
இந்தியியாவில் உள்ள நான்ியான்காம் ியாம் அகிலத்தின் அனைத்துலகக்ிலத்தின் அனைத்துலகாம் க
குழு / உலகாம்  ச ியா லி  வனைத்துலகக்லத் தளத்தின் ஆதரவியாளர்காம் ள்
வளர்ச்சி காம் ண்டுவரும் உலகாம் ப்சமியாரின் அமியாயத்திற்கு
ச ியா லி  மியாற்றீடு மற்றி விவியாதிககாம்  சென்னையில ன்னைத்துலகக்ிலத்தின் அனையில் நான்வம்மர்
16 ல் சென்னையிலமியாதுககூட்டம் ஒன்னைத்துலகக்டம் ஒன்றை நான்டத்த உள்ளிலத்தின் அனைர்.

ஜூன் 9 ல் நான்ியான்காம் ியாம் அகிலத்தின் அனைத்துலகக்ிலத்தின் அனைத்துலகாம் க
குழுவிிலத்தின் அனைியால் நினைத்துலகக்டம் ஒன்றைசவற்டம் ஒன்றைப்மட்ட தீர்மியாிலத்தின் அனைம் கூறுவதியாவது
''முதலியாம் உலகாம் ப் சமியார் சென்னையிலவடித்த ஒரு நூறு
ஆண்டுகாம் ளுககும் இரண்டியாம் உலகாம் ப் சமியார் சென்னையிலதியாடங்கி 75
ஆண்டுகாம் ளுககும் பின்ிலத்தின் அனைர் ஏகாம் ியாதிமத்திய
அனைத்துலகக்மப்புமுனைத்துலகக்டம் ஒன்றையியாிலத்தின் அனைது மீண்டுசென்னையிலமியாரு முனைத்துலகக்டம் ஒன்றை மனிதகுலத்னைத்துலகக்த
ஒரு சமரழினைத்துலகக்வக சென்னையிலகாம் ியாண்டு அச்சுறுத்துகிடம் ஒன்றைது.''  2008 ல்
சென்னையிலதியாடங்கிய முதலியாளித்துவ நினைத்துலகக்லமுறிவிிலத்தின் அனைியால் உந்தப்மட்டு
அசென்னையிலமரிககாம் ியாவும் ஏனைத்துலகக்ிலத்தின் அனைய ஏகாம் ியாதிமத்திய  கதிகாம் ளும் புதிய
 ந்னைத்துலகக்தகாம் னைத்துலகக்ளயும் வளங்காம் னைத்துலகக்ளயும் இரியாணுவ வழிகாம் ளின்
மூலமியாகாம்  மீண்டும் னைத்துலகக்காம் ப்மற்டம் ஒன்றை முயற்சிககின்டம் ஒன்றைிலத்தின் அனை.  

ஈரியாக மற்றும் சிரியியாவில் இஸ்லியாமிய அரனைத்துலகக் 
(ஐஎஸ்ஐஎஸ்)  எதிர்த்து சமியாரியாடுவது என்டம் ஒன்றை  ியாககில்
ஒமியாமியா நிர்வியாகாம் த்திிலத்தின் அனைியால் மத்திய கிழககில் மீண்டும்
புதுப்பிககாம் ப்மட்ட சமியாரியாிலத்தின் அனைது உண்னைத்துலகக்மயிசலசய ஈரியாககில்
அதன் சமலியாதிககாம் த்னைத்துலகக்த நினைத்துலகக்லநான்ியாட்டுவது மற்றும்
சிரியியாவில் ஒரு சென்னையிலமியாம்னைத்துலகக்ம ஆட்சினைத்துலகக்ய நிறுவுவனைத்துலகக்த
குறிகசகாம் ியாளியாகாம்  சென்னையிலகாம் ியாண்டதுமியாகும்.  ஐசரியாப்மியாவில்,
வியாஷிங்டனும் சமர்லினும் மியாசிஸ்டுகாம் ளிிலத்தின் அனைியால் உகசரனில்
வழிநான்டத்தப்மட்ட ஒரு  திககு ஆதரவளித்திலத்தின் அனை,  அதன்

மூலம் ரஷ்யியாவுடன் ஒரு சென்னையிலவடிப்புத்தன்னைத்துலகக்மயுனைத்துலகக்டய சமியாதனைத்துலகக்ல
தூண்டுகின்டம் ஒன்றைிலத்தின் அனை.

வியாஷிங்டனின் ஆசியியானைத்துலகக்வ சநான்ியாககிய மூசலியாமியாய
''முன்சென்னையிலிலத்தின் அனைடுப்பு" பிரியாந்தியம் முழுவதும் மதட்டங்காம் ள் விரிவனைத்துலகக்டய
வழிவகுத்துள்ளது.  அசத மயம் அசென்னையிலமரிககாம் ியா சீிலத்தின் அனைியானைத்துலகக்வ
இரியாணுவரீதியியாகாம்  சுற்றி வனைத்துலகக்ளத்து அதற்கு எதிரியாகாம் 
சமியார்த்சென்னையிலதியாடுககாம்  முயற்சிககின்டம் ஒன்றைது. வலது ியாரி இந்தியப் பிரதமர்
நான்சரந்திர சமியாடி மதவிககு வந்ததிலிருந்து ஒமியாமியா
நிர்வியாகாம் மியாிலத்தின் அனைது புதுதில்லினைத்துலகக்ய ஒரு மூசலியாமியாய மங்காம் ியாளியியாகாம் 
வளர்ச்சி சென்னையில ய்யும் முயற்சிகாம் னைத்துலகக்ள உககிரப்மடுத்தியது.
சீிலத்தின் அனைியாவுககு எதிரியாிலத்தின் அனை அசென்னையிலமரிககாம் ியாவின் வினைத்துலகக்ளவுகாம் ள் மற்றி
அலட்சியமியாிலத்தின் அனை சமியார் உந்துதலுககு சமியாடி அர ியாங்காம் ம்
ஊககாம் மளிககிடம் ஒன்றைது, அது ஆசியியாவிலும் உலகாம்  முழுவதிலுமுள்ள
மககாம் ளுககு காம் ணககிடமுடியியாத பிரதிவினைத்துலகக்ளவுகாம் னைத்துலகக்ள சென்னையிலகாம் ியாண்ட
ஒரு சமியாதலுககாம் ியாிலத்தின் அனை அச்சுறுத்தனைத்துலகக்ல ஏற்மடுத்துகிடம் ஒன்றைது.

ஒரு ச ியா லி  சவனைத்துலகக்லத்திட்டத்தின் அடிப்மனைத்துலகக்டயில் ஒரு உலகாம் 
இயககாம் த்தில் ஐககியப்மட்ட  ர்வசத  சென்னையிலதியாழிலியாள
வர்ககாம் த்திிலத்தின் அனைியால் மட்டுசம சமியானைத்துலகக்ர தடுககாம்  முடியும்.  இந்த
கிரகாம் த்தில் இந்த முன்சிலத்தின் அனைியாககிற்காம் ியாகாம்  சமியாரியாடும் ஒசர ஒரு காம் ட்சி
நான்ியான்காம் ியாம் அகிலத்தின் அனைத்துலகக்ிலத்தின் அனைத்துலகாம் க குழுவும் அதன்
மகுதிகாம் ளியாிலத்தின் அனை ச ியா லி   மத்துவ காம் ட்சிகாம் ளுசம.  இப்மடியியாிலத்தின் அனை
முககியமியாிலத்தின் அனை அரசியல் பிரச் னைத்துலகக்ிலத்தின் அனைகாம் ள் மற்றி விவியாதிககாம் ,
சென்னையில ன்னைத்துலகக்ிலத்தின் அனையில் நான்னைத்துலகக்டசென்னையிலமடம் ஒன்றைவிருககும் கூட்டத்தில் மங்சென்னையிலகாம் டுககுமியாறு
நான்ியாம் சென்னையிலதியாழிலியாளர்காம் ள்,  இனைத்துலகக்ளஞர்காம் ள் மற்றும் உலகாம்  ச ியா லி 
வனைத்துலகக்லத் தளத்தின் வியா காம் ர்காம் னைத்துலகக்ள ஊககுவிககின்சடம் ஒன்றைியாம்.

 தேத:  நவம்பர் 16, 2014,

 தநரம்: ஞஞாயிறு காஞாலைகாலை 10 மண

 இடம்:  மூன்றாஞாவது மஞாட,  சக்த அபஞார்ட்மெண்மண்ஸ, 

         38 கால்லூரி சஞாலைகாலை,  நுங்காம்பஞாக்காம், 

         மெண்சன்லைன-6 (கால்லூரி சஞாலைகாலை பஸ நிலைகாலையம் அருகில்)
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