
Specimen Affidavit for Change of name due to personal reason 

వ్యక్తిగత క్ారణం రతీ్యయ పేరు మారుు క్ోసం నమూనయ అఫడిెవిట్ 

 

(On stamp paper and should be sworn before a Magistrate/Notary) 

(స్ట ాంప్ పేపర్ ప ై ఉాండాలి మరియు మేజిసే్టట టేు/నోటరీ సమక్షాంలో పరమాణపూర్వకాంగ్ సమరిపాంచాలి) 

 

 

 

By this deed, I the undersigned…………….………………………………………………………………(new name) previously 

called…………………………………………….………….old name), doing……………………....(give profession or vocation) and 

resident of …….…………………………………………….……………………………………………………………….. (address)   

….……………………………………….……………………………………….………………solemnly    declare:− 

ఈ దస్ా వేజు ద్ావర్, ది్గువ సాంతకాం చేసి్టన ...................……………………………………………………………(కొతా పేర్ు) అను నేను 
ననుు ఇాంతకుముాందు .............................................................................................................. (ప్త పేర్ు) అనే పేర్ుతో పిలిచేవ్ర్ని, 

........................................................................................................................ (వృతా్త లేద్ా ఉద్యోగాం పేరకొనాండ)ి చేసుా నాునని మరియు 

................................................ (చిర్ునామా)లో నివసి్టసుా నాునని విదుోకాాంగ్ తెలియజేసతా  క్రాంద్ి విషయాలు పరకటిసుా నాును:− 

 

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………………………………………. 

 నేను మరియు నా భార్ో, పిలల లు మరియు ఇాందులో పేరకొనని నా కుటుాంబసభ్ుోల కోసాం మరియు మా అాందరి తర్పున నా మునుపటి 

పేర్ు/ఇాంటి పేర్ు................................. వినియోగ్నిు పూరిాగ్ మానుకుాంటాము/ఆపివేస్ా ము మరియు వది్లిప డతాము అలాగే ఆ పేర్ు 

బదులుగ్ నేను ఇాందుమూలముగ్ ఈ రోజు నుాండి పేర్ు/ఇాంటి పేర్ు.............……………………………………ను ప టుట కుాంటునాును, 

అాందువలల నేను మరియు నా భార్ో, పిలలలు మరియు ఇాందులో పేరకొనని కుటుాంబసభ్ుోలు ఇపపటి నుాండ ినా మునుపటి పేర్ు/ఇాంటి 

పేర్ుతో క్కుాండా ఇపుపడు ప టుట కును పేర్ు అయిన ...............................................తో పిలువబడతాము, గురిాాంచబడతాము మరియు 
వరీీకరిాంచబడతాము 

 

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. 

 నా ఈ నిర్ా ర్ణను తెలియజేయడాం కోసాం, నేను అనిు సమయాలోల  ఇకమీదట అనిు నివేది్కలు, దస్ా వేజులు మరియు ఒపపాంద్ాలోల  

మరియు అనిు క్ర్ోలు, వోవహార్లు మరియు లావ్దే్వీలోల , వోక్ాగతాంగ్ అలాగే అనిు సాందర్ాలోల  నా మునుపటి పేర్ు/ఇాంట ి పేర్ు 

స్ా నాంలో ద్ానిక్ పరతాోమాుయాంగ్ .............................................................……………ని నా పేర్ు/ఇాంట ి పేర్ుగ్ ఉపయోగిస్ా ను 
మరియు సాంతకాం చేస్ా ను. 

 

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……………………………………………………. 

  

  



 ఇకమీదట అనిు సమయాలోల  ననుు, నా భార్ోను, పిలలలను, ఇాందులో పేరకొనని నా కుటుాంబసభ్ుోలను ఆ పరక్ర్ాం మార్ుుకును 

పేర్ు/ఇాంటి పేర్ు …………………………………………….……………………………………….………తో గురిాాంచడానిక్ మరియు 
పిలువడానిక్ స్ధార్ణ వోకుా లాందరికీ మరియు బాంధువులకు మరియు పరతేోకాంగ్ సే్టుహితులకు నేను సపషటాంగ్ అధిక్ర్ాం అాంద్ిసుా నాును 
మరియు అలా పిలువమని వ్రిని అభ్ోరిాసుా నాును. 
 

 

 

 

Signed sealed and delivered by the above name  

ఎగువ పేరకొను పేర్ుతో సాంతకాం చేయబడిాంది్, సీ్టలు వేయబడిాంది్ మరియు 
బటావడా చేయబడిాంది్ 

Former name/ మునుపటి పేర్ు ……………………… 

Date/ తేదీ్ …………………… 

In the presence of/ పరతోక్ష స్క్షులు 
Name/ పేర్ు ……………………… Name/ పేర్ు ……………………. 

Address/ చిర్ునామా ……………… Address/ చిర్ునామా …………… 

 

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 సంతకం చేసి ఉంటే/వేలిముద్ర వేసి ఉంటే: 
 

____________________________________ గ్రి కుమార్ుడు / కుమారతా అయిన, _______________________ చిర్ునామాలో నివసి్టసుా ను 

_____________________________ అను నేను ఇాందుమూలముగ్ ______________________ భాషలో నాకు ఈ ఫ్ర్మ్ లోని విషయాలు 

సాంపూర్ణాంగ్ వివరిాంచబడాా యని మరియు వ్టిని నేను అరా్ాం చేసుకునాునని నిర్ా రిసుా నాును.  

 

(వినియోగద్ార్ు సాంతకాం) _______________  తే్దీ ______________ సంప్రద ంప్ు నం. __________________ 

Instruction & Disclaimer: / సూచన & నిరాకరణ: 

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

   దయచేసి్ట వివర్లను తెలుగు/ఆాంగలాంలో మాతరమే పూరిాంచాండి. 

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

  ఇాందులోని అాంశ్ల భాష్ాంతరీకర్ణలో ఏవ ైనా వ ైర్ుధాోలు ఉాంటే, ఆాంగల ప్ఠ్ోాంతర్ాం పరిగణనలోక్ తీసుకోబడుతుాంద్ి. 
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