महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय व अनुदाननत
आयुवद
े /युनानी महानवद्यालयामधील प्रायोनित
अनुसंधान ननयमावली.
महाराष्ट्र शासन
वैद्यकीय नशक्षण व औषधी द्रव्ये नवभाग,
शासन ननणणय क्रमांक : आयुष-2017/प्र.क्र.78 /17/आयु-२
गो.ते.रुग्णालय संकुल, ९ वा मिला, मंत्रालय, मुंबई - 400 001.
नदनांक : 14 मार्ण, 2018.
प्रस्तावना :आयुवद
े या प्रार्ीनतम भारतीय वैद्यकशास्त्रास तसेर् युनानी वैद्यकशास्त्रास आि िगभरातून वाढती
मागणी असून प्राय: सवण नर्रकारी व िीवनशैलीिन्य नवकारासाठी नैसर्गगक औषधी वनस्पती ननर्गमत आयुवने दय
/ युनानी औषधी कलपांर्ा प्रामुख्याने उपयोग केला िातो. हिारो वषांर्ी अखंडीत नर्नकत्सा परंपरा असलेले
आयुवद
े वैद्यकशास्त्र तसेर् प्रार्ीन असे युनानी वैद्यकशास्त्र काळाच्या कसोटीवर खरे उतरले असले, तरी
दे खील वतणमान नवज्ञान युगातील प्रर्नलत ननकषानुसार आयुवने दय/युनानी औषधींर्े मानकीकरण व
आयुवद
े /युनानी क्षेत्रातील अनुसंधान होणे ही काळार्ी गरि आहे . त्याअनुषंगाने, आयुष नवभाग स्वास्थ व कुटु ं ब
कलयाण मंत्रालय, नवी नदल्ली यांनी Good Clinical Practice Guidelines For Clinical Trials In Ayurved,
Siddha & Unani Medicine ही ननयमावली मार्ण 2013 मध्ये प्रनसध्द केली, िी आयुवद
े , नसध्द व युनानी औषधी
क्षेत्रातील अनुसंधानाशी ननगडीत अनुसंधानकता, प्रायोिक व औषधीननमाता यांर्ेकनरता मागणदशणक नसध्द
झाली आहे.
तद्नुषंगाने, महाराष्ट्र राज्यातील सवण शासकीय व शासन अनुदाननत आयुवद
े / युनानी
महानवद्यालयांमध्ये खािगी औषधी ननमाण कंपन्यांच्याद्वारा
औषधींबाबतच्या

व

संस्थांद्वारा

होणाऱ्या आयुवद
े /युनानी

प्रायोनित अनुसंधानात सुसुत्रता, ननयंत्रण व ननयोिन साधण्याच्या दृष्ट्टीने " महाराष्ट्र

राज्यातील शासकीय व शासन अनुदाननत आयुवद
े / युनानी महानवद्यालयांमधील प्रायोनित अनुसंधान
ननयमावली " तयार करणेबाबतर्ी बाब शासनाच्या नवर्ाराधीन होती. त्यानुसार या बाबत शासनाने पुढील
प्रमाणे ननणणय घेतला आहे.
शासन ननणणय :आयुवद
े /युनानी औषधींबाबतच्या प्रायोनित अनुसंधान यामध्ये सुसुत्रता, ननयंत्रण व ननयोिन
साधण्याच्या दृष्ट्टीने खालीलप्रमाणे दशणनवलेलया तरतुदी महाराष्ट्र राज्यातील सवण शासकीय व शासन

शासन ननणणय़ क्रमांकः आयुष-2017/प्र.क्र.78/17/आयु-२

अनुदाननत आयुवद
े /युनानी महानवद्यालयांमध्ये खािगी औषधी ननमाण कंपन्याच्याद्वारा व खािगी संस्थांद्वारा
होणाऱ्या प्रायोनित अनुसंधानाकरीता बंधनकारक करण्यात येत आहे .
1)

आयुवद
े /युनानी औषधींबाबत प्रायोनित अनुसंधान करण्यास इच्छु क प्रायोिक, औषधी ननमाण

कंपनी/संस्था/व्यक्ती यांना ज्या शासकीय व शासन अनुदाननत आयुवद
े /युनानी महानवद्यालय/ महानवद्यालये
येथे हे प्रायोनित अनुसंधान करावयार्े आहे , त्या महानवद्यालयातील अनधष्ट्ठाता / प्रार्ायण यांच्याशी थेट अथवा
आयुष संर्ालनालयामार्णत याबाबत प्रस्ताव सादर करावा.
2)

तद्नंतर प्रायोिक कंपनीने/संस्थेने सदरहू प्रस्ताव पडताळणी पुवी संबंधीत महानवद्यालयाच्या

Institutional Ethics Committee ( IEC ) र्े रु. 10,000 /- (दहा हिार रुपये र्क्त) एवढे शुलक
ना- परतावा तत्वावर िमा करावे. सदर शुलकामध्ये शासनाच्या पूवण मान्यतेने आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी वाढ
करण्यार्ा पुणण अनधकार संर्ालक, आयुष संर्ालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना असेल.
3)

प्रायोनित अनुसंधानाकनरता प्राप्त प्रस्तावार्ी संबनं धत महानवद्यालयातील Institutional Ethics
Committee (IEC) ने खालील 19 मुद्दयांच्या आधारे नवस्तृत पडताळणी करावी, त्रुटी असलयास त्रुटी
पुतणतेबाबत सुर्ना करावी. व प्रस्ताव मान्य असलयास प्रस्तावास मान्यता द्यावी.
1. Details of the Medicinal Formulation and its composition
2. Rationality and combination of the ingredients
3. Individual Ingredients with their actions and reference in Classical Ayurvedic/Unani
Texts.
4. Indication/s
5. Dosage
6. Existing License Copy of the Company (Date of renewal if applicable)
7. GMP certificate
8. Registration Number of the Clinical Trial either with CTRI (Clinical Trial RegistryIndia) or W.H.O.
9. Finished Product Specification
10. Proof of Efficacy (Clinical Trial Report if any)
11. Safety Study (If available)
12. In-House Quality Testing Protocol if any
13. Any Adverse Drug Reactions or findings of Marketing Surveillance (for renewal)
14. List of excepients and their proportions used along with references in tabular format
15. Details of the original ingredients
16. The manufacturing process of the medicinal formulation in brief
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17. Usage of the Medicinal Formulation
18. The name of the Classical Ayurvedic / Unani text referred for manufacturing the
medicinal formulation
19. Samples of the Medicinal Formulation.
4)

प्रायोनित अनुसंधानाच्या प्रस्तावास महानवद्यालयातील Institutional Ethics Committee (IEC) र्ी
मान्यता नमळालयानंतर व त्याकनरता Principal / Chief Investigator व आवश्यकतेनुसार Co- Investigator
यांर्ी ननवड झालयानंतर संबंनधत प्रायोिक कंपनी / संस्थेने महानवद्यालयाच्या अनधष्ट्ठाता / प्रार्ायण व प्रायोिक
कंपनी / संस्था यांच्यामध्ये सदरहू प्रायोनिक अनुसंधान करणेबाबतर्ा सांमिस्य करार करावा. सदरहू
सांमिस्य करारामध्ये खालील मुद्यांबाबत स्पष्ट्ट वणणन असावे.
i. Anticipated time for completion of clinical trial,
ii. The sample size of patients,
iii. The Detail and stepwise breakup of the total estimated budget
iv. The Sponsor's responsibility for any adverse effect/s of the trial drugs observed in the patient
iv. the details of the Medicine Patent
v. The details about IPR and intended Publication of article in Research Journals etc.
तसेर् सदरहू प्रायोनित अनुसंधानाच्या एकूण खर्ाच्या 15% रक्कम प्रायोिक कंपनीने / संस्थेने
संबंनधत महानवद्यालयाच्या संशोधन कायाकरीता वापरणे शक्य असेल अशा बँक खात्यात िमा करणेबाबत
स्पष्ट्ट उल्लेख सांमिस्य करारात करणे अननवायण आहे . सदरहू रक्कम ही अनधष्ट्ठाता / प्रार्ायण यांच्या पुवानुमतीने
महानवद्यालयातील संबंनधत नवभाग प्रमुखाने संशोधन संबंधी नवभागाच्या नवकासाकनरता आवश्यक बाबींवर खर्ण
करणे व त्याबाबतर्ा तपशीलवार आलेख ठे वणे आवश्यक आहे.
बहु केंनद्रय अनुसंधान (Multicentric Clinical Trials) करावयार्े असलयास, प्रायोिक कंपनीने /
संस्थेने संबंनधत प्रत्येक महानवद्यालयाशी स्वतंत्रपणे सामंिस्य करार करणे व त्या-त्या महानवद्यालयातील
प्रायोनित अनुसंधानाकनरताच्या एकूण खर्ाच्या 15% रक्कम संबंनधत महानवद्यालयांच्या संशोधन कायाकरीता
वापरणे शक्य असेल अशा बँक खात्यात िमा करणेबाबत स्पष्ट्ट उल्लेख सांमिस्य करारात करणे अननवायण आहे .
5)

तद्नंतर सदरहू प्रायोनिक प्रस्ताव हा संबंनधत महानवद्यालयाच्या अनधष्ट्ठाता / प्रार्ायण यांनी अंनतम
मान्यतेकनरता आयुष संर्ालनालयास सादर करावा तसेर् प्रस्तावाशी संबंनधत खालील कागदपत्रांच्या
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प्रती हया सदरहू प्रायोनित अनुसंधान (Sponsored Clinical Trial) सुरु झालयानंतर एक (01) मनहन्याच्या
कालावधीत प्रायोिक कंपनी / संस्थेने आयुष संर्ालनालयास सादर करणे आवश्यक आहे .
i. Copies of all relevant documents of the clinical Trial.
ii. Copy of Memorandum of Understanding.
iii. Copy of Clinical Trial Protocol.
iv. Copy of Case Record Form.
v. Copy of Patient Information Sheet.
vi. Copy of Investigator's Brochure.
vii. Copy of Patient Diary.
6)

सदरहू प्रायोनित अनुसंधान प्रस्तावास आयुष संर्ालनालयार्ी अंनतम मान्यता प्राप्त झालयाच्या
नदनांकापासून सहा (06) मनहन्याच्या आत सदरहू प्रायोनित अनुसंधान (Sponsored Clinical Trial) सुरु
होणे आवश्यक आहे . सदरहू कालमयादे त प्रायोनित अनुसंधान (Sponsored Clinical Trial) सुरु न
झालयास, अंनतम मान्यता ही आपोआप संपुष्ट्टात येइल.

7)

उपरोक्त कोणत्याही बाबींर्े प्रायोिक कंपनी / संस्थेकडू न उल्लंघन झालयास सदरहू प्रायोनित
अनुसंधान हे रद्द ठरनवण्यार्ा सवानधकार आयुष संर्ालनालयाकडे असेल.

8)

काही अपनरहायण कारणास्तव प्रायोिक कंपनी / संस्थेस सदरहू प्रायोनित अनुसंधानार्े कायण अकाली

ननलंनबत / संपुष्ट्टात करायर्े असेल तर याबाबतर्े सकारण स्पष्ट्टीकरण संबंनधत महानवद्यालयाच्या अनधष्ट्ठाता
/ प्रार्ायण यांना दे णे आवश्यक आहे . व तद्नंतर अनधष्ट्ठाता / प्रार्ायण यांनी एक (1) आठवडयाच्या आत आयुष
संर्ालनालयालयास कळनवणे बंधनकारक आहे .
तसेर् संशोधन प्रस्ताव स्स्वकारण्यार्े व ते पूणण झालयानंतर प्रमाणपत्र दे ण्यार्े अनधकार संबंनधत अनधष्ट्ठाता
यांच्याकडे राहतील.
9)

प्रायोनित अनुसंधान पुणण झालयानंतर नवस्तृत प्रायोनित अनुसंधान अहवाल (Details Sponsored

Clinical Trial Report ) हा सवण संबंनधत अनधकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनंतर अंनतम मान्यतेसाठी आयुष
संर्ालनालयास सादर करणे आवश्यक आहे .
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10)

आयुष संर्ालनालयामार्णत सदरहू नवस्तृत प्रायोनित अनुसंधान अहवालाच्या (Details Sponsored

Clinical Trial Report ) पडताळणी नंतर याबाबतर्े अंनतम प्रमाणपत्र प्रायोिक कंपनीस / संस्थेस खाली नमूद
केललया नमुन्यानुसार प्रदान करण्यात येईल.

11)

Name of Company

:-

Product Name

:-

Place of Trial

:-

Chief Investigator

:-

Trial Period

:-

Sample Size (No. of Patients)

:-

महाराष्ट्र राज्यातील सवण शासकीय व शासन अनुदाननत आयुवद
े / युनानी महानवद्यालयांमध्ये खािगी

औषधी ननमाण कंपन्याच्याद्वारा व खािगी संस्थांद्वारा होणाऱ्या प्रायोनित अनुसंधानाकरीता सदरहु शासन
ननणणयातील तरतुदी बंधनकारक असतील.
12)

तसेर् शासनाच्या आवश्यक त्या ध्येय धोरणानुसार वेळोवेळी सदरहु शासन ननणणयामध्ये आवश्यक त्या

सुधारणा / तरतुदी करण्यात येतील.
सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनार्ा www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्यांर्ा संगणक सांकेतांक क्रमांक 201803161813463113 असा आहे. हा आदे श
नडिीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन ननगणमीत करण्यात आला आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावांने.

Sajidkhan A
Pathan

Digitally signed by Sajidkhan A Pathan
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Medical Education And
Drugs Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=540a7d596ada1912b04f79ebba9cf64477b986536a595e33fa33c8
571b1fb052,
serialNumber=1a3493ff831aff8013f383c1a92d7f09e07064b87df3192ac05
0bac7240aca84, cn=Sajidkhan A Pathan
Date: 2018.03.16 18:16:07 +05'30'

( सािीदखान.अ.पठाण )
उप सनर्व, महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1) मा.राज्यपाल यांर्े सनर्व,राज्यपाल सनर्वालय, रािभवन,मलबार नहल, मुंबई.
2) मा.सभापती, महाराष्ट्र नवधानपनरषद यांर्े सनर्व, नवधान भवन, मुंबई.
3) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवधानसभा यांर्े सनर्व, नवधान भवन, मुंबई.
4) मा.मुख्यमंत्री यांर्े प्रधान सनर्व, मंत्रालय, मुंबई.
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5) मा.नवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र नवधानपनरषद, नवधान भवन, मुंबई.
6) मा.नवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र नवधानसभा, नवधान भवन, मुंबई.
7) मा.मंत्री (वैद्यकीय नशक्षण) यांर्े नवशेष कायण अनधकारी, मंत्रालय, मुंबई.
8) मा.राज्यमंत्री (वैद्यकीय नशक्षण) यांर्े खािगी सनर्व, मंत्रालय, मुंबई.
9) मा.सनर्व, वैद्यकीय नशक्षण व औषधी द्रव्ये नवभाग यांर्े स्वीय सहाय्यक.
10) संर्ालक, आयुष संर्ालनालय, मुंबई.
11) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञय
े ता) 1/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर
12) अनधदान व लेखा अनधकारी,मुंबई
13) संर्ालक, आयुष संर्ालनालय,मुंबई
14) सवण अनधष्ट्ठाता,शासकीय आयुवद
े महानवद्यालय व संलस्ग्नत रुग्णालये तसेर् शासकीय आयुवद
े व
युनानी रसशाळा,नांदेड
15) प्रशासकीय वैद्यकीय अनधकारी, शासकीय होनमओपॅथीक रुग्णालय, नवलेपाले, मुंबई
16) सहाय्यक संर्ालक आयुष, नवी मुंबई/पुणे/नागपूर
17) वैद्यकीय नशक्षण व औषधी द्रव्ये नवभागातील सह सनर्व/ सवण उप सनर्व/अवर सनर्व/ कक्ष
अनधकारी.
18) ननवड नस्ती, आयु-२.
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