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കർഷക േകാൺരഗസ് അനുസ്മരണം
തി വനn രം: കർഷക േകാ
ൺ സ് ജി lാ ൈവ സ് സി
ഡ ം കാ ാkട നിേയാജക മ
ലം സി ഡ മാ യി n
വി.െജ. സേലാ മൻ അνസ് മര
ണ സ േm ള നം സം sാ ന
സിഡ ലാൽ വർഗീസ് കlക
വാടി ഉ ഘാടനം െചയ് .
ജി lാ സി ഡ മാ രാ യ µ
ം എം. എ സ്. അ നി ലി െn അ

dയ k ത യി ൽ ടി യ േയാ ഗ
tിൽ ഡി.സി.സി ജനറൽ െസ
റി െകാ ാ മം വി േനാ ദ്, കാ
ാkട രാµ, കllിkാട് രാേജ
nൻ, ഉ ർ വtലൻ, മാരായµ
ം രാേജഷ്, ബിν േതാമസ്, ടി.
പി. സാദ്, ശാസ്തമംഗലം വ
നജൻ, ആരയംേകാട് വി മാർ,
െപാ ഴി ർ വിജയൻ ട ി യ
വർ സംസാരി .

കർഷക േകാൺ സിെn വി.െജ. സേലാമൻ അνസ്മരണം സം
sാന സിഡ ലാൽ വർഗീസ് കlകവാടി ഉ ഘാടനം െച
.
ജിlാ സിഡ മാരായµ ം എം.എസ്. അനിൽ സമീപം

ഇn്
വി.െജ.ടി ഹാൾ : േk
േവശ
ന വിളംബരtിെn വാർഷികാ
േഘാഷം സംsാനതല ഉ ഘാ
ടനം µഖയമnി പിണറായി വിജ
യൻ- 3.30ന്
പാളയം ഭാഗയമാല ഓഡിേ ാറി
യം : ഇല ിkൽ വയർെമൻ
ആൻഡ് pർൈവേസ സ് അ
േസാസിേയഷൻ തിനിധിസ
േmളനം ഉ ഘാടനം മnി എം.
എം. മണി -1.30ന്
രപ kബ് : സി.എം.പി സംഘടി
pി n എം.വി. രാഘവൻ അ
ν s ര ണ െസ മി നാ ർ ഉ ഘാ ട
നം കാനം രാേജnൻ- 4ന്
രശീ പ മ നാ ഭ സവാ മി േk ം :
അlശി ഉtവം, ഗ ഡവാഹ
നം -4.30ന് കഥകളി േരയാധന
വധം -10ന്
മു tറ ീവ െവാt മഹാ
വി േk ം : ആറാ ് മേഹാ
tവം െkാടിേയ ് - 9.15ന്
യൂണിേവ സി ിേsഡിയം:േക
രള സർവകലാശാല ഇnർ േകാ
ളിജിയ ് അത്ല ിക് മtരം സ
മാപനം േsാർ സ് കൗൺസിൽ
സിഡ ടി.പി. ദാസൻ -4ന്
പ ം എം. വി. ആ ർ. ഭ വ ൻ : എം.
വി. രാഘവൻ അνsരണ ം
ാർcന ം ഉ ഘാടനം ശശിത
ർ- 8.30ന്
പ മ നാ ഭ സവാ മി േk ം കി ഴ
േkനട : സവാമി ർഗാനn സര
സവതി െട രമണവിദയാസtം
ഗം - 6.15ന്
േതാ n yൽ സാ യി ാ മം : സ

തയസായിബാബ െട ജnദിനാ
േഘാഷം, േകാ യം ജമനീഷ് ഭാ
ഗവത െട സംഗീതസദസ് -6ന്
തി വ lം പ ര രാ മ സവാ മി
േk ം : തി ഉtവം സംഗീ
ത സദസ്- 6ന്, ഗാനേമള -7.30ന്
ൈത kാ ട് ഗ േണ ശം : രയാ
െഫsിവൽ, ലാവണയ ആനnി
െn ഭരതനാടയം -6.45ന്
ശി േkമ സമിതി : വർേണാ
tവം, മtര ൾ -10 µതൽ
ൈവ.എം.സി.എ ഹാൾ : സവേദ
ശി രsാരം േഡാ.എസ്.എൻ.
ബ റാ മാ ത ഫി ലി pി ന് ന
ൽ
-12ന്
ഇട ാമം അരകt് േദവീേk
ം : ഉtവസമാരംഭ സേmള
നം ഉ ഘാടനം ജsിസ് എം.ആ
ർ. ഹരിഹരൻ നായർ- 5ന്
േപ ബാല
hണയ സവാമി
േk ം : snഷ ി ആേഘാ
ഷം
േപ ർkട ലാ അkാഡമി : നാ
ഷ ണ ൽ ൈk കൗ ൺ സ ലിം
ഗ് മtരം
രപസ്kബ് : ഇൻsി ് േഫാർ
സസ്ൈ നബിൾ െഡവലപ്െമ
ആൻഡ് ഗേവണൻസ് 'സമാ
ധാ ന ം സാ ഹി ക നീ തി ം '
എ n വി ഷ യ tി ൽ സം ഘ ടി
pി n ചർc- 10ന്
കവടിയാർ മൺസ് kബ് : സ
തയൻ ഫൗേ ഷെn നാഷണ
ൽ ഫി ലിം അ വാ ർ ഡ് ൈന ് ഉ
ഘാ ട നം മ nി എ. െക. ബാ ല
ൻ -6ന്

സിനിമ
നയൂ (2323244) :: SCREEN 1 - രഡാമ (M
- 11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
SCREEN 2 - കായംകുളം െകാcു ി (M 11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
SCREEN 3 - ആനkllൻ (M - 11.15, 2.30)
കായംകുളം െകാcു ി (M - 6.15, 9.30)
രശീകുമാർ (2331222) :: സർkാർ (T 11.15am, 2.30pm, 6.15pm, 9.30pm)
രശീ വിശാഖ് (2331222) :: രഡാമ (M - 11.15,
2.30, 6.15, 9.30)
രശീപtനാഭ (2473999) :: ഒരു കുരപസിd
പyൻ (M - 11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
േദവിരപിയ (2473999) :: സർkാർ (T11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
അജn (2472825) :: സർkാർ (T- 11.00,
2.30, 6.00, 9.15)
കൃപ :: സർkാർ (T - 9.00am, 12.20pm,
3.45pm, 7.15pm, 10.45pm) ഒരു കുരപസിd
പyൻ (M - 12.15pm, 7.00pm) THUGS OF
HINDUSTAN (H- 3.30pm, 10.00pm)
കലാഭവൻ :: THUGS OF HINDUSTAN (H
- 11.00am, 2.30pm, 6.00pm, 9.30pm)
െസൻരടൽ (2462865) :: BARBARIAN (E 11.30, 2.30, 6.30, 9.30)
ൈകരളി (2332747) :: കാ ുവിതcവർ (M
- 11.30, 9.30) തനഹ (M- 2.30, 6.15)
രശീ (2332747) :: ചാലkുടിkാരൻ
ച ാതി (M - 11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
നിള (2332747) :: േജാണി േജാണി െയസ്
അpാ (M- 11.30, 2.30, 6.15, 9.30)
ധനയ (2476773) :: THUGS OF HINDUSTAN
(H - 11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
രമയ (2476773) :: സർkാർ (T- 11.15,
2.30, 6.15, 9.30)
ARIESPLEX SL CINEMA: (0471 4066660) ::
Audi 1 - രഡാമ (M- 11.15, 3.00, 6.45,10.30)
Audi 2 - തനഹ (M - 11.00) VADA
CHENNAI (T-1.30pm) വരtൻ (M4.45) BADHAAIHO (H- 7.30) PARIYERUM
PERUMAAL (M- 10.15pm)
Audi 3 - ANDHADHUN (H- 11.30am) LUPT
(H- 2.30pm, 10.30pm) HUNDER KILLER (E5.00pm) WHO (M- 7.30pm)
Audi 4 - രാkസൻ (T-11.15, 2.45, 6.30,
10.15pm)
Audi 5 - കായംകുളം െകാcു ി (M
-11.00am, 2.45pm, 6.30pm, 10.15pm)
Audi 6 - 96 (T- 10.30am, 7.30 pm) JOHNY
JOHNY YES APPA (M- 1.45pm, 10.40)
BADHAAIHO (T- 4.45)
കാർണിവൽ സിനിമാസ് (മാൾ ഒഫ്
രടാവൻകൂർ)
96 (T- 10.00 am, 10.30am, 4.00am, 7.10pm,
10.20pm)
ആനkllൻ (M- 1.00 pm)
BAAZAAR (H- 1.45pm)
BADHAAI HO (H- 7.00pm)
ഡാകിനി (M- 1.00pm)
രഫ ് വിpവം (M - 12.50pm, 9.30 pm)
GOOSE BUMPS-2 HAUNT (E- 1.00pm,
4.45pm)
HALLOWEEN (E- 3.20pm, 10.20pm)
HELLO GURU PREMA KOSAME (Telugu6.00 pm)
JOHNY JOHNY YES PAPA (M- 10.00am,
4.00pm, 7.00pm, 10.00pm)
കായംകുളം െകാcു ി (M - 9.45am,
12.55pm, 4.10pm, 6.00pm, 7.25pm, 9.45pm,
10.45pm)
KOODASHA (M- 10.15am)
േനാൺെസൻസ് (M- 4.00pm)
പടേയാ ം (M-7.00 am)
PARIYERUM PERUMAL (T- 9.45pm)
രാkസൻ (T- 12.40pm, 7.00pm, 10.00pm)
തീവ ി (M- 10.00pm)
VADA CHENNAI (T - 3.40pm)
കഴkൂ ം കൃ (2418144) :: ഒരു കുരപസി
d പyൻ (M - 11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
െവ ുേറാഡ് ഹരിരശീ (0471 2755666) ::
രഡാമ (M - 11.15, 6.15) വllിkുടിലിെല
െവllkാരൻ (M- 2.30, 9.30)
കഠിനംകുളം ജി രടാക്സ് (2757771) ::
screen 1 : കായംകുളം െകാcു ി (M 11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
screen 2 : 96 (T - 11.30, 2.30, 6.30, 9.30)
ആ ി ൽ രഡീംസ് (628997) :: THUGS OF
HINDUSTAN (H - 11.15, 2.30, 6.15, 9.30)

ആ ി ൽ ഗംഗ (2629973) :: കായംകുളം
െകാcു ി (M - 11.00, 2.30, 6.30, 9.30)
ആ ി ൽ യമുന (2629973):: VADA
CHENNAI (T - 11.15, 2.15, 6.15, 9.15)
ആ ി ൽ കാേവരി (9287218284) :: 96 (T11.00, 2.30, 6.30, 9.30)
ആ ി ൽ ൈവശാഖ് (2622244) ::
സർkാർ (T- 11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
ആ ി ൽ തപസയ (3291113) :: കാ ുവി
തcവർ (M - 11.00, 2.45) ആനkllൻ
(M- 6.30, 9.45)
ആ ി ൽ തപസയ പാരൈഡസ്
(620920):: തനഹ (M - 11.15, 3.00, 6.30,
9.45)
വർkല എസ്.ആർ (0470 2602339)
:: NONSENSE (M - 11.00, 2.30, 6.15)
ചാലkുടിkാരൻ ച ാതി (M - 9.30)
വർkല വിമല (9895233785) :: THUGS OF
HINDUSTAN (H - 11.00, 3.00, 6.30, 9.45)
വർkല സ് ാർ സിനിമ (2602344) :: ഒരു
കുരപസിd പyൻ (M - 11.00, 2.30, 6.15,
9.30)
ചിറയിൻകീഴ് സവാമിജി (9526752302) ::
കmാരസംഭവം (M - 3.00, 6.30, 9.30)
െനടുമ ാട് സൂരയ (2802223) :: രഫ ് വി
pവം (M - 11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
െനടുമ ാട് സൂരയ പാരൈഡസ്
(2813259):: സർkാർ (T - 11.00, 2.30,
6.15, 9.30)
െനടുമ ാട് രശീസരസവതി (8111966043) ::
വllിkുടിലിെല െവllkാരൻ (M- 11.00,
2.30, 6.15, 9.30)
െനടുമ ാട് റാണി :: screen 1 :
സർkാർ (T - 11.00am) ഒരു കുരപസിd
പyൻ (M - 2.15pm, 6.15pm, 9.15pm)
screen 2 : കായംകുളം െകാcു ി (M 11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
െപരി mല അശവതി (2400394) ::
ചാലkുടിkാരൻ ച ാതി (M - 2.30,
6.30, 9.30)
കളിയിkാവിള രശീകാളീശവരി (04712200073, 0471-2200174)::
Audi 1 - ഗജനീകാn് (M- 11.30, 2.30, 6.15,
9.30)
Audi 2 - ഇബിലീസ് (M- 11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
Audi 3- KARWAAN (H- 11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
Audi 4 - കൂെട (M - 11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
Audi 5- JUNGA (T- 11.00, 2.30) ഒരു പഴയ
േബാംബ് കഥ (M - 6.15, 9.30)
കളിയിkാവിള തമീൻസ് മാk് :: പുലി
മുരുകൻ (M - 2.30, 6.15) അcം എmത്
മടമെyട
(T - 11.00, 9.15)
െനyാ ിൻകര ശുഭ :: പ വർണ തt
(M - 2.30, 6.30, 9.30)
േപാtൻേകാട് MT CINEPLEX (2419515)
:: Tela 1 - സർkാർ (T - 11.15, 2.30, 6.15,
9.30)
Tela 2 - രഡാമ (M- 11.00, 2.15, 6.30, 9.45)
േപാtൻേകാട് എc്.െക സിനിമാസ്
(0471-2715555, 9447060600) :: ഒരു കുരപസി
d പyൻ (M - 11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
െവ
ാറമൂട് സിnു (9746159088)::
സർkാർ (T - 11.30, 2.30, 6.00, 9.00)
കാ ാkട ജയവിനായക (2290867)::
screen 1 - ആട് - 2 (M - 11.00, 2.15, 6.15,9.15)
screen 2 - േവൈലkാരൻ (T- 11.15, 2.30,
6.30,9.30)
കllിkാട് ദീപ (9447553618) ::
അcായൻസ് (M - 6.30, 9.30)
കാ ാkട രശീമുരുക (9995952120) :: No
show
കിളിമാനൂർ എസ്.എൻ :: Now show
പനcമൂട് യമുന ലkി :: െക ു (T -10.30,
2.30, 6.15, 9.00)
േപയാട് എസ്.പി സിനിമ (0471-2289053)
:: കായംകുളം െകാcു ി (M - 11.00am,
2.30pm, 6.15pm, 9.15pm)
കlറ ARS (9526906021) :: കmാരസംഭവം
(M - 2.30, 6.30)
പടnാലുംമൂട് IMP :: സർkാർ (T 11.00, 2.30, 6.30, 9.30)
കാ ാkട സവരലയ : (9188628546) ::
സവരം - ഒരു കുരപസിd പyൻ (M - 11.15,
2.00, 6.00, 9.00)
ലയം - കായംകുളം െകാcു ി (M - 2.30,
6.30) രഡാമ (M- 11.30, 9.30)

