
మ�డవ ��ర	-�ా ం�య ఆ���క బృం��ల (REC) సమ!"#శమ% 
 
ఆగష()  20, 2014 
 
ఆగష()  20-21, 2014 లల/ నూ2 3456 ల/ జరగనున9 మ�డవ ��ర	-�ా ం�య ఆ���క 
బృం��ల (REC) సమ!"#శమ%నక: ;�ే=ాంగ =ాఖ ?ార2ద��A ("BC) ) DE �FనకG ఖుల!6 G 
అధ2Jత వLMంచనుO�9రP.   
 
ఆRి?ా ల/ అO#క �ా ం�య ఆ���క బృం��ల: (RECs) వUండVా, ఆRికW య�XయW 
"ాటZల/ ఎX\�FంటZX గ%��]ం^ం�F.  _టZల/ ?ామW మ!�̀ab ఫG ఈస)G9 అంe 
సదG9 ఆRి?ా (COMESA), ఈC)  ఆRికW కమ�2XటZ (EAC), ఎకO�\j కమ�2XటZ ఆk 
lmంటn ఆRికW lo)bp (ECCAS), ఇంటG-గవ�̀9rంటn అs���టZ ఆW tెవలvmwంb 
(IGAD), ద సదG9 ఆRి?ా tెవలvmwంb కమ�2XటZ (ఎC ఏ t4 lి), ద ఎకO�\j 
కమ�2XటZ ఆk "BC)  ఆRికW lo)bp (ECOWAS), ద కమ�2XటZ ఆk సL}n-సహ�ాW 
lo)bp (l ిఈ ఎW ఎC ఏ t4) మ��య% ద అర� మ��� య�XయW � (UMA) వUన9;. 
 
�దటZ మ��య% �̀ండవ ��ర	-REC ల సమ!"#శమ%ల: నూ2 3456 ల/ నవంబG 2010 
మ��య% నవంబG 2011 లల/ జ��V�న;.  ఈ సమ!"#శమ%ల/ �ా ం�య ఆ���క 
బృం��ల lm?̀Eట�� జనరn/vmlిtెంb మ��య% ఇతర lీXయG అ�F?ారPల: 
�ాల�� ంట�రP. 
 
సమ!"#=ాX?̀� వసు] న9 REC �ేల�V�షను6  ;�ే=ాంగ �ాజ2 మం� జనరn t�క)G ;.?̀. 
lిం� (��ట�ౖG�) ను 20 ఆగష() , 2014 న కల:�ా] రP. 
 



REC ప�Xధుల: ఇం?ా ��రత పభ%త�మ%ల/ "ా���� క�l ిఒప�ందమ% �ేసుక:న9 
?ార2కEమమ%ల: మ��య% �ా జ`క:) ల: అమల: పరPసు] న9 అO#క 
;��Vాల:/మం�� లయ!ల:/ ఏజ`�pల�� క�t� సమ!"#శమ���రP.  _టZల/ 
t4�ా�̀)rంb ఆk అV�కల G మ��య% ఎడ¡2?�షWp E (DARE), బ¢ర£¤b ?ాల¥¦, 
�ల/Xయ!; ద ఎన��¨ మ��య% ���© రpC ఇXª«ట¬2b (TERI) వV̀��ా వUన9;.  
కOB¤tే��షW ఆk ఇంt4యW ఇండlి) ® (CII) REC ప�Xధుల: మ��య% ��రత 
"ా2�ార"#త]ల మధ2 20 ఆగష()  2014 న ఓ మ%ఖ!మ%° ఏ�ా�ట± �ేసు] ం�F.   
 
21 ఆగష() , 2014 న ట�5కమ�2X?�షWp కOBpల] ంbp ఇంt4య! �\ట�e (TCIL) 
మ��య% ఇంt4యW ?³Xpn ఆk వరn�  అRmౖ¤Gp (ICWA) ల�� సమ!"#శమ%ల: 
జరPగ%��´.   
 
ఆRి?ా ల/X REC ల: �ా మ!ణ¶కత మ��య% Xయమ!ల మధ2 �· ం�Fక క:దురP టక: 
మ��య% �ా��రణ మ!�̀aట±6  ఏర�రచుటక: పX�ేసు] O�9´ మ��య% ఈ 
ప��ణ�మమ% వల6  ఆRి?ా �ే=ాలల/ ��రత "ా2�ారమ% మ��య% vmట±) బడ¡లvm ౖ
మ%ఖ2 ¹̧ºన ప��వమ% వUన9�F.  ఇం?ా RECల: ?̀�ాlిటZ »��ం�, మ!నవ వనరPల 
అ¼వృ�F� , ఫUe మ��య% అV�కల G �ా lmlిం� రంE గమ%లల/ ��ర	 �� సహ?ారమ% 
vmం�· ం�Fంచు?½నుటక: ఆస?¾] Vా వUO�9´.  ఈ మ�డవ ��ర	-RECల సమ!"#శమ% 
��ర	-ఆRి?ా బం��లను మ��ంత బలపరచట�X?¾ మం^ "#�Fక అవనుం�F.   
 
నూ2 3456 
ఆగష()  20, 2014 


