
 

Voluntary Disclosure Scheme for registered players who have manipulated the age documents 

To counter the menace of age fraud of cricketers participating in the age-group tournaments, BCCI has 

announced a Voluntary Disclosure Scheme for players registered with BCCI in the previous years while 

playing age-group BCCI tournaments. This scheme is as follows:- 

Voluntary Disclosure Scheme    

1. The scheme applies only for players who have manipulated their date of birth by submitting 

fake/tampered documents in the past to participate in age group tournaments.   

2. Under this scheme, such players can voluntarily declare that they have manipulated their date of birth 

by submitting fake/tampered documents in the past and disclose their actual date of birth (DoB). 

3. For this purpose, the players have to submit a signed letter/email revealing their actual DoB with 

supporting documents to BCCI Age Verification Department (age.verification@bcci.tv) with copy 

marked to KCA (0ffice@keralacricket.in) latest by 15th September 2020. 

4. No action will be initiated against such players who make the voluntary disclosure of age under this 

scheme, and will be allowed to participate in the appropriate age group level. 

Note: If registered players do not submit the disclosure under the above scheme and are later found by 

BCCI to have submitted fake/tampered documents, they will be banned for 2 years and after completion of 

suspension will not be able to participate in age group tournaments organized by BCCI as well as affiliated 

state associations.  

This would be a one-time opportunity for those players (if any) who have submitted such manipulated 

documents. 
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ബിസിസിഐ യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത  താരങ്ങൾക്്ക പ്രായ രരഖകകളിചെ 

കൃപ്തിമം സംബന്ധിച്ചുള്ള  സവയം  ചെളിചെടുത്തൽ രദ്ധതി 

 

പ്രായരരിധി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള  ടൂർണപ്പെന്റുകളിൽ രപ്പെടുക്കുന്ന 

പ്കിക്കറ്റ് കളിക്കാരുപ്പട പ്രായ തട്ടിെിപ്പന നനരിടാൻ, കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ 

ബിസിസിഐയിൽ രജിസ്റ്റർ പ്പെയ്തിട്ടുള്ള കളിക്കാർക്കായി ബിസിസിഐ ഒരു 

സവയം പ്പവളിപ്പെടുത്തൽ രദ്ധതി പ്രഖ്യാരിച്ചു. ഈ രദ്ധതി താപ്പഴ 

രറയുംപ്രകാരൊണ്: - 

 

സവയം പ്പവളിപ്പെടുത്തൽ രദ്ധതി 

 

1. പ്രായരരിധി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള  ടൂർണപ്പെന്റുകളിൽ 

രപ്പെടുക്കുന്നതിനായി, ജനനത്തീയതി സംബന്ധൊയി വയാജ / കൃപ്തിെ 

നരഖ്കൾ െുൻകാലങ്ങളിൽ സെർെിച്ച കളിക്കാർക്ക് ൊപ്തനെ ഈ രദ്ധതി 

ബാധകൊകൂ. 

2. ഈ സ്കീെിൽ, പ്രസ്തുത  കളിക്കാർക്ക്,  െുൻകാലങ്ങളിൽ വയാജ / 

കൃപ്തിെതവ നരഖ്കൾ സെർെിച്്ച തങ്ങളുപ്പട ജനനത്തീയതി 

തിരുത്തിയതായി സവനെധയാ പ്രഖ്യാരിക്കാനും, അവരുപ്പട യഥാർത്ഥ 

ജനനത്തീയതി പ്പവളിപ്പെടുത്താനും കഴിയും. 

3.  ഇതിനായി, കളിക്കാർ അവരുപ്പട യഥാർത്ഥ ജനനത്തീയതി 

പ്പവളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒെിട്ട കത്്ത / ഇപ്പെയിൽ അനുബന്ധ നരഖ്കൾ 

സഹിതം ബിസിസിഐ പ്രായ രരിന ാധനാ വകുെിന്  age.verification@bcci.tv 

എന്ന ഇപ്പെയിൽ വിലാസത്തിൽ 15 പ്പസര്റ്റംബർ 2020 ന് െുൻരായി 

സെർെിക്കണം. ഇതിന്പ്പറ ഒരു നകാെി office@keralacricket.in എന്ന ഇപ്പെയിൽ 

വിലാസത്തിലും അയയ്ക്കണം. 

4. ഈ സ്കീെിന് കീഴിൽ പ്രായം സവനെധയാ പ്പവളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസത്ുത 

കളിക്കാർപ്പക്കതിപ്പര ഒരു  ിക്ഷണ നടരടിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 

ഒെം ഉെിതൊയ പ്രായരരിധിയിൽ രപ്പെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും 

പ്പെയ്ും. 

കുറിെ്: നെൽെറഞ്ഞ വിവരണത്തിന്പ്പറ രരിധിയിൽ വരുന്ന രജിസ്റ്റർ പ്പെയ്ത 

കളിക്കാർ െുകളിലുള്ള സ്കീെിന് കീഴിൽ പ്പവളിപ്പെടുത്തൽ 

സെർെിക്കാതിരിക്കുകയും,  രിന്നീട് വയാജ / കൃപ്തിെ നരഖ്കൾ 

സെർെിച്ചിട്ടുള്ളതായി കപ്പണ്ടത്തുകയും പ്പെയ്താൽ, പ്രസ്തു ത കളിക്കാപ്പര 2 

വർഷനത്തക്ക് വിലക്കും, വിലക്കിനു ന ഷവും  ബിസിസിഐനയാ  അനുബന്ധ 

സംസ്ഥാന അനസാസിനയഷനുകനളാ സംഘടിെിക്കുന്ന പ്രായരരിധി 

അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ടൂർണപ്പെന്റുകളിൽ രപ്പെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. 

വയാജ/ കൃപ്തിെ നരഖ്കൾ സെർെിച്ച കളിക്കാർക്ക് അത് രരിഹരിക്കാനുള്ള 

അവസാന അവസരൊയിരിക്കും.   


