
 

 

 
 

 

 

కొలంబో  నౌకాశ్రయంలో టెర్మినల ప ై భారత్, జపాన తో కుదురచుకునన ఒప్పందానికి శ్రరలంక 
వెనకిి తగమగంద ి

 
కొలంబో  నౌకాశ్రయంలో ఈస్్ట కంట ైనర్ ట ర్మినల్ (ఇసిటి) ను అభివృద్ధి  చేయడానికి భారతద్ేశ్ం మర్మయు 
జపానలతో కుదురచుకునన ఒప్పందం నుండి శ్రరలంక వెనకిి తగమగంద్ధ. 

• మే 2019 త్ైపైాక్షిక ఒప్పందం ప్రకారం, శ్రరలంక, జపాన్ మర్మయు భారతద్ేశ్ం సంయుకతంగా 
వయూహాతిక ట ర్మినల్ ను శ్రరలంక పో ర్్్ అథార్మటీ (ఎస్ట ఎల్ పిఎ) 51% వాటాను, భారత్, జపాన్ 
49% వాటాను కలిగమ ఉనానయి. 

• ఇప్పపడు శ్రరలంక కొలంబో  నౌకాశ్రయం యొకి తూరచప ట ర్మినల్ 100% ప్రభుతవ 
యాజమానూంలోని శ్రరలంక పో ర్్ అథార్మటీ (ఎస్ట ఎల్ పిఎ) యాజమానూంలో ఉంట ందని మర్మయు 
నిరవహిసుత ందని చ్పాపరచ. 

• సాంప్రద్ాయ శ్కిత భారతద్ేశ్ం మర్మయు చ్ైనా మధ్ూ దక్షిణ ఆసియాలో ప్రభావం కోసం పో రచలో 
శ్రరలంక కీలకం, అకిడ పెరచగుతునన ఆకరమణలు జరచగుతునానయి. 

 
Daily Current Affairs                                             Date – 06/02/2021 



 

 

ఐకయర్ాజయసమితి ప్రప్ంచ ప్ర్ాయటక సంసథ  2020 ను 'ర్మకారచు  స్ాథ యిలో చతెత  సంవతసరం' గా 
నిర్ాా ర్మంచంద ి

 
ఐకూర్ాజూసమితి ప్రప్ంచ ప్ర్ాూటక సంసథ  (యుఎన్ డబుల ుటిఒ) ప్రకారం, గలల బల్ టూర్మజం 2020 లో 'ర్మకారచు  
సాథ యిలో చ్తత  సంవతసర్ానిన' ఎదుర్్ింద్ధ. 

• 2020 లో, అంతర్ాా తీయ ర్ాకపో కలు 74 శాతం తగాగ యి మర్మయు ప్రప్ంచవాూప్తంగా 
గమూసాథ నాలు అంతకుముందు సంవతసరం (2019) కంటే 1 బిలియన్ తకుివ అంతర్ాా తీయ 
ర్ాకపో కలను సావగతించాయి. 

• అంతర్ాా తీయ ప్రయాణాల ప్తనం ఎగుమతి ఆద్ాయంలో 1.3 టిరలియన్ డాలరల నష్ా్ నిన 
సూచిసుత ందని తాజా UNWTO నివేద్ధక పేర్్ింద్ధ - ఇద్ధ 2009 ప్రప్ంచ ఆర్మథక సంక్షోభంలో 
నమోద్్ైన నష్ా్ నికి 11 రె్ట ల  ఎకుివ. 

• UNWTO ప్రధాన కార్ాూలయం: మాడిరడ్, సెపయిన్ 
• సాథ పించబడింద్ధ: 1 నవంబర్ 1975 
• తల: జుర్ాబ్ పో లోలికాష్ివలి 

 

 



 

 

భారతదేశ్ం చెనైెనలో మొటటమొదటి వెట్ ల్యండ్ కనజర్వేషన అండ్ మేనేజ మ ంట్ స ంటర ను 
ప ందింద ి

 
చ్నెైనలోని నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ససెట్నబుల్ కోస్ల్ మేనేజ మ ంట్ (ఎన్ సిఎస్ట సిఎం) లో వెట్ లాూండ్ 
కనార్వవషన్ అండ్ మేనేజ మ ంట్ (సిడబుల ుసిఎం) కోసం ఒక ప్రతేూక కవందరం సాథ పించబడింద్ధ. 

• సంబంధధత జాతీయ మర్మయు అంతర్ాా తీయ సంసథలతో భాగసావమూం మర్మయు నెట్ వర్ి లను 
నిర్మించడంలో ఈ కవందరం సహాయప్డుతుందని భావిసుత నానరచ. 

• వెట్ లాూండ్స ఆఫ్ ఇంటర్వనషనల్ ఇంపార్ె్న్స లేద్ా ర్ామసర్ సెైట ల గా భారతద్ేశ్ంలో మొతతం 42 
సెైట ల  ఉనానయి. 

• ఫిబరవర్మ 2, 1971 లో ఇర్ాన్ లోని ర్ామ సర్ లో చితతడి నేలలపెై ర్ామ సర్ కనెవనషన్ సంతకం చేసిన 
50 వ వార్మషకోతసవం. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ఆసియ్లో అతిప దద  ఏర్ో షో  కర్ాా టకలోని బ ంగళూరచలో పరా రంభమవుత ంది 

 
కోవిడ్ పాండమిక్ కారణంగా హ ైబిరడ్ మోడ్ లో తొలిసార్మగా జరచగుతునన మూడు ర్లజుల మ గా ఈవెంట్ 
ఏర్ల ఇండియాను రక్షణ మంతిర ర్ాజ నాథ్ సింగ్ పరా రంభించారచ. 

• ఏర్ల ఇండియా ష్ో  యొకి 13 వ ఎడిషన్ భౌతిక మర్మయు వరచువల్ మోడ్ లో పాలగగ నేవార్మని 
చూసుత ంద్ధ. 

• వివిధ్ సేకరణ మర్మయు తయార్ీ సంసథల మధ్ూ 200 కు పైెగా అవగాహన ఒప్పంద్ాలు 
కుదురచుకోబడతాయి. 

• ఏర్ల ఇండియా అనేద్ధ ద్ధవవార్మషక ఎయిర్ ష్ో  మర్మయు ఏవియిేషన్ ఎగమాబిషన్, ఇద్ధ భారతద్ేశ్ంలోని 
బ ంగళూరచలో యలహంక వెైమానిక దళం సే్షన్ లో జర్మగమంద్ధ. 

• ద్ీనిని రక్షణ మంతిరతవ శాఖ డిఫెన్స ఎగమాబిషన్ ఆరగనెైజవషన్ నిరవహిసుత ంద్ధ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ఆకసఫరు 2020 యొకి హ ందీ ప్దంగా ఆత్మినిరభర్ాత ను పరే్్ింద ి

 
నవల కర్లనావెైరస్ట మహమాిర్మ నేప్థ్ూంలో ప్రధానమంతిర నర్వందర మోడీ ఆతినీర్ాారథకు పరా ధానూత 
ఇచిున తరచవాత, ఈ ప్రతేూకమ ైన ప్ద్ానిన ఆకసఫర్ు లాంగవవజెస్ట ద్ాని హింద్ీ వర్ు ఆఫ్ ద్ధ ఇయర్ 2020 
గా పేర్్ింద్ధ. 

• ఆతినీర్ాారథ అంటే సావవలంబన. 
• సంవతసరప్ప ఆకసఫర్ు హింద్ీ ప్దం ఒక ప్దం లేద్ా వూకీతకరణ, ఇద్ధ గడిచిన సంవతసరంలో ఉనన 

నీతి, మానసిక సిథతి లేద్ా ముందుచూప్పలను ప్రతిబింబించేలా ఎంపిక చేయబడింద్ధ మర్మయు 
సాంసిృతిక పరా ముఖూత కలిగమన ప్దంగా శాశ్వత సామర్ాథ ునిన కలిగమ ఉంట ంద్ధ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

కవరళకు తొలి మ్నవ పాల బాయంకు ఫబిరవర్మ 5 న పరా రంభమవుత ంద ి

 
కవరళకు చ్ంద్ధన మొట్మొదటి హయూమన్ మిల్ి బాూంక్ (హ చ ఎంబి), అతాూధ్ునిక సౌకరూం ఎర్ానకుళం 
జనరల్ ఆసుప్తిరలో పరా రంభించబడుతుంద్ధ. 

• ర్లటర్ీ కలబ్ ఆఫ్ కొచిున్ గలల బల్ సహకారంతో ఏర్ాపట  చేయబడిన మిల్ి బాూంక్, నవజాత 
శిశువపలకు తలిల పాలను నిర్ాి ర్మంచడం, అనార్లగూంతో, మరణ ంచిన లేద్ా తలిల పాలను తగమనంతగా 
ఉతపతిత  చేయకపో వడం వలల  వార్మ సవంత తలుల లు పాలివవరచ. ఆసుప్తిర. 

• సేకర్మంచిన పాలను శిశువపకు ఇవవడానికి ముందు అవసరమ ైతే 6 నెలల వరకు సురక్షితంగా 
బాూంకులో నిలవ చేయవచుు. 

• పరా రంభంలో, ఆసుప్తిరలోని నియోనాటల్ ఇంట నిసవ్ కవర్ యూనిటలల  చేర్మన శిశువపలకు మాతరమే 
పాలు ఉచితంగా ఇవవబడతాయి. 

• ద్ాతలు అకిడ శిశువపలను ప్రసవించిన ఆసుప్తిర నుండి తలుల లు మర్మయు వార్మ ఆర్లగూ 
గణాంకాలనీన ఆసుప్తిరలో అందుబాట లో ఉంటాయి. 

 

 

 

 

 



 

 

ప్ంజాబ్ సిఎం 'హర ఘర పానీ, హర ఘర సఫాయ్' మిషన ను పరా రంభంచారచ 

 
ప్ంజాబ్ ముఖూమంతిర కెపె్న్ అమర్ీందర్ సింగ్ వాసతవంగా 'హర్ ఘర్ పానీ, హర్ ఘర్ సఫాయ్' 
మిషన్ ను పరా రంభించారచ. 

• వచేు ఏడాద్ధ మార్ము నాటికి అనిన గార మీణ గృహాలోల  100 శాతం తరా గునీటి పెైప్పల నీటి సరఫర్ా 
లక్షయూనిన నెరవేర్ాులనన ప్రభుతవ ప్రచారంలో ఇద్ధ ఒక భాగం. 

• మొగా జిలాల లోని 85 గార మాలకు ఒక మ గా ఉప్ర్మతల నీటి సరఫర్ా ప్థ్కానిన, 172 గార మాలకు 
144 కొతత  నీటి సరఫర్ా ప్థ్కాలను, 121 ఆర్ెసనిక్, ఇనుము తొలగమంప్ప పాల ంటలను ముఖూమంతిర 
పరా రంభించారచ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

కలౌ డ్-ఆధార్మత డేటా సేవలను అందించడానికి ఫో రు గూగుల తో చేర్మంద ి

 
సాఫ్్ వేర్, ఆర్మ్ఫిష్ియల్ ఇంట లిజెన్స మర్మయు కలల డ్ కంప్యూటింగ్ లో సహకర్మంచడానికి, కొతత  
వినియోగద్ారచ సేవలను అభివృద్ధి  చేయడానికి మర్మయు అంతరగత కారూకలాపాలను ఆధ్ునీకర్మంచడానికి 
యునెైట డ్ సే్ట్స ఆధార్మత ఫో ర్ు మోటార్ కో ఆలాాబ ట్ ఇంక్ యొకి గూగుల్ తో చేతులు కలిపింద్ధ. 

• మిచిగాన్ కు చ్ంద్ధన డియర్లోర్న, ఆటల ద్ధగగజం ట క్ ద్ధగగజంతో ఆరచ సంవతసర్ాల 
భాగసావమూంలోకి ప్రవేశించింద్ధ, ద్ీని కింద గూగుల్ యొకి ఆండరా యిడ్ ఆప్ర్వటింగ్ సిస్మ ను 
2023 నుండి పరా రంభించే ఫో ర్ు మర్మయు లింకన్ వాహనాలోల  ప ందుప్రచసుత ంద్ధ. 

• ఫో ర్ు యొకి వినియోగద్ారచలు ద్ాని మాూప్ మర్మయు వాయిస్ట ట కానలజీతో సహా అంతర్మనర్మిత 
గూగుల్ అనువరతనాలను ప ందుతారచ. 

• వాహనాల అభివృద్ధి , సరఫర్ా గ్లుసు మర్మయు తయార్ీ కారూకలాపాల సామర్ాథ ునిన 
మ రచగుప్రచడానికి వాహన తయార్ీద్ారచ గూగుల్ ఆర్మ్ఫిష్ియల్ ఇంట లిజెన్స ట కానలజీని 
మోహర్మంచనునానరచ. 

 

 

 



 

 

ప్ురచష ల పేౌయర ఆఫ్ ది మంత్ అవారచు కు ఐససిి ర్మషబ్ ప్ంత్ మర్మయు మర్ో ఇదదర్మని 
ఎంపిక చేసింద ి

 
ఐసిసి ప్పరచషుల పేలయర్ ఆఫ్ ద్ధ మంత్ అవారచు కు ఇంగలండ్ కెపె్న్ జో రూట్, ఐర్ాల ండ్ కు చ్ంద్ధన పాల్ 
సి్ర్మలంగ్ తో పాట  భారత వికెట్ కీప్ర్-బాూట్స మన్ ర్మషబ్ ప్ంత్ ఎంపికయాూడు. 

• అంతర్ాా తీయ కిరకెట్ కలనిసల్ పరా రంభ పేలయర్ ఆఫ్ ద్ధ మంత్ అవారచు లకు నామినీలను 
ప్రకటించింద్ధ, ఇద్ధ "ఏడాద్ధ ప డవపనా అనిన రకాల అంతర్ాా తీయ కిరకెటలలో ప్పరచష మర్మయు 
మహిళా కిరకెటరల నుండి అతుూతతమ ప్రదరశనలను గుర్మతంచి జరచప్పకుంట ంద్ధ". 

• 23 ఏళల  ప్ంత్ ఆసే్ లేియాపెై రె్ండు ట సు్ లు ఆడాడు, అకిడ సిడీనలో 97 ప్రచగులు చేశాడు, 
బిరసేోన్ లో అజవయంగా 89 ప్రచగుల ముందు డరా గా నిలిచాడు, ఇద్ధ భారతద్ేశానిన చార్మతరా తిక 
సిర్ీస్ట-విజయాలు సాధధంచింద్ధ. 

 

 

 

 



 

 

దల లై్మ్ కొతత  ప్ుసతకం 'ది లిటిల బుక్ ఆఫ్ పోర తాసహం' 

 
టిబ టన్ ఆధాూతిిక నాయకుడు దల ైలామా తన కొతత  ప్పసతకం 'ద్ధ లిటిల్ బుక్ ఆఫ్ పోర తాసహం' తో 
బయటకు వచాురచ, ద్ీనిలో అతను మానవ ఆనంద్ానిన పోర తసహించడానికి కోట్స మర్మయు వివేకం 
యొకి ప్ద్ాలను ప్ంచుకునానడు. 

• లిటిల్ బుక్ ఆఫ్ పోర తాసహం భయాంద్ోళనకు గుర్ెైన ప్రప్ంచంలోని కొతత  వాసతవాలను ఎలా 
ఎదుర్లివాలో, పెరచగుతునన ఉగరవాద్ానిన ఎదుర్లివటానికి, ధ్ుర వణతకు మర్మయు వాతావరణ 
మారచపలతో పాట  టిబ ట్ పెై దల ైలామా అభిపరా యాలకు సంబంధధంచిన 130 కోటలను కలిగమ ఉంద్ధ. 

• ఈ ప్పసతకానిన ర్వణుకా సింగ్ ఎడిట్ చేశారచ మర్మయు పెంగమవన్ ర్ాండమ హౌస్ట ప్రచుర్మంచింద్ధ. 


