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दैनिक चालू घडामोडी 14.01.2022 

जागनिक जोखीम अहवाल 2022 

 

• जागतिक जोखीम अहवाल 2022, 17 वी आवतृ्ती, वर्ल्ड इकॉनॉममक फोरम (WEF) ने प्रकामिि केली आहे. 
• सायबर सुरक्षा, महामारी, हवामान बदल आणि अवकािािील प्रगिी हे जागतिक अर्डव्यवस्रे्साठी उदयोन्मुख 

धोके आहेि. 
• त्याि म्हटले आहे की हवामान बदल हा पहहला धोका आहे, िर सामाजजक एकिा नष्ट होिे, उपजीववकेचे 

संकट आणि मानमसक आरोग्य बबघ्िे हे धोके म्हिून ओळखले गेले जे कोवव्-19 सार्ीच्या आजाराच्या 
सुरुवािीपासून सवाडि जास्ि वाढले होिे. 

• 2024 पयिं जागतिक अर्डव्यवस्र्ा 2.3% ने कमी होिार आहे. 
• दावोस अजें्ाच्या अगोदर प्रमसद्ध झालेर्लया अहवालानुसार, "जागतिक जोखीम म्हिजे एखादी घटना ककंवा 

जस्र्िी उद्भवण्याची िक्यिा आहे जी िी घ्र्लयास, अनेक देिांवर ककंवा उद्योगांवर लक्षिीय नकारात्मक 
पररिाम होऊ िकिे". 

वर्लडड इकॉिॉममक फोरमबद्दल िथ्यः  
• ही एक आंिरराष्रीय एनजीओ आहे. 
• मुख्यालय: कॉलोनी, जस्वत्झलं्  
• स्र्ापना: जानेवारी 1971 
• संस्र्ापक: क्लॉस श्वाब 

Source: Business Today 
इंडडया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट ररपोटड (ISFR) 2021 
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•   पयाडवरि, वन आणि हवामान बदल मंत्री, भूपेंद्र यादव यांनी भारिीय वन सवेक्षि (FSI) द्वारे ियार 
केलेला ‘इंड्या स्टेट ऑफ फॉरेस्ट ररपोटड (ISFR) 2021’ जारी केला. 

• ISFR 2021 मध्ये वनक्षेत्र, वकृ्षाच्छादन, खारफुटीचे आच्छादन, वाढिारा साठा, भारिािील जंगलांमधील 
काबडनचा साठा, जंगलािील आगीचे तनरीक्षि, व्याघ्र राखीव क्षेत्रांिील वन आच्छादन, एसएआर ्ेटा वापरून 
बायोमासच्या जममनीवरील अंदाज आणि भारिीय जंगलांमधील हवामान बदल हॉटस्पॉट्सची माहहिी प्रदान 
करिे.  

प्रमुख निष्कर्ड: 
• देिाचे एकूि जंगल आणि वकृ्षाच्छाहदि क्षेत्र 80.9 दिलक्ष हेक्टर आहे जे देिाच्या भौगोमलक क्षेत्राच्या 

24.62 टक्के आहे. 2019 च्या मूर्लयांकनाच्या िुलनेि, देिािील एकूि जंगल आणि वकृ्षाच्छाहदि क्षेत्रामध्ये 
2,261 चौरस ककलोमीटरची वाढ झाली आहे. त्यापैकी १,५४० चौरस ककमी व वकृ्षाच्छादनाि ७२१ चौरस 
ककमी इिकी वाढ हदसून आली आहे. 

• खुर्लया जंगलाि व त्यापाठोपाठ अतििय घनदाट जंगलाि जंगलाच्या आच्छादनाि वाढ हदसून आली आहे. 
आंध्र प्रदेि (६४७ चौ. ककमी) व त्यानंिर िेलंगिा (६३२ चौ. ककमी) आणि ओड्िा (५३७ चौ. ककमी) ही 
वनक्षेत्राि वाढ दिडविारी िीर्ड िीन राज्ये आहेि. 

• के्षत्रफळानुसार मध्य प्रदेिाि देिािील सवाडि जास्ि जंगल आहे, त्यानंिर अरुिाचल प्रदेि, छत्तीसग्, 
ओड्िा आणि महाराष्राचा क्रमांक लागिो. एकूि भौगोमलक क्षेत्राच्या टक्केवारीनुसार वनाच्छादनाच्या 
बाबिीि, ममझोराम (84.53%), अरुिाचल प्रदेि (79.33%), मघेालय (76.00%), मणिपूर (74.34%) 
आणि नागालँ् (73.90%) ही िीर्ड पाच राज्ये आहेि. 

• 17 राज्ये/कें द्रिामसि प्रदेिांमध्ये 33 टक्क्यांहून अधधक भौगोमलक क्षेत्र जंगलाखाली आहे. या राज्ये आणि 
कें द्रिामसि प्रदेिांपैकी लक्षद्वीप, ममझोराम, अंदमान आणि तनकोबार बेटे, अरुिाचल प्रदेि आणि मेघालय 
या पाच राज्ये/कें द्रिामसि प्रदेिांमध्ये 75 टक्क्यांहून अधधक वनाच्छाहदि आहेि िर मणिपूर, नागालँ्, 
बत्रपुरा, गोवा, केरळ, मसक्कीम, 12 राज्ये/कें द्रिामसि प्रदेि उत्तराखं्, छत्तीसग्, दादरा आणि नगर हवेली 
आणि दमि आणि दीव, आसाम, ओड्िा या राज्यांमध्ये 33 िे 75 टक्के वनक्षेत्र आहे. 
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• देिािील एकूि खारफुटीचे आच्छादन ४,९९२ वगड ककमी आहे. 2019 च्या मागील मूर्लयांकनाच्या िुलनेि 
खारफुटीच्या कव्हरमध्ये 17 चौरस ककमीची वाढ हदसून आली आहे. खारफुटीच्या कव्हरमध्ये वाढ दिडवविारी 
िीर्ड िीन राज्ये ओड्िा (8 चौरस ककमी) त्यानंिर महाराष्र (4 चौरस ककमी) आणि कनाडटक (3 चौरस 
ककमी) आहेि. . 

• देिाच्या जंगलाि एकूि काबडन साठा 7,204 दिलक्ष टन असर्लयाचा अंदाज आहे आणि 2019 च्या 
िेवटच्या मरू्लयांकनाच्या िुलनेि देिािील काबडन साठ्याि 79.4 दिलक्ष टनांची वाढ झाली आहे. काबडन 
साठ्याि वावर्डक वाढ 39.7 दिलक्ष टन आहे.  

• Source: PIB 
स्टाटडअप गँ्रड चॅलेंज 

 

•  मत्स्यव्यवसाय ववभाग, भारि सरकार स्टाटडअप इंड्या, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या सहकायाडन े
"कफिरीज स्टाटडअप गँ्र् चॅलेंज" चे उद्घाटन केले. 

• देिािील स्टाटड अप्सना मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन क्षेत्राि त्यांचे नाववन्यपूिड उपाय प्रदमिडि 
करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देिाने हे आव्हान सुरू करण्याि आले आहे. 

• या क्षेत्रािील स्टाटड-अप संस्कृिीला चालना देण्यासाठी आणि उद्योजकीय मॉ्ेलचा मजबूि पाया प्रस्र्ावपि 
करण्यासाठी, मत्स्यव्यवसाय ववभागाने या आव्हानासाठी 3.44 कोटी रुपयांचा तनधी राखून ठेवला आहे. 

• मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये वाढीची प्रचं् क्षमिा आहे आणि भारि सरकार 2024-25 पयिं या क्षेत्रािनू एक 
लाख कोटी तनयाडिीचे उद्हदष्ट साध्य करण्यासाठी सवड आवश्यक सहाय्य पुरवि आहे. 

• मत्स्यपालनािून भारि जगािील दसुऱ्या क्रमांकाचा मासळी उत्पादक देि आहे. 
• जागतिक मासळी उत्पादनाि भारिाचा वाटा ७.७% असर्लयाने भारि हा जगािील चौर्ा सवाडि मोठा मासळी 

तनयाडिदार आहे. 
Source: PIB 
भारि आणि यूके यांिी मुक्ि व्यापार करार वाटाघाटी सुरू केर्लया 
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• भारि आणि युनायटे् ककंग्म यांनी मकु्ि व्यापार करारासाठी (FTA) औपचाररकपिे वाटाघाटी सुरू केर्लया 
आहेि. 

• भारिाचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूर् गोयल आणि बिटनच्या व्यापार सधचव, अॅनी-मेरी रेव्हमलयन 
यांनी ही घोर्िा केली आहे. 

• भारि-यूके द्ववपक्षीय व्यापार संबंध आधीपासूनच महत्त्वपूिड आहेि आणि पंिप्रधान नरेंद्र मोदी आणि 
पंिप्रधान बोररस जॉन्सन यांनी मे 2021 मध्ये घोवर्ि केलेर्लया रो्मॅप 2030 चा भाग म्हिून 2030 
पयिं द्ववपक्षीय व्यापार दपु्पट करण्याचे दोन्ही बाजंूनी मान्य केले आहे. 

• भारि आणि बिटन दोन्ही देिांमधील नोकऱ्या, व्यवसाय आणि समुदायांना समर्डन देिारा परस्पर फायदेिीर 
करार मान्य करण्याचा प्रयत्न करिील. 

• व्यापार वाटाघाटींच्या समांिर, भारि-यूके संयुक्ि आधर्डक आणि व्यापार सममिी भारि-यूके व्यापार संबंध 
सुधारण्यासाठी आणि व्यापार कराराच्या बाहेरील बाजार प्रवेिािील अ्र्ळे दरू करण्यासाठी कायड करि 
राहील. 

• Source: PIB 
डेव्व्हड बेिेट, जगािील पहहला मािव पपग हाटड ट्रान्सपलांट  

 

•   ्ेजव्ह् बेनेट हा अमेररकन मािूस जनुकीय सुधाररि ्ुकरापासून हृदय प्रत्यारोपि करिारा जगािील 
पहहला मािूस ठरला आहे. 
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• मागिी पूिड करण्यासाठी िर्ाकधर्ि झेनोरांसप्लांटेिनसाठी प्राण्यांचे अवयव वापरण्याची िक्यिा फार 
पूवीपासून ववचाराि घेिली जाि आहे आणि ्ुक्कर हृदयाच्या झ्पांचा वापर करिे आधीच सामान्य आहे. 

• अवयव प्रत्यारोपिासाठी ्ुक्कर वाढत्या प्रमािाि लोकवप्रय होि आहेि. 
• याचे कारि असे की त्यांचे अवयव िारीररकदृष्ट्या मनुष्यासारखे असिाि. 
• Source: BBC News 

प्रख्याि रॉकेट शास्रज्ञ एस सोमिाथ यांची इस्रोच्या िवीि अध्यक्षपदी नियुक्िी 

 

• प्रख्याि रॉकेट िास्त्रज्ञ एस सोमनार् यांची भारिीय अंिराळ संिोधन संस्र्ा (ISRO) चे नवीन अध्यक्ष 
िसेच अवकाि सधचव म्हिून तनयुक्िी करण्याि आली आहे. 

• एस सोमनार् हे इस्रो प्रमुख म्हिून आपला ववस्िाररि कायडकाळ पूिड करिाऱ् या के मसवन यांच्या जागी 
असिील. 

• िे इस्रोचे 10 वे अध्यक्ष असिील. 
• िे सध्या ववक्रम साराभाई स्पेस सेंटरचे (VSSC) संचालक आहेि. 
• इस्रोचे अध्यक्ष, अंिराळ सधचव आणि अंिराळ आयोगाचे प्रमुख हे पद सहसा एकाच व्यक्िीक्े असिे. 
• Source: newsonair 

जागनिक महहला आरोग्य िंरज्ञाि पुरस्कार 
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• NIRAMAI Health Analytix Pvt Ltd आणि InnAccel Technologies Pvt Ltd. Ltd., DBT-BIRAC 
द्वारे समधर्डि दोन स्टाटड-अप, यांना जागतिक बकँ गट आणि ग्राहक िंत्रज्ञान संघटनेचे ग्लोबल वुमेन्स 
हेर्लर् टेक पुरस्कार ममळाले आहेि. 

• या पुरस्काराने नवनवीन स्टाटडअप्सना ओळखले जािे जे उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये महहलांचे आरोग्य 
आणि सुरक्षक्षििा सुधारण्यासाठी िंत्रज्ञानाचा फायदा घेिाि. 

• Source: PIB 
पुस्िक: “Indomitable: अ वर्किं ग वुमि िोट्स ऑि लाईफ, वकड  अँड लीडरमशप” 

 

• स्टेट बँक ऑफ इंड्या (SBI) च्या माजी अध्यक्षा अरंुधिी भट्टाचायड यांनी त्यांचे आत्मचररत्र - 
'Indomitable - A Working Woman's Notes on Life, Work and Leadership' नुकिेच प्रकामिि 
केले आहे.  

• हे पुस्िक अरंुधिी भट्टाचायड यांच्या वैयजक्िक आणि व्यावसातयक प्रवासावर कें हद्रि आहे. 
• हे पुस्िक हापडरकॉमलन्स इंड्याने प्रकामिि केले आहे. 
• 2016 मध्ये, फोब्सडने तिला जगािील सवाडि िजक्ििाली महहला म्हिून घोवर्ि केले आणि िी 25 व्या 

स्र्ानावर होिी. 
• Source: ET 
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