Supply Chain Application FAQ (FEAST)
1) User is already login असा मॅसेज FEAST मोड्यल
ु वर लॉगीन करीत असताांना येत आहे .
उत्तर:- (Compcell.mhpds@gov.in) वर सेशन ककल करण्यासाठी e-mail पाठवावा व SMS सवु वधेचा वापर
करावा
2) वापरकताा पासवर्ा ववसरला ?

उत्तर:- Compcell.mhpds@gov.in वर पासवर्ा ररसेट करण्याची ववनांती पाठवावी.

3) Closing Balance काय आहे ?

उत्तर:- रास्त भाव दक
ु ानामध्ये प्राप्त ननयतनापैकी महहना अखेरीस वाटप न झालेल्या शशधावस्तच
ु ा शशल्लक साठा
म्हणजे Closing Balance होय.

३) ऑनलाईन ननयतन (Online Allocation) काय आहे ?

उत्तर:- FEAST मोड्यल
ु चा वापर करुन ननयतन महहन्यासाठी Online पध्दतीने काढलेले ननयतन म्हणजे
ऑनलाईन ननयतन होय ?

4) Closing Balance भरणे व Online ननयतन काढण्याचे वेळापत्रक काय आहे ?

उत्तर :- Online ननयतन काढण्यासाठी e-PDS जजल््यामध्ये शशधापत्रत्रकाांचा Live र्ाटा उपलब्ध होतो. त्यामळ
ु े

महहन्याअखेरच्या लाभार्थयाांच्या सांख्येनस
ु ार Closing Balance सवु वधा उपलब्ध होते. e-PDS सवु वधा लागु
नसलेल्या जजल्हयामध्ये SIMS मॉड्यल
ु चा वापर होत असल्याने SIMS मधील रास्तभाव दक
ु ानाचा तपशशल

शशधापत्रत्रकाांची माहहती प्रत्येक महहन्यात 1 ते 4 या तारखेदरम्यान अद्यावत करण्यात यावी. FEAST मोड्यल
ु वर
Data Port झाल्यानांतर त्या महहन्याच्या 8 तारखेपयांत Closing Balance भरण्याची सवु वधा उपलब्ध होते.
4) शशल्लक साठा भरणे व ऑनलाईन ननयतन काढणे यासाठी अांनतम हदनाांक काय ?

उत्तर:- दर महहन्याला १ते ४ तारखेदरम्यान SIMS Module मध्ये दक
ु ानाची सद्यजस्िती व दक
ु ानाची शशधापत्रत्रका

अद्यावत करुन तो र्ाटा Feaset Module ला ५ तारखेला Port झाल्यावर ५ ते ८ तारखेदरम्यान सवा दक
ु ानाचा
शशल्लक साठा भरुन ९ तारखेपयांत ननयतन काढणे अपेक्षित आहे.

6) महहना नोव्हें बर आहे तर Closing Balances कोणत्या महहन्यासाठी भरावे लागेल.

उत्तर :- आपल्याला ननयतन काढण्याची कायावाही ननयतन महहन्याच्या आधीच्या महहन्यात पण
ु ा करावी लागते.

ननयतन महहना डर्सेंबर असल्यास ननयतन काढण्याची कायावाही नोव्हें बर महहन्यात करायची आहे . मात्र नोव्हें बर
मधील ववक्रीची कायावाही पण
ु ा झालेली नसल्याने Closing Balances आकर्े ऑक्टोंबर या महहन्यातील घेणे
आवश्यक राहते.

८) FEAST मोड्यल
ु मध्ये शशधापत्रत्रका व त्यावरील लोकसांख्या बदलता येते का ?

उत्तर : SIMS र्ाटा PORT झाल्यानांतर RC/ Member सांख्या दरु
ु स्त करण्याची सवु वधा उपलब्ध नाही.

11) ऑनलाईन ननयतन (Online Allocation) करण्यासाठी पव
ा ाबी काय आहे त ?
ु ब

उत्तर :- ऑनलाईन ननयतन (Online Allocation) करण्यासाठी खालीलप्रमाणे पव
ा ाबी तपासणे आवश्यक आहे.
ु ब
1)

e-PDS व्दारे Online ननयतन काढण्यात येत असल्यास ते Live Data च्या आधारे काढण्यात येत.े

2)

SIMS चा वापर करुन ऑनलाईन ननयतन काढण्यात येत असल्यास SIMS मधील रास्तभाव दक
ु ानननहाय

3)

सवा रास्तभाव दक
ु ाने योग्य Transport Group ला जोर्ण्यात आलेली आहे त.

4)
5)
6)
7)
8)
9)

शशधापत्रत्रकाांचा तपशील अद्यावत असणे आवश्यक आहे .

सवा रास्तभाव दक
ु ाने योग्य गोदामाला सांलग्न करण्यात आलेली आहे त.

FEAST मोड्यल
ु ध्ये Data Port झाल्यानांतर Closing Balances भरण्याची कायावाही अचुक झाली आहे .
Diversion of FPS सवु वधेचा वापर करण्यात येत असल्यास ती कायावाही पण
ु ा करण्यात आली आहे .
भरलेला र्ाटा अचक
ु असल्याची एकदा खात्री करावी.

उपरोक्त सवा बाबी सवा तालक्
ु याांचे बाबतीत पण
ु ा झाल्यावर तालक
ु ाननहाय र्ाटा Freez करावा.
ऑनलाईन ननयतन (Online Allocation) जजल्हास्तरीय कायाालयाने तयार करावे

१2) Diversion of FPS या सवु वधेचा उपयोग काय आहे ?

उत्तर : रास्तभाव दक
ु ानाच्या शशधापत्रत्रका ननलांबन वा अन्य कारणाने इतर दक
ु ानाला जोर्ण्यात आल्या असल्यास
मळ
ू दक
ु ानाला “n-part” असे जोर्लेल्या दक
ु ानाचे नाव नोंदवन
ू FPS Status “Active” करण्याचे आदे श दे ण्यात आले
आहे त. त्यामळ
ु े अशी कायावाही पण
ू ा झाली असल्यास Diversion of FPS सवु वधेचा वापर आवश्यक नाही.

१3) मॅन्यअ
ु ल व ऑनलाईन ननयतनामध्ये (Online Allocation) तफावत आल्याने इांर्ेंट ही चक
ु ीची तयार होत आहे ?
उत्तर : Online ननयतन पव
ा यारी अचुक झाली नसल्यासच “Indent” (मागणीपत्र) चक
ु त
ु ीचे तयार होते. प्रत्येक
जजल्हास्तरीय कायाालयास FCI कर्े धान्याची मागणी नोंदवावी लागते. ही ऑनलाईन पध्दतीने तयार झालेली मागणी

म्हणजेच Indent होय याव्दारे FCI ला प्रस्ताव करावयाची एकूण पररगणीत होते. सदर मागणी सांबध
ां ीत तालक्
ु यातील
गोदामननहाय तयार होत असल्याने गोदामातील साठयाचे व्यवस्िापन शक्य होते.
14) Indent तयार करणे म्हणजे व त्याचा वापर कसा होतो ?

Answer: शशधावाटप दक
ु ाने ही गोदामाला सांलग्न असतात व जेव्हाां ऑनलाईन ॲलोकेशन आदे श काढले जातात तर
दक
ु ानाच्या मांजूर ननयतनानस
ु ार जजल्हयातील प्रत्येक गोदामाला ककती साठा शमळणे अपेक्षित आहे त्याकरीता Indent

जनरे ट केले जाते यामध्ये त्या गोदामास जोर्लेल्या दक
ु ानाांचा मांजूर कोटयाएवढे एकूण धान्यसाठयाची माहहती
शमळते.

16) ररलीज ऑर्ार काय आहे ?

उत्तर : जजल्हास्तरीय कायाालयाने केलेल्या मागणीच्या आधारे FCI कर्ून शशधावस्तच
ु ी (गहू / ताांदळ
ु ) ववतरणाची
मांजुरी प्राप्त होते. FEAST मोड्यल
ु मध्ये यासाठी “Release Order” असे म्हणण्यात येते (प्रचलीत शब्द DO असा
आहे ) या आधारे FCI कर्ून धान्याचे ववतरण होते. सदर FCI आदे श नोंदववण्याची व्यवस्िा FEAST मोड्यल
ु मध्ये
आहे .

17) Stock Receipt कशासाठी तयार करण्यात येते ?

उत्तर :- FCI गोदामामधून उचलण्यात आलेल्या शशधावस्तु (गहू, ताांदळ
ु ) यासाठी Stock Receipt तयार करण्यात
येत.े राज्य गोदामात साठा जस्वकारल्या नांतर त्याची नोंद केली जाते.

18) गोदामात शशल्लक साठयाची एकदा नोंद केल्यानांतर त्यामध्ये बदल करणे शक्य आहे का ?
उत्तर :- नाही सदरचा शशल्लक साठा भरताांना काळजीपव
ा भरणे आवश्यक आहे.
ू क
19) Lifting Officer ची आवश्यकता काय आहे ?

उत्तर :- FCI Depot अिवा गहु/ ताांदळ
ु उचल केल्यानांतर वाहतक
ू दाराला वाहतक
ू प्राधधकारपत्र (Transport Pass)
द्यावा लागतो. त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या जजल्हा प्रनतननधीला Lifting Officer म्हणतात. FEAST मोड्यल
ु मध्ये
त्याला Stock Receipt असे सांबोधण्यात आले आहे .

19) एखादी शशधावस्तू एका योजना प्रकारातन
ु दस
ु -या योजना प्रकारात बदलता येईल का?

उत्तर : आवश्यकतेनस
ु ार अन्य योजनाांसाठी उपलब्ध साठा वापरता यावा म्हणुन ही सवु वधा दे ण्यात आली आहे. मात्र
Delivery Order (D O) म्हणजे सांबध
ां ीत योजनेचा साठा उपलब्ध झाल्यानांतर रास्तभाव दक
ु ानाला धान्य उचलीचे

त्याचे समायोजन बांधनकारक आहे. रास्तभाव दक
ु ानदाराने शशधावस्तस
ु ाठी शासनाचे प्रदान केल्यानांतर त्याची पावती
दे ण्यात येत.े त्याला Delivery Order म्हणतात. (प्रचलणातील शब्द Permit (परशमट ) असा आहे.
21) Bulk Delivary Order का करण्यात येतात व त्याचा उपयोग काय आहे ?

उत्तर : रास्तभाव दक
ु ानदारासाठी गोदामातन
ु धान्यसाठी ववतरणाकरीता गोदामपालाकर्े सदरची ऑर्ार पाठववण्यात
येते तालक
ु ा लॉगीनमध्ये सदरची व्यवस्िा दे ण्यात आलेली आहे.

22) Bulk Delivary Order तयार करताांना डर्लीव्हॅर ऑर्ारसाठी साठा उपलब्ध नाही असा एरर मॅसज
े येतो ?

उत्तर : गोदामामध्ये सांबध
ां ीत योजनेतील शशधावस्तु ववतरणासाठी शशधावस्तच
ु ा साठा परु े सा नसल्यास डर्लेव्हरी

ऑर्ारसाठी साठा उपलब्ध नाही असा Massage येतो. यावेळी गोदामपालशी सांपका करावा.

