Speciimen Joint Afffidavit for Ch
hange of namee of woman du
ue to Marriagee
ਿਵਆਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹ
ਹਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱ
ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ
ਲ ਨਮੂਨਾ ਸੰ ਯੁ
ਯਕਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮ
ਮਾ

We ਅਸ
ਅ l. ........................................................ (M
Maiden name of
o wife) (ਪਤਨੀੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ)
ਨ
2.......................................................................... (N
Name of husbaand) ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਨ
Solem
mnly declare annd affirm as un
nder:
ਪ੍ਰਣ ਅਤੇ
ਅ ਸਹੁੰ ਨਾਲ ਹੇ
ਹਠਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਕਰ
ਰਦੇ ਹਾਂ:

1. Thhat we are marrried under........................ Maarriage Act/Rigghts/Customs and
a are living toogether as marrried couple sinnce.................
(datee of marriage)
ਿਕ ਅਸ
ਅ --------------------------- ਿਵਆਹ
ਿ
ਐਕਟ/ਅ
ਅਿਧਕਾਰ/ਰਵਾਇਤ
ਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਿਿਹਤ ਿਵਆਹ ਕਰ
ਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੇ ਤ ਿਵਆਹੇ ਜੋੜੇ
ੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹ
ਹ
ਰਹੇ ਹਾਂ……………
ਹ
………………
…….( ਿਵਆਹ ਦੀ
ਦ ਿਮਤੀ)

2. Thhat........................................... (Maiden namee of wife) woulld henceforth be
b known as .............................................
……………………
……..(Name of wife after marrriage) by virtuue of our marriaage.
ਿਕ ----------------------------------------------------------------------------------(ਪਤਨੀ
ਨੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ)
ਨ
ਹੁਣ ਤ ਜਾਾਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ
……………………
…………………
…………………
……….……( ਿਵਆਹ ਦੇ ਬਾਅ
ਅਦ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਵਆਹ
ਿਵ
ਦੀ ਪਿਵਤ
ਤਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸ

3. Thhat our joint phhotograph is afffixed below./ ਸਾਡਾ
ਸ
ਸੰ ਯੁਕਤ ਫਟੋ
ਫੋ ਹੇਠਾਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ
ਕ
ਿਗਆ ਹੈ ।

Date ਿਮਤੀ :

Signature of Deponent/
D
ਗਵਾਹ
ਹ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
l...................................................
2..................................................

Note:: / ਨੋਟ:
1. Th
his affidavit sh
hould be sworn
n before a Maagistrate / ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮਿਿਜਸਟ੍ਰਟ
ੇ ਦੇ ਸਾਮ
ਮ੍ਹਣੇ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀੀਦਾ ਹੈ।
2. Th
he joint photoggraph of the couple is to be pasted on thee bottom left hand
h
side of th
he affidavit paper and attestted by the
magistrate with hisslher signaturre and rubber stamp (half on
o the photogrraph and half on the affidavvit). / / ਹਲਫ਼ਨਾਾਮੇ ਦੇ ਪੰ ਨੇ ਤੇ
ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ
ਪ ਹੇਠਾਂ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸੰ ਯੁਕਤ ਫਟੋ
ਫੋਟ ਿਚਪਕਾ ਕੇ ਮਿਜਸਟ੍ਰ
ਮ
ੇਟ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
ਦ
ਅਤੇ ਰਬਰਮੁ
ਰ
ਹਰ ( ਅੱ ਧੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਅਤ
ਤੇ ਅੱ ਧੀ ਹਲਫ਼ਨ
ਨਾਮੇ ਤੇ) ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦ
ਦੀ ਹੈ।

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. _______________
ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ
ਮ, __________________________________________________,

ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ/ਦੀ ਪੁੱ ਤਰੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ

ਿਨਵਾਸੀ ਇੱ ਕ ਿਵਅਸਕ ਇੰ ਜ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ_______________
______________________________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ।

(ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ) ____________________________________________ ਿਮਤੀ _________________ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰ. _____________________________

Instruction & Disclaimer:/ ਿਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ :
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਹੰ ਦੀ/ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ।
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ,ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਨ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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