ ਨਦਓ, ਅਤ ੇਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਟਾੀਂਦਰਾ ਲਵ।ੋ  

4) ਜੇਕਰ ਲੇਂ ਸ ਨਿਲਮ ਦਾ ਨਕਸੇ ਤਰ੍ਾੀਂ ਦਾ ਿੁਕਸਾਿ ਹੋ ਨਰਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਸੂਰਜ ਿੂੂੰ  ਵੇਿਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦ  ਵਰਤੋਂ 

ਿਾ ਕਰ।ੋ 

5) ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਤੋ ਲੇਂ ਸ ਨਿਲਮ ਦ  ਸਾਮਰਰ  ਿਾ ਹਟਾਓ,  ਅਤ ੇਹਟਾਈ ਰਈ ਲੇਂਸ ਨਿਲਮ ਸਾਮਰਰ  ਦਾ ਸੂਰਜ ਿੂੂੰ  ਵੇਿਣ ਲਈ 

ਨਕਸ ੇਵ  ਤਰ ਕੇ ਿਾਲ ਵਰਤੋਂ ਿਾ ਕਰੋ। 

6) ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਸਹ  ਢੂੰਰ ਿਾਲ ਜੜੇ੍, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਲੇਂਸ ਿਤਰਿਾਕ ਨਦਿਸ਼ਮਾਿ ਪਿਕਾਸ਼, ਿੁਕਸਾਿਦਾਇਕ ਯੂਵ  (UV) ਅਤ ੇਹੋਰ 

ਸੂਰਜ ਨਕਰਿਾੀਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿੂੂੰ  ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਢੂੰਰ ਿਾਲ ਰੋਕਦੇ ਹਿ। ਇਸਲਈ ਨਕਸ ੇਵ  ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਿੂੂੰ  ਵੇਿਣਾ ਹੋਵ ੇਤਾੀਂ ਇਹਿਾੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਦਆੁਰਾ ਪਿਦਾਿ ਕ ਤ  

ਨਦਸ਼ਾ ਅਿੁਸਾਰ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਪੂਰ  ਤਰ੍ਾੀਂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਹੈ। ਕੋਈ  ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਘੱਟ ਜਾੀਂ ਨਜ਼ਆਦਾ “ਰਿਨਹਣ ਨਕਰਿਾੀਂ” ਹੁੂੰਦ ਆੀਂ ਜੋ  ਨਕਸ ੇਵ  ਵੇਲੇ 

ਰਿਨਹਣ ਦੌਰਾਿ ਸੂਰਜ ਿੂੂੰ  ਵੇਿਣ ਲਈ ਿਤਰਿਾਕ ਬਣਾਉਦ ਆੀਂ ਹਿ। 

7) ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਮਕਦੀ ਹਟੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ੍ ਹਵਖਾਈ ਦੇ ਹਰਿਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਢੰਗ੍ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੱਸੇ ਿੋਏ ਤਰੀਹਕਆਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਸਦਾ ਸੱਚ ਿੈ ਹਕ ਚਾਿ ੇਤੁਸੀ ਾਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੰਪਰਕ ਸਮਾਾਂ 

(ਭਾਵ ਇਿ ਹਕ ”C2” ਅਤੇ “C3” ਹਜਵੇਂ ਉਤੇੱ ਵਰਹਣਤ) ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ।  

8) ਪਿਕਾਸ਼ ਿੂੂੰ  ਸੂੰਚਾਨਰਤ ਜਾੀਂ ਪਿਤ ਨਬੂੰਨਬਤ ਕਰਿ ਵਾਲ  ਵਸਤੂ ਜਾੀਂ ਯੂੰਤਰ (ਆਪਨਟਕਲ ਯੂੰਤਰ) ਿੂੂੰ  ਨਕਸੇ ਵ  ਦਰੂਦਰਸ਼ , ਦਰੂਬ ਿ, ਕੈਮਰਾ, ਲੇਂਸ, ਦਰਪਣ, ਜਾੀਂ 

ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਆਪਨਟਕਲ ਯੂੰਤਰ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਿਾਲ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਿਹ ੀਂ ਕਰਿ  ਚਾਹ ਦ । 

9) ਕਦ ੇਵ  ਨਕਸ ੇਤਰ੍ਾੀਂ ਦੇ ਆਪਨਟਕਲ ਯੂੰਤਰ ਸੂਰਜ ਵਲ ਜਾੀਂ ਸੂਰਜ ਉਤੱ ੇ ਨਟਕਾ ਕੇ ਨਸੱਧਾ ਿਾ ਕਰ ੋਅਤ ੇਸੂਰਜ ਉਤੱ ੇ ਨਿਰੂੰਤਰ ਬਣ  ਨਕਸੇ ਵ  ਆਪਨਟਕਲ 

ਨਡਵਾਇਸ, ਅਤ ੇਜਾੀਂ ਨਜਹੜ੍  ਸੂਰਜ ਦ  ਰੋਸ਼ਿ  ਿੂੂੰ  ਨਕਸੇ ਵ  ਤਰ੍ਾੀਂ ਸੂੰਰਿਨਹਣ, ਕੇਂਦਨਰਤ ਜਾੀਂ ਉਸ ਦ  ਨਦਸ਼ਾ ਬਦਲੇ, ਦਆੁਰਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਲ ਨਸੱਧਾ ਿਾ 

ਵੇਿਓ। 

10) ਜਾਿਵਰਾੀਂ, ਅਸਥਾਈ ਜਾੀਂ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾੀਂ ਲਈ, ਜਾੀਂ ਉਿ੍ਾੀਂ ਲੋਕਾੀਂ ਲਈ ਜੋ ਸੂਰਜ  ਦਰਸ਼ਕ  ਦੇ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਦ ਆੀਂ ਲੋੜ੍ਾੀਂ ਿੂੂੰ  ਪੜ੍੍ਕੇ, ਸੱਮਝਕੇ ਜਾੀਂ 

ਪਾਲਣ ਕਰਣ ਨਵੱਚ, ਜਾੀਂ ਕਾਿੂੂੰ ਿ  ਤੌਰ ਉਤੱੇ ਆਪਣੇ ਕੂੰਮਾੀਂ ਦੇ ਿਤ ਜ ਆੀਂ ਦ  ਨਜ਼ੂੰਮੇਦਾਰ  ਸਵ ਕਾਰ ਕਰਣ ਨਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ, ਿੂੂੰ  ਸੂਰਜ  ਦਰਸ਼ਕ ਦ  

ਵਰਤੋਂ ਿਹ ੀਂ ਕਰਿ ਦੇਣ  ਚਾਹ ਦ । 

11) ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਵਰਤਣ ਲਈ: 

ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਿੂੂੰ  ਪੂਰ  ਤਰ੍ਾੀਂ ਆਪਣ ਆੀਂ ਅੱਿਾੀਂ ਅਤ ੇਸੂਰਜ ਦੇ ਨਵੱਚਕਾਰ ਿੜ੍ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਸੂਰਜ 

ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਂ ਸ ਿੂੂੰ  ਆਪਣ  ਅੱਿਾੀਂ ਅਤ ੇਸੂਰਜ ਦੇ ਨਵੱਚ ਪੂਰ  ਤਰ੍ਾੀਂ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ 

ਲੇਂਸ ਸਾਮਰਰ  ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਿ।ੋ ਰੱਤ ੇਦੇ ਆਕਾਰ ਨਵਚ ਬਣੇ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਚਸ਼ਮੇ 

ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੱਚ ਤੁਸ  ਰੱਤ ੇਿੂੂੰ  ਮੋੜ੍ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂਨਕ ਪਾਰੂੰਪਰਕ ਚਸ਼ਮੇ ਦ  ਤਰ੍ਾੀਂ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਿੂੂੰ  

ਪਨਹਿ ਸਕੋ । ਕਦੇ ਵ  ਸੂਰਜ ਿੂੂੰ  ਨਸੱਧੇ ਿਾ ਵੇਿ ੋਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸੂੰਪੂਰਣਤਾ ਨਵੱਚ ਿਹ ੀਂ ਹੈ ( ਜੋ ਨਕ 

ਹੇਠਾੀਂ ਨਦੱਤ ੇਰਏ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ C2 ਅਤੇ C3 ਦੇ ਨਵੱਚ ਸਮਾੀਂ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਹੋਵੇਰਾ – ਜੇਕਰ ਅਨਜਹਾ 

ਸਮਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਿਣ ਦੇ ਸਥਾਿ ਲਈ ਲਾਰੂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੋ) ਨਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਨਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ  

ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲੇਂਸ ਦੇ ਨਬਿਾੀਂ ਵੇਿ ਰਹ ੇਹੋ। 

12) ਸੂਰਜ ਿੂੂੰ  ਵੇਿਣ ਦ  ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਿਾੀਂ ਦ  ਸੁਰੱਨਿਆ ਲਈ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਸੂਰਜ 

ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਂ ਸ ਨਜਵੇਂ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸ ੇਵ  ਹੋਰ ਸਾਮਰਰ  ਜਾੀਂ ਚ ਜ਼ ਦਾ ਪਿਯੋਰ ਿਹ ੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹ ਦਾ। 

13) ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਇਹਿਾੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵ  ਪਿਸ਼ਿ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਨਕਿਪਾ https://tinyurl.com/glasses-questions ਉਤੱ ੇEclipse2024.org 

ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 
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2) ਆਪਣੀ ਥਾਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮਾਾਂ ਜਾਣੋ 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਸਥਾਿ ਲਈ eclipse2024.org/find-times ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੱ ੇਹੇਠਾੀਂ ਨਲਿ ੇਕਥਿ ਪੂਰ ੇਕਰੋ: 

 

 

ਮੇਰੇ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਸਥਾਨ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿਣ: 

 

ਸੰਪੂਰਨ ਿੈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿੀ ਿੈ 

(ਇੱਕ ਿੂੂੰ  ਚਣੋੁ) 
 

 

 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਿਡੇ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਸਥਾਨ ਉਤੱੇ ਗ੍ਰਹਿਣ 

ਸੰਪੂਰਨ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਿੇਠਾਾਂ 

“ਮੇਰ ੇਹਨਰਧਾਹਰਤ ਸਥਾਨ ਉਤੱੇ ਗ੍ਰਹਿਣ 

ਸੰਪੂਰਨ ਿ”ੈ 

 ਅਨੁਭਾਗ੍ ਹਵਚ ਹਦਤੇ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ:ੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਿਡੇ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਸਥਾਨ ਉਤੱੇ ਗ੍ਰਹਿਣ 

ਸੰਪੂਰਨ ਨਿੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਿਠੇਾਾਂ 

“ਮੇਰ ੇਹਨਰਧਾਹਰਤ ਸਥਾਨ ਉਤੱੇ ਗ੍ਰਹਿਣ 

ਸੰਪੂਰਨ ਨਿੀ ਿੈ” 

 ਅਨੁਭਾਗ੍ ਹਵਚ ਹਦਤ ੇਹਨਰਦਸ਼ੇਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ: 
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** ਮੇਰੇ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਸਥਾਨ ਉਤੱੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੰਪੂਰਨ ਿੈ ** 

ਤੁਸ  ਸੂੰਪੂਰਿ ਦੇ ਰਸਤ ੇਨਵੱਚ ਹੋ, ਅਤ ੇਤੁਸ  ਇੱਕ ਅਲੌਨਕਕ ਅਤ ੇਅਚਰਜ ਘਟਿਾ ਦਾ ਅਿੁਭਵ ਕਰੋਰੇ! ਇਹ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸ  ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿ 

ਨਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਨਕ ਰਿਨਹਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਿ ਉਤੱ ੇਸੂੰਪੂਰਿ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਰਾ। ਹੇਠਾੀਂ ਉਲੇੱਨਿਤ ਸਮੇਂ ਿੂੂੰ  ਵੇਿ ਕੇ ਤੁਸ  ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਰੇ, ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਵ  

ਨਕਉੀਂਨਕ ਉਥੱੇ ਸੂੰਪੂਰਿਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵ  ਚਮਕਦਾ ਭਾਰ ਨਵਿਾਈ ਿਹ ੀਂ ਦੇ ਨਰਹਾ। 

1) ਤੁਹਡੇ  ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਸਥਾਿ ਲਈ eclipse2024.org/find-times ਉਤੱ ੇਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਰਈ ਜਾਣਕਾਰ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੱ,ੇ ਹੇਠਾੀਂ ਸੂਚ ਬੱਧ ਹਰ 

ਇੱਕ ਰਿਨਹਣ ਘਟਿਾ ਦਾ ਅਿੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾੀਂ ਨਲਿ ਲਓ (ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰਿਾ ਨਕ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਸਮਾੀਂ-ਿੇਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਨਬਕ ਸਮਾੀਂ ਅਿੁਕੂਲ ਕਰ ਲਵੋਰੇ!): 

C1 ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਾਂ 
* ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਿੀ ਿੈ * 

  

ਤੁਹਾਿੂੂੰ  ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ 

ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ 

C1 ਅੰਸ਼ਕ ਪੜਾਅ ਦੀ  

ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਦਾ ਸਮਾਾਂ: 

 

  

ਤੁਹਾਿੂੂੰ  ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ 

ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ 

C2 

ਸੰਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 

ਦੀ 

ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਦਾ 

ਸਮਾਾਂ: 

 

  

C2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸ  ਿੂੰ ਰ  

ਅੱਿ ਿਾਲ ਵੇਿ ਸੱਕਦੇ ਹੋ 

ਮੱਧ - 

ਗ੍ਰਹਿਣ 
ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੱਧ ਦਾ 

ਸਮਾਾਂ: 

 

 
 

ਤੁਸੀ ਨੰਗ੍ੀ ਅੱਖ ਨਾਲ 

ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਿ!ੋ 

C3 
ਸੰਪੂਰਨ ਦੀ  

ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ 

ਸਮਾਾਂ: 

 

  

ਤੁਹਾਿੂੂੰ  ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਮੁੜ੍ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ 

C4 
ਅੰਸ਼ਕ ਪੜਾਅ ਦੀ 

ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ 

ਸਮਾਾਂ: 

 

  

ਤੁਹਾਿੂੂੰ  ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ 

ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ 

C4 ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ 
* ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਿੀ ਿੈ * 

  

ਤੁਹਾਿੂੂੰ  ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ 

ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ 

 

2) ਭਾਵੇਂ ਤੁਸ  ਸੂੰਪੂਰਣਤਾ ਦੇ ਰਸਤ ੇਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਨਥਤ ਹੋ, ਨਿਰ ਵ  ਤੁਹਾਿੂੂੰ  C2 ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾੀਂ ਜਾੀਂ C3 ਦੇ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵਚ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਜਦ ਕਦੇ ਵ  

ਰਿਨਹਣ ਸੂੰਪੂਰਣ ਿਹ ੀਂ ਹੈ,  ਸੂਰਜ ਰਿਨਹਣ ਿੂੂੰ  ਵੇਿਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ।    
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https://www.eclipse2024.org/find-times.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html


Eclipse Glasses Instruction Guide –  Punjabi                                                                                                                           v1.0 – Nov 2016 8 
 

 
© 2016-2024 

                                Eclipse2024.org 

 

3) ਤੁਸ  ਨਸੱਧ ੇਹ   (ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕ ਤ ੇਨਬਿਾੀਂ) ਿੂੰ ਰ  ਅੱਿ ਿਾਲ ਸੂਰਜ ਰਿਨਹਣ ਿੂੂੰ  ਕੇਵਲ ਤਦੇ ਵੇਿ ਸੱਕਦੇ ਹੋ:  
 

ਕ.  ਜੇਕਰ ਰਿਨਹਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਿ ਨਵੱਚ ਸੂੰਪੂਰਣ ਹੈ (ਤੁਸ  ਸੂੰਪੂਰਣ ਰਸਤ ੇਨਵੱਚ ਹੋ), ਅਤੇ 

ਿ.  ਸੂੰਪੂਰਣਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਿ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਿ ਲਈ ਉਪਰ ਿੋਟ ਕ ਤਾ ਲੱਰਭੱਰ C2 ਤੋਂ C3 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ), ਅਤੇ 

ਰ.  ਹਜਉ ਾਂ ਿੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਹਟੱਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਆੁਰਾ ਢਕੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ।  

 

ਸੂੰਪੂਰਣਤਾ ਦਾ ਅਸਲ  ਸਮਾੀਂ ਤੁਹਾਡ  ਸਹ  ਸਨਥਤ  ਤੇ ਬਹਤੁ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਤੁਸ  ਪਨਹਲਾੀਂ ਤੋਂ ਹ  ਲਰਭਰ ਸਮੇਂ ਦ  ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਉਸ ਿੂੂੰ  

ਨਲਿ ਨਲਆ ਹੋਵੇਰਾ. ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ ਨਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਜ ਕ ਤਾ ਸਮਾੀਂ ਲਰਭਰ ਹੈ! 
 

4) ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚ  ਨਵੱਚੋ ਿੋਟ ਕ ਤ,ੇ ਜਾੀਂ  ਬਾਹਰ  ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕ ਤ  ਰਈ ਸੂਚ  ਸਮਾੀਂ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵ  ਹੋ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦ ਕਦੇ ਵ  ਸੂਰਜ ਦ  

ਚਮਕਦ  ਨਟਕ  ਦਾ ਕੋਈ ਵ  ਨਹਸਾ ਨਵਿਾਈ ਨਦੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਸੂਰਜ ਰਿਨਹਣ ਿੂੂੰ  ਵੇਿਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ  ਚਹ ਦ  ਹੈ।  

5) ਇਹਿਾੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਿੂੂੰ  ਚੂੰਰ  ਤਰਾੀਂ ਸੱਮਝਣ ਨਵਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਆਨਿਆਤਨਮਕ ਨਚੱਤਰਕਾਰ  ਿਾਲ ਹ  ਸਨਮਨਲਤ ਕ ਤ  ਰਈ ਹੈ। 

 

 

ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੇਠਾਾਂ ਹਲਖ ੇਕਥਨਾਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਨਾ, ਸੱਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿੋਵੇਗ੍ਾ: 

 

ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਢਗੰ੍ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਮੈਨੰੂ ਸੋਲਰ ਦਰਸ਼ਕ 

ਦ ੇਸਾਰ ੇਹਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 
 

ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਹਟਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਦਖਾਈ ਦੇ 

ਹਰਿਾ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਮੈਨੰੂ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਜਰੂਰੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
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** ਮੇਰੇ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਸਥਾਨ ਉਤੱੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿੀ ਿੈ ** 

ਤੁਸ  ਸੂੰਮਪੂਰਿਤਾ ਦੇ ਰੱਸਤ ੇਨਵੱਚ ਿਹ ੀਂ ਹੋ, ਅਤ ੇਇਸਲਈ ਤੁਸ  ਇੱਕ ਸੂੰਮਪੂਰਿ ਰਿਨਹਣ ਦ  ਸੁੂੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਿੁਭਵ ਿਹ ੀਂ ਕਰ ਸਕੋਰੇ। (ਅਸ  ਤਕੜ੍  ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ 

ਹਾੀਂ ਨਕ ਤੁਸ  ਇਸ ਉਲੇਿਿ ਯ ਅਿੁਭਵ ਦਾ ਿਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂੰਮਪੂਰਿ ਰਸਤੇ ਨਵਚ ਆਪਣੇ ਿੂੂੰ  ਸਥਾਨਪਤ ਕਰੋ!) 

1) ਤੁਹਡੇ  ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਸਥਾਿ ਲਈ eclipse2024.org/find-times ਉਤੱ ੇਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਰਈ ਜਾਣਕਾਰ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੱ,ੇ ਹੇਠਾੀਂ ਸੂਚ ਬੱਧ ਹਰ 

ਇੱਕ ਰਿਨਹਣ ਘਟਿਾ ਦਾ ਅਿੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾੀਂ ਨਲਿ ਲਓ (ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰਿਾ ਨਕ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਸਮਾੀਂ-ਿੇਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਨਬਕ ਸਮਾੀਂ ਅਿੁਕੂਲ ਕਰ ਲਵੋਰੇ!): 

C1 ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਾਂ 
* ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਿੀ ਿੈ * 

  

ਤੁਹਾਿੂੂੰ  ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ 

ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ 

C1 
ਅੰਸ਼ਕ ਪੜਾਅ ਦੀ  

ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਦਾ 

ਸਮਾਾਂ: 

 

  

ਤੁਹਾਿੂੂੰ  ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ 

ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ 

ਮੱਧ- 

ਗ੍ਰਹਿਣ 
ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੱਧ ਦਾ 

ਸਮਾਾਂ: 

 

  

ਤੁਹਾਿੂੂੰ  ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ 

ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ 

C4 
ਅੰਸ਼ਕ ਪੜਾਅ ਦੀ 

ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ 

ਸਮਾਾਂ: 

 

  

ਤੁਹਾਿੂੂੰ  ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ 

ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ 

C4 ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ 
* ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਿੀ ਿੈ * 

  

ਤੁਹਾਿੂੂੰ  ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ 

ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ 

(ਿੋਟ ਕਰਿਾ ਨਕ C2 ਅਤੇ C3 ਸਮੇਂ ਸੂਚ ਬਧੱ ਿਹ  ਹਿ, ਨਕਉ ੀਂਨਕ ਤਹਡੇ ਸਥਾਿ ਤ ੇਰਿਨਹਣ ਸੂੰਮਪੂਰਿ ਿਹ ੀਂ ਹੈ!) 

2) ਇਸ ਲਈ ਹਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੰਮਪੂਰਨ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

ਅਸ  ਿੇਰ, ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਨਕ ਤੁਸ  ਸੂੰਮਪੂਰਿ ਰਸਤ ੇਨਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ, ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਿਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਿਾ ਭੱੁਲਣਾ, ਤਾੀਂ ਨਕ ਤੁਸ  

ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰਪੂ ਿਾਲ ਰਿਨਹਣ ਦੇ ਅੂੰਸ਼ਕ ਚਰਣ ਿੂੂੰ  ਵੇਿ ਸਕੋ! 

3) ਇਹਿਾੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਿੂੂੰ   ਚੂੰਰ  ਤਰਾੀਂ ਸੱਮਝਣ ਨਵਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਆਨਿਆਤਨਮਕ ਨਚੱਤਰਕਾਰ  ਿਾਲ ਹ  ਸਨਮਨਲਤ ਕ ਤ  ਰਈ ਹੈ। 
 

ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੇਠਾਾਂ ਹਲਖ ੇਕਥਨਾਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਨਾ, ਸੱਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿੋਵੇਗ੍ਾ: 

ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਢੰਗ੍ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਮੈਨੰੂ ਸੋਲਰ ਦਰਸ਼ਕ 

ਦ ੇਸਾਰ ੇਹਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

ਮੈਨੰੂ ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਵੇਖਦ ੇਸਮੇਂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

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