Rs.50 Stamp Paper and Notary

INDEMNITY BOND (Agreement: I)
I..............………………................................................… aged about …………………
year residing at………………………………………………………………………., seeking to get
admission under KEA, in the year...........................for the course of BE / B.Arch
/ MBBS / BDS / AYUSH, hereby agree to submit the Indemnity Bond and abide
by the terms and conditions of KMDC to seek ARIVU education loan.
My CET number is ……………………………, NEET number is…………………………….
I…………………………..........................aged about ...............…………. year with
Aadhaar number……………………………residing at ………………………………………….is
parent/Guardian to the beneficiary hereinafter referred as Guarantor /
Indemnifier and I am hereby guaranteeing to repay the loan of Rs. ………………. /(Rupees…………………………………………………. Only) if the student fails to do so (as
per the terms and conditions mentioned by KMDCL).
Whereas both the parties in bond jointly and severally made and executed this
indemnity bond in favour of the Managing Director, Karnataka Minorities
Development Corporation, 12th Floor, Viveshwaraiah Centre, Main Tower, Dr.
B.R.AmbedkarVeedhi, Bangalore 560001. Hereinafter referred as “Corporation”.
Witness:
1.
(Candidate / Applicant)
2.
(Parent / Guardian)

ರೂ.50 ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪ ೇಪರ್ ಮತ್ತು ನ ೂೇಟರಿ

ಇನ್ಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬ ಾಂಡ್
(ಒಪ್ಪಾಂದ: I)

ನ್ನು __________________________, ತಂದೆ/ಗಂಡನ ಹೆಸರು______________________________,
ಆಧ್ರ್ ಸಾಂಖ್ ೆ ___________________________________, ವಯಸತು ಸತಮ್ರತ ______, ವರ್ಷ
_________________________________________, (ವಿಳಾಸ) BE / B.Arch / MBBS / BDS / AYUSH
ʼಅರಿವುʼ ವಿದಾಾಭ್ಾಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಲವನ್ತು ಪಡ ಯಲತ, ಕನ್ಷಟಕ ಅಲಪಸಾಂಖ್್ೆತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮ
ಮತ್ತು ರ್ರತ್ತುಗಳಿಗ ಬದಿವ್ಗಿರಲತ ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಮತಿಸತತ್ತಿದೆದೇನೆ.
ನ್ನ್ು CET ಸಾಂಖ್ ೆ ____________________, NEET ಸಾಂಖ್ ೆ _____________________ .
ನ್ನ್ತ _________________________, F/o / M/o H/o _________________________, ಆಧ್ರ್
ಸಾಂಖ್ ೆ __________________, ವಯಸತು ಸತಮ್ರತ

______ ವರ್ಷ,

ರೂ_________________/-

(___________________________________________, ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತರ) ವಿದ್್ೆರ್ಥಷಯತ ಸಾಲವನುು
ಮರುಪಾವತ್ತಸಲು ವಿಫಲವ್ದಲ್ಲಿ (ನಿಗಮವು ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರತವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರ್ರತ್ತುಗಳ ಪರಕ್ರ) ನಾನು
ಸ್ಲವನ್ತು ಮರತಪ್ವತಿಸಲತ ಈ ಮೂಲಕ ಖ್್ತ್ರಿಪಡಿಸುತೆಿೇನೆ.
ಮೇಲೆ ತ್ತಳಿಸಿದಂತೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನ್ಮೂದ್ಧಸಿರತವ ಈ ಇನೆೆಮ್ನುಟಿ ಬ್ಾಂಡ್ ಅನ್ತು ವೆವಸ್ಾಪಕ ನಿದ್ ೇಷಶಕರತ,
ಕನ್ಷಟಕ ಅಲಪಸಾಂಖ್್ೆತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, 12 ನ ೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶೆವೇಶವರಯೆ ಕ ೇಾಂದರ, ಮತಖ್ೆ ಗ ೂೇಪುರ,
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬಡೇಡ್ಕರ್ ವೇಧಿ, ಬ ಾಂಗಳೂರತ 560001 ಅವರ ಪರವ್ಗಿ ಮ್ಡಿ ಕ್ಯಷಗತ್ಗ ೂಳಿಸುತೆಿೇವೆ.
ಸ ಕ್ಷಿಗಳು:
1.
(ಅಭ್ೆರ್ಥಷ/ಅರ್ಜಷದ್್ರ)
2.

(ಪೇರ್ಕ/ಪ್ಲಕರತ)

