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50 कोट� व�ृ लागवड अतंग�त आपले �वभागाची रोपवनाची मा�हती 
अपलोड करणे क�रता www.mahaforest.nic.in  �कवां

http://greenarmy.mahaforest.gov.in या संकेत�थळावर Green Army 
Registration  वर ��लक करावे 



Green Army Home Page 



आपल ेकाया�लय 
�मखुाची संपणू� 
मा�हती बाजू�या 
फॉम� मधील भ�न 
न�दणी वर ��लक 
करणे. मा�हती 

मधील ईमेल आय 
ड� व पासवड� 

जपनू ठेवणे वर�ल 
�माणे ईमेल आय 
ड� व पासवड�  हा 
अन�ूम े �ीन 
आम� बाबतचा 
आई- ड� व 

पासवड� कायम 
राह�ल .



न�दणी वरती ��लक केलेनंतर न�दणी करतेवळे� �दले�या 
मोबाइल �मांका वरती एक OTP Message स�ड केला जातो

Message मधील �ं दाखल क�न Log इन करावे . 



Log इन के�या नंतर खालील �माणे ���न ओपन होते 
�याम�ये Ragister as  Organization वर ��लक क�न खालील 

बाबी मधील आवड�नसुार िसले�ट करावेत 



As Oraganization  र�ज�टर के�यानंतर खालील �माणे 
���न ओपन होते �याम�य ेआप�या काया�लयाची मा�हती 

भ�न समा�व� करावी. 



ट�प - As 

Oraganization  
र�ज�टर के�यानंतर 
पुढ�ल ���नम�ये  
आप�या काया�लयाची 
मा�हती फ�ड करताना  

choose file registration 
file या tab वर file 
अपलोड करण ेक�रता �या 

समोर�ल सरकार� 
काया�लया क�रता या 
अ�रावर ��लक 
के�यानंतर online साठ�  
अपे��त असले�या मराठ� 
/इं��लश अशा  दो�ह�  
भाषांम�य ेसदर�या 
�लाईड म�ये दाखवले�या 
फॉम� नुसार  फोम�ची pfd 
file  ओपन होईल ती 
डाऊनलोड क�न सदरचा  
फॉम� भ�न तो फॉम� सह� 
िश��या स�हत पु�हा pdf 
म�ये �कॅिनंग क�न तो



वर�ल �माणे मा�हती समा�व� के�यानतंर �माणप� डाऊनलोड कर�यासाठ� वर�ल बाज�ूया सशत� �माणप� 
या मेन ूमधनू सं�थेचे �माणप� डाऊनलोड करावे. संथेच े�माणप� हे सं�थे�या नावाने तयार होईल .खाली 
दाखवले�या �माणप�ा सारखे सबिंधत �माणप� असेल .  



सं�थेची मा�हती सम�व� के�यानतंर सं�थेतील सद�यांची मा�हती फ�ड कर�याक�रता सबंिधत 
लोिगन म�ये वर�ल बाजू�या  �ोफाईल या मेनू मधून सद�य जोडा या Tab वर ��लक करावे .



�याननतंर संबिधत सद�याची मा�हती फ�ड क�न समा�व� करा या मेनवूर ��लक करावे . अ�या�कारे 
सं�थेतील सव� सद�यांची मा�हती भरने आव�यक राह�ल.जसजसे सद�य न�दणी होतील तसतसे सद�य 
न�दणीचे आकडे आपणास दश�वले जातील . 



• वर�ल �माणे मा�हती भरणे बाबत काह� अडचणी 
आलेस खालील �मांकावर सपंक�  करावा. 

• को�हापूर वन�वभाग को�हापूर 

• फोन �ं  0231-2651959

• मो.�ं   9503052871

लखन  जाधव

ध�यवाद.....


