
आनदं ठा�र
1)�ा�कत� घट�फो�टत अस�यास अ�नौकरण �व�कड�की
�पतर�कड�? कत� व परुो�हत ऋ���द आ�त.
2)�ा�कत� व णाला बसणाऱ�या �ा�मणा�न कोण�या र�गा�
व� �सा�?
3)धोतर की सोवळ��सा�??
�ा�क�य�ची आई िजवतं अस�यास महालयात �याला
�पतामही व ��पतामही य�ना उ��शनू �पडंदान करता �ईल
का??
सयुोग पा��
घट�फोट कायद�याला मा�य अ�ल तर धम�शा�ाला नाही
सबब तो सप�नीकच मानला जातो �नरथ�क ��न वाटतो
�पतर�कड�च करा� अ�नौकरण अ� मला वाट�
फ�त �वधरुा� बाबतीतच �व�कड�अ�नौकरण करा� अ�य
�वचार करणचेी आव�यकता वाटत नाही।�पताम�ह बाबतीत
यजमानाची ई�छा हा �वषय अ�ल तर चौकशी न क�रता
आपण यजमाना�या ई�� �माण केम�करा पण शा�ाधार
�हणनू क� नका
आनदं ठा�र



सयुोगजी कत� अ�ववा�हत अ�ल तर अ�नौकरण �व�कड�
करा� ना??
वभैव �लकण�

मतृभाय��य.. चा अथ�, भाय� मतृ आ� �याची, �या�..(त��त
�ा� �व�ध म��) (अ�क प�नी असताना, एक भाय� मतृ
अ�ल, अ�य प�नी िजवतं असतील �या�ळी �पत�ृव�ह��
अ�नौकरण करण)े
आिण
अप�नीक�य �हण� �याची (एकही) प�नी िजवतं तो,�या�
(त��त �ा� �व�ध म��) �व�व�ह�� अ�नौकरण करा�..

(वर सयुोगज�नी �याच अथ�� उ�तर �द� आ�)
आनदं ठा�र

ग�ुजी घट�फो�टत सबधंी �वषय समजला व पटला. पण
कत�अ�ववा�हत अ�ल तर काय करा�? हा माझा ��न आ�



वभैव �लकण�

�थम द��वजक� चा अथ�.. �व�थानी २
�व� असतानाही, (दोघ��या हातावर आ��त न �ता फ�त
एकाच) �थम �थानीय �व� ह�� आ��त द�यावी..
वर�या ��ज मधील श�द ��ज �ड करताना पसु� ��..
तोच ��ज ���त क�न पाठवतो..

मतृभाय��य.. चा अथ�, भाय� मतृ आ� �याची, �या�..(त��त
�ा� �व�ध म��) (अ�क प�नी असताना, एक भाय� मतृ
अ�ल, अ�य प�नी िजवतं असतील �या�ळी �पत�ृव�ह��
अ�नौकरण करण)े
आिण
अप�नीक�य �हण� �याची (एकही) प�नी िजवतं नाही तो,
�या� (त��त �ा� �व�ध म��) �व�व�ह�� अ�नौकरण
करा�..



(वर सयुोगज�नी �याच अथ�� उ�तर �द� आ�)

आनदं ठा�र

वभैवजी आपणाला एक�ह प�नी िजवतं नाही तो अप�नीक अ�
�हणाय� आ� का??
ओ�
अप�नीक �हण� अ�ववा�हत असा अथ�होत नाही ना??

वभैव �लकण�
आनदंजी .. यो�य ��न व �या� उ�तर िमळवनू शकंा �नरसन
हो�यासाठी� �य�न अिभनदंनीय व आ�हालाही अनकुरणीय..

त�ुही �वचार��या ��नामळु�अ�क �व��� आपसकूच
शकंा�नरसन झा� अ�ल..

कारण �योग �थंात �याचा उ��ख नाही.. �यामळु�अ�क�ना



मा�हतीच नाही �क �व�व�ह�� अ�नौकरण अस�..

वौभव �लकण�

अप�नीक �हण� अ�ववा�हत असा अथ�होत नाही ना??

होतो.. पण ��मचाय�� ही �व�व�ह�� अ�नौकरण क� न�
अ� शा� अस�या�.. अ�ववा�हता� �व�व�ह�� अ�नौकरण
क� न� �हणनू, "मतृभाय� अस�ला अप�नीक"

असा इ� अथ�होतो..


