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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, ெசத்ெதம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி வியாழக்கிழைம  பிரசுாிக்கப்படேவண் ய அறிவித்தல்கள் 2016, ெசத்ெதம்பர் மாதம் 02 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 1982 - 2016 අෙගෝසත්ු මස 26 වැනි සිකුරාදා  - 2016.08.26  
1982 ஆம் இலக்கம் - 2016 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 26 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 1588 ஆக்க உாிைமகள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் 1661 
வியாபார உாிைம அைடயாள அறிவித்தல்கள் - ெதாழிலக வ வ அைமப் கள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் 1662 
  நானாவித அறிவித்தல்கள்  - 

கவனிக்க.–  19.08.2016 ஆந் திகதிய இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி IV (அ) பிரசுாிக்கப்படவில்ைல.  
 கவனிக்க.– இந்த வர்த்தமானியின் பகுதி VI இல் 2016 ஆம் ஆண் ற்கான கு நாகல் மற் ம் குளியாப்பிட்  நீதாசன வலயத்திற்குாிய ாிமார் 
ெபயர்ப்பட் யெலான்  ம்ெமாழிகளி ம் பிரசுாிக்கப்ப கின்ற . 

கவனிக்க.–  இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) சட்ட லம், 2016, ன் மாதம் 10 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: 127650; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ்மராஸ்ட் 
பிறப்பட்  ேஹால் ங்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 216,  
சரம் பிேளஸ் இடம், ெகா ம் -10, இலங்ைக; (5) இலங் 
ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எப்.ேஜ அன்ட் ஜி. 

 சரம் (சட்டத்தரணி), 216,  சரம் பிேளஸ், ெகா ம் -10; 
(6) வகுப் : 36; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 
நிதியியல்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 
 
 

இச்சின்னமான  பதி  ெசய்யப்ப ம்ெபா  98407, 
98496 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எப்,ேஜ,ஜீ' ஆகிய எ த் க் 
க க்கு ‘ , சரம்’ ஆகிய ெசாற்க க்கும் ஏைனய ெசாற்க 

க்கும் இலக்கங்களிற்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  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 , 
2011 ஆம்ஆண்  மாச்சு மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/1 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

(1) சின்னம் இல: 136649; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ்ேபாசபிள் 
ெசாப்ட் கூட்ஸ் மிடட், 25, ேசர்ச் தி, யனேக ல்ல, 
சீ ைவ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ஸ்ேபாசபிள் ெசாப்ட் கூட்ஸ் மிடட், 25, ேசர்ச் 

தி, யனேக ல்ல, சீ ைவ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம த் வத் ேதைவக க்கான 
சுகாதார தயாாிப் கள், சுகாதாரத் வாைலகள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பிறீ அன்ட் ஈசி' ஆகிய 
ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  மஜந்தா ஆகிய நிறத்திற்கு மட் ப் 
ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம்ஆண்  ஓகத்  மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
8 - 806/2 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இல:  139225 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): என்.வி, நி ட்றிகா, ஏஸ்ட்  
ஸ்ேடசன்ஸ்டாட் 186, 2721, எச்எம் ேசாட்டமியர், 
ெநதர்லான்ட்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, ெகா ம் ; 
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 
உண ப் ெபா ட்கள், குழந்ைதக க்கான உண கள்; 
இவ்வகுப்பில் உள்ளடக்கப்பட்ட உண க் குைறநிரப்பிகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
137951 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 
 

8 - 806/3 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல:  141254; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாத 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேநாவாட் ஸ் 
ஏஜிசி 4002, பசல், சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ்அன்ட் கிறீசி, த. 
ெப. இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல், விலங்கு ம த் வ 
மற் ம் சுகாதாரத் தயாாிப் கள், ம த் வ ேதைவக க் 
கான இைசவாக்கப்பட்ட உண ப் பதார்த்தங்கள்; குழந்ைத 
க க்கான உண கள், பிளாஸ்திாிகள், காயங்க க்கு 
கட் ப்ேபா ம் ணிகள், பல்மிதப்பைதத் த க்கும் 
ெபா ட்கள், பல் ெம கு, க்கைள ெகால் ம் ெதாற்  
நீக்கி தயாாிப் கள், கைள ெகால் கள், பங்கசு ெகால் கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 65912, 65916, 79413 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 141251 
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 26 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/4 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

(1) சின்னம் இல: 141288; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சின்ேஜன்டா 
பாட் சிேபசன்ஸ் ஏஜி ஸ்வர்ஸ்வல்டேல 215, 4058 பசல், 
சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, ெகா ம் ; 
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 

க்கைளக் ெகால் ம் தயாாிப் கள்; கைளநாசினிகள், 
ச்சி நாசினிகள், பீைடநாசினிகள், பங்கசு ெகால் கள், 

ெநமட்ேடாடா ெகால் 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 திகதி 
 

8 - 806/5 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 141451; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேயா பாமா  
ஏ/எஸ் இன்டஸ்றிபாக்கின் 55, ேக-2750 பலரப், 
ெடன்மார்க்; (பிைறெவட்) மிடட் ெகா ம் , இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 

யஸ்அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 
ம ந்தாக்கல் 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 திகதி 
 

8 - 806/6 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல:  141559; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சின்ேஜன்டா 
மிடட் சின்ேஜன்டா இ ேராபியன் றீஜனல் ெசன்டர், 

பிறீட்ஸ்  ேறாட், சேர றிேசச் பார்க், கில்ட்ேபாட், சேர 
ஜி 2 7ைவஎச், ஐக்கிய இராட்சியம்; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி,  
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

த. ெப. இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 க்கைளக் ெகால் ம் தயாாிப் 

கள்; கைளநாசினிகள், ச்சி நாசினிகள், பீைடநாசினிகள், 
பங்கசு ெகால் கள், ெநமட்ேடாடா ெகால் 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 திகதி 
 

8 - 806/7 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 141918; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெறக்கிட் அன்ட் 
ேகால்மன் (ஓவர்சீஸ்) மிடட், டான்சம் ேலன், ஹல், எச் 8 
7 எஸ், ெபாிய பிாித்தானியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ்அன்ட் கிறீசி, த. ெப.  
இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல், விலங்கு ம த் வ 
மற் ம் சுகாதாரத் தயாாிப் கள்; ெதாற் நீக்கி தயாாிப் 

கள்; பக்டீாியா எதிர் தயாாிப் கள்; ெதாற் நீக்கி உற்பத்தி 
களால் ெசறிவாக்கப்பட்ட ெபா ட்கள்; ச்சிெகால் கள்; 
மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
16346, 17920, 17921, 35436, 35437, 35440, 35439, 
48208, 57193, 57248, 59216, 77751, 77752, 77755, 
77757, 77759, 92428 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 
 

8 - 806/8 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

(1) சின்னம் இல: 142392; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேஜான்சன் அன்ட் 
ேஜான்சன் வண் ேஜான்சன் அன்ட் ேஜான்சன் பிளாசா, 
நி  பிறன்ஸ்விக், நி ேஜசி, 08933, ஐக்கிய அெமாிக்கா; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 மனித ேதைவ 
க க்கான ம ந்தாக்கல் 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 திகதி 
 

8 - 806/9 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல:  142566; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேபயர் இன்டர் 
ெலக்சுவல் றப்பட்  ஜிஎம்பிஎச் அல்பிரட்-ேநாபல்-
ஸ்டராபி 10, 40789, ெமான்ெஹய்ம் அம், ெறய்ன், 
ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ்அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 கைளகள், க்கைளக் ெகால் ம் தயாாிப் 

கள்; கைளநாசினிகள், ச்சி நாசினிகள், பீைடநாசினிகள், 
பங்கசு ெகால் 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 17 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/10 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல: 142615; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  பங்குனி மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேபயர் இன்ட 
ெலக்சுவல் றப்பட்  ஜிஎம்பிஎச் அல்பிரட்-ேநாபல்-
ஸ்ட்ராபி 10, 40789, ெமான்ெஹய்ம் அம் ெறய்ன், 
ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, 



1591                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 கைளகள், க்கைளக் ெகால் ம் தயாாிப் 

கள்; கைளநாசினிகள், ச்சி நாசினிகள், பங்கசு 
ெகால் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ாி' 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 
 

8 - 806/11 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 142750; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எம்எஸ்  இன்டர் 
நஷனல் ேஹால் ங்ஸ் ஜிஎம்பிஎச் ெவய்ஸ்ட்ராசி 20, 
சிஎச்600, ேசணி, சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. 
ெப. இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல் 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 திகதி 
 

8 - 806/12 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல: 143481; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ரட்டாதி மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேநாவாட் ஸ் 
ஏஜிசிஎச்-4002, பசல், சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. 
ெப. இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள்;  
(8) சின்னத்தின்பிரதிஉ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதி  ெசய்யப்ப ம்ெபா  81064 
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  ஓகத்  மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/13 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல: 146068; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்:-302008 010 727 20/02/2008 ஈ; (4) விண்ணப்ப 
தாாியின் ெபய ம் கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): 
ேபயர் அக் ெயன்ெஜசல்சப்ட், -51368 ெலவகுசன், 
ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில்அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 

யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 
ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள் அைவயாவன 5 ஆம் வகுப்பில் 
உள்ளடக்கப்பட்ட ேஹாேமான் 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  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/14 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல:  146448; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அல்கம் லேபாறட்டறீஸ் 

மிடட், அல்கம் ஹ ஸ், ேசனாபதி வபட் மார்க், ேலாவர் 
பரல், ம்ைப 400 013, இந்தியா; (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 : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 ம த் வ மற் ம் ம ந்தாக்கல் 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 திகதி 
 

8 - 806/15 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 



1592                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இல: 146449; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அல்கம் லேபாறட்டறீஸ் 

மிடட், அல்கம் ஹ ஸ், ேசனாபதி வபட் மார்க், ேலாவர் 
பரல், ம்ைப 400 013, இந்தியா; (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 : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 ம த் வ மற் ம் ம ந்தாக்கல் 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 திகதி 
 

8 - 806/16 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல: 146658; (2) ெபற்ற திகதி : 2008 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிஏஎஸ்எப் அக்ேரா 
ஜிஎம்பிஎச் கார்ல்-ெபாஸ்ச்-ஸ்ட்ராசி 38, லட்விக்ஸ்ஹபின் 
அம், ெறய்ன், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: எஸ்பிஏ குேளாபல் ஐபி ெசா  
சன்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 51 காசியப்பா தி, ெகா ம் -05; 
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 
பீைடநாசினிகள் விேசடமாக க்கைள அழிப்பதற்கான 
தயாாிப் கள், கைளநாசினிகள், ச்சி நாசினிகள், பங்கசு 
ெகால் 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 17 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/17 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல:  146690; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ங்க் நச்சுரல் றடக்ட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், சிஐசி இல்லம், 199, கி  தி, 

ெகா ம் -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ங்க் நச்சுரல் றடக்ட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், சிஐசி இல்லம், 199, கி  தி, 
ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 ைக உண க் குைறநிரப்பிகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
88862, 134205, 136701 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் 

டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'நச்சுரல்' எ ம் ெசால் 
க்கும் ஏைனய ெசாற்க க்கும் தனியான சின்னத்திற்கு 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  பச்ைச, ெசம்மஞ்சள், ம ண், ெவள்ைள, 
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  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/18 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல: 146740; (2) ெபற்ற திகதி : 2008 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிஏஎஸ்எப் எஸ்ஈ கார்ல்-
ெபாஸ்ச்- ஸ்ட்ரசி 38, லட்விக்சஸ்ஹாெபன்-அம்-ைறன், 
ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
எஸ்பிஏ குேளாபல் ஐபி ெசா சன்ஸ் (பிைறெவட்) 

மிடட், 51 காசப்பா தி, ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 பீைடநாசினிகள் 
விேசடமாக க்கைள அழிப்பதற்கான தயாாிப் கள், 
கைளநாசினிகள், ச்சி நாசினிகள், பங்கசு ெகால் 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 17 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/19 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 



1593                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இல: 147169; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்தாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): இசக்ேரா எஸ். பி. 
ஏ ைவயா கல்ேடரா 21, 20153, மிலாேனா, இத்தா , 
இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 

யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 ட்  
மற் ம் விவசாய ேதைவக க்கான கைளெகால் கள், 
பீைடெகால் கள், பங்கசுக் ெகால் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
146877, 147168 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 , 
2003 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/20 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல:  147225; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்:-302008 010 727 20/02/2008 ஈ;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
உாிைமயாளர்): ேபயர் அக் ெயன்ெஜசல்சப்ட், -51368 
ெலவகுசன், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக் 
கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல் 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 17 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/21 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல: 147228; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்:-302008 010 727 20/02/2008 ஈ;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 

உாிைமயாளர்): ேபயர் அக் ெயன்ெஜசல்சப்ட், -51368 
ெலவகுசன், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில்அவர  ேசைவக் 
கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
147227 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  ன் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/22 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 147415; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): றிெசல்ேலா 
எல்எல்சி 5100, ெபாப்லர் அவனி , சுயிட், ெமம்பிஸ், 
ாிஎன் 38137, ஐக்கிய அெமாிக்கா, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எஸ்பிஏ 
குேளாபல் ஐபி ெசா சன்ஸ்(பிைறெவட்) மிடட்,51 
காசியப்பா தி, ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 விவசாய மற் ம் ட்  பாவைன 
க க்கான கைளநாசினிகள், ச்சி நாசினிகள், பீைட 
நாசினிகள், பங்கசு ெகால் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
128636, 128637, 128638, 128643, 128642 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  ன் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/23 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல: 147508; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): மிேலனியம் 
பாமசூட் கல்ஸ், 40, லான்ட்ஸ் ெடௗணி ஸ்ட்றீட், 
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ேகம்பிறிஜ், மஷாசூட், ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங் 
ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் 
கிறீசி, த. ெப. இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல்கள் 
அைவயாவன, ரட்ேடாேசாவன் தைடயிகள், இரத்தப் 

ற் ேநாய், ற் ேநாய்க க்கானைவ; இரசாயன 
சிகிச்ைசக க்கான ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
119211 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  ன் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/24 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல:  147591; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஏரஸ் ெற ங் 
எஸ்.ஏ, இன்டஸ்றியல்ேல  1' ஒறியட்டஸ், சிஎச்-1170 
ஓேபான், சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ்அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 
154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 மலட் த்தன்ைமக்கான ேநாய்கள், ஒ ங்கின் 
ைமக க்கான சிகிச்ைசக க்குாிய மனித பாவைனக 

க்குாிய ம ந்தாக்கல்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 09582 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் 
டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
135323 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எப்' 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  ன் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/25 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

(1) சின்னம் இல: 148235; (2) ெபற்றதிகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அக்டாவிஸ் 
கு ப் பிாிசி ஈஎச்எப் ெறய்க்ஜாவிகுர்ெவஜி 76, 220 
ஹப்னார்பிர் , ஐஸ்லான்ட்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், 
சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் காப் ாிைம மற் ம் 
வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம், 365, டாம் தி, 
ெகா ம் -12; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள் மற் ம் 
ெபா ட்கள்; (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 17 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/26 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 148758; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமட் ேஜான்சன் 
அன்ட் கம்பனி 2400,ெவஸ்ட் ேலாய்ட் எக்ஸ்பிரஸ்ேவ, 
இவான்ஸ்வில்லா, இண் யானா, 47721, ஐக்கிய அெமாிக்கா; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 குழந்ைதக க்கான 
உண கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெஹல்த், காட்' 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  ன் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/27 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல:  148768 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 
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கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ைமக்ேரா லாப்ஸ் 
மிடட், இல. 27, ேறஸ் ேஹாஸ் தி, ெபங்க ர்-560001, 

இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
ேலாறன்ஸ் பட்டபந்திேக மேனாஜ் சமன்குமாாி, 282/5, 
டாம் தி, ெகா ம் -12; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 மாிந்தாக்கல்கள்; (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 17 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/28 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 150930; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எச்விஏ ேஹால் ங்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், 39/ஏ, ன்டன் தி, கந்தாைன, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: எம். .ேசாம ர (சட்டத்தரணி), 41, ெபான்ேசகா 

தி, லக்ஷபதிய, ெமாரட் ைவ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 ேகாப்பி, ேதயிைல, ெகாக்ேகா, 
சீனி, அாிசி, மரவள்ளி, சவ்வாிசி, ேகாப்பி பதிலீ கள், 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; (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 
 

8 - 806/29 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல: 150998; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த ெகமாஸ் ெகாபி கம்பனி 
(பிைறெவட்) மிடட், 39ஏ, பிளவர் தி, ெகா ம் -07, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 

விலாசம்: சு  சந்த வன் யனாராச்சி (சட்டத்தரணி), 
இல. 200, க்கைட தி, ெகா ம் -12; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 உெராட் கள், 
ெகாத்  உெராட் கள் மற் ம் மாைவ அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட பாண்கள், ேமலீ கள், உள்ளீ கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'த, ஹ ஸ்' ஆகிய ெசாற் 
க 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 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/30 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல: 153021; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிறீலக் ேபட்  
ைலசர்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 125, நாகாககம் 
ஸ்ட்றீட், ெகா ம் -14, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: (பிைறெவட்) மிடட் 
ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 1 பசைளகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேபட் ைலசர்ஸ், (பிைற 
ெவட்) மிடட்' ஆகிய ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத் 
திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  பச்ைச, ெசங்கபிலம், தங்கம் 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 07 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/31 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இல: 154998; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த்  தந்திாிலாேக 
ெடனில் அஜந்த, 253/ஏ, றஜமஹாவிகாைர, மிாிஹான, 

றக்ேகாட்ைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: த்  தந்திாிலாேக ெடனில் 
அஜந்த, 253/ஏ, றஜமஹாவிகாைர, மிாிஹான, றக் 
ேகாட்ைட; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 உப் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , 'சண்' 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 , 
2013 ஆம்ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 13 ஆந் திகதி 
 
8 - 806/32 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 155885; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சமிந்திக்கா ஜூட் சமர ர, 
இல. 215/16, ெகா ம்  தி, தி பிட் ய, ெபாரலஸ் 
க வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: சமிந்திக்கா ஜூட் சமர ர, இல. 215/16, 
ெகா ம்  தி, தி பிட் ய, ெபாரலஸ்க வ; (6) வகுப் : 39; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 39 உள் , ெவளி ர் 
பயண ேசைவகள், விமான பயணச்சீட்  மறிறம் ேஹாட்டல் 

ற்பதி  ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

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

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2011 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 
8 - 806/33 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 156315; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெகமிஸ்சி பவ்றிக் 
ெடன்ெஹய்ம் ேகஜி, ெறய்ன்ஸ்ட்ராசி, 27, 55257, 
ெடன்ெஹய்ம், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  

ேசைவக்கான விலாசம்: எப்.ேஜ அன்ட் ஜி.  சரம் (சட்டத் 
தரணி), 216,  சரம் பிேளஸ்,ெகா ம் -10; (6) வகுப் :1;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 1 உண  மற் ம் 
உண ச் ேசர்க்ைககைள உற்பத்தி ெசய் ம்ேபா  அவற்ைற 
கனி ப் களால் பலப்ப த் வதற்கான இரசாயன 
உற்பத்திகள் அைவயாவன அைனத்  வைக யான 
ெபாஸ்பரசுகள் அைவயாவன கல்சியம் ெபாஸ் ேபற் , 
மகனீசியம் ெபாஸ்ேபற் , ேசா யம் ெபாஸ்ேபற் , ெபாிக் 
ெபாஸ்ேபற் , 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 , 
2013 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
8 - 806/34 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல: 157593; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): றவித் ெபேரரா 
றவ் அன்ட் கம்பனி 10, விஜயமங்களாராம தி, ெகாகுவல, 

ேகெகாட 10250, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  



1597                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

ேசைவக்கான விலாசம்: றவித் ெபேரரா றவ் அன்ட் கம்பனி 
10, விஜயமங்களாராம தி, ெகாகுவல, ேகெகாட;  
(6) வகுப் : 14; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 14 
ெப மதிமிக்க உேலாகங்கள், அவற்றின் கலப் ேலாகங்கள் 
மற் ம் ெப மதிமிக்க உேலாகங்களாலான அல்ல  
அவற்றினால் ச்சிடப்பட்டைவ, ஏைனய வகுப் களில் 
உள்ளடக்கப்படாதைவ; ஆபரணங்கள், ெப மதிமிக்க 
கற்கள், ேநரம் அளவி ம்,ேநரம் கணிக்கும் உபகரணங்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெஜம், இன்டர்நஷனல், 
பிைறவட், மிடட்' ஆகிய ெசாற்க க்கும் மாணிக்கக் கல் 
அைடயாளத்திற்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  இளம் நீலம், அடர்நீலம், தங்கம், 

மஞ்சள் ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம்ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 29 ஆந் திகதி 
 
8 - 806/35 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 158612; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம்18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): நிற்ெறண்ேடா 
கம்பனி மிடட், 11-1, ெஹாக்கேரட்-ேசா, கமிட்ெடாபா, 
மினாமி-கு, கிெயாட்ேடா-சி, கிெயாட்ேடா, ஜப்பான்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேகசு 
அன்ட் நீலகண்டன், சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் 
காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம், எம் 
அன்ட் என் கட்டடம்(5 ஆம் மா ), இல:02, டீல் பிேளஸ், 
ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 ேகாப்பி, ெகாக்ேகா, வ க்கப்படாத 
ேகாப்பி, (ெதாகுக்கப்படாத) ேதயிைல, பதப்ப த் ம் 
வாசைனத்திரவியங்கள்; உண க க்கான ந மண ட்  
தயாாிப் கள் (அத்தியாவசியமான எண்ெணய்களி ந்  
ெபறப்பட்டைவயல்ல), தவிட்டாிசி, தவிட்  ஓட்ஸ், தவிட்  
பார் , உண க க்கான மா, உண க க்கான 
பைசப்ெபா ட்கள்; 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 , 
2013 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/36 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 160409; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஷா வலஸ் 
சிேலான் மிடட், 69, சிறீ ஜினரத்ன தி, ெகா ம் -02, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ஷா வலஸ் சிேலான் மிடட், 69, சிறீ ஜினரத்ன 

தி, ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 சிற் ண் கள் மற் ம் விசுக்ேகாத் கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
155955 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  பண்ெடான் 1797 சி-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  மாச்சு மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/37 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல:  160803; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிேலான் 
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 பிஸ்கட்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, 
ைஹெலவல் தி, மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: மாாியத்த 
சிாிவர்த்தன, த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, மாக்கும் ற, 
பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 ெசாக்கலட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 68410, 89562, 100753, 100754, 69876, 
69879, 69880, 100755, 100759, 68409 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
105231, 111623, 97676, 156068, 100756, 156069, 
156070, 158996, 159123, 108287 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

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

 

இச்சின்னமான  கபிலம், இளம் கபிலம், ேபஜ், தங்கம், 
சிவப் , ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப் 
பட்ட . 

 
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 
 

8 - 806/38 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல: 160804; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, 
ைஹெலவல் தி, மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: மாாியத்த 
சிாிவர்த்தன, த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, மாக்கும் ற, 
பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 ெசாக்கலட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம் 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் 68410, 89562, 100753, 100754, 69876, 

69879, 69880, 100755, 100759, 68409 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
160803 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

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

 

இச்சின்னமான  கபிலம், இளம் கபிலம், ேபஜ், தங்கம், 
சிவப் , ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப் 
பட்ட . 

 
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 
 

8 - 806/39 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல:  160843 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அல்மர் டீஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், 143/17, சிறீ விக்ரம மாவத்ைத, 
ெகா ம் -15, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: எப்.ேஜ அன்ட் ஜி.  சரம் 
(சட்டத்தரணி), 216,  சரம் பிேளஸ்,ெகா ம் -10; 
(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 , 
2005 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/40 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல:  160946 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த கப்பிட்டல் 
மகாராஜா ஓகைனேசஷன் மிடட் இல. 146, ேடவ்சன் 

தி, ெகா ம் -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: தி .ேஜ.ாி. சுமண ர (வியாபார 
சின்ன நிைறேவற்றதிகாாி), த கப்பிட்டல் மகாராஜா 
ஓகைனேசஷன் மிடட் இல. 146, ேடவ்சன் தி, 
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C5 - B 81091 

ெகா ம் -02; (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  மாச்சு மாதம் 13 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/41 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல: 162583; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): யிைனடட் 
பிஸ்கட்ஸ் ( ேக) மிடட், ெஹய்ஸ் என்ட் ேறாட், 
ெஹய்ஸ் மி ல்ெசக்ஸ், பி4 8ஈஈ, ஐக்கிய இராட்சியம்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேகசு 
அன்ட் நீலகண்டன், எம் அன்ட் என் கட்டடம் (5 ஆம் மா ), 
இல:02, டீல் பிேளஸ், ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 விசுக்ேகாத் , கிறீம் 
விசுக்ேகாத் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

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

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'கிறீம்ஸ்' எ ம் ெசால் க்கு 
ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும் இச்சின்னமான  நீலம், 
மஞ்சள், ெசம்மஞ்சள், தங்கம், ேபஜ், பச்ைச, 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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
8 - 806/42 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல:  162822; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த கப்பிட்டல் மகாராஜா 

ஓகைனேசஷன் மிடட் இல. 146, ேடவ்சன் தி, 
ெகா ம் -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: தி .ேஜ.ாி.சுமண ர, வியாபார 
சின்ன நிைறேவற்றதிகாாி, த கப்பிட்டல் மகாராஜா 
ஓகைனேசஷன் மிடட் இல. 146, ேடவ்சன் தி, 
ெகா ம் -02; (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 19 ஆந் திகதி 
 
8 - 806/43 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல: 162844; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஒண் ன், 35, 
றி  ேபா ன் -92300 ெலவெலாய்ஸ் ெபரட், பிரான்ஸ்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 

யஸ்அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் :19; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 19 
கட்டடப் ெபா ட்கள்(உேலாகமற்ற); உேலாகமல்லாத 
இடம்ெபயர்க்கத்தக்க கட்டடங்கள்; கூைர டல்கள் 
(உேலாகமற்ற); கட்டடங்க க்கான பி ட்டமினஸ் 
உற்பத்திகள்; உேலாகமல்லாத ைரல்ஸ்; தட் கள் (உேலாக 
மல்லாத கட்டடப் ெபா ட்கள்); கூைர; வானிைல 
பா காப்  தட் கள் (உேலாகமல்லாத கட்டடப் 
ெபா ட்கள்); உேலாகமல்லாத ேம கள் அைனத்  
வைகயான கட்டடங்க க்கும்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
38352 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 
8 - 806/44 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 



1600                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இல: 164744; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):சண்ைசன் டீ 
(பிைறெவட்) மிடட், 60, தர்மபால மாவத்ைத, ெகா ம் -
03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: சண்ைசன் டீ (பிைறெவட்) மிடட், 60, தர்மபால 
மாவத்ைத, ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'சிேலான், டீ' ஆகிய ெசாற் 
க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  சிவப் , ெவள்ைள, ம ண், அடர் 
பச்ைச, இளம்பச்ைச, தங்கம் ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப் 
ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/45 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல: 166088; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த ெநப்ேபான் 
என்டபிைறசஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 9ஏ,ெமாறிஸ் 
பிேளஸ், இசிபத்தான மாவத்ைத, ெகா ம் -05, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: த 
ெநப்ேபான் என்டபிைறசஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 9ஏ, 
ெமாறிஸ் பிேளஸ், இசிபத்தான மாவத்ைத, ெகா ம் -05; 
(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 , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/46 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

(1) சின்னம் இல: 166387; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):அக்பர் பிறதர்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல. 334, ாி.பி ஜயாமாவத்ைத, 
ெகா ம் -10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: அக்பர் பிறதர்ஸ் (பிைறெவட்) 

மிடட், இல.334, ாி.பி ஜயா மாவத்ைத, ெகா ம் -10;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ேகாப்பி, ேதயிைல, ஏலம், க வா, கராம் , மிளகு, 
ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, ேகாப்பி பதிலீ கள், 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: 
 

 
 

 

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 
 

8 - 806/47 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 168541; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமயின்பிைறட் 
மிடட், 12, ச த்ட ண் ேலன், ெபன்ேறாஸ், ஒக்லான்ட், 

நி சிலாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: எஸ்பிஏ குேளாபல் ஐபி ெசா சன்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், 5, 9 ஆம் ஒ ங்ைக, நாவல தி, 
நாவல; (6) வகுப் : 39; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
39 ேபாக்குவரத் ; பண்டங்கைள களஞ்சியப்ப த்தல்; 
பயண ஒ ங்குகள்; கப்பற்சரக்குகைள அ ப் தல்; 
வினிேயாகத்ெதாடர் காைமத் வ ேசைவகள்; கப்பற் 

ைற ேசைவகள்; உலகளாவியாீதியிலான வினிேயாக 
ேசைவகள்; சுங்க தைடநீக்க ே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 14 ஆந் திகதி 
 
8 - 806/48 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 



1601                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இல: 168678; (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 ேளாறா 
(பிைறெவட்) மிடட், 279, நாவல தி, நாவல, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: சமன் 
ேசனாதீர, 137/10ஏ, கலல்ெகாட தி, பன்னிபிட் ய;  
(6) வகுப் :44; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 44 
ம த் வ ேசைவகள்; விலங்கு ம த் வ ேசைவகள்; 
விலங்குகள், மனிதர்க க்கான சுகாதார மற் ம் அழகுப் 
பாரமாிப் கள்; விவசாயம், ேதாட்டக்கைல, காடாக்கல் 
ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
168677 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/49 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல: 171586; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிெறன்டாக் 
ேஹால் ங் ஜிஎம்பிஎச் ஸ் ன்ஸ்-பிளட்ஸ்1, 45472, 

ல்ெஹய்ம் அன் ெடர் ஹ், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எஸ்பிஏ குேளாபல் ஐபி 
ெசா சன்ஸ்(பிைறெவட்) மிடட், 5, 9 ஆம் ஒ ங்ைக, 
நாவல தி, நாவல; (6) வகுப் : 39; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 39 களஞ்சியப்ப த்தல்; கப்பற் 
சரக்குகைள ைகயா தல்; இரசாயன, இறப்பர் மற் ம் 
பிளாஸ்திக் ெபா ட்க க்கான ெபாதியிடல் பணச் 
ெச த் ைக ேசைவகளாக; (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 14 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/50 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

(1) சின்னம் இல:  173607; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): விண் அன்ட் 
ேகால்ஸ் இன்டர்நஷனல் மிடட், ெடன்ேசா ஹ ஸ், 
சப்பல் ேறாட், லண்டன், எஸ்ஈ27 0ஆர்ாி, ெபாிய 
பிாித்தானியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ்அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் :17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 17 காப்பி தல் ெபா ட்கள், காப்பி தல் 
தாள்கள் மற் ம் அட்ைடகள்; அைர ப்  மற் ம் 
அைரவாசி ெதாகுக்கப்பட்ட பிளாத்திக்கு மற் ம் ெசயற்ைக 
பிசின் உற்பத்திகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  க ப் , நீலம், ெ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  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

8 - 806/51 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 92373; (2) ெபற்ற திகதி: 1999 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 08 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): விஜி ேர ங் 
கம்பனி (பிைரவட்) மிடட் 160, பிரதான தி, 
மாவனல்ல, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின்,அ : எம்.டீ.ேசாம ர (சட்டதரணி), 
41,ெபான்ேசகா தி,லக்ஷபதிய,ெமாரட் வ; (6) வகுப் : 3; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ெவளிரச் 
ெசய்வதற்கான தயாாிப் க்கள், மற் ம் சலைவ 
ெசய்வதற்கான ஏைனய ெபா ட்கள், சலைவத் 
தயாாிப் க்கள்; ய்ைமயாக்கும், ெம ேகற் ம், ேதய்த் த் 

ய்ைமப்ப த் ம் மற் ம் உராய்ந்  ேதய்க்கும் 
தயாாிப் க்கள், சவர்க்காரங்கள், ந மணங்ெகாண்ட 
எண்ெணய் வைககள்,அழகு சாதனப்ெபா ட்கள்,கூந்தல் 
ஒப்பைனத்திரவம் பற்பைசகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னம் 62916, 89071 ஆம் இலக்க சின்னங் 

க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  
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சூட்ேகஸ்கள், ேபஸ்கள், அவசியமானைவகள், காசுப் 
ைபகள், ெபட் கள் (பதனிடப்பட்ட ேதா னாலான);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  

SWARO 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
120558 ஆம் இலக்க சின்னத் டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2005 ஆம் ஆண்  ெசப்ெதம்பர் மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/3 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 134336; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 14 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெவாஜன் 
இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைரவட்) மிடட் இல.1169/6, ேலக் 
கிரெசன்ட், ெகாட்டா தி, ராஜகிாிய, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : 

ெவாஜன் இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைரவட்) மிடட் 
இல.1169/6, ேலக் கிரெசன்ட்,ெகாட்டா தி, ராஜகிாிய;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
கிைளேசல் ெமாெரா ஸ் யேரட்; (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  நெவம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/4 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 135396; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 09 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பீாி.ெடக்சா 
ெம கா ஜாலன் ெலட்ெஜன் ெபம்ேபங் உேடாேயா 138, 
பாெலம்ேபங், இந்ேதாேனசியா; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் மற் ம் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 05; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
சுவாசத் ெதாகுதிக்கான ம ந் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
  
  
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “டபிள் ” எ ம் எ த்தின் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2010 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 03 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/1 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 115983; (2) ெபற்ற திகதி: 2003 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 20 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ாிேவர்ஸ் 
(அ ஸ்திேர யா) பிைரவட் மிடட் 1 ஆவ  மா ,266-
268, ெசபல் தி, பிரஹ்ரன், விக்ேடாாியா, 3181, 
அ ஸ்திேர யா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் மற் ம் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 18;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: பதனிடப்பட்ட ேதால் 
மற் ம் ெசயற்ைகத் ேதால் மற் ம் ஏைனய வகுப் க்களில் 
உட்படாத இவற்றினாலான ெபா ட்கள்; இவ்வகுப்பிற்கு 
உட்பட்ட மி கங்களின் ேதால்கள், த ப்பான ேதால்கள், 
ைபகள்; பிரயாணப்ைபகள்; விைளயாட் த் ைறக்கான 
ைபகள்; சாவிப்ெபட் கள், காசுப்ைபகள் மற் ம் ேபஸ்கள், 

குப் றத்தில் அணி ம் ைபகள்; குைடகள், ைகப்பி கள் 
ெகாண்ட குைடகள் மற் ம் ெவயில் தணிக்கும் நிழற் 
குைடகள்; நடப்பதற்கான ைகப்பி கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
  
 

RIVERS 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 03 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/2 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 120616; (2) ெபற்ற திகதி: 2004 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 02 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ்வெராவ்ஸ்கி 
எக்ெடய்ன்ெஜஸ்சல்ெசப்ட், ெராசிஸ்ட்ரஸ் 15, எப்எல்-
9495, ைரயசன், பிாின்சிப  ஒப் லயச்ெடன்ஸ்டீன், 
லயச்ெடன்ஸ்டீன்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின்,அ : தி வாளர்கள் யஸ் மற் ம் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 18;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைபகள், ைகப்ைபகள், 



1603                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ம த் வ, மி க 
ைவத்திய மற் ம் சுகநலன்ேபண் தயாாிப் க்கள், ம த் வ 
ஆேலாசைனக்கு ஏற்ற உட ற்கு உகந்தெபா ட்கள்; 
ேபாசைணப் பதார்த்தங்கள்; குழந்ைதக க்கான உண கள், 
விட்டமின்கள் மற் ம் கனி ப் க்கள், பிளாஸ்டர்கள் 
காயங்கைளக் கட் வதற்கான ெபா ட்கள் பல் 
கட் வதற்கான ெபா ட்கள், பற்சிகிச்ைச ெம குகள், 
ெதாற்  நீக்கிகள், க த்தைடக்கான இரசாயனப் 
ெபா ட்கள்; பிரத்திேயக பாவைனக்கான உராய்  
நீக்கிகள்; க ற்றி ப்பதைனப் அறிவதற்கான தயாாிப் க்கள்; 
க ற்றி ப்பதைனப் பாிேசாதிப்பதற்கான தயாாிப் க்கள்; 
க க் கைலப்பதற்கான தயாாிப் க்கள் மற் ம் 
மாத்திைரகள்; இனப்ெப க்கத்ெதாகுதி ெதாடர்பான 
ேகாளா கள் மற் ம் வளமின்ைம என்பவற்றிற்கான 
சிகிச்ைச மற் ம் இனங்கானல் என்பவற்றிற்கான 
தயாாிப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதைன விவாிக்கும் 
ெசாற்களான “ ெராைவ ங் ெசாய்சஸ் இன் ாி ெராடக் ங் 
& ெஹல்த் ெகயா” என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 

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

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

8 - 807/7 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 149341; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 11 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேலாட்டஸ் 
ேபக்காீஸ் ெஜன்ஸ்ட்ராட் 52,9971 ெலம்ெபேக, பல்ேகாியா; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் மற் ம் கிறீ ,த.ெப.எண் 154, 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 ேபஸ்ாி, ெவ ப்பக  தயாாிப் கள்,  விசுக் 
ேகாத் கள்,  இனிப் ப்  ெபா ள்கள்,  ைகத்ெதாழில் 
சார்  ேபஸ்ாி,   ேபஸ்ாி,  விசுக்ேகாத் கள்,  ெமன்ைமயான  
விசுக்ேகாத் கள், கரமல் விசுக்ேகாத் கள், ேகக், இஞ்சி  பாண், 
கரமல் விசுக்ேகாத்திலான பர ம்  உண கள், ெசாக்கேலட், 

ங், கரமல் விசுக்ேகாத்திலான  ெமன்ைமயான  கலைவகள், 
கரமல் விசுக்ேகாத்திலான இனிப் ண கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
  
 

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “எஸ்ஆர்” எ ம் எ த்தின் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/5 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 142690; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 05 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அேரா பேயாெரக் 
பிைரவட் மிடட்.100, ஜாலன் சுல்தான் #09-06, சுல்தான் 
பிளாஸா, சிங்கப் ர், 199001, சிங்கப் ர்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : இன்டர்ெலக்சுவல் 

ெராபட்  அேசாசிேயட்ஸ், இல.28, காேலஜ் அவனி , 
ெமௗன்ட்ெலவனியா; (6) வகுப் : 05; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: மனித பாவைனக்கான ம ந் கள், 
விட்டமின்கள் மற் ம் ஆ ர்ேவத ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதைன விவாிக்கும் 
ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 

 

இச்சின்னம் பச்ைச மற் ம் ெவள்ைள ஆகிய 
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  ன் மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/6 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 146491; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 12 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மாாி ஸ்ெடாப்ஸ் 
இன்டர்ெநஷனல் 1 ெகான்ேவ தி, பிட்ஸ்ேராய் ச க்கம், 
லண்டன், விட்6 எல்பி, ஐக்கிய இராச்சியம், ஐக்கிய 
இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் (பிைரவட்) மிடட்,  
14 ஆவ  மா , ேமற்குக் ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், 
இச்சிலன் ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 05;  



1604                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மஹபத் னாேக 
ெதான் ஜுட் நிரான் வசந்த இல.249/3,பியகம 

தி,களனி,இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின்,அ : மஹபத் னாேக ெதான் ஜுட் 
நிரான் வசந்த இல.249/3,பியகம தி,களனி; (6) வகுப் : 30; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேதயிைல;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
148113, 147513 ஆம் இலக்க சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் மஞ்சள், சிவப் , ெவள்ைள ஆகிய 

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 18 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/10 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 151065; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 18 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ்ேடன்டட் 
சார்டட் பிஎல்சி 1 அல்ேடெமன்பாி ச க்கம்,லண்டன் 
ஈசி2வி 7எஸ்பீ, ஐக்கிய இராச்சியம்,ஐக்கிய இராச்சியம்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : 
தி வாளர்கள். எப்.ேஜ & ஜி.த.ேசரம், 216, த ேசரம் 
பிேளஸ், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: இைணயத்தள வங்கிச்ேசைவகள்; 
ெதாைலேபசியி டாக கட்டணங்கைளச் ெச த் ம் 
வசதிகைள வழங்கும் வங்கிச்ேசைவகள்; நிதி, வங்கிச் 
ேசைவகள், கடன் அட்ைட மற் ம் காப் திச் ேசைவகள்; 
ெபா ட்களின் விற்பைனச்ேசைவகள்; காப் தி மற் ம் 
ஆ ள் காப் திச்ேசைவகள்; மற் ம் சில ெபா ட்க ம் 
ேசைவக ம் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஸ்ேடன்டட், சார்டட்” 
எ ம் ெசாற்கைள (தமிழில்) ெவவ்ேவறாக ம் சின்னத்திற்குப் 

றம்பாக ம் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 

 
இச்சின்னம் நீலம், ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப ம்.  

இச்சின்னம் 80796 ஆம் இலக்க சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
இச்சின்னம் சிவப் ,ெவள்ைள மற் ம் நைர ஆகிய 

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 09 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/8 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 149875; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 17 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ாீ ேரங் (பிைரவட்) 
மிடட், 235/4, பைழய அவிஸ்ஸாெவல்ல தி, 

ஒ ெகாடவத்த, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின்,அ : எஸ்பிஏ குேளாபல் ஐபி ெசா சன்ஸ் 
(பிைரவட்) மிடட்,51, காசியப்பன் தி,ெகா ம்  05;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ேதயிைலப் ெபாதிகள்,சி  ைபகள், கார்ட்ேபார்ட் 
ெபட் கள், ெபா த்தீன் ைபகள்/ெபாதிகள் என்பவற்றில்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ாீ” எ ம் ெசால் மற் ம் 

அதைன விவாிக்கும் ெசாற்கள் மற் ம் “ேதநீர்ச் சா ” இன் 
அைடயாளம் என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

112280, 116588, 116589, 142451, 142543, 143231 ஆம் 
இலக்க 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 20 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/9 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 150174; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 03 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 



1605                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 161199; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டீ. ஆர். 
இண்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைரவட்) மிடட், இல.361, கண்  தி, 
நிட்டம் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : டீ.ஆர்.இண்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைரவட்) 

மிடட், இல.361, கண்  தி, நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 01; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைகத்ெதாழில் ைற, 
விஞ்ஞான மற் ம் ைகப்படக்கைல மற் ம் பயிர்ச் 
ெசய்ைக, ேதாட்டப்பயிர்ச் ெசய்ைக மற் ம் வனச்ெசய்ைக 
உட்பட ேமற்ப  ைறக க்காகப் பயன்ப த்தப்ப ம் 
இரசாயனப் பதார்த்தங்கள், ப்ெபா ளல்லாத 
ெசயற்ைக நார்கள், பிளாஸ் க் ள்கள்; உரங்கள்; 
தீயைணக்கும் தயாாிப் க்கள்; ெவப்பேமற் ம் மற் ம் 
ஒட் ம் தயாாிப் க்கள்; உணவிைனப் பா காப்பதற்கான 
இரசாயனப் பதார்த்தங்கள்; நிற ட் ம் ெபா ட்கள்; 
ைகத்ெதாழில் ைறயில் பயன்ப த் ம் பைசகள்;  
(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 20 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/13 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 163810; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 07 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அக்பார் பிரதர்ஸ் 
(பிைரவட்) மிடட், இல.334, ாீ.பி.ஜாயா மாவத்ைத, 
ெகா ம்  10, இலங்ைக (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : அக்பார் பிரதர்ஸ் (பிைரவட்) 

மிடட், இல.334, ாீ.பி.ஜாயா மாவத்ைத, ெகா ம்  10;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ேதயிைல,ேகாப்பி, க வா, ஏலங்காய், கராம் , மிளகு, 
ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, ெசயற்ைகக் ேகாப்பி, மா மற் ம் 
தானியங்களினாலான தயாாிப் க்கள், பாண், ேபஸ்ட்ாி 
மற் ம் இனிப் ப் பண்டங்கள்,ஐஸ்கள், ேதன் பாணி, 
கித் ல் பாணி, ஈஸ்ட், ேபகிங் ப டர், உப் , வினாகிாி, 
ேசாஸ்கள் (சுைவ ட் கள்) வாசைனத்திரவியங்கள்,ஐஸ்; 
(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  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/14 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
  

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
49905, 128200 ஆம் இலக்க 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  ஓகத்  மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/11 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 151067; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 18 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ்ேடன்டட் 
சார்டட் பிஎல்சி 1 அல்ேடெமன்பாி ச க்கம்,லண்டன் 
ஈசி2வி 7எஸ்பீ, ஐக்கிய இராச்சியம், ஐக்கிய இராச்சியம்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ  
தி வாளர்கள்.எப்.ேஜ & ஜி.த.ேசரம்,216,த ேசரம் பிேளஸ், 
ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: இைணயத்தள வங்கிச்ேசைவகள்; ெதாைல 
ேபசியி டாக கட்டணங்கைளச் ெச த் ம் வசதிகைள 
வழங்கும் வங்கிச்ேசைவகள்; நிதி, வங்கிச்ேசைவகள், கடன் 
அட்ைட மற் ம் காப் திச் ேசைவகள்; ெபா ட்களின் 
விற்பைனச்ேசைவகள்; காப் தி மற் ம் ஆ ள் 
காப் திச்ேசைவகள்; மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவக ம் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
  
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஸ்ேடன்டட், சார்டட்” 

எ ம் ெசாற்கைள (சிங்களத்தில்) ெவவ்ேவறாக ம் 
சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
இச்சின்னம் நீலம், ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப ம்.  
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

49905,128200,151065 ஆம் இலக்க 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 18 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/12 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 



1606                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எம்.ஈ.எச். 
இண்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைரவட்) மிடட், ேஹமாஸ் கட் டம், 
த.ெப.இல.1871, ெகா ம்  01, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் மற் ம் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ேதயிைல மற் ம் வாசைனத்திரவியங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
  
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
169799 ஆம் இலக்க சின்னத் டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/17 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 171902; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 07 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டீ.ஆர். 
இண்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைரவட்) மிடட், இல.361, கண்  தி, 
நிட்டம் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : டீ.ஆர்.இண்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைரவட்) 

மிடட், இல.361, கண்  தி, நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 30; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: : ேகாப்பி, 
ேதயிைல,ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி,மரவள்ளி அாிசி,சவ்வாிசி, 
ெசயற்ைகக் ேகாப்பி,மா மற் ம் தானியங்களினாலான 
தயாாிப் க்கள், பாண், ேபஸ்ட்ாி மற் ம் இனிப் ப் 
பண்டங்கள், ஐஸ்கள், ேதன் பாணி, கித் ல் பாணி, ஈஸ்ட், 
ேபக்கிங் ப டர், உப் , க கு ஆணம், வினாகிாி; 
ேசாஸ்கள் (சுைவ ட் கள்); வாசைனத்திரவியங்கள்; ஐஸ்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 

இச்சின்னம் சிவப்  மற் ம் ெவள்ைள ஆகிய 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/18 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 169735; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 21 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ைநெஜல் ேஜான் 
கீட்ஸ் 42 ைரட் தி, ெமட் குக், ெவ ங்டன் 6021, 
நி லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : பா த ெமதிவ் & கம்பனி,
(சட்டதரணி மற் ம் ேபடன்ட் மற் ம் வியாபாரச் 
சின்னங்கள் சட்டதரணிகள்), இல.172, ஹல்ஸ்ெடாப் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஐஸ் கிறீம் ஐஸ் கட் கள்; ஓய்விற்கான 
ஐஸ்கள்; இயற்ைக அல்ல  ெசயற்ைக ஐஸ்; ஐஸ் ேதநீர்; 
ஐஸ்கள் (சைமப்பதற்காக கட்  ைவக்கப்பட்டைவ); ஐஸ் 
(சைமப்பதற்கான), ஐஸ் (சைமப்பதற்கான ள்கள்);  
(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  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/15 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 169799; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 23 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எம்.ஈ.எச். 
இண்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைரவட்) மிடட், ேஹமாஸ் கட் டம், 
த.ெப.இல.1871, ெகா ம்  01, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் மற் ம் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ேதயிைல மற் ம் வாசைனத்திரவியங்கள்; (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  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/16 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 169800; ( 2 )  ெபற்ற திகதி: 2012 
ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 23 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 



1607                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 173596; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 10 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஷபீர் அப்பாஸ் 
குலாம் ஹுைசன், இல.264, கிரான்பாஸ் தி, ெகா ம்  14, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : ஷபீர் அப்பாஸ் குலாம் ஹுைசன், இல.264, 
கிரான்பாஸ் தி, ெகா ம்  14; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேகாப்பி, ேதயிைல, 
ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, மரவள்ளி அாிசி, சவ்வாிசி, 
ெசயற்ைகக் ேகாப்பி,மா மற் ம் தானியங்களினாலான 
தயாாிப் க்கள், பாண், ேபஸ்ட்ாி மற் ம் இனிப் ப் 
பண்டங்கள், ஐஸ்கள், ேதன் பாணி, கித் ல் பாணி, ஈஸ்ட், 
ேபக்கிங் ப டர், உப் , க கு ஆணம், வினாகிாி; 
ேசாஸ்கள் (சுைவ ட் கள்); வாசைனத்திரவியங்கள்; ஐஸ்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “இைலகள்” அைடயாளத்தின் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/21 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 173597; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 10 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஷபீர் அப்பாஸ் 
குலாம் ஹுைசன், இல.264, கிரான்பாஸ் தி, ெகா ம்  14, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : ஷபீர் அப்பாஸ் குலாம் ஹுைசன், இல.264, 
கிரான்பாஸ் தி, ெகா ம்  14; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேகாப்பி, ேதயிைல, 
ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, மரவள்ளி அாிசி, சவ்வாிசி, 
ெசயற்ைகக் ேகாப்பி, மா மற் ம் தானியங்களினாலான 
தயாாிப் க்கள், பாண், ேபஸ்ட்ாி மற் ம் இனிப் ப் 
பண்டங்கள், ஐஸ்கள், ேதன் பாணி, கித் ல் பாணி, ஈஸ்ட், 
ேபக்கிங் ப டர், உப் , க கு ஆணம், வினாகிாி; 
ேசாஸ்கள் (சுைவ ட் கள்); வாசைனத்திரவியங்கள்; ஐஸ்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ெபாம்” எ ம் ெசால்,  
"பீ, எஸ்” எ ம் எ த் க்கள் மற் ம் “ேதநீர் ேகாப்ைப” 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 173182; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 25 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டீ.ஆர். இண்டஸ்ட்ாீஸ் 
(பிைரவட்) மிடட், இல.361, கண்  தி, நிட்டம் வ, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : டீ.ஆர்.இண்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைரவட்) மிடட், இல.361, 
கண்  தி, நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ேகாப்பி, ேதயிைல,  ெகாக்ேகா, சீனி, 
அாிசி, மரவள்ளி அாிசி,சவ்வாிசி, ெசயற்ைகக் ேகாப்பி, மா 
மற் ம் தானியங்களினாலான தயாாிப் க்கள், பாண், 
ேபஸ்ட்ாி மற் ம் இனிப் ப் பண்டங்கள், ஐஸ்கள், ேதன் 
பாணி, கித் ல் பாணி, ஈஸ்ட், ேபக்கிங் ப டர், உப் , க கு 
ஆணம், வினாகிாி; ேசாஸ்கள் (சுைவ ட் கள்); வாசைனத் 
திரவியங்கள்; ஐஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 
 
 

இச்சின்னம் க ப்  மற் ம் ெவள்ைள ஆகிய 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/19 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 173423; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 03 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெவன்சர் டீ 
(பிைரவட்) மிடட் 63/3, சிாி விக்கிரம மாவத்ைத, 
வத்தைள, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின்,அ : தி வாளர்கள் யஸ் மற் ம் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேதயிைல; (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  சனவாி மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/20 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 



1608                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

இச்சின்னம் நீலம், சிவப் , ஊதா மற் ம் பச்ைச ஆகிய 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

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

 

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

8 - 807/24 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 175246; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 23 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ாீ ேரங் (பிைரவட்) 
மிடட், 235/4, பைழய அவிஸ்ஸாெவல்ல தி, 

ஒ ெகாடவத்த, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பிஏ குேளாபல் ஐபி 
ெசா சன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 51, காசியப்பன் தி, 
ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: சுைவ ட்டப்பட்ட மற் ம் சுைவ ட்டப்படாத 
ேதயிைல ெபாதிகளில்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ாீ” எ ம் ெசால்,”  மற் ம் 
“ேதநீர்ச் சா ” இன் அைடயாளம் என்பவற்றிைன 
ெவவ்ேவறாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 

இச்சின்னம் சிவப்  மற் ம் ெவள்ைள ஆகிய 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
76568, 116216, 99760, 112280, 116213, 116588, 116589, 
142451, 142543, 143231, 149875, 174030 ஆம் இலக்க 
சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/25 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 175247; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 23 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ாீ ேரங் (பிைரவட்) 
மிடட், 235/4, பைழய அவிஸ்ஸாெவல்ல தி, 

ஒ ெகாடவத்த, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பிஏ குேளாபல் ஐபி ெசா சன்ஸ் 
(பிைரவட்) மிடட், 51, காசியப்பன் தி, ெகா ம்  05; 

அைடயாளம் என்பவற்றிைன ெவவ்ேவறாக ம் சின்னத்திற்குப் 
றம்பாக ம் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  

மளிக்கா . 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/22 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 173711; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 16 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெவன்சர் டீ 
(பிைரவட்) மிடட் 63/3, சிாி விக்கிரம மாவத்ைத, 
வத்தைள, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின்,அ : தி வாளர்கள் யஸ் மற் ம் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேதயிைல; (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  சனவாி மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/23 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 173908; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 24 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ரம்ம வ ேக 
ாித்மா அயந்த இல.30பீ, ெவக்குனாெகாட ஒ ங்ைக, கா , 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : ரம்ம வ ேக ாித்மா அயந்த இல.30பீ,ெவக்குனாெகாட 
ஒ ங்ைக, கா ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ாீ” எ ம் ெசால் மற் ம் 
“ேதயிைல இைலகள்” அைடயாளம் என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 



1609                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 175616; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 07 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பாேல 
ெராடக்ட்ஸ் பிைரவட் மிடட், ேநார்த் ெலவல் 

குெராசிங், விேல பார்ேல (கிழக்கு), ம்பாய் 400057, 
இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : தி வாளர்கள் யஸ் மற் ம் கிறீ , த.ெப.எண் 
154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: பழங்களினாலான இனிப் ப் பண்டங்கள், 
ேதாசிகள், ெடாபிகள், சாக்ேலட் க்கள் மற் ம் 
சீனியினாலான இனிப் ப் பண்டங்கள், பிஸ்கட் க்கள் 
உட்பட இனிப் ப் பண்டங்கள்; (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  சனவாி மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/28 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 175619; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 07 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பாேல ெராடக்ட்ஸ் 
பிைரவட் மிடட், ேநார்த் ெலவல் குெராசிங்,விேல 
பார்ேல (கிழக்கு), ம்பாய் 400057, இந்தியா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் மற் ம் கிறீ , த.ெப.எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: குக்கீஸ் மற் ம் கிறீம் பிஸ்கட்கள் உட்பட 
பிஸ்கட்ஹள், பழங்களினாலான இனிப் ப் பண்டங்கள், 
ேதாசிகள், ெடாபிகள், சாக்ேலட் க்கள் மற் ம் 
சீனியினாலான இனிப் ப் பண்டங்கள், உட்பட இனிப் ப் 
பண்டங்கள்; (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  சனவாி மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/29 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
  
  

(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
சுைவ ட்டப்பட்ட மற் ம் சுைவ ட்டப்படாத ேதயிைலப் 
ெபாதிகள், சி  ைபகள், கார்ட்ேபார்ட் ெபட் கள், 
ெபா த்தீன் ைபகள்/ெபாதிகள் என்பவற்றில்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ாீ” எ ம் ெசால்,”  மற் ம் 
“ேதநீர்ச் சா ” இன் அைடயாளம் என்பவற்றிைன 
ெவவ்ேவறாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
76568,116216 , 9 9 7 6 0 , 1 1 2 2 8 0 , 1 1 6 2 1 3 , 1 1 6 5 8 8 , 
116589,142451,142543, 143231,149875, 174030 ,175246 
ஆம் இலக்க சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/26 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 175248; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 24 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேபர்ெபட்  ேவன் 
ெமல்  எஸ்.பி.ஏ.வயா எக்ஸ்எக்ஸ்வி அப்ைரல் 7,20020 
லயேனட் (எம்ஐ), இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், 
சட்டதரணி மற் ம் பிரபல ெநாத்தாாிஸ், ேபடன்ட் மற் ம் 
வியாபாரச் சின்னங்கள் சட்டதரணிகள், 365, ேடம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: இனிப் ப் பண்டங்கள், பப்ள் கம், சுவிங்கம், 
சாக்ேலட், ேகாப்பி, ெகாக்ேகா, சப் ம் இனிப் க்கள், 
இனிப் ப், ெசாட் க்கள், ெஜ கள் (இனிப் ப் பண்டங்கள்), 
ெலா ெபாப்ஹள், ெலாெசன்சர்கள், மின்ட்ஹள், ேபஸ்ட்ாி, 
சீனி, இனிப் க்கள், ெடாபி, ேகாைரஸ், ேபஸ் ல்ஸ்;  
(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  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/27 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 



1610                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

குைடகள், நடப்பதற்கான ைகப்பி கள்; (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  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/31 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 179450; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 04 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெராடானா 
ெஹாட்ெடல் மேனஜ்ெமன்ட் ேகார்பேரஷன் மிடட் 
எல்எல்சி த.ெப.இல.43500, அ தாபி, ஐக்கிய அர  
எமிேரட்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : நித்தி ேகசு & அேசாசிேயட்ஸ், இல.28 (2 ஆவ  மா ), 
டபிள் .ஏ.டீ ராமநாயக்க மாவத்ைத, ெகா ம்  00200;  
(6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
காப் திச்ேசைவகள்; நிதிச்ேசைவகள்; லதனச்ேசைவகள்; 
ெசாத்  விற்பைனச்ேசைவகள்; நிதி மற் ம் ஊக்குவிப்  
வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்; நிதி மற் ம் காப் திச் 
ேசைவகைள ஒ ங்குப த் தல்,ெதாடர் ப த்தல், காைம 
ெசய்தல் மற் ம் நம்பிக்ைக வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்; 
மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவக ம் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் 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  ஏப்பிறல் மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/32 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 181155; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 18 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இமான் குெளாதிங் 
(பிைரவட்) மிடட்,இலங்ைகயில் கூட் ைணக்கப்படாத 
ஒ  கம்பனி 18 ைகயிரத நிைலய தி, ெகா ம்  04, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : எப்.ஷஹீம் அஹமட், 11, த ெபான்ேசகா பிேளஸ், 
ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 18; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: பதனிடப்பட்ட ேதால் மற் ம் ெசயற்ைகத் 
ேதால் மற் ம் ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத 
இவற்றினாலான ெபா ட்கள்; இவ்வகுப்பிற்கு உட்பட்ட 
மி கங்களின் ேதால்கள், த ப்பான ேதால்கள், ைபகள்; 
பிரயாணப்ைபகள்; விைளயாட் த் ைறக்கான ைபகள்; 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 175623; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 07 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பாேல 
ெராடக்ட்ஸ் பிைரவட் மிடட், ேநார்த் ெலவல் குெராசிங், 

விேல பார்ேல (கிழக்கு), ம்பாய் 400057, இந்தியா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் மற் ம் கிறீ ,த.ெப.எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: குக்கீஸ் மற் ம் கிறீம் பிஸ்கட்கள் உட்பட 
பிஸ்கட்ஹள், பழங்களினாலான இனிப் ப் பண்டங்கள், 
ேதாசிகள், ெடாபிகள், சாக்ேலட் க்கள் மற் ம் 
சீனியினாலான இனிப் ப் பண்டங்கள், உட்பட இனிப் ப் 
பண்டங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதைன விவாிக்கும் 

“ெமங்ேகா, ைபட்” எ ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/30 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
 
(1) சின்னம் இலக்கம்: 178654; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 05 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமக்ஸ் மாரா 
ெபஷன் கு ப் எஸ்.ஆர்.ஐ வயா ெடல கார்ைமன், 10-10122 
ெடாாிங், இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், 
சட்டதரணி மற் ம் பிரபல ெநாத்தாாிஸ், ேபடன்ட் மற் ம் 
வியாபாரச் சின்னங்கள் சட்டதரணிகள், 365, ேடம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 18; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: லக்ேகஜ்கைள இ ம் ெபா ட்கள்,ெபயர் 
குறிப்பிடப்பட்ட வைகயான ைபகள், சூட்ேகஸ் ெபட் கள், 
ைகப்ைபகள், குப் றம் அணி ம் ைபகள், 
பிாீப்ேகஸ்கள், பிரயாணப்ைபகள் மற் ம் ப்பாக்கி 
ேபான்றவற்றிைன ைவப்பதற்காக ேதாளில் அணி ம் 
பட் கள்,ைகயில் க்கிச் ெசல் ம் ைபகள், ெபட் கள் 
மற் ம் தாங்கிகள் (ெவற்றான ) மலசலகூடத்திற்குத் 
ேதைவயான ெபா ட்கள், காகிதாதிப்ெபா ட்கள், கடன் 
அட்ைட மற் ம் காசுப்ைபகள், ேபஸ்கள் மற் ம் 
பதனிடப்பட்ட ேதால் மற் ம் ெசயற்ைகத் ேதா னாலான 
சகல ெபா ட்க ம், குைடகள், ைகப்பி கைளக்ெகாண்ட 



1611                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 182258; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 31 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசலான் வங்கி 
பிஎல்சி ெசலான் ேகா ரங்கள், 90, கா  தி, ெகா ம்  03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : ெசலான் வங்கி பிஎல்சி ெசலான் ேகா ரங்கள், 90, 
கா  தி, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: நிதி மற் ம் காப் தி; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
75246, 117188, 122305, 110696, 142319, 142320, 142321, 
158257, 165914, 117675, 117678, 158258, 158256, 159098, 
159099, 159100, 110697, 144734, 144735, 144736, 158313, 
158314, 158315, 141550, 141551, 141552, 157630, 151006, 
151007, 141547, 141548, 177587, 146644, 146645, 146646, 
165668, 146076, 146077, 146586, 146587, 146588, 
139479, 144987, 144988, 144989, 146395, 146396, 
146397, 151008, 165912, 165913, 182257 ஆம் இலக்க 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதன் ேலப ல் ெதன்ப ம் 
அதைன விவாிக்கும் ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
இச்சின்னம் குங்குமம், சியான், க ப்  மற் ம் மஞ்சள் 

ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/35 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 182259; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 31 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசலான் வங்கி 
பிஎல்சி ெசலான் ேகா ரங்கள், 90, கா  தி, ெகா ம்  03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : ெசலான் வங்கி பிஎல்சி ெசலான் ேகா ரங்கள், 90, 
கா  தி, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: நிதி மற் ம் காப் தி; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 
 

சாவிப்ெபட் கள், காசுப்ைபகள் மற் ம் ேபஸ்கள், 
குப் றத்தில் அணி ம் ைபகள்; குைடகள், ைகப்பி கள் 

ெகாண்ட குைடகள் மற் ம் நடப்பதற்கான ைகப்பி கள்; 
ைவப்பர்கள், ேதாளில் அணி ம் பட் கள் மற் ம் 
குதிைரயின் மீ  ேபாடப்பட் ள்ள ேதா னாலான 
கவசங்கள்; (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  ேம மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/33 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 182257; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 31 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசலான் வங்கி 
பிஎல்சி ெசலான் ேகா ரங்கள், 90, கா  தி, ெகா ம்  03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : ெசலான் வங்கி பிஎல்சி ெசலான் ேகா ரங்கள், 90, 
கா  தி,ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: நிதி மற் ம் காப் தி; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
75246, 117188, 122305, 110696, 142319, 142320, 142321, 
158257, 165914, 117675, 117678, 158258, 158256, 159098, 
159099, 159100, 110697, 144734, 144735, 144736, 158313, 
158314, 158315, 141550, 141551, 141552, 157630, 
151006, 151007, 141547, 141548,  177587, 146644, 
146645, 146646, 165668, 146076, 146077, 146586, 
146587, 146588, 139479, 144987, 144988, 144989, 
146395, 146396, 146397, 151008, 165912, 165913 ஆம் 
இலக்க சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதன் ேலப ல் ெதன்ப ம் 
ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 

 

இச்சின்னம் குங்குமம்,சியான்,க ப்  மற் ம் மஞ்சள் 
ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/34 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
  



1612                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 182617; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 21 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபய ர 
இன்ெவஸ்மன்ட்ஸ் மிடட் இல.24, கங்கத்தர மாவத்ைத, 
ரத்மலான எஸ்ேடட், ெமௗன்ட் ெலவனியா, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : 
அபய ர இன்ெவஸ்மன்ட்ஸ் மிடட் இல.24,கங்கத்தர 
மாவத்ைத,ரத்மலான எஸ்ேடட், ெமௗன்ட் ெலவனியா;  
(6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
பங்குக க்கான தலீ கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “அபய ர, இன்ெவஸ்மன்ட்ஸ், 
மிடட்” எ ம் ெசாற்கைள ெவவ்ேவறாக ம் சின்னத்திற்குப் 
றம்பாக ம் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  

மளிக்கா . 
 

இச்சின்னம் நைர மற் ம் நீலம் ஆகிய 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  திெசம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/38 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 182649; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 21 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டீ.ஆர். 
ெஹாட்ெடல்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், இல.361, கண்  தி, 
நிட்டம் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின்,அ : டீ.ஆர்.ெஹாட்ெடல்ஸ் (பிைரவட்) 

மிடட்,இல.361,கண்  தி,நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 36; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: காப் தி; நிதி 
அ வல்கள்; லதன அ வல்கள்; ெசாத்  விற்பைன 
அ வல்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

171685, 178204 ஆம் இலக்க சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/39 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
75246, 117188, 122305, 110696, 142319, 142320, 142321, 
158257, 165914, 117675, 117678, 158258, 158256, 159098, 
159099, 159100, 110697, 144734, 144735, 144736, 158313, 
158314, 158315, 141550, 141551, 141552, 157630, 151006, 
151007, 141547, 141548, 177587, 146644, 146645, 146646, 
165668, 146076, 146077, 146586, 146587, 146588, 
139479, 144987, 144988, 144989, 146395, 146396, 
146397, 151008, 165912, 165913, 182257, 182258 ஆம் 
இலக்க சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதன் ேலப ல் ெதன்ப ம் 
அதைன விவாிக்கும் ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 

இச்சின்னம் குங்குமம், சியான், க ப்  மற் ம் மஞ்சள் 
ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/36 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 182496; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 13 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வி.ேக.என். 
ெராட்ாிேகா 32, தம்பால, ரத்ெதா கம, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
வி.ேக.என்.ெராட்ாிேகா 32, தம்பால, ரத்ெதா கம;  
(6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: வாி 
ஆேலாசைனகள், கணக்கீ , ஏ கைளப்ேபணல், சம்பளப் 
பதிேவ , நிகழ்ச்சித்திட்டம் மற் ம் காைமத் வச் 
ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “மேனஜ்ெமன்ட், ேசவிசஸ்” 

எ ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  
எதைன மளிக்கா . 

 
இச்சின்னம் பச்ைச மற் ம் மஞ்சள் ஆகிய நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/37 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 



1613                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 184731; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 08 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஏசிஈ மிடட் 
ெபயாரன்ெகசி 32, சிஎச் –  8001, ஸூாிச், சுவிட்சர்லாந் ; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் மற் ம் கிறீ , த.ெப.எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: காப் திச்ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
  
 

 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஏ, சி, ஈ” எ ம் 
எ த் க்கைள ெவவ்ேவறாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

184730 ஆம் இலக்க 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 24 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/42 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 185879; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 07 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பி ச்ஸ் 
ெபட்ேராலப் எஸ்ஈ பிரயெசன்ைஹமர் ஸ்ட்ரஸ் 17,68169 
ேமன்ெஹய்ம்,ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள். எப்.ேஜ.& 
ஜி.த.ேசரம், 216, த ேசரம் பிேளஸ், ெகா ம்  10;  
(6) வகுப் : 04; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ைகத்ெதாழில்களில் பயன்ப த் ம் எண்ெணய்கள் மற் ம் 
உராய்  நீக்கி எண்ெணய்கள்; கிறீஸ்கள் (எண்ெணய்ப்பைச); 
(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 20 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/43 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 182859; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 27 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிங்ஹகிாி 
பிைரவட் மிடட் இல.515, ாீ.பி.ஜாயா மாவத்ைத, 
ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : சிங்ஹகிாி பிைரவட் மிடட் 
இல.515, ாீ.பி.ஜாயா மாவத்ைத,ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 36; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: காப் தி; நிதி 
அ வல்கள்; லதன அ வல்கள்; ெசாத்  விற்பைன 
அ வல்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 

இச்சின்னம் ெவள்ைள மற் ம் நீலம் ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/40 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 183026; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசப்ெதம்பர் மாதம் 03 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அல்  ஜிஎம்பீஎச் 
என்ட் கம்பனி.ேகஜி என்ட் அல்  எய்ன்ெகௗப் ஜிஎம்பீஎச் & 
கம்பனி. ஓஎச்ஜி ேபக்ஸ்டா.37, டீ-45476 மல்ெஹய்ம் அன் 
ெதர் ஹ்ர், ேஜர்மனி என்ட் எக்ெகன்ேபக்ஸ் தி.16 ஏ,  
டீ-45307 எஸ்ெஸன், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : எப் ேஜ & ஜி த 
ேசரம், 216, த ேசரம் பிேளஸ்,ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 36; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: நிதி ஆேலாசைனகள் 
மற் ம் காைமத் வச் ேசைவகள்; நிதி ெதாடர்பான 
தகவல்கள்; நிதி திட்டமிடல் மற் ம் காைமத் வம்; மா  

கள் காைமத் வம்; பதிவிற்ேகற்ப விபத் க் 
காப் தி; நிதி காைமத் வம்; காப் தி ெதாடர்பான 
ஆேலாசைனகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ ெராெஜக்ட்” எ ம் ெசால் 
மற் ம் “ஏ, எப்” எ ம் எ த் க்கள் என்பவற்ைற 
ெவவ்ேவறாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/41 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 



1614                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

ெம குதிாிகள் மற் ம் விளக்குகைளப் பற்றைவப்பதற்கான 
திாிகள்; (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 20 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/45 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 190717; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 11 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): நிெகான் 
ேகார்பேரஷன் 12-1, ய குச்ேசா 1-ெகாம், சிெயாதா-
கு,ேடாக்கிேயா, யப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின்,அ : வானர்ஸ், 14 ஆவ  மா , ேமற்குக் 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், இச்சிலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 18; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: பதனிடப்பட்ட ேதால் மற் ம் ெசயற்ைகத் 
ேதால் மற் ம் ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத 
இவற்றினாலான ெபா ட்கள்; இவ்வகுப்பிற்கு உட்பட்ட 
மி கங்களின் ேதால்கள், த ப்பான ேதால்கள், ைபகள்; 
ெபட் கள் மற் ம் பிரயாணப்ைபகள்; குைடகள், 
ைகப்பி கள் ெகாண்ட குைடகள்; நடப்பதற்கான 
ைகப்பி கள்; மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவக ம் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (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  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/46 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 177970; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 11 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சம்பத் பிாியந்த 
ஜயசுந்தர 949/1 ேபராதைன தி, கண் , இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
சம்பத் பிாியந்த ஜயசுந்தர 949/1 ேபராதைன தி, கண்  ; 
(6) வகுப் : 39; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 39 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 186511; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 05 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வல்-மார்ட் 
ஸ்ேடார்ஸ்,ஐஎன்சி.702 எஸ்.டபிள் .8 ஆவ  தி, 
ெபன்ெடான்விெல, ஆர்கன்சாஸ் 72716, ஐ.அ;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
.எப்.ேஜ. & ஜி.த.ேசரம்-சட்டதரணி-, 216, த ேசரம் பிேளஸ், 
ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 18; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: பதனிடப்பட்ட ேதால் மற் ம் ெசயற்ைகத் 
ேதால் மற் ம் ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத 
இவற்றினாலான ெபா ட்கள்; இவ்வகுப்பிற்கு உட்பட்ட 
மி கங்களின் ேதால்கள், த ப்பான ேதால்கள், ைபகள்; 
பிரயாணப்ைபகள்; குைடகள், ைகப்பி கள் ெகாண்ட 
குைடகள்; நடப்பதற்கான ைகப்பி கள்; கைசய  
ச க்குகள், ேதாளில் அணி ம் ேதால் பட் கள் மற் ம் 
குதிைரயின் ேமலணி ம் ேதா னாலான ேமலங்கிகள்; 
ைகப்ைபகள், காசுப்ைபகள்; இ ப் ப் பட் கள், ேபஸ்கள், 
சாவிப்ெபட் கள், ைகயில் எ த் ச் ெசல் ம் ைபகள், 
அழகுசாதனப் ெபா ட்கைள ைவக்கும் ைபகள் (ெவ ைமயாக 
விற்கப்ப ம்), குப் றத்தில் அணி ம் ைபகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ‘ெபாஸ்ெடான்” எ ம் 
ெசால் ன் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
8 - 807/44 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  
 
(1) சின்னம் இலக்கம்: 186627; ( 2 )  ெபற்ற திகதி: 2014 
ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 11 ஆம் திகதி; (3) 

ந் ாிைம ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் 
ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): 
டீ.ஆர்.இண்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைரவட்) மிடட்,இல.361,கண்  

தி,நிட்டம் வ,இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின்,அ : டீ.ஆர்.இண்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைரவட்) 

மிடட்,இல.361,கண்  தி,நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 04; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைகத்ெதாழில்களில் 
பயன்ப த்தப்ப ம் எண்ெணய்கள் மற் ம் கிறீஸ்கள் 
(எண்ெணய்ப்பைச); உராய்  நீக்கி எண்ெணய்கள்; 

சுகைள உறிஞ்சும், நைனக்கும் மற் ம் ஒட் ம் 
கலைவகள்; எாிெபா ட்கள் மற் ம் ஒளி ட் கள்; 



1615                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 192370; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 21 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெலக்சஸ் 
இலக்ட்ெரானிக்ஸ் பிைரவட் மிடட் 36/3, பரகும் 
மாவத்ைத, நாவல தி, ெகெகாைட, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ெலக்சஸ் இலக்ட்ெரானிக்ஸ் பிைரவட் மிடட் 36/3, பரகும் 
மாவத்ைத, நாவல தி, ெகெகாைட; (6) வகுப் : 35;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 ஒ  மற் ம் ஒளி 
சாதனங்கள் உள்ளிட்ட ட் க்கான அைனத்  சாதனங்க ம் 
இறக்குமதி ம் விநிேயாக ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
  
 
 
 
 
  

இச்சின்னம் நீலம், ெவள்ைள நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/49 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

 

(1) சின்னம் இல: 91531; (2) ெபற்ற திகதி: 1999 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெசங்கட 
(பிைறெவட்) மிடட், 466, னியன் இடம், ெகா ம் -02, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ெசங்கட (பிைறெவட்) மிடட், 466, னியன் 
இடம், ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 15; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 15 வாத்தியக் க விகள் (உைரயா ம் 
இயந்திரங்கள் மற் ம் வயரற்ற உபகரணங்கள்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2009 ஆம்ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/1 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

ேபாக்குவரத் ,  பிரயாண  ஏற்பா  ; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி  “ைம, ெடக்சி” மற் ம் ெடக்சி 
சின்னத்தின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
அளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
177968, 177969 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 13 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/47 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 184973; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 21 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அல் ேகார் இன்க் 
7575 ல்ேடான் தி பாஸ்ட் அட, மிசிகன் 49355 -0001, 
ஜக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் 
கிறீ ,த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 11;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 11 ட்  மற் ம் 
வணிக பாவைனக்கான நீர் வ கட் ம் சாதனம், நீர் 
வ கட் ம் சாதனங்கள், ேமற்குறிப்பிடப்பட்டவற் க்கான 
பாகங்கள், ட்  மற் ம் வணிக பாவைனக்கான காற்  
சீராக்கும் சாதனங்கள், காற்  சீராக்கும் சாதனங்க க்கான 
மாற்  சாதனங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்:  
 

 
 
 
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

121127 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  ஏப்பிறல் மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 

8 - 807/48 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
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1616                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இல: 138518; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிறிட்டானியா 
இன்டஸ்றிஸ் மிடட், 5/1ஏ, ஹங்கர்ேபாட் ஸ்ட்றீட், 
கல்கத்தா 700 017, ஸ்ேடட் ஒப் ெவஸ்ட் ெபங்கல், 
இந்தியா; (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 , பாண், விசுக் 
ேகாத் , குக்கீஸ், சிற் ண் கள்; இந்தியன் இனிப் கள்; 
ஐஸ்; ேதன், பாகு, ெநாதி, அப்பச் ேசாடா, உப் , க கு, 
மிளகு, வினிகர், ேசாஸ், 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 01 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/4 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 139123; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எம்ஸ்லான்ட்- ஸட்டாக் 
ஜிஎம்பிஎச் எம்ஸ்லான்ட். 58, 49824, எம் ெசய்ம், 
ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: (பிைறெவட்) மிடட் ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 1; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 1 உண த் ேதைவ 
க க்கான மற் ம் ெசாகுசு-உண  ைகத்ெதாழி க்கான 
மாப்ெபா ைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட இரசாயனங் 
கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

EMJEL 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாசி மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/5 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

(1) சின்னம் இல: 91534; (2) ெபற்ற திகதி: 1999 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெசங்கட 
(பிைறெவட்) மிடட், 466, னியன் இடம், ெகா ம் -02, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ெசங்கட (பிைறெவட்) மிடட், 466, னியன் 
இடம், ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 13; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 13 சு ம் ஆ தங்கள், ேதாட்டாக்கள்; 
ஏ கைணகள்; ெவ  ெபா ட்கள்; வாண ேவ க்ைககள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2009 ஆம்ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/2 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல:124891; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேடால் ட் 
கம்பனி, வண் ேடால் ைறவ், ெவஸ்ட்ேலக் விேலஜ், 
க ேபார்னியா, 91362-7300, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் 
வில்சன் பாட்னர்ஸ், 365, டாம் தி, ெகா ம் -12;  
(6) வகுப் : 30; ஐஸ்; இனிப்  பண்டங்கள் ெசய்வதற்கான 
உைற இனிப் கள் மற் ம் உலர் ள் கலைவகள்;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

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

 

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

8 - 808/3 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
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(1) சின்னம் இல: 144465; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கிட்டீஸ் அன்ட் ெடாய்ஸ் 
இன்டர்நஷனல் (பிைறெவட்) மிடட், 10 ஏ 1 பிசி தி, 
ெகா ம் -06, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: கிட்டீஸ் அன்ட் ெடாய்ஸ் இன்டர் 
நஷனல் (பிைறெவட்) மிடட், 10 ஏ 1 பிசி தி, ெகா ம்  06; 
(6) வகுப் :17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 17 
இறப்பர், கட்டா ேபச்சா, பைச, கன்நார், ைமக்கா மற் ம் 
இவற்றினாலான ெபா ட்க ம் ஏைனய வகுப்பில் 
உள்ளடக்கப்படாதைவ ம்; உற்பத்திக்கு ேதைவயான 
பிளாஸ்திக்குகள், ெபாதியி தல், அைடத்தல் மற் ம் 
காப்பி தல் ெபா ட்கள், வைளயக் கூ ய குழாய்கள்; 
உேலாகத்தாலானைவயல்ல; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள ெசாற் 

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

 
இச்சின்னமான  க ப் , சிவப் , மஞ்சள், இளஞ் 

சிவப் , நீலம், ெசம்மஞ்சள், பச்ைச ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2010 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/6 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 144660; (2) ெபற்ற திகதி : 2008 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிஏஎஸ்எப் எஸ்ஈ 
கார்ல்-ெபாஸ்ச்- ஸ்ட்ரசி 38, லட்விக்சஸ்ஹாெபன்-அம்-
ைறன், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: எப்.ேஜ அன்ட் ஜி.  சரம் பிேளஸ் 216,  சரம் 
பிேளஸ், ெகா ம் -10; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: பிளாஸ்திக்குகள்; அ ப்பைட நிைல 
யி ள்ள பிளாஸ்திக்குகள் (சி  ணிக்ைககளாக, 

திரவமாக, ளாக, பைசயாக அல்ல  பரம்பல்கள்);  
(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 01 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/7 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல: 145463; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): மக்சன்ஸ் ேஹால் ங்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல. 38, 3 ஆம் கு க்குத் ெத , 
ெகா ம் -11, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: மக்சன்ஸ் ேஹால் ங்ஸ் (பிைறெவட்) 

மிடட் , இல. 38, 3 ஆம் கு க்குத் ெத , ெகா ம் -11;  
(6) வகுப் : 1; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 1 
ைகத்ெதாழிற் கூ கள், ெதாகுக்கப்படாத பிளாஸ்திக்குகள், 
ைகத்ெதாழி ல் பாவிக்கப்ப ம் ஒட் ப்ெபா ட்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம்ஆண்  மாச்சு மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/8 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 147627; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஷா வலஸ் 
சிேலான் மிடட், 69, சிறீ ஜினரத்ன தி, ெகா ம் -02, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ஷா வலஸ் சிேலான் மிடட், 69, சிறீ ஜினரத்ன 

தி, ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

ேசைவகள்: 30 சிற் ண் கள், இனிப் , மா மற் ம் தானிய 
தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

இச்சின்னம் 96844 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் 
டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
142093, 142094, 142095 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

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

 

இச்சின்னமான  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 26 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/9 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல: 147748; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பீனிக்ஸ் 
இன்டஸ்றீஸ் மிடட், 409, 3 ஆம் மா , கா  தி, 
ெகா ம் -03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: பீனிக்ஸ் இன்டஸ்றீஸ் மிடட், 
409, 3 ஆம் மா , கா  தி, ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 14; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 14 ெப மதிமிக்க 
உேலாகங்கள், அவற்றின் கலப் ேலாகங்கள் மற் ம் 
ெப மதிமிக்க உேலாகங்களாலான அல்ல  அவற்றினால் 

ச்சிடப்பட்டைவ, ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப் 
படாதைவ; ஆபரணங்கள், ேபா  ஆபரணங்கள், விைல 

யர்ந்த கற்கள்; காலமானி மற் ம் மணிப்ெபா ட் 
க விகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
131754, 140261, 140248, 140271 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 , 
2011 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 03 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/10 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 148173; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 03 ஆந்திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேஹமாஸ் 
ேஹால் ங் பிஎல்சி, 36, பிறிஸ்டல் தி, ெகா ம் -01, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஹமாஸ் ேஹால் ங் பிஎல்சி,36, பிறிஸ்டல் 

தி, ெகா ம்  - 01; (6) வகுப் : 13; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 13 சு ம் ஆ தங்கள், ேதாட்டாக்கள்; 
ஏ கைணகள்; ெவ  ெபா ட்கள்; வாண ேவ க்ைககள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 
 

 
 
இச்சின்னம் 62648 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் 

டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
147889 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  நீல நிறத்திக்கு மட் ப்ப த்தப் 
பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2012 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/11 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 150696; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமாஹமட் அன்வர் சாகி 
உத்தீன் அன்வர , 8, ஜாவத்ைத தி, ெகா ம் -5, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

விலாசம்: ெமாஹமட் அன்வர் சாகி உத்தீன் அன்வர , 8, 
ஜாவத்ைத தி, ெகா ம் -5; (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, விசுக்ேகாத் , ேகக், ேபஸ்ட்ாி, 
இனிப் , ஐஸ்; ேதன், பாகு, ெநாதி, அப்பச்ேசாடா, உப் , 
க கு, மிளகு, வினிகர், ேசாஸ், வாசைனத் திரவியங்கள்; 
ஐஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ' , எ பன்ட் 'ஆகிய 
ெசாற்க க்கும் யாைன அைடயாளத்திற்கும் தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  நீல நிறத்திற்கு மட் ப்ப த்தப் 
பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

8 - 808/12 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல: 151054; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஹாய் பஷன் பிறின்ட் 
(பிைறெவட்) மிடட், 23 ஆம் மா , ேமற்கு ேகா ரம், 
உலக வர்த்தக ைமயம், ெகா ம் -01, இலங்ைக; (5) இலங் 
ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஹாய் பஷன் 
பிறின்ட் (பிைறெவட்) மிடட், 23 ஆம் மா , ேமற்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 26; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 26 ேறந்ைத,  
ேவைலப்பா கள், றிபன், பின்னல் ேவைலப்பா கள், 
ெபாத்தான்கள், ெகாக்கிகள், ஊசிகள், குண் சிகள்; 
ெசயற்ைக க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

இச்சின்னமான  சிவப் , நீலம் 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 25 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/13 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
  
(1) சின்னம் இல: 152492; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஹூ  லங்கா 
சீெமந்  (பிைறெவட்) மிடட், இல. 588, நீர்ெகா ம்  

தி, மஹாபாேக, றாகம, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஹூ  லங்கா சீெமந்  
(பிைறெவட்) மிடட், இல. 588, நீர்ெகா ம்  தி, 
மஹாபாேக, றாகம; (6) வகுப் : 19; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 19 சீெமந் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
1499954 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'லங்கா, சீெமந் ' ஆகிய 
ம்ெமாழியி ள்ள ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத் 

திற்கு 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  ன் மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/14 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இல: 152908; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சின்ெஜன்ட்டா 
பாட் சிேபசன்ஸ் ஏஜி ஸ்வர்ஸ்வல்டாேல, 215, 4058,  
பசல், சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக் 
கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப. இல.154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 1 விவசாயம், ேதாட்டக்கைல, காடாக்க ல் 
பயன்ப த்தப்ப ம் இரசாயனப் ெபா ட்கள்; ைகத் 
ெதாழில், விஞ்ஞானம், ைகப்படம், பாவிக்கப்ப ம் 
இரசாயனப் ெபா ட்கள்; விைதச் சிகிச்ைச தயாாிப் கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  இளம்பச்ைச, அடர் பச்ைச, இளம் 
கபிலம், அடர் கபிலம் ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த் 
தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

8 - 808/15 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல: 154604; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, 
மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, 
மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 விசுக்ேகாத் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்; 
 
  
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 97246, 97760, 97755, 97759, 58885, 
104827, 97758, 49680, 72973, 102871 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
108023, 119357, 145536, 145539, 154613, 154614, 
146323, 97756, 97757, 149235, 145721, 145719, 145720, 
145722, 110581, 110582, 122262 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

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

 

இச்சின்னமான  கபிலம், இளம் கபிலம், அடர் கபிலம், 
கிறீம், பச்ைச, சாம்பல், மஞ்சள், சிவப் , ெவள்ைள ஆகிய 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட .  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பிஸ்கட்ஸ், கறி, பப்' ஆகிய 
ெசாற்க க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும் 
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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/16 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல: 154604; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, 
மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, 
மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 விசுக்ேகாத் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் 97246, 97760, 97755, 97759, 58885, 
104827, 97758, 49680, 72973, 102871ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
108023, 119357, 145536, 145539, 146323, 97756, 97757, 
154604, 154605, 154606, 146324, 149235, 145721, 
145719, 145720, 145722, 110581, 110582, 122262 ஆம் 
இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

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

 



1621                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

இச்சின்னமான  இளம் ெசம்மஞ்சள், அடர் 
ெசம்மஞ்சள், கிறீம், இளம் கபிலம், அடர் கபிலம், சாம்பல், 
மஞ்சள், சிவப் , ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப் 
ப த்தப்பட்ட .  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பிஸ்கட்ஸ், கு க்ேகா, பிற்' 
ஆகிய ெசாற்க க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும் 
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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/17 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல:154608; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, 
மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, 
மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 விசுக்ேகாத் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 97246, 97760, 97755, 97759, 58885, 
104827, 97758, 49680, 72973, 102871 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
108023, 119357, 145536, 145539, 146323, 97756, 97757, 
154604, 154605, 154606, 154607, 146324, 149235, 
145721, 145719, 145720, 145722, 110581, 110582, 
122262 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

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

 

இச்சின்னமான  சாம்பல், மஞ்சள், சிவப் , ெவள்ைள, 
நீலம் ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட .  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'மில்க், பிஸ்கட்ஸ்' ஆகிய 
ெசாற்க க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும் 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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/18 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல:154609; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, 
மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, 
மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 விசுக்ேகாத் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 97246, 97760, 97755, 97759, 58885, 
104827, 97758, 49680, 72973, 102871 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
108023, 119357, 145536, 145539, 146323, 97756, 97757, 
154604, 154605, 154606, 154607, 154608, 146324, 
149235, 145721, 145719, 145720, 145722, 110581, 
110582, 122262 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

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

 

இச்சின்னமான  சாம்பல், மஞ்சள், சிவப் , ெவள்ைள, 
அடர் பச்ைச, க ப்  ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப் 
பட்ட .  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'கரபிஞ்சா, பிஸ்கட்ஸ்' 
ஆகிய ெசாற்க க்கும் 'சி,பி,எல்' ஏைனய விவரணச் ெசாற் 
க க்கும் 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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/19 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 



1622                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இல: 154611; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, 
மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, 
மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 விசுக்ேகாத் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 97246, 97760, 97755, 97759, 58885, 
104827, 97758, 49680, 72973, 102871 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
108023, 119357, 145536, 145539, 146323, 97756, 97757, 
154604, 154605, 154606, 154607, 154608, 146324, 
149235, 145721, 145719, 145720, 145722, 110581, 
110582, 122262 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

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

 

இச்சின்னமான  இளம் கபிலம், அடர் கபிலம், இளம் 
சாம்பல், மஞ்சள், சிவப் , அடர் நாவல், இளம் நாவல், 
இளம் பச்ைச, ெவள்ைள, அடர் பச்ைச, க ப்  ஆகிய 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட .  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள ெசாற் 
க க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும் 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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/20 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல: 154615; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 

ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 
கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் 

(பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, 
மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, 
மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 விசுக்ேகாத் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 97246, 97760, 97755, 97759, 58885, 
104827, 97758, 49680, 72973, 102871 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
154611, 108023, 119357, 145536, 145539, 154613, 
154614, 146323, 97756, 97757, 154604, 154606, 154608, 
154612, 146324, 154607, 154610, 149235, 154605, 
154609, 145721, 145719, 145720, 145722, 110581, 
110582, 122262 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

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

 

இச்சின்னமான  சாம்பல், மஞ்சள், சிவப் , அடர் 
நாவல், ெவள்ைள, க ப்  ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப் 
ப த்தப்பட்ட .  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள 'பிஸ்கட்ஸ், 
ஒணியன்' ஆகிய ெசாற்க க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற் 
க க்கும் 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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/21 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 154935; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அேறாமற்றிக் லேபாறட் 
டறிஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 120/3, ஆராமய தி, 
ெதமட்டெகாட, ெகா ம் -09, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: அேறாமற்றிக் லேபாறட் 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

டறிஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 120/3, ஆராமய தி, 
ெதமட்டெகாட, ெகா ம் -09; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 உண ச் சுைவ ட் கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'அேறாமற்றிக், லேபாறட் 
டறீஸ், மிடட்' ஆகிய ெசாற்க க்கும் ஏைனய விவரணச் 
ெசாற்க க்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  க ப் , சிவப் , 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 17 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/22 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல:156336; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த ேஹசி கம்பனி 100, 
கிறிஸ்டல் ஏ ைறவ், ேஹசி, பிஏ 17033, ஐக்கிய 
அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், 365, டாம் தி, 
ெகா ம் -12; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 கற்கண் , ெசாக்கலட்; (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  மாசி மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/23 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

(1) சின்னம் இல: 156966; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஹக் வா ஏஜி ேகா 
ெடஸ்ட்ேடாாிஸ் ஏஜி, ேடாப்பட்ராசி 5, 6004, ேசர்ன், 
சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி ம் 
ெபா  ெநாத்தாாிசும் காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன 
சட்டத்தரணி ம், 365, டாம் தி, ெகா ம் -12; (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, 
விசுக்ேகாத் , ேகக், ேபஸ்ட்ாி, இனிப் , ஐஸ்; ேதன், பாகு, 
ெநாதி, அப்பச்ேசாடா, உப் , க கு, மிளகு, வினிகர், 
ேசாஸ், 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 
 

8 - 808/24 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல:160351; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): னிலீவர் பிஎல்சி ேபாட் 
சண்ைலட், விறல், ேமசிைசட், சிஎச்62 4இசட் , ஐக்கிய 
இராட்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப.இல.154, ெகா ம் ; 
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ேதயிைல மற் ம் ேதயிைல உற்பத்திகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
142639 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  திெசம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/25 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
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(1) சின்னம் இல: 164103; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அக்பர் சேகாதரர்கள் 
வைரய க்கப்பட்ட நி வனம், 334, ாி.பி.ஜயா மாவத்ைத, 
ெகா ம் -10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: அக்பர் சேகாதரர்கள் வைரய க்கப் 
பட்ட நி வனம், 334, ாி.பி.ஜயா மாவத்ைத, ெகா ம் -10; 
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ேகாப்பி, ேதயிைல, ஏலம், கராம் , க வா, மிளகு, 
ெகாக்ேகா,சீனி, அாிசி, ேகாப்பி பதிலீ கள்; மா மற் ம் 
தானிய தயாாிப் கள், பாண், ேபஸ்ட்ாி, இனிப் , ஐஸ்; 
ேதன், பாகு, ெநாதி, அப்பச்ேசாடா, உப் , க கு, மிளகு, 
வினிகர், ேசாஸ்,வாசைனத் திரவியங்கள்; ஐஸ்; (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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/26 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 164169; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஞானம் இம்ேபாட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், 79, 5 ஆம் கு க்குத் ெத , ெகா ம்  11, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ஞானம் இம்ேபாட்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 79,  
5 ஆம் கு க்குத் ெத , ெகா ம் -11; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 பார் , சண்ணா 
ப ப் , ெகாண்ைட கடைல மா, மிளகாய்த் ள், க வா, 
ெகாத்தமல்  ள், சின்ன சீரகத் ள், ெப ஞ் சீரகத் ள், 
உள்ளி, ெகா க்கா, கடைல மா, உ த்தம்மா, பச்ைச 
பட்டாணி, மக்கேராணி, ெவந்தயம், ல்ஸ், பயற்றம்மா, 
பப்படம், மிளகு, ப ப் , அாிசி மா, ரைவ, ெசௗவாிசி, 
மஞ்சள் ள், உைடத்த மஞ்சள் ப ப் , உைடத்த மஞ்சள் 
கடைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

150879 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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/27 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல:164446; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பார் ங் இன்டஸ்றியல் ேகா. 

மிடட், இல.158-1, ெடன் லீ தி, ெடன் லீ விேலஜ், 
சியாங் ஷி சியாங், சன்குவா சியன், தாய்வான், சீனக் 
கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
பா த்த மத்தி  அன்ட் கம்பனி, சட்டத்தரணி ம் ெபா  
ெநாத்தாாிசும் காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன சட்டத் 
தரணி ம், இல.172, ஹல்ப்ட்ேறாப் ஸ்ட்றீட், ெகா ம் -12; 
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ஐஸ், ேசாயா ேசாஸ், குழந்ைதக க்கான சீனி; ேதன், 
பட்ஜ், ைப, பாண், விசுக்ேகாத் , ேகக், ேபஸ்ட்ாி, பாகு, 
அாிசி, ஓட்ஸ், ேகா ைம மா, உண்ணக்கூ ய கு க்ேகாஸ், 
அாிசி கிறக்கர்கள்; பிறக்ேடாஸ், சிறப், ேமால்ட் சீனி, 
இனிப் , தானியங்கள்; (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 04 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/28 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல: 164518; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஆவணி மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): மனிக் டீ 
என்டபிைறசஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல.152/பி, பைழய 
அம்பத்தேல தி, ல்ேலாியா வடக்கு, அங்ெகாைட, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: மனிக் டீ என்டபிைறசஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 
இல.152/பி, பைழய அம்பத்தேல தி, ல்ேலாியா வடக்கு, 
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அங்ெகாைட; (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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/29 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 164812; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெசலஸ்ெநவ் பி அன்ட் சண் 
இன்டர்நஷனல் (பிைறெவட்) மிடட். 91-2/1, கா  தி, 
ெகா ம் -04, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்:ெசல்வி. தரங்கா  சில்வா, இல.12, 
எபேனசர் இடம், ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 

 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'இங் ஷ்' எ ம் ெசால் ன் 
ஒத்த உச்சாிப்பிற்கு 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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/30 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல:166033; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கிங்ஸ் ட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், 19, ெசயின்ட் அல்பான்ஸ் இடம், 
ெகா ம் -04, இலங்ைக; (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: 
 

 
 
 
 
 

 
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 
 

8 - 808/31 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல:166379; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெஹாறண கமேக 
ெடான் ெடான் ெரனிசன் ேஜார்ஜ் 36/பி, வணவாசல, 
களனி, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ெஹாறண கமேக ெடான் ெடான் ெரனிசன் 
ேஜார்ஜ் 36/பி, வணவாசல, களனி; (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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/32 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல: 166938 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த கப்பிட்டல் 
மகாராஜா ஓகைனேசஷன் மிடட் இல. 146, ேடவ்சன் 

தி, ெகா ம் -02; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக் 
கான விலாசம்: தி .ேஜ.ாி. சுமண ர, த கப்பிட்டல் 
மகாராஜா ஓகைனேசஷன் மிடட் இல. 146, ேடவ்சன் 

தி, ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
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ேசைவகள்: 30 ேதயிைல; வாசைனத்திரவியங்கள், ேகாப்பி, 
ெகாக்ேகா; (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 04 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/33 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல:180440; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெபாகவந்தலாைவ டீ 
எஸ்ேடட் பிஎல்சி, இல.153, நாவல தி, நாரேஹன்பிட் , 
ெகா ம் -05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ெபாகவந்தலாைவ டீ எஸ்ேடட் 
பிஎல்சி, இல.153, நாவல தி, நாரேஹன்பிட் , ெகா ம் -05; 
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
135247, 135248, 143857, 145277 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'சிங்கிள், எஸ்ேடட், டீ, 
ெபாஹவந்தலாைவ' ஆகிய ெசாற்க க்கும் '500' எ ம் 
இலக்கத்திற்கும் 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  ன் மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/34 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

(1) சின்னம் இல: 180441; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெபாகவந்தலாைவ டீ 
எஸ்ேடட் பிஎல்சி, இல.153, நாவல தி, நாரேஹன்பிட் , 
ெகா ம் -05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ெபாகவந்தலாைவ டீ எஸ்ேடட் 
பிஎல்சி, இல.153, நாவல தி, நாரேஹன்பிட் , ெகா ம் -05; 
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

135247, 135248, 143857, 145277 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ‘ெபாஹவந்தலாைவ, த, டீ, 
லீப்ஸ்' ஆகிய ெசாற்க க்கும் '500' 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  ன் மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/35 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 180442; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெபாகவந்தலாைவ டீ 
எஸ்ேடட் பிஎல்சி, இல.153, நாவல தி, நாரேஹன்பிட் , 
ெகா ம் -05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ெபாகவந்தலாைவ டீ எஸ்ேடட் 
பிஎல்சி, இல.153, நாவல தி, நாரேஹன்பிட் ,  
ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



1627                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
135247, 135248, 143857, 145277 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ‘கிறீன், டீ' ஆகிய ெசாற் 
க க்கும் '125' எ ம் இலக்கத்திற்கும் ஏைனய விவரணச் 
ெசாற்க க்கும் 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  ன் மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/36 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல: 180443; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெபாகவந்தலாைவ டீ 
எஸ்ேடட் பிஎல்சி, இல.153, நாவல தி, நாரேஹன்பிட் , 
ெகா ம் -05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ெபாகவந்தலாைவ டீ எஸ்ேடட் 
பிஎல்சி, இல.153, நாவல தி, நாரேஹன்பிட் , ெகா ம் -05; 
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
135247, 135248, 143857, 145277 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள ‘100' 
எ ம் இலக்கத்திற்கும் விவரணச் ெசாற்க க்கும் 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  ன் மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/37 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

(1) சின்னம் இல: 180444; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெபாகவந்தலாைவ டீ 
எஸ்ேடட் பிஎல்சி, இல.153, நாவல தி, நாரேஹன்பிட் , 
ெகா ம் -05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ெபாகவந்தலாைவ டீ எஸ்ேடட் 
பிஎல்சி, இல.153, நாவல தி, நாரேஹன்பிட் , ெகா ம் -05; 
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
135247, 135248, 143857, 145277 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விவரணச் 
ெசாற்க க்கும் '500' எ ம் இலக்கத்திற்கும் தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  பச்ைச, 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  ன் மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/38 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 180445; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெபாகவந்தலாைவ டீ 
எஸ்ேடட் பிஎல்சி, இல.153, நாவல தி, நாரேஹன்பிட் , 
ெகா ம் -05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ெபாகவந்தலாைவ டீ எஸ்ேடட் 
பிஎல்சி, இல.153, நாவல தி, நாரேஹன்பிட் , ெகா ம் -05; 
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 
 
 
 



1628                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
135247, 135248, 143857, 180440, 180441, 180442, 
180443, 180444, 145277 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விவரணச் 
ெசாற்க க்கும் '500' எ ம் இலக்கத்திற்கும் தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  பச்ைச, 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  ன் மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/39 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல:181233; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):றம்மா வ ேக றிதமா அயந்த, 
இல.30பி, ேவகுணெகாட ஒ ங்ைக, கா , இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: றம்மா 
வ ேக றிதமா அயந்த, இல.30பி, ேவகுணெகாட ஒ ங்ைக, 
கா ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
30 ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ேதயிைல அைடயாளத் 
திற்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  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  நெவம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/40 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
 

(1) சின்னம் இல: 181419; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 

பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமாஹமட் ஹா  ெமாஹமட் 
ஷாராஸ் 15/01, ெபத்திேகெவல தி, எம் ேக, கலெகதர, 
கண் , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ெமாஹமட் ஹா  ெமாஹமட் ஷாராஸ் 15/01, 
ெபத்திேகெவல தி, எம் ேக, கலெகதர, கண் ;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ேதயிைல, ேகாப்பி, வாசைனத்திரவியங்கள், மா;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
168306 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

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  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/41 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல: 183435; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேபபட்  வான் 
மில்ேல எஸ்.பி.ஏ ைவயா ஏப்பிாில் 7, 20020 ெலய்ேனட்
(எம்ஐ) இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி ம் 
ெபா  ெநாத்தாாிசும் காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன 
சட்டத்தரணி ம் 365, டாம் தி, ெகா ம் -12; (6) வகுப் : 30; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 இனிப் , ப்பிள் கம், 
சுயிங் கம், ெசாக்கலட், ேகாப்பி, ெகாக்ேகா, ெமல் ம் 
இனிப் கள்; கற்கண் கள்; ெஜ கள் (இனிப் ), ெலா  
பப்கள்; ெலாஜன்ஜஸ், மின்ற்; ேபஸ்ட்ாி,சீனி, ெடாபிகள்; 

க்குேவாைறஸ்; பஸ் ல்ஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
  
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
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65586 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  நெவம்பர் மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/42 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

———————— 

 
(1) சின்னம் இல: 184569; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): தயான் ஹாிந்ர 
டயஸ், இல. 18/சி, சிறீ தர்மாராம தி, றத்மலாைன, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: (பிைறெவட்) மிடட் ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 
30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 ேகாப்பி, 
ேதயிைல, ெகாக்ேகா,சீனி, அாிசி, மரவள்ளி, சவ்வாிசி, 
ேகாப்பி பதிலீ கள், 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; (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 19 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/43 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல: 184865; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிசா ஹட் 
இன்டர்நஷனல், எல்எல்சி, 14841 என். டலஸ், டலஸ், 
ெரக்சஸ், ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப
இல.154, ெகா ம்  ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 

அல்ல  ேசைவகள்: 30 பீசா; (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 19 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/44 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 185041; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ்ெமக் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல.9 சமன் மாவத்ைத, கலவில 
வத்ைத, ேஹாமாகம, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ஸ்ெமக் (பிைறெவட்) மிடட், 
இல.9 சமன் மாவத்ைத, கலவிலவத்ைத, ேஹாமாகம;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ெடாபிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  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  நெவம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/45 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல:185239; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெறசா ெசலாணி 
டீ (பிைறெவட்) மிடட், 816, அ த் மாவத்ைத தி, 
ெகா ம் -15, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: எம். .ேசாம ர, 41, ெபான்ேசகா 

தி, லக்ஷபதிய, ெமாரட் ைவ; (6) வகுப் : 30;  
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(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 ேதயிைல மற் ம் 
வாசைனத்திரவியங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெமான்ட், ேகால்ட்' ஆகிய 
ெ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  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/46 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல:185454; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிேலான் பிறஷ் 
டீஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 62, ெகாகிலவத்ைத, 
அங்ெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: சிேலான் பிறஷ் டீஸ் (பிைறெவட்) 

மிடட், இல.62, ெகாகிலவத்ைத, அங்ெகாைட;  
(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  நெவம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 
8 - 808/47 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல: 186206; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, 
மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், த.ெப.இல.03, ைஹெலவல் தி, 
மாக்கும் ற, பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 

அல்ல  ேசைவகள்: 30 ெசாக்கலட், இனிப் கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்; 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  மஞ்சள், நீலம், ெவள்ைள, தங்கம் 
ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட .  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள 'ெசாக்ேகா' 
எ ம் ெசால் கு 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  திெசம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/48 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 186329; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): மப்ெறாக் டீஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல.400 டீன்ஸ் தி, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: தரங்கா  சில்வா (சட்டத்தரணி), இல.12, 
எபேனசர் இடம், ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 ேதயிைல;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

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  நெவம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/49 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல: 186413; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்



1631                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அக்பர் சேகாதரர்கள் 
வைரய க்கப்பட்ட நி வனம், 334, ாி.பி.ஜயா மாவத்ைத, 
ெகா ம் -10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: அக்பர் சேகாதரர்கள் வைரய க் 
கப்பட்ட நி வனம், 334, ாி.பி.ஜயா மாவத்ைத, ெகா ம் -10; 
(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 பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

101148 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 

8 - 808/50 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

(1) சின்னம் இல.: 104109: (2) ெபற்ற திகதி : 2001 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஏஷியன் 
ெபயின்ட்ஸ் (இண் யா) மிடட், நிர்மல், ஐந்தாம் மா , 
நாிமன் ெபாய்ன்ட், ம்ைப 400 021, இந்தியா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் ேகசு என்ட் நீலகண்டன், எம் என்ட் என் 
கட் டம் (5ஆவ  மா ), இல 2, ல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; 
(6) வகுப் : 2; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 

ச்சி தற் ெபா ட்கள், வானிசுகள், ெம கு சப்பட்ட 
ெபா ட்கள், (காப் க்கான வார்னிசுகள் தவிர்ந்த), உேலாக, 
சுவர் மற் ம் மரங்க க்கான நிரப்பிகள் ( ட்டீஸ்), 
உ த் ப் ேபாகாம ம் கறள் பி க்காம ம் இ ப்பதற் 
கான பா காப் ப் ெபா ட்கள், தினர்கள், வர்ண ச்சுகள், 
வர்ணம் ச ன் சப்ப பைவ மற் ம் ேவ  சில 
ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்) ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 99314 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 , 
2011 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/1 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 104653; (2) ெபற்ற திகதி : 2001 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெநாவார் ஸ் 
ஏஜி, 4002 பாெசல், சுவிஸ்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க் ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: மனித 
பாவைனக்கான ம ந்தாக்கல் தயாாிப் க்கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

ARTAMIN 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2002 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/2 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 105214; (2) ெபற்ற திகதி : 2001 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எஸ்ட்ரன் 
மிடட், 688, கா  ேறாட், இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 

அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ஈஎம்ஈஎம் 
எேசாசிேயட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல 11, ஸ்ேடஷன் 
ேறாட், பம்பலபிட் , ெகா ம்  04; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: வ  நிவாரணி மற் ம் 
காய்ச்ச க்கான ம ந்  வில்ைலகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விவரணச் 

C7 - B 81091 



1632                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இல.: 112413; (2) ெபற்ற திகதி : 2003 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பெலன்  
ேஹவேக ேலாஹித சமரவிக்ரம, 20, விஜித ேறாட், ெநதிமால, 
ெதஹிவைள, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : பெலன்  ேஹவேக ேலாஹித 
சமரவிக்ரம, 20, விஜித ேறாட், ெநதிமால, ெதஹிவைள;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: அழகு 
சிகிச்ைசக்கான ம ந்தாக்கல் மற் ம் ைக தயாிப் க் 
கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விவரணச் 
ெசாற்களின் பிரத்திேயகமான பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் அளிக்கா .  

 

இச்சின்னமான  நீலம், இளம் சிவப்  மற் ம் க ப்  
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 15 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/5 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 113060; (2) ெபற்ற திகதி : 2003 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சித்தாரா மிடட், 
102/10, ேசர் ேஜான் ெகாத்தலாவல மாவத்ைத, இரத் 
மலாைன, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : சித்தாரா மிடட், 102/10, ேசர் 
ேஜான் ெகாத்தலாவல மாவத்ைத, இரத்மலாைன;  
(6) வகுப் : 2; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
அச்சி வதற்கான ைம; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

UNI LAM 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2003 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/6 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

ெசாற்களின் மற் ம் வில்ைல உ வத்தின் பிரத்திேயகமான 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  

 

இச்சின்னமான  68523 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 87551, 87552, 87553, 87554, 87555, 87556, 
87557, 103932 மற் ம் 103933 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  சிவப்  மற் ம் பச்ைச நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2002 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/3 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 108475; (2) ெபற்ற திகதி : 2002 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடான் ஜானக 
நந்தன ேபாதரகம மற் ம் கீதா லலனி விதானேக, ஸ்ைடல் 
ஒப் பிஸ்னஸ், ெஜ.பி. ெடகேரடர்ஸ், 103, ப வ ேறாட், 
மஹரகைம, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ெடான் ஜானக நந்தன ேபாதரகம 
மற் ம் கீதா லலனி விதானேக, ஸ்ைடல் ஒப் பிஸ்னஸ், 
ெஜ.பி. ெடகேரடர்ஸ், 103, ப வ ேறாட், மஹரகைம;  
(6) வகுப் : 2; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சுவர் 

ச்சு (மக்கு); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விவரணச் 
ெசாற்களின் மற் ம் '2' எ ம் இலக்கம் 'ேக' எ ம் எ த்  
என்பனவற்றின் பிரத்திேயகமான பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் அளிக்கா . 

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2004 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 29 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/4 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 



1633                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இல.: 118588; (2) ெபற்ற திகதி : 2004 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சின்ெஜன்டா 
பார் சிேபசன்ட்ஸ் ஏஜிஎஸ்சவர்ஸ்வல்டலீ 215, 4058 
பாெசல், சுவிஸ்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் 
கிறீசி, த .ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்:  ச்சிகைள 
ெகால்வதற்கான தயாாிப் க்கள், பங்கசு ெகால் கள், 
ெச வைக ெகால் கள், கி மி நாசினிகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

AFFIRM 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2005 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 13 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/9 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 134338; (2) ெபற்ற திகதி : 2006 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): படவியா 
ெகாக்ேகா ேவர்க்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், ெகாரகாெதனிய 
ேறாட், வாரண, உ த்திாிபி ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : படவியா 
ெகாக்ேகா ேவர்க்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், ெகாரகாெதனிய 
ேறாட், வாரண, உ த்திாிபி ய; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ெகாக்ேகா ெபா , 
ெகாக்ேகா, ேகக், கு ப்பதற்கான ெசாக்கெலட்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெகாக்ேகா' எ ம் 

ெசால் ன் பிரத்திேயகமான பாவைனக்கு உாித்  எதைன 
ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/10 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

(1) சின்னம் இல.: 113794; (2) ெபற்ற திகதி : 2003 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சித்தாரா மிடட், 102/10, 
ேசர் ேஜான் ெகாத்தலாவல மாவத்ைத, இரத்மலாைன, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : சித்தாரா மிடட், 102/10, ேசர் ேஜான் 
ெகாத்தலாவல மாவத்ைத, இரத்மலாைன; (6) வகுப் : 2; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: அச்சி வதற்கான 
ைம; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

ROTO FREEZE 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ப்ாீஷ்' எ ம் ெசால் ன் 
பிரத்திேயகமான பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
அளிக்கா .  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 113782, 113784 மற் ம் 113790 ஆம் இலக்க 
வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2003 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/7 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 115296; (2) ெபற்ற திகதி: 2003 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ைனடட் பார்சல் 
ேசர்விஸ் ஒப் அெமாிக்கா இன்க், 55 கிெளன்ேலக் 
பார்க்ேவ, என்ஈ, அட்லாண்டா, ேஜார்ஜியா 30328. ஐக்கிய 
அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. 
எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: காப் தி, நிதி அ வல்கள், பண 
அ வல்கள், காணி அ வல்கள், கவராண்ைம 
ேசைவகள், வங்கியியல் ேசைவகள், காரணி ேசைவகள், 
எ த் தி ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
SYNCHRONISING THE WORLD OF COMMERCE 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 13 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/8 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 



1634                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

ஆகிய ெ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 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/12 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 141765; (2) ெபற்ற திகதி : 2007 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வர்ணகுலசூாிய 
பிேயா அ ண ஷார ெபர்னான்ேடா 'விக்ரம', ைவக்கால், 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : வர்ணகுலசூாிய பிேயா அ ண ஷார 
ெபர்னான்ேடா 'விக்ரம', ைவக்கால்; (6) வகுப் : 19;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கூைர தக  தயாாிப் ; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'உ ' எ ம் சிங்கள 
ெசால் ன் பிரத்திேயகமான பாவைனக்கு உாித்  எதைன 

ம் அளிக்கா . 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2011 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/13 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 145567: (2) ெபற்ற திகதி : 2008 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஈ.ஐ.  ெபான்ட்  நிெமாஸ் 
என்ட் கம்ெபனி, 1007 மார்கட் தி, வில்மிங்டன், 
ெட ெவயா 19898, ஐக்கிய அெமாிக்க இராச்சியம்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: தைரவிாிப் , படங்கள் மற் ம் டைவகள் 
உற்பத்தியில் பயன்ப ம் ெபா மர்கள், ெநய்த ணி 

(1) சின்னம் இல.: 140769; (2) ெபற்ற திகதி : 2007 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசன் எந்தனீஸ் 
ேகா ங்ஸ் மிடட், 752/1, ேபஸ் ைலன் ேறாட், ெகா ம்  
09, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : ெசன் எந்தனீஸ் ேகா ங்ஸ் மிடட், 
752/1, ேபஸ் ைலன் ேறாட், ெகா ம்  09; (6) வகுப் : 2;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சுவர் ச்சு (மக்கு);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'சுபர் ேகாட்' மற் ம் 
'ேவால் ட் ' ஆகிய ெசாற்களின் மற் ம் 'எஸ், எவ்' ஆகிய 
எ த் க்களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்தி 
ேயகமான பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2012 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/11 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 140874; (2) ெபற்ற திகதி : 2007 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): நலனிக 
ஒேபெயேசகர, இல 421/5, திம்பிாிகஸ்யாய ேறாட், 
ெகா ம்  05, இலங்ைக.; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள்  ேபாவ் ரஸ்ட், 
இல 421/5, திம்பிாிகஸ்யாய ேறாட், ெகா ம்  05;  
(6) வகுப் : 27; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
கம்பளங்கள், தைர விாிப் கள், பாய்கள், பாய் விாிப்  
ெபா ட்கள், ேனா ய ம் ஏலேவ ள்ள தளங்கைள 

ம் ஏைனய ெபா ட்க ம், சுவர் ெதாங்கிகள் ( டைவ 
யினால் அல்லாதைவ); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ப் ' மற் ம் ' ரஸ்ட்' 
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கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபப்சிெகா, 
இன்க். 700 என்டர்சன் ஹில் ேறாட், பர்சஸ், ஸ்ேடட் ஒப் 
நிவ் ேயார்க், ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க் ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கனிப் 
ெபா ட்கள் மற் ம் வா  பானங்கள் அத்ேதா  ேவ  
அல்கேகால் ேசர்க்கப்படாத பானங்கள், பழச்சாரங்க ம் 
பழசா க ம், சிறப் க ம் கு பானங்கைள தயாாிப்பதற் 
கான ேவ  தயாாிப் க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  52866, 52867, 63090 மற் ம் 63091 
ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 

ேபா ம் 147488, 147498, 78846, 83943, 147489, 147490 
மற் ம் 114951 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/16 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 148619; (2) ெபற்ற திகதி : 2008 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கிறேயாலா 
ெறாபர்டீஸ் இன்க் 2035, எட்ஜ் ட் எெவனி , ஈஸ்டன், 

ெபன்சில்ேவனியா 18042, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 2; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ச்சி தற் ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

யல்லாத இைழ மற் ம் ைகெதாழில்; (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 01 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/14 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 147266; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தி மதி. சுபிதா 
ெதேரசா  சில்வா, இல 16/ஏ, கஸப்பா ேறாட் (ஜாவத்ைத 
ேறாட் ற்கு ன்னால்), ெகா ம்  05, இலங்ைக; 
 (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி மதி. சுபிதா ெதேரசா  சில்வா, இல 16/ஏ, கஸப்பா 
ேறாட் (ஜாவத்ைத ேறாட் ற்கு ன்னால்), ெகா ம்  05; 
(6) வகுப் : 26; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
பின்ன ம் சித்திரத் ைதய ம், றிபண்க ம், பின்னல் 
சைட ம், ெபாத்தான்க ம், ெகா விக ம், கண்க ம் 
ஊசிக ம், ைதயல் ஊசிக ம் ெசயற்ைக க்க ம்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேஹால் ங்ஸ் (பீ டீ) 
மிடட்' ஆகிய ெ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 25 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/15 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 147499; (2) ெபற்ற திகதி : 2008 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 
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தி குகள், தி காணிகள், ெபா த் தல்கள், கம்பி வயர்கள், 
அைரவாசி க்கப்பட்ட பிளாஸ் க் ெபா ட்கள், 
பிளாஸ் க் சார்  பகுதிகள், த க்கும், ெபாதியி ம் மற் ம் 
காப்பி ம் ெபா ட்கள், ெபாதியி த க்கல்லாத 
பிளாஸ் க் தக கள் மற் ம் ேவ  சில ெபா ட்கள் மற் ம் 
ேசைவகள் (அவசிய ெமனில் ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம்  பதியப்பட்டா ம்  பதியப்ப ம் 
ேபா ம்  92504 மற் ம் 92614  ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன்  இைணந்   ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம்  நீலம், சாம்பல், ெவள்ைள 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  மாச்சு மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/19 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 153503; (2) ெபற்ற திகதி : 2009 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ் ெலாீஸ் 
கம்ெபனி ஒப் ஸ்ரீ லங்கா பீஎல்சீ இல 110, ெநாாீஸ் ெகனல் 
ேறாட், ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ஸ் ெலாீஸ் கம்ெபனி ஒப் 
ஸ்ரீ லங்கா பீஎல்சீ இல 110, ெநாாீஸ் ெகனல் ேறாட், 
ெகா ம்  10.; (6) வகுப் : 33; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ெவறிய கு பானங்கள் (பியர்கள் தவிர்ந்த);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ' ,எல்' ஆகிய ஆங்கில 
அகரவாிைச எ த் க்களின் மற் ம் 'ஸ்ெபஷல், அரக்' 
எ ம் ெசாற்கைள ன்  ெமாழியி ம் மற் ம் 'ெதன்ைன 
மரம் மற் ம் பீப்பாய்' உ வங்களின ம் மற் ம் சின்னத் 
தி ள்ள ஏைனய விவரண ெசாற்களின ம் தனியான 

இச்சின்னமான  28414 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 , 
2013 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/17 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 149995; (2) ெபற்ற திகதி : 2009 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அசஹி கெசய் 
ைபபர்ஸ் ேகாபேரஷன் 2-6 ெடாஜிமஹமா 1-ெசாம், 
கிட்டா-கு, ஒசாகா-ஷி, ஒசாகா, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ  
ேசரம், இல 216,  ேசரம் பிரேதசம், ெகா ம்  10;  
(6) வகுப் : 17; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ஒட்டக்கூ ய பிளாஸ் க் நாடாக்கள், தாள்கள், 
ெதாழிற் ைறயில் பயன்ப த்தப்ப ம் படங்கள் மற் ம் 

ல்கள், சூட் ல் உ கும் பிளாஸ் க் நாடாக்கள், தாள்கள், 
ஒட்ட பயன்ப ம் படங்கள் மற் ம் ல்கள், ஒட்டக்கூ ய 
பிளாஸ் க் நாடாக்கள், தாள்கள், ைதயல் ைறயில் 
பயன்ப த்தப்ப ம் படங்கள் மற் ம் ல்கள் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2011 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/18 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 153183: (2) ெபற்ற திகதி : 2009 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தெசன்க் ப் ஏ  
அட்ெலன்டர்பர் ஸ்ட்-120, 45143, ஈஸ்சன், ேஜர்மனி;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் ேகசு என்ட் நீலகண்டன், எம் என்ட் என் 
கட் டம் (5ஆவ  மா ), இல 2, ல் பிேளஸ், ெகா ம்  
03; (6) வகுப் : 17; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
பிளாஸ் க் தயாாிப் க்கள், அதாவ  குழாய்கள், 
பி ப் கள், ெகாக்கிகள், நகங்கள், ெகாட்ைடகள், ஊசிகள், 



1637                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 152122, 153241, 153400, 61049, 67572, 68145, 
68971, 71197, 72611, 72612, 72613, 72614. 75285, 
75615, 75955, 77282, 79843, 92062, 94448, 94486, 
97660, 104171, 111762, 111763, 111764 மற் ம் 111765 
ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  பச்ைச, மஞ்சல், கபிலம், 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  ஓகத்  மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/20 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 153732; (2) ெபற்ற திகதி : 2009 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசமெனக்ஸ் 
பீஎல்சீ, தபால் ெபட்  இல 188, 52, கா  கத்திடல் 2, 
ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ெசமெனக்ஸ் பீஎல்சீ, தபால் ெபட்  
இல 188, 52, கா  கத்திடல் 2, ெகா ம்  03.; (6) வகுப் : 1; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: குறிப்பாக 
ெவ ப்பியாக ெசயற்ப ம் மற் ம் ெசாரெசாரப்பான 
றபைர உற்பத்தி ெசய் ம் இரசாயணம்; (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  சனவாி மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/21 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 157379; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சார்லஸ் 
ைடர்ைவட் எல்எல்பீ 13 சில்வர் ேறாட், லண்டன், டப்12 7 
ஆர்ஆர், ஐக்கிய இராச்சியம்; ( 5 )  இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ஷாம் என்ட் எேசாஷி 

ேயட்ஸ், இல 179/5, அவிஸ்ஸாெவல ேறாட், மஹ த்க வ, 
அங்ெகாைட. ; (6) வகுப் : 14; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: நைகத்ெதாகுதி, ைகக காரங்கள், ஆபரணங் 
கள், மணிக்கட்  ஆபரணங்கள், க த் ப்பட் யில் 
அணி ம் ஊசிகள்; (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  சனவாி மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/22 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 161216; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சுசிேனா 
(ஜின்ஜியங்) அம்ப்ெரல்லா ெகா. மிடட், 31, ஜின்ஷான் 
ேறாட், அன்ெடாங் ைகத்ெதாழில் ங்கா, ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி வலயம், ஜின்ஜியாங் நகரம், ஜியன், சீனக் 
கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ஷாம் என்ட் எேசாஷிேயட்ஸ், இல 179/5, 
அவிஸ்ஸாெவல ேறாட், மஹ த்க வ, அங்ெகாைட;  
(6) வகுப் : 14; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: விைல 

யர்ந்த உேலாக கலைவகள், நைக ெபட் கள், 
வைளயல்கள் (ஆபரணங்கள்), க த்தணிகள் (ஆபரணங் 
கள்), ேமாதிரங்கள் (ஆபரணங்கள்), காதணிகள், க த் ப் 
பட் க்கான ஊசிகள், க காரங்கள், ைகக காரங்கள்;  
(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 
 

8 - 809/23 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 161379; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அனிடா ெசவ் 
ெபச்சு க்வா 14, ஏன் சியாங் ேறாட், 02-01, சிங்கப் ர் 
069694, சிங்கப் ர்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ஷாம் என்ட் எேசாஷிேயட்ஸ்,  



1638                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

இல 179/5, அவிஸ்ஸாெவல ேறாட், மஹ த்க வ, 
அங்ெகாைட; (6) வகுப் : 14; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: விைல யர்ந்த உேலாகங்கள், அவற்றின் 
பலைககள், அைவகளால் ஆக்கப்பட்ட அல்ல  ச்சிடப் 
பட்ட ெபா ட்கள், ஏைனய வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப் 
படாதைவ ம்: நைகக்ெதாகுதி, விைல யர்ந்த கற்கள், 
காலமானி மற் ம் மணிப்ெபா ட் க விகள்; (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 
 

8 - 809/24 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 162217; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்):  டீெசனா 
ெடக்ஸ் ல், எஸ்.ஏ (இன் ெடக்ஸ், எஸ்.ஏ) எெவனிடா  
லா ெடசியன், எ பிசிேயா இன் ெடக்ஸ், 15142 
ஆர்ெடய்ேசா, ஏ ெகா னா, ஸ்ெபயின்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ஷாம் என்ட் 
எேசாஷிேயட்ஸ், இல 179/5, அவிஸ்ஸாெவல ேறாட், 
மஹ த்க வ, அங்ெகாைட; (6) வகுப் : 14; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: விைல யர்ந்த உேலாகங்கள், 
அவற்றின் பலைககள், அைவகளால் ஆக்கப்பட்ட அல்ல  

ச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள், ஏைனய வகுப் க்களில் 
உள்ளடக்கப்படாதைவ ம்: நைகக்ெதாகுதி, விைல யர்ந்த 
கற்கள், அலங்கார ஊசிகள், காலமானி மற் ம் மணிப் 
ெபா ட் க விகள், க த் பட் க்கான ஊசிகள் மற் ம் 
ேவ  சில ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்); (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  ெபப் வாி மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/25 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 162621; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 

பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இல்-ேடாரா பில் ங் 
ெசா ஷன்ஸ் மிடட், இல 752, ேபஸ்ைலன் ேறாட், 
ெகா ம்  09, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : இல்-ேடாரா பில் ங் ெசா ஷன்ஸ் 

மிடட், இல 752, ேபஸ்ைலன் ேறாட், ெகா ம்  09;  
(6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைகத் 
ெதாழி ல், விஞ்ஞானத்தில் மற் ம் நிழற்படக் கைலயில் 
பயன்ப த்தப்ப ம், அத் டன் விவசாயத்தில், ேதாட்டக் 
கைலயில் மற் ம் வனவிய ல் பயன்ப த்தப்ப ம் 
இரசாயனப் ெபா ட்கள், பதனிடப்படாத ெசயற்ைகப் 
பிசின்கள், பதனிடப்படாத பிளாஸ்திாிகள், பசைளகள், 
அைணப் க் கலைவகள், உேலாகங்கைளக் ெகட் யாக்கும் 
மற் ம் பற்றாசு பி த்  இைணக்கும் தயாாிப் க்கள், 
உண  வைககள் ெகடா  இ த்த க்கான இரசாயன 
பதார்த்தங்கள், ெதால் பதனி ம் பதார்த்தங்கள், ைகத் 
ெதாழி ல் பயன்ப த்தப்ப ம் ஒட் ப் ெபா ட்கள்:  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 
 
இச்சின்னம் க ப் , சிவப்  நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

  
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2016 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/26 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 162639; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இல்-ேடாரா பில் ங் 
ெசா ஷன்ஸ் மிடட், இல 752, ேபஸ்ைலன் ேறாட், 
ெகா ம்  09, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : இல்-ேடாரா பில் ங் ெசா ஷன்ஸ் 

மிடட், இல 752, ேபஸ்ைலன் ேறாட், ெகா ம்  09;  
(6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ைகத்ெதாழி ல், விஞ்ஞானத்தில் மற் ம் நிழற்படக் 
கைலயில் பயன்ப த்தப்ப ம், அத் டன் விவசாயத்தில், 
ேதாட்டக் கைலயில் மற் ம் வனவிய ல் பயன்ப த்தப் 
ப ம் இரசாயனப் ெபா ட்கள், பதனிடப்படாத ெசயற்ைகப் 
பிசின்கள், பதனிடப்படாத பிளாஸ்திாிகள், பசைளகள், 
அைணப் க் கலைவகள், உேலாகங்கைளக் ெகட் யாக்கும் 
மற் ம் பற்றாசு பி த்  இைணக்கும் தயாாிப் க்கள், 



1639                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

உண  வைககள் ெகடா  இ த்த க்கான இரசாயன 
பதார்த்தங்கள், ேதால் பதனி ம் பதார்த்தங்கள், ைகத் 
ெதாழி ல் பயன்ப த்தப்ப ம் ஒட் ப் ெபா ட்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 
 
 

இச்சின்னம்  பதியப்பட்டா ம்  பதியப்ப ம்ேபா ம்  16
2637 மற் ம் 162637  ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந்   ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் க ப் , சிவப்  நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2016 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/27 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 162648; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இல்-ேடாரா 
பில் ங் ெசா ஷன்ஸ் மிடட், இல 752, ேபஸ்ைலன் 
ேறாட், ெகா ம்  09, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : இல்-ேடாரா பில் ங் 
ெசா ஷன்ஸ் மிடட், இல 752, ேபஸ்ைலன் ேறாட், 
ெகா ம்  09; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ைகத்ெதாழி ல், விஞ்ஞானத்தில் மற் ம் 
நிழற்படக் கைலயில் பயன்ப த்தப்ப ம், அத் டன் 
விவசாயத்தில், ேதாட்டக் கைலயில் மற் ம் வனவிய ல் 
பயன்ப த்தப்ப ம் இரசாயனப் ெபா ட்கள், பதனிடப் 
படாத ெசயற்ைகப் பிசின்கள், பதனிடப்படாத பிளாஸ் 
திாிகள், பசைளகள், அைணப் க் கலைவகள், உேலாகங் 
கைளக் ெகட் யாக்கும் மற் ம் பற்றாசு பி த்  
இைணக்கும் தயாாிப் க்கள், உண  வைககள் ெகடா  
இ த்த க்கான இரசாயன பதார்த்தங்கள், ெதால் பதனி ம் 
பதார்த்தங்கள், ைகத்ெதாழி ல் பயன்ப த்தப் ப ம் ஒட் ப் 
ெபா ட்கள்: (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம்  பதியப்பட்டா ம்  பதியப்ப ம்ேபா ம்  16
2637, 162637  மற் ம் 162639  ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன்  இைணந்   ெகாள் ம்.  

இச்சின்னம் க ப் , சிவப்  நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2016 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/28 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 163618; (2) ெபற்ற திகதி : 2011 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பாஸ்ப் ெச கார்ல்-
ெபாஸ்ச்-ஸ்றாஸ் 38, ட்விக்செபன் அம் ெரயின், 
ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ  ேசரம், இல 216,  ேசரம் 
பிரேதசம், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ைகத்ெதாழி ல் பயன்ப த்தப்ப ம் 
இரசாயனப் ெபா ட்கள், குறிப்பாக பிளாஸ் க் உற்பத்தி 
மற் ம் ெசயலாக்க ைகத்தாழி க்கான, ல ெபா ட்கள், 
பதப்ப த்தப்படாத பிளாஸ் க்கள் (ெபா கள், கள்கள், 
பைசகள், திரவ வ வங்களினாலான) ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
92504 மற் ம் 92614 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  ெவள்ைள, க ப் , கபிலம் மற் ம் நீல 
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 16 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/29 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 165480; (2) ெபற்ற திகதி : 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகாமி  
இன்டர்ெநஷனல் ஒ ம்பிக்  ச யவ், வி , 1007 லவ்சனி, 
சுவிஸ்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ  ேசரம், இல. 216,  

 ேசரம் பிரேதசம், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 1;  
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைகத்ெதாழி ல், 
விஞ்ஞானத்தில் மற் ம் நிழற்படக் கைலயில் பயன் 
ப த்தப்ப ம், அத் டன் விவசாயத்தில், ேதாட்டக் 
கைலயில் மற் ம் வனவிய ல் பயன்ப த்தப்ப ம் 
இரசாயனப் ெபா ட்கள், பதனிடப்படாத ெசயற்ைகப் 
பிசின்கள், பதனிடப்படாத பிளாஸ்திாிகள், பசைளகள், 
அைணப் க் கலைவகள், உேலாகங்கைளக் ெகட் யாக்கும் 
மற் ம் பற்றாசு பி த்  இைணக்கும் தயாாிப் க்கள், 
உண  வைககள் ெகடா  இ த்த க்கான இரசாயன 
பதார்த்தங்கள், ெதால் பதனி ம் பதார்த்தங்கள், ைகத் 
ெதாழி ல் பயன்ப த்தப்ப ம் ஒட் ப் ெபா ட்கள் மற் ம் 
ஏைனய சில ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
ெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (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  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/30 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 165953: (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தாய் ெசரமிக் 
கம்ெபனி மிடட், 1, சியம் சிெமன்ட் ேறாட், ெபங்சூ சப்-

ஸ்ட்ாிக், ெபங்சூ மாகாணம், ெபங்ெகாக், தாய்லாந் ;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி ச்ெசல்வம் எேசாசிேயட்ஸ், இல 116/10, ேறாஸ்மீட் 
பிரேதசம், ெகா ம்  07; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ஒட் வதற்கான மற் ம் இைணப்பதற் 
கான ெபா ட்கள் குறிப்பாக ஒட்  பைசகள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/31 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 166600; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 

ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 
கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடார்சிட் எஸ்.ஏ 

சிட்ரா கஸ்ெடெலான்-பார் டா  ெடாெரடா,  
எஸ்/என்.என், 12110 எல் அல்ெகாரா (ெகஸ்ெடெலான்), 
ஸ்ெபயின்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. 
எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ைகத்ெதாழி ல் பயன்ப த்தப்ப ம் 
இரசாயனப் ெபா ட்கள், பீங்கான் மற் ம் எனாமல் ைகத் 
ெதாழி க்கான பீங்கான் எனாமல் மற் ம் கண்ணா , 
நிறமிகள் உற்பத்திக்கான ஆக்ைச கள், மற் ம் சி  
ேகட் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பச்ைச (ெபன்ரன் 347 சீ) 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/32 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 167104; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சீஐசீ 
ேஹால் ங்ஸ் பீஎல்சீ, இல 199, ெகவ் ேறாட், ெகா ம்  02, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, 
த .ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ைகத்ெதாழி ல், விஞ்ஞானத்தில் 
மற் ம் நிழற்படக் கைலயில் பயன்ப த்தப்ப ம், அத் டன் 
விவசாயத்தில், ேதாட்டக் கைலயில் மற் ம் வனவிய ல் 
பயன்ப த்தப்ப ம் இரசாயனப் ெபா ட்கள், பதனிடப் 
படாத ெசயற்ைகப் பிசின்கள், பதனிடப்படாத பிளாஸ்திாி 
கள், பசைளகள், அைணப் க் கலைவகள், உேலாகங்கைளக் 
ெகட் யாக்கும் மற் ம் பற்றாசு பி த்  இைணக்கும் 
தயாாிப் க்கள், உண  வைககள் ெகடா  இ த்த க் 
கான இரசாயன பதார்த்தங்கள், ேதால் பதனி ம் 
பதார்த்தங்கள், ைகத்ெதாழி ல் பயன்ப த்தப்ப ம் ஒட் ப் 
ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'குெறாப்' எ ம் ெசால் ன் 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயகமானப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/33 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 168855; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ்ேடன்டர்ட் 
ெகமிகல் இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல 69, 
இரண்டாம் மா , ெச ங்ேகா ஹ ஸ், ஜனாதிபதி 
மாவத்ைத, ெகா ம்  01, இலங்ைக. ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்  எல் 
என்ட் எப்  ேசரம், இல 47, அெலக்சாந்ர பிேளஸ், 
ெகா ம்  07; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ைகத்ெதாழி ல், விஞ்ஞானத்தில் மற் ம் 
நிழற்படக் கைலயில் பயன்ப த்தப்ப ம் இரசாயனப் 
ெபா ட்கள், பதனிடப்படாத ெசயற்ைகப் பிசின்கள், 
பதனிடப்படாத பிளாஸ்திாிகள், அைணப் க் கலைவகள், 
உேலாகங்கைளக் ெகட் யாக்கும் மற் ம் பற்றாசு பி த்  
இைணக்கும் தயாாிப் க்கள், இரசாயன பதார்த்தங்கள், 
ேதால் பதனி ம் பதார்த்தங்கள், ைகத்ெதாழி ல் பயன் 
ப த்தப்ப ம் ஒட் ப் ெபா ட்கள்; (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 26 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/34 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 169919; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபான்ஸ் பீஎல்சீ, 
இல 498, கா  ேறாட், ெகா ம்  03, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
வானர்ஸ், 14ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக 
ைமயம், எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 15;  

(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சங்கீத இைசக விகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
1019719 மற் ம் 169837 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  ெவள்ைள மற் ம் நீல 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  திெசம்பர் மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/35 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 169921; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபான்ஸ் பீஎல்சீ, இல 498, 
கா  ேறாட், ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வானர்ஸ், 14ஆவ  
மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் 
ச க்கம், ெகா ம்  01.; (6) வகுப் : 17; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: இறப்பர், கட்டர்-ேபர்ச்சா, பைச, 
கன்னார், ைமக்கா மற் ம் ஏைனய வகுப் க்களில் 
உள்ளடக்கப்படாதைவ ம் இப்ெபா ட்களினால் ஆக்கப் 
பட்டைவ ம், உற்பத்தியில் பயன்ப த் வதற்கான 
வைளயத்தக்க குழாய்கள், வ வத்திலான மற் ம் ெவளிப் 
ப த்தப்பட்ட வ வத்திலான பிளாஸ்திாிப் ெபா ட்கள் 
மற் ம் ெபாதியி தல், அைடத்தல் மற் ம் உள்ளீர்த்தல் 
ெபா ட்கள், உேலாகத்தினால் ஆக்கப்பட்டைவயல்லாத 
வைளயத்தக்க குழாய்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
169839 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  



1642                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

இச்சின்னமான  ெவள்ைள மற் ம் நீல 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 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/36 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 169930; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபான்ஸ் பீஎல்சீ, 
இல 498, கா  ேறாட், ெகா ம்  03, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
வானர்ஸ், 14ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக 
ைமயம், எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01.; (6) வகுப் : 26;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: பின்ன ம் சித்திரத் 
ைதய ம், றிபண்க ம், பின்னல் சைட ம், ெபாத்தான் 
க ம், ெகா விக ம், கண்க ம் ஊசிக ம், ைதயல் 
ஊசிக ம் ெசயற்ைக க்க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
169848 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  ெவள்ைள மற் ம் நீல 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  ஓகத்  மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/37 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 169931; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபான்ஸ் பீஎல்சீ, இல 498, 
கா  ேறாட், ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 

அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வானர்ஸ், 14ஆவ  
மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் 
ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 21; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: கம்பளங்கள், தைர விாிப் கள், 
பாய்கள், பாய் விாிப்  ெபா ட்கள், ேனா ய ம் ஏலேவ 

ள்ள தளங்கைள ம் ஏைனய ெபா ட்க ம், சுவர் 
ெதாங்கிகள் ( டைவயினால் அல்லாதைவ); (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
169849 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  ெவள்ைள மற் ம் நீல 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 19 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/38 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 169968; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபான்ஸ் பீஎல்சீ, 
இல 498, கா  ேறாட், ெகா ம்  03, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
வானர்ஸ், 14ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக 
ைமயம், எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01.; (6) வகுப் : 13;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சு பைடகலங்கள், 
ெவ ம ந் கள், மற் ம் சு குண் கள், ெவ  ெபா ட் 
கள், வான ெவ கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
169835 மற் ம் 169917 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  



1643                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

இச்சின்னமான  ெவள்ைள மற் ம் நீல 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 24 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/39 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 170090; (1) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபான்ஸ் பீஎல்சீ, இல 498, 
கா  ேறாட், ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வானர்ஸ், 14ஆவ  
மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் 
ச க்கம், ெகா ம்  01.; (6) வகுப் : 26; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: பின்ன ம் சித்திரத் ைதய ம், 
றிபண்க ம், பின்னல் சைட ம், ெபாத்தான்க ம், 
ெகா விக ம், கண்க ம் ஊசிக ம், ைதயல் ஊசிக ம் 
ெசயற்ைக க்க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
169848,169930, 169981 மற் ம் 170026 ஆம் இலக்க 
வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  ெவள்ைள மற் ம் நீல 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 26 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/40 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 170091; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபான்ஸ் பீஎல்சீ, 
இல 498, கா  ேறாட், ெகா ம்  03, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

வானர்ஸ், 14ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக 
ைமயம், எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01.; (6) வகுப் : 27;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கம்பளங்கள், தைர 
விாிப் கள், பாய்கள், பாய் விாிப்  ெபா ட்கள், ேனா ய 

ம் ஏலேவ ள்ள தளங்கைள ம் ஏைனய ெபா ட்க ம், 
சுவர் ெதாங்கிகள் ( டைவயினால் அல்லாதைவ);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
169849,169931, 169982 மற் ம் 170027 ஆம் இலக்க 
வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  ெவள்ைள மற் ம் நீல 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 19 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/41 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 172284; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): லாலன் றபர் (பிைறவட்) 

மிடட், இல 18, நாவல ேறாட், ேகெகாைட, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எப் 
ேஜ என்ட் ஜீ  ேசரம், இல 216,  ேசரம் பிரேதசம், 
ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 17; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: இறப்பர், கட்டர்-ேபர்ச்சா, பைச, கன்னார், 
ைமக்கா மற் ம் ஏைனய வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப் 
படாதைவ ம் இப்ெபா ட்களினால் ஆக்கப்பட்டைவ ம், 
உற்பத்தியில் பயன்ப த் வதற்கான வைளயத்தக்க 
குழாய்கள், வ வத்திலான மற் ம் ெவளிப்ப த்தப்பட்ட 
வ வத்திலான பிளாஸ்திாிப் ெபா ட்கள் மற் ம் ெபாதி 
யி தல், அைடத்தல் மற் ம் உள்ளீர்த்தல் ெபா ட்கள், 
உேலாகத்தினால் ஆக்கப்பட்டைவயல்லாத வைளயத்தக்க 
குழாய்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 



1644                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

172282 மற் ம் 172052 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  பச்ைச, க  நீலம் மற் ம் ெமன் நீல 
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  ஓகத்  மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/42 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 172921; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இம்பீாியல் டீஸ் (பிைறவட்) 

மிடட், இல 121 ஏ, பியகம ேறாட், களனி, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
இம்பீாியல் டீஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல 121 ஏ, பியகம 
ேறாட், களனி; (6) வகுப் : 33; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ெவறிய கு பானங்கள் (பியர்கள் தவிர்ந்த);  
(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  மாச்சு மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/43 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 173301; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஒாிட் இன்ஸ் 
பயர்ட் கிாிேயஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிட்ட, 07-02 கிழக்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், ெகா ம்  01, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
எஸ்பீஏ குேளாபல் ஐபீ ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 
இல 5, ஒன்பதாம் ஒ ங்ைக, நாவல ேறாட், நாவல;  
(6) வகுப் : 26; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கூந்தல் 
ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  இளஞ்சிவப்  (றஸ்ெபாி) 18-1764 
நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

8 - 809/44 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 174141; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஷியாமன் ைதயா 
பிளாஸ் க் ெகா. மிடட், ஷியாங்ெபய் இன்டஸ்ட்ாியல் 
ஏரர், ஷியாங் அன் ஸ்ட்ாிக், ஷியாமன், ஜியன், சீனக் 
கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ஏ.பீ.எஸ். ஜய ங்க, என்ட்  ஸ்மித் பாட்னர்ஸ், 
இல 278/7/1, நான்காம் ஒ ங்ைக, கலப வாவ, இராஜகிாி.; 
(6) வகுப் : 17; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
இறப்பர், கட்டர்-ேபர்ச்சா, பைச, கன்னார், ைமக்கா மற் ம் 
ஏைனய வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாதைவ ம் இப் 
ெபா ட்களினால் ஆக்கப்பட்டைவ ம், உற்பத்தியில் பயன் 
ப த் வதற்கான வைளயத்தக்க குழாய்கள், வ வத்திலான 
மற் ம் ெவளிப்ப த்தப்பட்ட வ வத்திலான பிளாஸ்திாிப் 
ெபா ட்கள் மற் ம் ெபாதியி தல், அைடத்தல் மற் ம் 
உள்ளீர்த்தல் ெபா ட்கள், உேலாகத்தினால் ஆக்கப் 
பட்டைவயல்லாத வைளயத்தக்க குழாய்கள்; (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  ஓகத்  மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/45 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 174564; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமாஹமட் கா -
உர்-ரஹ்மான் 45 பி, ஆர்பன் ைசட், ெதஹிவைள, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ெமாஹமட் கா -உர்-ரஹ்மான் 45 பி, ஆர்பன் 
ைசட், ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 7; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: கலப்பான் (மிக்சர்), சைமயலைற இயந்திரங்கள், 



1645                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

உண  தயாாிப்பான்கள் ( ட் ெறாசசர்), அைரபான் 
(கிைரண்டர்), சா  தயாாிப்பைவ, ேமாட்டார், கமத் 
ெதாழி க்கான நீர் பம் கள், இயந்திரங்கள் மற் ம் 
இயந்திர க விகள், ேமாட்டார்கள் மற் ம் என்ஜின்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  நீலம் மற் ம் மஞ்சல் 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  ஓகத்  மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/46 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 179994; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எ கன்ஸ் 
ெசரமிக்ஸ் எல்எல்சீ, தபால் ெபட்  இல 4569, அல் 
ஜெசய்ரா அல் ஹம்றா ெமய்ன் ேறாட், றாஸ் அல் ைகமா, 
ஐக்கிய அர  இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ஷாம் என்ட் எேசாஷிேயட்ஸ், இல 
179/5, அவிஸ்ஸாெவல ேறாட், மஹ த்க வ, அங்ெகாைட; 
(6) வகுப் : 19; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கட் ட 
ெபா ட்கள் உட்பட தைரகள் மற் ம் சுவர்க க்கான 
உேலாகமல்லாத ஓ கள்; (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  ெபப் வாி மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/47 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 183727; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கட்டமன்ன கமேக 
ரன்க, இல 152/பி, ஓல்ட் அம்பதெல ேறாட், ல்ேலாியாவ 
வடக்கு, அங்ெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : கட்டமன்ன கமேக ரன்க, 
இல 152/பி, ஓல்ட் அம்பதெல ேறாட், ல்ேலாியாவ 
வடக்கு, அங்ெகாைட; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ே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  ன் மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
8 - 809/48 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 183728; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கட்டமன்ன கமேக 
ரன்க, இல 152/பி, ஓல்ட் அம்பதெல ேறாட், ல்ேலாியாவ 
வடக்கு, அங்ெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : கட்டமன்ன கமேக ரன்க, 
இல 152/பி, ஓல்ட் அம்பதெல ேறாட், ல்ேலாியாவ 
வடக்கு, அங்ெகாைட; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ே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  ன் மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/49 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 190759; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: -; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகாெமாாி ெகபேரஷன் 11-1, 
அசுமபஷி 3-ெசாம், சுமிதா-கு, ேடாக்கிேயா, ஜப்பான்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 7; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  



1646                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

ேசைவகள்: அச்சி ம் மற் ம் த்தகம் கட் ம் இயந்திரங்கள் 
மற் ம் க விகள்; (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  மாச்சு மாதம் 03 ஆந் திகதி 
 

8 - 809/50 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இலக்கம்: 84299 ; (2) ெபற்ற திகதி: 1997 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 06 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகயர் ரடக்ட்ஸ் (பிைரவட்) 

மிடட் 96, பராக்கிரம தி, ேப யெகாைட , இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
சிேலான் ெபன்சில் கம்பனி (பிைரவட்) மிடட், இல. 96 
பராக்கிரம தி, ேப யெகாைட; (6) வகுப் : 3;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 ெவளிரச் ெசய் ம் 
தயாாிப் கள், சலைவக்குப் பயன்ப த் ம் ஏைனய 
கலைவகள், ப்பரவாக்கல், மி மி ப்பாக்கல், கழிகால் 
வழித்தல் மற் ம் உேராஞ்சு தயாாிப் கள், சவர்க்காரம், 
ந மணங்கள், அத்தியவசிய எண்ெணய்கள், அழகுப த்தல் 
தயாாிப் கள், தைல  க நீர்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
  

CARE 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/1 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 87059 ; (2) ெபற்ற திகதி: 1998 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகா  பீ  ஈகல்ஸ்கூக் 7-9, 
1822 பீஎம் அல்க்மார், ெநதர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் என்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 
தனிப்பட்ட பாவைனக்கான சவர்க்காரங்கள், ந மணங்கள், 
அத்தியவசிய எண்ெணய்கள், அழகுப் பராமாிப்  மற் ம் 
உடல் பராமாிப்  தயாாிப் கள், அழகுப த்தல் தயாாிப் 

கள், தைல  பராமாிப்  தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
  

MANIFESTO 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2000 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/2 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 130734; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 02 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சினி ஸ்டார் ெபௗன்ேடசன் 
73 ேசர் ேஜம்ஸ் பீாிஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
சினி ஸ்டார் ெபௗன்ேடசன் 73 ேசர் ேஜம்ஸ் பீாிஸ் 
மாவத்ைத, ெகா ம்  02 ; (6) வகுப் : 38; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 38 ெதாடர்பாடல்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
. எம். க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2006 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/3 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 133692; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 13 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னி வர் பீஎல்சீ ேபாட் 
சன்ைலட், விரல், ேமர்சிைசட், பிாித்தானியா; (5) இலங் 
ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வா 
ளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; 
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 
பறெபா கள், ம த் வமற்ற வாய்க நீர், பல் மி ப்பாக் 
கிகள், பல் ள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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இச்சின்னத்தின் பதி  விவரணச் ெசாற்களின் பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  

 
 
 
 

இச்சின்னம் ெவள்ைள, க ம் நீலம், இளம் நீலம், 
ஒேரஞ்ச், பச்ைச, மஞ்சள், இளம் நாவல் 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 00 ஆந் திகதி 
 
8 - 810/4 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

—————————  

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 134556 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 24 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னி வர் பீஎல்சீ ேபாட் 
சன்ைலட், விரல், ேமர்சிைசட், பிாித்தானியா; (5) இலங் 
ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வா 
ளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீ ,த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; 
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 
சவர்க்காரங்கள், ப்பரவாக்கல் தயாாிப் கள், தைல  
பராமாிப்  தயாாிப் கள், தைல  சாயங்கள், தைல  
நிறச் சாயங்கள், தைல  க நீர், தைல  சு ளாக்கும் 
தயாாிப் கள், சம் , தைல  சீர்ப த் ம் தயாாிப் கள், 
தைல  விசிாிய த்தல் தயாாிப் கள், தைல  ள், 
தைல  அழகுப த்தல் ணிகள், தைல  அரக்குச் 
சாயங்கள், தைல  வ வைமப் க்கான தயாாிப் கள், 
தைல  பளிச்சிடச்ெசய் ம் தயாாிப் கள், மற் ம் ஏைனய 
ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
CLEAR VITA-ACE 

 
இச்சின்னத்தின் பதி  “கிளியர்” என்ற ெசால்ைல 

தனித்தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேய 
கமாகப் பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  

 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
72507, 129290, 130064, 131880 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 , 
2013 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
8 - 810/5 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 140319; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 24 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னி வர் பீஎல்சீ ேபாட் 
சன்ைலட், விரல், ேமர்சிைசட், பிாித்தானியா; (5) இலங் 
ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வா 
ளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; 
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 
சவர்க்காரங்கள், ந மணங்கள், அத்தியவசிய எண்ெணய்கள், 
அழகுப த்தல் தயாாிப் கள், குளியல் தயாாிப் கள், 
உட க்கான ந மணங்கள், எண்ெணய்கள், கிறீம்கள், 
ேதா க்கான க நீர்கள், சவரத் தயாாிப் கள், சவரப் 
பைசகள், சவரத்திற்கு ன்பான மற் ம் பின்னரான 
க நீர், பற்ெபா கள், ம த் வமற்ற வாய்க நீர், 
மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதி  “வயலட்” என்ற ெசால்ைல தனித் 

தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயக 
மாகப் பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  

 
 

இச்சின்னம் 8921, 25950, 29658, 26714, 43183, 92487, 
112904, 112905 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
138357, 106770, 86615, 140212, 140213, 112908, 
139410, 135972, 112906, 112907, 120743, 125914, 
125018, 138610 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 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/6 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 150107 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 31 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அக்பர் பாமசூட் கல்ஸ் 
(பிைரவட்) மிடட், 334 ாி பி ஜாயா மாவத்ைத, ெகா ம்  
10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : அக்பர் பாமசூட் கல்ஸ் (பிைரவட்) 

மிடட், 334 ாி பி ஜாயா மாவத்ைத, ெகா ம்  10;  
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 
சவர்க்காரங்கள், ந மணங்கள், அத்தியவசிய எண்ெணய்கள், 
அழகுப த்தல் தயாாிப் கள், தைல  க நீர், தைல  
பைச, ப்பரவாக்கல், மி மி ப்பாக்கல், கழிகால் வழித்தல் 

C8 - B 81091 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

மற் ம் உேராஞ்சு 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  நெவம்பர் மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/7 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 150246; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 16 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அக்பர் பாமசூட்  
கல்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 334 ாி பி ஜாயா மாவத்ைத, 
ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : அக்பர் பாமசூட் கல்ஸ் (பிைரவட்) 

மிடட், 334 ாி பி ஜாயா மாவத்ைத, ெகா ம்  10;  
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 
சவர்க்காரங்கள், ந மணங்கள், அத்தியவசிய எண்ெணய்கள், 
அழகுப த்தல் தயாாிப் கள், தைல  க நீர், தைல  
பைச, ப்பரவாக்கல், மி மி ப்பாக்கல், கழிகால் 
வழித்தல் மற் ம் உேராஞ்சு தயாாிப் கள், குளியல் நீர், 
தனிப்பட்ட பாவைனக்கான ந மணங்கள், குளியல் 
தயாாிப் கள் க நீர், சம் , தைல க்கான சாயங்கள், 
சவரத் தயாாிப் கள், மயிர்நீக்கும் தயாாிப் கள், ர்வாைட 
நீக்கும் தயாாிப் கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
150107 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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/8 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 151613; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 31 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கல்ெதர்மா எஸ் ஏ சுகர்ஸ்ட்ரஸ் 
8, சீஎச் 6330 சாம், சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் 
பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணிகள், பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள், 
ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் சின்ன சட்டத்தரணிகள், 
365 ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 3;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 அழகுப த்தல் 
தயாாிப் கள், தைல  க நீர், சம் ; (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  ஓகத்  மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/9 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 152241; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 16 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கிம்ேப  கிலாக் 
ேவல்ட்ைவட் இன்க் (விஸ்ெகான்சின் மாநில சட்டங்களின் 
கீழ் இயங்கும் ஒ  கூட் த்தாபனம்) நீனாஹ், விஸ்ெகான்சின், 
54956 ஐக்கிய அெமாிக்கா, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ஷ்பிக எஸ் 
ப சிங்ஹ (சட்டத்தரணி/ கவர்) 13 ஆவ  மா , கிழக்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், ெகா ம்  1;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 

ப்பரேவற்பாட்  ைடப்பங்கள், சால்ைவகள், மட்ைடகள், 
கீழ் உள்ளாைட ைலனர், ெடம்ெபான்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 10992, 100010 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  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/10 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 155906; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 26 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடக்ட்ெரானிக் இன்டஸ்ாிஸ் 
ேகா. மிடட், 24/எப் சீ டப்ளி  கட் டம், 388 காசல் பீக் 

தி, ாிசுஎன் வான் நிவ் ெடாிடாீஸ், ெஹாங்ெகாங்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

ேகசு என்ட் நீலகந்தன் (சட்டத்தரணிகள், பிரசித்த 
ெநாத்தாாிசுகள்) எம் என்ட் என் கட் டம் (5ஆவ  மா ), 
இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 11;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 11 பிளஷ் விளக்குகள்; 
(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 
 

8 - 810/11 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 161659 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 16 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: 16/09/2010 ஈ ;(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எயர்பஸ் எஸ் ஏ 
எஸ் 1, ர ன்ட் ெபாய்ன்ட் ம ாிஸ், ெபெலான்ட், 31707 
பிலக்ெனக் சிெடக்ஸ், பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் 
என்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 28;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 28 விைளயாட் க் 
க ம் விைளயாட் ப் ெபா ள்க ம், ஜிம்நாஸ்திக் மற் ம் 
ஏைனய வகுப்பில் உள்ளடங்காத விைளயாட் ப் ெபா ள்கள், 
ஸ்ேகல் ெமா ல் வாகனங்க ம் அவற் க்கான பாகங்க ம், 
குறிப்பாக விமானங்கள், வான ர்திகள், விைளயாட்  
வாகனங்கள், பரசூட்கள், விைளயா ம் அட்ைடகள், இைணப் ச் 
ெசய் ம் விைளயாட் ப் ெபா ள்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 

 
  
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
161647 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 , 
2013 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/12 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 162814; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 10 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): உெடர்கு எஸ் ஏ அெவனிடா 

 லா ெடக்சன், எ பிசிெயா, இன் ெடக்ஸ், 15142 
ஆைடக்ேசா (எ ெகா னா) ஸ்ெபயின்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வர்னர்ஸ் இன்ட 
ெனசனல் கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 14ஆவ  
மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் 
ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல், விலங்கு ம த் வத் 
தயாாிப் கள், ம த் வ ேநாக்கங்க க்கான ப்பரவாக்கல் 
தயாாிப் கள், ம த் வப் பாவைனக்கான உண க் 
கட் ப்பாட்  கலைவகள், குழந்ைதக க்கான உண கள், 
பிளாஸ்திாிகள், கட்  ணிகள், பற்தைடப் ெபா ள்கள் 
பல்ெம கு, ெதாற் த் தைடப் ெபா ள்கள் மற் ம் ஏைனய 
ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப் 
பிைனப் பார்க்கலாம்) ; (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 17 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/13 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 163238; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 07 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வட்ஸ்அப் இன்க் 3561 
ேஹாம்ஸ்ட்ட் தி, 416 சன்டா கிலாரா, சீஏ 95051 -5161, 
ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 38;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 38 ெதாைலத் 
ெதாடர் கள் ேசைவகள் - ெதாைலத் ெதாடர்  வைலயைமப் 

களி டான தர  பாிவர்த்தைன மற் ம் ெபறல் 
ேசைவகள், ஒ , தர , ஒளி, உள்ளடக்கங்களின் இலத்திர 
னியல் பாிவர்த்தைன, கணினி மற் ம் ெதாைலத்ெதடர் கள் 
வைலைமப் களி டான படங்கைள ெபற் க் ெகாள்ளல், 
உடன் ெசய்தி ேசைவகள், ெசல் ட ெதாைலேபசி ெதாடர் 
பாடல் ேசைவகள் ; (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 16 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/14 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
  



1650                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 165705; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 23 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எல்ஜிாி 9295 
ேராடாைடப் தி, ெரேனா, விவாடா 89521 –  8986, 

ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் 
கிறீ , த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 28;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 28 நாணயக் 
குற்றிகைள ெச த்தி விைளயா ம் சாதனம், விைளயாட்  
சாதனங்கள், வகுப்  28இல் உள்ளடங்கும் ேபாக்கர் 
சாதனங்கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி  “ஐ, ஜி, ாி” எ த் க்கைள தனித் 
தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயகமாகப் 
பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
8 - 810/15 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 

   
(1) சின்னம் இலக்கம்: 165711 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 23 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எல்ஜிாி 9295 
ேராடாைடப் தி, ெரேனா, விவாடா 89521 –  8986 , 

ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 28;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 28 நாணயக் 
குற்றிகைள ெச த்தி விைளயா ம் சாதனம், விைளயாட்  
சாதனங்கள், வகுப்  28இல் உள்ளடங்கும் ேபாக்கர் 
சாதனங்கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
  

இச்சின்னத்தின் பதி  “ஐ, ஜி, ாி” எ த் க்கைள தனித் 
தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயக 
மாகப் பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
165705 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 , 
2013 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/16 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 166053; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 12 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கிம்ேப  கிலாக் 
ேவல்ட்ைவட் இன்க் (விஸ்ெகான்சின் மாநில சட்டங்களின் 
கீழ் இயங்கும் ஒ  கூட் த்தாபனம்) நீனாஹ், 
விஸ்ெகான்சின், 54956 ஐக்கிய அெமாிக்கா, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

ஷ்பிக எஸ் ப சிங்ஹ (சட்டத்தரணி/ கவர்), 13 ஆவ  
மா , கிழக்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், ெகா ம்  1; 
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 
ெபண்க க்கான ைகத் ைடப்பங்கள், கீழ் உள்ளாைட 
ைலனர், ெடம்ேபான் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 100992, 100010 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
152241 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 07 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/17 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இலக்கம்: 166198 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 19 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): லீச்மன் என்ட் 
கம்பனி (பிைரவட்) மிடட் 61, ஜனாதிபதி மாவத்ைத, 
ெகா ம்  01, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : லீச்மன் என்ட் கம்பனி (பிைரவட்) 

மிடட் 61, ஜனாதிபதி மாவத்ைத, ெகா ம்  01;  
(6) வகுப் : 28; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 28 
விைளயாட் க்க ம் விைளயாட் ப் ெபா ள்க ம், 



1651                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

ஜிம்நாஸ்திக், ஏைனய வகுப்பில் உள்ளடங்காத விைள 
யாட் ப் ெபா ள்கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் மஞ்சள், பச்ைச, நீலம், 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  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/18 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 167246 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 29 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடஸ்ேகா 
ஸ்ேடார்ஸ் மிடட், ெடஸ்ேகா ஹ ஸ், ெடலமாேர தி, 
ெசஸ்ஹன்ட் ேஹடேபாட்ெசயர் ஈஎன்8 9எஸ்எல், 
பிாித்தானியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 

ப்பின், அ : ேகசு என்ட் நீலகந்தன், எம் என்ட் என் 
கட் டம் (5ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; 
(6) வகுப் : 28; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 28 
விைளயாட் க ம் விைளயாட் ப் ெபா ள்க ம், விைளயாட்  
அட்ைடகள், ஜிம்நாஸ்திக், விைளயாட் ப் ெபா ள்கள், 
கிறிஸ்மஸ் மர அலங்காரங்கள், சி வர்க க்கான விைளயாட்  
ைசக்கில்கள், சிறிய விைளயாட் ப் ெபா ள்கள், ெபாம்ைமகள், 
கிறிஸ்மஸ் மரங்க க்கான ெசயற்ைக பனித் ளிகள், 
ெசயற்ைக கிறிஸ்மஸ் மரங்கள் மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
  

இச்சின்னத்தின் பதி  “எப்” மற் ம் &”  எ த் க்கைள 
தனித்தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயக 
மாகப் பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஏப்ரல் மாதம் 03 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/19 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 169888; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஏ ஜி ேதாம்ப்சன் 
ெராப்ைரடாி மிடட், 218, ெசஸ்டரவில்ல தி, 
ராப்பின் விஐசீ 3189, அ ஸ்ேர யா; (5) இலங்ைகயில் 

அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 
யஸ் என்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  

(6) வகுப் : 28; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 28 
விைளயாட் கள், விைளயாட் ப் ெபா ள்கள், சிறிய 
விைளயாட் ப் ெபா ள்கள், விைளயாட் க்கான பயிற்சிப் 
ெபா ள்கள் உள்ளிட்ட விைளயாட்  சாதனங்கள், கிாிகட் 
மற் ம் ெஹாகி விைளயாட் க டன் ெதாடர்பான 
விைளயாட் ப் ெபா ள்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதி  “சுபர்” என்ற ெசால்ைல தனித் 

தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயக 
மாகப் பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 
8 - 810/20 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 169970 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 27 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபான்ஸ் பீஎல்சீ இல. 498, 
கா  தி, ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வர்னர்ஸ் இன்ட 
ெனசனல் கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 14ஆவ  
மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் 
ச க்கம், ெகா ம்  01 ; (6) வகுப் : 15 ; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 15 இைசக் க விகள் ; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
101719, 169837 மற் ம் 169919 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
 
 



1652                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

இச்சின்னம் க ப் , நீலம், ெ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  மாச்சு மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/21 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 170026 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 27 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபான்ஸ் பீஎல்சீ, இல. 498, 
கா  தி, ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வர்னர்ஸ் இன்ட 
ெனசனல் கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 14ஆவ  
மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் 
ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 26; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 26 பின்ன ம் சித்திரத் ைதய ம், 
றிபண்கள், பின்னல் சைட, ெபாத்தான்கள், ெகா விகள், 
கண்கள், ஊசிகள், ைதயல் ஊசிகள், ெசயற்ைகப் க்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
169848, 169930, 169981 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
 
 

இச்சின்னம் ெவள்ைள, நீல 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 26 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/22 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 170077; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 28 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபான்ஸ் பீஎல்சீ, இல. 498, 
கா  தி, ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வர்னர்ஸ் இன்டெனசனல் 
கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 14 ஆவ  மா ,  
ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் ச க்கம், 

ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 13; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 13 சு பைடக்கலங்கள், ெவ  ம ந் கள், சு 
குண் கள், ெவ ெபா ள்கள், வானெவ கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
169835, 169917, 169968 மற் ம் 170013 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் ெவள்ைள, நீல 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 24 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/23 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 170079 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 28 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபான்ஸ் பீஎல்சீ, இல. 498, 
கா  தி, ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வர்னர்ஸ் இன்ட 
ெனசனல் கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 14ஆவ  
மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் 
ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 15; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 15 இைசக் க விகள் ; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
101719, 169837, 169919, 169970, 170015 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் ெவள்ைள, நீல 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 28 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/24 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
 



1653                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 170081 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 28 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபான்ஸ் பீஎல்சீ இல. 498 
கா  தி, ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வர்னர்ஸ் இன்ட 
ெனசனல் கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 14ஆவ  
மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் 
ச க்கம், ெகா ம்  01 ; (6) வகுப் : 17 ; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 17 இறப்பர், கற் ேபர்ச்சா, பைச, 
எஸ்ெபஸ்ேடா,ைமக்கா, ஏைனய வகுப்பில் உள்ளடங்காத 
இவற்றிலான ெபா ள்கள், உற்பத்திக்கு பயன்ப த்தப்ப ம் 
வைளயத்தக்க பிளாஸ்திக், ெபாதியிடல், பற் தைட, 
காப்பிடல் ெபா ள்கள் , உேலாகமல்லாத ெநழிகுழாய்கள் ; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
169839, 169921, 169972, 170017 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

 
இச்சின்னம் ெவள்ைள, நீல 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 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/25 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 177866 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 06 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): காஸ்ட்ேரால் 
மிடட் ேவக்பீல்ட் ஹ ஸ், ைபபர்ஸ் ேவய், ஸ்வின்ெடன், 

வில்ெசயர் எஸ் என்3 1 ஆர் ஈ, ஐக்கிய இராச்சியம்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எப் 
ேஜ என்ட் ஜீ டீ ேசரம், 216 டீ ேசரம் பிேளஸ், ெகா ம்  10; 
(6) வகுப் : 4 ; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 4 
ேமாட்டார் ைசக்கில் உரய்  நீக்கிகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 91708 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/26 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 178409; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 26 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகாமர்ஷல் 
ேபங்க் ஒப் சிேலான் பீஎல்சீ ெகாமர்ஷல் ஹ ஸ், 21 
பிாிஸ்டல் தி, ெகா ம்  01, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெகாமர்ஷல் ேபங்க் 
ஒப் சிேலான் பீஎல்சீ ெகாமர்ஷல் ஹ ஸ், 21 பிாிஸ்டல் 

தி, ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 36 காப் தி, நிதி விவகாரம், பண விவகாரம்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 60720, 96270 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
96286, 159317, 96278 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதி  விவரணச் ெசாற்களின் 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/27 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 179402; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 02 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: 85/755, 258 16/10/2012 எஸ்;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
ெசாந்தக்காரர்): கிர ட் ாிஸ்க் ெமானிடர் ெகாம், இன்க் 
சுயிட் ஏ 704 எக்ஸக வ் பீஎல் , ெவ  ெகாேடஜ், 
நிவ்ேயார்க் 10989, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் 
என்ட் கிறீ ,த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 36;  



1654                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 வியாபாரங்கள் 
ெதாடர்பான நிதி தகவல்கைள வழங்கல் - வணிக கடன் 
அறிக்ைக, நிதிக் கூற் கள் மற் ம் நிகழ்நிைலப்ப த்தல், 
கடன் மதிப்ெபண்கள், கடன் ஆபத்  தரப்ப த்தல், கடன் 
எல்ைல தகவல்கள், பா காப்  ேகாப்  தகவல்கள் மற் ம் 
கடன் பகுப்பாய் கள் ; (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 22 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/28 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 179911 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 24 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஹிேனா ஜிேடாசா 
க சிகி ைகசா, ஹிேனா ேமாட்டர்ஸ் மிடட் என்ற 
ெபயாில் இயங்குகின்ற . 1-1 ஹிேனாைட 3 –  ேசாம், 
ஹிேனா சி, ேடாக்கிேயா, யப்பான்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் என்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 4; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 4 
என்ஜின் எண்ெணய்கள், கியர் எண்ெணய்கள், வாகனங் 
க க்கான ெகா ப்ெபண்ெணய்கள் ; (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 25 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/29 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 181841 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 16 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஏசியன் ேஹாட்டல்ஸ் என்ட் 

ரபட்டீஸ் மிடட், இல. 77 கா  தி, ெகா ம்  03, 

இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ :  எஸ் சீ ெபேரரா ஏ ஏ எல் ேஜான் கீல்ஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் பீஎல்சீ, சட்ட பிாி , 130 கிலன்னி தி, 
ெகா ம்  02 ; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 36 அைசயா ெசாத்  விவகாரங்கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
130636 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

 
இச்சின்னம் க ம் ப ப்  நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 
8 - 810/30 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 181977 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 19 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குெரௗன் ெமல்ேபான் 

மிடட், 3 ஆவ  மா , குெரௗன் ேகா ரம், 08 ைவட் 
ேமன் தி, ச த்ேபங்க் ஐசீ 3006, அ ஸ்ேர யா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
எப் ேஜ என்ட் ஜ ீடீ ேசரம், 216 டீ ேசரம் பிேளஸ், ெகா ம்  10; 
(6) வகுப் : 36 ; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 
ெதாடர்மா கள் வாடைக, ெதாடர்மா   காைம, 
அைசயாச் ெசாத்  குத்தைக, அைசயாச் ெசாத்  காைம, 
கைல கண்காட்சிகள், விைளயாட் , இைச, கலாசார 
மற் ம் ெபா ெபாக்கு நிகழ்ச்சிகள் மற் ம் ேபாட் கள் 
உள்ளிட்ட களிப் ட்டல் ேசைவக க்கான அ சரைண; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
172440, 172445, 172455, 172736, 172433, 172733, 
176728, 176720, 172429 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 



1655                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

இச்சின்னத்தின் பதி  “ெகா ம் ” (சிங்களம், தமிழில்) 
ெசால்ைல தனித்தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் 
பிரத்திேயகமாகப் பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/31 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 182458 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 08 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெராக்ேலன்ட் ஸ் லாீஸ் 
(பிைரவட்) மிடட், 160/24, கிாிமன்டல மாவத்ைத, 
ெகா ம்  5, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எம் என் எஸ் (எைசன்மன்ட்ஸ்) 
பிைரவட் மிடட், 50/2, ேசர் ேஜம்ஸ் பீாிஸ் மாவத்ைத, 
ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 36 காப் தி ம் நிதி விவகாரங்கள், பண 
விவகாரங்கள், அைசயா ெசாத்  விவகாரங்கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
144507 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி  “எஸ்ட்” என்ற பதம் மற் ம் 
“1,9,2,4” இலக்கங்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் அளிக்கா .  

 
 
 

இச்சின்னம் க ப் , ெவள்ைள நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/32 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 182978 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 02 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவாடர் ெரன்ட் 
ரபட்டீஸ் (பிைரவட்) மிடட், இல. 117, ேசர் சித்தம்பலம் 

ஏ கா னர் மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங் 
ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ :  எஸ் சீ 
ெபேரரா (சட்டத்தரணி) சட்டப் பிாி  ேஜான் கீல்ஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் பீஎல்சீ இல. 130, கிலன்ைன தி, 
ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 36 காப் தி, நிதி விவகாரங்கள், பண 
விவகாரங்கள், அைசயா ெசாத்  விவகாரங்கள், அைசயாச் 
ெசாத்  கவர் ேசைவகள், கட் ட சங்க ேசைவகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி  “ ரபட்டீஸ்” ெசால் ன் பிரத் 
திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிகாக . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/33 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 182979; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 02 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவாடர் ெரன்ட் 
ரபட்டீஸ் (பிைரவட்) மிடட், இல. 117, ேசர் சித்தம்பலம் 

ஏ கா னர் மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங் 
ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ :  எஸ் சீ 
ெபேரரா (சட்டத்தரணி) சட்டப் பிாி  ேஜான் கீல்ஸ் ேஹால் 

ங்ஸ் பீஎல்சீ இல. 130, கிலன்ைன தி, ெகா ம்  02;  
(6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 
காப் தி, நிதி விவகாரங்கள், பண விவகாரங்கள், அைசயா 
ெசாத்  விவகாரங்கள், அைசயாச் ெசாத்  கவர் ேசைவகள், 
கட் ட சங்க ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
182978 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதி  “இன்டகிேரடட், ாிேஸாட்” ஆகிய 
ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
அளிக்கா . 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/34 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
  



1656                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 183675; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 30 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமாஹமட் ரவ்ப் 
அ  சப்ாி, ெமாஹமட் ரவ்ப் யாஸீர் அரபாத், இல. 131 
கிாிங்கெதனிய, மாவனல்ைல, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எம்  ேசாம ர, 
சட்டத்தரணி, 41 ெபான்ேசகா தி, லக்சபதிய, ெமாறட் ைவ; 
(6) வகுப் : 34 ; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 34 
பீ , சு ட் , ைகயிைல, ைகப்பவர்க க்கான ெபா ள்கள், 
தீப்ெபட் கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதி  “பீ , ஸ்ெபஷல்” ஆகிய 

ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
அளிக்கா .  

 

 
 
 

இச்சின்னம் சிவப் , மஞ்சள், நீலம், பச்ைச நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம்.  

 
இச்சின்னம் 84956 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் 

டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
183674 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 31 ஆந் திகதி 
 
8 - 810/35 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 183680 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 30 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எம் ஆர் கிவ் 
ேஹால் ங்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 454/18, பியசா ட் 
கா ன்ஸ், கண் , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எம் ஆர் கிவ் ேஹால் ங்ஸ் 
(பிைரவட்) மிடட், 454/18, பியசா ட் கா ன்ஸ், கண் ; 
(6) வகுப் :36 ; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 

அைசயா ெசாத்  விவகாரங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி  “எம், ஆர், கிவ்” எ த் க்கள், 
“ேஹால் ங்” என்ற ெசால்ைல தனித்தனியாக ம் சின்னத் 
திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயாகமாகப் பாவிக்க உாித்  
எதைன ம் அளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் க ப் , ெ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  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/36 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 184001; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ெறாபர் மாதம் 15 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேஜான்ஸ் லங் 
லாஸல்ல ஐபீ இன்க் 2711 ெசன்டர்வில்ல தி, சுயிட் 400 
வில்மிங்டன், ெடலவேர 19808, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
நிதி ேகசு என்ட் எேசாசிேயட்ஸ், இல. 28 (2 ஆவ  
மா ) டப்ளி  ஏ  ராமநாயக மாவத்ைத, ெகா ம்  00200 ; 
(6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 அைசயாச் 
ெசாத்  ேசைவகள், அைசயாச் ெசாத்  காைம, வதிவிட 
மற் ம் வணிக ெசாத்  வடைகக்கு விடல், நிதியியல், 
மதிப்பீட் , தரகர் மற் ம் குத்தைக ேசைவகள், அைசயாச் 
ெசாத்தில் தலீ  ெதாடர்பில் ஆேலாசைன மற் ம் 

காைம, அைசயாச் ெசாத்  தலீ கள் மற் ம் ஏைனய 
ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி  “ேஜ, எல்” எ த் க்கைள தனித் 
தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயகமாகப் 
பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/37 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 



1657                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 184005 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ெறாபர் மாதம் 15 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேஜான்ஸ் லங் 
லாஸல்ல ஐபீ இன்க் 2711 ெசன்டர்வில்ல தி, சுயிட் 400 
வில்மிங்டன், ெடலவேர 19808, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
நிதி ேகசு என்ட் எேசாசிேயட்ஸ், இல. 28 (2 ஆவ  
மா ) டப்ளி  ஏ  ராமநாயக மாவத்ைத, ெகா ம்  00200 ; 
(6) வகுப் : 36 ; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 
அைசயாச் ெசாத்  ேசைவகள், அைசயாச் ெசாத்  

காைம, வதிவிட மற் ம் வணிக ெசாத்  வடைகக்கு 
விடல், நிதியியல், மதிப்பீட் , தரகர் மற் ம் குத்தைக 
ேசைவகள், அைசயாச் ெசாத்தில் தலீ  ெதாடர்பில் 
ஆேலாசைன மற் ம் காைம, அைசயாச் ெசாத்  

தலீ கள் மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்);  
(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 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/38 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 184009 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ெறாபர் மாதம் 15 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேஜான்ஸ் லங் 
லாஸல்ல ஐபீ இன்க் 2711 ெசன்டர்வில்ல தி, சுயிட் 400 
வில்மிங்டன், ெடலவேர 19808, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
நிதி ேகசு என்ட் எேசாசிேயட்ஸ், இல. 28 (2 ஆவ  
மா ) டப்ளி  ஏ  ராமநாயக மாவத்ைத, ெகா ம்  00200 ; 
(6) வகுப் : 36 ; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 
அைசயாச் ெசாத்  ேசைவகள், அைசயாச் ெசாத்  

காைம, வதிவிட மற் ம் வணிக ெசாத்  வடைகக்கு 
விடல், நிதியியல், மதிப்பீட் , தரகர் மற் ம் குத்தைக 
ேசைவகள், அைசயாச் ெசாத்தில் தலீ  ெதாடர்பில் 
ஆேலாசைன மற் ம் காைம, அைசயாச் ெசாத்  

தலீ கள் மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
  

இச்சின்னம் 184005 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் 
டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
184001 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதி  “ேஜ, எல்” எ த் க்கைள தனித் 
தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயகமாகப் 
பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/39 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 184057 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 15 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): திஸ்ஸ மணிலால் 
அேபவிக்ரம 388/4 அர ய கா ன்ஸ், நாவல தி, 
ராஜகிாிய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : திஸ்ஸ மணிலால் அேபவிக்ரம 
388/4, அர ய கா ன்ஸ், நாவல தி, ராஜகிாிய;  
(6) வகுப் : 36; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 
காப் தி, நிதி விவகாரங்கள், பண விவகாரங்கள், 
அைசயா ெசாத்  விவகாரங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் க ப்  நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/40 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 184059 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 15 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): திஸ்ஸ மணிலால் 
அேபவிக்ரம 388/4, அர ய கா ன்ஸ், நாவல தி, 
ராஜகிாிய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : திஸ்ஸ மணிலால் அேபவிக்ரம 
388/4 அர ய கா ன்ஸ், நாவல தி, ராஜகிாிய;  
(6) வகுப் : 36 ; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 
காப் தி, நிதி விவகாரங்கள், பண விவகாரங்கள், 
அைசயா ெசாத்  விவகாரங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 



1658                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
184057, 184058 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
 
 

இச்சின்னம் சிவப் , மஞ்சள், நீலம், பச்ைச, ஒேரஞ்ச், 
க ப்  நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/41 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 184154 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 21 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மிலனியம் ஐ ாி 
ெசாப்ட்ெவயர் (பிைரவட்) மிடட் இல. 01 மிலனியம் தி, 
மாலேப, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 36;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 காப் தி, நிதி 
விவகாரங்கள், பண விவகாரங்கள், அைசயாச் ெசாத்  
விவகாரங்கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
184145, 184135, 184149, 184148 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
 

இச்சின்னத்தின் பதி  “மிெலனியம்” என்ற ெசால் ன் 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/42 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 184781 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 12 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எப்சீசீ வர்தன 
ேபங்க் மிடட், இல. 73 டப்ளி  ஏ ஆர் ரமநாயக மாவத்ைத, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 36;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 காப் தி, நிதி 

விவகாரங்கள், பண விவகாரங்கள், அைசயாச் ெசாத்  
விவகாரங்கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
159751, 159752, 130586, 184769, 184770, 184771, 
184772, 184775, 184776, 184777, 184779, 184780 ஆம் 
இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதி  “வர்தன” என்ற ெசால்ைல ம்ெமாழி 
களி ம், ஏைனய விவரணச் ெசாற்கைள ம் தனித்தனியாக 

ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயகமாகப் 
பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/43 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 185044 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 22 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): த பிாி ஷ் 
ைனடட் ரவிெடன்ட் எேசாசிேயசன் மிடட், பா 

ஹ ஸ், 15 –  19 ம்ஸ்ெபாி ேவய், லண்டன் டப்ளி சீ1 
ஏ 2பீஎ, பிாித்தானியா ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 36;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 நிதி மற் ம் 
காப் தி ேசைவகள், காப் தி மதிப்பீட்  ேசைவகள், 
காப் தி தரகு ேசைவகள், நிதி காைம ேசைவகள், 
ஓய் திய ேசைவகள், தலீட்  ேசைவகள், பங்காளர் 
பரஸ்பர நிதியேசைவகள், ேமற்குறிப்பிட்ட அைனத் க்கு 
மான ஆேலாசைன மற் ம் தகவல் ேசைவகள்; (8) சின்னத் 
தின் 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 20 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/44 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 



1659                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 185085 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 25 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவாடர் ெரன்ட் 
ரபட்டீஸ் (பிைரவட்) மிடட், இல. 117, ேசர் சித்தம்பலம் 

ஏ கா னர் மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ :  
எஸ் சீ ெபேரரா (சட்டத்தரணி) சட்டப் பிாி  ேஜான் கீல்ஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் பீஎல்சீ இல. 117, ேசர் சித்தம்பலம் ஏ 
கா னர் மாவத்ைத, ெகா ம்  2; (6) வகுப் : 36;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 காப் தி, நிதி 
விவகாரங்கள், பண விவகாரங்கள், அைசயா ெசாத்  
விவகாரங்கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
  
 
 
 

இச்சின்னம் 182978 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் 
டன் இைணந்  ெகாள்வ டன் இச்சின்னம் பதியப் 

பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 182979 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதி  “ெரசிடன்சீஸ்” என்ற ெசால்ைல 
தனித்தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயக 
மாகப் பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/45 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 185086 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 25 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவாடர் ெரன்ட் 
ரபட்டீஸ் (பிைரவட்) மிடட், இல. 117, ேசர் சித்தம்பலம் 

ஏ கா னர் மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ :  
எஸ் சீ ெபேரரா (சட்டத்தரணி) சட்டப் பிாி  ேஜான் கீல்ஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் பீஎல்சீ இல. 117, ேசர் சித்தம்பலம் ஏ 
கா னர் மாவத்ைத, ெகா ம்  2; (6) வகுப் : 36;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 காப் தி, நிதி 
விவகாரங்கள், பண விவகாரங்கள், அைசயா ெசாத்  
விவகாரங்கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
182978,185085,182979 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதி  “ விங்” என்ற ெசால்ைல தனித் 
தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயகமாகப் 
பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
8 - 810/46 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 185087 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 25 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவாடர் ெரன்ட் 
ரபட்டீஸ் (பிைரவட்) மிடட், இல. 117, ேசர் சித்தம்பலம் 

ஏ கா னர் மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ :  
எஸ் சீ ெபேரரா (சட்டத்தரணி) சட்டப் பிாி  ேஜான் கீல்ஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் பீஎல்சீ இல. 117, ேசர் சித்தம்பலம் ஏ 
கா னர் மாவத்ைத, ெகா ம்  2; (6) வகுப் : 36;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 36 காப் தி, நிதி 
விவகாரங்கள், பண விவகாரங்கள், அைசயா ெசாத்  
விவகாரங்கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி  “எபாட்மன்ட்ஸ்” என்ற ெசால்ைல 
தனித்தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயக 
மாகப் பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  

 
 

இச்சின்னம் 182978, 185086, 185085 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
182979 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
8 - 810/47 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 185088 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 25 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 
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கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவாடர் ெரன்ட் 
ரபட்டீஸ் (பிைரவட்) மிடட், இல. 117, ேசர் சித்தம்பலம் 

ஏ கா னர் மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ :  
எஸ் சீ ெபேரரா (சட்டத்தரணி) சட்டப் பிாி  ேஜான் கீல்ஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் பீஎல்சீ இல 117, ேசர் சித்தம்பலம் ஏ கா னர் 
மாவத்ைத, ெகா ம்  2; (6) வகுப் : 36 ; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 36 காப் தி, நிதி விவகாரங்கள், பண 
விவகாரங்கள், அைசயா ெசாத்  விவகாரங்கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
185085, 182978, 185086, 185087, 182979 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/48 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 185881 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 07 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ச்ஸ் ெபட்ேரா ப் எஸ்ஈ 
பிைரெஸன்ைகமர் ஸ்ட்ரஸ் 17, 68169 மன்ைஹம், 
ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ டீ ேசரம், 216 டீ ேசரம் 
பிேளஸ், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 4; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 4 ைகத்ெதாழில் எண்ெணய்கள், 
ெகா ப்ெபண்ெணய்கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
185880 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 

8 - 810/49 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
—————————  

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 186146 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 21 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப் பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேடவிட் பீாிஸ் 
ேமாட்டர் கம்பனி மிடட், இல. 75 ைஹட்பார்க் ேகானர், 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேடவிட் பீாிஸ் ேமாட்டர் கம்பனி 

மிடட், இல. 75 ைஹட்பார்க் ேகானர், ெகா ம்  02; (6) 
வகுப் : 4; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 4 உராய்  
நீக்கிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி  “ேமாட்டர், கம்பனி, மிடட்” 
ஆகிய ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
8 - 810/50 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
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ஆக்க உாிைமகள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் 
 

2003 ஆம் ஆண் ன் 36 ஆம் இலக்க லைமச் ெசாத் ச் சட்டம் 
(பிாி  79 (2)ஆ) 

 
இவ்வறிவித்தல் ெவளியிடப்பட்  ன்  (3) மாதங்கள் கடந்ததன் பின்னர் கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விண்ணப்பதாரர் 
க க்கு ேபடன்ட் அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட ம் என்பதைன ெபா மக்க க்கு இத்தால் அறியத்தரப்ப  
கின்ற . 
 

(1) விண்ணப்ப இல.: 15964; (2) விண்ணப்பதாரர்: எதிாிசிங்ஹ காமினி  (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: ெகா ப்பமிலத் 
    விேஜசிங்ஹ;  திைன மிகச்சிறப்பாக கட் ப்ப வதற் 
      கான திய ம ந் ப் ெபா ள்கள். 
 
(1) விண்ணப்ப இல.: 17369; (2) விண்ணப்பதாரர்: நிஷ்ஷங்க ேக   (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: ைகப்பதைன 
    ெராஹான் பசில் நிஷ்ஷங்க;  த ப்பதற்கான வாய் விசிாிய த்தல்  
      ம த் வ / ைக தயாாிப் கள். 
 
(1) விண்ணப்ப இல.: 17501; (2) விண்ணப்பதாரர்: தயா ரன்ஜித்  (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: கடல் அ த்தள 
    ேசனாநாயக;  ேமைட ேதாண்டப்பட்  மின் உற்பத்தி 
      ெசய் ம் ைறைம.    
 
(1) விண்ணப்ப இல.: 17502; (2) விண்ணப்பதாரர்:  (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: சூழல் பாதிப் றாத  
    ஆர்  என் விேஜசிங்ஹ;  வைகயில், குைறந்த ெசலவில் மீன் ேதால் 
      தயாாிப்பதற்கான ெசயன் ைற.   
 
(1) விண்ணப்ப இல.: 17649; (2) விண்ணப்பதாரர்: ேபராசிாியர் அேசாக (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: இளம் றப்பர்  
    கெவல, ேபராசிாியர் தர்மதிலக மந் ல  தாவரங்களின் கிைளகைள ண் வதற் 
    ெகலனியங்ெகாட, ேபராசிாியர் ெடான்  கான, இலகுவாக பயன்ப த்தத்தக்க 
    பத்மபிாிய சாந்த அத்தநாயக மற் ம்  விைனத்திறன் மிக்க ஒ  திய ைறைம; 
    தி  ெகா வக்கு பண்டாவக ஆரச்சிேக 
    க ணாேசகர; 
 
(1) விண்ணப்ப இல.: 17724; (2) விண்ணப்பதாரர்: டாக்டர் ரங்கிக (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: களிமண்ணினால் 
    உேமஷ் ஹல்வ ர;  தயாாிக்கப்பட்ட நிலத்திற்கான கற்கள். 
 
(1) விண்ணப்ப இல.: 17854; (2) விண்ணப்பதாரர்: நிலன் ச ரங்க (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: மாதவிடாயின்  
    ெலாகுெஹட் ேக;  ேபா  பயன்ப த்தத்தக்க ஆேராக்கிய 
      ாீதியிலான ேகாப்ைப அைமப்பிலான 
      தயாாிப் . 
 
(1) விண்ணப்ப இல.: 17985; (2) விண்ணப்பதாரர்: லங்காேதகாீ  (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: தன்னியக்க,   
    தியன்ேசலாேக ைவ சகான்   நகர்த்தத்தக்க ெமானிட்டர். 
    ஜனிதபிாிய பண்டார; 
 
(1) விண்ணப்ப இல.: 18013; (2) விண்ணப்பதாரர்: அன்ஜேலா (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: மண் சாிவிைன  
    ெரமிஜியஸ் ெபர்னான்ேடா;  த ப்பதற்கான ைறைம. 
 
(1) விண்ணப்ப இல.: 18141; (2) விண்ணப்பதாரர்:  (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: க வா கட்ைடக் 
    திவங்க ம ந்த ெபேரரா;  காியிலான எாிெபா ள் ெதாகுதியிைன 
      உ வாக்கும் ெசயன் ைற, குறிப்பாக 
      க வா ண் க டன் அவற்ைற ட் வ 
      தற்கான அைனத்  வைகயான ெந ப்  
      ட் வதற்கான ெபா ள்கள் உள்ளிட்ட 
      ெதாகுதி டன்.  
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(1) விண்ணப்ப இல.: 18159; (2) விண்ணப்பதாரர்: கு ப்  தியன் (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: ேதங்காய் உமி  
    ேசலாேக சமரசிங்ஹ பண்டார;  கைள அகற் வதற்கான சாதனம். 
 
(1) விண்ணப்ப இல.: 18295; (2) விண்ணப்பதாரர்: ேசனாநாயக (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: நாசிக் குழி மற் ம் 
    தியன்ேசலாேக ரத்னசிாி பண்டார;  எ ம்பின் உட்பைழகளில் அதிர்ைவக் 
      குைறப்பதற்கும் அதிகாித்த ைநட்ாிக் ஒக் 
      ைசட் ைன உ வாக்குவதற்கும், சுவாச 
      ேநாய்கைள குைறப்பதற்குமான சாதனம். 
 
(1) விண்ணப்ப இல.: 18487; (2) விண்ணப்பதாரர்: பஹல ப ல் தியன் (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: தாவர ேஹாேமான் 
    ேசலாேக ேராஹன் திேனஷ் ஜினதாச;  கைள ண் வதன் லம் வல்லபட்ட 
      மரத்தில் அகர் ட் உற்பத்தியிைன 
      அதிகாித்தல். 
 
(1) விண்ணப்ப இல.: 18676; (2) விண்ணப்பதாரர்:  (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: வா க்ைகயாளர் 
    ரத்னகுமார் நவரத்னம்;  க க்கு ர இ ந் ம் ேசைவயிைன 
      வழங்கத்தக்க அவதார் ைறைம. 
 
(1) விண்ணப்ப இல.: 18677; (2) விண்ணப்பதாரர்: ெஹட் யாரச்சி (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: இயற்ைகயாக நீர் 
    கங்கானங்ேக சமன் பிரசாத் எரன்ந்த;  சுத்திகாிப்பிற்கான ஒ ங்குக டான 
      கிண  நி மாணிக்கும் ைற. 
 
(1) விண்ணப்ப இல.: 18761; (2) விண்ணப்பதாரர்:  (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: தாவரங்கள்  
    ரங்கிக உேமஷ் ஹல்வ ர;  வளர்க்கத்தக்க கூைர தட்  ைறைம. 
 
(1) விண்ணப்ப இல.: 18762; (2) விண்ணப்பதாரர்: ரங்கிக உேமஷ் (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: சுயமாக நின்  
    ஹல்வ ர என்ட் பாதிமா ாிஸ்னா  பாரத்ைத சுமக்கத்தக்க களிமண்  
    அ ஸ்;  ெகாங்ாீட் சுவர் ைறைம. 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2016 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 05 ஆந் திகதி 
 

8 - 812 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
 
 

ெதாழிலக வ வ அைமப் க்கள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் 
 

2003 ஆம் ஆண் ன் 36 ஆம் இலக்க லைமச் ெசாத் ச் சட்டம் 
(பிாி  40 (9)) 

 
கீழ்வ ம் விடயங்கைள உள்ளடக்கிய ைகத்ெதாழில் வ வைமப் க்கள் பதி க்காக விண்ணப்பிக்கப்பட் ள்ளன. 
இவ்வறிவித்தல் ெவளியிடப்பட்  இரண்  (2) மாத காலப்பகுதிக்குள் ைறயான ஆட்ேசபைனகள் எ ம் 
கிைடக்கப்ெபறாதவிடத்  உாிய ைகத்ெதாழில் வ வைமப் கள் பதி ெசய்யப்ப ம்.  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 10454; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 28/12/2012; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 14 - 03.  தயாாிப் : ஸ்டர் என்டனா பவர்   
   திசாநாயக தியன்ேசலாேக     ஸப்ைல ஹவ்சிங்; 
  அந்தனி சிங்ேகா;     
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 10654; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 02/08/2013; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 06 - 08.  தயாாிப் : ஆைடகைள ெதாங்க  
   ைமெநட்  ( ேக) மிடட்;     ைவப்பதற்கான ெதாங்கிகள்; 
 



1663                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 10853; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20/02/2014; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 9 - 3.  தயாாிப் : ேதயிைல இைலயிைனப்  
   ஊவா ஹல்ெபவத்ேத      பயன்ப த்தி ைகயினால் தயாாிக்கப்பட்ட 
  எஸ்ேடட்ஸ் (பிைரவட்) மிடட்;    ேதயிைல ைப; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 10941; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16/06/2014; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: பிரமிட்  (5) வகுப் : 09 - 01.  தயாாிப் : ேபாத்தல்; 
   சங்காவி என்ட் திவங் சங்காவி, 
  பங்காளர்கள், 2ேகாப் என்ற 
  ெபயாில் இயங்குகின்ற ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11051; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 25/09/2014; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ேஹரத் (5) வகுப் : 23 - 01.  தயாாிப் : களிமண்ணிலான நீர்  
  தியன்ேசலாேக நவரத்ன;    வ கட் ம் சாதனம்;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11167; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20/02/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: அமல் ஸமீர (5) வகுப் : 11 - 05.  தயாாிப் : -;    
  ம ஸங்க அரன்தார; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11194; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 07/04/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: எஸ்ேலான் (5) வகுப் : 09 - 01.  தயாாிப் : சீெமந்  கைரப்பான்  
  லங்கா பிைரவட் மிடட்;    ேபாத்தல்கள்;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11212; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 24/04/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  (5) வகுப் : 06 - 04.  தயாாிப் : ஆைடகள் ெதாங்க ைவப்பதற் 
  ல்ேலாியாவேக ல த்     கான சட்டங்கள்;  
  ர ந்திர குலதிலக ேசனாரத்ன; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11222; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 06/05/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:   (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : குழந்ைதக்கான பிைணப்  
  சபத்ரா ராம ர்த்தி;    ேகாட டனான அச்சிடப்பட்ட  
      சப்பாத் ;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11242; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 28/05/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  (5) வகுப் : 9 - 7.  தயாாிப் : ேபாத்தல் கள்;  
  எச்எஸ்ஐஎல் மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11275; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01/06/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  (5) வகுப் : 9 - 7.  தயாாிப் : ேபாத்தல் கள்;  
  எச்எஸ்ஐஎல் மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11284; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/06/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  (5) வகுப் : 04 - 01.  தயாாிப் : ஸ்கு வ் வைகயான ைகயினால்  
  ேராைமன் ேலய    அகற்றக்கூ ய ஈக்கில் விளக்குமா  
  ெபர்னான்ேடா;    (வைக 02);  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11315; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 13/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: மல்வத்த (5) வகுப் : 11 - 02.  தயாாிப் : ெபாிய உண  தட் க்கான 
  ேசனக ராஜபக் ஷ;    வ வைமப் ;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11316; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 13/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: மல்வத்த (5) வகுப் : 11 - 02.  தயாாிப் : ெபாிய உண  தட் க்கான 
  ேசனக ராஜபக் ஷ;    வ வைமப் ;   
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11317; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 13/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: மல்வத்த (5) வகுப் : 11 - 02.  தயாாிப் : ெபாிய உண  தட் க்கான 
  ேசனக ராஜபக் ஷ;    வ வைமப் ;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11318; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 13/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: மல்வத்த (5) வகுப் : 11 - 02.  தயாாிப் : ெபாிய உண  தட் க்கான 
  ேசனக ராஜபக் ஷ;    வ வைமப் ;   
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11319; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 13/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: மல்வத்த (5) வகுப் : 11 - 02.  தயாாிப் : ெபாிய உண  தட் க்கான 
  ெகதர ேசனக ராஜபக் ஷ;    வ வைமப் ;   
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11320; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 13/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: மல்வத்த (5) வகுப் : 11 - 02.  தயாாிப் : ெபாிய உண  தட் க்கான 
  ெகதர ேசனக ராஜபக் ஷ;    வ வைமப் ;   
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11321; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 13/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: மல்வத்த (5) வகுப் : 11 - 02.  தயாாிப் : ெபாிய உண  தட் க்கான 
  ெகதர ேசனக ராஜபக் ஷ;    வ வைமப் ;   
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11322; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 13/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: மல்வத்த (5) வகுப் : 11 - 02.  தயாாிப் : கண்ணா  கு ைவக்கான 
  ெகதர ேசனக ராஜபக் ஷ;    வ வைமப் ;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11326; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 17/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  சம்சன் (5) வகுப் : - 0.  தயாாிப் : சில்லைற விற்பைன நிைலயங் 
  என்ட் சன்ஸ் (பிைரவட்)    க க்கான ெபயர் பலைக;  
  மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11327; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 17/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  சம்சன் (5) வகுப் : 20 - 03.  தயாாிப் : நடமா ம் பிரச்சார   
  என்ட் சன்ஸ் (பிைரவட்)    வாகனத்திற்கான ெதாகுதி;  
  மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11329; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 22/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  சம்சன் (5) வகுப் : 25 - 03.  தயாாிப் : விற்பைனக் காட்சியைற 
  என்ட் சன்ஸ் (பிைரவட்)    மாதிாி; 
  மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11332; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 29/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: விகி ய (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல மற் ம் அ    
  டீ எஸ்ேடட் (பிைரவட்)    ேபான்ற தயாாிப் க க்கான  
  மிடட்;    ெபாதியிடல்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11333; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 29/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: விகி ய (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல மற் ம் அ    
  டீ எஸ்ேடட் (பிைரவட்)    ேபான்ற தயாாிப் க க்கான  
  மிடட்;    ெபாதியிடல்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11334; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 29/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: விகி ய (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல மற் ம் அ    
  டீ எஸ்ேடட் (பிைரவட்)    ேபான்ற தயாாிப் க க்கான  
  மிடட்;    ெபாதியிடல்; 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11335; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 29/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: விகி ய (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல மற் ம் அ    
  டீ எஸ்ேடட் (பிைரவட்)    ேபான்ற தயாாிப் க க்கான  
  மிடட்;    ெபாதியிடல்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11336; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 29/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: விகி ய (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல மற் ம் அ    
  டீ எஸ்ேடட் (பிைரவட்)    ேபான்ற தயாாிப் க க்கான  
  மிடட்;    ெபாதியிடல்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11337 (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 29/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: விகி ய (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல மற் ம் அ    
  டீ எஸ்ேடட் (பிைரவட்)    ேபான்ற தயாாிப் க க்கான  
  மிடட்;    ெபாதியிடல்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11338; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 29/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: விகி ய (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல மற் ம் அ    
  டீ எஸ்ேடட் (பிைரவட்)    ேபான்ற தயாாிப் க க்கான  
  மிடட்;    ெபாதியிடல்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11339; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 29/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: விகி ய (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல மற் ம் அ    
  டீ எஸ்ேடட் (பிைரவட்)    ேபான்ற தயாாிப் க க்கான  
  மிடட்;    ெபாதியிடல்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11340; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 29/07/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: விகி ய (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல மற் ம் அ    
  டீ எஸ்ேடட் (பிைரவட்)    ேபான்ற தயாாிப் க க்கான  
  மிடட்;    ெபாதியிடல்; 

 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11352; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05/08/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  சம்சன் (5) வகுப் : 20 - 03.  தயாாிப் : ெபயர் பலைகக்கான   
  என்ட் சன்ஸ் (பிைரவட்)    வ வைமப் ; 
  மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11353; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05/08/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  சம்சன் (5) வகுப் : 20 - 03.  தயாாிப் : ெபயர் பலைகக்கான   
  என்ட் சன்ஸ் (பிைரவட்)    வ வைமப் ; 
  மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11390; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 11/08/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ரசிக (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைலக்கான தகரப்ேபணி 
  பிாியங்க விக்ரமநாயக;    வ வைமப் ; 

 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11391; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 11/08/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ரசிக (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைலக்கான ெபாதியிடல் 
  பிாியங்க விக்ரமநாயக;    வ வைமப் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11393; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 11/08/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ரசிக (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல ெபாதியி வதற்கான 
  பிாியங்க விக்ரமநாயக;    பக்கற் ; 



1666                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11394; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 11/08/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ரசிக (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல ெபாதியி வதற்கான 
  பிாியங்க விக்ரமநாயக;    வ வைமப் ; 

 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11428; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20/08/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: மா க (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : கணித வர்க்க லத்திற்கான 
  ஆரச்சிேக அஜித் பிேரமகுமார;    சாதனம்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11477; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ெஹாண்டா (5) வகுப் : 12 - 11.  தயாாிப் : ேமாட்டார் ைசக்கில்;  
  ேமாட்டர் ெகா. மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11470; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 04/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: என்  (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ந மணக் குச்சி ெபட் க்கான 
  இன்ெசன்ஸ் ரடக்ட்ஸ்    வ வைமப் ;    
  (பிைரவட்) மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11471; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 04/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: என்  (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ந மணக் குச்சி ெபட் க்கான 
  இன்ெசன்ஸ் ரடக்ட்ஸ்    வ வைமப் ;    
  (பிைரவட்) மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11472; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 04/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: என்  (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ந மணக் குச்சி ெபட் க்கான 
  இன்ெசன்ஸ் ரடக்ட்ஸ்    வ வைமப் ;    
  (பிைரவட்) மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11473; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 04/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: என்  (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ந மணக் குச்சி ெபட் க்கான 
  இன்ெசன்ஸ் ரடக்ட்ஸ்    வ வைமப் ;    
  (பிைரவட்) மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11474; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 04/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: என்  (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ந மணக் குச்சி ெபட் க்கான 
  இன்ெசன்ஸ் ரடக்ட்ஸ்    வ வைமப் ;    
  (பிைரவட்) மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11475; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 04/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: என்  (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ந மணக் குச்சி ெபட் க்கான 
  இன்ெசன்ஸ் ரடக்ட்ஸ்    வ வைமப் ;    
  (பிைரவட்) மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11476; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 04/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: என்  (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ந மணக் குச்சி ெபட் க்கான 
  இன்ெசன்ஸ் ரடக்ட்ஸ்    வ வைமப் ;    
  (பிைரவட்) மிடட்; 

 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11477; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 04/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: என்  (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ந மணக் குச்சி ெபட் க்கான 
  இன்ெசன்ஸ் ரடக்ட்ஸ்    வ வைமப் ;    
  (பிைரவட்) மிடட்; 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11478; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 04/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: என்  (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ந மணக் குச்சி ெபட் க்கான 
  இன்ெசன்ஸ் ரடக்ட்ஸ்    வ வைமப் ;    
  (பிைரவட்) மிடட்; 

 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11479; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 04/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: என்  (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ந மணக் குச்சி ெபட் க்கான 
  இன்ெசன்ஸ் ரடக்ட்ஸ்    வ வைமப் ;    
  (பிைரவட்) மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11494; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 22/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  சம்ஸன் (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : சப்பாத்திற்கான ஒ   
  என்ட் சன்ஸ் (பிைரவட்)    வ வைமப் ;    
  மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11495; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 22/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  சம்ஸன் (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : சப்பாத்திற்கான ஒ   
  என்ட் சன்ஸ் (பிைரவட்)    வ வைமப் ;    
  மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11496; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 22/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  சம்ஸன் (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : சப்பாத்திற்கான ஒ   
  என்ட் சன்ஸ் (பிைரவட்)    வ வைமப் ;    
  மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11497; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 22/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  சம்ஸன் (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : சப்பாத்திற்கான ஒ   
  என்ட் சன்ஸ் (பிைரவட்)    வ வைமப் ;    
  மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11498; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 22/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  சம்ஸன் (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : சப்பாத்திற்கான ஒ   
  என்ட் சன்ஸ் (பிைரவட்)    வ வைமப் ;    
  மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11499; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 22/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  சம்ஸன் (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : சப்பாத்திற்கான ஒ   
  என்ட் சன்ஸ் (பிைரவட்)    வ வைமப் ;    
  மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11507; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 07/10/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: பிாீமிய (5) வகுப் : 9 - 3.  தயாாிப் : ேபாத்த ல் ஒட்டக்கூ ய  
  ட் ெகயர் (பிைரவட்);    விவரத் ண் ;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11508; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 07/10/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: பிாீமிய (5) வகுப் : 9 - 3.  தயாாிப் : ேபாத்த ல் ஒட்டக்கூ ய  
  ட் ெகயர் (பிைரவட்);    விவரத் ண் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11512; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 29/10/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: கம்லத் (5) வகுப் : 4 - 1  தயாாிப் : பிளாஸ்திக்கிலான   
  எதிாிசிங்ஹ ஆரச்சிலாேக    விளக்குமா ;  
  உஜித் இந்ரலால் க ணாரத்ன; 



1668                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.26 
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.08.26 

இலங்ைக அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களத்தில் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற  

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11525; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 24/11/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  (5) வகுப் : 14 - 4.  தயாாிப் : ஸ்மாட் ஏாிஎம் (தன்னியக்க  
  அஜித் இந்திக ல்ல;    பணப்பாிமாற்ற சாதனம்); 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11578; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 11/01/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: பியாஜிேயா (5) வகுப் : 12 - 11.  தயாாிப் : ேமாட்டார் ஸ்கூட்டர் ; 
  என்ட் சீ எஸ் பீ ஏ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11579; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 11/01/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: பியாஜிேயா (5) வகுப் : 12 - 11.  தயாாிப் : ேமாட்டார் ஸ்கூட்டர் ; 
  என்ட் சீ எஸ் பீ ஏ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11591; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 29/01/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேசட் க்கான ெபட்    
  ேஜ ாி ெடக்ஸ்ைடல்ஸ்     வ வைமப் ;    
  (பிைரவட்) மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11592; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01/02/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  (5) வகுப் : 26 - 04.  தயாாிப் : ெம குவர்த்தி அைமப்பிலான  
   ேஜ ைவ தகநாயக;     எல்ஈ  விளக்கு;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11596; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/02/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : நீ ம் ேபனா;    
  சிேலான் ெபன்சில் கம்பனி      
  (பிைரவட்) மிடட்; 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2016 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

8 - 646 - 26.08.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1982. 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


