
Specimen Affidavit for Change of name due to personal reason 

വ്യക്തിഗതമായ കാരണങ്ങളാൽ പേര് മാറുന്നതിനുള്ള സതയവ്ാങ് മൂലത്തിന്ററ മാതൃക 

 

(On stamp paper and should be sworn before a Magistrate/Notary) 

(മജിസ്ട്രേറ്റ്/ട് ോട്ടറി-യ്ക്ക്സമർപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്ഒരുമുരരപരതത്തിൽസതയവോങ്മൂലം
 ൽകിയിരിക്കണം) 

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

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

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

….……………………………………….……………………………………….………………solemnlydeclare:− 

ഈ ഉേമ്പേിയിലൂടേ,……………………………….…………………………………………………………………………എന്ന്
മുമ്പ് ട്പരുണ്ടോയിരുന്ന ………………………………………………….………….ചുവടേ
സോക്ഷ്യടപ്പേുത്തിയിരിക്കുന്ന ഞോൻ (പുതിയ ട്പര്) 

…………………………………………………………………………………………………………… എന്ന ട്ജോലി ടചയ്യുന്ന 

…….…………………………………………..വിലോസത്തിലുള്ളഞോൻരപസ്തോവിക്കുന്നത്:− 

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……………………………………..andsothatIandmywife,childrenand remitter issue may hereafter be called, 

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

 ഞോ ും ഭോരയ, കുട്ടികൾ പണമേയ്ക്കുന്നയോൾ എന്നിവരും

മുമ്പുണ്ടോയിരുന്ന…………………………………………….എന്ന ട്പര്/കുേുംബട്പ്പര്

 ിരോകരിക്കുന്നു/ഉട്പക്ഷ്ിക്കുകയും അതിന്ടറ ഉപട്യോഗം ട്വടണ്ടന്നുടവയ്ക്കുകയും ടചയ്യുന്നു, 

ഒപ്പം അതിന് പകരമോയി ഇന്നുമുതൽ

ട്പര്/കുേുംബട്പ്പരോയ……………………………………..………..എന്നത് സവീകരിക്കുന്നു, അതുടകോണ്ട്

ഞോ ുംഭോരയ, കുട്ടികൾപണമേയ്ക്കുന്നയോൾഎന്നിവർഎന്ടറമുമ്പുണ്ടോയിരുന്ന്ട്പരിന്പകരം

സവീകരിച്ച ട്പര്/കുേുംബട്പ്പരോയ………………………………………………………...എന്നതിലൂടേ

വിളിക്കുകയുംഅറിയടപ്പേുകയുംതിരിച്ചറിയുകയുംടചയ്യും. 

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

 എന്ടറ  ിർണ്ണയത്തിന് ടതളിവ്  ൽകുന്നതി ോയി ഇ ിമുതൽ എലലോ സമയത്തും എന്ടറ

മുമ്പുണ്ടോയിരുന്ന ട്പര്/കുേുംബട്പ്പരിന് പകരം  എന്ടറ എലലോ ഉേമ്പേി ട്രഖകളിലും

എഴുത്തുകളിലും എലലോ  േപേിരകമത്തിലും ഇേപോേുകളിലും പണമിേപോേുകളിലും വയക്തിഗത

കോരയങ്ങൾക്കും എലലോ പരിപോേികൾക്കും ……………………………………………………………. എന്ന

ട്പര്/കുേുംബട്പ്പര്ഉപട്യോഗിക്കുകയുംഅത്ഉപട്യോഗിച്ച്ഒപ്പിേുകയുംടചയ്യും. 

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 

………………………………………………affixmysignature and  seal, ifany,this……………………………..……….day

of……………………………………………………. എട്പ്പോഴും എടന്നയും എന്ടറ ഭോരയട്യയും

കുട്ടികട്ളയും പണമേയ്ക്കുന്നതിട് യും,  ൽകുന്നതിതിട് യും എന്ടറ



ട്പര്/കുേുംബപ്പരോയ………………………………………………...……………………………………….………എന്ന

തിലൂടേ അറിയടപ്പേുന്നതിന് ടപോതുവോയുള്ളവരും ബന്ധുക്കടളയും സുഹൃത്തുക്കടളയും

ഉൾടപ്പടേയുള്ളഎലലോആളുകടളയുംഞോൻചുമതലടപ്പേുത്തുകയുംഅഭയർത്ഥിക്കുകയുംടചയ്യുന്നു.

ഇതിന്ടറ സോക്ഷ്യത്തി ോയി എന്ടറ പഴയ ട്പരും ഞോൻ പുതുതോയി സവീകരിച്ച

ട്പര്/കുേുംബട്പ്പരുമോയ ……………………… എന്നതി ുള്ള ………………………………………

എന്നതിട് ോടേോപ്പം എന്ടറ ഒപ്പും മുരരയും

തുേങ്ങിയവയും…………………………………………………..………. രിവസം

………………………………..………തീയതിയിൽ ൽകുന്നു. 
 

Signed sealed and delivered by the above name  

മുകളിൽടകോേുത്തിരിക്കുന്നട്പര്രപകോരം
സോക്ഷ്യടപ്പേുത്തുകയുംമുരരണംടചയ്യുകയും

കകമോറുകയുംടചയ്യുന്നു 
Former name/ പഴയട്പര് 

………………………….. 

Date/ തീയതി …………………… 

In the presence of/ ഇ ിപ്പറയുന്നവരുടേസോമീപയത്തിൽ 

Name/ ട്പര് ……………………… Name/ ട്പര് ……………………. 

Address/ വിലോസം ……………………. Address/ വിലോസം …………………. 

 

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. ____________________ 

 

ഈ പ ാോം പ്ോപേശിക ഭാഷയിപലാ വ്ിരലടയാളപമാ ഉേപയാഗിച്ച് ഒപ്പുറവ്ച്ചിരിക്കുന്നുറവ്ങ്കിൽ, 

നൽകുന്ന സതയവ്ാങ്മൂലോം: 
 

എ ിക്ക് ഈ ട് ോമിടല ഉള്ളേക്കങ്ങൾ _________________________________________________ ഭോഷയിൽ

യട് ോചിതം വിശരീകരിച്ചുതന്നതോയും അത് എ ിക്ക് മ സിലോയതോയും

__________________________________ എന്ന വിലോസത്തിൽ തോമസിക്കുന്ന, 

___________________________________________ എന്നയോളുടേ രപോയപൂർത്തിയോയ മക ോയ / മകളോയ

____________________________________________ എന്നഞോൻഇതി ോൽരപസ്തോവിക്കുന്നു. 

 

(ഉപട്ഭോക്തോവിന്ടറഒപ്പ്)_________________ തീയതി________________ബന്ധറപ്പടാനുള്ള നമ്പർ____________ 

 

Instruction & Disclaimer: / നിർപേശവ്ുോം നിരാകരണവ്ുോം: 

•KindlyfillinthedetailsinHindi/Englishonly. 

ഹിന്ദിയിൽ/ഇംഗ്ലീഷിൽ മോരതം വിശരോംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. 

•Intheeventofany disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

ഉള്ളേക്കം പരിഭോഷടപ്പേുത്തുന്നതിൽ എടെങ്കിലും വിട്യോജിപ്പുടണ്ടങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് 
ബോധകമോക്കും. 
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