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 આ પવઠ્યપસુ્તક ડૉ. બવબવસવહબે આંબેડકર ઓપન યધુનર્ધસિટીનવ ઉપક્રમે ધર્દ્યવથીિી સ્ર્અધ્યન હતેથુી; 
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સવમગ્રીન કઈપણ સ્ર્રૂપમવાં િાંિવિવરી ઉપયગ કરતવાં પહેવાં ડૉ. બવબવસવહબે આંબેડકર ઓપન યધુનર્ધસિટીની 
ેક્ષખત પરર્વનગી ેર્વની રહિેે.  
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