
1.OSM ൽ പുതിയ അ�ൗ�് എടു�ു�ത് എ�െന? 
 
െ�പ് 1: 
www.openstreetmap.org, എ� വിലാസ�ിൽ കയറി , വലതു വശ�ു കാണു� signup, 
ബ�ൺ �ി�് െച��ക. 
Step 2 : 
 നി�ള�െട ഇെമയിൽ വിലാസം , Diplay, name, ഈ അ�ൗ�ിനായി ഒരു പാ�് േവർഡ് 
എ�ിവ െകാടു� േശഷം signup, ബ�ൺ �ി�് െച��ക 
 Step 3: 
ൈസൻ അ�് ബ�ൺ �ി�് െച���േതാെട terms and condition േപജ് കാണാം . 
ഇതിൽ country of residence = rest of the world എ�് െസല�് െച��ക.  
Step 4:  
OSM  �ാ�േഫാം ഉപേയാഗി�ു�തിെ�  നിബ�നകൾ അംഗീകരി�� agree ബ�ൺ 
�ി�് െചയ്തു കഴി�ാൽ OSM അ�ൗ�് ആ�ിേവ�് െച���തിനു� ഒരു ലി�് 
നി�ള�െട െമയിലിൽ വ�ി���ാകും.  
Step 5: 
നി�ള�െട ഇെമയിൽ വിലാസ�ിൽ േലാഗിൻ െചയ്ത േശഷം ആ�ിേവഷൻ ലി�് 
�ി�് െചയ്തു ഓ�ൺസ്�ടീട് മാപ് അ�ൗ�് activate, െച��ക. 
Step 6: 
 തുടർ�് വരു� േപജിൽ �ാർ�് മാ�ിംഗ് ബ�ൺ �ി�് െച��ക . ഇേ�ാൾ നി�ള�െട 
അ�ൗ�ിലൂെട ഓ�ൺസ്�ടീട് മാപ് എഡി�് േപജിേലക് േപാകു�തായി കാണാം . 
ഇനി നി�ൾ�്  ഈ അ�ൗ�് ഉപേയാഗി�് മാ�ിംഗ് െച�ാവു�താണ് .. 
 
2. ഒ എസ് എ�ിൽ ഒരു െക�ിടം േചർ�ു�ത്   എ�െന? 
 
Step 1 : 
openstreetmap.org എ� ൈസ�ിൽ നി�ള�െട username,password െകാടു� േലാഗിൻ 
െച��ക. 
 
Step 2 : 
 നി�ൾക് പരിചിതമായ ഒരു �ലം തിരെ�ടു�ു�തിനായി ഇടതുവശ�ു� 
search േബാക്സിൽ  േ�പേദശ�ിെ�  േപര്  െസർ�് െച��ക. അേ�ാൾ ന�ൾ 
െകാടു� േപരുമായി ബ�െ�� ഒ�ിലധികം �ല�ൾ  ലി�് െച���തായി 
കാണാം . അതിൽ നി�ും ന�ൾ ഉേ�ശി�ു� ഒെര�ം െസല�് െചയ്താൽ ആ 
െലാേ�ഷനിേലക് േപാകു�താണ്. 
  
Step 3:  
 �ബൗസറിൽ URL ൽ map = കഴി�ു കാണു� സംഖ�യാണ്  നി�ൾ  കാണു� 
മാ�ിെ� സൂം െലവൽ. ഇത്  17 േനാ അതിനു മുകളിേലാ ആ�ി േവണം മാപ് എഡി�് 
െചേ��ത് .  
 
Step 4: 
നി�ൾക് അറിയു� ഒരു െക�ിടം വരയ്�ാനായി മുകളിൽ കാണു� ഏരിയ ടൂൾ 
തിരെ�ടു� േശഷം െക�ിട�ിെ� ഓേരാ മൂലകള�ം �ി�്െചയ്ത് 
പൂർ�ിയാ�ിയ േശഷം enter കീ �പസ് െച��ക.  
 



 Step 5 : 
 
 നി�ൾ വര� area select െചയ്ത േശഷം ( നി�ൾ വര� ഭാഗം highlight ആയി എ�് 
ഉറ�� വരു�ുക. ) ഇടതു വശെ� േബാക്സിൽ നി�ും നി�ൾ വര� െക�ിടം ഏതു 
വിഭാഗ�ിൽ െപടു�ു എ�് തിരെ�ടു� േശഷം െക�ിടെ�  കുറി��� കൂടുതൽ 
വിവര�ൾ െകാടു�ുക. 
 
3.േറാഡുകൾ, പുഴകൾ എ�ിവ വരയ്�ു�ത് എ�െന? 
 
Step 1: 
നി�ൾ�് പരിചിതമായ ഒരു �ലം തിരെ�ടു�ുക. അതിൽ 
അടയാളെ�ടു�ാ� േറാഡുകൾ / പുഴകൾ ഉേ�ാ എ�് പരിേശാധി� േശഷം വര�� 
തുട�ാം. 
Step 2: 
േറാഡുകൾ, നദികൾ എ�ിവ വരയ്�ു�തിനായി Line ടൂൾ െതരെ�ടു�ുക. ഇനി 
Satelite ഇേമജ് േനാ�ി അതിന് പുറ�ു കൂടി click െചയ്ത് േറാഡ് / പുഴകൾ 
പൂർ�ിയാ�ാം. 
Step 3: 
ഇടതു വശ�ു നി�ും േറാഡ് ഏതു വിഭാഗ�ിൽ െപടു�ു എ�് െതരെ�ടു�ുക. 
ഇനി േറാഡിെ� േപര്, സ്�ടക് �ർ, വീതി തുട�ി കൂടുതൽ വിവര�ൾ അറിയാെമ�ിൽ 
അവ കൂടി ഉൾെ�ടു�ുക.േശഷം upload െച��ക. 
 
 
 
4. വിവര�ൾ അപ് േലാഡ്  െച���തിന് 
 
Step 1: 
നി�ൾ വര� മാ��ൾ ഓ�ൺസ്�ടീട് മാ�ിേലക് upload െച���തിനായി വലതു 
വശ�ു� േസവ് ബ�ൺ �ി�് െച��ക.  
  
Step 2: 
 നി�ൾ െചയ്ത എഡി�ിെന കുറി��� െചറിയ ഒരു വിവരണം ഡിസ്�കിപ്ഷൻ എ� 
േബാക്സിൽ ൈട�് െച��ക. 
 
Step 3: 
ഇനി upload to open street map എ� button �ി�് െച��ക.  
 
 
 
 


