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6. As democratic citizens, The students are entitled to freedom of thought and expression within
and outside their institution. The college/university must allow space for free exchange of ideas
and public debate so as to foster a culture of critical reasoning and questioning.
College/university authorities must not impose unreasonable, partisan or arbitrary restrictions on
organizing seminars, lecture and debates that do not otherwise violate any law.
7. The students are entitled to forming associations and unions, directly electing their
representatives to Students Unions and having their representatives on the college/university
decision making bodies including internal quality assessment, grievance committees, Gender
Sensitization Committees against Sexual Harassment and the Academic/Executive council.
University/colleges shall evolve mechanisms for adequate consultations with students’
representatives before taking any major decision affecting the students.
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“These guidelines apply to all the colleges and universities in the country (this expression
includes every institutions of higher education even if it is not called college/university) without
any exception.”
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“Any serious or persistent violation of these Guidelines can be brought to the notice of the
University Grants Commission and can be the basis of punitive action against the offender.”
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