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महाराष्ट्र ाचे आरोग्य मंत्री 
• आरोग्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र ाची कामगिरी गिकगित देशाांच्या बरोबरीने आहे आगि िहस्राब्दी गिकाि उगिषे्ट् पूिण 

करण्यात महाराष्ट्र  अव्वल स्थानािर आहे. राज्यात कमी जन्म आगि मृतू्य दर, झपाट्याने घटिारा गिकाि दर, कुटुांब 

गनयोजन पद्धती ांची उच्च स्वीकृती आगि िाढलेले आयुमाणन याांिह पुरेिे आरोग्य मानक आहे. 

• िािणजगनक आरोग्य मांत्रालय ही एक महाराष्ट्र  शािनाची िांस्था आहे जी राज्यातील िािणजगनक आरोग्याच्या 

देखरेखीिाठी जबाबदार आहे. कॅगबनेट-स्तरीय मांत्री मांत्रालयाचे प्रमुख आहेत आगि राजेश टोपे हे िध्याचे िािणजगनक 

आरोग्य मांत्री आहेत. 

• राजेंद्र पाटील हे िध्या िािणजगनक आरोग्य राज्यमांत्री आहेत. 

• स्थागनक आगि िाथीच्या रोिाांचे प्रगतबांध, गनयांत्रि आगि व्यिस्थापन, आरोग्य िांिधणन, राज्याच्या ग्रामीि आगि शहरी 

भािातील ििण प्राथगमक आरोग्य िांस्थाांचे व्यिस्थापन आगि जन्म आगि मृतू्य कायद्याची अांमलबजाििी यािाठी 

आरोग्य मांत्री जबाबदार अितात. 

महाराष्ट्र ाचे विद्यमान आरोग्य मंत्री 

 
• राजेश टोपे हे महाराष्ट्र ीय राजकारिी आगि राष्ट्र िादी पक्षाचे िदस्य आहेत. राजेश टोपे याांनी महाराष्ट्र  गिधानिभा 

गनिडिूक 2019 मधे्य 'घनिािांिी' मतदारिांघातून गिजय गमळिला.  

• मतदारिांघ िदस्य म्हिून त्याांची ही गतिरी िेळ आहे, तर त्याआधी ते दोन िेळा अांबड मतदारिांघातून महाराष्ट्र  

गिधानिभेचे आमदार होते. 

• ते िध्या महाराष्ट्र ाचे आरोग्य मांत्री म्हिून काम पाहत आहेत. 

राजेश टोपे यांचा संविप्त पररचय:  

• जन्मतारीख: 11 जानेिारी 1969 

• जन्म गठकाि : पाथरिाला खुदण , ता. अांबड, गज. जालना 

• िगडलाांचे नाि : अांकुशराि टोपे 

• आईचे नाि : शारदाताई टोपे 

• पत्नीचे नाि : मनीषा राजेश टोपे 

• मुले: 'आकाश', 'गदशा' 

• गशक्षि: BE याांगत्रक अगभयाांगत्रकी 

• पक्ष: राष्ट्र िादी कााँगे्रि 

• राजकीय कारकीदण : 1999-2019 दरम्यान पाच िेळा अांबड आगि घनिािांिी मतदारिांघातून राष्ट्र िादीचे आमदार. 
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महाराष्ट्र ाच्या माजी आरोग्य मंत्र्ांची यादी 

खालील तक्त्यामधे्य महाराष्ट्र ाच्या माजी आरोग्य मांत्र्ाांचा कायणकाळ गदलेला आहे. 

नाि पदभार स्वीकारला कायाालय सोडले पाटी 

एकनाथ गशांदे 5 गडिेंबर 2014 12 नोव्हेंबर 2019 गशििेना-िेना 

िुरेश शेट्टी 11 नोव्हेंबर 2010 26 िप्टेंबर 2014 INC 

राजेंद्र गशांििे 8 गडिेंबर 2008 6 नोव्हेंबर 2009 राष्ट्र िादी 

गिमल मुांदडा 9 नोव्हेंबर 2004 1 गडिेंबर 2008 राष्ट्र िादी 

गदग्विजय खानगिलकर 27 ऑक्टोबर 1999 16 जानेिारी 2003 राष्ट्र िादी 

डॉ.दौलतराि आहेर 14 माचण 1995 20 ऑिस्ट 1999 भाजप 

पुष्पाताई गहरे 4 माचण 1990 24 जून 1991 INC 

जिाहरलाल दडाण 26 जून 1988 3 माचण 1990 INC 

भाई िािांत 12 माचण 1986 10 माचण 1988 INC 

बालचांद्र िािांत 4 जून 1985 6 माचण 1986 INC 

बी.ए.िािांत 12 माचण 1985 1 जून 1985 INC 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

