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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.   

http://www.eclipse2024.org/
https://eclipse2024.org/instructions/translations.htm
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సంప�ర్ణ సూరయ్ గ�హణం – 8 ఏ�ి్రల్ 2024 
ఉతత్ర అ�����ాక� �ా్వగతం! 

సంప�ర్ణ సూరయ్ గ�హణ అనుభ�ా�న్ �� ం�ేందుక� �ర� మ� �ే�ా�న్ ఎంచుక�� మమ్మ�న్ ��ర�ం��ర�. ఈ అదుభ్త దృ�ాయ్�న్ �రందర� సుర��తం�ా 

చూ��ల���� మ� ఆ�ాంకష్. 

� ��లభయ్ం ��సం, ఈ సూచనలను �ెల�గ�ల� �క� అం��సుత్ ��న్మ�.  �ర� ఈ ��ర ద��్శ� ��్వ�ా స���న �ధంల� సూర�య్ణ�్ణ  ��ర��ా ���ంచట���� అను��ౖన 

సూచనల�, సమ���రం, మ�రగ్దర్శ�ాల� మ��య� ����ౖ��మర�్ల  ��� ఆంగ్లప్ర�ల� సంప�ర్ణం�ా ల��ాత్ �. ����� సంబం���న సూచనల�  

https://tinyurl.com/2024Instructions ల� ల��ాత్ �. �ట�� �ర� �ణ్ణం�ా చ���, అర్థం �ేసు��� ��ర దర్శ�� ఉప���ం�ేటప�ప్డ� తపప్�స���ా 

అనుస��ం���. ఈ సూచనలను �ాట�ంచ� పకష్ంల� �క� ఆపద కల�గవచు్చ. 

ఖ��ళ �ాసత్ ���తత్ల� ఏ�ి్రల్ 8, 2024 ��ట� గ�హణ��న్ ఒక “సంప�ర్ణ గ�హణం” అ� అంట�ర�. �ా� ఆ సంప�ర్ణ��్వ�న్ చూడట���� �ర� ఉతత్ర అ�����ా గ�ం�� 

����్ళ (సంప�ర్ణ గ�హణ మ�రగ్ం అ� �ిల�వబ�ే) భ�� �క్క ��ల� సనన్� ��క ప����ల� ఉం���. �ర� ఈ మ�రగ్ంల� కనుక ల�క�� �ే, �ర� ఒక �ా��క 

గ�హణ��న్ మ�త్ర�� చూడగలర�. అందువలన �ర� సంప�ర్ణ గ�హణ మ�రగ్ంల� ఉ��న్�ా ల��� అ� �ెల�సు��వడం ��ల� మ�ఖయ్ం. �ర� ���� 

ఉప���ం���స్న పదధ్� త్వరల��� �వ��ంచబడ�త�ం��. 

 
సంప�ర్ణ గ�హణ మ�రగ్ం 

త్వ��త �్ార రంభ మ�రగ్ద��్శ� 
 

�వరణ�త్మక సూచనల� 

ఈ పత్రంల� ఉప���ంచబ��న “��ర ద��్శ�” అ�� పదం �దట� ���ల� ఉనన్ ����ౖ��మ��్ల  ప్ర�ాత్ �ంచబ��న మ��య� ఈ పత్రంల�� ఇతర��ట్ల  ప్ర�ాత్ �ంచబ��న 

“Eclipse Glasses” ను సూ�సుత్ ం��. 

సూర�య్ణ�్ణ ���ంచ����� ��ర దర్శ� �క్క � ఉప�గం ఒక చట్టపర���న ఒపప్ం���న్ ఏరప్ర�సుత్ ం��. ఏ సమయంల���ౖ�� ��ర ద��్శ� ��్వ�ా సూర�య్ణ�్ణ  

���ం�ేటప�ప్డ� �ర� సూచనలల� ఉనన్ అ�న్ సూచనల� మ��య� ఆ�ే�ాలను ఖ�్చతం�ా మ��య� ప���త్�ా �ాట�ం���.  �క� సూచనల� 

అరధ్ం�ాక�� ���, ల��� �ర� �ాట�� సంప�ర్ణం�ా మ��య� సక�మం�ా �ాట�ంచల�క �� ���, ల��� �ర� �ాట� �బంధనలక� అం��క��ంచక�� ���, ఏ 

సమయంల����ౖ� ఇతర పదధ్� ఏ�ె�ౖ� ఉప���ం� సూర�య్ణ�్ణ  చూడట���� ప్రయ�న్ంచవదద్� మ� సల� మ��య� సూచన . 

http://www.eclipse2024.org/
https://tinyurl.com/2024Instructions
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ఈ త్వ��త �్ార రంభ సూ� �ెల�గ� �వరణ�త్మక సూచనల� నుం�� సంగ���ంచబ��ం��. గ�హణ��న్ ���ంచ����� ��ర 

దర్శ�� ఉప���ం�ే క�మంల� �ర� ���� తపప్క చ���, అరధ్ం �ేసుక�� సంప�ర్ణం�ా అనుస��ం���. 

 

1) �ర�నన్ ప్ర�ేశంల� గ�హణం సంప�ర్ణం�ా ఉంట�ం��! అ� �ెల�సు��వట����, అల��� ఆ ప్ర�ేశం ల� �ా��క మ��య� (వ��త్��త్ ) సంప�ర్ణ దశల 

�క్క ఇంచు�ంచు సంపర్క సమయ�ల ��రక� eclipse2024.org/find-times ల� � ప్ర�ే�ా�న్ ��దకం��. 

2) ఒక సంప�ర్ణ గ�హణం �జం�ా ఒక అదుభ్త���న ఘట్టం. �ా� �ర� “సంప�ర్ణ గ�హణ మ�రగ్ం” ప����ల� ఉంట� మ�త్ర�� ఈ సంప�ర్ణ గ�హణం 

�క్క అనుభ��� ఆ�ా్వ��ంచవచు్చ. ఇ�� ��వలం ��ండ� వందల ��ల��టర్ల �సత్ ృత���న��. సంప�ర్ణ గ�హణం �ర� ఎంచుక�నన్ ప్ర�ేశం 

నుం�� క��ించక�� �ే, సంప�ర్ణ గ�హణ మ�రగ్ం ప����ల�� ఒక �ా్థ ����� తర� ��ళ్ళమ� ��మ� �క� గట�్ట �ా సల� ఇసుత్ ��న్మ�. 

3) గ�హణ��న్ చూడట���� ��ర దర్శ� ఉప���ం�ేటప�ప్డ�, ��ర��ా � కళ్ళ �ద ��ర దర్శ� ల�న్స్ ను ఉంచం��. ���వల్ల  � కళ�్ళ ��ర��ా 

సూర�య్ణ�్ణ  చూడడం నుం�� ప���త్�ా ర��ంచబడ���. 

4) సూర�య్��� చూడట���� ��ర దర్శ�� ఎప�ప్డ� ఉప���ం���: 

a. � �్ార ంతంల� గ�హణం సంప�ర్ణం �ాక�� ���, అ�న్ సమయ�ల�్ల  ��ర దర్శ� ��్వ�ా ���న్ ���ంచం��. �ర� స���న కంట� రకష్ణ 

ల�క�ం�� సూర�య్ణ�్ణ  చూ��త్  � కళ్ళక� �ాశ్వత నష్టం జ���� ప్రమ�దం ఉంట�ం��. 

b. � �్ార ంతంల� గ�హణం సంప�ర్ణం అ��ే, అప�ప్డ� సూర�య్� ��స్్క �క్క ప్ర�ాశవంత���న ��గం క��ిసుత్ నన్ప�ప్డ� – అ�� ��ల� 

�నన్ ��గం అ��� స�� �ర� ��ర దర్శ� ��్వ�ా�� సూర�య్ణ�్ణ  ���ం���. �ర� ఈ సూచనలను అనుస��ంచం��. �ఫల����ే � 

కళ్ళక� �ాశ్వత నష్టం జ���� ప్రమ�దం ఉంట�ం��. 

i. అ��ే సంప�ర్ణ గ�హణం సమయంల� సూర�య్� ��స్్క �క్క ప్ర�ాశవంత���న ��గం అసస్ల� కనబడ� అ� తక�్కవ 

వయ్వ��ల� �ర� సంప�ర్ణ గ�హణ��న్ ��ర దర్శ�� ఉప���ంచక�ం�� ��ర��ా�� చూ���.   

ii. �జ���� సంప�ర్ణ గ�హణ సమయంల� సూర�య్��� చూడట���� ��ర దర్శ�� ఉప���ంచ����� ప్రయ�న్��త్  �ర� 

ఖ�్చతం�ా ఏ� చూడల�ర� . 

iii. సంప�ర్ణ గ�హణం మ����ిన తర��ాత సూర�య్� ��స్్క �క్క ప్ర�ాశవంత���న ��గం ����� కనబ��న ��ంట�� �ర� 

మరల� ��ర దర్శ�� ఉప���ం���. 

5) ఇం��కమ�టల� �ె�ాప్లంట�,  

సూర�య్� ప్ర�ాశవంత���న ��స్్క �క్క ఏ�ౖె�� ��గం క��ిసుత్ నన్ప�ప్డ�, 

�ర�  సూర�య్ణ�్ణ  చూడట����  ��ర దర్శ�� ఉప���ం���! 

��ర దర్శ� త్వ��త �్ార రంభ మ�రగ్ద��్శ� 

http://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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�దట �ర� అర్థం �ేసు��వల�ిన ��ంత పదజ�లం ఉం��! 

ప్ర� ఒక్క గ�హణ���� మ��య� భ����ౖ ప్ర� ఒక్క ప్ర�ే�ా���, అల��� ���న్ మ�ఖయ్���న సంఘటనల �క్క సమయ�లక� ���న్ ��ర�్ల  

ఇవ్వబడ���. ఇ� ఈ ���ం�� �ధం�ా �ిలవబడ����: 

సంఘటన 

�క్క ��ర� 
సంఘటన �క్క �వరణ 

(ఒక సంప�ర్ణ గ�హణంల�) 
అ�� ఏ �ధం�ా క��సిుత్ ం�� 

(ఒక �ా��క గ�హణంల�) 
అ�� ఏ �ధం�ా క��సిుత్ ం�� 

C1 �ా��క దశ �క్క  
�్ార రంభం 

  

C2 సంప�ర్ణత �క్క  
�్ార రంభం 

 

 

గ�హణం-
మధయ్�ాలం 

గ�హణం �క్క  
మధయ్-�ా్థ నం 

 

 

C3 సంప�ర్ణత �క్క  
మ���ంప� 

 

 

C4 �ా��క దశ �క్క  
మ���ంప� 

  

 

 

  

��ర దర్శ�� ఉప���ంచ����� �వరణ�త్మక సూచనల� 

** సంభ�ంచదు! ** 

 

** సంభ�ంచదు! ** 

http://www.eclipse2024.org/
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1) ��ర దర్శ�� ఉప���ంచ����� �ా��రణ సూచనల� 
1) [వ��త్��త్ ] ��ర దర్శ�� జ�గ�తత్�ా �పప్ం�� (అన్-�ాయ్��జ్ �ేయం��). 

2) ఉప�గంల� ల�నప�ప్డ� ��ర దర్శ�� సుర��తం�ా ఉంచం��. 

3) ప్ర��ా�� ఉప���ం�ే మ�ందు ��ర దర్శ�� ప����ంచం��, ల�న్స్ �లి్్మ ఏ �ధం�ా��ౖ�� �ెబ్బ�ంట� ల��� మడత 

ప���ే, అప�ప్డ� ��ర దర్శ�� క�త్��ం�, ���� ధ్వంసం �ేయం�� మ��య� ఒక �బె్బ�న� ప్ర��య్మ�న్య��న్ �� ందం��. 

4) ల�న్స్ �ిల్్మ ఏ మ�త్ర����� �ెబ్బ�ంట�, సూర�య్ణ�్ణ ���ంచ����� ��ర దర్శ�� ఏ సమయంల�నూ 

�ాడవదుద్ . 

5) ��ర దర్శ� నుం�� ల�న్స్ �ిల్్మ ��ట���య�న్ ��ల��ంచవదుద్  మ��య� ���ంచ����� ��ల��ంచబ��న ల�న్స్ �ిల్్మ 

��ట���య�న్ ఏ �ధం�ానూ �ాడవదుద్ . 

6) స���ాగ్  ���ంచబ��న ��ర దర్శ� �క్క ల�ను��, దృ��గ్ చర �ాం� �క్క ప్రమ�దకర �ా్థ �లను, అల��� ��కర���న 

అ��లల���త ��రణ�ల� మ��య� ఇతర సూరయ్��రణ�లను సుర��తం�ా అడ�్డ క�ంట��. అందువల్ల  ఏ 

సమయంల����ౖ� సూర�య్ణ�్ణ ���ంచ�����, ఈ సూచనల ��్వ�ా  �ెపప్బ��న �ధం�ా ��ర దర్శ�� ఉప���ంచడం ప���త్�ా సుర��తం. ఒక గ�హణ 

సమయంల� సూర�య్ణ�్ణ చూడట��న్ఎక�్కవ ల��� తక�్కవ ప్రమ�దకర���న���ా మ���్చ ఎట�వంట� ప్ర�యే్క “గ�హణ ��రణ�ల�” ల�వ�. 

7) సూర�య్� �క్క ప్ర�ాశవంత���న ��సు్కల� ఏ ��గం క��ిం���, అప�ప్డ� సుర��తం�ా సూర�య్ణ�్ణ  ���ంచ����� ఇక్కడ �వ��ం�న పదధ్�ల� �ర� 

��ర దర్శ�� ఉప���ం���. �ర� ఏ�ై�� మ�లం నుం�� ���ార్్డ �ే�ిన ఏ��ౖ�� గ�హణ సంపర్క దశల�� (అన�ా ��ౖన �వ��ం�నట�్ల �ా “C2” మ��య� 

“C3”) సంబంధం ల�క�ం�� ఇ�� వ��త్సుత్ ం��. 

8) ట���� ్కప్, దు��భ్ణ�, �����ా, ల�న్స్, అదద్ం ల��� �ాం�� ప్ర�ారం �ే�� ల��� ప్ర��ం�ం�ే ఏ�ై�� ఇతర ఆ�ి్టకల్ �ాధనం, ప��కరం ల��� వసుత్ వ� 

(“ఆ�ి్టకల్ ప��కరం”) �� క��ి  ��ర దర్శ�� ఉప���ంచవదుద్ . 

9) ఏ�ై�� అట�వంట� ఆ�ి్టకల్ ప��క�ా�న్ సూర�య్� ��ౖప� ల��� సూర�య్� వదద్ ఎప�ప్డూ ఉంచవదుద్  మ��య� సూర�య్� ��శ�ా ఉంచబ��న, ల��� ఏ 

�ధం�ా��ౖ�� సూర�య్� �క్క �ాం�� ��క��ం�ే, �ా��ం� ేల��� మ�్లం�ే ఏ�ై�� ఆ�ి్టకల్ ప��క�ా�న్ ఉప���ం�  �ా�, ��ర��ా �ా� సూర�య్� 

ప్ర��ంబ��న్ ఎప�ప్డూ చూడవదుద్ . 

10) జంత�వ�లను �ా�, ల��� ����్క�క ��ౖకలయ్ం క���న�ా��� �ా�, ��ర దర్శ� �క్క సుర��త ఉప�గం �క్క అవశయ్కతలను చద�, అర్థం 

�ేసుక�� మ��య� అనుస��ంచల�� �ా��� �ా�, ల��� �ా�� చరయ్ల �క్క ప��ణ�మ�లక� బ�ధయ్తను చట్టబదధ్ం�ా అం��క��ంచల�� �ా��� �ా� 

ఉప���ంచట���� అనుమ�ంచవదుద్ . 

11) ��ర దర్శ��  ఉప���ం� ే���నం: 

��ర దర్శ�� ప���త్�ా � కళ్ళ�� మ��య� సూర�య్��� మధయ్ల� పట�్ట  ఉంచం�� మ��య� అ�న్ 

సమయ�ల�్ల నూ ప���త్�ా � కళ్ళ�� మ��య� సూర�య్��� మధయ్ల� ��ర దర్శ� �క్క ల�న్స్ 

��ట���యల్ ను ఉం�, సూర�య్� ��పౖ� ��ర దర్శ� �క్క �ెబ్బ�న� ల�న్స్ ��ట���యల్ ��్వ�ా 

చూడం��. �ార�్డ బ� ర�్డ  కళ్ళ��ద్ ల వంట� ఆ�ారంల� వ�నన్ ��ర ద��్శ�� � సంప్ర��య కళ్ళ��ద్ లల��ా 

ధ��ంచ����� �ల��ా �ర� �ార�్డ బ� ర�్డ ను మడ�వవచు్చ. సూర�య్డ� సంప�ర్ణ గ�హణంల� ల�నప�ప్డ� 

సూర�య్��� ��ర��ా ఎప�ప్డూ చూడవదుద్  (అన�ా, �ర� ���ంద ��ర్్ట ల� న�దు �ేయబ� �� C2 

మ��య� C3 మధయ్ ఉం�ే సమయ�ల� � �కష్ణ �ా్థ ����� వ��త్��త్ ), �ర� ��ర దర్శ� �క్క �ెబ్బ�న� ల�న్స్ ��ట���యల్ ��్వ�ా ��ర��ా 

చూడం��. 

12) సూర�య్ణ�్ణ ���ంచ����� ప్రయ�న్ం�ే సమయంల� కంట��� రకష్ణ�ా, �ాట� హ� ల్డర్ల ల�పల ఇ����ల్ �ేయబ��న ��ర దర్శ� �క్క ల�నుస్ల� �ాక�ం�� 

ఎల�ంట� ఇతర ప��ర్థం ల��� వసుత్ వ�ను ఉప���ంచకం��. 

13) ఈ సూచనల గ���ం� �క� ఏ��ౖ�� ప్రశన్ల� ఉంట� దయ�ే�ి https://tinyurl.com/glasses-questions ల� Eclipse2024.org ను సంప్ర��ంచం��. 

  

 

 

http://www.eclipse2024.org/
http://www.eclipseglasses.us/
https://tinyurl.com/glasses-questions
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2) � ప్ర�ేశంల� ���ద్ష్ట  గ�హణ సంఘటన సమయ�లను �ెల�సు��ం�� 

 
� ప్ర�ేశం ��రక� eclipse2024.org/find-times ల� అం��ంచబ��న సమ���రం ఆ��రం�ా ���ం�� �ాకయ్మ�ను ప���త్ �ేయం��: 

 
�� ప్ర�ేశంల� గ�హణం: 

సంప�ర్ణ గ�హణం సంప�ర్ణ గ�హణం �ాదు 

 (ఒక ���న్ వృతత్ం చుట్టం��) 

 

� ప్ర�ేశంల� గ�హణం సంప�ర్ణం అ�� ే

���ం�� ��గంల� �� ందుపర్చబ��న సూచనలను 

అనుస��ంచం�� 

“�� ప్ర�ేశంల� గ�హణం 

సంప�ర్ణ గ�హణం ”  

��గ�వ ���గం: 

� ప్ర�ేశంల� గ�హణం సంప�ర్ణం �ాక�� �ే, 
���ం�� ��గంల� �� ందుపర్చబ��న సూచనలను 

అనుస��ంచం�� 

“�� ప్ర�ేశంల� గ�హణం 

సంప�ర్ణ గ�హణం �ాదు ” 

��గ�వ ���గం: 

 

http://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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** �� ప్ర�ేశంల� గ�హణం సంప�ర్ణ గ�హణం ** 

�ర� సంప�ర్ణ గ�హణ మ�రగ్ంల� ఉ��న్ర� మ��య� ఒక అర��ౖెన మ��య� అదుభ్త���న సంఘటనను అనుభ�� �ెందు��ర�. గ�హణం � ప్ర�ేశంల� 

ఎప�ప్డ� సంప�ర్ణం అవ�త�ం�� అ� గ���త్ంచగలగడం �క� ��ల� మ�ఖయ్ం. ���ంద ����్కనన్ సమయ�ల అ��రం�ా �ర� ���న్ �ేయగలర�. 

అం�ే�ాక�ం�� సంప�ర్ణ గ�హణ సమయంల� సూర�య్� ��స్్క �క్క ప్ర�ాశవంత���న ��గం ఏ�� క��ించదు క���. 

1) � ప్ర�ేశం ��రక� eclipse2024.org/find-times ల� అం��ంచబ��న సమ���రం ఆ��రం�ా ���ంద జ���� �ే�ిన ప్ర� గ�హణ సంఘటన ��సం 

ఇంచు�ంచు సమయ�లను �్ార యం�� (� సమయ జ�న్ ��రక� తపప్క�ం�� సమయ�లను సర�ద్ బ�ట� �ెయయ్ం��). 

C1 �� 
మ�ందు 

* ఎట�వంట� గ�హణం ల�దు * 

  

�ర� తపప్క ��ర 

దర్శ�� ఉప���ం��� 

C1 
�ా��క దశ  

�్ార రంభమ��య్ 

సమయం: 

 

  

�ర� తపప్క ��ర 

దర్శ�� ఉప���ం��� 

C2 
సంప�ర్ణదశ 

�్ార రంభమ��య్ 

సమయం: 

 

  

C2 తర��ాత, �ర� ఉతత్  

కంట��� గమ�ంచవచు్చ 

గ�హణం-

మధయ్�ాలం 

సంభ�ం�ే 

సమయం: 

 

 
 

�ర� ఉతత్  
కంట��� 

గమ�ంచవచు్చ! 

C3 
సంప�ర్ణదశమ���

��సమయం: 

 

  

�ర� మ�్ల తపప్క ��ర 

దర్శ�� ఉప���ం���  

C4 
�ా��క దశ  

మ�����సమయం: 

 

  

�ర� తపప్క ��ర 

దర్శ�� ఉప���ం��� 

C4 
తర��ాత * ఎట�వంట� గ�హణం ల�దు * 

  

�ర� తపప్క ��ర 

దర్శ�� ఉప���ం��� 

 

http://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
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2) �ర� సంప�ర్ణ గ�హణ మ�రగ్ ప����ల� ఉనన్పప్ట���, గ�హణం సంప�ర్ణం �ా� సమయంల� క��� అంట�, C2 �� మ�ందు ల��� C3 త�ా్వత 

అ�న్  సమయ�ల�్ల నూ, సూర�య్ణ�్ణ  ���ంచ����� ��ర దర్శ�� తపప్క ఉప���ం���.   

3) �ర� ��ర��ా (��ర దర్శ�� ఉప���ంచక�ం����) ఉతత్  కంట��� సూర�య్ణ�్ణ  ఈ ���ం�� సంద�ాభ్లల� మ�త్ర�� ���ంచవచు్చ: 

a. ఒక��ళ గ�హణం � ప్ర�ేశంల� సంప�ర్ణ గ�హణం అ��ే (�ర� "మ�రగ్ంల�" ఉ��న్ర�) మ��య� 

b. సంప�ర్ణ గ�హణ సమయ�లల� (����ప��ా �  ప్ర�ేశంల� �ర� ��ౖన ����్కనన్ C2 నుం�� C3 వరక�  మధయ్ సమయ వయ్వ��ల�) 

మ��య� 

c. సూర�య్� �క్క ప్ర�ాశవంత���న ��స్్క ప���త్�ా చందు్ర �� ��్వ�ా కపప్బ��న ప్ర��ా��.   

సంప�ర్ణ గ�హణం �క్క �ాసత్వ సమయ�ల� � ఖ�్చత���న ప్ర�ే�ా�న్ బట�్ట  మ�ర�త� ఉంట��. అందువలన �ర� ఇంచు�ంచు సమయ�లను 

మ�ందు�ా�� గ���త్ం� మ��య� న�దు �ే�ి ఉం���. �ర� ��ౖన న�దు �ే�ిన సమయ�ల� ఇంచు�ంచు�ా ����్కనబడ���. 

4) ��ౖన ����్కనన్ జ����ల�� సమయ�ల�� సంబంధం ల�క�ం�� �ా� ల��� ఇతరమ�ల ��్వ�ా ��క��ం��� క���, సూర�య్� �క్క 

ప్ర�ాశవంత���న ��స్్క �క్క ఏ�ౖె�� ��గం క��ిం�న ప్ర��ా�� �ర� ఎల్లప�ప్డూ ��ర దర్శ�� ఉప���ం� సూర�య్ణ�్ణ  ���ం��ల� 

మ���ా�� �ెప�త్ ��న్మ� 

 
5) ఈ సూచనల� అర్థం �ేసు��వ����� �ల��ా �ా� �ికల్ �వరణ�త్మక స�ి్ల��ంట్ల�� క��ి ఇవ్వబ��్డ �. 

 

 

 

�ర� ఈ ���ం�� �ా�ాయ్లను చ���, అరధ్ం�సేుక��, �ాట�ం���. 

��ర దర్శ�� సుర��తం�ా ఉప���ం�ే క�మంల�, ��ను ��ర దర్శ� �క్క 

ఉప��ా��� సంబం��ం�న అ�న్ సూచనలను �ాట�ం���. 

సూర�య్� ప్ర�ాశవంత���న ��స్్క �క్క ఏ�ౖె�� ��గం క��ిసూత్  ఉంట�, 

సూర�య్ణ�్ణ  చూ��టప�ప్డ� ��ను ��ర దర్శ�� తపప్క ఉప���ం���.  

http://www.eclipse2024.org/


Eclipse Glasses Instruction Guide – Teulgu                                                                                                                             v1.0 – Oct. 2016 9 
 

 
© 2016-2024 

                                Eclipse2024.org 

** �� ప్ర�ేశంల� గ�హణం సంప�ర్ణ గ�హణం �ాదు ** 

�ర� సంప�ర్ణ గ�హణ మ�రగ్ంల� ల�ర�. అందువలన �ర� సంప�ర్ణ గ�హణం �క్క అం���న్, ప��ప��ా్ణ నుభ��� �� ందల�ర� (ఈ ��పప్ 

అనుభ�ా�న్ పంచు��వ�����, సంప�ర్ణ గ�హణ మ�రగ్ం ప����ల��� �ర� తర� ����్ళల� ��మ� గట�్ట�ా �ి�ార�స్ �ేసుత్ ��న్ం). 

1) � ప్ర�ేశం ��రక� eclipse2024.org/find-times ల� అం��ంచబ��న సమ���రం ఆ��రం�ా ���ంద జ���� �ే�ిన ప్ర� గ�హణ సంఘటన ��సం 

ఇంచు�ంచు సమయ�లను �్ార యం�� (� సమయ జ�న్ ��రక� తపప్క�ం�� సమయ�లను సర�ద్ బ�ట� �ెయయ్ం��). 

C1 �� 
మ�ందు 

* ఎట�వంట� గ�హణం ల�దు* 

  

�ర� తపప్క ��ర 

దర్శ�� 

ఉప���ం��� 

C1 

�ా��క దశ  

�్ార రంభమ��య్ 

సమయం: 

 

  

�ర� తపప్క ��ర 

దర్శ�� 

ఉప���ం��� 

గ�హణం-

మధయ్�ాలం 
సంభ�ం�సేమ

యం: 

 

  

�ర� తపప్క ��ర 

దర్శ�� 

ఉప���ం��� 

C4 
�ా��క దశ  

మ�����సమయం: 

 

  

�ర� తపప్క ��ర 

దర్శ�� 

ఉప���ం��� 

C4 
తర��ాత * ఎట�వంట� గ�హణం ల�దు* 

  

�ర� తపప్క ��ర 

దర్శ�� 

ఉప���ం��� 

(గ�హణం � �ా్థ నంల� సంప�ర్ణ గ�హణం �ానందున ఎల�ంట� C2 మ��య� C3 సమయ�ల� జ���� �ేయబడల�దు అ� గమ�ంచం��!) 

2) �ర� ఉనన్ �ా్థ నంల� గ�హణం సంప�ర్ణ గ�హణం �ాదు కనుక �ర� ఎల్లప�ప్డూ సూర�య్ణ�్ణ  ప����ంచ����� ��ర దర్శ�� తపప్క 

ఉప���ం���. �ర� సంప�ర్ణ గ�హణ మ�రగ్ంల��� ప్రయ�ణ�ంచమ� ��మ� మ��క�ా�� �ి�ార�స్ �ేసుత్ ��న్మ�. �ర� గ�హణం �క్క 

�ా��క దశలను సుర��తం�ా గమ�ంచ����� �ల��ా, ��� ��ర దర్శ�� తపప్క�ం�� �సుక���ళ్ళం��. 

3) ఈ సూచనల� అర్థం �ేసు��వ�����  �ల��ా �ా� �ికల్ �వరణ�త్మక స�ి్ల��ంట్ల�� క��ి ఇవ్వబ��్డ �. 

 

�ర� ఈ ���ం�� �ా�ాయ్లను చ���, అరధ్ం�సేుక��, �ాట�ం���.   

 ��ర ద��్శ�� సుర��తం�ా ఉప���ం�ే క�మంల�, ��ను ��� �క్క 

ఉప��ా��� సంబం��ం�న అ�న్ సూచనలను �ాట�ం���. 

సూర�య్ణ�్ణ  చూ��టప�ప్డ� ��ను ఎల్లప�ప్డూ ��ర దర్శ�� తపప్క ఉప���ం���. 

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