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IInnvviittaattiioonn  ooff  OOffffeerr  ffoorr  AAppppooiinnttmmeenntt  ooff  CCoosstt  AAuuddiittoorr  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22001144--1155    

  
11..              IInnttrroodduuccttiioonn    ::    
  

MMaannggaalloorree  RReeffiinneerryy  aanndd  PPeettrroocchheemmiiccaallss  LLiimmiitteedd  ((MMRRPPLL)),,  hheerreeiinnaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  
CCoommppaannyy))  iiss  aa  SScchheedduullee––AA  ‘‘MMiinnii  RRaattnnaa ’’  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  UUnnddeerrttaakkiinngg  aanndd  aa  ssuubbssiiddiiaarryy  ooff  OOiill  
aanndd  NNaattuurraall  GGaass  CCoorrppoorraattiioonn  LLttdd  ((OONNGGCC))  uunnddeerr  MMiinniissttrryy  ooff  PPeettrroolleeuumm  aanndd  NNaattuurraall  GGaass,,  
GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  MMRRPPLL  iiss  llooccaatteedd  aatt  MMaannggaalloorree  iinn  KKaarrnnaattaakkaa  SSttaattee..  MMRRPPLL  iiss  oonnee  ooff  
tthhee  mmaajjoorr  ppeettrroolleeuumm  rreeffiinneerriieess  iinn  IInnddiiaa..  IItt  ccoonnttrriibbuutteess  aarroouunndd  77%%  ooff  ccoouunnttrryy''ss  rreeffiinniinngg  
ccaappaacciittyy..    

  
22..                CCoosstt  RReeccoorrddss  aanndd  CCoosstt  AAuuddiitt::    

  
MMaaiinntteennaannccee  ooff  ccoosstt  rreeccoorrddss  wwaass  mmaaddee  mmaannddaattoorryy  iinn  ppeettrroolleeuumm  iinndduussttrryy  ffrroomm  ffiinnaanncciiaall  
yyeeaarr  22000033--0044  oonnwwaarrddss  bbyy  MMiinniissttrryy  ooff  CCoorrppoorraattee  AAffffaaiirrss  ((CCoosstt  AAuuddiitt  BBrraanncchh)),,  GGoovvtt  ooff  IInnddiiaa  
bbyy  nnoottiiffiiccaattiioonn  ooff  CCoosstt  AAccccoouunnttiinngg  RReeccoorrddss  ((PPeettrroolleeuumm  IInndduussttrryy))  RRuulleess,,  22000022  aanndd  CCoosstt  
AAuuddiitt  bbeeccaammee  aapppplliiccaabbllee  ffrroomm  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22000066--0077  oonnwwaarrddss..    

  
33..              CCoosstt  AAuuddiittoorr  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  aappppooiinntteedd::    

  
TThhee  CCoommppaannyy  iinntteennddss  ttoo  aappppooiinntt  aa  ffiirrmm  ooff  CCoosstt  AAccccoouunnttaannttss  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  ccoosstt  aauuddiitt  ffoorr  tthhee  
ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22001144--1155  aatt  iittss  rreeffiinneerryy  llooccaatteedd  aatt  MMaannggaalloorree  iinn  tthhee  SSttaattee  ooff  KKaarrnnaattaakkaa..  

44..                  SSccooppee  ooff  WWoorrkk::    
  

TThhee  bbrrooaadd  ssccooppee  ooff  wwoorrkk  wwoouulldd  bbee::    
  
44..11    TToo  ccoonndduucctt  ccoosstt  aauuddiitt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaabbllee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  

CCoommppaanniieess  ((CCoosstt  AAuuddiitt  RReeppoorrtt))  RRuulleess..  CCoosstt  aauuddiitt  sshhaallll  bbee  iinn  aaddhheerreennccee  ttoo  tthhee  rreelleevvaanntt  
oorrddeerrss//ccllaarriiffiiccaattiioonnss,,  iissssuueedd  bbyy  CCoosstt  AAuuddiitt  BBrraanncchh,,  MMiinniissttrryy  ooff  CCoorrppoorraattee  AAffffaaiirrss,,  GGoovvtt..  ooff  
IInnddiiaa  aanndd  tthhee  CCoosstt  AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss  iissssuueedd  bbyy  TThhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoosstt  AAccccoouunnttaannttss  ooff  
IInnddiiaa,,  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..   

  
44..22    CCoosstt  aauuddiitt  tteeaamm  sshhoouulldd  ccoonnssiisstt  ooff  aaddeeqquuaattee  nnuummbbeerr  ooff  qquuaalliiffiieedd//sseemmii--qquuaalliiffiieedd  aassssiissttaannttss  

((ccoosstt//cchhaarrtteerreedd  aaccccoouunnttaannttss))  lleedd  bbyy  aa  sseenniioorr  ppaarrttnneerr  ooff  tthhee  ffiirrmm  ssoo  aass  ttoo  ccoommmmeennssuurraattee  wwiitthh  
ccoosstt  aauuddiitt  wwoorrkk  rreeqquuiirreemmeennttss..    

  
44..33    VVeerriiffiiccaattiioonn  aanndd  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ooff  ccoosstt  pprrooffoorrmmaass  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  aass  ppeerr  CCoosstt  

AAccccoouunnttiinngg  RReeccoorrddss  ((PPeettrroolleeuumm  IInndduussttrryy))  RRuulleess..    
  
44..44  VVeerriiffiiccaattiioonn  aanndd  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ooff  aannnneexxuurreess  ttoo  tthhee  ccoosstt  aauuddiitt  rreeppoorrtt..   
  
44..55  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  PPeerrffoorrmmaannccee  AApppprraaiissaall  RReeppoorrtt  ((PPAARR))  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy..  TThhee  PPAARR  sshhaallll  bbee  

pprreeppaarreedd  &&  ssuubbmmiitttteedd  aafftteerr  pprriioorr  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aass  ppeerr  pprroovviissiioonnss  ooff  
gguuiiddaannccee  nnoottee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoosstt  AAccccoouunnttaannttss  ooff  IInnddiiaa  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt..    

  
44..66    CCoosstt  aauuddiitt  ffiirrmm  ssoo  aappppooiinntteedd  sshhaallll  ccoommmmeennccee  ccoosstt  aauuddiitt  aanndd  ssuubbmmiitt  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  

CCoommppaannyy  [[aass  ppeerr  pprroovviissiioonnss  ooff  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  ggeenneerraall  cciirrccuullaarrss  iissssuueedd  bbyy  
MMCCAA,,  GGoovvtt  ooff  IInnddiiaa  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee]]..    

  
44..77    TThhee  ccoosstt  aauuddiittoorr  sshhaallll  eennssuurree  ee--ffiilliinngg  ooff  ccoosstt  aauuddiitt  rreeppoorrtt  aanndd  aannnneexxuurreess  ttoo  tthhee  ccoosstt  aauuddiitt  

rreeppoorrtt,,   ttoo  MMCCAA,,  GGooII,,  iinn  XXBBRRLL  ffoorrmm  oorr  iinn  tthhee  mmaannnneerr  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  GGoovvtt  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  
ttiimmee,,  wwiitthhiinn  tthhee  sscchheedduulleedd  ddaattee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  MMCCAA  --  GGooII  ffoorr  ffiilliinngg,,  aafftteerr  tthhee  BBooaarrdd  ooff  
DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aapppprroovveess  tthhee  ccoosstt  aauuddiitt  rreeppoorrtt..  

 
55..  SSeelleeccttiioonn  CCrriitteerriiaa::    
  
55..11    FFiirrmmss  ooff  CCoosstt  AAccccoouunnttaannttss  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoosstt  AAccccoouunnttaannttss  ooff  IInnddiiaa  ((IICCAAII))  

sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  aass  CCoosstt  AAuuddiittoorr  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  ccoosstt  aauuddiitt  ooff  tthhee  
CCoommppaannyy..  FFiirrmm((ss))  hhaavviinngg  iittss  ooffffiiccee((ss))  iinn  ssoouutthheerrnn  rreeggiioonn  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  pprreeffeerreennccee..  
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55..22    TThhee  ffoolllloowwiinngg  wwiillll  bbee  tthhee  bbaassiiss  ooff  mmaarrkkss  ffoorr  tthhee  sseelleeccttiioonn  aanndd  sseelleeccttiioonn  wwiillll  bbee  mmaaddee  oonn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  hhiigghheesstt  mmaarrkkss..  
  

SSll..  
NNoo..  

PPaarraammeetteerr  CCrriitteerriiaa  BBaassiiss  ooff  MMaarrkkss  PPooiinntt((ss))  
ppeerr    

CCrriitteerriiaa  

MMaaxxiimm
uumm    

mmaarrkkss  II  FFiirrmm’’ss  EExxppeerriieennccee  YYeeaarr  ooff  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  FFiirrmm  ssiinnccee  ddaattee  ooff  iittss  rreeggiissttrraattiioonn  wwiitthh  tthhee  IInnssttiittuuttee  ((IICCAAII))  
CCooppyy  ooff  lleetttteerr  iissssuueedd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  ttoo  bbee  
pprroovviiddeedd  wwiitthh  tteecchhnniiccaall  ooffffeerr  

NNoo  ooff  YYeeaarrss  ssiinnccee  FFiirrmm’’ss  rreeggiissttrraattiioonn  22  MMaarrkkss  ppeerr  yyeeaarr  2200  
IIII  

EE mm pp ll oo y
y ee ee   SS tt rr

ee nn gg tt hh   
NNuummbbeerr  ooff  ppaarrttnneerrss  iinn  tthhee  FFiirrmm  ((tthhee  ppaarrttnneerrss  mmuusstt  hhoolldd  cceerrttiiff iiccaattee  ooff  pprraaccttiiccee  iissssuueedd  bbyy  TThhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoosstt  AAccccoouunnttaannttss  ooff  IInnddiiaa  aanndd  sshhoouulldd  bbee  iinn  wwhhoollee  ttiimmee  pprraaccttiiccee))  CCooppyy  ooff  vvaalliidd  CCooPP  ffoorr  aallll  
ppaarrttnneerrss  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  tteecchhnniiccaall  ooffffeerr  

EEaacchh  PPaarrttnneerr  ((ssppeecciiffyy  FFeellllooww  oorr  AAssssoocciiaattee))  33  MMaarrkkss  ppeerr  PPaarrttnneerr  1188  
IIIIII  NNuummbbeerr  ooff  qquuaall iiffiieedd  aassssiissttaannttss  ((ccoosstt//  cchhaarrtteerreedd  aaccccoouunnttaanntt))  iinn  tthhee  ffiirrmm..  TThhee  aassssiissttaannttss    sshhoouulldd  bbee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  IInnssttiittuuttee  

LLiisstt  ooff  ssuucchh  aassssiissttaannttss  aanndd  ccooppiieess  ooff  lleetttteerr  ooff  tthhee  
IInnssttiittuuttee  aalllloottttiinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  nnuummbbeerrss  ttoo  bbee  
pprroovviiddeedd  wwiitthh  tteecchhnniiccaall  ooffffeerr    

EEaacchh  QQuuaalliiffiieedd  AAssssiissttaanntt  ((ssppeecciiffyy  FFeellllooww  oorr  AAssssoocciiaattee))  
22  MMaarrkkss  ppeerr  AAssssiissttaanntt  1100  

IIVV  NNuummbbeerr  ooff   sseemmii--qquuaalliiffiieedd  aassssiissttaannttss  ((wwhhoo  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  iinntteerrmmeeddiiaattee  ooff  ccoosstt//  cchhaarrtteerreedd  aaccccoouunnttaannccyy  ccoouurrssee))  iinn  tthhee  ffiirrmm  ((ssuucchh  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd  bbyy  tthhee  ffiirrmm))  
LLiisstt  ooff  ssuucchh  aassssiissttaannttss  sseellff  cceerrttiiffiieedd  bbyy  tthhee  
aapppplliiccaanntt  ffiirrmm  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  tteecchhnniiccaall  
ooffffeerr  

EEaacchh  SSeemmii--QQuuaalliiffiieedd  AAssssiissttaanntt  11  MMaarrkk  ppeerr  SSeemmii--QQuuaalliiffiieedd  AAssssiissttaanntt  55  
VV  

CC oo ss tt   AA uu
dd ii tt   EE xx pp

ee rr ii ee nn cc ee
  

EExxppeerriieennccee  iinn  CCoonndduuccttiinngg  CCoosstt  AAuuddiitt,,  aass  ppeerr  ccoosstt  aauuddiitt  rreeccoorrdd//rreeppoorrtt  rruulleess,,  iinn  CCeennttrraall  //  SSttaattee  PPSSUUss  //  PPrriivvaattee  SSeeccttoorr  CCoommppaanniieess  ((CCooppyy  ooff  aappppooiinnttmmeenntt  
lleetttteerr((ss))  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoommppaanniieess  ttoo  bbee  
pprroovviiddeedd  wwiitthh  tteecchhnniiccaall  ooffffeerr))  

          
VV--aa    CCoosstt  aauuddiitt  iinn  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  PPeettrroolleeuumm  CCoommppaanniieess  

((EExxppeerriieennccee  ooff  ccoonndduuccttiinngg  ccoosstt  aauuddiitt  iinn  DDoowwnn--
ssttrreeaamm  OOiill  SSeeccttoorr  CCoommppaanniieess  oonnllyy  sshhaallll   bbee  
ccoonnssiiddeerreedd))  

NNoo  ooff  ccoommppaanniieess  aauuddiitteedd  ((nnaammee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  ff iinnaanncciiaall  yyeeaarr  aauuddiitteedd))  
33  MMaarrkkss  ppeerr  CCoommppaannyy  1155  

VV--bb  CCoosstt  aauuddiitt  iinn  PPrriivvaattee//JJooiinntt  SSeeccttoorr  PPeettrroolleeuumm  CCoommppaanniieess  wwhhoossee  ttuurrnnoovveerr  iiss  eeqquuaall   ttoo  oorr  mmoorree  tthhaann  550000  ccrroorreess    TTuurrnnoovveerr  ttoo  bbee  sseellff  cceerrttiiff iieedd  bbyy  aapppplliiccaanntt  ffiirrmm  
((EExxppeerriieennccee  ooff  ccoonndduuccttiinngg  ccoosstt  aauuddiitt  iinn  DDoowwnn--
ssttrreeaamm  OOiill  SSeeccttoorr  CCoommppaanniieess  oonnllyy  sshhaallll   bbee  
ccoonnssiiddeerreedd))  

NNoo  ooff  ccoommppaanniieess  aauuddiitteedd  ((nnaammee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  ff iinnaanncciiaall  yyeeaarr  aauuddiitteedd,,  ttuurrnnoovveerr  >>==550000  ccrroorreess))  
22  MMaarrkkss  ppeerr  CCoommppaannyy  88  

VV--cc  CCoosstt  aauuddiitt  iinn  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  CCoommppaanniieess  ootthheerr  tthhaann  PPeettrroolleeuumm  SSeeccttoorr  wwhhoossee  ttuurrnnoovveerr  iiss  eeqquuaall  ttoo  oorr  mmoorree  tthhaann  RRss  550000  ccrroorreess    TTuurrnnoovveerr  ttoo  bbee  sseellff  cceerrttiiff iieedd  bbyy  aapppplliiccaanntt  ffiirrmm  
NNoo  ooff  ccoommppaanniieess  aauuddiitteedd  ((nnaammee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  ff iinnaanncciiaall  yyeeaarr  aauuddiitteedd,,  ttuurrnnoovveerr  >>==550000  ccrroorreess))  

22  MMaarrkkss  ppeerr  CCoommppaannyy  88  
VV--dd  CCoosstt  aauuddiitt  iinn  ootthheerr  tthhaann  PPeettrroolleeuumm  SSeeccttoorr    PPrriivvaattee//JJooiinntt    SSeeccttoorr  CCoommppaanniieess  wwhhoossee  ttuurrnnoovveerr  iiss  eeqquuaall  ttoo  oorr  mmoorree  tthhaann  RRss  550000  ccrroorreess    TTuurrnnoovveerr  ttoo  bbee  sseellff  cceerrttiiff iieedd  bbyy  aapppplliiccaanntt  ffiirrmm  

NNoo  ooff  ccoommppaanniieess  aauuddiitteedd  ((nnaammee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  ff iinnaanncciiaall  yyeeaarr  aauuddiitteedd,,  ttuurrnnoovveerr  >>==550000  ccrroorreess))  
11  MMaarrkk  ppeerr  CCoommppaannyy  66  

VVII  EExxppoossuurree  iinn  EERRPP  EEnnvviirroonnmmeenntt  CCoommppaanniieess  aauuddiitteedd  uunnddeerr  EERRPP  ttoo  bbee  sseellff  cceerrttiiffiieedd  bbyy  aapppplliiccaanntt  ffiirrmm  
LLiisstt  ooff  ccoommppaanniieess  aanndd  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  
aauuddiitteedd  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  TTeecchhnniiccaall  OOffffeerr  
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VVII--aa  

PP rr oo ff ii cc ii
ee nn cc yy   ii nn

  SS yy ss tt ee mm
  FFoorr  CCoosstt  AAuuddiitt  NNoo  ooff  ccoommppaanniieess  aauuddiitteedd  ((nnaammee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  ff iinnaanncciiaall  yyeeaarr  aauuddiitteedd))  

22  MMaarrkkss  ppeerr  CCoommppaannyy  88  
VVII--bb  FFoorr  ootthheerr  tthhaann  CCoosstt  AAuuddiitt  FFoorr  eeaacchh  yyeeaarr  ootthheerr  tthhaann  ccoosstt  aauuddiitt  ((nnaammee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  nnaattuurree  ooff  aassssiiggnnmmeenntt,,  ff iinnaanncciiaall  yyeeaarr))  

11  MMaarrkk  ppeerr  YYeeaarr  22  
            TToottaall      110000  

  
CClleeaarr  aanndd  ccoommpplleettee  ddeettaaiillss  aarree  ttoo  bbee  mmeennttiioonneedd  bbyy  aapppplliiccaanntt  ffiirrmm((ss))  aaggaaiinnsstt  eeaacchh  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  iitteemmss  
((II  ttoo  VVII--bb))  aabboovvee  iinn  tteecchhnniiccaall  ooffffeerr  ffoorr  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  mmaarrkkss..    
  
66..                IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ddooccuummeennttaarryy  eevviiddeennccee  rreeffeerrrreedd  iinn  ppaarraa  55..22  aabboovvee,,  tthhee  aapppplliiccaanntt  ffiirrmm  sshhaallll  aallssoo  

hhaavvee  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cceerrttiiffiiccaattee((ss))  //  uunnddeerrttaakkiinnggss  wwiitthh  tthhee  TTeecchhnniiccaall  OOffffeerr..  
  
66..11  TThhaatt  iiff  aappppooiinntteedd  tthhee  ccoosstt  aauuddiittoorrss,,  tthheeyy  sshhaallll  nnoott  ssuubb--ccoonnttrraacctt  tthhee  ccoosstt  aauuddiitt  wwoorrkk..  
  
66..22  TThhaatt  tthhee  ccoosstt  aauuddiitt  tteeaamm  wwiillll  wwoorrkk  iinn  ssttrriicctt  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ccoosstt  ddaattaa,,  ccoosstt  

ssttaatteemmeenntt  aanndd  ccoosstt  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aannyy  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  
tthhee  llooccaattiioonn  //  wwoorrkk  cceennttrree  //  CCoommppaannyy  iiss  ddeeaalltt  wwiitthh  iinn  ssttrriicctt  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  sseeccrreeccyy..    

  
66..33  TThhaatt  nneeiitthheerr  tthhee  ccoosstt  aauuddiitt  ffiirrmm  nnoorr  iittss  ppaarrttnneerr((ss))  oorr  aassssoocciiaatteess  hhaavvee  aannyy  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  bbuussiinneessss  

ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  
  
66..44  TThhee  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  iinnddeeppeennddeennccee,,   nnoo  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttoorrss  ooff  ccoommppaannyy,,  ffrreeee  ffrroomm  ddiiss--

qquuaalliiffiiccaattiioonn  aanndd  nnoott  ccrroossssiinngg  tthhee  lliimmiittss  eettcc  uunnddeerr  vvaarriioouuss  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133..  
  
77..              TTeecchhnniiccaall  QQuuaalliiffiiccaattiioonn  //  RReejjeeccttiioonn  
  
77..11  DDooccuummeennttaarryy  eevviiddeennccee((ss))  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  TTeecchhnniiccaall  OOffffeerr  ((ffoorrmmaatt--AA)),,  cceerrttiiffiiccaatteess//uunnddeerrttaakkiinnggss  

aass  rreeffeerrrreedd  iinn  ppaarraa  66  aabboovvee  aanndd  aallll  tthhee  ppaaggeess  ooff  tthhiiss  ((MMRRPPLL))  pprrooppoossaall  ddooccuummeenntt  iinncclluuddiinngg  tthhee  
ddooccuummeennttaarryy  eevviiddeennccee((ss))  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  bbee  ssiiggnneedd  ((eeaacchh  ppaaggee  ttoo  bbee  sseellff  cceerrttiiffiieedd))  bbyy  tthhee  
aapppplliiccaanntt  ffiirrmm((ss))  wwiitthh  tthhee  ffiirrmm''ss  sseeaall  aanndd  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  aass  ppaarrtt  ooff  TTeecchhnniiccaall  
OOffffeerr..    

  
  TTeecchhnniiccaall   OOffffeerrss  wwiitthhoouutt  ffuullffiilllliinngg  tthhee  aabboovvee  rreeqquuiirreemmeennttss  //  iinnccoommpplleettee  tteecchhnniiccaall  ooffffeerrss  aanndd  oorr  

ooffffeerrss  rreecceeiivveedd  iinn  ooppeenn  eennvveellooppee  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aanndd  rreejjeecctteedd  wwiitthhoouutt  aannyy  rreeffeerreennccee  ttoo  
tthhee  aapppplliiccaanntt  ffiirrmm((ss))..  

  
77..22  CCoosstt  aaccccoouunnttaanntt  ffiirrmm((ss))  sseeccuurriinngg  8800  mmaarrkkss  &&  aabboovvee  bbaasseedd  oonn  tthhee  tteecchhnniiccaall  ooffffeerr  ((ffoorrmmaatt--AA)),,  

oonnllyy  sshhaallll  tteecchhnniiccaallllyy  qquuaalliiffyy  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  TThhee  pprriiccee  ooffffeerrss  ooff  oonnllyy  ssuucchh  tteecchhnniiccaallllyy  
qquuaalliiffyyiinngg  ffiirrmmss  sshhaallll  bbee  ooppeenneedd  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  

       
77..33          IInn  ccaassee  ooff  aa  ttiiee,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sseeqquueennccee  sshhaallll  bbee  aaddoopptteedd  ffoorr  sseelleeccttiioonn::  
  

aa))    FFiirrmm  wwiitthh  lloonnggeerr  eexxppeerriieennccee  wwiillll  bbee  pprreeffeerrrreedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  ddaattee//yyeeaarr  ooff  iittss  eessttaabblliisshhmmeenntt  
((rreeggiissttrraattiioonn  wwiitthh  TThhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoosstt  AAccccoouunnttaannttss  ooff  IInnddiiaa))..    

  
bb))  FFiirrmm  wwiitthh  hhiigghheerr  nnuummbbeerr  ooff  FFeellllooww  aanndd//oorr  AAssssoocciiaattee  MMeemmbbeerrss  ooff  TThhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoosstt  

AAccccoouunnttaannttss  ooff  IInnddiiaa  aass  ppaarrttnneerrss  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..   
  

cc))  FFiirrmm  wwiitthh  hhiigghheerr  nnuummbbeerr  ooff  qquuaalliiffiieedd  aassssiissttaannttss  ((ccoosstt//cchhaarrtteerreedd  aaccccoouunnttaanntt))  wwiillll  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd..  
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88..      TTeerrmmss  aanndd  CCoonnddiittiioonnss::    
  
88..11    TThhee  tteennuurree  ooff  aappppooiinnttmmeenntt  sshhaallll  bbee  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133..  TThhee  tteennuurree  mmaayy  

bbee  rreenneewweedd  eevveerryy  yyeeaarr  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..      
  

88..22  CCoosstt  aaccccoouunnttaanntt  ffiirrmm  wwhhoo  hhaass  sseerrvveedd  aass  CCoosstt  AAuuddiittoorr  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iinn  tthhee  ppaasstt  ccaann  aallssoo  
aappppllyy  iiff  ffoouurr  yyeeaarrss  hhaavvee  eellaappsseedd  ffrroomm  tthhee  llaasstt  yyeeaarr  ooff  aassssiiggnnmmeenntt  hheelldd  iinn  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

88..33    TThhee  CCoommppaannyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aacccceepptt  //  rreejjeecctt  aannyy  oorr  aallll  tthhee  ooffffeerrss  wwiitthhoouutt  aassssiiggnniinngg  
aannyy  rreeaassoonn  wwhhaattssooeevveerr..  

  
88..44  TTrraavveell  &&  ootthheerr  eexxppeennddiittuurree  sshhaallll  bbee  eexxttrraa  aanndd  sshhaallll  bbee  rreegguullaatteedd  aass  ppeerr  CCoommppaannyy’’ss  

ppoolliicciieess//RRuulleess..  
  
88..55    OOvveerrwwrriittiinngg//ccoorrrreeccttiioonn//eerraassee  aanndd//oorr  uussee  ooff  wwhhiittee  iinnkk  sshhoouulldd  bbee  aavvooiiddeedd  iinn  tthhee  

OOffffeerr..  HHoowweevveerr,,  iiff  aannyy  oovveerrwwrriittiinngg//ccoorrrreeccttiioonn//eerraassee  iiss  iinneevviittaabbllee,,  tthhee  ssaammee  sshhoouulldd  bbee  
aauutthheennttiiccaatteedd  wwiitthh  tthhee  ssiiggnnaattuurree  &&  sseeaall  ooff  aauutthhoorriisseedd  ppeerrssoonn  ooff  aapppplliiccaanntt  ffiirrmm..    

88..66    TThhee  CCoommppaannyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aacccceepptt  oorr  rreejjeecctt  aannyy  oorr  aallll  rreessppoonnsseess  aanndd  ttoo  rreeqquueesstt  
aaddddiittiioonnaall  ssuubbmmiissssiioonnss  oorr  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ffrroomm  oonnee  oorr  mmoorree  aapppplliiccaanntt((ss))  aatt  aannyy  ssttaaggee  oorr  ttoo  
ccaanncceell  tthhee  pprroocceessss  eennttiirreellyy  aatt  iittss  ssoollee  ddiissccrreettiioonn  wwiitthhoouutt  aassssiiggnniinngg  aannyy  rreeaassoonn  wwhhaattssooeevveerr..    

  
99..  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  OOffffeerrss  
  

  TTeecchhnniiccaall  OOffffeerr::   TTeecchhnniiccaall  ooffffeerr  iinn  ffoorrmmaatt--AA  ffoorrmmiinngg  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  pprrooppoossaall  ddooccuummeenntt  iiss  ttoo  bbee  
ssuubbmmiitttteedd  wwiitthh  cclleeaarr  aanndd  ccoommpplleettee  ddeettaaiillss  aanndd  dduullyy  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ddooccuummeennttaarryy  eevviiddeennccee((ss))..  
AAnnnneexxuurree--II  aanndd  IIII  bbootthh  ffoorrmmiinngg  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  pprrooppoossaall  ddooccuummeenntt  aarree  aallssoo  rreeqquuiirreedd  bbee  ssuubbmmiitttteedd,,  
dduullyy  ffiilllleedd  iinn  wwiitthh  rreeqquuiissiittee  ddeettaaiillss,,  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  tteecchhnniiccaall  ooffffeerr..  

  
PPrriiccee  OOffffeerr::  PPrriiccee  ooffffeerr  iiss  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  iinn  ffoorrmmaatt--BB  ffoorrmmiinngg  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  pprrooppoossaall  
ddooccuummeenntt,,  iinn  cclleeaarr  tteerrmmss..  

    
  BBootthh  tteecchhnniiccaall  aanndd  pprriiccee  ooffffeerr  sshhoouulldd  bbee  kkeepptt  iinn  ttwwoo  sseeppaarraattee  sseeaalleedd  eennvveellooppeess  cclleeaarrllyy  ssuuppeerr  
ssccrriibbiinngg  aass  ““TTeecchhnniiccaall  ooffffeerr  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  ccoosstt  aauuddiittoorr  ffoorr  FFYY  22001144--1155’’’’  aanndd  ‘‘’’PPrriiccee  ooffffeerr  
ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  ccoosstt  aauuddiittoorr  ffoorr  FFYY  22001144--1155””  rreessppeeccttiivveellyy  aanndd  bbootthh  tthheessee  sseeaalleedd  eennvveellooppeess  
sshhoouulldd  bbee  ppuutt  iinn  tthhiirrdd  eennvveellooppee  wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  sseeaalleedd,,  ssuuppeerr  ssccrriibbeedd  aass  ““OOffffeerr  ffoorr  
aappppooiinnttmmeenntt  ooff  ccoosstt  aauuddiittoorr  ffoorr  FFYY  22001144--1155””  aanndd  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaddddrreessss..  TThhee  
eennvveellooppeess  ccoonnttaaiinniinngg  ooffffeerr((ss))  sshhoouulldd  bbeeaarr  tthhee  aapppplliiccaanntt  ffiirrmm’’ss  nnaammee  aanndd  aaddddrreessss..    

  
OOffffiiccee  ooff  GGrroouupp  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr  ((FFiinnaannccee))  

MMaannggaalloorree  RReeffiinneerryy  aanndd  PPeettrroocchheemmiiccaallss  LLiimmiitteedd  
PPoosstt  --  KKuutthheetthhoooorr,,  VViiaa  --    KKaattiippaallllaa,,  

MMaannggaalloorree  ––  557755003300    
DDiisstt  ––  DDaakksshhiinnaa  KKaannnnaaddaa  ((KKaarrnnaattaakkaa))  

  TThhee  llaasstt  ddaattee  ffoorr  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  ooffffeerrss  aatt  MMRRPPLL  pprreemmiisseess  iiss  2255tthh  JJuullyy  22001144..    OOffffeerrss  rreecceeiivveedd  aafftteerr  tthhiiss  
ddaattee  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..    

  
1100..  DDeebbaarrrriinngg  PPrroovviissiioonnss::  
  

TThhee  AAuuddiitt  FFiirrmm  wwiillll  bbee  ddeebbaarrrreedd  ffrroomm  ggeettttiinngg,,  iinn  ffuuttuurree,,  tthhee  CCoosstt  aauuddiitt  ooff  MMRRPPLL,,  iiff  ::  
  
1100..11  TThhee  FFiirrmm  oobbttaaiinnss  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ffaallssee  iinnffoorrmmaattiioonn  //  mmiisslleeaaddiinngg  ssttaatteemmeenntt..  
  
1100..22  TThhee  FFiirrmm  ddooeess  nnoott  ttaakkee  uupp  tthhee  aauuddiitt  iinn  tteerrmmss  ooff  aappppooiinnttmmeenntt  lleetttteerr..  
  
1100..33  TThhee  FFiirrmm  ffaaiillss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn//hhoonnoouurr  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  aanndd  sseeccrreeccyy  ooff  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  ccoosstt  ddaattaa,,  ccoosstt  

ssttaatteemmeennttss  aanndd  ootthheerr  ccoosstt  rreellaatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ffaaiillss  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  aannyy  ooff  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  
ooff  tthhiiss  pprrooppoossaall  ddooccuummeenntt..    
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FFoorrmmaatt--AA    TTeecchhnniiccaall  OOffffeerr  

  
FFoorr  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  ccoosstt  aauuddiittoorr  ffoorr  FFYY  22001144--1155  

  

  

SSrr  
NNoo  

PPaarraa  
mmeetteerr  SSeelleeccttiioonn  CCrriitteerriiaa  BBaassiiss  ooff  MMaarrkkss  

MMaarrkkss  
ppeerr    

CCrriitteerriiaa  

MMaaxxiimmuumm    
MMaarrkkss  

11  22  33  44  55  66  II  FFiirrmm’’ss  EExxppeerriieennccee  
YYeeaarr  ooff   eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  FFiirrmm  ssiinnccee  ddaattee  ooff  iittss  rreeggiissttrraattiioonn  wwiitthh  tthhee  IInnssttiittuuttee  ((IICCAAII))  
CCooppyy  ooff  lleetttteerr  iissssuueedd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  ttoo  bbee  
pprroovviiddeedd  wwiitthh  tteecchhnniiccaall  ooffffeerr  

NNoo  ooff  YYeeaarrss  ssiinnccee  FFiirrmm’’ss  rreeggiissttrraattiioonn  22  MMaarrkkss  ppeerr  yyeeaarr  2200  
IIII  

EE mm pp ll oo y
y ee ee   SS tt rr

ee nn gg tt hh   

NNuummbbeerr  ooff  ppaarrttnneerrss  iinn  tthhee  FFiirrmm  ((tthhee  ppaarrttnneerrss  mmuusstt  hhoolldd  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  pprraaccttiiccee  iissssuueedd  bbyy  TThhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoosstt  AAccccoouunnttaannttss  ooff  IInnddiiaa  aanndd  sshhoouulldd  bbee  iinn  wwhhoollee  ttiimmee  pprraaccttiiccee))  CCooppyy  ooff   vvaalliidd  CCOOPP  ffoorr  
aallll  ppaarrttnneerrss  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  tteecchhnniiccaall  ooffffeerr  

EEaacchh  PPaarrttnneerr  ((ssppeecciiffyy  FFeellllooww  oorr  AAssssoocciiaattee))  33  MMaarrkkss  ppeerr  PPaarrttnneerr  1188  
IIIIII  NNuummbbeerr  ooff  qquuaalliiffiieedd  aassssiissttaannttss  ((ccoosstt//  cchhaarrtteerreedd  aaccccoouunnttaanntt))  iinn  tthhee  ffiirrmm..  TThhee  aassssiissttaannttss    sshhoouulldd  bbee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  IInnssttiittuuttee  

LLiisstt  ooff  ssuucchh  aassssiissttaannttss  aanndd  ccooppiieess  ooff  lleetttteerr  ooff  
tthhee  IInnssttiittuuttee  aalllloottttiinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  nnuummbbeerrss  ttoo  
bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  tteecchhnniiccaall  ooffffeerr    

EEaacchh  QQuuaalliiffiieedd  AAssssiissttaanntt  ((ssppeecciiffyy  FFeellllooww  oorr  AAssssoocciiaattee))  
22  MMaarrkkss  ppeerr  AAssssiissttaanntt  1100  

IIVV  NNuummbbeerr  ooff  sseemmii--qquuaalliiffiieedd  aassssiissttaannttss  ((wwhhoo  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  iinntteerrmmeeddiiaattee  ooff  ccoosstt//  cchhaarrtteerreedd  aaccccoouunnttaannccyy  ccoouurrssee))  iinn  tthhee  ffiirrmm  ((ssuucchh  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd  bbyy  tthhee  ffiirrmm))  
LLiisstt  ooff  ssuucchh  aassssiissttaannttss  sseellff  cceerrttiiffiieedd  bbyy  tthhee  
aapppplliiccaanntt  ffiirrmm((ss))  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  tteecchhnniiccaall  
ooffffeerr  

EEaacchh  SSeemmii--QQuuaalliiffiieedd  AAssssiissttaanntt  
11  MMaarrkk  ppeerr  SSeemmii--QQuuaalliiffiieedd  AAssssiissttaanntt  55  

VV  

CC oo ss tt   AA uu
dd ii tt   EE xx pp

ee rr ii ee nn cc ee
  

EExxppeerriieennccee  iinn  CCoonndduuccttiinngg  CCoosstt  AAuuddiitt,,  aass  ppeerr  ccoosstt  aauuddiitt  rreeccoorrdd//rreeppoorrtt  rruulleess,,  iinn  CCeennttrraall  //  SSttaattee  PPSSUUss  //  PPrriivvaattee//JJooiinntt  SSeeccttoorr  CCoommppaanniieess  ((CCooppyy  ooff  
aappppooiinnttmmeenntt  lleetttteerr((ss))  iissssuueedd  bbyy  tthhee  
CCoommppaanniieess  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  wwiitthh  tteecchhnniiccaall  
ooffffeerr))  

    
  

VV--aa    CCoosstt  aauuddiitt  iinn  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  PPeettrroolleeuumm  CCoommppaannyy  
((EExxppeerriieennccee  ooff  ccoonndduuccttiinngg  ccoosstt  aauuddiitt  iinn  DDoowwnn--
ssttrreeaamm  OOiill   SSeeccttoorr  CCoommppaanniieess  oonnllyy  sshhaallll   bbee  
ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  eevvaalluuaattiioonn))  

NNoo  ooff  ccoommppaanniieess  aauuddiitteedd  ((nnaammee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  aauuddiitteedd))  
33  MMaarrkkss  ppeerr  CCoommppaannyy  1155  

VV--bb  CCoosstt  aauuddiitt  iinn  PPrriivvaattee  SSeeccttoorr  PPeettrroolleeuumm  CCoommppaannyy  wwhhoossee  ttuurrnnoovveerr  iiss  eeqquuaall  ttoo  oorr  mmoorree  tthhaann  550000  ccrroorreess    TTuurrnnoovveerr  ttoo  bbee  sseellff  cceerrttiiffiieedd  bbyy  aapppplliiccaanntt  ff iirrmm  
((EExxppeerriieennccee  ooff  ccoonndduuccttiinngg  ccoosstt  aauuddiitt  iinn  DDoowwnn--
ssttrreeaamm  OOiill   SSeeccttoorr  CCoommppaanniieess  oonnllyy  sshhaallll   bbee  
ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  eevvaalluuaattiioonn))  

NNoo  ooff  ccoommppaanniieess  aauuddiitteedd  ((nnaammee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  aauuddiitteedd,,  ttuurrnnoovveerr  >>==550000  ccrroorreess))  
22  MMaarrkkss  ppeerr  CCoommppaannyy  88  
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DDooccuummeennttaarryy  eevviiddeennccee  ((ccooppyy//ddooccuummeenntt  dduullyy  sseellff  cceerrttiiffiieedd))  wwiitthh  cclleeaarr  rreeffeerreennccee  ooff  rreelleevvaanntt  ppaarraa//ccoolluummnn  
ooff  aabboovvee  ttaabbllee  ((oonn  tthhee  ddooccuummeennttaarryy  eevviiddeennccee))  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  aapppplliiccaanntt  ffiirrmm((ss))..  
  
  

  
  
  
  

SSiiggnnaattuurree  wwiitthh  sseeaall  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt  ffiirrmm  
  
  
PPllaaccee::  
  
DDaattee::  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VV--cc  

  

CCoosstt  aauuddiitt  iinn  ootthheerr  tthhaann  PPeettrroolleeuumm  sseeccttoorr  PPSSUUss  wwhhoossee  ttuurrnnoovveerr  iiss  eeqquuaall   ttoo  oorr  mmoorree  tthhaann  RRss  550000  ccrroorreess    TTuurrnnoovveerr  ttoo  bbee  sseellff  cceerrttiiffiieedd  bbyy  aapppplliiccaanntt  ff iirrmm  
NNoo  ooff  ccoommppaanniieess  aauuddiitteedd  ((nnaammee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  aauuddiitteedd,,  ttuurrnnoovveerr  >>==550000  ccrroorreess))    

22  MMaarrkkss  ppeerr  CCoommppaannyy  88  
VV--dd  CCoosstt  aauuddiitt  iinn  ootthheerr  tthhaann  PPeettrroolleeuumm  sseeccttoorr  --PPrriivvaattee  SSeeccttoorr  CCoommppaannyy  wwhhoossee  ttuurrnnoovveerr  iiss  eeqquuaall  ttoo  oorr  mmoorree  tthhaann  RRss  550000  ccrroorreess    TTuurrnnoovveerr  ttoo  bbee  sseellff  cceerrttiiffiieedd  bbyy  aapppplliiccaanntt  ff iirrmm  

NNoo  ooff  ccoommppaanniieess  aauuddiitteedd  ((nnaammee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  aauuddiitteedd,,  ttuurrnnoovveerr  >>==550000  ccrroorreess))  
11  MMaarrkk  ppeerr  CCoommppaannyy  

66  

VVII  

PP rr oo ff ii cc ii
ee nn cc yy   ii nn

  SS yy ss tt ee mm
  

EExxppoossuurree  iinn  EERRPP  EEnnvviirroonnmmeenntt  CCoommppaanniieess  aauuddiitteedd  uunnddeerr  EERRPP  ttoo  bbee  sseellff  cceerrttiiffiieedd  bbyy  aapppplliiccaanntt  ffiirrmm          
VVII--aa  FFoorr  CCoosstt  AAuuddiitt  NNoo  ooff  ccoommppaanniieess  aauuddiitteedd  ((nnaammee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  aauuddiitteedd))  

22  MMaarrkkss  ppeerr  CCoommppaannyy  88  
VVII--bb  FFoorr  ootthheerr  tthhaann  CCoosstt  AAuuddiitt  FFoorr  eeaacchh  yyeeaarr  ootthheerr  tthhaann  ccoosstt  aauuddiitt  ((nnaammee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  nnaattuurree  ooff  aassssiiggnnmmeenntt,,  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr))  

11  MMaarrkk  ppeerr  YYeeaarr  22  
            TToottaall    110000  
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FFoorrmmaatt--BB  PPrriiccee  OOffffeerr  

  
FFoorr  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  ccoosstt  aauuddiittoorr  ffoorr  FFYY  22001144--1155  

  
  
SSrr  NNoo  PPaarrttiiccuullaarrss  FFeeee  iinn  RRuuppeeeess  

11  PPrrooffeessssiioonnaall  ffeeeess  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  ccoosstt  aauuddiitt  ooff  
MMRRPPLL  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22001144--1155  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ssccooppee  ooff  wwoorrkk  ddeeffiinneedd  iinn  
ppaarraa--44  aanndd  ootthheerr  tteerrmmss  &&  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  
pprrooppoossaall  ddooccuummeenntt..   

  

22  SSeerrvviiccee  ttaaxx  sshhaallll  bbee  eexxttrraa  aass  aapppplliiccaabbllee  EExxttrraa  aass  aapppplliiccaabbllee  
  

  
FFeeeess  iinn  wwoorrddss::  RRss  ________________________________________________________________________________________________________________  oonnllyy  
  
  
  
  
  
  
  
  
SSiiggnnaattuurree  wwiitthh  sseeaall  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt  ffiirrmm  
  
  
PPllaaccee::  
  
DDaattee::  
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AAnnnneexxuurree--II    
DDeettaaiillss  ooff  AApppplliiccaanntt  FFiirrmm  

  
11..  NNaammee  ooff  tthhee  CCoosstt  AAccccoouunnttaanntt  FFiirrmm::  
  
  
22..  RReeggiissttrraattiioonn  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  FFiirrmm  wwiitthh  

IInnssttiittuuttee  ooff  CCoosstt  AAccccoouunnttaannttss  ooff  IInnddiiaa::  
  
DDaattee  ooff  rreeggiissttrraattiioonn    
  
NNoo  aallllootttteedd  bbyy  IICCAAII  

  
33..  PPaarrttiiccuullaarrss  ooff  FFiirrmm::  
  

ii))  AAddddrreessss  ooff  tthhee  FFiirrmm  aass  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  IICCAAII::  
  
  

  
  
  
iiii))  AAddddrreessss  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

  
  
  
  
  
  

iiiiii))  TTeelleepphhoonnee  NNuummbbeerr((ss))  wwiitthh  SSTTDD  CCooddee::  
  

  
  
  

iivv))  FFaaxx  NNuummbbeerr  wwiitthh  SSTTDD  CCooddee::  
  
  
  
  
vv))        EE--mmaaiill  aaddddrreessss  ooff  tthhee  FFiirrmm::    
  
  
  
vvii))  WWeebb--ssiittee  ooff  tthhee  FFiirrmm::    
  
  
  
vviiii))  PPAANN  NNoo  ooff  tthhee  FFiirrmm::    
  

  
  

vviiiiii))      SSeerrvviiccee  TTaaxx  NNoo  ooff  tthhee  FFiirrmm  
  
  

  
  
SSiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  FFiirrmm  
wwiitthh  sseeaall  &&  ddaattee  
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DDeettaaiillss  ffoorr  PPaayymmeenntt  tthhrruu  BBaannkk    
AAnnnneexxuurree--IIII  

  
GGrroouupp  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr  ((FFiinnaannccee)),,    
MMaannggaalloorree  RReeffiinneerryy  aanndd  PPeettrroocchheemmiiccaallss  LLiimmiitteedd,,  
PPOO::  KKuutthheetthhoooorr,,   
VViiaa::  KKaattiippaallllaa,,  
MMaannggaalloorree  ––  557755003300  
KKaarrnnaattaakkaa..  
  
  

SSuubb::  AAuutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  ppaayymmeennttss  tthhrroouugghh  EElleeccttrroonniicc  FFuunndd  TTrraannssffeerr  ssyysstteemm//RRTTGGSS//NNEEFFTT  

WWee  hheerreebbyy  aauutthhoorriizzee  MMaannggaalloorree  RReeffiinneerryy  aanndd  PPeettrroocchheemmiiccaallss  LLiimmiitteedd  ((MMRRPPLL))  ttoo  ddiissbbuurrssee  aallll  oouurr  
ppaayymmeennttss  tthhrroouugghh  eelleeccttrroonniicc  ffuunndd  ttrraannssffeerr  ssyysstteemm//RRTTGGSS//NNEEFFTT..  TThhee  ddeettaaiillss  ffoorr  ffaacciilliittaattiinngg  tthhee  
ppaayymmeennttss  aarree  ggiivveenn  bbeellooww::--  
  

SSrr  
NNoo  

PPaarrttiiccuullaarrss  
  

  

11  
  
22  
  
33  
  
44  
  
55  
  
66  
  
77  

NNaammee  ooff  tthhee  BBeenneeffiicciiaarryy    
  
NNaammee  ooff  tthhee  BBaannkk  
  
NNaammee  ooff  tthhee  BBaannkk''ss  BBrraanncchh  
  
FFuullll  AAddddrreessss  ooff  tthhee  BBrraanncchh  
  
BBaannkk  AAccccoouunntt  NNuummbbeerr    
  
TTyyppee  ooff  tthhee  BBaannkk  AAccccoouunntt  ((ssaavviinnggss//ccuurrrreenntt))  
  
IIFFSSCC  CCooddee  ooff  tthhee  BBaannkk  

    

  

  
II//WWee  hheerreebbyy,,  ddeeccllaarree  tthhaatt  ppaarrttiiccuullaarrss  ggiivveenn  aabboovvee  aarree  ccoorrrreecctt  aanndd  ccoommpplleettee  aanndd  iiff  tthhee  ttrraannssaaccttiioonn  iiss  
ddeellaayyeedd  oorr  ccrreeddiitt  iiss  nnoott  aaffffeecctteedd  dduuee  ttoo  iinnccoorrrreecctt  iinnffoorrmmaattiioonn,,  II//WWee  wwiillll  nnoott  hhoolldd  MMaannggaalloorree  
RReeffiinneerryy  aanndd  PPeettrroocchheemmiiccaallss  LLiimmiitteedd,,  rreessppoonnssiibbllee..     
  
NNoottee::  PPlleeaassee  eenncclloossee  oonnee  ccaanncceelllleedd  cchheeqquuee  ffoorr  ee--ppaayymmeenntt    
  

AAuutthhoorriisseedd  SSiiggnnaattoorryy    
        SSeeaall  wwiitthh  DDaattee    

BBAANNKK  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  
  
IItt  iiss  cceerrttiiffiieedd  tthhaatt  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  bbeenneeffiicciiaarryy  iiss  hhoollddiinngg  AA//cc  NNoo..  ________________________________  wwiitthh  
oouurr  bbrraanncchh  aanndd  tthhee  bbaannkk  ppaarrttiiccuullaarrss  mmeennttiioonneedd  aabboovvee  aarree  ccoorrrreecctt..    
  

AAuutthhoorriizzeedd  SSiiggnnaattoorryy    
          SSeeaall  wwiitthh  DDaattee  
 
 
 
 
 


