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Form Registration Instructions For DELED 1 , DELED 2  Exam 
 

 રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા ર્ી.એલ.એર્. પરીક્ષા ૨૦૧૮ ની ઓનલાઇન અરજી તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૭ (બપોરના ૧૪.૦૦) 
થી તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૭ (સાાંજના ૧૬.૦૦ કલાક) દરમ્યાન ભરી શકાશે.  

 

 સમગ્ર ફોમડ અંગે્રજીમાાં ભરવાન ાં રહશેે. 

 અરજીફોર્મ ઉરે્દવારે ચોકસાઇ પવૂમક ભરવાન ાં રહશેે.ઉરે્દવાર  ન ાં નાર્ ,અટક ,જન્ર્તારીખ ,જાતત,પરીક્ષાના તવષયો કે 

અન્ય કોઇપણ બાબતે પાછળથી રાજય પરીક્ષા બોર્મ તરફથી કોઇપણ સ ધારો કરી આપવાર્ાાં આવશે નહી,જેની ખાસ 

નોંધ લેવી. 

 સૌ પ્રથમ www.sebexam.org પર જવ ાં. 

 ‘Apply online ‘ ઉપરClick કરવ ાં. 

 Application Form   માાં * નનશાની વાળી માહહતી ફરજીયાત ભરવાની રહશેે. 

 ત્યારબાદ જે પરીક્ષાન ાં આવેદનપત્ર ભરવાન ાં હોય તેના પર Apply Now પર Click  કરવ ાં 

 Personal Information of the Candidate ની નવગતો ભરવી.  

 College Detail Of The Candidate ની નવગતો ભરવા કોલેજની પ્રોફાઈલ ભયાડ બાદ જનરેટ થયેલ સાત આંકર્ાના 

નાંબરનો ઉપયોગ કરવો  

 Exam Detail Of The Candidate માટે જરૂરી નવગતો અને માત્ર પરીક્ષાના નવષયોની જ પસાંદગી કરવી. 

 ત્યારબાદ સબમીટ કરવાથી નવદ્યાથીનો Application Number જનરેટ થશે.  

 નવદ્યાથીનો ફોટો અને નસગ્નેચર અપલોર્ કરવા માટે Application Number અને જન્મ તારીખનો ઉપયોગ કરવાનો રહશેે.   

 D.EL.ED –II ના નવદ્યાથીઓએ એનપ્રલ-૨૦૧૭ માાં આપેલી પરીક્ષા D.EL.ED -I નો બેઠક નાંબર એર્ કરવાથી આપન ાં 

ફોમડ આપો આપ સ્ક્રિન પર દેખાશે જેને ચકાસીને આગળની નવગતો ભરવી . 

 REPEATER (પ નરાવનતિત)  નવદ્યાથીના મ ક્તતના નવષયો ની પરેૂપરૂી ચકાસણી કરી જે નવષયની પરીક્ષા આપવાની હોય 

તે નવષય આગળ દશાડવેલ બોતસ  પર Click   કરવાન ાં રહશેે 
 D.EL.ED - I ના ATKT નવદ્યાથીઓએ બાંને વષડની પરીક્ષા માટે અલગ અલગ ફોમડ ભરવાના રહશેે. પરાંત   સૌપ્રથમ 

D.EL.ED – I માાં ATKT ના નવષયની પરેૂ પરૂી ચકાસણી કરી તે જ નવષયન  ફોમડ ભરવ  જેથી D.EL.ED – I નો જે 

કન્ફમેશન નાંબર જનરેટ થયેલ હોય તેના દ્વારા જ D.EL.ED –II રેગ્ય લરન  ફોમડ ભરી શકાશે.   

 જો અહહ અરજીમાાં સ ધારો કરવાનો જણાય તો Edit Application  ઉપર Click કરીને સ ધારો કરી લેવો. 

  એકવાર અરજી Confirm કયાડ પહલેાાં કોઇ પણ પ્રકારનો સ ધારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાંત   અરજી Confirm થઇ ગયા 

બાદ અરજીમાાં કોઇપણ જાતનો સ ધારો કરી શકાશે નહી. 

http://www.sebexam.org/
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 હવે Print Application & Fee Challan પર Click કરવ ાં. અહીં તમારો Confirmation Number Type કરો અને તમારી 

Birth Date Type કરો. ત્યારબાદ Submit પર Click કરો. ફી ના ચલણની રલીપ ગ જરાતની કોઇપણ કોમ્્ય ટરાઇઝ 

ભારતીય પોરટ ઑફીસની શાખામાાં તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૭ થી ૧૨/૧૨/૨૦૧૭ સ ધીમાાં ફી રોકર્ થી જમા કરાવવાની રહશેે. 


