Specimen Affidavit for Change of name due to personal reason
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
(On stamp paper and should be sworn before a Magistrate/Notary)
(ਇੱ ਕ ਸਂਟਾਪ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ/ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ)
By this deed, I the undersigned…………….………………………………………………………………(new name) previously
called…………………………………………….………….old name), doing……………………....(give profession or vocation) and
resident of …….…………………………………………….……………………………………………………………….. (address)
….……………………………………….……………………………………….………………solemnly

declare:−

ਇਸ ਜਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਿਾ (ਨਵਾਂ ਨਾਮ) ਪਜਹਿੇ ਬੁਿਾਇਆ ਿਾਣ ਵਾਿਾ
………………………………………………… ……… (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ)

ਕਾਰਿ ਕਰ

ਜਰਹਾ…………………………………….………….…………………………………………………………………....(ਪੇਸ਼ਾ ਿਾਂ ਧੰ ਦਾ
ਜਦਉ) ……ਅਤੇ ………………………………………………………………ਦਾ ਜਨਵਾਸੀ ……(ਪਤਾ)
…………………………………………………………………………………………………..ਜਦਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਿ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: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……………………………………….
ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਨਜਮੱ ਤ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱ ਜਚਆ ਅਤੇ ਭੇਿਣ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਿਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਤਆਗਣਾ/ਛੱ ਡਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ/ਉਪਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜਤਆਗ ਮੈਂ----------------------------------------------------------------- ਇਸ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਨਾਮ/ਉਪਨਾਮ ------------------------------------------------- ਧਾਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿਈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਭੇਿਣ ਦੇ ਮਾਮਿੇ
ਿਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਜਣਆ, ਬੁਿਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ ਨਾ ਜਕ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ/ਉਪਨਾਮ ਨਾਿ, ਪਰੰ ਤੁ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨਾਮ/ਉਪਨਾਮ ----------------------------------------------------- ਨਾਿ ।

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.
ਇਹ ਪਰਮਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਿਈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਜਰਕਾਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਖਤ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸਿੂਕ ਅਤੇ ਸੌਜਦਆਂ ਜਨਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਿ ਹਰ
ਅਵਸਰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ/ਉਪਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਂ--------------------------------------------------------------------------------------- ਮੇਰੇ ਨਾਮ/ਉਪਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗਾ

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…………………………………………………….
ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਿ ਅਜਧਜਕਰਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਜਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜਮੱ ਤਰ , ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਿ ,ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ,ਬੱ ਜਚਆਂ,ਭੇਿਣ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਿਈ ਮੇਰੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ
ਨਾਮ/ਉਪਨਾਮ ਨਾਿ ਮੁਖਾਜਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਗਵਾਹੀ ਿਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਾਮ/ਉਪਨਾਮ --------------------------------------------------------------------------------------ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮੁਹਰ ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ,ਸਾਿਹ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ਦੇ ਇਸ ਜਦਨ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ

Signed sealed and delivered by the above name
ਉੱਪਰਿੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਰ,ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਗਆ
Former name/ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ …………………………..

Date/ ਜਮਤੀ ……………………
In the presence of/ ਦੀ ਮੌਜ਼ਦ
ੂ ਗੀ ਜਵੱ ਚ
Name/ ਨਾਮ ………………………

Name/ ਨਾਮ …………………….

Address/ ਪਤਾ …………………….

Address/ ਪਤਾ ………………….

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/ਅੰ ਗੂਠੇ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਵਿਿੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ:
ਮੈਂ, ___________________________ ,_______________________,

ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ/ਦੀ ਪੁੱ ਤਰੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ ਜਨਵਾਸੀ ਇੱ ਕ

ਜਵਅਸਕ ਇੰ ਿ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ ਘੋਜਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ _______________ _______________ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱ ਚ ਸਮਝਾਇਆ
ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਿਆ ਹੈ।
(ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ) ____________________________________________ ਵਮਤੀ _________________ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰ. __________________

Instruction & Disclaimer: / ਵਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ :
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਹੰ ਦੀ/ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵੱ ਚ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ।
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਜਵਆਜਖਆ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱ ਚ ,ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਨ ਮੰ ਜਨਆ ਿਾਵੇਗਾ।
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