Specimen Joint Affidavit for Change of name of woman due to Marriage
திருநணத்திற்கு ிகு பண்ணின் பனர் நாற்த்திற்கா நாதிரி கூட்டு உறுதிப்த்திபம்

We ாம் l. ........................................................ (Maiden name of wife) (திருநணத்திற்கு பன் நனயினின் பனர்)
2........................................................................ (Name of husband) .(கணயரின் பனர்) ஆகின ாங்கள்

Solemnly declare and affirm as under:
பனப்டி கீ ழ்கண்டயாறு அியிக்கின்றாம்:

1. That we are married under........................ Marriage Act/Rights/Customs and are living together as married couple since.................
(date of marriage)
ாங்கள்...................................... திருநணச் சட்டம்/உரினநகள்/பனப்டி திருநண பசய்து, .................................. (திருநண றததி) பதல்
ஒன்ாக யசித்து யருகின்றாம்

2. That.......................................... (Maiden name of wife) would henceforth be known as ...........................................
………………………..(Name of wife after marriage) by virtue of our marriage.
எங்கள் திருநணத் தகுதினின் அடிப்னடனில் .......................................... (திருநணத்திற்கு பன் நனயினின் பனர்)
ஆயர் இது பதல் .......................................... (திருநணத்திற்கு ின் நனயினின் பனர்) ஆக அினப்டுகிார்.

3. That our joint photograph is affixed below./ ற ாடினாக எடுத்துக்பகாண்ட புனகப்டம் கீ றம இனணக்கப்ட்டுள்து.

Date றததி:

Signature of Deponent/ பகாடுப்யரின் னகபனாப்ம்
l...................................................
2..................................................

Note: / குிப்பு:
1. This affidavit should be sworn before a Magistrate / இந்த உறுதிப்த்திபம் ஒரு ீ திதினின் முன்பு சநர்ப்ிக்கப்ட
வேண்டும்.

2. The joint photograph of the couple is to be pasted on the bottom left hand side of the affidavit paper and attested by the
magistrate with hislher signature and rubber stamp (half on the photograph and half on the affidavit). / வ ாடினாக
எடுத்துக்பகாண்ட புககப்டம் உறுதிப்த்திபத்தின் கீ வே இடது பும் ஒட்டப்ட்டு, ீதிதினால் அேரின் சீல் பகாண்ட
ககபனாப்ம் (ாதி புககப்டத்திலும், ாதி உறுதிப்த்திபத்திலும்) இடப்ட வேண்டும்.

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. _______________
ஒப்புதல், இந்தப் டிேத்தில் தாய்பநாேி ககபனாப்ம்/பருேிபல் வபகக இருப்ின்:
பரினயரும்,

_____________________________

யசிக்கும்

___________________________என்யரின்

நகன்

/

நகாகின

_______________________ என்கி ான், இந்தப் டியத்தில் உள் உள்டக்கங்கள் _______________ பநாமினில் பழுயதுநாக
எக்கு யிக்கப்ட்டது என்றும், ான் அனத பழுயதுநாக புரிந்துபகாண்றடன் எவும் உறுதினிக்கிறன்.
(யாடிக்னகனார் னகபனாப்ம்) ______________________________ வததி ______________ பதாடர்பு எண்

__________________

Instruction & Disclaimer:/ ேேிமுககள் & ககதுப்பு:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
யியபங்கன தநிழ்/ஆங்கி பநாமினில் நட்டும் பூர்த்தி பசய்னவும்.

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
உள்டக்கத்னதப் புரிந்துபகாள்யதில் ஏறதனும் பபண்ாடு இருந்தால், ஆங்கி திப்னப் ார்க்கவும்.
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