
Specimen Joint Affidavit for Change of name of woman due to Marriage 

వివాహం కారణంగా స్్తర ీ పేరు మారుు కోసం ఉమమడి అఫిడెవిట్ నమూనా 
 

We / మేము l. ........................................................ (Maiden name of wife) (భార్య పుట్టింట్ పేర్ు) 
2........................................................................ (Name of husband) (భర్త పేర్ు) 
 

Solemnly declare and affirm as under: 

విద్యయక్తింగా క్రింది విషయాలనయ తెలియజేస్యత న్నాము మరియు నిరాా రిస్యత న్నాము: 
 

1. That we are married under........................ Marriage Act/Rights/Customs and are living together as married couple since................. 

(date of marriage) 

మాక్ు........................వివాహ చటటిం/హక్ుులు/ఆచనరాల పరకార్ిం వివాహమ  ింది మరియు మేము .................(వివాహిం జరిగిన తేదీ) నయిండ ి
వివాహిత జింటగా క్లిస ిజీవిస్యత న్నాము 
 

 

2. That.......................................... (Maiden name of wife) would henceforth be known as ........................................... 

………………………..(Name of wife after marriage) by virtue of our marriage. 

మా వివాహ ధర్మిం పరకార్ిం .......................................... (భార్య పుట్టింట్ పేర్ు) ఇక్ మీద్ట ...............................................(వివాహిం తరాాత 
భార్య పేర్ు)గా పిలువబడతనర్ు. 
 

 

3. That our joint photograph is affixed below./ మేమిద్దర్ిం క్లిసి ఉనా ఫో టోనయ దిగువ అింట్ించనము. 
 

 

 

 

Date / తేదీ:       Signature of Deponent/ వాింగమమలక్ర్త స్ింతక్ిం 

 

l................................................... 

 

2.................................................. 

 

 

Note: / గమనిక: 

 

1. This affidavit should be sworn before a Magistrate / ఈ అఫిడెవిట్ ను మేజిసే్తర ేటు సమక్షంలో ప్రమాణప్ూరవకంగా సమర్ుంచాలి 

 

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). 

ఇద్దరు జంటగా తీయంచుకునన ఫో టోను అఫిడెవిట్ ప్త్రంలో దిగువ ఎడమవ ైప్ున అంట ంచాలి మర్యు మేజిసే్తర ేటు అత్ని/ఆమె సంత్కం చేసి్త, 

రబ్బరు సార ంప్ు (సగభాగం ఫో టోప ై మర్యు మిగ్లిన సగభాగం అఫిడెవిట్ ప )ై వేయడం దావరా దానిన ధృవీకర్ంచాలి. 

 

 



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. _______________ 

 

ధృవీకరణ, ఈ ఫారమ్ లో పరా ంతీయ భాషలో సంత్కం చేసి్త ఉంటే/వేలిముద్ర వేసి్త ఉంటే: 
 

____________________________________ గారి క్ుమార్ుడు / క్ుమారతత అయిన, _______________________ చిర్ున్నమాలో నివసిస్యత నా 
____________________________________ అనయ నే్నయ ఇింద్యమమలముగా _______________ భాషలో న్నక్ు ఈ ఫార్మ్ లోని విషయాలు 
స్ింపూర్ణింగా వివరిించబడనా యని మరియు వాట్ని నే్నయ అర్థిం చేస్యక్ున్నానని నిరాా రిస్యత న్నానయ.  
 

 

 

(వినియోగదనర్ు స్ింతక్ిం) ______________________________  తేదీ ______________ సంప్రదింప్ు నం. ______________ 

 

 

 

Instruction & Disclaimer:/ సూచన & నిరాకరణ: 

 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only. 

  ద్యచేసి వివరాలనయ తెలుగు/ఆింగలింలో మాతరమే పూరిించిండి. 

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

  ఇింద్యలోని అింశాల భాషాింతరీక్ర్ణలో ఏవ ైన్న వ ైర్ుధ్నయలు ఉింటే, ఆింగల పాఠాయింతర్ిం పరిగణనలోక్ తీస్యకోబడుత ింది. 
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