
 

  

ONLINE VOTING SYSTEM 
Voter Registration Manual 

State Election Commission, Govt. of Gujarat 



Voter Registration Manual_V2.0  State Election Commission, Govt. of Gujarat 

1 
 

Contents 

1. Overview ............................................................................................................................................... 2 

2. Before Registration .............................................................................................................................. 3 

3. Registration .......................................................................................................................................... 5 

 

 

  



Voter Registration Manual_V2.0  State Election Commission, Govt. of Gujarat 

2 
 

1. Overview 
 This manual is intended for voter who wants to register him/herself as eVoter under the “Online 

voting system” of State Election Commission 

 This manual will give you an idea about requirement of basic software to use online voting 

system  

 This manual will give you an understanding of registration process 
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2. Before Registration 
Step 1: 

 English: Type http://www.onlinevotinggujarat.gov.in in the address bar, and press Enter. The 

Home page appears. 

 ગજુરાતી: એડ્રસેબારમાાાા  http://www.onlinevotinggujarat.gov. ટાઇપ કરો અન ે“Enter” બટન 

દબાવો, નીચે પ્રમાણેન   હોમ પેજ દેખાશે. 

Step 2: (If Applicable/ લાગ ુપડતુું હોય તો) 

   

Figure 1: Home Page 

English: To access the Online Voting System web Portal, your computer is required with following 

software installed. 

- JAVA 

- SHRUTI FONT 

ગજુરાતી: ઓનલાઇન વોટીંગ સસસ્ટમ વેબ પોટટલન ેવપરાશમા  લેતા પેહલા, તમારા કમ્પ્ય ટરમા  નીચ ે
બતાવેલ સોફ્ટવેર ઇન્સસ્ટોલ હોવા જરૂરી છે. 

- JAVA 

- SHRUTI FONT 

Click here to 

download Shruti 

Font / શ્રતુત ફોન્ટ 
ડાઉનલોડ કરવા માટે 
અહીં ક્લલક કરો 

Click here to download Java / જાવા 
ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લલક કરો 
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English: If above software are not available on your machine you may download from the online voting 

system portal and install in your computer 

ગજુરાતી: ઉપર બતાવેલ સોફ્ટવેર તમારા મશીન પર ઉપલબ્ધ ન હોય તો તમ ેઑનલાઇન વોટટિંગ તસસ્ટમ 
પોટટલ પરથી ડાઉનલોડ કરી અને તમારા કમ્પ્યટુર માું ઇન્સસ્ટોલ કરી શકો છો 

Step 3: 

 English: Click on “Voter Registration” link as displayed in red text and kindly refer the following 

screen   

 ગજુરાતી: લાલ અક્ષરમા લખેલ “Voter Registration” લલિંક પર ક્લલક કરો અન ેકૃપયા નીચેની દશાટવેલ 

સ્રીનનો સ દર્ટ લો. 
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3. Registration 
Step 1: 

 English: Click on “Voter Registration” link as displayed in red text and kindly refer the following 

screen. Voter must have active mobile number with him/her and that number must be in 

network while registration. 

 ગજુરાતી: લાલ અક્ષરમા લખેલ “Voter Registration” લલિંક પર ક્લલક કરો અન ેકૃપયા નીચેની દશાટવેલ 

સ્રીનનો સ દર્ટ લો. મતદાર પાસ ેસટિય મોબાઇલ નુંબર હોવો જ જોઈએ અને તે નોંધણી વખત ે
નેટવકટમા  હોવો જરૂરી છે. 

 

Figure 2: Home Page 

 

  

1. Click here for 

Registration / નોંધણી 
માટે અહીં ક્લલક કરો 
 



Voter Registration Manual_V2.0  State Election Commission, Govt. of Gujarat 

6 
 

Step 2: 

English: Following Screen (Figure 3) will provide you an idea of registration. Before selecting any of the 

option and proceeding further, voters are advised to read the instruction as written;  

Voter has to select any of the options from following two; 

1. With Voter ID card (EPIC) No. (Option 1) 

 For this option user has to ready with the Voter Number printed on his/her voter card 

2. Without Voter ID card (EPIC) No. (Option 2) 

ગજુરાતી: નીચેની સ્િીન(આકૃતત 3) તમન ેનોંધણી માટેની માહહતી આપશ.ે કોઇ તવકલ્પ પસુંદ કરતા પેહલા 
અને વધ ુપ્રટિયા કરતા પેહલા, મતદારોને સચૂના વાુંચવા માટે સલાહ આપવામાું આવે છે; 

મતદાર નીચેના બ ેતવકલ્પો માુંથી કોઈપણ એક પસુંદ કરવો; 

1. મતદાર કાડટ (EPIC) ન બર સાથ ે(તવકલ્પ 1) 

 આ તવકલ્પ માટે મતદારે પોતાનો મતદાર કાડટ પર મટુિત મતદાર સુંખ્યા સાથે તૈયાર 
રાખવો 

2. મતદાર કાડટ (EPIC) ન બર વગર (તવકલ્પ 2) 

 

Figure 3: Registration Options 

Select any one of the “Option” from the given 

choice and click on “Continue” button / આપલે 
તવકલ્પ માુંથી કોઇ એક પસુંદ કરો અને 
“Continue" બટન પર ક્લલક કરો 

Click here for further process 

/ વધ ુપ્રટિયા માટે અહીં ક્લલક 
કરો 
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Step 3/1: With Voter ID Card (EPIC) Number/ મતદાર નબંર (EPIC) સાથે 

English: Following Screen (Figure 4) will provide you an idea of filling registration form who has opted 

the “With Voter ID card (EPIC) No. (Option 1)”. 

- Enter your Voter ID (EPIC) No. printed on voter card and click on Search Detail button (Note: 

System will allow only those voter who are under the limit of Municipal Corporation for which 

election is going to be conduct) 

- System will populate the below details in non-editable form; 

o Surname 

o First Name 

o Middle Name 

o Residential Address 

- Voter has to enter email address and mobile number mandatorily. This will be used for further 

communication 

- Voter has to select any one of the option from the below given options; 

o By Laptop/Computer with facility of internet available at my residence (Note: eVoter 

will be allowed to cast his/her vote in OVS once registration is verified by official as per 

the process. He/She will not be allowed to vote in EVM, once his/her registration is 

approved) 

o By e-Polling Booth (Note: Voter must go to the e-Polling Booth for casting of vote if his 

registration is verified as per the process defined in law. He/She will not be allowed to 

cast his/her vote in EVM, once his/her registration is approved) 

- Select Yes or No option, if you want to receive any promotional SMS or email from State Election 

Commission 

- Enter the Characters listed in figure in the text box beside the figure. If you are unable to read 

click on  button and it will populate the new figure of character. Voter must have to enter 

the same character as available in figure else system will not Accept the form 

- Click on “Click Here” text displayed in red and read the rules, Click on check box. If user will not 

click the checkbox, system will not accept the form 

- Once all the details are filled, click on “I Accept” button for further processing. 

- System will send OTP on the entered mobile number and  populate the OTP Screen to enter the 

same 

- Once valid OTP is entered, user has to click on submit button 

- System will generate Registration ID and send intimation to email address and mobile number 

entered in form   

 

ગજુરાતી: નીચેની સ્િીન ( આકૃતત 4 ) તમને મતદાર ન બર (EPIC)સાથ ે(તવકલ્પ 1) પસ દ કયો હોઈ 
તેના માટેના નોંધણી ફોમટની માહહતી આપશ ે
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- મતદાર કાડટ પર મટુિત તમારા મતદાર (EPIC ) નુંબર દાખલ કરો અન ેSearch Detail બટન પર 
ક્લલક કરો (નોંધ : તસસ્ટમ જે મ્પયતુનતસપલ કોપોરેશનની ચ  ટણી થવાની છે અન ેતનેી મયાટદા હઠેળ 
જે મતદાર છે તનેે જ માત્ર પરવાનગી આપશ)ે 

 

- તસસ્ટમ નીચે પ્રમાણેની સવગત સ ધારી ના શકાય તેવા ફોમટમા  બતાવશ ે

o અટક 
o પ્રથમ નામ 
o મધ્ય નામ 
o રહણેાુંક સરનામુું 

- મતદારે ફરજજયાત ઇમેઇલ અને મોબાઇલ નુંબર દાખલ કરવા. આ વધ ુપ્રત્યયન માટે ઉપયોગમાું 
લેવામાું આવશ ે

- મતદાર નીચે આપેલ તવકલ્પો પૈકી કોઇ એક તવકલ્પ પસુંદ કરવાનો રેહશેે; 

o મારા તનવાસસ્થાને ઇન્ટરનેટ સતુવધા સાથે ઉપલબ્ધ લેપટોપ / કોમ્પ્યટુર દ્વારા (નોંધ: 
નોંધણીની ચકાસણી પ્રહરયા પરૂી કયાટ બાદ જ મતદાર OVS મા  મતદાન કરી શકશે. ચકાસણી 
થયેલ મતદાર ને EVM મા  વોટ કરી શકાશે નહહ.) 

o ઈ-પોલીંગ બ થ દ્વારા (નોંધ: નોંધણીની ચકાસણી પ્રહરયા પરૂી કયાટ બાદ મતદારે મતદાન કરવા 
માટે ઈ-પોલીંગ બ થ પર જવ   પડશ.ે ચકાસણી થયેલ મતદાર ને EVM મા  વોટ કરી શકાશે નહહ.) 

- તમે રાજ્ય ચ ૂુંટણી પુંચ તરફથી કોઈ પ્રમોશનલ એસએમએસ અથવા ઇમેઇલ પ્રા્ત કરવા માુંગો 
છો , તો હા અથવા ના કોઈ એક તવકલ્પ પસુંદ કરો 

- લચત્રમાું દશાટવેલ અક્ષરો બાજુના બોલસ દાખલ કરો. જો તમે વા ચી ન શકતા તો  બટન 
પર ક્લલક કરો. તસસ્ટમ મતદાર ફોમટ ત્યારે જ સ્વીકારશે જો લચત્રમા  દશાટવેલ અક્ષરો દાખલ 
કરેલ અક્ષર સાથ ેમળશ ે

- પ્રદતશિત લાલ લખાણ "Click Here"પર ક્લલક કરો અન ેતનયમો વાુંચી, ચેક બોલસ પર ક્લલક કરો. 
મતદાર ચકાસણી બોલસ ક્લલક નટહિં કરે, તો તસસ્ટમ ફોમટ સ્વીકારશ ેનહીં 

- તમામ તવગતો ર્રી દીધા બાદ, વધ ુપ્રટિયા માટે “I Accept” બટન પર ક્લલક કરો 
- તસસ્ટમ દાખલ કરેલ મોબાઇલ નુંબર પર OTP મોકલશે અને તે દાખલ કરવા માટે OTP સ્િીન 

બતાવશ ે

- એકવાર માન્ય OTP દાખલ કયાટ બાદ submit બટન પર ક્લલક કરો 
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- તસસ્ટમ નોંધણી ID બતાવશ ેઅને ફોમટમા  દાખલ કરેલ મોબાઇલ નુંબર અને ઇમઇેલ પર જાણ 
મોકલશ ે

 

 
Figure 4: With EPIC Registration Form 

 

  

Enter your Voter ID and Click on “Search Detail” Button / તમારા 
મતદાર ન બર દાખલ કરો અને "Search Detail" બટન પર ક્લલક કરો 

Select anyone of 

the option from 

the given 

option/ આપેલ 
તવકલ્પ મા થી 
કોઈ એક તવકલ્પ 
પસુંદ કરો 

Tick in check box for your agreement 

on the terms mentioned / ઉલ્લખેનીય 
શરતો પર તમારા કરાર માટે હટક કરો 

Click here for further process / વધ ુ
પ્રટિયા માટે અહીં ક્લલક કરો 

Enter your E-mail Address and Mobile 

Number / તમારો ઈ-મેલ એડ્રસે અને 
મોબાઇલ નુંબર દાખલ કરો 
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Step 3/2: Without Voter ID Card (EPIC) Number/ મતદાર નબંર (EPIC) વગર 

English: Following Screen (Figure 5) will provide you an idea of filling registration form who has opted 

the “Without Voter ID card (EPIC) No. (Option 2)”. 

- Enter below details in form; 

o Surname (Mandatory) 

o First Name (Mandatory) 

o Middle Name 

o Residential Address 

o Email Address (Mandatory) 

o Mobile Number (Mandatory) 

o Telephone Number 
o ISP Name 

o EPIC Number (Voter ID Number) 

o UIDNumber 
o Date of Birth or Age (As on 01/01/2015)  

 

- Voter has to enter email address and mobile number mandatorily. This will be used for further 

communication 

- Voter has to select any one of the option from the below given options; 

o By Laptop/Computer with facility of internet available at my residence (Note: eVoter 

will be allowed to cast his/her vote in OVS once registration is verified by official as per 

the process. He/She will not be allowed to vote in EVM, once his/her registration is 

approved) 

o By e-Polling Booth (Note: Voter must go to the e-Polling Booth for casting of vote if his 

registration is verified as per the process defined in law. He/She will not be allowed to 

cast his/her vote in EVM, once his/her registration is approved) 

- Select Yes or No option, if you want to receive any promotional SMS or email from State Election 

Commission 

- Enter the Characters listed in figure in the text box beside the figure. If you are unable to read 

click on  button and it will populate the new figure of character. Voter must have to enter 

the same character as available in figure else system will not Accept the form 

- Click on “Click Here” text displayed in red and read the rules, Click on check box. If user will not 

click the checkbox, system will not accept the form 

- Once all the details are filled, click on “I Accept” button for further processing. 

- System will send OTP on the entered mobile number and  populate the OTP Screen to enter the 

same 

- Once valid OTP is entered, user has to click on submit button 

- System will generate Registration ID and send intimation to email address and mobile number 

entered in form   

 



Voter Registration Manual_V2.0  State Election Commission, Govt. of Gujarat 

11 
 

ગજુરાતી: નીચેની સ્િીન ( આકૃતત 4 ) તમને મતદાર ન બર (EPIC)સાથ ે(તવકલ્પ 1) પસ દ કયો હોઈ 
તેના માટેના નોંધણી ફોમટની માહહતી આપશ ે

- મતદાર કાડટ પર મટુિત તમારા મતદાર (EPIC ) નુંબર દાખલ કરો અન ેSearch Detail બટન પર 
ક્લલક કરો (નોંધ : તસસ્ટમ જે મ્પયતુનતસપલ કોપોરેશનની ચ  ટણી થવાની છે અન ેતનેી મયાટદા હઠેળ 
જે મતદાર છે તનેે જ માત્ર પરવાનગી આપશ)ે 

- તસસ્ટમ નીચે પ્રમાણેની સવગત સ ધારી ના શકાય તેવા ફોમટમા  બતાવશ ે

o અટક (ફરજજયાત) 
o પ્રથમ નામ (ફરજજયાત) 
o મધ્ય નામ (ફરજજયાત) 
o રહણેાુંક સરનામુું (ફરજજયાત) 

o ઈ-મેઈલ   (ફરજજયાત) 

o મોબાઈલ ન બર (ફરજજયાત) 

o ટેલીફોન ન બર 

o આઈ.એસ.પી ન   નામ 

o મતદાર કાડટ ન બર 

o ય આઇડી ન બર 

o જન્સમ તારીખ અથવા ઉંમર (01/01/2015 સ ધી) (કોઈ એક ફરજજયાત) 

- મતદાર નીચે આપેલ તવકલ્પો પૈકી કોઇ એક તવકલ્પ પસુંદ કરવાનો રેહશેે; 

o મારા તનવાસસ્થાને ઇન્ટરનેટ સતુવધા સાથે ઉપલબ્ધ લેપટોપ / કોમ્પ્યટુર દ્વારા (નોંધ: 
નોંધણીની ચકાસણી પ્રહરયા પરૂી કયાટ બાદ જ મતદાર OVS મા  મતદાન કરી શકશે. ચકાસણી 
થયેલ મતદાર ને EVM મા  વોટ કરી શકાશે નહહ.) 

o ઈ-પોલીંગ બ થ દ્વારા (નોંધ: નોંધણીની ચકાસણી પ્રહરયા પરૂી કયાટ બાદ મતદારે મતદાન કરવા 
માટે ઈ-પોલીંગ બ થ પર જવ   પડશ.ે ચકાસણી થયેલ મતદાર ને EVM મા  વોટ કરી શકાશે નહહ.) 

- તમે રાજ્ય ચ ૂુંટણી પુંચ તરફથી કોઈ પ્રમોશનલ એસએમએસ અથવા ઇમેઇલ પ્રા્ત કરવા માુંગો 
છો , તો હા અથવા ના કોઈ એક તવકલ્પ પસુંદ કરો 

- લચત્રમાું દશાટવેલ અક્ષરો બાજુના બોલસ દાખલ કરો. જો તમે વા ચી ન શકતા તો  બટન 
પર ક્લલક કરો. તસસ્ટમ મતદાર ફોમટ ત્યારે જ સ્વીકારશે જો લચત્રમા  દશાટવેલ અક્ષરો દાખલ 
કરેલ અક્ષર સાથ ેમળશ ે

- પ્રદતશિત લાલ લખાણ "Click Here"પર ક્લલક કરો અન ેતનયમો વાુંચી, ચેક બોલસ પર ક્લલક કરો. 
મતદાર ચકાસણી બોલસ ક્લલક નટહિં કરે, તો તસસ્ટમ ફોમટ સ્વીકારશ ેનહીં 
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- તમામ તવગતો ર્રી દીધા બાદ, વધ ુપ્રટિયા માટે “I Accept” બટન પર ક્લલક કરો 
- તસસ્ટમ દાખલ કરેલ મોબાઇલ નુંબર પર OTP મોકલશે અને તે દાખલ કરવા માટે OTP સ્િીન 

બતાવશ ે

- એકવાર માન્ય OTP દાખલ કયાટ બાદ submit બટન પર ક્લલક કરો 
- તસસ્ટમ નોંધણી ID બતાવશ ેઅને ફોમટમા  દાખલ કરેલ મોબાઇલ નુંબર અને ઇમઇેલ પર સ દેશો 

મોકલશ ે
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Figure 5: Without EPIC Registration Form 

 

 

 

Select 

anyone of 

the option 

from the 

given 

option/ 

આપેલ 
તવકલ્પમા  
થી કોઈ 
એક તવકલ્પ 
પસુંદ કરો 

Click here for further process / વધ ુ
પ્રટિયા માટે અહીં ક્લલક કરો 

Tick in check box for your agreement 

on the terms mentioned / ઉલ્લખેનીય 
શરતો પર તમારા કરાર માટે હટક કરો 
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Step 4: Registration Confirmation 

English: Following Screen (Figure 5) will be populated on successful registration. This Registration 

number will be communicated to voter on registered mobile and email address  

Gujarati: સફળ નોંધણી થઇ ગયા બાદ નીચે દશાટવેલ સ્રીન ( આકૃસત 5 ) બતાવશ.ે આ નોંધણી રમા ક 
નોંધાવેલ મોબાઈલ અન ેઈ-મેલ પર મતદાર ને મળશ.ે  

 

Figure 6: Without EPIC Registration For 

 

 


