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Open www.competition.spellwellindia.com 
 

ઉપર આપેલ વેબસાઇટ ખોલો 
 

   
  

Click on this plus sign 

ત્યારબાદ પ્રથમ પ્લસ સાઇન પર ક્લીક કરો 
 

http://www.competition.spellwellindia.com/
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Fill up the registration form 

રજીસ્ટટરેશન ફોમમમાાં સાંપરુ્મ વવગત ઉમેરો 
 

  
 

 

Press after filling proper 
information 

ફોમમ ભયામ બાદ સબમીટ બટન 

પર ક્લીક કરો 
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Email Verification 

  
ફોમમ સબમીટ કરશો ત્યારબાદ આપને આપના “ઇ-મેઇલ પર 

કન્ફરમેશન લી ાંક” મળશે. 
 

ઈમેઇલ મા આવેલ લી ાંક પર ક્લીક કરી આપનુાં ઇમેઇલ કન્ફરમ કરવાનુ 

રહેશે. 
 

જો આપને ઇમેઇલ મળ્યો ન હોય તો આપ જાંક અથવા સ્ટપામ ફોલ્ડરમાાં 

ઇમેઇલ ચેક કરી ત્યાથી મુવ ટુ ઇનબોક્સ કરવાથી મેઇલ બોક્ષ માાં 

કન્ફરમેશન લી ાંક દેખાતી થશે. 

You may have received e-mail confirmation link by e-mail. 
 
Click on the link that you received by email to get your email 
verified by Spell Well India. 
 
After If you don’t see an email from Spell Well India, check for 
it in your junk / spam email folder. Move it to mail box and 
then you will see the link inside the mail to confirm your 
email account.   
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Use the same email address 
and password which you 

have entered while filling the 
form. 

 

એકાઉન્ટ ખોલતા સમયે જ ે

ઇમેઇલ અને પાસવડમ લખ્યા 

હોય તે અહી લખવા 
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After login you will see the following screen 

આપ લોગઇન થશો ત્યારબાદ નીચે મજુબની સ્ટરીન જોઇ શકશો 
 

 
  

Click Upcoming Competition 
shortcut or  

Click on the three small lines 
on the top to check your trial 

competition 
 

Upcoming Competition  

પર ક્લીક કરો અથવા ઉપર 

આપેલ ત્રર્ લાઇન પર ક્લીક 

કરી ટર ાયલ કોમ્પીટીશન માાં ભાગ 

લો  
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You will see the following screen 

આપને નીચે મજુબની સ્ટરીન જોવા મળશ ે
 

 
  

You can enrol by clicking 
enrol button. 

 
Here in this screen it is 

showing ‘Retry’ because this 
account has already 

attempted the competition. 
 

તમને ત્યાાં Enrol બટન જોવા 

મળશે તેમા ક્લીક કરો 

(અહી રી-ટર ાય બતાવી રહ્યુ છે 

કારર્કે આ એકાઉન્ટમાાં એક 

વખત ટર ાયલ થઇ ચકુ્ય ુછે.) 
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You will see the following screen 

આપને નીચે મજુબની સ્ટરીન જોવા મળશ ે

 
 

 
  

Before you attend the 
competition you must check 

out all the notices. 
 

This will give you brief idea 
about competition & related 

stuff. 
 

આપ કોઇ પર્ કોમ્પીટીશન ને 

શરૂ કરો તે પહેલા દરકે નોટીસ 

વાાંચવી જરૂરી છે. 

તેના દ્વારા આપને સ્ટપર્ામ 

અાંગેની જરૂરી જાર્કારી 

મળશ ે
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To check your result click on 
Completed Competition 

 
 આપનુ રીઝલ્ટ જોવા માટે 

Completed Competition 

પર ક્લીક કરો 
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