
 

 

 

ಕಡತ ಸಂ�ೆ	 ; ಕಸಂ� /ಪ�ೕ�ಾಂಗ/� ಮ.ಉ.ಪ �ೇ�ಾ ಪ��/                                       ��ಾಂಕ; 

EXAM TIME TABLE 2014-15. 

2014-15 �ೇ �ಾ�ನ �ದ ನ!ಧ	ಮ ಮತು$ �ದ ದುತ$ಮ ತರಗ&ಗಳ ಪ()ದ* ಪ�ೕ+ಯ �ೆ�ಾಪ��. 

-ಾಸ. �/ಾಗ  

��ಾಂಕ` 10AM-1PM 2.30-5.30PM 

25/03/15 
1.ಎ.ಪ(ಥಮ ವಷ6 ಸಂಸ7ತ ಮತು$  ಎಂ.ಎ. 
ಪ(ಥಮ ವಷ6 ಪ(ಥಮ ಪತ(. 

1.ಎ. � &ೕಯ ವಷ6 ಸಂಸ7ತ ಮತು$  ಎಂ.ಎ. 
� &ೕಯ ವಷ6 ಪ(ಥಮ ಪತ(. 

26/03/15 
1.ಎ. ತೃ&ೕ ಯ ವಷ6  ಪ(ಥಮ ಪತ( ಮತು$  
ಎಂ.ಎ. ಪ(ಥಮ ವಷ6 � &ೕಯ ಪತ(. ಎಂ.ಎ. � &ೕಯ ವಷ6 � &ೕಯ ಪತ(. 

27/03/15 
1.ಎ.ಪ(ಥಮ ವಷ6 ಕನ9ಡ ಮತು$  ಎಂ.ಎ. 
ಪ(ಥಮ ವಷ6 ತೃ&ೕ ಯ ಪತ(. 

1.ಎ. � &ೕಯ ವಷ6 ಕನ9ಡ ಮತು$  ಎಂ.ಎ. 
� &ೕಯ ವಷ6 ತೃ&ೕ ಯ ಪತ(. 

29/03/15 
1.ಎ. ತೃ&ೕ ಯ ವಷ6  � &ೕಯ ಪತ(. ಮತು$ 
ಎಂ.ಎ. ಪ(ಥಮ ವಷ6 ಚತುಥ6 ಪತ( ಎಂ.ಎ. � &ೕಯ ವಷ6 ಚತುಥ6 ಪತ(. 

30/03/15 
1.ಎ.ಪ(ಥಮ ವಷ6 ಆಂಗ< ಮತು$ ಎಂ.ಎ. ಪ(ಥಮ 
ವಷ6 ಪಂಚಮ ಪತ( 

1.ಎ. � &ೕಯ ವಷ6 ಆಂಗ< ಮತು$  ಎಂ.ಎ. 
� &ೕಯ ವಷ6 ಪಂಚಮ ಪತ(. 

31/03/15 1.ಎ. ತೃ&ೕ ಯ ವಷ6 ತೃ&ೕ ಯ ಪತ( ----------- 

01/03/15 
1.ಎ.ಪ(ಥಮ ವಷ6 ತೃ&ೕ ಯ ಪತ( ಮತು$ 
ಎಂ.ಎ. ಪ(ಥಮ ವಷ6 ಚತುಥ6 ಪತ(. 1.ಎ. � &ೕಯ ವಷ6 ತೃ&ೕ ಯ ಪತ( 

04/04/15 1.ಎ. ತೃ&ೕ ಯ ವಷ6 ಚತುಥ6 ಪತ(. -------------= 

05/04/15 
1.ಎ.ಪ(ಥಮ ವಷ6 ಚತುಥ6 ಪತ(, ಎಂ.ಎ. 
ಪ(ಥಮ ವಷ6 ಪಂಚಮ ಪತ(. 1.ಎ. � &ೕಯ ವಷ6 ಚತುಥ6 ಪತ( 

06/04/15 1.ಎ. ತೃ&ೕ ಯ ವಷ6 ಪಂಚಮ ಪತ(. ----------------- 

07/04/15 1.ಎ.ಪ(ಥಮ ವಷ6  ಪಂಚಮ ಪತ(. 1.ಎ. � &ೕಯ ವಷ6 ಪಂಚಮ ಪತ( 
08/04/15 1.ಎ. ತೃ&ೕ ಯ ವಷ6 6 �ೇ ಪತ( 1.ಎ. ತೃ&ೕ ಯ ವಷ6 6 �ೇ ಪತ( 
09/04/15 1.ಎ.ಪ(ಥಮ ವಷ6 6 �ೇ ಪತ( 1.ಎ. � &ೕಯ ವಷ6 6 �ೇ ಪತ( 

�-ೇಷ ಸೂಚ�ೆ;     
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31/03/15 1.ಎ.ಪ(ಥಮ ವಷ6 � &ೕಯ ಪತ( 1.ಎ. � &ೕಯ ವಷ6 � &ೕಯ ಪತ(   
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�-ೇಷ ಸೂಚ�ೆ�-ೇಷ ಸೂಚ�ೆ�-ೇಷ ಸೂಚ�ೆ�-ೇಷ ಸೂಚ�ೆ; ; ; ; ಪ�ೕ�ಾ @ೇಂದ(ದ ಮು�ಾ	A@ಾ�ಗಳB ��ಾಂಕ ಪ�ೕ�ಾ @ೇಂದ(ದ ಮು�ಾ	A@ಾ�ಗಳB ��ಾಂಕ ಪ�ೕ�ಾ @ೇಂದ(ದ ಮು�ಾ	A@ಾ�ಗಳB ��ಾಂಕ ಪ�ೕ�ಾ @ೇಂದ(ದ ಮು�ಾ	A@ಾ�ಗಳB ��ಾಂಕ 10/04/15    ಮತು$ ಮತು$ ಮತು$ ಮತು$ 11/04/15    ಎರಡು ಎರಡು ಎರಡು ಎರಡು 
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