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-------------------------------------------------
ചാ�മംഗലം, 2009 ഒേ�ാ 24: േകരള�ിെല �ഥമ "ഓ�� �ീ�് മാ�് - മാ�ി�് പാ��ി" േകാഴിേ�ാ�് എ�.ഐ.ടിയി� 
സമാപി�. ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട േലാക�ിെ� ��ം �ല�ം ഉ�െ�ാ�� വിശദമായ �പടം ��ിെ���ക എ� 
ല��േ�ാെട �വ��ി�� ��ാ�യാ�് ഓ�� �ീ�് മാ�് (www.openstreetmap.org). അേമരി�� 
ഐക�നാ�കളിെല സാ��ാ�സിേ�ാ നിവാസിയായ �ീ�് േകാ�് 2004 �ൈല മാസ�ിലാ�് ഈ സംരംഭം �ട�ിയ�്. 
ജി.പി.എ�് ഉപകരണ��ം മ�ം ഉപേയാഗി�് െപാ�വഴിക�ം, െക�ിട��ം, മ�് നി��ിതിക�ം അടയാളെ���ിയാ�് ഈ 
സംരംഭ�ി� പ�ാളികളാ���്. പല ��ഖ ക�നിക�ം, സംഘടനക�ം ഓ�� �ീ�് മാ�ിെല െസൗകര��� ഉപേയാഗി� 
വ���്. ഉദാഹരണ�ി�്, ഇ��െന�് വഴി േഫാേ�ാക� പ�െവ�ാ�� െവ�്ൈസ�കളി� ��നിരയി�� യാ�വിെ� 
�ി�റി� ഒ� �േദശ�ിെ� �പട�ി��െ� ആ �േദശ� നിെ��� േഫാേ�ാക� കാണി�വാ�� സംവിധാന��്. 
2008 െല ബീജീ�് ഒളി�ി�ി�് ത�ാെറ��� സമയ�്, ഒളി�ി�് നട�� േവദിക�െട ഉപ�ഹചി��� ലഭ�മെ��് 
�ി�റിെ� അണിയറ�വ��ക� അറിയാനിടയായി. ജനകീയ സംരംഭമായ ഓ�� �ീ�് മാ�ാ�് ആ�് അ�് അവ�െട 
ര�െ��ിയ�്. അ� �ത� മ�് പല �ല��െട�ം �പട�ി�ായി ഓ�� �ീ�് മാ�ിെനയാ�് അവ� ആ�യി���്.
 
  ഓ��േമാേ�ാ�െട നിേയാ �ീറ�� (ഇലേ�ാണി� സ�ക��ക� എ�ാവ��ം ഉപേയാഗി�ാ�� തര�ി� 
�സി�ീകരി� സ�ത� ഹാ��്െവയ�), േനാ�ിയ എ�, ഇ േ�ണിക�, സാംസ�് ഗാല�ി, എ�് .ടി. സി - �ീം, മാജി� 
�ട�ിയ െമാൈബ� േഫാ�കളി� ഇതിനാവശ�മായ ജി.പി.എ�് സംവിധാനം ലഭ�മാ�്. സ�ത� വി�ാനേശഖരമായ 
വി�ി�ീഡിയ േപാെല, താ�ര��� ഏവ��ം തി��ാ�ം, െമ�െ���ാ�ം, വി�ലീകരി�ാ�ം പരി��� സ�ാത���� ഒ� 
സംരംഭമാണി�്. �ഗി�, യാ�, ൈമേ�ാേസാ�് �ട�ിയ ആേഗാള വ�ാപാരഭീമ�ാ� ��കയാ�ി വ�ി�� ഡിജി�� 
�പടവ�വസായെ� ജനകീയവ��രി�വാ�� ആേഗാള �തിേരാധ പ�തി �ടിയാണി�്. അറിവിെ� ഉടമ�ാവകാശം 
��കകളി� നി�ം പിടിെ��� െകാ�് ജനകീയ തല�ി� നിലനി��ാ�േ�ശി� െകാ�� സ�ത� േസാ�്െവയ� 
��ാന�ി� നി�ം ആേവശ��െ�ാ�് ല�� നഗര�ി� നി�ം �ട�ി േലാകെമ�ാ�ം ��ര�ചാരം 
േനടിെ�ാ�ിരി�� ഈ പ�തി�െട �ാേദശിക വിഭവ സമാഹരണ യ��ളാ�് മാ�ി�് പാ��ിക�. 
 
  ഈ പരിപാടി�െട ഭാഗമായി 250 ഏ� വ�� എ�. ഐ. ടി. ക�ാ��് േകാഴിേ�ാ�് സ�ത� േസാ�്െവയ� ��ാ� 
(www.fsugcalicut.org), ജിേയാഹാേ��് (www.geohackers.in), തത� ടീം (www.tathva.org) 
എ�ിവ�െട േന�ത��ി� മാ�ി�് നട�ി. േകരള�ിെ� വിവിധഭാഗ�ളി� നിെ��ിയ �വ�പടനി��ാതാ�� നാ�ം 
അ�ം വ�� സംഘ�ളായി പിരി�് ക�ാ��ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിെല വിവര�� േശഖരി�. ര�് ദിവസെ� 
അ�ീണ�വ��ന�ിെ� ഫലമായി എ�. ഐ. ടി. ക�ാ��ിെല േറാ�ക�, ആ�പ�ി, ബി. എ�്. എ�. എ�. 
െടലേഫാ� എ�്േച�്, െക. എ�്. ഇ. ബി. സ�് േ�ഷ�, എ. ടി. എ�ക�, ൈല�റി, �ട�ി േഹാ��ക�ം െപ�ി�ടക�ം 
വെര ഓ�� �ീ�് മാ�ി� ഇേ�ാ� ലഭ�മാ�്. ��ത പരിപാടി�െട അ�രണന�� േകരള�ിെല വ�ത�� ജി�കളി� 
വ�ം നാ�കളി� �തീ�ി�ാ��താ�്. വിശദവിവര���ം �ട�സംരംഭ�ളി� 
പ�േചരാ�ം www.geohackers.in സ��ശി�ക.
 
സ�ാ�് (geohackers) : 9995191312 
ജംഷീ�് (fsug calicut) : 9349101566  


