
AALLLL  IINNDDIIAA  BBSSNNLL  WWOORRKKIINNGG  WWOOMMEENN’’SS  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  
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DDaaddaa  GGhhoosshh  BBhhaawwaann,,  22115511//11,,  NNeeww  PPaatteell  NNaaggaarr,,  OOpppp..  SShhaaddiippuurr  BBuuss  DDeeppoott..,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000088  
  

BBSSNNLL  WWWWCCCC//  22002233//  CCiirrccuullaarr  nnoo..11                                                                DDaattee::  2233..0011..22002233  
  
  

SSeexxuuaall  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  wwoommeenn  wwrreessttlleerrss  
  --  OOrrggaanniissee  pprrootteesstt  lluunncchh  hhoouurr  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  oonn  2277..0011..22002233,,  

ddeemmaannddiinngg  aaccttiioonn  oonn  tthhee  ccuullpprriittss..  
  
SSoommee  ooff  IInnddiiaa’’ss  bbeesstt  kknnoowwnn  wwrreessttlleerrss,,  ssuucchh  aass  CCoommmmoonnwweeaalltthh  GGaammeess  mmeeddaalllliisstt  VViinneesshh  PPhhooggaatt  aanndd  
OOllyymmppiicc  mmeeddaalllliissttss  BBaajjrraanngg  PPuunniiaa  aanndd  SSaakksshhii  MMaalliikk  aanndd  nneeaarrllyy  220000  ootthheerr  wwrreessttlleerrss  aarree  ddeemmaannddiinngg  aaccttiioonn  
aaggaaiinnsstt  tthhee  WWrreessttlliinngg  FFeeddeerraattiioonn  ooff  IInnddiiaa  ((WWFFII))  pprreessiiddeenntt  BBrriijj  BBhhuusshhaann  SShhaarraann  SSiinngghh  aanndd  sseevveerraall  ootthheerr  
ccooaacchheess  ffoorr  sseexxuuaall  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  yyoouunngg  wwoommeenn  aatthhlleetteess  aatt  ccaammppss..  TThheeyy  hhaavvee  eevveenn  ssaatt  oonn  aa  ddhhaarrnnaa  aatt  
DDeellhhii’’ss  JJaannttaarr  MMaannttaarr..  TThhee  aatthhlleetteess  wwhhoo  hhaavvee  rraaiisseedd  tthhee  cchhaarrggeess  ooff  sseexxuuaall  eexxppllooiittaattiioonn  hhaavvee  hhiigghh  
ccrreeddiibbiilliittyy..  
    
VViinneesshh  PPhhooggaatt  hhaass  ssaaiidd  tthhaatt,,  aabboouutt  1100  ttoo  2200  ggiirrllss  sshhee  kknneeww  hhaavvee  bbeeeenn  sseexxuuaallllyy  eexxppllooiitteedd  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  
CCaammpp  oovveerr  tthhee  ppaasstt  1100  yyeeaarrss,,  bbuutt  tthheeyy  aarree  vveerryy  aaffrraaiidd  ttoo  ffiigghhtt  bbaacckk  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  nnoott  ppoowweerrffuull..  TThhiiss  
iiss  aa  nnaattiioonnaall  sshhaammee  aanndd  aaccttiioonn  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ttaakkeenn  bbyy  tthhiiss  ttiimmee,,  aaggaaiinnsstt  tthhee  ccuullpprriittss..  TThhee  wwrreessttlleerrss  
ccllaaiimm  tthhaatt,,  eevviiddeenncceess  aarree  tthheerree  ffoorr  ssuucchh  sseexxuuaall  eexxppllooiittaattiioonnss..    
    
TThhee  wwoommeenn  wwrreessttlleerrss  wweenntt  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  hhoollddiinngg  ddhhaarrnnaa  aatt  JJaannttaarr  MMaannttaarr  oonnllyy  bbeeccaauussee  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  nnoott  ttaakkeenn  aaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  tthhee  ccuullpprriittss..  IItt  iiss  ppaaiinnffuull  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  oonnllyy  
ttaakkeenn  ssoommee  eeyyee--wwaasshh  aaccttiioonn  oonn  tthhiiss  mmaatttteerr..  TThhee  WWFFII  PPrreessiiddeenntt,,  BBrriijj  BBhhuusshhaann  SShhaarraann  SSiinngghh,,  sshhoouulldd  
hhaavvee  bbeeeenn  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhaatt  ppoosstt  ttoo  eennssuurree  aa  ffaaiirr  aanndd  ffrreeee  iinnvveessttiiggaattiioonn..    SSeexxuuaall  eexxppllooiittaattiioonnss  //  
hhaarraassssmmeennttss  aarree  sseerriioouuss  cchhaarrggeess..  HHeennccee,,  FFIIRR  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ffiilleedd  aaggaaiinnsstt  BBrriijj  BBhhuusshhaann  SShhaarraann  
SSiinngghh  aanndd  tthhee  ootthheerr  ccuullpprriittss..  
  
HHoowweevveerr,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  nnoott  ttaakkeenn  sseerriioouuss  aaccttiioonn  bbeeccaauussee,,  BBrriijj  BBhhuusshhaann  SShhaarraann  SSiinngghh  iiss  aa  
ppoowweerrffuull  ppoolliittiicciiaann..  HHee  iiss  aa  ffiivvee  ttiimmee  LLookk  SSaabbhhaa  mmeemmbbeerr  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  BBJJPP..  TThhiiss  iiss  tthhee  rreeaassoonn  wwhhyy  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  nnoott  ttaakkeenn  aaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  hhiimm..  HHooww  ccaann  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  bbee  ffaaiirr  aanndd  ffrreeee  wwhheenn  BBrriijj  
BBhhuusshhaann  SShhaarraann  SSiinngghh  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  tthhee  PPrreecceeddeenntt  ooff  WWFFII??  
    
BBSSNNLL  WWoorrkkiinngg  WWoommeenn’’ss  CCoooorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ((BBSSNNLLWWWWCCCC))  iiss  rraaiissiinngg  iitt’’ss  vvooiiccee  nnoott  oonnllyy  ffoorr  tthhee  
wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  iinn  BBSSNNLL,,  bbuutt  ffoorr  tthhee  wwoommeenn  ooff  tthhee  eennttiirree  ccoouunnttrryy..  HHeennccee,,  tthhee  BBSSNNLLWWWWCCCC  ccaallllss  uuppoonn  
tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ttoo  oorrggaanniissee  pprrootteesstt  lluunncchh  hhoouurr  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  oonn  2277..0011..22002233,,  ddeemmaannddiinngg  tthhaatt  tthhee  
PPrriimmee  MMiinniisstteerr  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinntteerrvveennee  oonn  tthhiiss  mmaatttteerr  aanndd  sshhoouulldd  rreennddeerr  jjuussttiiccee  ttoo  tthhee  aaffffeecctteedd  
wwoommeenn  wwrreessttlleerrss  bbyy  eennssuurriinngg  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  oonn  tthhee  ccuullpprriittss..    
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