Specimen Affidavit for Change of name due to personal reason
ச ொந்த கொரணங்களுக்கொக செயர் மொற்றம் ச ய்வதற்கொன மொதிரி உறுதிசமொழிப்ெத்திரம்

(On stamp paper and should be sworn before a Magistrate/Notary)
(ஸ்டாம்ப் பேப்ேர் மற்றும் மாஜிஸ்திபேட்/ப ாட்டரி முன்னிலையில் உறுதிமமாழி வழங்கப்ேட பவண்டும்)

By this deed, I the undersigned…………….………………………………………………………………(new name) previously
called…………………………………………….………….old name), doing……………………....(give profession or vocation) and
resident of …….…………………………………………….……………………………………………………………….. (address)
….……………………………………….……………………………………….………………solemnly

declare:−

இந்தப் ேத்திேத்தின் மூைம், …………….…………………………………………………………………………………….……………………(புதிய மேயர்),
இதற்கு முன்பு …………………………………………….………….ேலழய மேயர்), என அலழக்கப்ேட்படன், ………………………….……………

……………………………………………………………………..…………..(மதாழில் அல்ைது ேணிலய வழங்கவும்) மெய்துவருகிபேன் மற்றும்
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………..(முகவரி) இல் வெிக்கும் லகமயாப்ேமிட்ட
ான் முழுமனதாக அேிவிப்ேது என்னமவனில்:−

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……………………………………….
எனது

ொர்ோகவும்,

எனது

மலனவி,

குழந்லதகள்

மேயோன…………………………..……………….என்ேலதப்

மற்றும்

ேணம்

ேயன்ேடுத்துவலத

மெலுத்துேவர்

ொர்ோகவும்,

முழுலமயாக

மறுத்து/விடுத்து,

எனது

முந்லதய

அதற்குப்

மேயர்/குடும்ே

ேதிைாக

இந்தத்

பததியிைிருந்து………………………………………………..என்ே மேயர்/குடும்ே மேயலேப் ேயன்ேடுத்துவலத இதன் மூைம் ஏற்றுக்மகாள்கிபேன்,
எனபவ

ானும்,

எனது

மலனவி,

குழந்லதகள்

மற்றும்

ேணம்

மெலுத்துேவரும்

அலழப்ேதற்கும்,

அலடயாளம்

காண்ேதற்கும்………………………………………………..……………………...என்ே ஏற்றுக்மகாள்ளப்ேட்ட மேயலேப் ேயன்ேடுத்துபவாம்

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.
எனது தீர்மானத்லத உறுதிப்ேடுத்தும் விதத்தில், அலனத்து ேதிவு ேத்திேங்கள் மற்றும் ஆவணங்களிலும் மற்றும் வணிகங்கள், ஒப்ேந்தங்கள்
மற்றும் ேரிமாற்ேங்கள் எல்ைாவற்ேிலும், தனிப்ேட்ட விதத்திலும், எல்ைா ெந்தர்ப்ேங்களிலும் எதுவாக இருந்தாலும், எனது முந்லதய
மேயர்/குடும்ே மேயருக்கு ேதிைாக…………………………….…………… என்ேலத எனது மேயர்/குடும்ே மேயோகப் ேயன்ேடுத்துபவன் மற்றும் அலதக்
மகாண்பட லகமயாப்ேமிடுபவன் என்ேலதத் மதரிவித்துமகாள்கிபேன்.

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…………………………………………………….

இனிபமல் எல்ைா ெந்தர்ப்ேங்களிலும் என்லனயும், எனது மலனவி, குழந்லதகள் மற்றும் ேணம்
மெலுத்துேவலேயும் அலடயாளப்ேடுத்த அலனவரும், குேிப்ோக உேவினர்களும், ண்ேர்களும்
………………………………………………………………………….………என்ே ஏற்றுக்மகாள்ளப்ேட்ட மேயர்/குடும்ே மேயலே அதற்பகற்ே ேயன்ேடுத்துமாறு
பகட்டுக்மகாள்கிபேன், பமலும் அதற்கான அங்கீ காேத்லதயும் வழங்குகிபேன். எனது முந்லதய மேயர் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்ேட்ட
மேயர்/குடும்ேமேயர் ……………………………………………………மற்றும்………………………………………………என்ேதற்கு ொட்ெியாக எனது
லகமயாப்ேம் மற்றும் முத்திலேலய இலணத்துள்பளன்,

ாள்………………………………..……….மாதம்…………………………………………………….

Signed sealed and delivered by the above name
ெீல் மற்றும் பமபை உள்ள மேயோல் வழங்கினாே

Former name/
Date/ பததி ……………………
In the presence of/முன்னிலையில்
Name/ மேயர் ………………………
Address/ முகவரி …………………….

முந்லதய மேயர்

……………………..

Name/ மேயர் …………………….
Address/ முகவரி ………………….

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 ெடிவத்தில் தொய்சமொழி ககசயொப்ெம்/செருவிரல் ரரகக இருப்ெின்:

மேரியவரும், _____________________________ வெிக்கும் ___________________________என்ேவரின் மகன் / மகளாகிய _______________________ என்கிே
ான், இந்தப் ேடிவத்தில் உள்ள உள்ளடக்கங்கள் _______________ மமாழியில் முழுவதுமாக எனக்கு விளக்கப்ேட்டது என்றும்,

ான் அலத

முழுவதுமாக புரிந்துமகாண்படன் எனவும் உறுதியளிக்கிபேன்.
(வாடிக்லகயாளர் லகமயாப்ேம்) ______________________________ ரததி ______________ சதொடர்பு எண் __________________

Instruction & Disclaimer: / வழிமுகறகள் & ககதுறப்பு:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
விவேங்கலள தமிழ்/ஆங்கிை மமாழியில் மட்டும் பூர்த்தி மெய்யவும்.

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
உள்ளடக்கத்லதப் புரிந்துமகாள்வதில் ஏபதனும் முேண்ோடு இருந்தால், ஆங்கிை ேதிப்லேப் ோர்க்கவும்.
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