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 1. National Doctor’s Day is celebrated every year on 1 July. राष्ट्रीय 

डॉक्टर ददन दरिषी 1 जुलै रोजी साजरा केला जातो.  
 2. National Chartered Accountants Day or CA Day is celebrated on 

July 1 every year. दरिषी 1 जुलैला राष्ट्रीय चाटनडन अकाउंटंस स ददन ककिा सीए 

ददिस साजरा केला जातो.  
 3. The National Postal Worker Day is marked each year on July 1 

globally in awareness of the contribution made by postal people in 

the society. राष्ट्रीय टपाल कामगार ददन प्रत्यके िषी 1 जुलै रोजी जागवतक 

स्तरािर समाजातील टपाल लोकाकंडून ददलले्या योगदानाची जाणीि म्हणनू 

साजरा केला जातो.  
 4. Enforcement Contract Portal” was unveild by the Department of 

Justice. इंफोसनमबरट कॉन्रॅक्ट पोटनल “न्याय विभागान ेअनािरण केल.े  

 5. Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated a Zen Garden 
and Kaizen Academy at Ahmedabad Management Association 

(AMA) premises in Ahmedabad पंतप्रधान श्री नरबरद्र मोदी यानंी अहमदाबाद 

येथील अहमदाबाद मॅनजेमबरट असोवसएशन (AMA) प्रागंणात झने गाडनन आवण 

कैझन अकादमीच ेउद्घाटन केल.े  

 6. Union Finance Ministry has decided to issue certificates of 

appreciation to over 54,000 GST payers. कबर द्रीय अथन मतं्रालयान े54,000 हून 

अवधक जीएसटी दातानंा कौतकुाची प्रमाणपत्र ेदेण्याचा वनणनय घतेला आहे.  

 7. Tech Giant, Google released its Transparency report on June 30, 

2021 in compliance with the IT rules गुगलन ेआयटी वनयमाचं ेपालन करून 

30 जून 2021 रोजी आपला पारदशनकता अहिाल जाहीर केला.  

 8. According to Tesla and SpaceX chief executive, Elon Musk, 
Starlink was on track to provide global internet coverage. Starlink 

has over 70,000 users across 12 countries, presently टेस्ला आवण 



 

 

स्पेसएक्सच ेचीफ एवक्झक्यरुटहह, इलोन मस्क याचं्या मत,े जागवतक इंटरनटे 

कहहरेज देण्यासाठी स्टारसलक रॅकिर होती. स्टारसलकच ेसध्या 12 देशामंध्य े70,000 

पेक्षा जास्त िापरकत ेआहेत.  
 9. As per data released by Reserve Bank of India (RBI), India has 

reported a current account surplus of 0.9 per cent of GDP in the 

Financial Year 2021 (FY21) amid the covid-19 pandemic. ररझहहन बकँ 

ऑफ इंवडयान े(RBI) जाहीर केलले्या आकडेिारीनसुार, कोविड -19 साथीच्या 

आजाराच्या पार्श्नभमूीिर वित्तीय िषन 2021 (वित्तीय िषन) मध्य ेजीडीपीच्या चाल ू

खात्यात 0.9 टक्क्याचंी िाढ झाली आहे. 
 10. According to the report by UNCTAD and UN’s World Tourism 

Organisation (WTO), International tourism arrivals are set to 

stagnate in 2021, except in some Western markets. UNCTAD आवण 

यूएनच्या जागवतक पयनटन सघंटनचे्या (WTO) अहिालानसुार आतंरराष्ट्रीय पयनटन 

आगमन काही पािात्य बाजारावशिाय 2021 मध्य ेठप्प होईल. 
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