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૩.૩ વૈય તક તફાવતો માટ જવાબદાર પ રબળો 

૩.૪ વૈય તક તફાવતો માટ ુ ંમાગદશન અને શૈ ણક જ રયાતો 

એકમ : ૪ અપવાદ પ બાળક અને બાળકોની વાતિનક સમ યાઓ 
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