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உலக நாடுகளின் விடுதலல நாட்கள் 

நாடு  நாள்  சுதந்திரம்  

 அப்காசிா ஜூலய 4 1999ல் சிார்சிா (நாடு) இடியந்து பபற்மது. (லிடுதலய தினம்) 

 ஆப்கானித்தான் ஆகஸ்டு 19 1919ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. (சுதந்தி தினம்) 

 அல்பபனிா நலம்பர் 28 1912ல் உதுானிப் பபசு இடியந்து பபற்மது.(சுதந்தி தினம்) 

 அல்ஜரீிா ஜூலய 5 1962ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 அங்பகாயா நலம்பர் 11 1975ல் பபார்த்துகல் இடியந்து பபற்மது. 

 அன்டிகுலா பர்புடா நலம்பர் 1 1981ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 அர்பகந்தீனா ஜூலய 9 1816ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

 ஆர்ீனிா பசப்டம்பர் 21 1991ல் பசாலித் ன்மிம் இடியந்து பபற்மது. 

 ஆஸ்திரிா அக்படாபர் 26 1955ல் அசுரில றுசீலப்பு (பதசி தினம்) 

 அசர்லபஜான் ப 28 1918ல் ஷ் பபசு இடியந்து பபற்மது. 

அக்படாபர் 18 1991ல் பசாலித் ன்மிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பஹாஸ் ஜூலய 10 1973ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது.. 

 பாகாபின் டிசம்பர் 16 1971ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. (பதசி தினம்) 

 லங்காரபதசம் ார்ச் 26 1971 பாக்கித்தான் இடியந்து பபற்மது. (பதசி தினம்) 

 பார்பபடாசு நலம்பர் 30 1966ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது.. 

 பபயயஸ் ஜூலய 3 1944ல் பசயனி இடியந்து பபற்மது. 

 பபல்ஜிம் ஜூலய 21 1831ல் பநதர்யாந்து இடியந்து பபற்மது. (பதசி தினம்) 

 பபலீசு பசப்டம்பர் 21 1981ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது.. 

 பபனின் ஆகஸ்டு 1 1960ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 பபாயிலிா ஆகஸ்டு 6 1825ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

 பபாசுனிாவும் 

எர்பசபகாலினாவும் 

ார்ச் 1 1992ல் யுபகாஸ்யாலிா இடியந்து பபற்மது. 

 பபாட்ஸ்லானா பசப்டம்பர் 30 1966ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பிபசில் பசப்டம்பர் 7 1822ல் பபார்த்துகல் இடியந்து பபற்மது. சுதந்தி தினம் 

 புயலை சனலரி 1 1984ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பல்பகரிா பசப்டம்பர் 22 1908ல் உதுானிப் பபசு இடியந்து பபற்மது. 

 புர்கினா ஃபாபசா ஆகஸ்டு 5 1960ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 புயண்டி ஜூலய 1 1962ல் பபல்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 கம்பபாடிா நலம்பர் 9 1953ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 கயன் சனலரி 1 பிான்ஸ் ற்றும் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பகப் லர்டி ஜூலய 5 1975ல் பபார்த்துகல் இடியந்து பபற்மது. 

 த்தி ஆபிரிக்கக் 

குடிசு 

ஆகஸ்டு 13 1960ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 சாட் ஆகஸ்டு 11 1960ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 சியி பசப்டம்பர் 18 1818ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 
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 சீனா அக்படாபர் 1 1949ல் இயந்து பதசி தினம்.  

 பகாயம்பிா ஜூலய 20 1810ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

ஆகஸ்டு 7 

 காங்பகா க்கராட்சிக் 

குடிசு 

ஜூன் 30 1960ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

 பகாஸ்ட்டா ரிக்கா பசப்டம்பர் 15 1821ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

 ஐலரி பகாஸ்ட் ஆகஸ்டு 7 1960ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 குபாலாசிா அக்படாபர் 8 1991ல் யுபகாஸ்யாலிா இடியந்து பபற்மது. 

 கியூபா ப 20 1902ல் அபரிக்க ஐக்கி நாடு இடியந்து பபற்மது. 

 லசப்பிசு அக்படாபர் 1 1960ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பசக் குடிசு அக்படாபர் 28 28, 1918ல் ஆஸ்திரிா இடியந்து பபற்மது. 

சனலரி 1 1993ல் சிபகாசுபயாலாக்கிா இடியந்து பபற்மது. 

 ஜிபுட்டி ஜூன் 27 1977ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 படாினிக்கா நலம்பர் 3 1978ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 படாினிக்கன் குடிசு பபப்லரி 27 1844ல் எிட்டி இடியந்து பபற்மது. 

 கிறக்குத் திபார் ப 20 2002ல் பபார்த்துகல் இடியந்து பபற்மது. 

 எக்குலபடார் ஆகஸ்டு 10 1810ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

1822ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. ப 24 

 எல் சல்லபடா பசப்டம்பர் 15 1821ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

 எரித்திரிா ப 24 1993ல் எதிபாப்பிா இடியந்து பபற்மது. 

 எஸ்பதானிா பபப்லரி 24 1918ல் ஷ் அசரிடம் இயந்தும், 

ஆகஸ்டு 20 1991ல் பசாலித் ன்மிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பிஜி அக்படாபர் 10 1970ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பின்யாந்து டிசம்பர் 6 1917ல் ஷ்ாலிடியந்து பபற்மது. 

 காபபான் ஆகஸ்டு 17 1960ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

 கம்பிா பபப்லரி 18 1965ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 ஜார்ஜிா ப 26 1918ல் பதயிலும், 

ஏப்ல் 9 1991ல் பசாலித் ன்மிம் இடியந்து பபற்மது. 

 கானா ார்ச் 6 1957ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 கிபக்க நாடு ார்ச் 25 1821ல் உதுானிப் பபசு இடியந்து பபற்மது. 

 கிபனடா பபப்லரி 7 1974ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 குலாத்தாயா பசப்டம்பர் 15 1821ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

 கினிா அக்படாபர் 2 1958ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 கானா ப 26 1966ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 எய்ட்டி சனலரி 1 1804ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 பஹாண்டுாஸ் பசப்டம்பர் 15 1821ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

 ஐசுயாந்து டிசம்பர் 1 1918ல் படன்ார்க் இடியந்து பபற்மது. 

 இந்திா ஆகஸ்டு 15 1947ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 
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 இந்பதாபனசிா ஆகஸ்டு 17 1945ல் பநதர்யாந்து இடியந்து பபற்மது. 

 ஈான் ஏப்ல் 1 1979ல் பதாடங்கிது. 

 ஈாக் அக்படாபர் 3 1932ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 அர்யாந்து ஏப்ல் 24 1916ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 இசுபல் ஏப்ல் 15 1948ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 ஜலக்கா ஆகஸ்டு 6 1962ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பார்தான் ப 25 1946ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 கசக்ஸ்தான் டிசம்பர் 16 1991ல் பசாலித் ன்மிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பகன்ா டிசம்பர் 12 1963ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 Korea, North பசப்டம்பர் 9 1948ல் பதாடங்கிது. 

 Korea, South ஆகஸ்டு 15 1945ல் ஜப்பான் இடியந்து பபற்மது. 

 பகாபசாபலா பபப்லரி 17 2008ல் பசர்பிா இடியந்து பபற்மது. 

 குலலத் ஜூன் 19 1961ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 கிர்கிசுதான் ஆகஸ்டு 31 1991ல் பசாலித் ன்மிம் இடியந்து பபற்மது. 

 யாபலாஸ் ஜூலய 19 1949ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 யாத்லிா நலம்பர் 18 1918ல் ஷ் அசிடியந்தும் 

ப 4 1990ல் பசாலித் ன்மிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பயபனான் நலம்பர் 22 1943ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 பயபசாத்பதா அக்படாபர் 4 1966ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 லயபரீிா ஜூலய 26 1847ல் அபரிக்க ஐக்கி நாடு இடியந்து பபற்மது. 

 யிபிா டிசம்பர் 24 1951ல் இத்தாயி இடியந்து பபற்மது. 

 யித்துபலனிா பபப்லரி 16 1918ல் ஷ் அசிடியந்தும், 1990ல் பசாலித் 

ன்மிம் இடியந்து பபற்மது. ப 11 

 ாக்கபடானிக் 

குடிசு 

பசப்டம்பர் 8 1991ல் யுபகாஸ்யாலிா இடியந்து பபற்மது. 

 டகாஸ்கர் ஜூன் 26 1960ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 யாலி ஜூலய 6 1964ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பயசிா ஆகஸ்டு 31 1957ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 ாலயதீவுகள் ஜூலய 26 1965ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 ாயி பசப்டம்பர் 22 1960ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 ால்ட்டா பசப்டம்பர் 21 1964ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பாரிசிசு ார்ச் 12 1968ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பக்சிக்பகா பசப்டம்பர் 16 1821ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

 பால்படாலா ஆகஸ்டு 27 1991ல் பசாலித் ன்மிம் இடியந்து பபற்மது. (பதசி தினம்) 

 ங்பகாயிா டிசம்பர் 29 1911ல் சிங் லம்சத்திடியந்து பபற்மது.[3][4] 1921ல் 

பதாடங்கிது.[5] 

 பாண்டபனகுபா ப 21 2006ல் பசர்பிா இடியந்து பபற்மது. 

 பாபாக்பகா நலம்பர் 18 1956ல் பிான்ஸ் ற்றும் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 
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 பாசாம்பிக் ஜூன் 25 1975ல் பபார்த்துகல் இடியந்து பபற்மது. 

 ிான்ர் சனலரி 4 1948ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 நபகார்பனா கபாக் சனலரி 6 1992ல் அசர்லபஜான் இடியந்து பபற்மது. 

 நீபிா ார்ச் 21 1990ல் பதன்னாப்பிரிக்கா இடியந்து பபற்மது. 

 நவூய சனலரி 31 1975ல் ஆஸ்திபயிா இடியந்து பபற்மது. 

 பநதர்யாந்து ப 5 1945ல் பசயனி இடியந்து பபற்மது. (பதசி தினம்) 

 நிக்காகுலா பசப்டம்பர் 15 1821ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

 லநஜர் ஆகஸ்டு 3 1960ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 லநஜரீிா அக்படாபர் 1 1960ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பாக்கித்தான் ஆகஸ்டு 14 1947ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பனாா நலம்பர் 28 1821ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

 பப்புலா நியூ கினி பசப்டம்பர் 16 1975ல் ஆஸ்திபயிா இடியந்து பபற்மது. 

 பாகுபல ப 14 1811ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

 பபய ஜூலய 28 1821ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

 பியிப்லபன்ஸ் ஜூன் 12 1946ல் பதாடங்கிது. 

 பபாயந்து நலம்பர் 11 1918ல் ஷ் அசிடியந்து பபற்மது. 

 பபார்த்துகல் டிசம்பர் 1 1640ல் பஹாடங்கிது. 

 கட்டார் டிசம்பர் 18 1878ல் பதாடங்கிது. 

 உயபனிா ப 9 1877ல் உதுானிப் பபசு இடியந்து பபற்மது. 

 யலாண்டா ஜூலய 1 1962ல் பபல்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பசிண்ட். கிட்ஸ் 

பநலிஸ் 

பசப்டம்பர் 19 1983ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 சபாலா ஜூன் 1 1962ல் நியூசியாந்து இடியந்து பபற்மது. 

 சாபலா பதாப 

பிரின்சிபப 

ஜூலய 12 1975ல் பபார்த்துகல் இடியந்து பபற்மது. 

 பசனிகல் ஏப்ல் 4 1960ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 சிபளல்ஸ் ஜூன் 29 1976ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 சிபா யிபான் ஏப்ல் 27 1961ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 சிங்கப்பூர் ஆகஸ்டு 9 1965ல் பயசிா இடியந்து பபற்மது. 

 சியலாக்கிா ஜூலய 17 1992ல் பதாடங்கிது. 

 சுபயாலனீிா டிசம்பர் 26 1991ல் யுபகாஸ்யாலிா இடியந்து பபற்மது. 

ஜூன் 25 

 பசாயன் தீவுகள் ஜூலய 7 1978ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பசாாயியாந்து ப 18 1991ல் பசாாயிா இடியந்து பபற்மது. சுதந்தி தினம். 

 பதன்னாப்பிரிக்கா டிசம்பர் 11 1931ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 பதற்கு சூடான் ஜூலய 9 2011ல் சூடான் இடியந்து பபற்மது. 

 இயங்லக பபப்லரி 4 1948ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 சூடான் சனலரி 1 1956ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 



  

உலக நாடுகளின் விடுதலல நாட்கள் 
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 சுரிநாம் நலம்பர் 25 1975ல் பநதர்யாந்து இடியந்து பபற்மது. 

 சுலாசியாந்து பசப்டம்பர் 6 1968ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 சுலிட்சர்யாந்து ஆகஸ்டு 1 1291ல் பாாபுரில் இயந்து பிரிந்தது. 

 சிரிா ஏப்ல் 17 1946ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 தாஜிக்ஸ்தான் பசப்டம்பர் 9 1991ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 தன்சானிா டிசம்பர் 9 1961ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 படாபகா ஏப்ல் 27 1960ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 பதாங்கா ஜூன் 4 1970ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 டிரினிடாட் ற்றும் 

படாபாபகா 

ஆகஸ்டு 31 1962ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 துனசீிா ார்ச் 20 1956ல் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 துயக்கி அக்படாபர் 29 1923ல் உதுானிப் பபசு இடியந்து பபற்மது. 

 துயக்பனிஸ்தான் அக்படாபர் 27 1991ல் பசாலித் ன்மிம் இடியந்து பபற்மது. 

 உக்லன் ஆகஸ்டு 24 1991ல் பசாலித் ன்மிம் இடியந்து பபற்மது. 

 ஐக்கி அபு அீகம் டிசம்பர் 2 1971ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

அபரிக்கா ஜூலய 4 1776ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 உயகுலல ஆகஸ்டு 25 1825ல் பிபசில் இடியந்து பபற்மது. 

 உஸ்பபகிஸ்தான் பசப்டம்பர் 1 1991ல் பசாலித் ன்மிம் இடியந்து பபற்மது. 

 லனுலாட்டு ஜூலய 30 பிான்ஸ் 1980ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 லத்திக்கான் நகர் பபப்லரி 11 1929ல் இத்தாயி இடியந்து பபற்மது. 

 பலனிசுபலயா ஜூலய 5 1811ல் எசுப்பானிா இடியந்து பபற்மது. 

 லிட்நாம் பசப்டம்பர் 2 1945ல் ஜப்பான் ற்றும் பிான்ஸ் இடியந்து பபற்மது. 

 பன் நலம்பர் 30 1967ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 சாம்பிா அக்படாபர் 24 1964ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது. 

 ஜிம்பாப்பல ஏப்ல் 18 1980ல் ஐக்கி ாஜ்ஜிம் இடியந்து பபற்மது 

  


