
FACT SPORTS ASSOCIATION (CD) 

MINI MARATHON (10 K) - 2021 
October 7, Thursday at 6 am 

 

ALL CONCERNED 

As part of annual celebration of 75 years of India’s Independence, Central 

Government has organized ‘Azadi ka Amrit Mahotsav’ in which FACT Employees 

have enthusiastically decided to participate. In connection with this, a Mini 

Marathon (10 K) will be organized on Thursday, October 7,2021  at 6 am with the 

participation of FACT staff, family members, CISF and the general public. 

Mini Marathon is conducted in three different age groups of 18-35; 36-50 and 50 

plus and the winners will be awarded prize money. 

FACT employees and family members wishing to participate in the  Mini Marathon 

organized by the Ministry of Fertilizers in order to commemorate the brave 

patriots who sacrificed their lives for the freedom of our country and to instill 

patriotism in new generation, are requested to register their names before 4 pm on 

Tuesday, September 28.  

For registration, contact: 

Shri. D Vijayakumar  Mob: 9447 844 854 

Shri. Harikrishnan KS Mob: 9061 987 437 

 

 

 

Ambalamedu                        Varghese MP 

23.09.2021               FSA (CD) Convenor 

 

The Fertilisers and Chemicals Travancore 

Limited 

Cochin Division 



FACT SPORTS ASSOCIATION (CD) 
മിനി മാരത്തൺ (10 K ) -2021  
ഒക  ട ാബർ 7 വ്യാഴാഴ്ച രാവ്ിലെ 6 ന  

ALL CONCERNED 

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ      വാർഷിക ആഘ ാഷങ്ങളുന്റെ ഭാഗമായി ഘകന്ത്രര 
ഗവന്റെെിന്റെ ഘേതൃതവത്തിൽ സ്ം െിപ്പിച്്ച വരുന്ന ‘ആസാദി കാ അമൃത ’ 
മഘഹാത്സവത്തിൽ ഫാക്്ട ജീവേക്കാരും അതയുത്സാഹപൂർവ്വം 
പങ്കാളികളാകുന്നു. ഈ മഘഹാത്സവഘത്താെേുബന്ധിച്്ച ഫാക്്ട ജീവേക്കാർ, 
കുെുംബാംഗങ്ങൾ, CISF, ന്റപാതുജേങ്ങൾ എന്നിവന്റര പന്റങ്കെുപ്പിച്്ച 2021 
ഒഘക്ടാബർ 7 വയാഴാഴ്ച രാവിന്റെ 6-േ് മിേി മാരത്തൺ (10 K) സ്ം െിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

18 - 35; 36 - 50; 50 പ്ലസ്് എന്നീ മൂന്ന് വയതയസ്ത age ന്ത്രഗൂപ്പുകളിൊയി 
സ്ം െിപ്പിക്കുന്ന 10 K മിേി മാരത്തണിൽ വിജയികളാകുന്ന ഒന്ന്, രണ്്ട 
സ്ഥാേക്കാർക്്ക ആകർഷകമായ സ്മ്മാേത്തുകയും േല്കുന്നു. 

േമ്മുന്റെ ോെിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേുഘവണ്ടി ജീവാർപ്പണം ന്റെയ്ത 
ധീരഘേശാഭിമാേികന്റള സ്മരിക്കുന്നതിേും പുതുതെമുറയിൽ 
ഘേശഘബാധത്തിന്റെ വിത്തുകൾ പാകുന്നതിേും ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ 
രാസ്വള മന്ത്ര്ാെയത്തിന്റെ േിർഘേശാേുസ്രണം സ്ം െിപ്പിക്കുന്ന മിേി 
മാരത്തണിൽ പന്റങ്കെുക്കുവാൻ താല്പരയമുള്ള ഫാക്്ട ജീവേക്കാരും 
കുെുംബാംഗങ്ങളും 28.09.2021 ന്റൊവ്വാഴ്ച വവകീട്ട് 4 േു മുമ്പായി ഘപര് രജിസ്റ്റർ 
ന്റെയ്യുവാൻ താത്പരയന്റപ്പെുന്നു.  

രജിസ്്ഘന്ത്രെഷോയി താന്റഴ പറയുന്നവന്റര ബന്ധന്റപ്പെുക   

Shri. D Vijayakumar  Mob: 9447 844 854 

Shri. Harikrishnan KS Mob: 9061 987 437 

 

 

അമ്പെഘമെ്                        Varghese MP 
23.09.2021                 FSA (CD) Convenor 

The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited 

Cochin Division 


	FSA-MiniMarathon-Eng.pdf (p.1)
	FSA-MiniMarathon-Mal.pdf (p.2)

