
Specimen Affidavit for Change of name due to personal reason 
ವ ೈಯಕಿ್ತಕ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹ ಸರಿನ ಬದಲಾವಣ ಗ  ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಮೂನ  

 

(On stamp paper and should be sworn before a Magistrate/Notary) 
(ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪ ೇಪರ್ ಮೇಲ  ಮತ್ತು ನ್್ಾಯ್ಧೇಶರತ/ನ್  ೇಟರಿಯ ಮತಾಂದ  ಪರಮ್ಣ ಮ್ಡಬ ೇಕತ) 

 

 

By this deed, I the undersigned…………….………………………………………………………………(new name) previously 

called…………………………………………….………….old name), doing……………………....(give profession or vocation) and 

resident of …….…………………………………………….……………………………………………………………….. (address)   

….……………………………………….……………………………………….………………solemnly    declare:− 

ಈ ಪತ್ರದ ಮ ಲಕ, ಕ ಳಗ  ಸಹಿ ಮ್ಡಿರತವ …………….…………………………………………………………………………(ಹ  ಸ 
ಹ ಸರತ) ಈ ಮೊದಲತ ಕರ ಯಲ್ದ …………………………………………….……………………………………………… ಹಳ ಯ 
ಹ ಸರತ), ಅವರತ …………………………………………………………………....ಕ ಲಸ ಮ್ಡತತ್ತುದ್ಾರ  (ವೃತ್ತು ಅಥವ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ  ಾೇಗ 
ತ್ತಳಿಸಿ)ಮತ್ತು……………………………………………………………………………………ನಿವ್ಸಿಯ್ಗಿರತತ್್ುರ ………….……………

……………… (ವಿಳ್ಸ) 
 ದೃಢ ಘ ೇಷ್ಣ :- 
 

1. That for and on behalf of myself and my wife and children and remitter issue wholly renounce/relinquish and abandon the use of 

my former name/surname of……………………………………. And in place thereof I do hereby assume from this date the 

name/surname……………………………………..and so that I and my wife, children and remitter issue may hereafter be called, 

known and distinguished not by my former name/surname, but assumed name/surname of………………………………………. 

 ನ್್ನತ ಮತ್ತು ನನನ ಹ ಾಂಡತ್ತ ಹ್ಗ  ಮಕಕಳ ಪರವ್ಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ವತ್ತಸತವಿಕ  ಪರಚ್ಲನ ಸಾಂಪೂಣಿವ್ಗಿ ತ್ಾಜಿಸಲತ/ಒಪ್ಪಿಸಲತ ಮತ್ತು ನನನ 
ಹಿಾಂರ್ದನ ಹ ಸರತ/ಉಪನ್್ಮ …………………………………….ಅನತನ ಬ್ಾಂಡ್  ಮೇಲ  ಬಳಕ  ಮ್ಡಲತ ಹ್ಗ  ಈ ರ್ದನ್್ಾಂಕರ್ದಾಂದ 
ಹ ಸರತ/ಉಪನ್್ಮ ……………………………………ಅನತನ ಅದರ ಜ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕ  ಮ್ಡಲತ ನ್್ನತ ಇಚ್ಛೇಸತತ್ ುೇನ್  ಈ ಮ ಲಕ ನ್್ನತ 
ಮತ್ತು ನನನ ಹ ಾಂಡತ್ತ ಹ್ಗ  ಮಕಕಳು ಹ್ಗ  ಪ್ವತ್ತಸತವಿಕ  ಪರಚ್ಲನವನತನ ಇನತನ ಮತಾಂದ  ನನನ ಹಿಾಂರ್ದನ ಹ ಸರತ/ಉಪನ್್ಮವನತನ ಬಳಸದ ೇ 
ಹಿೇಗ  ಕರ ಯಬಹತದತ ಮತ್ತು ಗತರತತ್ತಸಬಹತದತ, ಆದರ  ಹ ಸರತ/ಉಪನ್್ಮ ………………………………… ಅನತನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳಳಲ್ಗಿರತತ್ುದ  

 

 

2. That for the purpose of evidencing such my determination declare that I shall at all times hereafter in all records deeds and 

writings and in all proceedings, dealings and transactions, private as well as upon all occasions whatsoever use and sign the name 

of …………………………….…………… as my name/surname in place and in substitution of my former name/surname. 

 ನಿಣಿಯದ ಘ ೇಷ್ಣ ಯಾಂತ್ಹ ಪುರ್ವ ಯನತನ ಒದಗಿಸತವ ಉದ ಾೇಶಕ ಕ ನ್್ನತ ಇನತನ ಮತಾಂದ  ಎಲ್ಿ ಸಮಯದಲ  ಿ ಎಲ ಿ ದ್ಖಲ ಗಳ ಪತ್ರಗಳು 
ಮತ್ತು ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಎಲಿ ವಿಚ್ರಣ ಯಲ್ಲಿನ ಅಾಂಶಗಳು, ವಾವಹ್ರಗಳು ಹ್ಗ  ವಹಿವ್ಟತಗಳು, ಖ್ಸಗಿ ಜ  ತ್ ಗ  ಎಲಿ ಸಾಂದರ್ಿಗಳಿಗ  
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್  …………………………….…………… ಹ ಸರಿನಲ್ಲಿ ನನನ ಹ ಸರತ/ಉಪನ್್ಮವ್ಗಿ ಸಾಂಗರಹಿಸಿರತತ್ ುೇನ್  ಮತ್ತು ನನನ ಹಿಾಂರ್ದನ 
ಹ ಸರತ/ಉಪನ್್ಮದ ಬದಲ್ಲಗ  ಬಳಸಿರತತ್ ುೇನ್ . 

 

 

3. That I expressly authorize and request all persons in general and relatives and friends in particular, at all times hereafter to 

designate and address me, my wife, children, remitted, issue by such assumed name/surname of ................................................... 

………………………………………………………………………….………accordingly. In  witness  whereof I  have  hereunto  

subscribed  my  former  and  adopted  name/surname  of …………………………………………………………………… and 

………………………………………………affix  my  signature  and  seal,  if any, this……………………………..……….day 

of……………………………………………………. 

  

  



 ನ್್ನತ, ನನನ ಹ ಾಂಡತ್ತ, ಮಕಕಳು, ಪ್ವತ್ತಸತವಿಕ  ಪರಚ್ಲನಕ ಕ ಒಪ್ಪಿಕ  ಾಂಡಾಂತ್ಹ  ಹ ಸರತ/ಉಪನ್್ಮ …………………………………….ಅನತನ 
ಸಾಂಭ  ೇರ್ದಸಲತ ಮತ್ತು ಸ್ಮ್ನಾವ್ಗಿ ವಿನಾಂತ್ತ ವಾಕ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವ್ಗಿ ಸಾಂಬಾಂಧಕರತ ಮತ್ತು ಸ ನೇಹಿತ್ರತ ಎಲ್ಿ ಸಮಯದಲ ಿ ಇನತನ 
ಮತಾಂದ  ಗತರತತ್ತಸಲತ ಸಿಷ್ಟವ್ಗಿ ಪರಮ್ಣೇಕರಿಸಿರತತ್ ುೇನ್  ಅದರಾಂತ್  ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗಿ ಹಿಾಂರ್ದನ ಹ ಸರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮ್ಡಲ್ದ ದ್ಖಲ ಯನತನ 
ಹ  ಾಂರ್ದರತತ್ ುೇನ್  ಹ್ಗ  ಹ ಸರತ/ಉಪನ್್ಮ …………………………………ಅನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕ  ಾಂಡಿರತತ್ ುೇನ್  ಮತ್ತು ಈ 
………………………………..…… ರ್ದನದ ………………………………..…… ರಾಂದತ ನನನ……………………… ಸಹಿ ಮತ್ತು 
ಸಿೇಲ್  (ಯ್ವುದ್ದರ  ಇದಾರ ) ಅಾಂಟಿಸಿರತತ್ ುೇನ್ . 

 

 

 

 

 

 

Signed sealed and delivered by the above name  

                                                                     ಮೇಲ್ಲನ ಹ ಸರಿನಿಾಂದ ಸಹಿ ಮ್ಡಲ್ಗಿರತತ್ುದ  
Former name/ ಹಿಾಂರ್ದನ ಹ ಸರತ ………………………….. 

 

Date/ ರ್ದನ್್ಾಂಕ …………………… 

In the presence of// ಉಪಸಿಿತ್ತದ್ರರತ 
Name/ ಹ ಸರತ ……………………… Name/ ಹ ಸರತ ……………………. 

Address/ ವಿಳ್ಸ ……………………. Address/ ವಿಳ್ಸ …………………. 

 

Declaration, if this form is signed in Vernacular/Thumb Impression: 
 

I , ________________________________________ son / daughter of _______________________, an adult residing at 

________________________________ hereby declare that the contents of this form have been duly explained to me in 

_______________________________ language and have been understood by me.  

 

(Signature of the customer) _______________________   Date ______________ Contact No. ____________________ 

 
ದೃಢೀಕರಣ, ಈ ನಮೂನ ಯನನು ದ ೀಶೀಯವಾಗಿ/ಹ ಬ್ ೆಟ್ಟಿನ ಗನರನತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದದರ  
 

ನ್್ನತ,______________________________________ಅವರ ಮಗ/ ಮಗಳು,________________________________________ನಲ್ಲಿ ನ್ ಲ ಸಿರತವ ನ್್ನತ 

ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು ಆಗಿರತತ್ ುೇನ್ . ಈ ನಮ ನ್ ಯ ವಿಷ್ಯಗಳನತನ ___________________________ ಭ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ನನಗ  ವಿವರಿಸಿರತತ್್ುರ  ಮತ್ತು ನ್್ನತ ಅದನತನ 

ಅಥಿಮ್ಡಿಕ  ಾಂಡಿರತತ್ ುೇನ್  ಎಾಂದತ ಘ ೇಷಿಸತತ್ ುೇನ್ .  
 

(ಗ್ರಹಕರ ಸಹಿ) __________________________________________________   ದನಾಿಂಕ ____________________ ಸಿಂಪಕಕ ಸಿಂ.  
Instruction & Disclaimer: / ಸೂಚನ  & ಹಕನುತ್ಾಾಗ: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only. 

  ದಯಮ್ಡಿ ವಿವರಗಳನತನ ಹಿಾಂರ್ದ/ಇಾಂಗಿಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ರ ರ್ತ್ತಿಮ್ಡಿ.  
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

  ವಿಷ್ಯವನತನ ವಿವರಿಸತವಲ್ಲಿ ಯ್ವುದ ೇ ಭಿನ್್ನಭಿಪ್ರಯವ್ದ ಸಾಂದರ್ಿದಲ್ಲಿ, ಇಾಂಗಿಿಷ್ ಆವೃತ್ತು ಚ್ಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರತತ್ುದ . 
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