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வாராந்த வர்த்தமானிகளிற் பிரசுாிப்பதற்கான அறிவித்தல்கள் ஏற் க்ெகாள்ளல் சம்பந்தமான 
க்கிய அறிவித்தல்கள் 

 
இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வாராந்த வர்த்தமானப் பத்திாிைககளின் இ தியில், ஒவ்ெவா  மாதத்தின் தல் வாரத்தில், வாராந்த 
வர்த்தமானப் பத்திாிைககளில் பிரசுாிக்கப்ப வதற்கான அறிவித்தல்கள் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம் இ தித் திகதி ம் ேநர ம் சம்பந்தமான 
அறிவித்தல்க க்கு கவனம் ேகாரப்ப கின்ற .   
 

 வாராந்த வர்த்தமானிகளிற் பிரசுாிக்கப்ப வதற்கான அறிவித்தல்கள் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம் இ தித் தினம் அைவ வர்த்தமானியில் 
பிரசுரமாகும் திகதிக்கு இரண்  வாரங்க க்கு ந்திய ெவள்ளிக்கிழைம, நண்பகல் 12.00 மணியாகும். இ தித் திகதி ம்  ேநர ம் குறிப்பி ம் 
அறிவித்தல்களான, பதவி-ெவற்றிடங்கள் மற் ம் பாீட்ைசக க்கு விண்ணப்பம் ேகா ம் அறிவித்தல்கள், ேகள்விப் பத்திர  அறிவித்தல்கள் 
அத் டன் ஏல விற்பைனத் திகதி ம் ேநர ம் குறிப்பி ம் அறிவித்தல்கள் என்பன அவ்வவ் அறிவித்தல்களில் உள்ள விடயங்களில் அக்கைற 
ெச த் ேவார் ஆக்க ர்வமாக பய ம் வைகயில் அைவ பிரசுாிக்கப்ப வதற்காக அரசாங்க அச்சகத் க்கு அ ப்பிைவக்கப்ப ம் 
திகதியி ந் ம் அத் டன் அைவ பிரசுரமாகும் திகதியி ந் ம் ேபாதிய கால அவகாசம் ெகாண்டதாக தயாாிக்கப்பட்  அ ப்பிைவக்கப்பட 
ேவண் ம் என சகல அரசாங்க திைணக்களங்கள், கூட் த்தாபனங்கள், சைபகள் ஆகியன அறி த்தப்ப கின்றன. அறிவித்தல்கள் ெதாடர்பிலான 
பிைழதி த்தங்கள் சம்பந்தமாக ெசய்யப்ப ம் ைறப்பா கள் மற் ம் விசாரைணகள் என்பன வர்த்தமானியில் குறிப்பிட்ட அறிவித்தல்கள் 
பிரசுரமாகிய திகதியி ந்  ன்  மாதங்கள் கழிந்த பின்னர் ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா என்பதைன கவனத்திற்ெகாள்ள ம். 
 

 வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுரமாகும் சகல அறிவித்தல்க ம், அைவ பிரசுரமாகும் திகதிக்கு இரண்  வாரங்க க்கு ன்னர், 
அதாவ  2016, ஓகத்  மாதம் 12 ஆந் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம  பிரசுாிக்கப்படேவண் ய அறிவித்தல்கள் 2016, ைல மாதம் 29 ஆந் திகதி நண்பகல் 
12.00 மணிக்கு அல்ல  அதற்கு ன்னர் கிைடக்கக்கூ யவா  தபால் லம் அல்ல  ேநாில் ேசர்க்கப்பட ேவண் ம். 
 

2006 ஆம் ஆண் ன் 19 ஆம் இலக்க, இலத்திரனியல் ெகா க்கல் வாங்கல் சட்டத்தின் 9 ஆம் பிாி  
 “ஏேத ம் பிரகடனம், விதி, ஒ ங்கு விதி, கட்டைள, ைண விதி, அறிவிப்  அல்ல  ேவ  விடயம் வர்த்தமானியில் ெவளியிடப்பட 
ேவண் ெமன ஏேத ம் சட்டம் அல்ல  சட்டவாக்கம் ஏற்பா  ெசய் மிடத் , அப்ேபா , அத்தைகய விதி, ஒ ங்குவிதி, கட்டைள, ைண விதி, 
அறிவிப்  அல்ல  ேவ  விடயம் இலத்திரன் வ வத்தில் ெவளியிடப்ப ன், அத்தைகய ேதைவப்பா  தி ப்திப்ப த்தப்பட் ள்ளதாகக் 
க தப்ப தல் ேவண் ம்” 

 பி. ேக. எஸ். ர ந்திர, 
 அரசாங்க அ த்தகர் (பதில்). 

அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களம், 
ெகா ம்  8, 
2016 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

இவ்வர்த்தமானிைய www.documents.gov.lk எ ம் இைணயத்தளத்தி ந்  பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக 

(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத் டன் பிரசுாிக்கப்பட்ட ) 
 

பகுதி I : ெதாகுதி (III) - வியாபார உாிைம அைடயாளங்க ம் 
ஆக்க உாிைம விளம்பரங்க ம் 

අංක 1977 - 2016  ජූලි  මස 22  වැනි සිකුරාදා  - 2016.07.22  
1977 ஆம் இலக்கம் - 2016 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 22 ஆந் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம  

  ශී   ලංකා   පජාතාන්තික   සමාජවාදී   ජනරජෙය්   ගැසට්  පතය  

(ஒவ்ெவா  ெமாழியின் ஒவ்ெவா  பகுதி ம் ெவவ்ேவறாக ேகாைவ ெசய்  ைவப்பதற்காகத் தனித்தனிப் பக்கங்களில் தரப்பட் ள்ளன.) 
 

 பக்கம் பக்கம் 
 
வியாபார உாிைம அைடயாள விளம்பரங்கள் 1304 ஆக்க உாிைமகள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் - 
வியாபார உாிைம அைடயாள அறிவித்தல்கள் - ெதாழிலக வ வ அைமப் கள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் - 
  நானாவித அறிவித்தல்கள்  - 

கவனிக்க.–  இந்த வர்த்தமானியின் பகுதி VI இல் 2016 ஆம் ஆண் க்கான பாணந் ைற நீதாசன வலயத் க்குாிய ெபயர்ப்பட் யல் ஒன்  
சிங்களம், தமிழ் மற் ம் ஆங்கில ெமாழிகளில் பிரசுாிக்கப்ப கின்ற . 

கவனிக்க.–  டாக்டர் சமன் ரசிங்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம், 2016, ேம மாதம் 20 ஆந் திகதிய இலங்ைகச் சனநாயக      
ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி II இற்கு குைறநிரப்பியாக ெவளியிடப்ப கிற . 
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வியாபார உாிைம அைடயாள அ வலகம் 
 

வியாபார உாிைம அைடயாளம் சம்பந்தமான சகல க தங் 
க ம் ஆக்க ாிைமகள் வியாபாரக்குறிகள் பதிவாளர்,  
ஆக்க ாிைமகள் வியாபாரக் குறிகள் பதிவகம், ‘சமாகம் ெம ற’,  
3 ஆம் மா , இல. 400, டீ. ஆர். விஜயவர்த்தன மாவத்ைத, 
ெகா ம்  10 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பப்படல் ேவண் ம். 

 
பாிேசாதைனக்குாிய ேநரம் 

 

அ வலகத்திற்குச் ெசாந்தமான பதிேவ கைளப் ெபா மக்கள் 
பார்ைவயி வதற்காக அரசாங்க வி ைற நாட்கள் தவிர்ந்த 
கிழைம நாட்களில் காைல 9 மணி ெதாடக்கம் மாைல 3.30 மணி 
வைர ம் திறந்தி க்கும். எனி ம் பாிேசாதைனக்குாிய 
விண்ணப்பப் பத்திரங்கள் கிழைம நாட்களில் மாைல 3 மணி 
வைர ம் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம். 

வியாபார  உாிைம  அைடயாள  விளம்பரங்கள் 
நிறங்கைள வைரய க்கும் வியாபார உாிைம 

அைடயாளங்கள் 
 

ஒ  வியாபார உாிைம அைடயாளம் பதி  ெசய்யப்ப ம் 
ெபா  அ  குறிப்பிட்ட நிறங்க க்கு வைரய க்கப்பட்டெதன் ம் 
விண்ணப்பப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட் ந்தால் அந்த நிறங்கள்  
கூ மானவைர வழக்கமான கட் யம் சார்ந்த ைறயில் 
இத் ட ள்ள அைடயாளச் சின்னத்தில் காட்டப்ப ம். 

 
கூட் ச் ேசர்க்ைக 

 
1979 ஆம் ஆண் ன் 52 ஆம் இலக்கப் லைமச் ெசாத் ச் 

சட்டக்ேகாைவச் சட்டத்தின் 112 ஆம் பிாிவின் கீழ் பிரசுாிக்கப் 
பட்ட ஒ  அைடயாளம் இன்ெனா  வியாபார அைடயாளத் டன் 
கூட் ச் ேசர்க்கப்பட ேவண் ெமனக் குறிப்பிடப்பட் ந்தால், 
அ  அதன் உத்திேயாக எண்ணினால் காட்டப்ப ம். 

எதிர்ப்  
 

பின்வ ம் வியாபாரச் ேசைவ அல்ல  கூட் க் குறிகள் பதி  ெசய்வைத யாராயி ம் எதிர்க்கக் காரணங்கள் இ ந்தால் இந்த 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகத் ேததியி ந்  ன்  மாதங்க க்குள் 2,200 பா காசாகேவா, காேசாைலயாகேவா, காசுக்கட்டைளயாகேவா, 
அஞ்சற் கட்டைளயாகேவா அல்ல  வங்கி வைரவாகேவா ெச த்தி எம் 2 பத்திரத்தில் (அதற்கான இைணப் ப் பிரதி டன்) எதிர்ப்  
அறிவித்தைலச் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

(1) சின்னம் இல.: 101664; (2) ெபற்ற திகதி: 2001 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெஜனரல் எலக்ட்ாிக் கம்பனி 1 
ஸ்டன்ேஹாப் ேகட், டபிள் ஐஏ 1ஈஎச், லண்டன், ெபாிய 
பிாித்தானியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி,  
த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 18; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்:பதனிடப்பட்ட ேதால்கள் மற் ம் 
ெசயற்ைகத் ேதால்கள், ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப் 
படாத ேமற்ப  ெபா ள்களினால் ெசய்யப்பட்ட ெபா ள் 
கள், மி கங்களின் ேதால்கள், த ப்பான மி கத் ேதால்கள், 
ெபட் கள் மற் ம் பயணப் ைபகள், குைடகள், நடப்பதற் 
கான ைகப்பி கைளக் ெகாண்ட குைடகள், நடப்பதற்கான 
ைகத்த கள், ச க்குகள், குதிைரக க்கு ேமேல ேபா ம் 
ேமலங்கிகள் மற் ம் ேசணங்கள், வகுப்  18 இ ள்ள 
எல்லா ெபா ள்க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “ஜீ” 

மற் ம் “ஈ” என் ம் எ த் க்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2001 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/1 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 109113; (2) ெபற்ற திகதி: 2002 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேஜான்சன் அன்ட் 
ேஜான்சன் வண் ேஜான்சன் அன்ட் ேஜான்சன் பிளாசா, 
நி  ண்ஸ்விக், நி  ேஜர்சி 08933, ஐ.அ.அ.;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: உயிாியைலக் கண்டறி ம் ம த் வச் 
ேசாதைனகளில் பாவிக்கும் இரசாயன கரணிகள் 
(றீெஜன்ட்ஸ்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
INTELLICHECK 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள பின்  
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ெனாட்டான “ெசக்” என்பதன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2003 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/2 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 128058; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பலன்சியாகா 15  
கெசட், 75006 பாீஸ், ஃபிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் 
பார்ட்னர்ஸ், 365, டாம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 18; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்:பதனிடப்பட்ட 
ேதால்கள் மற் ம் ெசயற்ைகத் ேதால்கள், மி கங்களின் 
ேதால்கள் மற் ம் ெசயற்ைகயான மி கத்ேதால்கள், 
ைகப்ைபகள், லக்ேகஜுகள், சிறிய ெவாலட்பர்சுகள், 
பிறீஃப்ேகசுகள், பள்ளிக்கூடப்ைபகள், கடற்கைரப்ைபகள், 
பயணப்ைபகள் ேபான்ற பதனிடப்பட்டேதால் மற் ம் 
ெசயற்ைகத் ேதால்களினால் ெசய்யப்பட்ட ெபா ள்கள் 
மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
ெமனில் ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 

 
 

BALENCIAGA 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  ேம மாதம்18 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/3 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 131750; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பீனிக்ஸ் 
ெவஞ்சர்ஸ் மிடட், 409, 3ஆவ  மா , கா  ேறாட், 
ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : வாணர்ஸ் இண்டர்ெநஷனல் 
கன்சல்டன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 14ஆவ  மா , ேமற்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 18; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: பதனிடப்பட்ட ேதால்கள் மற் ம் ெசயற்ைகத் 

ேதால்கள், ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப்படாத 
ேமற்ப  ெபா ள்களினால் ெசய்யப்பட்ட ெபா ள்கள், 
மி கங்களின் ேதால்கள், த ப்பான மி கத்ேதால்கள், 
ெபட் கள் மற் ம் பயணப் ைபகள், குைடகள், 
நடப்பதற்கான ைகப்பி கைளக் ெகாண்ட குைடகள், 
நடப்பதற்கான ைகத்த கள், ச க்குகள், குதிைரக க்கு 
ேமேல ேபா ம் ேமலங்கிகள் மற் ம் ேசணங்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 

 
 

 
 

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 

ேபா ம் 59838 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம். 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள 

“ெவஞ்சர்ஸ், மிடட்” என் ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  நீலம், க ப்  மற் ம் சாம்பல் நிறங் 

க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/4 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 132166; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: -59741/2005  25/11/2005 சீஎச்; (4) விண்ணப்ப 
தாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): 
ெறாெலக்ஸ் எஸ்ஏ, 3-5-7,  ஃபிரான்ெசாஸ்- சாட், 
ெஜனீவா, சுவிற்சலாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் 
கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 14;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்:நங்கூரங்கள் (க காரம் 
மற் ம் ைகக்க காரம்  தயாாித்தல்), அ க் க காரம், 
பீப்பாய்கள் (க காரம் மற் ம் ைகக்க காரம் தயாாித்தல்), 
ஊசிகள் மற் ம் வைளயல்க க்கான விைல யர்ந்த 
உேலாகப்ெபட் கள் (ஆபரணங்கள்), ச்சஸ் (ஆபரணங் 
கள்), விைல யர்ந்த உேலாகத்தாலான ெகாக்கிகள், 
க காரம் மற் ம் ைகக்க காரங்க க்கான ேபைழகள்  
மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

ெமனில் ேகாப்பிைனபார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

RINGLOCK 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/5 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 132747; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: -; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிஸ்ேகா ஸ்ெபஷா ட்  
பக்ேகஜிங் (பிைறவட்) மிடட், 199 கிவ் ேறாட், ெகா ம்  02, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : தி .ேஜ.ஆர். ெகாேரரா, ேகாப்பேரட் 
லீகல் அன்ட் ெசக்கரட்ேடாியல் ேச சஸ் (பிைறவட்) 

மிடட், 1, ஸ்ெகல்டன் இடம், ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 17; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ெபாதி ெசய் ம் 
ெபா ள்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2009 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 03 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/6 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 134986; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசாைசட் ெடஸ் 
ெறா யிட்ஸ் ெநஸ் ல் எஸ்.ஏ. 1800 வி , சுவிற்சலாந் ; 

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ெசாக்கேலட் னால் டப்பட்ட ேவஃபர்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 

NESTLE MUNCH 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 43083, 49523, 49792, 67786, 90489 ஆம் இலக்க 
வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “மஞ்ச்” 
என் ம் ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/7 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 137474; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேஜம்ஸ் ஃபின்ேல 
அன்ட் கம்பனி (ெகாெழாம்ேபா) மிடட், 186, ெவாக்ஸ் 
ேஹால் தி, ெகா ம்  2, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

ேகசு அன்ட் நீலகண்டன், எம் அன்ட் என் கட் டம் 
(5ஆவ  மா ), இல2, ல் பிேளஸ், ெகா ம்  03;  
(6) வகுப் :5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ம ந்தாக்கல், விலங்கு ம த் வ மற் ம் சுகாதாரத் 
தயாாிப் கள், ம த் வ ேதைவக க்கான இைசவாக்கப் 
பட்ட உண ப்பதார்த்தங்கள், குழந்ைதக க்கான 
உண கள், பிளாஸ்திாிகள், காயங்க க்கு கட் ேபா ம் 

ணிகள், பல்மிதப்பைதத் த க்கும் ெபா ள்கள், பல் 
ெம கு, ெதாற்  நீக்கிகள், க்கைள அழிப்பதற்கான 
தயாாிப் கள், ஞ்சணநாசினிகள் மற் ம் கைளநாசினி;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 

 
 
 

இச்சின்னமான  க ம்பச்ைச, இளம்பச்ைச மற் ம் 
சாம்பல் நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/8 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 



1307                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

(1) சின்னம் இல.: 137480; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெஹட் ெகாட 
இண்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறவட்) மிடட், 33/3, சிறீ தர்மாராம 
ேறாட், ரத்மலாைன, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெஹட் ெகாட 
இண்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறவட்) மிடட், 33/3, சிறீ தர்மாராம 
ேறாட், ரத்மலாைன; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ம ந் ட்டப்பட்ட க விகள் மற் ம் பாம்கள், 
ம ந்தாக்கல், ம த் வத் ேதைவக்கான விலங்கு ம த் வ 
மற் ம் சுகாதாரத் தயாாிப் கள், ம த் வப் பாவைனக்கு 
ஏற்றைவெயன கண்டறியப்பட்ட ெபா ள்கள், குழந்ைத 
க க்கான உண கள், பிளாஸ்திாிகள், காயங்க க்கு 
கட் ப் ேபா ம் ணிகள், பல்மிதப்பைதத் த க்கும் 
ெபா ள்கள், பற்சிகிச்ைச மற் ம் ெதாற்  நீக்கிகள், 

க்கைள ெகால் ம் ம ந் த் தயாாிப் கள், பங்கசு 
நாசினிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள விபரணச் 

ெசாற்கள் மற் ம் விடயங்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
48993, 53028, 53997, 53998, 90353, 104670, 104972  
மற் ம் 124758, 124759 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 05 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/9 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 137999; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): த மஹாராஜா ஓகைனேசஷன் 

மிடட், இல. 146, ேடாசன் தி, ெகா ம்  02, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி . ேஜ.டீ. சுமன ர, எக்செகட் வ் ட்ேரட் மார்க்ஸ்,  
த கப்பிட்டல் மஹாராஜா ஓகைனேசஷன் மிடட்,  

இல. 146, ேடாசன் தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 18;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: பதனிடப்பட்ட 
ேதால்கள் மற் ம் ெசயற்ைகத் ேதால்கள், ஏைனய 
வகுப் களில் உள்ளடக்கப்படாத ேமற்ப  ெபா ள்களினால் 
ெசய்யப்பட்ட ெபா ள்கள், மி கங்களின் ேதால்கள், 
த ப்பான மி கத்ேதால்கள், ெபட் கள் மற் ம் பயணப் 
ைபகள், குைடகள், நடப்பதற்கான ைகப்பி கைளக் 
ெகாண்ட குைடகள், நடப்பதற்கான ைகத்த கள், 
ச க்குகள், குதிைரக க்கு ேமேல ேபா ம் ேமலங்கிகள் 
மற் ம் ேசணங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 

 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “சுப்பர்” 

என் ம் ெசால் ன் தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் 
றம்பான  பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 

வழங்கா . 
 

.எம்.க ணாரத்ன, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2010 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/10 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 138006; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): த மஹாராஜா ஓகைனேசஷன் 

மிடட், இல. 146, ேடாசன் தி, ெகா ம்  02, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி . ேஜ.டீ. சுமன ர, எக்செகட் வ் ட்ேரட் மார்க்ஸ், த 
கப்பிட்டல் மஹாராஜா ஓகைனேசஷன் மிடட், இல. 146, 
ேடாசன் தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 26;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சாிைக மற் ம்  
ேவைலப்பா கள், ாிபன்கள் மற் ம் பின்னல்கள், 
ெபாத்தான்கள், ெகாக்கிகள் மற் ம் அவற்றின் கண்கள், 
பின்கள் மற் ம் ஊசிகள், ெசயற்ைகப் க்கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 

 

 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “சுப்பர்” 
என் ம் ெசால் ன் தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் 



1308                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா . 

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2010 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 31 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/11 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 138280; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடயின்டீ மிடட்,  
இல. 72சீ, கண்டவல ேறாட், ரத்மலாைன, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ெடயின்டீ மிடட், இல. 72சீ, கண்டவல ேறாட், 
ரத்மலாைன; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: க னமாகும் வைரயில் ெகாதிக்க ைவக்கப்பட்ட 
இனிப்  வைககள் மற் ம் ெடாஃபீக்கள், இனிப்  வைககள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “ஒறிஜினல்”, 

ஏைனய விபரணச் ெசாற்கள் மற் ம் “எக்ஸ்” என் ம் 
எ த்தின் தனித்தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

111489 மற் ம்123263, 123264, 123604, 123605, 132718 
ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/12 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 138315; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிடட், த.ெப. இல. 3, ஹய்ெலவல் ேறாட், 
மாக்கும் ர, பன்னிப்பிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : சஜித்தா 

ணசிங்ஹ, த.ெப. இல. 3, ஹய்ெலவல் ேறாட், மாக்கும் ர, 
பன்னிப்பிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: விசுக்ேகாத் கள் மற் ம் தின்பண்டப் 
ெபா ள்கள்;  (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/13 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 138317; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிடட், த. ெப. இல. 3, ஹய்ெலவல் ேறாட், 
மாக்கும் ர, பன்னிப்பிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : சஜித்தா 

ணசிங்ஹ, த.ெப. இல. 3, ஹய்ெலவல் ேறாட், மாக்கும் ர, 
பன்னிப்பிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: விசுக்ேகாத் கள் மற் ம் தின்பண்டப் ெபா ள் 
கள்;  (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/14 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 138327; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேஜம்ஸ் ஃபின்ேல 
அன்ட் கம்பனி (ெகாெழாம்ேபா) மிடட், 186, ெவாக்ஸ் 
ேஹால் தி, ெகா ம்  2, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 



1309                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
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ேகசு அன்ட் நீலகண்டன், எம் அன்ட் என் கட் டம் 
(5ஆவ  மா ), இல2, ல் பிேளஸ், ெகா ம்  03;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்:  
ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
  

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
103897 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  க ப் , க ம்பச்ைச மற் ம் இளம் 
பச்ைச நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “லீவ்ஸ்” 
என் ம் ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/15 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 140075; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேபயர் அக்டீங்ெக 
ெசல்ஸ்சஃப்ட் 51368 ெலவகுெசன், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் விஞ்ஞானத்தில் பயன்ப த்தப்ப ம் 
இரசாயனப் ெபா ள்கள், வனவியல், ேதாட்டக்கைல 
மற் ம் கமத்ெதாழி ல் பயன்ப த்தப்ப ம் இரசாயனத் 
தயாாிப் கள், விைதகைள  ேநர்த்தி ெசய்வதற்கான 
இரசாயனத் தயாாிப் கள், பதனிடப்படாத ெசயற்ைகப் 
பிசின்கள், பதனிடப்படாத பிளாஸ் க்குகள், எ க்கள், 
ைகத்ெதாழில்களில் பயன்ப த்தப்ப ம் ஒட் ம் 
ெபா ள்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னமான   பன்ேடான் 368 பச்ைச, பன்ேடான் 

ேறாசஸ் நீலம்  மற் ம் பன்ேடான் கூல் சாம்பல் 05 
என் ம் நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/16 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 141375; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ட்லன்ட் 
பிளாஸ் க் ெடக்ேனாலஜீஸ், இங்க் ெராட்னி ஸ்ட்ாீட், 
ைபன்விேல, ேநாத் கேரா னா 28134, ஐ.அ.அ.;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், 365, டாம் தி, ெகா ம்  12; 
(6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ணி 
க க்கு வர்ணப் ச்சி வதில் மற் ம் ெபா வாக ைகத் 
ெதாழில்களில் பயன்ப ம் இரசாயனப் ெபா ள்கள், 
ெபா ரேதன்கள் மற் ம் பிளாஸ் ேசால்கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 

ேபா ம் 141374 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/17 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 143428; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் ( சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மக்சன்ஸ் 
ெபயின்ட்ஸ் லங்கா (பிைறவட்) மிடட், இல. 38, 3ஆவ  
கு க்குத் ெத , ெகா ம்  11, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வ ணி காாியக் 
கரவன, இல. 251/42சீ, கி ள ேறாட், ெகா ம்  05;  
(6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ைகத்ெதாழில்களில் பயன்ப ம் எல்லா வைகயான ஒட் ம் 
ெபா ள்க ம் (தண்ணீர் மற் ம் கைரப்பான அ ப்பைட 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

யிலான), ஒட் ம் ேரப் கள், சி க்ேகான்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “ஜீ. எம், 
எஸ், ஏ” என் ம் எ த் க்களின் தனித்தனியான மற் ம் 
சின்னத் க்குப் றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 

இச்சின்னமான  மஞ்சள், சிவப்  மற் ம் க ப்  
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/18 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 143868; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் ( சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் 
ஒக்சிஜன் மிடட், 50, சிறீ-பன்னானன்ட மாவத்ைத, 
ெகா ம்  15, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : சிேலான் ஒக்சிஜன் மிடட், 50, 
சிறீ-பன்னானன்ட மாவத்ைத, ெகா ம்  15; (6) வகுப் : 1; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைகத்ெதாழில் 
வா க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  நீலநிறத் க்கு மட் ப்ப ம். 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/19 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 143870; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் 
ஒக்சிஜன் மிடட், 50, சிறீ-பன்னானன்ட மாவத்ைத, 
ெகா ம்  15, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 

விலாசமி ப்பின், அ : சிேலான் ஒக்சிஜன் மிடட், 50, சிறீ
-பன்னானன்ட மாவத்ைத, ெகா ம்  15; (6) வகுப் : 1;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைகத்ெதாழில் 
வா க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “அல்ட்ரா” 
என் ம் ெசால் ன் தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா . 

 

இச்சின்னமான  நீல நிறத் க்கு மட் ப்ப ம். 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 143868 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/20 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 144225; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எஸ்சீஜீ பிளாஸ் க்  
ெகாம்பனி மிடட்,  சியாம் சீெமன்ட் ேறாட், பாங்சூ சப்-

ஸ்ட்ாிக், பாங்சூ மாவட்டம், பாங்ெகாக், தாய்லாந் ;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி ச்ெசல்வம் அேசாசிேயட்ஸ், இல. 116/10, ெறாஸ்மீட் 
இடம், ெகா ம்  07; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: பிளாஸ் க் பிசின் மற் ம் பிளாஸ் க் 
ப டர்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 

 

 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  க ப் , ெவள்ைள மற் ம் சாம்பல் 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/21 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 



1311                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

(1) சின்னம் இல.: 145189; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
( சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மிபக் ெடக் இண்டர்ெநஷனல் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 37, 37ஆவ  ஒ ங்ைக, 
ெகா ம்  06, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் 
கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 21;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ப க்ைகயைற தள 
பாடங்கள், சாப்பாட்டைற தளபாடங்கள், அ வலக 
தளபாடங்கள், வரேவற்பைற தளபாடங்கள், தளபாடக் 
கூ கள், றபர் ட் தளபாடங்கள், உற்சவங்க க்கான 
தளபாடங்கள், சி வர்க க்கான தளாபாடங்கள், கணினி 
தளபாடங்கள், பஃேப மற் ம் ஹட்ச்சுக்கான தளபாடங்கள், 
சைமயலைற தளபாடங்கள் மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் 
மற் ம் ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 

 
 

 
 

இச்சின்னமான  ஊதா, மஞ்சள் மற் ம் ெவள்ைள நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2012 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 03 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/22 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 146074; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் ( சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எஸ் எஸ் 
பேயாெடக் ேக.ேக. , 1-5, ஹிகாஷி-நிேஹாம்பஷி 1-ேகாம், 
சுேவா-கு, ேடாக்கிேயா 1003-0004, ஜப்பான்; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்:சர்வேதச 
வகுப்  05 இ ள்ள ம ந் த் தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 

 
 

 

 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “பேயா 
ெடக்” என் ம் ெசால் மற் ம் “ேக.ேக” என் ம் 
எ த் க்களின் தனித்தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/23 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 146515; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் ( சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிறண் க்ஸ் 
லங்கா மிடட், 409, 3ஆவ  மா , கா  தி, ெகா ம்  
03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : பிறண் க்ஸ் லங்கா மிடட், 409, 3ஆவ  
மா , கா  தி, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 26;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சாிைக மற் ம்  
ேவைலப்பா கள், ாிபன்கள் மற் ம் பின்னல்கள், 
ெபாத்தான்கள், ெகாக்கிகள் மற் ம் அவற்றின் கண்கள், 
பின்கள் மற் ம் ஊசிகள், ெசயற்ைகப் க்கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 

 

 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  சூடான சாம்பல் மற் ம் எ மிச்ைச 
ெமன்பட்  நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/24 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 146518; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிறண் க்ஸ் 
லங்கா மிடட், 409, 3ஆவ  மா , கா  தி, ெகா ம்  03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : பிறண் க்ஸ் லங்கா மிடட், 409, 3ஆவ  
மா , கா  தி, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 26;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சாிைக மற் ம்  
ேவைலப்பா கள், ாிபன்கள் மற் ம் பின்னல்கள், 
ெபாத்தான்கள், ெகாக்கிகள் மற் ம் அவற்றின் கண்கள், 



1312                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

பின்கள் மற் ம் ஊசிகள், ெசயற்ைகப் க்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 

 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  சாம்பல் மற் ம் சிவப்  நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/25 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 146739; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் ( சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிஏஎஸ்எஃப் 
அக்ேறா பி. . ஆன்ெஹம் (என்எல்), சுவிக்னிெடர்லசங் 
சூாிச், ஐஎம் யர்காட்டன் 7, 8055, சூாிச், சுவிற்சலாந் ;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
எஸ்பீஏ குேளாபல் ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 51, 
காசியப்ப ேறாட்,  ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: க்கைளக் ெகால்  
வதற்கான தயாாிப் கள், ஞ்சணம் ெகால் கள், கைள 
ெகால் கள் மற் ம் ச்சி ெகால் கள் ேபான்ற பீைட 
நாசினிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 

 
 
 
 
 
 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/26 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 146741; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிஏஎஸ்எஃப் அக்ேறா பி. . 
ஆன்ெஹம் (என்எல்), சுவிக்னிெடர்லசங் சூாிச், ஐஎம் 

யர்காட்டன் 7, 8055, சூாிச், சுவிற்சலாந் ; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ 
குேளாபல் ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 51, 
காசியப்ப ேறாட்,  ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: க்கைளக் ெகால் வதற்கான 
தயாாிப் கள், ஞ்சணம் ெகால் கள், கைளெகால் கள் 
மற் ம் ச்சி ெகால் கள் ேபான்ற பீைட நாசினிகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/27 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 147004; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் ( சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சேனாஃபி 54  
 லா ெபாயட் , 75008 பாீஸ், ஃபிரான்ஸ்; (5) இலங்ைக 

யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 
யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  

(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ம ந் த் 
தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/28 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 148877; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேபயர் அக்டீங்ெக 
ெசல்ஸ்சஃப்ட் -51368 ெலவகுெசன், ேஜர்மனி;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 



1313                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: வனவியல், ேதாட்டக்கைல மற் ம் கமத் 
ெதாழி ல் பயன்ப த்தப்ப ம் இரசாயனத் தயாாிப் கள், 
விைதகைள ேநர்த்தி ெசய்வதற்கான இரசாயனத் 
தயாாிப் கள், எ க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “சீ, என், 
ஐ” என் ம் எ த் க்களின் தனித்தனியான மற் ம் 
சின்னத் க்குப் றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு மற் ம் 
அதி ள்ள விபரணச் ெசாற்கள் மற் ம் இரசாயன அைமப்  
வ வப் படங்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/29 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 149381; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் ( சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): நிங்ேபா எம்எச் 
இண்டஸ்ட்ாீ ெகாம்பனி மிடட், எம்எச் கட்டடம், #616-
618 ஜியங்ெடாங் ச த் ேறாட், நிங்ேபா,ெசஜியாங், சீன 
மக்கள் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : ஷாம் அன்ட் அேசாசிேயட்ஸ் (சட்டத் 
தரணிகள் மற் ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம 
மற் ம் வியாபாரச் சின்ன சட்டத்தரணிகள்), 179/5, 
அவிசாவைள ேறாட், மஹ த்க ைவ, அங்ெகாைட;  
(6) வகுப் : 26; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
விளிம் க க்கான சாிைககள், இலாஸ் க் ாிபன்கள், 
ஆைடகைள ஒ ங்கைமத்தல், ெபாத்தான்கள், சிப்பர்கள், 
பின்னிய கூந்தல், ஊசிகள், ெசயற்ைகப் க்கள், ஆைட 
களின் ேதாள்பட்ைடப் பகுதியில் ெபா த் ம் திண் கள், 

ணிகளிைன சீரைமப்பதற்கான சூடாக்கி ஒட் ம் பச்சுகள் 
இைணப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 

 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “ ” 
என் ம் ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/30 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 149390; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தி வாளர்கள் 
மான்ைகன்ட் ஃபர்மா மிடட், இல. 236, ஓக்லா 
இன்டஸ்ட்ாியல் எஸ்ேடட், ஃேபஸ் 3, நி ெடல் - 110020, 
இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : பா த்த மத்  அன்ட் கம்பனி, 172, ஹல்ஃப்ஸ் 
ெடாப் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்:ம த் வத் ேதைவக்கான ம ந்  
மற் ம் ஏைனய தயாாிப் கள், ம த் வத் ேதைவக்கான 
சுகாதாரத் தயாாிப் கள், ம த் வத் ேதைவக்காக  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட உண க்கட் ப்பாட்  ெபா ள்கள், 
குழந்ைதக க்கான உண கள், பல்மிதப்பைதத் த க்கும் 
ெபா ள்கள், பல் ெம கு மற் ம் ெதாற்  நீக்கிகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/31 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 153733; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகமெனக்ஸ் 
பீஎல்சீ, த.ெப. இல. 188, 52, கா  கத்திடல் ேகாட் 2, 
ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ெகமெனக்ஸ் பீஎல்சீ, த. ெப.  
இல. 188, 52, கா  கத்திடல் ேகாட் 2, ெகா ம்  03;  
(6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 



1314                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

ெதன்ைன நார்/ஆைடக் ைகத்ெதாழி ல் பயன்ப த்தப்ப ம் 
விேசட இரசாயனங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/32 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 155195; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - 1339392  05/01/2010 ஏ ; (4) விண்ணப் 
பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் ( சின்னத்தின் ெசாந்தக் 
காரர்): லக்ஸ்கு ப் (அ ஸ்திேர யா) பீடீைவ. 

மிடட், 3 ஆவ  மா , 1 நிக்கல்சன் தி, ெமல்ேபண், 
விக்ேடாாியா 3002, அ ஸ்திேர யா; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 17; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
நிரப்பிகள், த்திைர குத்தப்பயன்ப ம் ெம கு ேபான்ற 
ெபா ள்கள், ட் கைளப் ெபா த்தப்பயன்ப ம் ெம குப் 
ெபா ள்களின் கலைவகள், ெபாதிெசய்வதற்கான ெபா ள் 
கள், நி த் வதற்கு மற் ம் காப்பி வதற்குப் பயன்ப ம் 
ெம கு ேபான்ற ெபா ள்கள், ெநகிழ்வான பிைணப் கைள 
பதனாக்கி உ வாக்குவதற்கான பைசகள், கட்டடங்களில் 
நீர் உள்வ வைதத் த க்கு கமாகஇைணப் கள் மற் ம் 
இைடெவளிகளிைன நிரப் வதற்குப் பாவிக்கப்ப ம் 
ெபா ள்கள், குழாய்கள் மற் ம் ேதாட்டத்தில் பாவிக்கும் 
குழாய்கள்,  இவ்வகுப்பி ள்ள ெபா த்திகள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “ இண்டர் 
ெநஷனல்” என் ம் ெசால் மற் ம் “ , ஜீ, எல்” என் ம் 
எ த் க்களின் தனித்தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா .  

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/33 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 155372; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): களனி வ  
பிளான்ேடசன்ஸ் பீஎல்சீ, இல. 400, டீன்ஸ் ேறாட், 
ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தரங்கா  சில்வா (சட்டத்தரணி), 
இல. 12, எபேனசர் இடம், ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 17;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: இறப்பர்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/34 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 155374; (2) ெபற்ற திகதி: 2010ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): களனி வ  
பிளான்ேடசன்ஸ் பீஎல்சீ, இல. 400, டீன்ஸ் ேறாட், 
ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தரங்கா  சில்வா (சட்டத்தரணி), 
இல. 12, எபேனசர் இடம், ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 17;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: இறப்பர்; (8)  சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 

 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/35 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 



1315                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

(1) சின்னம் இல.: 156609; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
( சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிறண் க்ஸ் லங்கா மிடட் 
409, 3ஆவ  மா , கா  தி, ெகா ம்  03, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
பிறண் க்ஸ் லங்கா மிடட் 409, 3ஆவ  மா , கா  தி, 
ெகா ம்  03, இலங்ைக; (6) வகுப் : 26; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: சாிைக மற் ம்  ேவைலப்பா கள், 
ாிபன்கள் மற் ம் பின்னல்கள், ெபாத்தான்கள், ெகாக்கிகள் 
மற் ம் அவற்றின் கண்கள், பின்கள் மற் ம் ஊசிகள், 
ெசயற்ைகப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

  
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  க ம் சாம்பல் மற் ம்  சிவப்  நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
111354 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/36 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 156617; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
( சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிறண் க்ஸ் லங்கா மிடட் 
409, 3ஆவ  மா , கா  தி, ெகா ம்  03, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
பிறண் க்ஸ் லங்கா மிடட் 409, 3ஆவ  மா , கா  தி, 
ெகா ம்  03, இலங்ைக; (6) வகுப் : 22; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: கயி கள், சரங்கள், வைலகள், 
கூடாரங்கள், பந்தல்கள், தார்ப்பாய்கள், கப்பற் பாய்கள், 
சாக்குகள் மற் ம் ைபகள் (ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக் 
கப்படாத) நிரப்ப மற் ம் திணித்  நிரப்பப் பயன்ப ம் 
ெபா ள்கள் (இறப்பர் மற் ம் பிளாஸ் க் தவிர்ந்தைவ) 
பச்ைச இைழயினாலான ணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 

  
 
 
 

இச்சின்னமான  க ம் சாம்பல் மற் ம்  சிவப்  நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
111358 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/37 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 156788; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிறண் க்ஸ் 
லங்கா மிடட் 409, 3ஆவ  மா , கா  தி, ெகா ம்  
03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : பிறண் க்ஸ் லங்கா மிடட் 409, 3ஆவ  
மா , கா  தி, ெகா ம்  03, இலங்ைக; (6) வகுப் : 22; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கயி கள், சரங்கள், 
வைலகள், கூடாரங்கள், பந்தல்கள், தார்ப்பாய்கள், கப்பற் 
பாய்கள், சாக்குகள் மற் ம் ைபகள் (ஏைனய வகுப் களில் 
உள்ளடக்கப்படாத) நிரப்ப மற் ம் திணித்  நிரப்பப் 
பயன்ப ம் ெபா ள்கள் (இறப்பர் மற் ம் பிளாஸ் க் 
தவிர்ந்தைவ) பச்ைச இைழயினாலான ணிகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

  
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “இன்ஸ் 
பயட், ெசா ஷன்ஸ்” என் ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 

இச்சின்னமான  க ம் சாம்பல், ெவளிர் சாம்பல் மற் ம்  
சிவப்  நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
111358 மற் ம் 156617 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/38 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 



1316                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

(1) சின்னம் இல.: 157433; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பீனிக்ஸ் 
ெவஞ்சர்ஸ் மிடட், 409, 3 ஆவ  மா , கா  ேறாட், 
ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ஃபீனிக்ஸ் ெவஞ்சர்ஸ் மிடட், 
409, 3 ஆவ  மா , கா  ேறாட், ெகா ம்  03;  
(6) வகுப் : 22; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
கயி கள், சரங்கள், வைலகள், கூடாரங்கள், பந்தல்கள், 
தார்ப்பாய்கள், கப்பற் பாய்கள், சாக்குகள் மற் ம் ைபகள் 
(ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப்படாத) நிரப்ப மற் ம் 
திணித்  நிரப்பப் பயன்ப ம் ெபா ள்கள் (இறப்பர் மற் ம் 
பிளாஸ் க் தவிர்ந்தைவ) பச்ைச இைழயினாலான 

ணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  

 
 

 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  சிவப்  நிறத் க்கு மட் ப்ப ம். 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
131746 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/39 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 157535; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேயாகன் சுஷி (கு ப்) ேகா. 

மிட்டட், நண்டா இன்டஸ்ட்ாியல் ெடவலப்ெமன்ட் ேசான், 
சிேயானன் ஸ்ட்ாிக், சிேயாகன், ஹுெபல், மக்கள் சீனக் 
கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : த்திக்க ஜயசிங்ஹ (இன்டெலக்சுவல் ெறாப் 
பட்  அேசாசிேயட்ஸ்) 28, ெகாலீஜ் அெவனி , ம ண்ட 
லவினியா; (6) வகுப் :17; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: காப்பி ம் ெபா ள்கள், காப்பி ம் ேரப் கள் 
மற் ம் பான் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

  

 
 
 
 

இச்சின்னமான  க ப்  மற் ம் ெவள்ைள நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/40 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 162469; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் ( சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வல்-மார்ட் 
ஸ்ேடார்ஸ், இங்க். 702 எஸ்.டபிள் . 8 ஆவ  தி, 
ெபன்ெடான்விேல, ஆகன்சாஸ் 72716, ஐ.அ.அ.;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் எப்ேஜஎன்ட்ஜீ ேசரம், இல. 216,  ேசரம் 
பிரேதசம், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 26; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்:சாிைக மற் ம்  ேவைலப்பா கள், 
ாிபன்கள் மற் ம் பின்னல்கள், ெபாத்தான்கள், ெகாக்கிகள் 
மற் ம் அவற்றின் கண்கள், பின்கள் மற் ம் ஊசிகள், 
ெசயற்ைகப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 

  

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
162464 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/41 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 162488; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வல்-மார்ட் 
ஸ்ேடார்ஸ், இங்க். 702 எஸ்.டபிள் . 8 ஆவ  தி, 
ெபன்ெடான்விேல, ஆகன்சாஸ் 72716, ஐ.அ.அ.;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் எப்ேஜஎன்ட்ஜீ ேசரம், இல 216, ேசரம் 
பிரேதசம், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 26; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: சாிைக மற் ம்  ேவைலப்பா கள், 
ாிபன்கள் மற் ம் பின்னல்கள், ெபாத்தான்கள், ெகாக்கிகள் 



1317                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

மற் ம் அவற்றின் கண்கள், பின்கள் மற் ம் ஊசிகள், 
ெசயற்ைகப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

  

 
 
 

 
இச்சின்னமான  க ப் , ெவள்ைள மற் ம் மஞ்சள் 

நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம்.  
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
162464 மற் ம் 162469 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/42 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 162495; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வல்-மார்ட் 
ஸ்ேடார்ஸ், இங்க். 702 எஸ்.டபிள் . 8 ஆவ  தி, 
ெபன்ெடான்விேல, ஆகன்சாஸ் 72716, ஐ.அ.அ.;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் எப்ேஜஎன்ட்ஜீ ேசரம், இல 216, ேசரம் 
பிரேதசம், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 26; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: சாிைக மற் ம்  ேவைலப்பா கள், 
ாிபன்கள் மற் ம் பின்னல்கள், ெபாத்தான்கள், ெகாக்கிகள் 
மற் ம் அவற்றின் கண்கள், பின்கள் மற் ம் ஊசிகள், 
ெசயற்ைகப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
162464, 162469 மற் ம் 162488 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
7 - 966/43 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

(1) சின்னம் இல.: 162525; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வல்-மார்ட் 
ஸ்ேடார்ஸ், இங்க். 702 எஸ்.டபிள் . 8 ஆவ  தி, 
ெபன்ெடான்விேல, ஆகன்சாஸ் 72716, ஐ.அ.அ.;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் எப்ேஜஎன்ட்ஜீ ேசரம், இல 216, ேசரம் 
பிரேதசம், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 26; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: சாிைக மற் ம்  ேவைலப்பா கள், 
ாிபன்கள் மற் ம் பின்னல்கள், ெபாத்தான்கள், ெகாக்கிகள் 
மற் ம் அவற்றின் கண்கள், பின்கள் மற் ம் ஊசிகள், 
ெசயற்ைகப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 

 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
162464, 162469, 162488 மற் ம் 162495 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/44 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 162783; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சீஐசீ ேஹால் ங்ஸ் பீஎல்சீ, 
சீஐசீ ஹ ஸ், இல. 199, கிவ் ேறாட், ெகா ம்  02, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. 
எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 27; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்:நிலத்திைன  விாிப்பதற்கான 
காப்ெபட் கள், கம்பளங்கள், பாய்கள் மற் ம் தைரயில் 
விாிக்கும் ெபா ள்கள், ேனா யம் மற் ம் ஏைனய 
ெபா ள்கள், சுவர்க்ெகா விகள் ( ணிகளால்லானதல்ல); 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “ேநச்சாிங், 
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ைலஃப்” என் ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/45 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 165825; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிறான்ட் ஐ. ., 
எல்எல்சீ 3198 எஃப், எயார் ேபாட் ப் ைறவ், ெகாஸ்டா 
ெமசா, க ஃேபானியா 92626, ஐ.அ.அ.; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 
எப்ேஜஎன்ட்ஜீ ேசரம், இல. 216, ேசரம் பிரேதசம், 
ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 26; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: சிப்பர்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

  

 
 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/46 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 172264; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிதம்பரம் சங்கரன் சூாியா 
ெபா மர்ஸ் 112/7, வ ய ண ேறாட், ெஹந்தைல, 
வத்தைள,  இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : சிதம்பரம் சங்கரன் சூாியா 
ெபா மர்ஸ் 112/7, வ ய ண ேறாட், ெஹந்தைல, 
வத்தைள; (6) வகுப் : 19; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: பீ சீ குழாய்கள் மற் ம் ெபா த்திகள், பீ சீ 
மின்வழிக் குழாய்கள் மற் ம் ெபா த்திகள், மின் ேமற்பரப்  
உைறகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்:  

 
 

 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/47 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

(1) சின்னம் இல.: 181137; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஹிட்ெடக் 
இன்டஸ்ட்ாியல் ஓட்ேடாேமாஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 
132/5, நீர்ெகா ம்  ேறாட், கந்தாைன, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ஹிட்ெடக் இன்டஸ்ட்ாியல் ஓட்ேடாேமாஷன்ஸ் (பிைறவட்) 

மிடட், 132/5, நீர்ெகா ம்  ேறாட், கந்தாைன;  
(6) வகுப் :2; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: வர்ணப் 

ச்சுகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 

7 - 966/48 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 118256; (2) ெபற்ற திகதி: 2004 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): மாஸ்டர்காட் 
இன்டர்நஷனல் இன்ேகாப்பேரட்டட் 2000, ேபச்சர்ஸ் 
ஸ்ட்றீட், ேபச்சர்ஸ், நி  ேயார்க், 10577-2509 ஐக்கிய 
அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; 
(6) வகுப் : 9; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 
கணணி ெமன்ெபா ட்கள்; கணணி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்; 
தர  களஞ்சியப்ப த்தைல பா காக்கும் வன்ெபா ட்கள், 
ெமன்ெபா ட்கள்; வா க்ைகயாளர், வர்த்தக தகவல்கைள 
மீளப்ெப ைக, ெச த் ைக, சாிபார்த்தல், உ திப்ப த்  
தல், பாிவர்த்தைனக்கான கணணி வன்ெபா ட்கள், ெமன் 
ெபா ட்கள்; மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

இச்சின்னம் 75239 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

91816, 101705 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'காட், ெசக்கி வர், ேகாட்' 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

ஆகிய ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/1 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 123377; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த மகாராஜா 
ஓகைனேசஷன் மிடட் இல. 146, ேடவ்சன் தி, 
ெகா ம் -02, இலங்ைக (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: தி .ேஜ.ாி. சுமண ர, த மகாராஜா 
ஓகைனேசஷன் மிடட் இல. 146, ேடவ்சன் தி, 
ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 09; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 9 விஞ்ஞானம், கடற் ைற, நில அளைவ 
யி தல், மின் உபகரணங்க ம் க விக ம் (தந்தியற்றைவ 
உட்பட); நிழற் படங்கள் சார்ந்தைவ, திைரப்படம் 
சார்ந்தைவ, கட் ல, நிைறயி தல், அளவி தல், ைசைக 
காட் தல், ெசவ்ைவபார்த்தல் (ேமற்பார்ைவ), உயிர்காப் , 
கற்பித்தல் உபகரணங்க ம் க விக ம்; மற் ம் சில 
ஏைனய ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

CLASSIC FM 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எப், எம்' ஆகிய எ த் 
க்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 

பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 
 

.எம்.க ணாரத்ன, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2005 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/2 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1 ) சின்னம் இல.: 127920; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமாஹமட் 
அன்வர் சாகி உத்தீன் அன்வர , 76/2, பிளவர் தி, 
ெகா ம் -07, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ெமாஹமட் அன்வர் சாகி உத்தீன் 
அன்வர , 76/2, பிளவர் தி, ெகா ம் -07; (6) வகுப் : 30; 

(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 ேதயிைல, ேகாப்பி, 
ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, மரவள்ளி, சவ்வாிசி, ெசயற்ைக 
ேகாப்பி, மா மற் ம் தானிய தயாாிப் கள், பாண், 
விசுக்ேகாத் , ேகக், ேபஸ்ட்ாி, இனிப் , ஐஸ்; ேதன், பாகு, 
ெநாதி, அப்பச்ேசாடா, உப் , க கு, மிளகு, வினிகர், 
ேசாஸ், வாசைனத் திரவியங்கள்; ஐஸ், க வா; ஏலம், 
கராம் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/3 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 128929; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எம்.ஈ.எச் 
இன்டஸ்றீஸ் (பிைறெவட்) மிடட், ேஹமாஸ் கட்டடம், 
த.ெப.இல. 1945, ெகா ம் -01, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எம்.ஈ.எச் இன்டஸ்றீஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், ேஹமாஸ் கட்டடம், த.ெப.இல.1945, 
ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 ேதயிைல மற் ம் வாசைனத் திரவியங்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

DARIYA 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/4 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 130800; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ்டான்ட்ட நி ஸ் 
ேபப்பர்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 15/3, 1 ஆம் 
ஒ ங்ைக, ஜம் கஸ் ல்ல தி, ேகெகாட, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்:சமரரத்ன 
அேசாசிேயட்ஸ், இல. 810, (2 ஆம் மா ), ம தாைன தி, 
ெகா ம் -10; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 16 அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள், ெசய்தித் 
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தாள்கள், ப வகால ெவளியீ கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
130797, 130798 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'சத்திஅக' எ ம் சிங்களச் 

ெசால் க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2012 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/5 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 135245; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): விஜய நி ஸ் 
ேபப்பர்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல.8, ஹூ ப்பிட் ய 
கு க்கு தி, ெகா ம் -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: விஜய நி ஸ் ேபப்பர்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல.8, ஹூ ப்பிட் ய கு க்கு 

தி, ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 16 ெசய்தித்தாள்கள், ப வகால ெவளியீ கள், 
சஞ்சிைககள், த்தகங்கள், அட்ைடகள், ெசய்தித்தாள் 
கட் ைரகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள விவரணச் 
ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/6 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
 

(1) சின்னம் இல.: 137249; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): இன்டஸ்றியா  
ைடசிேனா ெரக்ஸ்ைடல், எஸ்.ஏ (இன் ெரக்ஸ் எஸ்.ஏ), 
அெவனிடா  லா ப்பி ட்ேடசன் (எ பீசிேயா 
இன் ெரக்ஸ்), 15142, ஆட்ெரக்சிேயா, (லா ெகா ணா), 
ஸ்ெபயின்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: தி வாளர்கள் ேகசு மற் ம் நீலகண்டன், எம் 
என்ட் என் கட் டம் (5 ஆம் மா ), இல. 02, டீல் பிேளஸ், 
ெகா ம் -03; (6) வகுப் :16; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 16 கடதாசி, த த்த அட்ைட மற் ம் 
இவற்றினாலான ெபா ட்கள், ஏைனய வகுப் களில் 
உள்ளடக்கப்படாதைவ; அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள்; 
அச்சிடப்பட்ட ெவளியீ கள்; த்தகம் கட் ம் ெபா ட்கள், 

ைகப்படங்கள், எ  க விகள் அல்ல  ட் ப் 
பாவைனப் ெபா ட்க க்கான ஒட் ப் ெபா ட்கள், 
வைரேவார் ெபா ட்கள், நிறப் ச்சுத் ாிைககள், மற் ம் 
ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவ 
ேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 

 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/7 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 137306; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிேளேபாய் 
என்டர்பிைறசஸ் இன்டர்நஷனல், த பிேளேபாய் பில் ங், 
680 ேநார்த் ேலக் ேசார் ைறவ், சிகாேகா, இ ெனாய்ஸ் 
60611, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: எப்.ேஜ அன்ட் ஜி.  சரம் 
(சட்டத்தரணி) ,216,  சரம் பிேளஸ், ெகா ம் -10;  
(6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 16 
கடதாசி, த த்த அட்ைட மற் ம் இவற்றினாலான 
ெபா ட்கள், ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப்படாதைவ; 
அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள்; த்தகம் கட் ம் ெபா ட்கள், 

ைகப்படங்கள், எ க விகள், குமிழ் ைனக் ேபனாக்கள்; 
அைடயாளமி ம் ேபனாக்கள்; ைம ற் ம் ேபனாக்கள்; 
ைகெய த் ப் ேபனாக்கள்; ெபன்சில்கள், சி குறிப்  
அட்ைடகள், மற் ம் ஏைனய அ வலக ேதைவப்பா கள் 
(தளபாடங்கள் தவிர); மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/8 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 137400; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெகன்ாிெனனட்டல் 
ைசம் டயர் பிேஜ எஸ் என் பிஎச் , இல. 04, ஜலான் 
ரன்டாங், 46050, ெபட்ட ங்ஜயா, ெசலங்கர் டா ல் 
எஷான், மேலசியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, த. ெப.  
இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 16 விளம்பரப்பலைககள் (கடதாசி, 
த த்த அட்ைடகள்) ஸ் க்கர்கள், சுவெராட் கள்; ேதார 
ணங்கள், த்தக அைடயாளங்கள்; விபர நிரல்; நாட்காட் 

கள்; க த உைறகள்; உைறகள் (எ க விகள்); கவாி 
அச்சிடப் பட்ட அஞ்சல்தாள்கள்; சி ெவளியீ கள், 

ண் ப் பிரசுரங்கள், அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள், அச்சிடப் 
பட்ட ெவளியீ கள், வியாபார அட்ைடகள்; ெபாதியி த 

க்கான அச்சிடப்பட்ட உற்பத்திகள்; சுற் நி பங்கள், 
மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்
(ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  ‘ெபஸ்ட்’ எ ம் ெசால் க்கு 

தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/9 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

(1) சின்னம் இல.: 137402; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெகன்ாிெனனட்டல் 
ைசம் டயர் பிேஜ எஸ் என் பிஎச் , இல. 04, ஜலான் 
ரன்டாங், 46050, ெபட்ட ங்ஜயா, ெசலங்கர் டா ல் 
எஷான், மெலசியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி, 
த.ெப. இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 16 விளம்பரப்பலைககள் (கடதாசி, 
த த்த அட்ைடகள்) ஸ் க்கர்கள், சுவெராட் கள்; 
ேதாரணங்கள், த்தக அைடயாளங்கள்; விபர நிரல்; 
நாட்காட் கள்; க த உைறகள்; உைறகள் (எ  
க விகள்); கவாி அச்சிடப்பட்ட அஞ்சல்தாள்கள்; 
சி ெவளியீ கள், ண் ப்பிரசுரங்கள், அச்சிடப்பட்ட 
ெபா ட்கள், அச்சிடப்பட்ட ெவளியீ கள், வியாபார 
அட்ைடகள்; ெபாதியி த க்கான அச்சிடப்பட்ட உற்பத்திகள்; 
சுற் நி பங்கள், மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்(ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
137400 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ‘ெபஸ்ட்’ எ ம் ெசால் க்கு 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/10 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 137404; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெகன்ாிெனனட்டல் 
ைசம் டயர் பிேஜ எஸ் என் பிஎச் , இல. 04, ஜலான் 
ரன்டாங், 46050, ெபட்ட ங்ஜயா, ெசலங்கர் டா ல் 
எஷான், மேலசியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, த. ெப.  
இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 16 விளம்பரப் பலைககள் (கடதாசி, 
த த்த அட்ைடகள்) ஸ் க்கர்கள், சுவெராட் கள்; ேதார 
ணங்கள், த்தக அைடயாளங்கள்; விபர நிரல்; நாட்காட் 

கள்; க த உைறகள்; உைறகள் (எ க விகள்); கவாி 
அச்சிடப்பட்ட அஞ்சல்தாள்கள்; சி ெவளியீ கள், ண் ப் 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

பிரசுரங்கள், அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள், அச்சிடப்பட்ட 
ெவளியீ கள், வியாபார அட்ைடகள்; ெபாதியி த க்கான 
அச்சிடப்பட்ட உற்பத்திகள்; சுற் நி பங்கள், மற் ம் 
ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்(ேதைவேயற் 
ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
137400, 137402 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ‘ெபஸ்ட்’ எ ம் ெசால் க்கு 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/11 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 137511; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கல்வின் ெகல்வின் 
ேறட் மார்க் ட்றஸ்ட் வில்மிங்டன் ட்றஸ்ட் கம்பனி, 

ட்றஸ்டீ, 1100, என். மாக்கட் ஸ்ட்றீட், வில்மிங்டன், 
ெடலெவயார் 19890, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, 
த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 16 ேவைலப்பாட்  கடதாசிகள்; 
எ க விகள்; அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள், பாிசுப் ெபா ட் 
கைள சுற் ம் கடதாசிகள்; இ ப்பைறகள், அ க்குத்  
தட் களிற்கு ஒட் ம் ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
78801 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/12 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

(1) சின்னம் இல.: 137542; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ்ரசீன் 
எக்ஸ்ேபாட்ஸ் மிடட், 833 , சிறிமாேவா பண்டாரநாயக்க 
மாவத்ைத, ெகா ம் -14, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஸ்ரசீன் எக்ஸ்ேபாட்ஸ் 

மிடட், 833 , சிறிமாேவா பண்டாரநாயக்க மாவத்ைத, 
ெகா ம் -14; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 ேதயிைல, ேகாப்பி மற் ம் வாசைனத் 
திரவியங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 

 
 
இச்சின்னம் 82825, 47781, 73084, 56303, 49819, 

50004, 64495, 51338, 49909, 51337, 62436, 62101, 
76689, 76690 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

134030, 134031, 128780, 128781, 134494, 128778, 
134029, 137064, 87399, 76691, 76692 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'டீ' எ ம் ெசால் க்கு 

தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/13 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 137571; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): இன்ெபாமற்றிக்ஸ் 
எ ேகசன் மிடட், 12, சயன்ஸ் ெசன்டர் ேறாட், 
இன்ெபாமற்றிக்ஸ் கம்பஸ், சிங்கப் ர் 609080, சிங்கப் ர்; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
ஜு யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல.154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 16 

த்தகங்கள், ேகாப் கள் (அ வலக ேதைவப்பா கள்), 
ேபனாக்கள் (அ வலக ேதைவப்பா கள்), எ ம் சி  

த்தகங்கள், அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள்; அறி த்தல்கள் 
மற் ம் கற்பித்தல் ெபா ட்கள் (க விகள் தவிர),எ ம் 
அட்ைடகள்; அச்சிடப்பட்ட ெவளியீ கள்; மற் ம் ஏைனய 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/14 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 137660; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): விஜய நி ஸ் 
ேபப்பர்ஸ் மிடட், இல.8, ஹூ ப்பிட் ய கு க்கு தி, 
ெகா ம் -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: விஜய நி ஸ் ேபப்பர்ஸ் மிடட், 
இல.8, ஹூ ப்பிட் ய கு க்கு தி, ெகா ம் -02;  
(6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 16 
கடதாசி, த த்த அட்ைட, ப வகால ெவளியீ கள், 
சஞ்சிைககள், ெசய்தித் தாள்கள்; அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 98923 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

130820, 130821, 135242, 135243, 135244 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'த, ெசாசய்ட் , மகசின்' 

எ ம் ெசால் க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/15 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 137661; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 

ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 
கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): விஜய நி ஸ் 

ேபப்பர்ஸ் மிடட், இல.8, ஹூ ப்பிட் ய கு க்கு தி, 
ெகா ம் -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: விஜய நி ஸ் ேபப்பர்ஸ் மிடட், 
இல.8, ஹூ ப்பிட் ய கு க்கு தி, ெகா ம் -02;  
(6) வகுப் : 16 ; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 16 
கடதாசி, த த்த அட்ைட, ப வகால ெவளியீ கள், 
சஞ்சிைககள், ெசய்தித் தாள்கள்; அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 98923 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

130820, 130821, 135242, 135243, 135244, 137660ஆம் 
இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'த, ெசாசய்ட் , மகசின்' 

எ ம் ெசால் க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/16 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 137662; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): விஜய நி ஸ் 
ேபப்பர்ஸ் மிடட், இல.8, ஹூ ப்பிட் ய கு க்கு தி, 
ெகா ம் -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: விஜய நி ஸ் ேபப்பர்ஸ் மிடட், 
இல.8, ஹூ ப்பிட் ய கு க்கு தி, ெகா ம் -02;  
(6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 16 

த்தகங்கள், கடதாசிகள், சஞ்சிைககள், ப வகால 
ெவளியீ கள், ெசய்தித் தாள்கள், ெசய்தித்தாள் ெபா ட்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
97456 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  



1324                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பி,சி' ஆகிய ெசாற்க க்கு 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  சிவப் , ெசம்மஞ்சள், மஞ்சள், மஸ்டட் 

ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/17 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 137881; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்:- 06 3 449 805 08/09/2006 எப் ஆர்;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
உாிைமயாளர்): அல்ஸ்ேராம் 3, அவனி  அன்டறி 
மல்ெராக்ஸ் 92300, ெலவெலாய்ஸ்-ெபரட், பிரான்ஸ்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எப்.ேஜ 
அன்ட் ஜி.  சரம் (சட்டத்தரணி) ,216,  சரம் 
பிேளஸ்,ெகா ம் -10; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 16 கடதாசி, த த்த அட்ைட 
(ெதாகுக்கப்படாத, அைர ப்  அல்ல  எ  க வி 
க க்கான); அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள், வைர ம் ஊசிகள்; 

த்தகம் கட் ம் ெபா ட்கள், ைகப்படங்கள், எ  
க விகள், அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள், பத்திாிைககள், 
ப வகால ெவளியீ கள், சஞ்சிைககள், த்தகங்கள், ஒட் ப் 
ெபா ட்கள் (எ க வி, ட் ப் பாவைனப் ெபா ட் 
க க்கான), தீந்ைத ாிைககள்; மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
Alstom 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

89587, 89715 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/18 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
 

(1) சின்னம் இல.: 137975; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ்ரசீன் 
எக்ஸ்ேபாட்ஸ் மிடட், 833 , சிறிமாேவா பண்டாரநாயக்க 
மாவத்ைத, ெகா ம் -14, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஸ்ரசீன் எக்ஸ்ேபாட்ஸ் 

மிடட், 833 , சிறிமாேவா பண்டாரநாயக்க மாவத்ைத, 
ெகா ம் -14; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 ேதயிைல, ேகாப்பி மற் ம் வாசைனத் 
திரவியங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 47481, 50004, 81825, 49909, 57337, 
62101, 56303, 73084, 64495, 57338, 62436 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

134029, 134030, 87399, 37064, 137066, 137542, 134031, 
128780, 128781, 87398, 134494, 128778 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம். 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/19 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 139070; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): இன்டஸ்றியா  ைடசிேனா 
ெரக்ஸ்ைடல், எஸ்.ஏ (இன் ெரக்ஸ் எஸ்.ஏ), அெவனிடா  
லா ப்பி ட்ேடசன் (எ பீசிேயா இன் ெரக்ஸ்), 15142, 
ஆட்ெரக்சிேயா, (எ ெகா ணா), ஸ்ெபயின்; (5) இலங்ைக 
யில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: (பிைறெவட்) மிடட் 
ெகா ம் -01; (6) வகுப் :16; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 16 கடதாசி, த த்த அட்ைட மற் ம் 
இவற்றினாலான ெபா ட்கள், ஏைனய வகுப் களில் 
உள்ளடக்கப்படாதைவ; அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள்; 
அச்சிடப்பட்ட ெவளியீ கள்; த்தகம் கட் ம் ெபா ட்கள், 

ைகப்படங்கள், எ  க விகள் அல்ல  ட் ப் 
பாவைனப் ெபா ட்க க்கான ஒட் ப் ெபா ட்கள், 
வைரேவார் ெபா ட்கள், நிறப் ச்சுத் ாிைககள், மற் ம் 
ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற் 
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ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/20 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 139402; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): உஷா சிறீராம் 
என்டபிைறசஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 18-19, ஆதித்யா 
ெகமர்ஷல் ெகம்ப்ளக்ஸ், நன்கள் றயா, ெடல் -110046, 
இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
ஜு யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல.154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 9; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 மின் 
மற் ம் இலத்திரனியல் ெபா ட்கள், மின் ைணப் 
ெபா ட்கள் மற் ம் ெபா த் தல்கள்; ஒ  மற் ம் பார்ைவ 
தயாாிப் கள்; பதி  மற் ம் மீள்- தயாாிப்  க விகள், 
உபகரணங்கள், மின் வடங்கள், டயர்கள், ஒ  ெப க்கிகள், 
காசுப் பதிேவ கள், கண்களிற்குாிய க விகள், 
உபகரணங்கள், மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); ; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'இ ேரா' எ ம் ெசால் க்கு 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/21 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 139780; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெகலனி ேகபிள்ஸ் 
மிடட், த.ெப.இல. 14, ேவெவல் வ, களனி, இலங்ைக; 

(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ெகலளி 
ேகபிள்ஸ் மிடட், த.ெப.இல. 14, ேவெவல் வ, களனி;  
(6) வகுப் : 9; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 மின் 
மற் ம் ெதாைலத் ெதாடர்  வடங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் 100775 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 

இைணந்  ெகாள் ம்.  
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

131575 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேக' எ ம் எ த் க்கும் 

‘ெகலனி, ேகபிள்ஸ், பயர், ஷீல்ட்’ ஆகிய ெசாற்க க்கு 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  நீலம், பச்ைச, சிவப் , மஞ்சள் ஆகிய 

நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/22 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 140530; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அக்ேகார், 110 
அவனி   பிரான்ஸ் 75013, பாாிஸ், பிரான்ஸ்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் 
வில்சன் பாட்னர்ஸ், 365, டாம் தி, ெகா ம் -12;  
(6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 16 
கடதாசி, த த்த அட்ைட (எ க வி அல்ல  
அச்சி த க்கான ல அல்ல  அைர உற்பத்தி), 
அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள்; கடதாசி அட்ைடகள்
(எ க வி); ெபயர்ப் பலைககள் கடதாசி அல்ல  த த்த 
அட்ைடயாலானைவ, கடதாசி, த த்த அட்ைடயாலான 
சுற் ம் ைபகள் அல்ல  பிளாத்திக்கு சுற் ம் ைபகள், 
மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
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இச்சின்னமான  சாம்பல் ேபஜ் 7529 சி மற் ம் நீலம் 
280 சி ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/23 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 142287; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): நிெலௗபர் எசுப  
அன்வர , இல.08, ஜாவத்ைத தி, ெகா ம் -05, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: நிெலௗபர் எசுப  அன்வர , இல.08, ஜாவத்ைத 

தி, ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 16 கடதாசி, த த்த அட்ைட மற் ம் 
இவற்றினாலான ெபா ட்கள், ஏைனய வகுப் களில் 
உள்ளடக்கப்படாதைவ; அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள்; 

த்தகம் கட் ம் ெபா ட்கள், ைகப்படங்கள், எ  
க விகள், எ க விகள் அல்ல  ட் ப் பாவைனப் 
ெபா ட்க க்கான ஒட் ப் ெபா ட்கள், வைரேவார் 
ெபா ட்கள், நிறப் ச்சுத் ாிைககள்; மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/24 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல: 143184; (2) ெபற்ற திகதி : 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிஏஎஸ்எப் எஸ்ஈ 
கார்ல்-ெபாஸ்ச்- ஸ்ட்ரசி 38, லட்விக்சஸ்ஹாெபன்-ஒன்-
ைறன்,ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: எப்.ேஜ அன்ட் ஜி.  சரம் பிேளஸ் 216,  சரம் 
பிேளஸ்,ெகா ம் -10; (6) வகுப் :37; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 37கட்டட நிர்மாண ைகத்ெதாழில்; 
கணணி ெமன்ெபா ட்கைள ப பார்த்தல்; கட்டடங்கைள 
ப பார்த்தல்; சூடாக்குதல் மற் ம் வா  சீராக்கி 
உபகரணங்கைள ப பார்த்தல்; தர  ைகயா ம் 

ெபா த் தல்கைள ப பார்த்தல்; இயந்திரங்கைள ப  
பார்த்தல்; அ வலக உபகரணங்கைள ப பார்த்தல்; 
வாகனங்கைள ப பார்த்தல்; நி தற் ேசைவகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/25 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 143186; (2) ெபற்ற திகதி : 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிஏஎஸ்எப் எஸ்ஈ 
கார்ல்-ெபாஸ்ச்- ஸ்ட்ரசி 38, லட்விக்சஸ்ஹாெபன்-ஒன்-
ைறன்,ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: எப்.ேஜ அன்ட் ஜி.  சரம் பிேளஸ் 216,  சரம் 
பிேளஸ்,ெகா ம் -10; (6) வகுப் :39; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 39 ேபாக்குவரத் ; பண்டங்கைள 
ெபாதியிட ம், களஞ்சியப்ப த்த ம்; பயண ஒ ங்குகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/26 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 142287; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஜி. ஏ ெமாடபினி 
எஸ்.ஏ ைவயா ெபனட்ேட,4, சிஎச்-6850, ெமன்றிசிேயா, 
சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப. இல. 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
9 விஞ்ஞானம், கடற் ைற, நில அளைவயி தல், நிழற் 
படங்கள் சார்ந்தைவ, திைரப்படம் சார்ந்தைவ, கட் ல, 
நிைறயி தல், அளவி தல், ைசைககாட் தல், ெசவ்ைவபார்த்தல் 
(ேமற்பார்ைவ), உயிர்காப் , கற்பித்தல் உபகரணங்க ம் 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

க விக ம்; கடத்திக க்கான, ஆழியி த க்கான, 
மாற்றீ ெசய் ம், ஒன் ேசர்க்கும், சீராக்கும் அல்ல  
மின்ைனக்கட் ப்ப த் ம் உபகரணங்க ம் க விக ம்; 
மற் ம் சில ஏைனய ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 

 
இச்சின்னம் 106148, 106149 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 

சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

83976, 114000 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/27 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 146313; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த ேறட்ஸ்மான் 
எஸ்எல் (பிைறெவட்) மிடட், 40, ெபா ப்பன ெபாி தி, 
றத்மலாைன, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: த ேறட்ஸ்மான் எஸ்எல் 
(பிைறெவட்) மிடட், 40, ெபா ப்பன ெபாி தி, 
றத்மலாைன; (6) வகுப் : 8; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 8 ைக ஆ தங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ' ல்ஸ்' எ ம் ெசால் க்கு 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/28 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

(1) சின்னம் இல.: 147525; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): றண்  
பத்திரன்ேனெகலேக இந்திக்க ஷார றண்  பத்திரன 
(றண்  தம்பதீவ வந்தனா), குளியாப்பிட் ய தி, 
பன்ேனகெபால, உ பத்தாவ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: றண்  பத்திரன்ேனெகலேக 
இந்திக்க ஷார றண்  பத்திரன (றண்  தம்பதீவ 
வந்தனா), கு யாப்பிட் ய தி, பன்ேனகெபால, 
உ பத்தாவ; (6) வகுப் : 39; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 39 பிரயாண ஒ ங்குகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
147524 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ‘தம்பதிவ, வந்தனா’ ஆகிய 
ெசாற்க க்கு (சிங்களத்தில்) தனியான சின்னத்திற்கு 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  ெசம்மஞ்சள், க ப்  ஆகிய நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/29 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 149563; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெசாி 
ஓட்ேடாெமாைபல் ேகா. மிடட், 8, சங்சுன் ேறாட், ஹூ 
எக்கனமிக் அன்ட் ெடக்ேனாலஜி ெடவலப்மன்ட் ேசான், 
அன்ஹூய், மக்கள் சீனக்கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஷாம் அன்ட் அேசாசி 
ேயட்ஸ் (சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் காப் ாிைம 
மற் ம் வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம்), 179/5, 
அவிசாவல தி, மகா த்க வ, அங்ேகாட; (6) வகுப் : 37; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 37 ேமாட்டார் 
வாகனங்கைள ப பார்த்தல் மற் ம் பராமாித்தல்; கார் 
சுத்திகாிப் ; வாகனங்க க்கு மசகிடல் (கிறீசிடல்); வாகன 
சுத்திகாிப் ; வாகனங்கைள ெம கூட்டல்; வாகனங்கள் 

பி க்காதி ப்பதற்கான ெசயற்பா கள்; வாகன 



1328                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

சீராக்கல் நிைலயங்கள் (எாிெபா ள் மீள்நிரப்பல், 
பராமாித்தல்), வாகன பராமாிப் ; மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவ ேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஏ' எ ம் எ த் க்கும் ‘1’ 
எ ம் இலக்கத்திற்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/30 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 149565; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெசாி ஓட்ேடா 
ெமாைபல் ேகா. மிடட், 8, சங்சுன் ேறாட், ஹூ 
எக்கனமிக் அன்ட் ெடக்ேனாலஜி ெடவலப்மன்ட் ேசான், 
அன்ஹூய், மக்கள் சீனக்கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஷாம் அன்ட் 
அேசாசிேயட்ஸ் (சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் 
காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம்), 
179/5, அவிசாவல தி, மகா த்க வ, அங்ேகாட;  
(6) வகுப் : 37; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 37 
ேமாட்டார் வாகனங்கைள ப பார்த்தல் மற் ம் 
பராமாித்தல்; கார் சுத்திகாிப் ; வாகனங்க க்கு மசகிடல் 
(கிறீசிடல்); வாகன சுத்திகாிப் ; வாகனங்கைள 
ெம கூட்டல்; வாகனங்கள் பி க்காதி ப்பதற்கான 
ெசயற்பா கள்; வாகன சீராக்கல் நிைலயங்கள் (எாிெபா ள் 
மீள்நிரப்பல், பராமாித்தல்), வாகன பராமாிப் ; மற் ம் 
ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவ 
ேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'கி ' எ ம் எ த் க்கு 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/31 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

(1) சின்னம் இல.: 149567; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெசாி ஓட்ேடா 
ெமாைபல் ேகா. மிடட், 8, சங்சுன் ேறாட், ஹூ 
எக்கனமிக் அன்ட் ெடக்ேனாலஜி ெடவலப்மன்ட் ேசான், 
அன்ஹூய், மக்கள் சீனக்கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஷாம் அன்ட் 
அேசாசிேயட்ஸ் (சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் 
காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம்), 
179/5, அவிசாவல தி, மகா த்க வ, அங்ேகாட;  
(6) வகுப் : 37; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 37 
ேமாட்டார் வாகனங்கைள ப பார்த்தல் மற் ம் 
பராமாித்தல்; கார் சுத்திகாிப் ; வாகனங்க க்கு மசகிடல் 
(கிறீசிடல்); வாகன சுத்திகாிப் ; வாகனங்கைள ெம  
கூட்டல்; வாகனங்கள் பி க்காதி ப்பதற்கான ெசயற் 
பா கள்; வாகன சீராக்கல் நிைலயங்கள் (எாிெபா ள் மீள் 
நிரப்பல், பராமாித்தல்), வாகன பராமாிப் ; மற் ம் ஏைனய 
சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/32 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 149569; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெசாி ஓட்ேடா 
ெமாைபல் ேகா. மிடட், 8, சங்சுன் ேறாட், ஹூ 
எக்கனமிக் அன்ட் ெடக்ேனாலஜி ெடவலப்மன்ட் ேசான், 
அன்ஹூய், மக்கள் சீனக்கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஷாம் அன்ட் 
அேசாசிேயட்ஸ் (சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் 
காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம்), 
179/5, அவிசாவல தி, மகா த்க வ, அங்ேகாட;  
(6) வகுப் : 37; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 37 
ேமாட்டார் வாகனங்கைள ப பார்த்தல் மற் ம் 
பராமாித்தல்; கார் சுத்திகாிப் ; வாகனங்க க்கு மசகிடல் 
(கிறீசிடல்); வாகன சுத்திகாிப் ; வாகனங்கைள 
ெம கூட்டல்; வாகனங்கள் பி க்காதி ப்பதற்கான 
ெசயற்பா கள்; வாகன சீராக்கல் நிைலயங்கள் (எாிெபா ள் 
மீள்நிரப்பல், பராமாித்தல்), வாகன பராமாிப் ; மற் ம் 
ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
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(ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/33 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 149571; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெசாி ஓட்ேடா 
ெமாைபல் ேகா. மிடட், 8, சங்சுன் ேறாட், ஹூ 
எக்கனமிக் அன்ட ெடக்ேனாலஜி ெடவலப்மன்ட் ேசான், 
அன்ஹூய், மக்கள் சீனக்கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஷாம் அன்ட் 
அேசாசிேயட்ஸ் (சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் 
காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம்), 
179/5, அவிசாவல தி, மகா த்க வ, அங்ேகாட;  
(6) வகுப் : 37; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 37 
ேமாட்டார் வாகனங்கைள ப பார்த்தல் மற் ம் 
பராமாித்தல்; கார் சுத்திகாிப் ; வாகனங்க க்கு மசகிடல் 
(கிறீசிடல்); வாகன சுத்திகாிப் ; வாகனங்கைள 
ெம கூட்டல்; வாகனங்கள் பி க்காதி ப்பதற்கான 
ெசயற்பா கள்; வாகன சீராக்கல் நிைலயங்கள் (எாிெபா ள் 
மீள்நிரப்பல், பராமாித்தல்), வாகன பராமாிப் ; மற் ம் 
ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவ 
ேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/34 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 152091; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஏத் ெகமிக்கல் 
கம்பனி மிடட், 12-1, கண்டா சுக்காசா-மாச்சி 2-ேசாம், 
சிேயாடா-கு, ேடாக்ேயா, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் 

அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: தி வாளர்கள் யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த.ெப. இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 37;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 37 க்கைள 
அழித்தல் (விவசாயம் தவிர); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஏ, ஆர், எஸ்' ஆகிய 
எ த் க்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/35 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 152746; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எமிேரட்ஸ் 
ெர ெகம் னிேகசன் ேகாப்பேரசன் (எட் சலாட் எ ம் 
ெபயாில் இயங்கும்) எட் சலாட் டவர், பி.ஓ.ெபாக்ஸ் 3838 
அ தாபி, ஐக்கிய அர கள் எமிேரட்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஷாம் அன்ட் 
அேசாசிேயட்ஸ் (சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் 
காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம்), 
179/5, அவிசாவல தி, மகா த்க வ,அங்ேகாட;  
(6) வகுப் : 37; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்:  
37 கட்டட நிர்மாணம், ப பார்த்தல், நி தற் ேசைவகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/36 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 152760; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எமிேரட்ஸ் 
ெர ெகம் னிேகசன் ேகாப்பேரசன் (எட் சலாட் எ ம் 
ெபயாில் இயங்கும்) எட் சலாட் டவர், பி.ஓ.ெபாக்ஸ் 3838 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

அ தாபி, ஐக்கிய அர கள் எமிேரட்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஷாம் அன்ட் 
அேசாசிேயட்ஸ் (சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் 
காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம்), 
179/5, அவிசாவல தி, மகா த்க வ,அங்ேகாட;  
(6) வகுப் : 37; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
37கட்டட நிர்மானம், ப பார்த்தல், நி தற் ேசைவகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னமான  அடர் பச்ைச, இளம் பச்ைச, மஞ்சள் 

ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/37 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 152767; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; ( 4 )  விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எமிேரட்ஸ் 
ெர ெகம் னிேகசன் ேகாப்பேரசன் (எட் சலாட் எ ம் 
ெபயாில் இயங்கும்) எட் சலாட் டவர், பி.ஓ.ெபாக்ஸ் 3838 
அ தாபி, ஐக்கிய அர கள் எமிேரட்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஷாம் அன்ட் 
அேசாசிேயட்ஸ் (சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் 
காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம்), 
179/5, அவிசாவல தி, மகா த்க வ,அங்ேகாட;  
(6) வகுப் : 37; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
37கட்டட நிர்மாணம், ப பார்த்தல், நி தற் ேசைவகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

152760 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/38 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

(1) சின்னம் இல.: 159270; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அப் ல் னப் 
லாபிர், லான்ேகா ட் றடக்ட்ஸ், இல. 217/3, கரெகாட, 
யட் யந்ெதாட்ட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: அப் ல் னப் லாபிர், லான்ேகா 

ட் றடக்ட்ஸ், இல. 217/3, கரெகாட, யட் யந்ெதாட்ட; 
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
உைறப் ச் சுைவ ட்டப்பட்ட தானியங்கள், ப ப்  
வைககள், நிலக்கடைல, மசாலா க்கு, காராேசவ் 

க்கு, ந்திாிப்ப ப் , சுட்ட ப ப்  வைககள், 
மரவள்ளிக்கிழங்கு சீவல், எள் ண்ைட, இனிப் ச் 
சுைவ ட்டப்பட்ட நிலக்கடைல; ேகாப்பி, ேதயிைல, சீனி, 
அாிசி, மரவள்ளி, சவ்வாிசி, மா, உப் , க கு, வாசைனத் 
திரவியங்கள்; ஐஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/39 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.:159424; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அம்பகஹவத்ைத 
கங்காணம்ேக மேகஷ் தயாரத்ன, 576/303, பிற்ற கந்த, 
கப் கல, கா , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: அம்பகஹவத்ைத கங்காணம்ேக 
மேகஷ் தயாரத்ன, 576/303, பிற்ற கந்த, கப் கல, கா ;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ேதயிைல, ேபஸ்ட்றி, இனிப் , ேபக்கறி உற்பத்திகள், 
பாண்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/40 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

(1) சின்னம் இல.: 159497; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அப் ல் ஹமீட் 
ெமாஹமட் றிஸ்வி 191, கிரான்ட் பாஸ், ெகா ம் -14 , 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: அப் ல் ஹமீட் ெமாஹமட் றிஸ்வி, 191, கிரான்ட் 
பாஸ், ெகா ம் -14; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 
7 - 967/41 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 159746; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எக்ஸ்ேபா லங்கா 
ெகாேமா ட்டீஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 10, ைமல் ேபாஸ்ட் 
அவனி , ெகா ம் -03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எக்ஸ்ேபா லங்கா 
ெகாேமா ட்டீஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 10, ைமல் ேபாஸ்ட் 
அவனி , ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 சிவப்  உைடத்த ப ப் ;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
136940, 136983 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விவரணச் 

ெசாற்க க்கும் உலக அைடயாளத்திற்கும் தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

இச்சின்னமான  க ப் , நீலம், பச்ைச ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 29 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/42 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 159747; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எக்ஸ்ேபா லங்கா 
ெகாேமா ட்டீஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 10, ைமல் ேபாஸ்ட் 
அவனி , ெகா ம் -03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எக்ஸ்ேபா லங்கா 
ெகாேமா ட்டீஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 10, ைமல் ேபாஸ்ட் 
அவனி , ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 சிவப்  உைடத்த ப ப் ;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
136940, 136983, 159746 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விவரணச் 
ெசாற்க க்கும் பதங்களிற்கும் தனியான சின்னத்திற்கு 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  க ப் , தங்கநிறம், பச்ைச ஆகிய 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 29 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/43 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 161360 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிறிமா மிடட், 
201, ெகப்பல் தி, சிங்கப் ர், 099419, சிங்கப் ர்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: வானர்ஸ் 
இன்டர்நஷனல் ெகன்சல்ட்டன்ட் (பிைறெவட்) மிடட், 14 ஆம் 
மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எசிலன் 
ச க்கம், ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 ேகாப்பி,ேதயிைல,ெகாக்ேகா,சீனி, 
அாிசி, மரவள்ளி, சவ்வாிசி, ெசயற்ைக ேகாப்பி, மா மற் ம் 
தானிய தயாாிப் கள், பாண், ேபஸ்ட்ாி, இனிப் , ஐஸ்; 
ேதன், பாகு, ெநாதி, அப்பச்ேசாடா, உப் , க கு, மிளகு, 
வினிகர், ேசாஸ், வாசைனத் திரவியங்கள்; ஐஸ்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 69119, 73168, 76051, 97364, 103779, 
103951, 103954, 103955, 103958, 104358, 107663ஆம் 
இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
97365, 103780, 103952, 103953, 103956, 103957, 
103959, 103960, 108750, 113746, 116988, 116989, 
125076, 156486, 156489, 156490, 158654 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  க ப் , சிவப் , மஞ்சள், ெசம்மஞ்சள், 
ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 31 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/44 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 161361; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சுமாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிறிமா மிடட், 
201, ெகப்பல் தி, சிங்கப் ர், 099419, சிங்கப் ர்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: வானர்ஸ் 
இன்டர்நஷனல் ெகன்சல்ட்டன்ட் (பிைறெவட்) மிடட், 14 
ஆம் மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எசிலன் 
ச க்கம், ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 ேகாப்பி, ேதயிைல, ெகாக்ேகா, 
சீனி, அாிசி, மரவள்ளி, சவ்வாிசி, ெசயற்ைக ேகாப்பி, மா 
மற் ம் தானிய தயாாிப் கள், பாண், ேபஸ்ட்ாி, இனிப் , 
ஐஸ்; ேதன், பாகு, ெநாதி, அப்பச்ேசாடா, உப் , க கு, 
மிளகு, வினிகர், ேசாஸ், வாசைனத் திரவியங்கள்; ஐஸ்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

இச்சின்னம் 69119, 73168, 76051, 97364, 103779, 
103951,103954, 103955, 103958, 104358, 107663 ஆம் 
இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
97365, 103780, 103952, 103953, 103956, 103957, 
103959, 103960, 108750, 113746, 116988, 116989, 
125076, 156486, 156489, 156490, 158654, 161360 ஆம் 
இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 31 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/45 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 163871; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ைனடட் பிஸ்கட் 
( ேக) மிடட், ஹேயஸ் பார்க், ஹேயஸ் என்ட் ேறாட், 
மி ல்ெசக்ஸ், பி 8 4 ஈஈ, ஐக்கிய இராட்சியம்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேகசு 
அன்ட் நீலகண்டன் (சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும்), 
எம் அன்ட் என் கட்டடம்(5 ஆம் மா ), இல:02, டீல் 
பிேளஸ், ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 விசுக்ேகாத் , ெசாக்கேலட் 
விசுக்ேகாத் , ேகக்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 95186 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

116104, 148831, 148832, 159425, 159426, 162583 ஆம் 
இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  நீலம், ேநவி நீலம்,ெசம் மஞ்சள், 

தங்கம், கபிலம், பச்ைச, சாம்பல், மஞ்சள், க ப் , சிவப் , 
ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/46 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 



1333                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

(1) சின்னம் இல.: 168046; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பீனிக்ஸ் 
ெவன்சர்ஸ் மிடட், 409, 3 ஆம் மா , கா  தி, 
ெகா ம் -03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கானவிலாசம்: பீனிக்ஸ் ெவன்சர்ஸ் மிடட்,409,  
3 ஆம் மா , கா  தி, ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 39;  
(7) ெபா ட்கள்அல்ல ேசைவகள்: 39 ேபாக்குவரத் ; 
பண்டங்கைள ெபாதியிட ம், களஞ்சியப்ப த்த ம்; பயண 
ஒ ங்குகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
87615 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/47 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 168681; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): லஸ்சன ேளாரா 
(பிைறெவட்) மிடட், 279, நாவல தி, நாவல, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: சமன் 
ேசனாதீர, 137/10ஏ, கலல்ெகாட தி, பன்னிபிட் ய;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 39 
ேபாக்குவரத் ; பண்டங்கைள ெபாதியிட ம், களஞ்சியப் 
ப த்த ம்; பயண ஒ ங்குகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 

 
 

இச்சின்னமான  மஜந்தா, பச்ைச, ெசம்மஞ்சள், சாம்பல் 
ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/48 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

(1) சின்னம் இல.: 171144; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேஜான் ஹீல்ஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் பிஎல்சி, இல.130, கிளனி தி, ெகா ம் -02, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்:  சி எஸ்.ெபெரரா (சட்டத்தரணி), சட்ட 
திைணக்களம், ேஜான் ஹீல்ஸ் ேஹால் ங்ஸ் பிஎல்சி, 
இல.130, கிளனி தி, ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 37;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 37 கட்டட நிர்மாணம், 
ப பார்த்தல், ெபா த் தல் ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விவரணச் 
ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  ம ண், ெவள்ைள, சாம்பல் ஆகிய 

நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/49 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171621; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஓவர்சீஸ் 
ாியா ட்  (சிேலான்) மிடட், 18-01, கிழக்கு ேகா ரம், 
உலக வர்த்தக ைமயம், எசிலன் ச க்கம், ெகா ம் -01, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ஓவர்சீஸ் ாியா ட்  (சிேலான்) மிடட், 18-01, 
கிழக்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எசிலன் ச க்கம், 
ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 37; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 37 ெசாத்  வி த்தி ெசயற்திட்டங்கைள 
நிைறேவற் தல் (கட்டட நிர்மாணம், ப பார்த்தல்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 



1334                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ‘ஓவர்சீஸ், ாியா ட் ’ 
ஆகிய ெசாற்க க்கும் ‘ேக’ எ ம் எ த் க்கும் தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  நீலம், சிவப்  ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 

7 - 967/50 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 103312; (2) ெபற்ற திகதி: 2001ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அக்ெசஞ்சர் 
குேளாபல் ேச சஸ் மிடட், 3, கிறான்ட் கனல் பிளாசா, 
அப்பர் கிறான்ட் கனல் ஸ்ட்ாீட், ப்ளின் 4, அயர்லாந் ;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 42; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: இணக்கசைப ேசைவகள், கணினிகள், கணினி 
அைமப் கள் மற் ம் தகவல் ெதாழில் ட்பத் ைறகளில் 
தகவல்கைள வழங்கல், கணினிகள், கணினி அைமப் கள் 
மற் ம் கணினி அைமப்  வ வைமப் கள் ேபான்றவற்றில் 
ஆேலாசைன வழங்கல், கணினிச் ேசைவகள், மற் ம் 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

102895ஆம்இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2004 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம்14 ஆந் திகதி 
 
7 - 968/1 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 110233; (2) ெபற்ற திகதி: 2002 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 

ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 
கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அட்றியன் 

ேபனார்ட் ெபேரரா (ெம ேகா என்டர்பிைறசஸ்) 14/1, 
பரக்கும் மாவத்ைத, ஜயந்தி ர, பத்தர ல்ைல, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
அட்றியன் ேபனார்ட் ெபேரரா (ெம ேகா என்டர்பிைறசஸ்) 
14/1, பரக்கும் மாவத்ைத, ஜயந்தி ர, பத்தர ல்ைல;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ம ந்தாக்கல்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

இச்சின்னமான க ப்  மற் ம் ெவள்ைள நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2003 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/2 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 116172; (2) ெபற்ற திகதி: 2003 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேஜான்சன் அன்ட் 
ேஜான்சன் வண் ேஜான்சன் அன்ட் ேஜான்சன் பிளாசா, 
நி  ண்ஸ்விக், நி  ேஜர்சி, ஐ.அ.அ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கு திக் 
கு க்ேகாஸ் கண்காணிப்பான்க க்கான ேசாதைனக் 
கீற் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான சின்னத்தி ள்ள “வண்டச்” 
என் ம் ெசால் ன் தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம்17 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/3 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

(1) சின்னம் இல.: 118374; (2) ெபற்ற திகதி: 2004ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): நிப்சீ ேஹால் ங்ஸ் 
இண்டர்ெநஷனல் மிடட் னிட்ஸ் 509-515, 5/எஃப் 
வர்த்தகச் ச க்கம், 681 சி ங் ஷா வன் ேறாட், ெகௗ ன், 
ெஹாங்-ெகாங்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் 
கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 2;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ச்சுகள், வாணிசுகள், 
ெம குகள், ப்பி த்த ந்  பா காப்பைவ, மரம் 
உ த் ப்ேபாகாமல் பா காப்பைவ, வர்ணக்கலைவப் 
பண்டங்கள், சாயத்ைதக் ெகட் யாக்கும் ெபா ள்கள், 
பச்ைசயான இயற்ைகப் பிசின்கள், வர்ணம் சுேவார், 
அலங்காரம் ெசய்ேவார் பயன்ப த் வதற்காக சு ளாக ம் 
ெபா யாக ம் உள்ள உேலாகப்ெபா ள்கள், 
அச்சி பவர்கள் மற் ம் ஓவியம் தீட் ேவார் மற் ம் 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள “என்” 

என் ம் எ த்தின் தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் 
றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 

வழங்கா . 

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2004ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 28 ஆந் ஆந் திகதி 
 
7 - 968/4 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 124319; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அ த்த கப்பில 
பண்டார ேஹவாவிக்கிரம, சிறினி லக்ஸ்மி குணசிங்ஹ 
(பேயாெவட் அன்ட் கம்பனி) 73, 2 ஆவ  மா , 
ெவ க்கைட பிளாசா, இராஜகிாிய, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
அ த்த கப்பில பண்டார ேஹவாவிக்கிரம, சிறினி 
லக்ஸ்மி குணசிங்ஹ (பேயாெவட் அன்ட் கம்பனி) 73,  
2 ஆவ  மா , ெவ க்கைட பிளாசா, இராஜகிாிய;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 

கால்நைடக க்கான உயிர்ச்சத்  (விட்டமின்) குைற 
நிரப்பிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான சின்னத்தி ள்ள “ க்குயிட்” 
என் ம் ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2011 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 21ஆந் திகதி 
 

7 - 968/5 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 127522; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: -; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அடம்ஜீ க்மன்ஜீ 
அன்ட் சன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 140/5, கிறான்ட்பாஸ் 
ேறாட், ெகா ம்  14, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : அடம்ஜீ க்மன்ஜீ அன்ட் 
சன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 140/5, கிறான்ட்பாஸ் ேறாட், 
ெகா ம்  14; (6) வகுப் : 19; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: சீெமந் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான சின்னத்தி ள்ள எல்லா 
நியதிகளின ம் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன 

ம் வழங்கா . 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
127286 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 

.எம்.க ணாரத்ன, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2006 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 22 ஆந் ஆந் திகதி 
 

7 - 968/6 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
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(1) சின்னம் இல.: 128442; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பீ. ா.ீ கல்ேப ஃபாமா, 
ாீபிேக. கவசன் இன்டஸ்ட்ாீ ெடல்ட்டா சி க்ேகான் ேஜஐ. 
எம். எச். தம்ாின் ேளாக் ஏ3-1 ப்ேபா சிக்கறாங், ெபாசி 
17550 ஐ , இந்ேதாேனசியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் எப்ேஜஅன்ட் 
ஜீ ேசரம், இல. 216, ேசரம்பிரேதசம், ெகா ம்  10; 
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 

ண் யிர் எதிாிகள் உள்ளிட்ட ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
CLAVAMOX 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04ஆந் திகதி 
 
7 - 968/7 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 134568; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அமனா டக்கஃ ல் 
மிடட், 98, ெபௗத்தேலாக்க மாவத்ைத, ெகா ம்  04, 

இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : அமனா டக்கஃ ல் மிடட், 98, ெபௗத்தேலாக்க 
மாவத்ைத, ெகா ம்  04; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: காப் தி; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “ைம & 
ேஹாம்” என் ம் ெசாற்களின் தனித்தனியான மற் ம் 
சின்னத் க்குப் றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா  மற் ம் சின்னத்தி ள்ள 
“ெசக்கி றிங், வட்ஸ், பிறிசியஸ், , ” என் ம் ெசாற் 
களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா . 

 
இச்சின்னமான  பச்ைச, ஒேறஞ்சு மற் ம் க ப்  

நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம்.  
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

124777, 124778, 124779, 134571 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 
7 - 968/8 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 136694; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சித்தாரா மிடட், 
102/10, ேசர் ேஜான் ெகாத்தலாவைல மாவத்ைத, 
ரத்மலாைன, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : சித்தாரா மிடட், 102/10, ேசர் 
ேஜான் ெகாத்தலாவைல மாவத்ைத, ரத்மலாைன;  
(6) வகுப் : 2; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: அச்சிடப் 
பயன்ப ம் ைம; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

113062, 113787 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 14 ஆந் ஆந் திகதி 
 
7 - 968/9 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 137706; (2) ெபற்ற திகதி: 2007ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேநாக்ரா ஃபர்மா 
மிடட், 33, ேசர் ேநான் ெராகர்சன்ஸ் குேவ, ப்ளின் 2, 

அயர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், 365, டாம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
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ேசைவகள்: ம ந் த் தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் ஆந் திகதி 
 

7 - 968/10 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல:138430; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஹபிப் பாங்க் 
மிடட், ஹபிப் பாங்க் பிளாசா, 1.1 சன் கர் ேறாட், 

கராச்சி, பாகிஸ்தான்.; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : வாணர்ஸ் இண்டர்ெநஷனல் 
கன்சல்டன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 14ஆவ  மா , ேமற்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: காப் தி, நிதி அ வல்கள், பண அ வல்கள், 
மைனச்ெசாத்  விற்பைன அ வல்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள “பாங்க்” 

என் ம் ெசால் மற் ம் “எச், பி, எல்” என் ம் எ த் க் 
களின் தனித்தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா  
மற் ம் சின்னத்தி ள்ள “லயன், கிற ண், ண், ஸ்டார்” 
என் ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 09 ஆந் ஆந் திகதி 
 

7 - 968/11 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 139644; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்):  பேயாஃபர்மா 50, 
 கானட், 92284 சரஸ்ெனஸ், சீெடக்ஸ், ஃபிரான்ஸ்;  

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ம ந்  மற் ம் மி க ைவத்தியத் தயாாிப் கள், 
ம த் வ ேதைவக்கான சுகாதாரத் தயாாிப் கள், ம த் வ 
பாவைனக்காக த வப்பட்ட உண க் கட் ப்பாட் ப் 
ெபா ள்கள், குழந்ைதக க்கான உண ப் ெபா ள்கள், 
பிளாஸ்திாிகள், காயங்க க்குக் கட் ப்ேபா வதற்கு 
ேவண் ய ெபா ள்கள், பல் மிதப்ைப த க்கும்ெபா ள்கள், 
பற்சிகிச்ைசக்கான ெம கு, ெதாற் நீக்கிகள், க்கைள 
அழிப்பதற்கான தயாாிப் கள், ஞ்சணநாசினிகள் மற் ம் 
கைளநாசினிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

ARVADUX 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 11ஆந் திகதி 
 

7 - 968/12 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 143531; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிறீலங்கா 
இன்சூரன்ஸ் ேகாப்பேரசன் மிடட், 21, ேவாக்ஸ்ேஹால் 

தி, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : பி.ஏ. வனி தர்மவர்த்தன, 
சிறீலங்கா இன்சூரன்ஸ் ேகாப்பேரசன் மிடட், 21, 
ேவாக்ஸ்ேஹால் தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 36;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: காப் தி;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான சின்னத்தி ள்ள “சிறீலங்கா, 
இன்சூரன்ஸ், குேளாப், ட்ெராட்டர்” என் ம் ெசாற்களின் 
தனித்தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு மற் ம் ஏைனய விபரணச் 
ெசாற்கள் மற் ம் “குேளாப்” படத்தின் பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
இச்சின்னமான  நீலம், சிவப்  மற் ம் ெவள்ைள 

நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம்.  
 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

119508, 119892 மற் ம்112192, 119891, 134042, 142829, 



1338                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

142831, 132646, 142830, 132195 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 09ஆந் திகதி 
 

7 - 968/13 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 143535; (2) ெபற்ற திகதி: 2008ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம்30ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிறீலங்கா இன்சூரன்ஸ் 
ேகாப்பேரசன் மிடட், 21, ேவாக்ஸ்ேஹால் தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : பி.ஏ. வனி தர்மவர்த்தன, சிறீ 
லங்கா இன்சூரன்ஸ் ேகாப்பேரசன் மிடட், 21, ேவாக்ஸ் 
ேஹால் தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: காப் தி; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான சின்னத்தி ள்ள “சிறீலங்கா, 

இன்சூரன்ஸ், பிசினஸ், கிளப்” என் ம் ெசாற்களின் 
தனித்தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் றம்பான பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 

இச்சின்னமான  நீலம், க ப்  மற் ம் மஞ்சள் நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம்.  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
19508, 119892மற் ம் 112192, 119891, 134042, 142829, 
142831, 132640, 132644, 132645, 132646, 142830, 
143532, 143533, 143534, 143531ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/14 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 143536; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிறீலங்கா இன்சூரன்ஸ் 

ேகாப்பேரசன் மிடட், 21, ேவாக்ஸ்ேஹால் தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : பி.ஏ. வனி தர்மவர்த்தன, சிறீ 
லங்கா இன்சூரன்ஸ் ேகாப்பேரசன் மிடட், 21, ேவாக்ஸ் 
ேஹால் தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: காப் தி; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள “சிறீலங்கா, 
இன்சூரன்ஸ், கிளப் (சிங்களத்தில்), பிசினஸ்” என் ம் 
ெசாற்களின் தனித்தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா . 

 

இச்சின்னமான  நீலம், க ப்  மற் ம் மஞ்சள் 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம்.  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
119508, 119892மற் ம்112192, 119891, 134042, 142829, 
142831, 132640, 132644, 132645, 132646, 142830, 
143532, 143533, 143534, 143531, 143535 ஆம் இலக்க 
வியாபார சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 09ஆந் திகதி 
 

7 - 968/15 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 143737; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கிெற ட் சூஷி 
கு ப் ஏஜீ பரெடபிளட்ஸ் 8, 8001 சூாிச், சுவிற்சலாந் ;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ்அன்ட்கிறீசி, த. ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: வங்கியியல் ேசைவகள், நிதியியல், பணம் 
மற் ம் மைனச்ெசாத்  விற்பைன அ வல்கள், அைனத்  
வைகயான காப் தி ேசைவகள், ெசாத்  காைமத் வம், 
இவ்வகுப்பில் உள்ளடக்கப்பட்ட நம்பிக்ைகப் ெபா ப் க் 
கம்பனிகள் ெதாடர்பிலான ேசைவகள், வாி ஆேலாசைன 
ேசைவகள் மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் மற் ம்ேசைவகள் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 



1339                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
129395 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள “கிெற ட், 
சூஷி” என் ம் ெசாற்களின் தனித்தனியான மற் ம் சின்னத் 

க்குப் றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன 
ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/16 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 143909; (2) ெபற்ற திகதி: 2008ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: -0 8 3 3 3 8 2  2 6 / 0 9 / 2 0 0 7பிஎக்ஸ்;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
ெசாந்தக்காரர்): யிஸ் ேரஃபஸ் ட்ேரட்மார்க்ஸ் பி. . 
ெவஸ்ட்பிளாக் 102, 3012ேகஎம், ெராட்டடாம், ெநதர்லாந் ; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ்அன்ட்கிறீசி, த. ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ைகத்ெதாழில், விஞ்ஞானம், நிழற்படக்கைல 
மற் ம் வனவியல், ேதாட்டக்கைல, கமத்ெதாழி ல் 
பயன்ப த்தப்ப ம் இரசாயனப் ெபா ள்கள், பதனிடப்படாத 
ெசயற்ைகப் பிசின்கள், பதனிடப்படாத பிளாஸ் க்குகள், 
எ க்கள், தீயைணக்கும் கலைவகள், ெகட் யாக்கும்  
மற் ம் இளகைவக்கும் தயாாிப் கள், மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  

 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள 
“ெகாெமா ட்டீஸ்” என் ம் ெசால் ன் பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
143888 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 02ஆந் திகதி 
 
7 - 968/17 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

(1) சின்னம் இல.: 144096; (2) ெபற்ற திகதி: 2008ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கின்ெவஸ்ட் 
எல்எல்சீ ேடாஹா, த. ெப. இல. 26222, கட்டார்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
வாணர்ஸ் இண்டர்ெநஷனல் கன்சல்டன்ஸ் (பிைறவட்) 

மிடட், 14ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக 
ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 36; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: லதன தலீ , 
நாணய மாற் , நிதி மதிப்பீ கள், தலீட்  ேசைவகள், 
தவைண ைறயிலான கடன்கள் வழங்குதல்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள 

“இன்ெவஸ்ட்” என் ம் ெசால் மற் ம் “கி ” என் ம் 
எ த்தின் தனித்தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/18 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 144872; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேபயர் 
ெஹல்த்ெகயார் எல்எல்சீ 100 ேபயார் ேறாட், பிட்ஸ்ேபர்க், 
ெபன்சில்வனியா 15205, ஐ.அ.அ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 10; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: உடல் 
திரவங்கைள ஆராய்வதற்கான ம த் வக் கண்டறி ம் 
க விகள், கு தி மாதிாிகைள எ ப்பதற்கான ம த் வக் 
க விகள், விைனயாக்கிகைளக் (ாீஜன்டஸ்) ெகாண்ட 
இ வட் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 09ஆந் திகதி 
 

7 - 968/19 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 



1340                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

(1) சின்னம் இல.: 145192; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஈைவஜீஎன் மிடட், வண் 
ெமான்டாக் பிேளஸ், ஈஸ்ட் ேப ஸ்ட்ாீட், நஸ்ஸவ், 
பஹாமாஸ்.; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. 
எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: நிதியியல் அ வல்கள், நிதியியல் 

காைமத் வம், உதவி, ஆேலாசைன, தகவல் மற் ம் 
ஆராய்ச்சி ேசைவகள், வாி மற் ம் தீர்ைவ ெதாடர்பான 
ஆேலாசைன ேசைவகள், கடனி க்க யாைம 
ெதாடர்பிலான ேசைவகள், தலீட்  ேசைவகள், ெப மதி 
மதிப்பீட்  ேசைவகள், எஸ்ேடட் கவரகம் மற் ம் 
எஸ்ேடட் காைமத் வ ேசைவகள், பண விவகாரங்கள், 
மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் மற் ம் ேசைவகள் (அவசியம் 
ஏற்ப ன் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  க ப்  மற் ம் ெவள்ைள நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 
7 - 968/20 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 145708; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பனெசானிக் 
ேகாப்பேரசன் 1006, ஓசா கேடாமா, கேடாமா-ஷி, ஒசாக்கா 
571-8501, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேகசு அன்ட் நீலகண்டன், எம் 
அன்ட் என் கட்டடம் (5ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் இடம், 
ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: நிதியியல், கடனட்ைடகைள வழங்குதல், 
இலத்திரனியல் ெகா ப்பன  ேசைவகள், இலத்திரனியல் 
நிதிப் பாிமாற்ற ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

113579 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 09ஆந் திகதி 
 

7 - 968/21 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 146488; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மாாி ஸ்ேடாப்ஸ் இண்டர் 
ெநஷனல் 1 ெகான்ேவ ஸ்ட்ாீட், ஃபிட்ஸ்ேறாய் ச க்கம், 
லண்டன், டபிள் ஐாீ 6 எல்பீ, ஐக்கிய இராச்சியம்,  
ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : வாணர்ஸ் இண்டர்ெநஷனல் 
கன்சல்டன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 14ஆவ  மா , ேமற்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ெதாண் க்கான நிதி திரட் ம் ேசைவகள், 
ெதாண் க்கான நிதி திரட் ம் ெசயற்பா கள் மற் ம் 
ேசைவகளின் ஒ ங்கிைணப் , காைமத் வம் மற் ம் 
நிர்வாகம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/22 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 1456691; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ங்க் நச்சுரல் 
ெறாடக்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், சீஐசீ ஹ ஸ், 199 கிவ் 

ேறாட், ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ங்க் நச்சுரல் 

ெறாடக்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், சீஐசீ ஹ ஸ், 199 கிவ் 
ேறாட், ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ைகப் பற்பைச; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 



1341                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

இச்சின்னத்தின் பதிவான சின்னத்தி ள்ள “ேஹபல், 
த்ேபஸ்ட், நச்சுரல்” என் ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயக 

பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  
 

இச்சின்னமான  நீலம், பச்ைச, ஒேறஞ்சு, ெவளிர் 
பச்ைச மற் ம் ெவள்ைள நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
88862, 134205, 136701, 146690 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/23 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 148739; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  திசம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): விஜித்தா ஃ ட் 
ஹ ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 160, பிரதான தி, 
மாவனல்ைல, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி . எம். . ேசாம ர, 
41, ஃெபான்ேசகா ேறாட், லக்சப்பாத்திய, ெமாறட் வ;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சத்தான 
சமேபாசா; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள நியதிகள் 
மற் ம் விடயங்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
148738 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 21ஆந் திகதி 
 
7 - 968/24 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

(1) சின்னம் இல.: 148740; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  திசம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் ( சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): விஜித்தா ஃ ட் 
ஹ ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 160, பிரதான தி, 
மாவனல்ைல, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி . எம். . ேசாம ர, 
41, ஃெபான்ேசகா ேறாட், லக்சப்பாத்திய, ெமாறட் வ;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சத்தான 
சமேபாசா; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

148738, 148739 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம். 

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள நியதிகள் 
மற் ம் விடயங்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/25 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 150382; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அஸ்ட்ேறான் 
மிடட் என் (பீபிஎஸ்) 439 688, கா  தி, ரத்மலாைன, 

இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : எம்ெமம் அேசாசிேயட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 11, 

ைகயிரதநிைலய தி, பம்பலப்பிட் , ெகா ம்  04;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்:ம ந் த் 
தயாாிப் கள் மற் ம் விட்டமின்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விபரணச் 
ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா . 



1342                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

இச்சின்னமான  சிவப்  மற் ம் க ப்  நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/26 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 150587; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அஸ்ட்ராெசெனக்கா 
ஏபி வஸ்ட்ரா மலரஹெமன் 9 ேசாடர்டல்ேஜ, எஸ்ஈ-151 85, 
சு டன், சு டன்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ்அன்ட்கிறீசி, 
த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: மனித பாவைனக்கான ம ந் த் 
தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

145605 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/27 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 151034; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அஸ்ட்ேரான் மிடட், 688, 
கா  தி, இரத்மலாைன, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எம்ெமம் அேசாசி 
ேயட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 11, ைகயிரத நிைலய தி, 
பம்பலப்பிட் , ெகா ம்  04; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ம ந் த் தயாாிப் கள் மற் ம் 
விட்டமின்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 

 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விபரணச் 
ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா . 

 

இச்சின்னமான  நீலம் மற் ம் ெவள்ைள நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/28 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 152230; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: -2 5 1 3 3 6 4  -  0 8 / 0 4 / 2 0 0 9 ேக;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
ெசாந்தக்காரர்): சனல் மிடட், குயீன்ஸ்ேவ, குெறாய்டன், 
சேற, சீஆர்9 4டீஎல், ெபாிய பிாித்தானியா; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட்கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேதால், 
உச்சந்தைல, தைல  அல்ல  நகங்கள் என்பவற் க்கான 
பா காப்  மற் ம் அவற் க்குப் பிரேயாகிப்பதற்கான 
தயாாிப் கள், சவர்க்காரங்கள், வாசைனத் திரவியங்கள், 
அத்தியாவசிய எண்ெணய்கள், அழகுசாதனப் ெபா ள்கள், 
ம ந் ட்டப்படாத மலசலகூடத் தயாாிப் கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “பிளி ” 
என் ம் ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/29 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 154932; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அேராமட் க் லேபாறட்டாீஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், 120/3, அரமயா ேறாட், ெதமட்ட 
ெகாைட, ெகா ம்  - 9, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : அேராமட் க் 



1343                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

லேபாறட்டாீஸ் (பிைறவட்) மிடட், 120/3, அரமயா 
ேறாட், ெதமட்டெகாைட, ெகா ம்  - 9; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: உண ச் சுைவகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள விபரணச் 
ெசாற்கள், நியதிகள் என்பவற்றின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா  என்ப டன் இச்சின்னத்தின் 
பதிவான  அதன் ேலப ல் காணப்ப ம் ெவற்றிடப் 
பிரேதசத்தில் ேவ  எந்த படேமா அல்ல  வியாபாரச் 
சின்னேமா அறி கப்ப த்தப்படலாகா  என்பதற்கு இணங்க 
ஏற்கப்பட் ள்ள . 

 
இச்சின்னமான  நீலம் மற் ம் க ப்  நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப ம். 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 
7 - 968/30 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 156333; (3) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): த ேஹர்ஷி கம்பனி 100, 
கிறிஸ்டல் ஏ ைறவ், ேஹர்ஷி, பீஏ 17033, ஐ.அ.அ.;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேஜான் வில்சன் பார்டனர்ஸ், சட்டத்தரணிகள் மற் ம் 
பிரசித்த ெநாத்தாாிசு, ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் 
சின்ன உாிைம சட்டத்தரணிகள், 365, டாம் தி, ெகா ம் -
12; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
மிட்டாய்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “பீசஸ்” 
என் ம் ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

156332 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/31 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 158402; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சாம்சன் 
ம ஃபக்சரர்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 26, ரண் த் கல 
வத்ைத, கணேஹன ேறாட், கடவத்ைத, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
சாம்சன் ம ஃபக்சரர்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 26, 
ரண் த் கலவத்ைத, கணேஹன ேறாட், கடவத்ைத;  
(6) வகுப் : 25; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
பாதணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 
7 - 968/32 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 160685; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ம ண்டன் ஹாட் 
ெவயார், இன்க். 14375 என்டபிள்  சயன்ஸ் பார்க் ைறவ், 
ேபாட்லன்ட், ஒரகன் 97229, ஐ.அ.அ.; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ குேளாபல் 
ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 51, காசியப்ப ேறாட், 
ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: மைறப் க்கள், இ ப் ப் பட் கள், ட்சுக்கள், 
க க்கா ைறகள், தைலக் கவசங்கள், ஜக்ெகட் கள், 
ஸ்ெகாட்லன்ட் சிறிய பாவாைடகள், மிட்ெடன்கள் (ைகப் 
ெப விர க்கு தனியாக ம் மற் ம் ஏைனய விரல்க க்கு 
ஒன்றாக ம் அைம ம் ைக ைறகள்), க த் க்கான 
உைறகள், பான் கள், பாக்காசுகள், மைழக்கு அணி ம் 
ஆைடகள், ேசட் கள், அைரக்காற்சட்ைடகள், ஸ்கி பிப்ஸ், 



1344                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

பாவாைடகள், பனிச்ச க்க க்கு அணி ம் ஆைடகள், 
பாவைடகள், குளி க்கு அணி ம் ஆைடகள், இ க்கமான 
ஆைடகள், ேமற்சட்ைடகள், உள்பனியன்கள்; (8)  சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “கி ” 
என் ம் எ த்தின் தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/33 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 164878; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குமார் ஷாம் அெசாெடாமல் 
ராம்சந்தனி இல. 6, ெபா ஸ் பார்க் அெவன் , ெகா ம்  -
05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : குமார் ஷாம் அெசாெடாமல் ராம்சந்தனி 
இல. 6, ெபா ஸ் பார்க் அெவன் , ெகா ம்  -05;  
(6) வகுப் : 25; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ஆைடகள், பாதணிகள் மற் ம் தைலக்கவசங்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/34 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 168281; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னி வர் பீஎல்சீ 
ேபாட் சண்ைலட், விரால், ேமசிைசட், சீஎச்62 4இசட் , 

ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் 
கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேதயிைல; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  சிவப் , மஞ்சள் மற் ம் ப ப்  
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
23560, 37447 மற் ம் 149060 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/35 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 168282; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
( சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னி வர் பீஎல்சீ ேபாட் 
சண்ைலட், விரால், ேமசிைசட், சீஎச்62 4இசட் , ஐக்கிய 
இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி,  
த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  சிவப் , மஞ்சள் மற் ம் ப ப்  
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
23560, 37447 மற் ம் 168281, 149060 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/36 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 



1345                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

(1) சின்னம் இல.: 168283; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னி வர் பீஎல்சீ ேபாட் 
சண்ைலட், விரால், ேமசிைசட், சீஎச்62 4இசட் , ஐக்கிய 
இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி,  
த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  சிவப் , மஞ்சள் மற் ம் ப ப்  நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
23560, 37447 மற் ம் 149060, 168281, 168282 ஆம் 
இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
7 - 968/37 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 168425; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சீ.டபிள் . மக்கி 
பீஎல்சீ, 36, .ஆர். விேஜவர்தன மாவத்ைத, ெகா ம்  10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : சீ.டபிள் . மக்கி பீஎல்சீ, 36, .ஆர். 
விேஜவர்தன மாவத்ைத, ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சீனி, அாிசி, ேகாப்பி, 
ேதயிைல, ெகாக்ேகா, மா  மற் ம் தானியங்களி ந்  
ெசய்யப்பட்ட தயாாிப் கள், கறி ட் கள் (மசாலாக்கள்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “கிெறயின்ஸ்” 
என் ம் ெசால் மற் ம் “எம்” என் ம் எ த்தின் தனித் 
தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

இச்சின்னமான  சிவப்  மற் ம் ெவள்ைள நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/38 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 168426; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சீ.டபிள் . மக்கி பீஎல்சீ, 36, 

.ஆர். விேஜவர்தன மாவத்ைத, ெகா ம்  10, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
சீ.டபிள் . மக்கி பீஎல்சீ, 36, .ஆர். விேஜவர்தன 
மாவத்ைத, ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: சீனி, அாிசி, ேகாப்பி, ேதயிைல, 
ெகாக்ேகா, மா  மற் ம் தானியங்களி ந்  ெசய்யப்பட்ட 
தயாாிப் கள், கறி ட் கள் (மசாலாக்கள்); (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “கிெறயின்ஸ்” 
என் ம் ெசால் மற் ம் “எம்” என் ம் எ த்தின் தனித் 
தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 

இச்சின்னமான  நீலம் மற் ம் ெவள்ைள நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

7 - 968/39 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 168432; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஈஃேபார் ஐசீ ேவ ஸ் க். 

மிடட் ஸ்டீ 2, ஓகைனஸ் சனயி ெபால்ேகசி யம்மர் குலர் 
ல்வாாி இல. 34, பஸ்பினார்-கசியன்ெடப், க்கி; 

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
அக்பர் பிறதர்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 334, ாீ.பி. ஜயா 



1346                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

மாவத்ைத, ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ேதயிைல, ேகாப்பி மற் ம் கறி 

ட் கள் (மசாலாக்கள்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “ாீ” 
என் ம் ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 
7 - 968/40 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 168453; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சீ.டபிள் . மக்கி பீஎல்சீ, 36, 

.ஆர். விேஜவர்தன மாவத்ைத, ெகா ம்  10, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
சீ.டபிள் . மக்கி பீஎல்சீ, 36, .ஆர். விேஜவர்தன 
மாவத்ைத, ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “கஹட்ட 
(சிங்களத்தில்)” என் ம் ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

  
இச்சின்னமான  பச்ைச, மஞ்சள், சிவப்  மற் ம் 

ெவள்ைள நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 
7 - 968/41 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

(1) சின்னம் இல.: 178048; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): க்லக்ேசா கு ப் 
மிடட், 980, கிேறட் ெவஸ்ட் ேறாட், பிெறன்ட்ஃேபாட், 

மி ல்ெசக்ஸ், ாீடபிள் 8 9ஜீஎஸ், இங்கிலாந் , ெபாிய 
பிாித்தானியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : ஷ்பிகா எஸ். ப சிங்ஹ, சட்டத்தரணி, 
10ஆவ  மா , கிழக்கு இறக்ைக, ெச ங்ேகா ஹ ஸ்,  
இல. 69, ஜனாதிபதி மாவத்ைத, ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 5; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ம த் வத் ேதைவக் 
கான ம ந்  மற் ம் ம த் வத் தயாாிப் கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
7 - 968/42 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 178173; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எல்ஜீ ைலஃப் 
சயன்சஸ் மிடட், 58, ேச னன்-ேறா, ெஜாங்ேனா-கு, 
சிேயால், ெகாாியக் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வாணர்ஸ் இண்டர்ெநஷனல் 
கன்சல்டன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 14ஆவ  மா , ேமற்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: சர்க்கைர வியாதி உள்ளவர்க க்கு சிகிச்ைச 
அளிப்பதற்கான ம ந் த் தயாாிப் கள், இ தயச் சிகிச்ைசக் 
கான ம ந் த் தயாாிப் கள், கட் கள் ெதாடர்பான 
சிகிச்ைசக்கான ம ந் த் தயாாிப் கள், மத்திய நரம்பைமப் 

க்கான ம ந் த் தயாாிப் கள், ேதால் வியாதி சம்பந்தப் 
பட்ட சிகிச்ைசக க்கான ம ந் த் தயாாிப் கள், 
ெகமிக்ேகா-ம ந் த் தயாாிப் கள், இரத்த அ த்த 
எதிர்ப்பிகள், சர்க்கைர வியாதி எதிர்ப்  ம ந் த் 
தயாாிப் கள், ண் யிர் எதிாிகள் மற் ம் ஏைனய 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவ ஏற்ப ன் 
ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.07.22 

170458 மற் ம் 178172 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
7 - 968/43 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 178461; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): லேபாறட்டாீஸ் 
கசாஸ்ேகா எஸ்.ஏ.ஐ.சீ ெபாயாக்கா 237, வனர்ஸ் 
அயர்ஸ், ஆெஜன்டீனா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பார்டனர்ஸ், 
சட்டத்தரணிகள் மற் ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிசு, ஆக்க ாிைம 
மற் ம் வியாபாரச் சின்ன உாிைம சட்டத்தரணிகள், 365, 
டாம் தி, ெகா ம் -12; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: மனித பாவைனக்கான ம ந் த் 
தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
7 - 968/44 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 178775; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கல்தர்மா எஸ்.ஏ. சுகர்ஸ் ரஸ் 
8, சீஎச் 6330 சாம், சுவிற்சலாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் 
பார்ட்னர்ஸ், சட்டத்தரணிகள் மற் ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிசு, 
ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் சின்ன உாிைம சட்டத் 
தரணிகள், 365, டாம் தி, ெகா ம் -12; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேதால் ம த் வ 
தயாாிப்ெபான்றிைனக்ெகாண்ட ம ந் த் தயாாிப் கள், 
தனியாக அல்ல  அதைன ம் உள்ளடக்கிய ஆனால் 

மட் ப்ப த்தப்படாத ஒ  ெதாகுதியாக விற்கப்ப ம், 
உடலைமப் , கம் மற் ம் உத களி ள்ள சு க்கங்கள், 
ம ப் கள் மற் ம் வ க்கைள நிரப்பி அழகுப த்  
வதற்காக மற் ம் ச மத்திைன இளைமயாக்குவதற்காக 
பாவிக்கப்ப ம் ன்னராகேவ நிரப்பப்பட்ட சிாிஞ்சுகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
7 - 968/45 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 178848; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஜன்ெசன் ஆர். அன்ட்  
அயர்லண்ட் ஈஸ்ட்ேகட் விேலஜ், ஈஸ்ட்ேகட், ட் ல் 
ஐலன்ட், ெகௗன்  ேகாட், ஐஸ்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: மனித 
ம ந் த் தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

 
 

ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 
லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 
7 - 968/46 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 180827; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சுசுக்கி ேமாட்ேடார் 
ேகாப்பேரசன் 300 டக்கடசுக்கா-ேகா, மினாமி-கு, ஹமமட்சு
-ஷி, ஷிசுஓக்கா-ெகன், ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
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ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 4; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: வாகனங்க க்கான 
என்ஜின் எண்ெணய்கள், ேமாட்டார் வண் க க்கான 
என்ஜின் எண்ெணய்கள், ெவளிப்பலைக ேமாட்டார்க க் 
கான என்ஜின் எண்ெணய்கள், கியர் எண்ெணய்கள் 
உள்ளிட்ட ைகத்ெதாழில் எண்ெணய்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
  

 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான , சின்னத்தி ள்ள “எஸ்” 

என் ம் எ த்தின் தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் றம் 
பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 
7 - 968/47 - 22.07.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1977. 

இலங்ைக அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களத்தில் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற  


