
I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
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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, நெவம்பர் மாதம் 25 ஆந் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம  பிரசுாிக்கப்படேவண் ய அறிவித்தல்கள் 2016, நெவம்பர் மாதம் 11 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” 

 கங்கானி யனேக, 
 அரசாங்க அ த்தகர் (பதில்). 

அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களம், 
ெகா ம்  8, 
2016 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 

இவ்வர்த்தமானிைய www.documents.gov.lk எ ம் இைணயத்தளத்தி ந்  பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
 

2193 

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 1992 - 2016 ෙන වැ බර් මස 04 වැ  කුරාදා  - 2016.11.04  
1992 ஆம் இலக்கம் - 2016 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 04 ஆந் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம  

    ලංකා   ජාතා ක   සමාජවා   ජනරජෙ   ගැස  ප ය  

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

 பக்கம் பக்கம் 
 
வியாபார உாிைம அைடயாள விளம்பரங்கள் 2194 ஆக்க உாிைமகள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் - 
வியாபார உாிைம அைடயாள அறிவித்தல்கள் 2270 ெதாழிலக வ வ அைமப் கள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் 2271 
  நானாவித அறிவித்தல்கள்  - 

 

கவனிக்க.–  (i) வடேமல் மாகாண ஹ் தய ேநாய் நிவாரண சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம், 2016, ைல மாதம் 22 ஆந் 
திகதிய இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி II இற்கு குைறநிரப்பியாக ெவளியிடப்ப கிற . 

 

  (ii) ெசமட்ட சரண சஹண ேசவா மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம், 2016, ைல மாதம் 08 ஆந் திகதிய இலங்ைகச் 
சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி II இற்கு குைறநிரப்பியாக ெவளியிடப்ப கிற . 

 

  (iii) ேஹண்ட்   ஸ்டான்ட் ப ண்ேடஷன் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம், 2016, ைல மாதம் 08 ஆந் திகதிய இலங்ைகச் 
சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி II இற்கு குைறநிரப்பியாக ெவளியிடப்ப கிற . 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

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.: 129246; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எஸ். ஒ வர் 
பர்ன்ட் பிெரயர் ஜீஎம்பீஎச் அன்ட கம்பனி ேகஜீ, ஒஸ்ட்ாிங், 
டீ –  97228பீ, ெராெடன்ெடாப், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

ேகசு என்ட் நீலகந்தன், எம் அன்ட் என் கட் டம்  
(5 ஆவ  மா ), இல. 02, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03;  
(6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 
உேலாகம், பிளாஸ் க் லம் தயாாிக்கப்பட்ட கண்ணா  
கள், சட்டகங்கள், க ப் க் கண்ணா கள்; கட் ல 
அம்சங்கள்; (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 
 

11 - 328/1 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 139779; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 

(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சுெசன் இன்டர்ெநஷனல் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 105/1/2 எல்வி கல 
மாவத்ைத, ெகா ம்  08, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : சுெசன் இன்டர் 
ெநஷனல் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 105/1/2 எல்வி  
கல மாவத்ைத, ெகா ம்  08; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ேலபிளில் காணப்ப ம் 
விவரண அம்சங்களின் 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 05 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/2 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

   

(1) சின்னம் இல.: 140413; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): நிவி யா ேகாபேரஷன் 2701 
சன் ேதாமஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ேவ, சன்டா கிளரா, 
க ேபார்னியா 95050, ஐக்கிய அெமாிக்கா, . எஸ். ஏ;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; 
(6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 
விஞ்ஞான, கடற் ைற, நில அளைவயிடல், நிழற்படஞ்சார் 
இயக்கப்பட, கட் ல, நிைறயி தல், அளைவயி தல், 
ைசைக காட் தல், ெசவ்ைவ பார்த்தல் (ேமற்பார்ைவ), 
உயிர்காத்தல், கற்பித்தல் உபகரணங்க ம், க விக ம், 
மின்சாரத்ைத ஆளியிடல், மாற் தல், ேசர்த்தல், ஒ ங்கு 
ப த்தல் அல்ல  கட் ப்ப த்தல் உபகரணங்க ம் க வி 
க ம்; மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்) (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
 

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

 

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

11 - 328/3 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 140438; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மகிடா ேகாபேரசன், 3-11-8 
சுமிெயாசி-ெகா, அஞ்ெசா, அய்சி 446-8502, யப்பான்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 9 ெபட்டாிகள், சார்ஜர்கள் மற் ம் அவற் க் 
கான பாகங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் சிவப் , க ப்  ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப் 
ப ம். 

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

 

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

11 - 328/4 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 140790; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடர்க், எஸ். ஏ 
அவனிடா  லா பி டசியன், எ பிசிெயா இன் ெடக்ஸ், 
15142 ஆர்ெடக்சிெயா (ஏ ெகா னா), ஸ்ெபய்ன்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 9 விஞ்ஞான, கடற் ைற, நில அளைவயிடல், 
நிழற்படஞ்சார், இயக்கப்பட, கட் ல, நிைறயி தல், 
அளைவயி தல், ைசைக காட் தல், ெசவ்ைவ பார்த்தல் 
(ேமற்பார்ைவ), உயிர்காத்தல், கற்பித்தல் உபகரணங்க ம், 
க விக ம்; மின்சாரத்ைத ஆளியிடல், மாற் தல், 
ேசர்த்தல், ஒ ங்குப த்தல் அல்ல  கட் ப்ப த்தல் உபகர 
ணங்க ம் க விக ம்; மற் ம் சில 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/5 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 142416; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; ( 4 )  விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஈ. டப்ள் . 
இன்ெபார்ேமசன் சிஸ்டம்ஸ் மிட்ெடட். இல. 252, கா  

தி, ெமத ஸ்ட் மத்திய கட் டம், ெகா ம்  03, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ெகா- ேசர்வ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 29, டீல் 
பிேளஸ் ஏ, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 9 கணினிகள்; (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 
 

11 - 328/6 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

C5 - B 81114 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இல.: 142674; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கிளிப்சால் 
அ ஸ்திேர யா பிைறெவட் மிட்ெடட் 2 ெசாலன்ட் 
ேசர்கிட், ேநார்ெவஸ்ட் பிசினஸ் பார்க், பால்கம் ஹில்ஸ், 
சிட்னி, என்எஸ்டப்ள்  2153, அ ஸ்திேர யா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 9 மின் ஆளிகள்; ெதாைலக் கட் ப்பாட்  
ஆளிகள்; மின்குைதழிகள்; ெச கிகள்; ஏற்பிகள்; மின்காப்  
இைழகள், மின்காப்  இைழ இைணப் கள்; மின் 
இைணப்பிகள்; அகச்சிவப்  ஆளிகள்; ெபட்டாிகள், 
ெபட்டாி சார்ஜர்கள்; ஒளி உமிழப்ப ம் ைடேயா  

ஸ்பிேளகள், மின் விளம்பரப் பலைககள், ஒ ைய அல்ல  
உ வங்கைள பதிதல், ெச த் தல் அல்ல  மீள 
அைமத்தல் என்பவற் க்கான உபகரணங்கள்; ஒ ப்ெபட்  
கள்; மின் ேகபிள்கள்; (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 
 
11 - 328/7 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 143039; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்:-307 52729 8/03 2007 ஆம் ஆண்  ஓகத்  
மாதம் 10 ஆந் திகதி டீஈ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமான்ட்பிளங்க்- 
சிம்ப்ெளா ஜீஎம்பீஎச் ெஹல்கு ன்ட்ெவக் 100, டீ-22525 
ஹம்பர்க், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 3;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 சவர்க்காரங்கள், 
வாசைனப் ெபா ட்கள், அத்தியாவசிய எண்ெணய்கள், 
உடல் மற் ம் அழகுப் பராமாிப் த் தயாாிப் கள்,  
நீர்மங்கள், பற்பைசகள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 

 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ெஹாம்ெம” எ ம் 

ெசால் ன் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்தி 
ேயகப் 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 26 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/8 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 143081; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஜிட்சு மிட்ெடட் 1-1 
கமிெகாடனக 4- ெகாெம, நகஹர – கு, கவசாகி-சி, கனகவ 
211-8588, யப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 9;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 கணினிகள் மற் ம் 
கணினி ெமன்ெபா ள்; கணினி சர்வர்கள்; தர  ேசமிப்  
வன்ெபா ள்; கணினி வன்ெபா ள்; கணினி சாதானங்கள்; 
ெதாைலத்ெதாடர்  உபகரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ெமாைபல்” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/9 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 143133; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குேளாேகட்- பால்ம் ஒ வ் 
கம்பனி 300, பார்க் எவனி , நிவ்ேயார்க், நிவ்ேயார்க் 
10022, . எஸ். ஏ.; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 3;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 பற்பைசகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
49131, 77780, 95197, 114834, 114836 மற் ம் 77789, 
95196, 95198, 112617, 112618, 114835, 114853, 114837 
ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , விவரணச் ெசாற்களின் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் ெவள்ைள, மஞ்சள், சிவப் , நீலம், க 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  மாச்சு மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/10 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 143134; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குேளாேகட்- பால்ம் ஒ வ் 
கம்பனி 300, பார்க் எவனி , நிவ்ேயார்க், நிவ்ேயார்க் 
10022, . எஸ். ஏ.; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 3;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 பற்பைசகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
49131, 77780, 95197, 114834, 114836 மற் ம் 77789, 
95196, 95198, 112617, 112618, 114835, 114853, 114837, 
143133 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  விவரணச் ெசாற்களின் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 
இச்சின்னம் ெவள்ைள, மஞ்சள், சிவப் , நீலம், க 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  மாச்சு மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 
11 - 328/11 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
 

(1) சின்னம் இல.: 143261; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்:- 4520070004464, 2007 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் 
மாதம் 10 ஆந் திகதி, ேகஆர்; (4) விண்ணப்பதாாியின் 
ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எல்ஜீ 
ேகாபேரசன் 20, ெயாய்ெடா-ெடாங், ெயாங்டங்ெபா-கு 
சிேயால், ெகாாியக் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் ேகசு 
அன்ட் நீலகந்தன், எம் என்ட் என் கட் டம் (5 ஆவ  மா ), 
இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 9;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 காட்சிப்ப த் 
த க்கான ஆப் கல் படம்; ஒளிக் கட் ப்பாட்டாளர்க க் 
கான ஆப் கல் படம்; எஸ்பீ ( னிவர்சல் சீாியல் பஸ்) 
இயக்கி; வன் தட் ற்கான எ த் ச் ெசல்லக்கூ ய இயக்கி; 
பிேளஷ் ெமமாிகள்; கம்பாக்ட் பிளாஷ் அட்ைட; மல்  
மீ யா அட்ைட; ெசக் ர் ஜிட்டல் அட்ைட; ெசக் ர் 

ஜிட்டல் ெகாம்ெபா அட்ைட; ஆப் கல் வட்  (சீ -ஆர், 
சீ - ஆர்டப்ள் , வி -ஆர், வி - ஆர்டப்ள் ); எஸ்பீ 
பிளாஷ் இயக்கி; மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்ட 74103, 74108 ஆம் இலக்க 

வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “எல், ஜீ” ஆகிய எ த் க் 
களின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான 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 15 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/12 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.:143343; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேஹகர் எஸ்ஈ, இம் ெஹாப் 
கர்டன், டீ-66131 சாப் கன், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்:  
9 சக்திப் பாிமாற்றம் மற் ம் சக்தி விநிேயாகத்  
திற்கான நி வல் உபகரணம், அதாவ  விநிேயாக 
ெகபிேனட்கள், விநிேயாகப் ெபட் கள், விநிேயாக 
உள்ளைமப் கள் (ஹ சிங்குகள்), விநிேயாகப் பலைககள், 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

கர்ேவார் அலகுகள், மீட்டர் ேபனல்கள், மற் ம் சில 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்) (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் இளம் நீலம், க ம் நீலம் ஆகிய நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 
11 - 328/13 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 143397; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஜிட்சு மிட்ெடட் 1-1 
கமிெகாடனக 4- ெகாெம, நகஹர – கு, கவசாகி-சி, கனகவ 
211-8588, யப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 9;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 கணினிகள் மற் ம் 
கணினி ெமன்ெபா ள்; கணினி ேசைவகள்; தர  ேசமிப்  
வன்ெபா ள்; கணினி வன்ெபா ள்; கணினி சாதனங்கள்; 
ெதாைலத்ெதாடர்  உபகரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
143081 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 15 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/14 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 143414; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 

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

ெசன்ட்ரல் ெரய்ெபசன் ெபாெயன்லீன்ேபங்க் பீ. ஏ., 
குெராசிலான் 18, 3521 சீபீ உட்ெரக்ட், ெநதர்லாந் ;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

ேகசு அன்ட் நீலகந்தன், எம் என்ட் என் கட் டம்  
(5 ஆவ  மா ), இல. 2 டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03;  
(6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 
படங்கள், ஒ கள் மற் ம் ஏைனய தர கைள மின்ன , 
காந்த, ஆப் கல் வழிகளில் ெகாண்  ெசல் ம் க விகள் 
(ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப்படாதைவ); ெகாண்  
ெசல்பைவ மீதான மின்ன ப் பதிப் கள்; பதிவிறக்கம் 
ெசய்ய மான, மின் மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  வழி 

ைறகள் ஊடாக ெபற் க் ெகாள்ள மான 
மின்ன ப் பதிப் கள்; மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் 
பார்க்கலாம்) (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேபங்க்” எ ம் விகுதிச் 

ெசால் ன் 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 14 ஆந் திகதி 
 
11 - 328/15 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 143446; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தீபக் வரன்டமல் கலனி 
(எஸ் ஜீ என்டபிைரசஸ்) 1303 ங் வாய் ெகாமர்ஷியல் 
கட் டம், 109-111 கு ெசஸ்டர் தி, வான் சாய், ெஹாங் 
ெகாங்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீ , த. ெப.  
எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 9 "ெதாைலக்காட்சிகள், ேயா 
ேகசட் பதி கள், ேயா ேகசட் பிேளயர்கள், ேகசட் 
நாடாக்கள், ேயா நாடாக்கள், ெதாைலேபசிகள், 
வாெனா கள், வாெனா  ேகசட்கள்: பதி க் க விகள், 
ேகமராக்கள், ேயா ேகமரா பதி க் க விகள், மற் ம் 
சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

ெ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 , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/16 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 143560; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்):ஸ்ெபாட்ெலஸ் பிளாஸ் க் 
பிைறெவட் மிட்ெடட் 350 குயின் தி, ெமல்ேபார்ன், 

ஐசீ 3000, அ ஸ்திேர யா; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் 
அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 9;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 மின் பா காப்  
குறிச்ெசாற்கள் உள்ளிட்ட பா காப் க் க விகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேபார்ம்” எ ம் விகுதிச் 
ெசால் ன் 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 15 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/17 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 143667; (1) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அல்பய்ெனஸ் 
டார்ஸ் ாீேசர்ச் எஸ். ஆர். ஐ. வியா  கஸ்ெபாி, 54, 31010 
ெகாஸ்ட்  ெமசர் ( ெவாிெசா), இத்தா ; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 
பின்பகுதி பா காப் க் க விகள், ழங்கால் பா காப் க் 
க விகள், ேதாள் பா காப் க் க விகள், ழங்ைக 

பா காப் க் க விகள் மற் ம் ேமாட்டார் ைசக்கிள் மற் ம் 
வாகன ஓட் க க்கான பா காப்  அங்கிகள், பா காப்  
ெஹல்மட்கள், காப் க் கண்ணா கள், மற் ம் ேமாட்டார் 
ைசக்கிள் மற் ம் வாகன ஓட் க க்கான காப் க் 
கண்ணா கள், க்குக் கண்ணா கள் மற் ம் க ப் க் 
கண்ணா கள், க்குக் கண்ணா ப் ெபட் கள், பார்ைவக் 
கண்ணா  சட்டகங்கள், பார்ைவக் கண்ணா  ெலன்சுகள், 
பார்ைவக் கண்ணா க க்கான சங்கி கள் மற் ம் 
சரங்கள்; (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 15 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/18 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 144491; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெராக்லன்ட் ஸ் லாீஸ் 

மிட்ெடட் இல. 160/24, கிாிமண்டல மாவத்ைத, ெகா ம்  
05, இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : எம் என் எஸ் (அைசன்மன்ட்ஸ்) 

மிட்ெடட், 50/2, ேசர் ேஜம்ஸ் பீாிஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  
02: (6) வகுப் : 9; ( 7 )  ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 
விஞ்ஞான, கடற் ைற, நில அளைவயிடல், நிழற்படஞ்சார், 
இயக்கப்பட, கட் ல, நிைறயி தல், அளைவயி தல், 
ைசைக காட் தல், ெசவ்ைவ பார்த்தல் (ேமற்பார்ைவ), 
உயிர்காத்தல், கற்பித்தல் உபகரணங்க ம், க விக ம், 
மின்சாரத்ைத ஆளியிடல், மாற் தல், ேசர்த்தல், ஒ ங்கு 
ப த்தல் அல்ல  கட் ப்ப த்தல் உபகரணங்க ம் க வி 
க ம்; மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 
11 - 328/19 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இல.: 144925; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கிரச ன் 
ஜிஎம்பீஎச் பன்ெடஸ்டர் 36, 78112 னித ேஜார்ஜியான், 
ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், 365 ேடம் தி,  
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 9 மின்சாரத்ைத ஆளியிடல், மாற் தல், 
ேசர்த்தல், ஒ ங்குப த்தல் அல்ல  கட் ப்ப த்தல் உபகர 
ணங்க ம் க விக ம், ேநர சுவிட்சுகள், ேநர சுவிட்ச் 
ெதாகுதிகள் உள்ளிட்டைவ, மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள் 
கள் 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 
11 - 328/20 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 145172; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெவகர் நி சன் ெச 
(ேசாசிேயட்ஸ் ஐேராப்பா) பிாிெசன்ட்ராஸ் 41, 80809 

ன்ெசன், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 9;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 ெதாைலக் கட் ப் 
பாட்  னிட்கள் குறிப்பாக வாெனா  ெதாைலக் கட் ப் 
பாட் க் க விகள், அகச்சிவப்  ெதாைலக் கட் ப்பாட் க் 
க விகள், க விக் கட் ப்பா  மற் ம் ஆளியிடல் ேபான்ற 
ெதாைல ெசயற்பா க க்கான ேசர்க்ைககள்; மற் ம் சில 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “டப்ள் ” எ ம் எ த்தின் 

தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான 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 15 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/21 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 153025; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமகா ைலப் 
சயன்சஸ் மிட்ெடட் 9 ஆம் மா , ஏசியா ெசன்டர் 
கட் டம், 120,  11, பங்க்னா- ரட் தி, பங்க்னா, 
ெபங்ெகாக் 10260, தாய்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ குேளாபல் ஐபி 
ெசா சன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 51, காசியப்பன் தி, 
ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 3 ஒப்பைன ேநாக்கங்க க்கான எண்ெணய் 
கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதி , விவரணச் ெசாற்களின் பிரத்தி 

ேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 
 

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 
 
11 - 328/22 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 153388; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சரக் பார்மா 
பிைறெவட் மிட்ெடட் எவர்கிாீன் இன்டஸ்ட்ாியல் 
எஸ்ேடட், சக்தி மில்ஸ் ேலன், ைவத்தியர் ஈ. ேமாசஸ் தி, 
மஹாலக் ஷ்மி, ம்பாய், 400 011, இந்தியா; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 
ஒப்பைனச் சாதனங்கள்; ச ம பராமாிப் க்கான ஒப்பைனத் 
தயாாிப் கள் ; ஒப்பைனப் பயன்பாட் க்கான களிம் கள்; 

2200 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

ச ம பராமாிப் க்கான கிாீம்கள்; ச ம பராமாிப்  
ேலாஷன்கள்; ச ம பராமாிப்  எண்ெணய்கள்; நிற ட்டல் 
பாகங்கைள நீக்குவதற்கான ஒப்பைனச் சாதனங்கள்; ச ம 
ேப ைகத் தயாாிப் கள்; ெசம் க்கள்; சவர்க்காரங்கள்; 

 எண்ெணய்கள்; ச மத்ைத ெவளிறச் ெசய் ம் தயாாிப் 
கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “மினி” எ ம் ெசால் ன் 

தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான 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  ெபப் வாி மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/23 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.:153389; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சரக் பார்மா 
பிைறெவட் மிட்ெடட் எவர்கிாீன் இன்டஸ்ட்ாியல் 
எஸ்ேடட், சக்தி மில்ஸ் ேலன், ைவத்தியர் ஈ. ேமாசஸ் தி, 
மஹாலக் ஷ்மி, ம்பாய், 400 011, இந்தியா; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 
ஒப்பைனச் சாதனங்கள்; ச ம பராமாிப் க்கான ஒப்பைனத் 
தயாாிப் கள் ; ஒப்பைனப் பயன்பாட் க்கான களிம் கள்; 
ச ம பராமாிப் க்கான கிாீம்கள்; ச ம பராமாிப்  
ேலாஷன்கள்; மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஈவன், ேசட்” எ ம் 
ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்தி 
ேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 05 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/24 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 155962; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ைநக் இன்ேனாேவட் சீ. . 
வன் ெபாவர்ேமன் ைரவ், ெபவர்டன், ஒாிகன் 97005-
6453. . எஸ். ஏ.; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி 
கள், பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம மற் ம் 
வியாபாரச் சின்ன சட்டத்தரணிகள், 365 ேடம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 14; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 14 அைனத்  வைகயான ைகக்க காரங்கள், 
அல் மீட்டர்கள், திைசமானிகள், ெபேடாமீட்டர்கள், ேவக 
ெசன்சர் ெகாண்ட ேவக மற் ம் ர மானிட்டர்கள், இதயத் 

ப்  மானிட்டர்கள் உள்ளிட்டைவ, மற் ம் சில 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 
11 - 328/25 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 164293; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கா  ஜீஎம்பீஎச் ஹன்ஸாஸ் 
ட்ரெப 55, 32049 ேஹர்பர்ட், ேஜர்மனி, ேஜர்மனி;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

ேகசு என்ட் நீலகந்தன் (சட்டத்தரணி மற் ம் பிரசித்த 
ெநாத்தாாிசு), எம் என்ட் என் கட் டம் (5 ஆவ  மா ), 
இல. 2 டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 25;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 25 ஆைடப் ெபா ள் 
கள், உள்ளாைட, காலணி, ைடகள், க த் ச் சுற்றாைடகள், 
தைலயணிகள்; (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 31 ஆந் திகதி 
 
11 - 328/26 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னம் சிவப் , நீலம், ெவள்ைள, க ப்  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  நெவம்பர் மாதம்10 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/28 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 182141; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மிெகாய் சிேலான் 
ெகாெமா டீஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல.10, எஸ்தார் 
எவனி , பார்க் தி, ெகா ம்  05, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
மிெகாய் சிேலான் ெகாெமா டீஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 
இல.10, எஸ்தார் எவனி , பார்க் தி, ெகா ம்  05;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ேகாப்பி, ேதயிைல, ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, மரவள்ளி, 
சவ்வாிசி, ெசயற்ைகக் ேகாப்பி; மா, மசாலாப்ெபா ட்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
175232 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “டீஸ்” எ ம் ெசால் மற் ம் 
“ேதநீர்க் ேகாப்ைப” அைடயாளம் என்பவற்றின் பிரத்தி 
ேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் ம ன், ெவள்ைள, க ம் ப ப்  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 மாதம்10 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/29 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.:182182; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

(1) சின்னம் இல.: 178467; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; ( 4 )  விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): என்ஈசீ இன்ெபாம 
ெடக் சிஸ்டம்ஸ் மிட்ெடட் 1753, சிெமா மெப, நகஹர-
கு-கவசகி, கனகவ 311-8666, யப்பான்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : யஸ் அன்ட் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 9;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 கணினிகள்; கணினி 
வன்ெபா ள்; கணினி ேசர்வர்கள்; கணினி ெமன்ெபா ள்; 
ெமன் கர்வி ேடர்மினல்களாக கணினிகைள மாற் ம் 
கணினி ெமன்ெபா ள்; (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 01 ஆந் திகதி 
 
11 - 328/27 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 182018; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஆர் என்ட் ேஜ 
அப்பரல்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 86, மா காவ தி, 
இரத்மலாைன, இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ஆர் என்ட் ேஜ அப்பரல்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் 86, மா காவ தி, இரத் 
மலாைன; (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) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “அப்பரல்ஸ், பிைறெவட், 
மிட்ெடட்” எ ம் ெசாற்கள் மற் ம் “ஆர், ேஜ”எ ம் எ த் 
க்கள், “& ” எ ம் அைடயாளம் என்பவற்றின் தனியான 

சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா .  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகௗர் 
இம்ேபார்ட்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 68 ஏ, 4 ஆம் 
கு க்குத் ெத , ெகா ம்  11, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெகௗர் இம்ேபார்ட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் 68 ஏ, 4 ஆம் கு க்குத் ெத , 
ெகா ம்  11; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 பப்படம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
118991 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “பப்படம்” எ ம் ெசால், 
ஏைனய விவரணச் ெசாற்கள் மற் ம் அகரவாிைச எ த்  
“ஜீ” என்பற்றின் 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  நெவம்பர் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/30 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.:182183; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகௗர் இம்ேபார்ட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் 68 ஏ, 4 ஆம் கு க்குத் ெத , 
ெகா ம்  11, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ெகௗர் இம்ேபார்ட்ஸ் (பிைறெவட்) 

மிட்ெடட் 68 ஏ, 4 ஆம் கு க்குத் ெத , ெகா ம்  11;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
இ யப்ப மா; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஜீ” எ ம் எ த் , ஏைனய 
விவரணச் ெசாற்கள் மற் ம் பதங்களின் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

இச்சின்னம் ஊதா, மஞ்சள், ெவள்ைள ஆகிய நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

11 - 328/31 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.:182198; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடாப் செஹா 
514, ெமார்யா ேலன்ட்மார்க்-1, நி  ங்க் தி, ஒசிவரா 
கிராமம், இன்பினிட்  ஆைல அ ேக, அந்ேதாி (ேமற்கு), 

ம்பாய்-400 053, இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : பா த மாவெதவ் என்ட் 
கம்பனி, சட்டத்தரணி, ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் 
சின்ன சட்டத்தரணிகள், இல. 172, ஹல்ப்ஸ்ட்ெராப் தி, 
ெகா ம்  12 ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 ேகாப்பி, ேதயிைல, ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, 
மரவள்ளி, சவ்வாிசி, ெசயற்ைகக் ேகாப்பி; மா ம் தானியத் 
தயாாிப் கள், பாண், ேபஸ்ாி, இனிப் கள், ஐஸ், ேதன், 
பாகு, ெநாதி, அப்பச்ேசாடா, உப் , க கு, வினாக்கிாி, 
குழம் கள் (சுைவ ட் ) சரக்குகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ெடாப்” எ ம் ெசால் ன் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் சிவப் , நீலம், க ப்  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  நெவம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/32 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.:182289; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எம். ஈ. எச். 
இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் ேஹமாஸ் 
கட் டம், த. ெப. எண் 1871, ெகா ம்  01, இலங்ைக;  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
எம். ஈ. எச். இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 
ேஹமாஸ் கட் டம், த. ெப. எண் 1871, ெகா ம்  01;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ேதயிைல மற் ம் ந மணப் ெ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 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/33 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 182447; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெராக்லன்ட் 
ஸ் லாீஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 160/24, கிாிமண்டல 

மாவத்ைத, ெகா ம்  05, இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எம் என் எஸ் 
(அைசன்மன்ட்ஸ்) (பிைறெவட்) மிட்ெடட், 50/2, ேசர் 
ேஜம்ஸ் பீாிஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  02,; (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 
144474 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , “எஸ்டட்” எ ம் பதம், 
“1924” எ ம் எண்கள் என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் க ப் , ெ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  நெவம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/34 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.:182455; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெராக்லன்ட் 
ஸ் லாீஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 160/24, கிாிமண்டல 

மாவத்ைத, ெகா ம்  05, இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எம் என் எஸ் 
(அைசன்மன்ட்ஸ்) (பிைறெவட்) மிட்ெடட், 50/2, ேசர் 
ேஜம்ஸ் பீாிஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 39;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 39 ேபாக்குவரத் ; 
பண்டங்கைளப் ெபாதியிட ம், களஞ்சியப்ப த்த ம்; 
பயண ஒ ங்குகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

144504 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “எஸ்டட்” எ ம் பதம், 
“1924” எ ம் எண்கள் என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் க ப் , ெ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  நெவம்பர் மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/35 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 182713; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகாபீ ஹ ஸ் 
ேஹார்ஸ் எல்எல்சீ 2, ெராெபா னி ைசட் –  ஸ்ட்ாீட், 
ெமாஸ்ேகா, 129626, ரஷ்யக் கூட்டைமப் ; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ஷாம் என்ட் 
அேசாசிேயட்ஸ் (சட்டத்தரணிகள், பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள், 
ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் சின்ன சட்டத்தரணிகள்), 
இல. 179/5, அவிசாவைள தி, மஹ த்க வ, 
அங்ெகாைட; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 ேகாப்பி; வ க்கப்படாத; ேதயிைல; 
குளிர்ந்த ேதநீர் ; ெகாக்ேகா; ெகாக்ேகா தயாாிப் கள்; 
ெசயற்ைக ேகாப்பி; ேகாப்பி சுைவ ட் கள்; ேகாப்பி 
பதிலீ களாகப் பயன்ப த் வதற்கான மரக்கறித் 
தயாாிப் கள்; பா டனான ேகாப்பி பானங்கள்; ேகாப்பி 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

சார்ந்த பானங்கள்; மற் ம் சில 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/36 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.:182856; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிங்ஹகிாி 
பிைறெவட் மிட்ெடட் இல. 515, டீ. பீ. ஜாயா மாவத்ைத, 
ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : சிங்ஹகிாி பிைறெவட் மிட்ெடட் 
இல. 515, டீ. பீ. ஜாயா மாவத்ைத, ெகா ம்  10;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ேகாப்பி, ேதயிைல, ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, மரவள்ளி, 
சவ்வாிசி, ெசயற்ைகக் ேகாப்பி; மா ம் தானியத் 
தயாாிப் கள், பாண், ேபஸ்ாி, இனிப் கள், ஐஸ், ேதன், 
பாகு, ெநாதி, அப்பச்ேசாடா, உப் , க கு, வினாக்கிாி, 
குழம் கள் (சுைவ ட் ) சரக்குகள், ஐஸ் ; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
இச்சின்னம் ெவள்ைள, 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 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/37 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 183432; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மட்  ட்ஸ் 
பிைறெவட் மிட்ெடட் 103, பார்னஸ் பிேளஸ், ெகா ம்  
07, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : வர்னர்ஸ் இன்டெனசனல் கன்சல்டன்ஸ் 

(பிைரவட்) மிடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், 
உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01.;  
(6) வகுப் : 39; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 39 
ேபாக்குவரத் ; பண்டங்கைளப் ெபாதியிட ம், களஞ்சியப் 
ப த்த ம்; பயண ஒ ங்குகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ ட்ஸ்” எ ம் ெசால் 

மற் ம் விவரணச் ெசாற்களின் 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  திெசம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/38 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 183462; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குெவாக் 
ெரஜிஸ்ட்ேரஷன்ஸ் மிட்ெடட் ெலவல் 1, சேமாவா 
கட் ட மத்திய வங்கி, கடற்கைர தி, அபியா, சேமாவா, 
சேமாவா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 39; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 39 ெசய்திகள் அல்ல  வணிக சரக்கு விற்பைன 
கூாியர் ேசைவகள்; ெபா ட் ேபாக்குவரத்  ெதாடர்பான 
கணினிமயப்ப த்தப்பட்ட விநிேயாகத் திட்டமிடல்; 
ெபா ட்கள் விநிேயாகம்; அஞ்சல் உத்தர  லம் 
ெபா ட்கள் விநிேயாகம்; சரக்கு அ ப் தல்; சரக்கு 
இைடத்தரகு ; விமானப் ேபாக்குவரத் ; ைகயிரதப் 
ேபாக்குவரத் ; மற் ம் சில 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/39 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இல.:184194; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெவங்கர்ட் 
ேரட்மார்க் ேஹால் ங்ஸ் எஸ்ஏ எல்எசீ 600 ேகாபேரட் 

பார்க் ைரவ், னித யிஸ், மிசூாி 63105, . எஸ். ஏ..;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 39; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 39 
வாகனங்கள் வாடைகக்கு வி தல், குத்தைகக்கு வி தல் 
ேசைவகள், வாகன வாடைக மற் ம் குத்தைகக்கான 
இடஒ க்கீட்  ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

75912 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 05 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/40 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 184200; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெவங்கர்ட் 
ேரட்மார்க் ேஹால் ங்ஸ் எஸ்ஏ எல்எசீ 600 ேகாபேரட் 

பார்க் ைரவ், னித யிஸ், மிசூாி 63105, . எஸ். ஏ..;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 39; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 39 
வாகனங்கள் வாடைகக்கு வி தல், குத்தைகக்கு வி தல் 
ேசைவகள், வாகன வாடைக மற் ம் குத்தைகக்கான இட 
ஒ க்கீட்  ே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  திெசம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/41 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 184201; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெவங்கர்ட் 
ேரட்மார்க் ேஹால் ங்ஸ் எஸ்ஏ எல்எசீ 600 ேகாபேரட் 

பார்க் ைரவ், னித யிஸ், மிசூாி 63105, . எஸ். ஏ.;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 39; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 39 
வாகனங்கள் வாடைகக்கு வி தல், குத்தைகக்கு வி தல் 
ேசைவகள், வாகன வாடைக மற் ம் குத்தைகக்கான இட 
ஒ க்கீட்  ேசைவகள். ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
184200 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 05 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/42 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 184369; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிெயக் ஷீ 
ட்ெடட் இல. 366/3, அவிசாவைள தி, ெவல்லம்பிட் , 

இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : சிெயக் ஷீ ட்ெடட் இல. 366/3, அவிசாவைள 

தி, ெவல்லம்பிட் ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 ய சிேலான் ேதயிைல;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஐஸ், ேராஸ்” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/43 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இல.: 184709; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமக்ஸ் மார்க ங் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 38, 3 ஆம் கு க்குத் ெத , 
ெகா ம்  11 , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : வ ண காாியகரவன, சட்டத்தரணி, 
இல. 251/42சீ, கி ல தி, ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 30; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 ேதயிைல, ேகாப்பி, 
ெசயற்ைகக் ேகாப்பி, ெகாக்ேகா, சீனி, ேதன், பாகு, சாலட் 

ர ங், ாி, ரைவ, பார்  சைமயல் உப் , ஐஸ், அாிசி, 
மரவள்ளி, மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் சிவப் , மஞ்சள் 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  நெவம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/44 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 184825; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் பிெரஷ் 
டீஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 62, அம்பத்தைல தி, 
ெகாஹிலவத்ைத, அங்ெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : சிேலான் 
பிெரஷ் டீஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 62, அம்பத் 
தைல தி, ெகாஹிலவத்ைத, அங்ெகாைட; (6) வகுப் : 30; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 ேதயிைல;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “கிாீன்” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/45 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 184923; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னிலீவர் பீஎல்சீ 
ேரட் சன்ைலட், விரல, ேமர்சிைசட், சீஎச்62 4இஸட்டீ, 
ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 
154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 39; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 39 சுத்தமான நீர் விநிேயாக ே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  திெசம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/46 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 184946; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இலங்ைக 
ஏற் மதி அபிவி த்தி சைப, இல. 42, டீ. எச். பீ. எல். 
கட் டம், நவம் மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்தி சைப, இல. 42, டீ. எச். பீ. 
எல். கட் டம், நவம் மாவத்ைத, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 
30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 இலவங்கப் 
பட்ைட; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் க ப் , ெ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  சனவாி மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/47 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 184947; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இலங்ைக 
ஏற் மதி அபிவி த்தி சைப, இல. 42, டீ. எச். பீ. எல். 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

கட் டம், நவம் மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்தி சைப இல. 42, டீ. எச். பீ. 
எல். கட் டம், நவம் மாவத்ைத, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 
30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 இலவங்கப் 
பட்ைட ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

163008 மற் ம் 163008 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் க ப் , ெ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  சனவாி மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/48 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 184948; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இலங்ைக 
ஏற் மதி அபிவி த்தி சைப, இல. 42, டீ. எச். பீ. எல். 
கட் டம், நவம் மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்தி சைப இல. 42, டீ. எச். பீ. 
எல். கட் டம், நவம் மாவத்ைத, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 
30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 இலவங்கப் 
பட்ைட ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
184946 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் க ப் , ெ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  சனவாி மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/49 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 184949; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இலங்ைக 
ஏற் மதி அபிவி த்தி சைப, இல. 42, டீ. எச். பீ. எல். 
கட் டம், நவம் மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்தி சைப இல. 42, டீ. எச். பீ. 
எல். கட் டம், நவம் மாவத்ைத, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 
30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 இலவங்கப் 
பட்ைட ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
163008, 163543, 184947 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் க ப் , ெ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  சனவாி மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/50 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 86905; (2) ெபற்ற திகதி: 1998 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): னிலீவர் பிஎல்சி 
ேபாட் சண்ைலட், விறல், ேமசிைசட், ெபாிய பிாித்தானியா; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த.ெப.இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 ஐஸ்கிறீம்ஸ், ஐஸ் 
கட் கள், உைறந்த இனிப் கள், ேமற்கூறப்பட்ட ெபா ட் 
கைள தயாாிப்பதற்கு ேதைவயான ெபா ட்கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2012 ஆம்ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/51 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இல.: 199946; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெரக் பக் இன்டஸ்றீஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல.176 ஏ, கனத்ைத தி, தலபத் 
பிட் ய, ேகெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ெரக் பக் இன்டஸ்றீஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல.176 ஏ, கனத்ைத தி, தலபத் 
பிட் ய, ேகெகாைட; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 16 ெவப்ப கடதாசி சுற் கள்; பக்ஸ் 
கடதாசி சுற் கள்; காபனற்ற கடதாசி சுற் கள்; ெரலக்ஸ் 
கடதாசி சுற் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 
 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம்ஆண்  ஓகத்  மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/52 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 189779; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (2) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): நாரத ெவஞ்சர்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல. 657, ேபஸ்ைலன் தி, 
ெகா ம் -09, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ெவஞ்சர்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 
இல. 657, ேபஸ்ைலன் தி, ெகா ம் -09; (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: 
 
 
 
 
 

 

இச்சின்னமான  பச்ைச, ெவள்ைள, கபிலம் ஆகிய 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2016 ஆம்ஆண்  ைவகாசி மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/53 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 205291; (2) ெபற்ற திகதி: 2016 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அம்பத்ெதன்ைன 
ேதவேக பிேறமதாச, 140, கு நாகல் தி, றம் க்கைன, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: அம்பத்ெதன்ைன ேதவேக பிேறமதாச, 140, 
கு நாகல் தி, றம் க்கைன; (6) வகுப் : 34; (7) ெபா ட் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: 34 பீ ; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
75114 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 , 
2016 ஆம்ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/54 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 209212 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2016 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): தங்ெகாட் வ 
ேபாசிெலய்ன் பிஎல்சி, கு நாகல் தி, தங்ெகாட் வ, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: தங்ெகாட் வ ேபாசிெலய்ன் பிஎல்சி, கு நாகல் 

தி, தங்ெகாட் வ; (6) வகுப் : 21; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 21 கண்ணா ப் பாத்திரங்கள், 
மட்பாண்டங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ‘ேவல்ட், கிளாஸ், ேடபிள் 
ெவயார்' ஆகிய ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா .  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னமான  நீலம், சாம்பல் ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2016 ஆம்ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 

11 - 328/55 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

(1) சின்னம் இல.: 154254; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெட ேபானாக்  
ெபாலெகட் எல் எம் எாிக்சன் எஸ்ஈ –  164 83 ஸ்ெடாக் 
ேஹாம், சு டன், சு டன்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீ , 
த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 41 தர த் ெதாடர்பாடல் பிாி , 
ெசய்மதித் ெதாடர்பாடல் பிாி  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் 
பாடல் பிாி  என்பவற்றிலான கல்விச் ேசைவ, பயிற்சி 
யளித்தல், மாநா கள், க த்தரங்குகள், அகல்ேபரைவகள் 
நடாத்தல், க தப்ேபாக்குவரத்  ;இைசத் ைறயில் தகவல் 
ேசைவகள், மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
44782, 97548, 95984, 136384 மற் ம் 136507 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 07 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/1 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 154327; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இந்திய கிாிக்கட் 
கட் ப்பாட் ச் சைப, 2 ஆம் மா , கிாிக்கட் மத்திய 
நிைலயம், ெவங்கேட ைமதானம், டீ தி, சர்ச்ேகட், 

ம்பாய் 400 020, இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 

ேக 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 : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 41 கல்வி ; பயிற்சியளித்தல்; களியாட்டம்; 
விைளயாட்  மற் ம் கலாச்சாரச் ெசயற்பா கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
144764, 149528 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “டீ” எ ம் எ த்  மற் ம் 
“20” எ ம் எண் 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  சனவாி மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/2 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 154828; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ்கவாி ெகாமி னிேகசன் 
எல்எல்சீ வன் ஸ்கவாி பிேளஸ், சிர்வர் ஸ்பிாிங், 
ெமாீலன்ட் 20910, . எஸ். ஏ.; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் 
அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 ெபா ேபாக்குச் 
ேசைவகள், அதாவ  பல் டகம்: ெபா மக்களின் 
ஆர்வத்திைனக் ெகாண்ட ைறயில், கடத்தல் ஊடாகப் 
பல்ேவ  வ வங்களில் பல்ேவ  தளங்களில் விநிேயாகிக் 
கப்ப ம் நிகழ்ச்சிகள் ; ஓர் உலகளாவிய கணினி வைல 
யைமப்பி டாக தற்ெபா  இடம்ெப ம் ெதாைலக் 
காட்சி நிகழ்ச்சிகள் ெதாடர்பாக ெபா ேபாக்குத் தகவல் 
கைள வழங்கல்; ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் தயாாிப் ; 
பல் டக நிகழ்ச்சிகள் தயாாிப் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “வர்ல்ட்” எ ம் ெசால், “எச், 
டீ”எ ம் எ த் க்கள் என்பவற்றின் தனியான சின்னத்திற் 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

C 6 - B 81114 

குப் றம்பான 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  சனவாி மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/3 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 155329; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெஜனட் லங்கா 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 3, 253 கா  தி, கல்கிைச, 
இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ெஜனட் லங்கா (பிைறெவட்) மிட்ெடட்,  
இல. 3, 253 கா  தி, கல்கிைச; (6) வகுப் : 41;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 கல்வி ; பயிற்சி 
யளித்தல்; களியாட்டம்; விைளயாட்  மற் ம் கலாச்சாரச் 
ெசயற்பா கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

150431 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஸ்பா, சிேலான், 
ஆ ர்ேவத” ஆகிய ெசாற்களின் 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 14 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/4 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 155468; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எலயன்ஸ் 

பிரன்ைசஸ்  ேகாட் (கரண்டீ) மிட்ெடட், சீ/ஓ :பிரான்சின் 
இலங்ைகத் தரகம், 89, ேராஸ்ெமட் பிேளஸ், ெகா ம்  
07, இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : பீ. ஆர். லைமச் ெசாத் ச் ேசைவகள் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 59, கிரகாி தி, ெகா ம்  
07 ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 
கல்வி; பயிற்சியளித்தல்; களியாட்டம்; விைளயாட்  மற் ம் 
கலாச்சாரச் ெசயற்பா கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
155467 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் சிவப் , க ப் , சாம்பல், ெ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  சனவாி மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/5 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 155469; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எலயன்ஸ் 
பிரன்ைசஸ்  ேகாட் (கரண்டீ) மிட்ெடட், சீ/ஓ :பிரான்சின் 
இலங்ைகத் தரகம், 89, ேராஸ்ெமட் பிேளஸ், ெகா ம்  
07, இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : பீ. ஆர். லைமச் ெசாத் ச் ேசைவகள் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 59, கிரகாி தி, ெகா ம்  
07; (6) வகுப் : 41; (7) ) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
41 கல்வி ; பயிற்சியளித்தல்; களியாட்டம்; விைளயாட்  
மற் ம் கலாச்சாரச் ெசயற்பா கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
90787 மற் ம் 155467, 155468 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “கலம் ” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/6 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 155770; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேராயல் ெசலன்ஜர்ஸ் 
ஸ்ேபார்ட்ஸ் பிைறெவட் மிட்ெடட், பீ டவர், 8 ஆம் 
மா , பீ சிட் , இல. 24, விடல் மல்ைலயா தி, 
ெபங்க ர் –  560001, இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக 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 : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 41 கிாிக்கட் ைறயில் கல்வி மற் ம் 
பயிற்சியளித்தல்; களியாட்டம் அதாவ  ச க, பிராந்திய, 
ேதசிய மற் ம் சர்வேதச ாீதியான விைளயாட்  மற் ம் 
கலாச்சார ெசயற்பா கைள ஏற்பா  ெசய்தல்; கிாிக்கட் 
விைளயாட்  ெதாடர்பாக மாநா கைள ஏற்பா  ெசய்தல் 
மற் ம் நடாத் தல்; மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேராயல், ெசலஞ்ஜர்ஸ், 

ெபங்க ர்” எ ம் ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்குப் 
றம்பான 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  சனவாி மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/7 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.:155774; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேராயல் ெசலன்ஜர்ஸ் 
ஸ்ேபார்ட்ஸ் பிைறெவட் மிட்ெடட், பீ டவர், 8 ஆம் 

மா , பீ சிட் , இல. 24, விடல் மல்ைலயா தி, 
ெபங்க ர் –  560001, இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக 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 : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 41 கிாிக்கட் ைறயில் கல்வி மற் ம் 
பயிற்சியளித்தல்; களியாட்டம் அதாவ  ச க, பிராந்திய, 
ேதசிய மற் ம் சர்வேதச ாீதியான விைளயாட்  மற் ம் 
கலாச்சார ெசயற்பா கைள ஏற்பா  ெசய்தல்; கிாிக்கட் 
விைளயாட்  ெதாடர்பாக மாநா கைள ஏற்பா  ெசய்தல் 
மற் ம் நடாத் தல்; மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேராயல், ெசலஞ்ஜர்ஸ், 

ெபங்க ர்” எ ம் ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்குப் 
றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  

மளிக்கா .  
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்ட 155770 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  சனவாி மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/8 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 156350; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): என்பீஏ ெராபடீஸ், இங்க் 
645 ஐந்தாம் எவனி , நிவ்ேயார்க், நிவ்ேயார்க் 10022, . 
எஸ். ஏ. .; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப. 
எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 41 கூைடப்பந்  ைறயில் 
இடம்ெப ம் வாெனா , ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளின் 
இயல் ைடய ேகளிக்ைக மற் ம் கல்விச் ேசைவகள், 
கூைடப்பந் ப் ேபாட் கள் மற் ம் கூைடப்பந்  கண் 
காட்சிகளின் ேநர  ஒ ங்கைம ;கூைடப்பந்  ேபாட் கள் 
இடம்ெப ம் நிகழ்ச்சிகைளத் தயாாித்  வாெனா , 
ெதாைலக்காட்சி ஊடாக விநிேயாகித்தல், மற் ம் சில 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்ட 78152 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 26 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/9 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 156498; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெராக் ப ண்ேடசன் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 75, ஆர்னல்ட் ரத்நாயக்க 
மாவத்ைத, ெகா ம்  10, இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெராக் ப ண்ேடசன் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 75, ஆர்னல்ட் ரத்நாயக்க 
மாவத்ைத, ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 41 கல்வி; பயிற்சியளித்தல்; 
களியாட்டம்; விைளயாட்  மற் ம் கலாச்சாரச் ெசயற் 
பா கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ வி” எ ம் பதத்தின் 
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 26 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/10 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.:156499; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெராக் ப ண்ேடசன் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 75, ஆர்னல்ட் ரத்நாயக்க 
மாவத்ைத, ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெராக் ப ண்ேடசன் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 75, ஆர்னல்ட் ரத்நாயக்க 
மாவத்ைத, ெகா ம்  -10; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 41 கல்வி; பயிற்சியளித்தல்; 
களியாட்டம்; விைளயாட்  மற் ம் கலாச்சாரச் ெசயற் 
பா கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

156498 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “எப்எம்” எ ம் விவரணப் 
பதத்தின் 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 26 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/11 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 156604; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்):பிெரன் க்ஸ் 
லங்கா மிட்ெடட் 409, 3 ஆம் மா , கா  தி, ெகா ம்  
03, இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : பிெரன் க்ஸ் லங்கா மிட்ெடட் 409, 3 
ஆம் மா , கா  தி, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 41;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 கல்வி ; பயிற்சி 
யளித்தல்; களியாட்டம்; விைளயாட்  மற் ம் கலாச்சாரச் 
ெசயற்பா கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னம் பதியப்பட்ட 111397 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் க ம் சாம்பல், சிவப்  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  மாச்சு மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/12 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 156645; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஹில்பர்ன் 
ெகாேலஜ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 194, 
இரத்தின ாி தி, மாெதால, அவிசாவைள, இலங்ைக ;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ஹில்பர்ன் ெகாேலஜ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 194, 
இரத்தின ாி தி, மாெதால, அவிசாவைள; (6) வகுப் : 41; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 சர்வேதசப் 
பாடசாைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ெகாேலஜ், ேலர்ன், ” 
எ ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  
எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் நீலம், சிவப் , மஞ்சள், தங்க நிறம் 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  மாச்சு மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/13 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 156909; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஏசியா பசுபிக் 
ெஹயார் ரசர்ஸ் என்ட் ெகாஸ்ெமெடாெலாஜிஸ்ட் 
அேசாசிேயசன் –  இலங்ைக 389, ைஹெலவல் தி, 

ேகெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ஏசியா பசுபிக் ெஹயார் ரசர்ஸ் 
என்ட் ெகாஸ்ெமெடாெலாஜிஸ்ட் அேசாசிேயசன் –  
இலங்ைக 389, ைஹெலவல் தி, ேகெகாைட;  
(6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 
அழகுக் கலாசாரம், சிைகயலங்காரத் திறன்கள் மற் ம் 
பைடப்  ெதாடர்பான ஓர் கண்காட்சி நிகழ்ச்சி; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ெஹயார்” எ ம் 
ெசால் ன் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்தி 
ேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ெபஷன்” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/14 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.:158143; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தி லங்கா பீபீஓ 
அகெடமி பிைறெவட் மிட்ெடட், 47, கந்தவத்த தி, 
பத்தர ல்ைல, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி லங்கா பீபீஓ அகெடமி 
பிைறெவட் மிட்ெடட், 47, கந்தவத்த தி, பத்தர ல்ைல ; 
(6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 
பயிற்சியளித்தல், கல்வி, சான்றளிப்  மற் ம், ேமேல 
குறிப்பிடப்பட்ட ேசைவகள் (41 ஆம் வகுப்  உட்பட) 
ெதாடர்பாக தனிப்பட்ட திறைமகள் வி த்தி; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “லங்கா, பீபீஓ, அகெடமி” 

எ ம் ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னம் சிவப் , க ப்  ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப் 
ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/15 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 159337; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ைவத்தியர் 
விஜய னி உதய பிாியந்த  ெசாய்சா, இல. 15, கார்ல்ஷர் 
கார் ன், ெகா ம்  08, இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ைவத்தியர் விஜய 

னி உதய பிாியந்த  ெசாய்சா இல. 15, கார்ல்ஷர் 
கார் ன், ெகா ம்  08; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 41 ல்கள் ெவளியீ ; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “பப்ளிேகஷன்” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/16 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 159444; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம்  30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தி ெகபிடல் 
மஹாராஜா ஓர்கைனேசசன் மிட்ெடட், 146, ேடாசன் தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி ெகபிடல் மஹாராஜா 
ஓர்கைனேசசன் மிட்ெடட், 146, ேடாசன் தி, ெகா ம்  
02; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 
கல்வி; பயிற்சியளித்தல்; களியாட்டம்; விைளயாட்  மற் ம் 

கலாச்சாரச் ெசயற்பா 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 19 ஆந் திகதி 
 

11 - 329/17 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 159644; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம்  09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இலங்ைகத் ேதசிய 
வணிக சம்ேமளனம், இல. 450, டீ. ஆர் விேஜவர்தன 
மாவத்ைத, ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : இலங்ைகத் ேதசிய 
வணிக சம்ேமளனம் இல. 450, டீ. ஆர் விேஜவர்தன 
மாவத்ைத, ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 41 ஆ ர்ேவதக் கண்காட்சி;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “கலம் , சிறீ லங்கா” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

11 - 329/18 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.:160119; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம்  31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எம் தர்ஷன 
உதயங்க தலாம் ேலன், எல்ஸ்ேமார், இங்கிாிய, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : எம் தர்ஷன உதயங்க தலாம் ேலன், எல்ஸ் 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

ேமார், இங்கிாிய; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 41 மி சிக் ேயாக்கள், கு ம்படங்கள், 
படங்கள், ஆவணப்படங்கள், விளம்பரங்கள் தயாாித்தல்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “கிாிேயஷன்ஸ்” எ ம் 
ெசால் ன் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்தி 
ேயகப் 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 14 ஆந் திகதி 
 

11 - 329/19 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 160155; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம்  04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசா ஷன்ஸ். 
ெகாம் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 42, 1 ஆம் ேலன், 
ேகாதமி தி, ெகா ம்  08, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெசா ஷன்ஸ். 
ெகாம் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 42, 1 ஆம் ேலன், 
ேகாதமி தி, ெகா ம்  08; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 41 ெதாைலக்காட்சி, வாெனா , 
ஊடகத் தயாாிப் , இைணய அ ப்பைடயான ெவளியீ , 
ெதாைலக்காட்சி, வாெனா  நிகழ்ச்சிகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ேலபிளில் காணப்ப ம் 
விவரணச் ெசாற்களின் 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 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 329/20 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 160500; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம்  27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெதாழில் 
ைன த் ைற காைமத் வக் கல்வி மற் ம் வணிக 

பீடம், சிறீ ஜயவர்தன ர பல்கைலக்கழகம், ேகெகாைட, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ெதாழில் ைன த் ைற காைமத் வக் கல்வி 
மற் ம் வணிக பீடம், சிறீ ஜயவர்தன ர பல்கைலக்கழகம், 

ேகெகாைட ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 41 கல்வி ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ேலபிளில் காணப்ப ம் 
விவரணச் ெசாற்களின் 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 11 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/21 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 160657; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம்  03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிரதீபிகா பி ட்  
ச ன் என்ட் அகடமி 24ேக, கா  தி, அம்பலாங்ெகாைட, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : பிரதீபிகா பி ட்  ச ன் என்ட் அகடமி 24ேக, 
கா  தி, அம்பலாங்ெகாைட; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 அழகுப் பயிற்சி; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னம் சிவப் , ெமஜந்தா, பச்ைச, க ப்  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  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/22 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 160850; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம்  14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ரம்யா வனிகேசகர 
45, திப்பத்த தி, வடக்கு தல்பி ய, வாத் ைவ, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ரம்யா வனிகேசகர 45, திப்பத்த தி, வடக்கு தல்பி ய, 
வாத் ைவ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 41 ேமைட நாடகம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “சமரக்ேகான்” எ ம் ெசால் 

(சிங்களத்தில்) மற் ம் “ஆர்” எ ம் எ த்  (சிங்களத்தில்) 
என்பவற்றின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்தி 
ேயகப் 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 11 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/23 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 160979; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம்  21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்):அக்ெசா ேநாபள் 
ேகா ங் இன்டர்ெஷனல் பீ. . ெவல்பர்வர்க் 76, 6824 
பீஎம் அர்ன்ஹம், ெநதர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் 
அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 கல்வி மற் ம் 
பயிற்சியளித்தல் ேசைவகள்; வியாபாரக் கல்விச் ேசைவகள்; 
மாநா கள், கண்காட்சிகைள ஏற்பா  ெசய்தல்; பயிற்சி 

யளித்தல் ேசைவகைள ஏற்பா  ெசய்தல்; ஒன்ைலன் 
மின்ன ப் பதிப் க்க க்கான வசதிகைள வழங்கல் ; 
ஒன்ைலன் ெசய்திக க்கான வசதிகைள வழங்கல் மற் ம் 
சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
ெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 

 
 
 
 

இச்சின்னம் சிவப் , ெசம்மஞ்சள், பச்ைச, 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  மாச்சு மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/24 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 160991; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்:-1217967 2011 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 
21 ஆந் திகதி பீஎக்ஸ்; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அக்ெசா ேநாபள் 
ேகா ங் இன்டர்ெஷனல் பீ. . ெவல்பர்வர்க் 76, 6824 
பீஎம் அர்ன்ஹம், ெநதர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் 
அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 கல்வி மற் ம் 
பயிற்சியளித்தல் ேசைவகள்; வியாபாரக் கல்விச் ேசைவகள்; 
மாநா கள், கண்காட்சிகைள ஏற்பா  ெசய்தல்; பயிற்சி 
யளித்தல் ேசைவகைள ஏற்பா  ெசய்தல்; ஒன்ைலன் 
மின்ன ப் பதிப் க்க க்கான வசதிகைள வழங்கல் ; 
ஒன்ைலன் ெசய்திக க்கான வசதிகைள வழங்கல் மற் ம் 
சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
ெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

160979 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 31 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/25 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 161000; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெரபல்ஸ் 
இன்ஸ் ட் ஒப் ேகடாிங் என்ட் ேஹாட்டல் 
ெமேனஜ்மன்ட், 76, எஸ். டீ. எஸ். ஜயசிங்க மாவத்ைத, 
ெகாஹுவைல, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ெரபல்ஸ் இன்ஸ் ட் ஒப் 
ேகடாிங் என்ட் ேஹாட்டல் ெமேனஜ்மன்ட், 76, எஸ். டீ. 
எஸ். ஜயசிங்க மாவத்ைத, ெகாஹுவைல; (6) வகுப் : 41; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 வி ந்ேதாம்பல் 
கல்வி; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: : 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ேலபிளில் காணப்ப ம் 
விவரணச் ெசாற்களின் 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 31 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/26 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 161597; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கு குலசூாிய 
கிாிசாந்த மிந்த பிரநாந் , 306/19, ஜனதா மாவத்ைத, 
ேவரெஹர, ெபாரலஸ்க வ, இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : கு குலசூாிய 
கிாிசாந்த மிந்த பிரநாந் , 306/19, ஜனதா மாவத்ைத, 
ேவரெஹர, ெபாரலஸ்க வ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள் 

கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 ன்பள்ளி மற் ம் தினப் 
பராமாிப்  ( ன்பிள்ைளப் ப வக் கல்வி); (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேஹன்ட்ஸ்” எ ம் 

ெசால் ன் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்தி 
ேயகப் 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 31 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/27 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.:161661; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்:-302010054698.0 2010 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் 
மாதம் 16 ஆந் திகதி டீஈ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எயார்பஸ் எஸ். ஏ. 
எஸ். 1, ரவ்ன்ட் ெபாய்ன்ட் ெமாாிக் ெபலன்ட், 31707 
பிளக்னக் சிெடக்ஸ், பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : யஸ் அன்ட் கிறீ , 
த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 41 கல்வி; பயிற்சியளித்தல்; வா ர்தித் 

ைறயில் பயிற்சியளித்தல்; தகவல் மற் ம் ெபா  
ேபாக்கு ேநாக்கங்க க்காக விமான நிகழ்ச்சிகைள ஏற்பா  
ெசய்தல்; களியாட்டம்; விைளயாட்  மற் ம் கலாச்சாரச் 
ெசயற்பா கள்; ேயா ேடப் திைரப்படத் தயாாிப் ; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
161652 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 31 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/28 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இல.:161744; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெநாவ ஸ் ஏஜீ 
4002 ேபசல், சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : யஸ் அன்ட் கிறீ , 
த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் : 41 சுகாதாரத் ைறக் கல்வி மற் ம் 
பயிற்சியளித்தல் ேசைவகள், ைவத்தியர், தாதி, உளவியல் 
நி ணர், மனநல ம த் வர், ச க ேசைவயாளர், ேநாயாளி, 
ேநாயாளியின் உறவினர்கள் ேபான்ேறா க்கு மத்திய நரம்  
மண்டலக் ேகாளா கள் ெதாடர்பாக உதவி மற் ம் 
நன்ைமத ம் நிகழ்ச்சிகள்; சுகாதாரத் ைற மற் ம் 
குறிப்பாக மத்திய நரம்  மண்டலக் ேகாளா கள் 
ெதாடர்பிலான வகுப் க்கள், க த்தரங்குகள், ெசயலமர்  
கைள ஏற்பா  ெசய்தல், நடாத் தல்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ ேராகிராம்” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 31 ஆந் திகதி 
 

11 - 329/29 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.:161750; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெநாவ ஸ் ஏஜீ 4002 ேபசல், 
சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 41 சுகாதாரத் ைறக் கல்வி மற் ம் பயிற்சி 
யளித்தல் ேசைவகள், ைவத்தியர், தாதி, உளவியல் நி ணர், 
மனநல ம த் வர், ச க ேசைவயாளர், ேநாயாளி, 
ேநாயாளியின் உறவினர்கள் ேபான்ேறா க்கு மத்திய நரம்  
மண்டலக் ேகாளா கள் ெதாடர்பாக உதவி மற் ம் 
நன்ைமத ம் நிகழ்ச்சிகள்; சுகாதாரத் ைற மற் ம் 
குறிப்பாக மத்திய நரம்  மண்டலக் ேகாளா கள் 
ெதாடர்பிலான வகுப் க்கள், க த்தரங்குகள், ெசயலமர்  
கைள ஏற்பா  ெசய்தல், நடாத் தல்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
161748, 161746, 161744 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “&”  எ ம் அைடயாளத் 
தின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான 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 31 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/30 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.:161796; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வர்ல்ட் ேகாபேரட் 
ெகால்ப் ெசலன்ஞ்ச், எஸ். எல். சுர்பெனா, 76 6, 28010 
மட்ாிட், ஸ்ெபய்ன்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், சட்டத் 
தரணிகள், பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம மற் ம் 
வியாபாரச் சின்ன சட்டத்தரணிகள், 365 ேடம் தி, 
ெகா ம்  12 ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 41 விைளயாட்  நிகழ்ச்சிகைள ஏற்பா  
ெசய்தல், விைளயாட்  மற் ம் கலாச்சார ெசயற்பா கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “வர்ல்ட், ேகாபேரட், 
ெகால்ப், ெசலன்ஞ்ச்” எ ம் ெசாற்களின் தனியான சின்னத் 
திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  
எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் சாம்பல், நீலம், ெவள்ைள ஆகிய நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 31 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/31 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 161822; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 

2219 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

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

ெகயார் ெஹல்த் கிளினிக் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 15, நி  
கிாி தி, ஜீ. என். ெசட்  தி, டீ. நகர், ெசன்ைன –  600-
017, இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீ , 
த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 41 கல்வி நி வனங்கள்; (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 19 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/32 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 161895; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 25 ஆந் திகதி ; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகாமி  இன்டர்ெநஷனல் 
ஒ ம்பிக் சட்ெட  வி , 1007 சாேன, சுவிற்சர்லாந்  ; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் எப் ேஜ என்ட் ஜீ டீ ேசரம் (சட்டத்தரணி), 
216 டீ ேசரம் பிேளஸ், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 41;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 கல்வி ; பயிற்சி 
யளித்தல்; களியாட்டம்; விைளயாட்  மற் ம் கலாச்சாரச் 
ெசயற்பா கள், ெதாைலக்காட்சி விைளயாட்  மற் ம் 
கலாச்சாரப் ெபா ேபாக்கு; கலாச்சார மற் ம் கல்விக் 
கண்காட்சிகைள ஏற்பா  ெசய்தல்; ெலாத்தர்கள் மற் ம் 
ேபாட் கைள ஏற்பா  ெசய்தல்; பந்தயம் மற் ம் சில 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

141930, 153362 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம்.  

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “2016” எ ம் எண்களின் 
தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான 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  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/33 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.:161916; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 28 ஆந் திகதி ; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தி ேராயல் ெகாமன்ெவல்த் 
ெசாைசட்  ெபா தி பிைளன்ட் குெராஸ்ெனர் ேஹால், 
ெபால்ெநா தி, ேஹவார்ட்ஸ் ெஹல்த், ெவஸ்ட் செசக்ஸ், 
ஆர்எச்16 4 பீஎக்ஸ், ஐக்கிய இராச்சியம்; (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 : 41; (7) ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 கல்வி மற் ம் பயிற்சியளித்தல் 
ேசைவகள் (பார்ைவக் ேகாளா க்கான பராமாிப்  மற் ம் 
சிகிச்ைச ெதாடர்பானைவ உட்பட); ல்கள், ண் ப் 
பிரசுரங்கள், சஞ்சிைககள் மற் ம் ஏைனய அச்சிடப்பட்ட 
ெபா ட்கள் ெவளியீ ; மின்ன ப் பதிப் ; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் க ப் , ெவள்ைள, தங்க நிறம் ஆகிய நிறங் 

க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 31 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/34 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 161949; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ்டார் கு ஸ் 
ெமேனஜ்மன்ட் மிட்ெடட், இன்டர்ெநஷனல் ஹ ஸ் 
ேகஸ்ட்ல் ஹில், விக்ேடாாியா தி, டக்ளஸ் இஸ்ல் ஒப் 
ெமன், ஐக்கிய இராச்சியம், இஸ்ல் ஒப் ெமன்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 
சூ , ெபா ேபாக்குத் தகவல், ெபா ேபாக்கு ங்காக் 
கள், கிளப் ேசைவகள் (ேகளிக்ைக அல்ல  கல்வி), 

ஸ்ேகாேத ேசைவகள், இர  வி திச் ேசைவகள், வி  
ைற காம் ேசைவகள் (ேகளிக்ைக), கசிேனா வசதிகைள 

வழங்கல் (சூதாட்டம்), வி ந்  திட்டமிடல் (ேகளிக்ைக), 
மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஸ்டார்” எ ம் ெசால் ன் 

தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான 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 31 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/35 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 163962; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்):பட்டய காைமக் கணக்காளர் 
நி வனம் 26, ெசப்டர் தி, லண்டன் எஸ்டப்ள் 1பீ 
4என்பீ, ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேகசு என்ட் நீலகந்தன் 
(சட்டத்தரணி மற் ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிசு), எம் என்ட் என் 
கட் டம் (5 ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  
03; (6) வகுப்  : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 
கல்விச் ேசைவகள்; பயிற்சியளித்தல் ேசைவகள்; ெதாடர்ச்சி 
யான ெதாழில்சார் வி த்தி கல்விச் ேசைவகள்; வகுப் க்கள், 
ெசயலமர் கள், பயிற்சிப் பாடெநறிகள், ஏற் ைடய 
பாடெநறிகள், விாி ைரகள், க த்தரங்குகள், மாநா கள், 
கண்காட்சிகள் என்பவற்ைற ஏற்பா  ெசய்தல் மற் ம் 
நடாத் தல் ; பாீட்ைசச் ேசைவகள்; ஏற்பா  ெசய்தல், 
மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

146279 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/36 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 167240; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடஸ்ெகா 
ஸ்ேடார்ஸ் மிட்ெடட் ெடஸ்ெகா ஹ ஸ், ெடலமாெர 

தி, சிசன்ட் ஹர்ட்ெபார்ட்சயர் ஈஎன்8 9எஸ்எல், மகா 
பிாித்தானியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் ேகசு என்ட் நீலகந்தன், 
எம் என்ட் என் கட் டம் (5 ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் 
பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 20 ; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 20; தளபாடங்கள்; கண்ணா கள்; படச் 
சட்டங்கள்; கு  உறிஞ்சு குழாய்கள்; கிைடச்சிக் கட்ைட, 
ெம கு, ங்கில், கார்க், நாணற் ல், பிரம் , விக்கர், 
ெகாம் , எ ம் , தந்தம், ஓ , அம்பர் என்பவற்றினால் 
ஆக்கப்பட்ட பண்டங்கள், மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் 
பார்க்கலாம்) (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “எப்” எ ம் எ த் , “& ”
எ ம் அைடயளாம் என்பவற்றின் தனியான சின்னத்திற்குப் 

றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/37 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 168212; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): லக்ேசயா 
ஜிட்டல் கலர் ேலப் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 32, ஐ யல் 

ெஷாப்பிங் கம்ப்ெலக்ஸ், சணஸ ஜய மாவத்ைத, கம்பஹா, 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : லக்ேசயா ஜிட்டல் கலர் ேலப் (பிைறெவட்) 

மிட்ெடட் 32, ஐ யல் ெஷாப்பிங் கம்ப்ெலக்ஸ், சணஸ 
ஜய மாவத்ைத, கம்பஹா; (6) வகுப் : 20; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 20 படச் சட்டங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ ஜிட்டல் கலர் ேலப் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட்” எ ம் பதத்தின் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் மஞ்சள், பச்ைச, நீலம், ெ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  மாச்சு மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/38 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 168286; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்):ஒஸ்ேலா பர்னிசர் 
இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் ெவலகேன, 
மாஸ்ெபாத, கு நாகல், இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வ ணி காாிய 
கரவன, இல. 251/42சீ, கி ல தி, ெகா ம்  05;  
(6) வகுப் : 20; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 20 
அைனத்  வைகயான தளபாடங்க ம், உேலாகத் தள 
பாடங்க ம், காமிட க்கான தளபாடங்கள், கண்ணா  
கள், படச் சட்டங்கள், ப க்ைக வசதி; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் இளம்பச்ைச, க ம்பச்ைச, மஞ்சள், 
ெ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  மாச்சு மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 

11 - 329/39 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 168993; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கன்டாஸ் 
எயார்ேவஸ் மிட்ெடட் 203, ெகாவார்ட் ஸ்ட்ாீட், மஸ்கட் 
என்எஸ்டப்ள்  2020, அ ஸ்திேர யா ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வர்னர்ஸ் இன்ட 
ெனசனல் கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 14 ஆவ  
மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் 
ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 20; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 20 ஊதப்பட மான தைலயைண 
கள் உள்ளிட்ட தைலயைணகள் (ம த் வப் பயன்பா  
தவிர ேவ ) ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
168978 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஸ்டார்” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/40 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 169009; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கன்டாஸ் 
எயார்ேவஸ் மிட்ெடட் 203, ெகாவார்ட் ஸ்ட்ாீட், மஸ்கட் 
என்எஸ்டப்ள்  2020, அ ஸ்திேர யா ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வர்னர்ஸ் இன்ட 
ெனசனல் கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 14 ஆவ  
மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் 
ச க்கம், ெகா ம்  01.; (6) வகுப் : 20; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 20 ஊதப்பட மான தைலயைண 
கள் உள்ளிட்ட தைலயைணகள் (ம த் வப் பயன்பா  
தவிர ேவ ) ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

168978, 168993 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம்.  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஸ்டார்” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/41 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 171450; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டீ. ஆர். இன்டஸ்ட்ாீஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 361, கண்  தி, 
நிட்டம் ைவ, இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : டீ. ஆர். இன்டஸ்ட்ாீஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 361, கண்  தி, 
நிட்டம் ைவ; (6) வகுப் : 20; ( 7 )  ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 20 தளபாடங்கள், கண்ணா கள், படச் 
சட்டங்கள்; ஏைனய வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாத 
மரங்கள், கிைடச்சிக் கட்ைட, நாணற் ல், பிரம் , விக்கர், 
ஓ , அம்பர், தாய் த் , மீச்சர் என்பவற்றினால் ஆக்கப் 
பட்ட பண்டங்கள், இப்ெபா ட்க க்கான பதிற் ெபா ட் 
கள் அல்ல  பிளாஸ்திாிக்குகளிலானைவ. அத் டன் 
ெகாம் , எ ம் , தந்தம் மற் ம் திமிங்கில எ ம்  
என்பவற் க்கான பதிற் ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 

 
 

இச்சின்னம் 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  மாச்சு மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/42 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 171809; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தம்ேரா கம்பனி (பிைறெவட்) 

மிட்ெடட் இல. 361, கண்  தி, நிட்டம் ைவ, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

தம்ேரா கம்பனி (பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 361, கண்  
தி, நிட்டம் ைவ; (6) வகுப் : 20; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  

ேசைவகள்: 20 தளபாடங்கள், கண்ணா கள், படச் சட்டங் 
கள்; ஏைனய வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாத மரங்கள், 
கிைடச்சிக் கட்ைட, நாணற் ல், பிரம் , விக்கர், ஓ , 
அம்பர், தாய் த் , மீச்சர் என்பவற்றினால் ஆக்கப்பட்ட 
பண்டங்கள், இப்ெபா ட்க க்கான பதிற் ெபா ட்கள் 
அல்ல  பிளாஸ்திாிக்குகளிலானைவ. அத் டன் ெகாம் , 
எ ம் , தந்தம் மற் ம் திமிங்கில எ ம்  என்பவற் க்கான 
பதிற் ெபா ட்கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
101047 மற் ம் 139865, 112634, 112635, 112636, 112637 
ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பச்ைச, க ப் , ெவள்ைள ஆகிய நிறங் 

க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/43 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 171898; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டீ. ஆர். 
இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 361, கண்  

தி, நிட்டம் ைவ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : டீ. ஆர். இன்டஸ்ட்ாீஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 361, கண்  தி, 
நிட்டம் ைவ.; (6) வகுப் : 20; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 20 தளபாடங்கள், கண்ணா கள், படச் 
சட்டங்கள்; ஏைனய வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாத 
மரங்கள், கிைடச்சிக் கட்ைட, நாணற் ல், பிரம் , விக்கர், 
ஓ , அம்பர், தாய் த் , மீச்சர் என்பவற்றினால் ஆக்கப் 
பட்ட பண்டங்கள், இப்ெபா ட்க க்கான பதிற் ெபா ட் 
கள் அல்ல  பிளாஸ்திாிக்குகளிலானைவ; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னம் 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  மாச்சு மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/44 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 174162; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசன்டர் 
ெபாய்ன்ட் ேஹாம்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 100, 

த்க வ தி, ராஜகிாிய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : அமர ங்க 
ஆரச்சிேக நி க் வசனா ெபேரரா, இல. 194, ேஹவ்ெவலாக் 

தி, ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 20; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 20 தளபாடங்கள், கண்ணா கள், படச் 
சட்டங்கள்: ஏைனய வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாத 
மரங்கள், கிைடச்சிக் கட்ைட, நாணற் ல், பிரம் , விக்கர், 
மீச்சர் என்பவற்றினால் ஆக்கப்பட்ட பண்டங்கள், இப் 
ெபா ட்க க்கான பதிற் ெபா ட்கள் அல்ல  பிளாஸ் 
திாிக்குகளிலானைவ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்ட 123958 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , ேலபிளில் காணப்ப ம் 
விவரணச் ெசாற்களின் 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 24 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/45 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 174164; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசன்டர் 
ெபாய்ன்ட் ேஹாம்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 100, 

த்க வ தி, ராஜகிாிய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : அமர ங்க 
ஆரச்சிேக நி க் வசனா ெபேரரா, இல. 194, ேஹவ் 
ெவலாக் தி, ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 20; (7) ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: 20 தளபாடங்கள், கண்ணா கள், 
படச் சட்டங்கள்: ஏைனய வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப் 
படாத மரங்கள், கிைடச்சிக் கட்ைட, நாணற் ல், பிரம் , 
விக்கர், மீச்சர் என்பவற்றினால் ஆக்கப்பட்ட பண்டங்கள், 
இப்ெபா ட்க க்கான பதிற் ெபா ட்கள் அல்ல  பிளாஸ் 
திாிக்குகளிலானைவ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
123958 மற் ம் 174162 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “கிச்சன்ஸ்” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/46 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 174165; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி ; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசன்டர் 
ெபாய்ன்ட் ேஹாம்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 100, 

த்க வ தி, ராஜகிாிய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : அமர ங்க 
ஆரச்சிேக நி க் வசனா ெபேரரா, இல. 194, ேஹவ் 
ெவலாக் தி, ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 20; (7) ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: 20 தளபாடங்கள், கண்ணா கள், 
படச் சட்டங்கள்: ஏைனய வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப் 
படாத மரங்கள், கிைடச்சிக் கட்ைட, நாணற் ல், பிரம் , 
விக்கர், மீச்சர் என்பவற்றினால் ஆக்கப்பட்ட பண்டங்கள், 
இப்ெபா ட்க க்கான பதிற் ெபா ட்கள் அல்ல  பிளாஸ் 
திாிக்குகளிலானைவ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
123958, மற் ம் 174164, 174162 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , விவரணச் ெசாற்களின் 
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 24 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/47 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.:174768; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 01 ஆந் திகதி ; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மார்ெவல் 
மார்க ங் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 10, ட்டைக  
மாவத்ைத, ேப யெகாைட, இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : மார்ெவல் மார்க ங் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 10, ெக  மாவத்ைத, 
ேப யெகாைட; (6) வகுப் : 20; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 20 தளபாடங்கள், கண்ணா கள், படச் 
சட்டங்கள்; மரங்கள், கிைடச்சிக் கட்ைட, நாணற் ல், 
பிரம் , விக்கர், ஓ , அம்பர், தாய் த் , மீச்சர் என்ப 
வற்றினால் ஆக்கப்பட்ட பண்டங்கள், குழந்ைத வாக்கர்ஸ், 
தைலயைணகள், பிேளபன்கள், பர்னிெடாப்கள், ெதாட் ல் 
கள், காப் ெபா ட்கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேபபி, ேசப்” எ ம் 

ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்தி 
ேயகப் 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 25 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/48 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
   
(1) சின்னம் இல.:175132; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 17 ஆந் திகதி ; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எம் 3 மார்க ங் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் ெவலகேன, மாஸ்ெபாத, 
கு நாகல், இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : வ ணி காாியகரவன, சட்டத்தரணி, 
இல. 251/42சீ, கி ல தி, ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 20;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 20 அைனத்  
வைகயான தளபாடங்கள், உேலாகத் தளபாடங்கள், 

காமிட க்கான தளபாடங்கள், கண்ணா கள், படச் 
சட்டங்கள், ப க்ைக வசதி; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “எம்” எ ம் எ த் , “3”
எ ம் எண் என்பவற்றின் தனியான சின்னத்திற்குப் 

றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் க ம் நீலம், இளம்நீலம், மஞ்சள், ெ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  சனவாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/49 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.:176498; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசல்சியஸ் 
ெசா ஷன் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், 616, நீர்ெகா ம்  

தி, யனேக ல்ல, சீ ைவ, இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தரங்க  
சில்வா, சட்டத்தரணி, இல. 12, ஈெபன்சர் பிேளஸ், 
ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 20; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 20 தைலயைணகள், உேலாகத்திற்கல்லாத 
ெபா த்தப்பட்ட டவல் ஸ்ெபன்சர்கள், ெபரட்ஸ்ெடட்கள் 
(மரத்திலான), ப க்ைக வசதி ( னன் தவிர), கட் ல்கள் 
(ைவத்தியசாைல), கட் ல்கள் ( ட் ச் ெசல்லப்பிராணி 
க க்கானைவ), கட் ல்கள் (நீர்மநிைல) ம த் வப் 
பயன்பா க்கு அல்லாதைவ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
170608 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் க ப் , சிவப் , ெசம்மஞ்சள், நீலம், ஊதா, 
ெ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  சனவாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 
11 - 329/50 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 155288; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 06 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ப்ேராேமா லங்கா 
(பிைரவட்) மிடட், 122, 2 ஆவ  கு க்குத்ெத , 
ெகா ம்  11, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ப்ேராேமா லங்கா (பிைரவட்) 

மிடட், 122, 2 ஆவ  கு க்குத்ெத , ெகா ம்  11;  
(6) வகுப் : 20; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
தளபாடங்கள், தளவா கள், சீப் க்கள், கண்ணா கள், 
கண்ணா யினாலான அணிகலன்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 

 
 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2012 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/1 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 156070; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 08 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிடட் த. ெப. இல 03, ைஹெலவல் தி, 
மாகும் ர, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : வி.எல்.உ கம்ெபால 
(எம்எஸ்) சட்டத்தரணி, கம்பனி வழக்கறிஞர், சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிடட் த. ெப. இல. 03, ைஹெலவல் தி, 
மாகும் ர, பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 

அல்ல  ேசைவகள்: சாக்ேலட்,ேவபர் சாக்ேலட் மற் ம் 
இனிப் ப் பண்டங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
69693, 100754, 68410, 89562, 69876, 103399, 69879, 
69880, 100753, 100759, 100766, 103397, 103398 மற் ம் 
156069, 108287, 105231, 111623, 97676, 100756, 156068 
ஆம் இலக்க சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதைன விவாிக்கும் 
ெசாற்கள் மற் ம் விடயங்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 

இச்சின்னம் இள நீலம், ந த்தர நீலம், க ம் நீலம், 
ெவள்ைள, கீறீம் ேபஜ், மஞ்சள், க ப் , ஊதா 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 
 
11 - 330/2 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 156607; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 02 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிரண் க்ஸ் 
லங்கா மிடட் 409,3 ஆவ  மா ,கா  தி, ெகா ம்  03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின்,அ : பிரண் க்ஸ் லங்கா மிடட் 409, 3 ஆவ  
மா , கா  தி, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 31;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஏைனய வகுப் க்களில் 
உட்படாத விவசாயம்,ேதாட்டச் ெசய்ைக மற் ம் 
வனச்ெசய்ைக என்பவற்றிற்கான தயாாிப் க்கள் மற் ம் 
தானியங்கள்; உயி ள்ள விலங்குகள்; திய பழங்கள் 
மற் ம் காய்கறிகள், விைதகள், இயற்ைகத் தாவரங்கள் 
மற் ம் க்கள்; விலங்குக க்கான உண கள்; 
தானியங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
111349 ஆம் இலக்க சின்னத் டன் இைணந் ெகாள் ம். 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னம் க ம் நைர மற் ம் சிவப்  ஆகிய நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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 
 
11 - 330/3 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 158334; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிடட் த.ெப.இல 03,ைஹெலவல் தி, 
மாகும் ர, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வி.எல். 
உ கம்ெபால (எம்எஸ்) சட்டத்தரணி ,கம்பனி வழக்கறிஞர், 
சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் மிடட் த.ெப.இல 03,ைஹெலவல் 

தி, மாகும் ர, பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: பிஸ்கட் க்கள், குக்கீஸ்கள், 
இனிப் ப் பண்டங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதைன விவாிக்கும் 
ெசாற்கள் மற் ம் விடயங்கள் மற் ம் “பட்டர் குக்கீஸ்” 
எ ம் ெசால் மற் ம் இலக்கம் “100” என்பவற்றின் பிரத்தி 
ேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
இச்சின்னம் கிறீம், இளங் கபிலம், க ங் கபிலம், க ப் , 

ெவள்ைள, சிவப் , மஞ்சள், ெசம்மஞ்சள், நீம் (இ  
நிழல்கள்) 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 
 

11 - 330/4 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 158335; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 

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

பிஸ்கட்ஸ் மிடட் த. ெப. இல. 03, ைஹெலவல் தி, 
மாகும் ர, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வி. எல். 
உ கம்ெபால (எம்எஸ்) சட்டத்தரணி, கம்பனி வழக்கறிஞர், 
சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் மிடட் த.ெப.இல. 03, ைஹெலவல் 

தி, மாகும் ர, பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: பிஸ்கட் க்கள்,குக்கீஸ்கள் மற் ம் 
இனிப் ப் பண்டங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
158334 ஆம் இலக்க சின்னத் டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதைன விவாிக்கும் 

“சாக்ேலட், ெசாப், குக்கீஸ்” எ ம் ெசாற்கள் மற் ம் 
அதைன விவாிக்கும் ஏைனய ெசாற்கள், விடயங்கள் மற் ம் 
இலக்கம் “100” என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 

இச்சின்னம் இளங் கபிலம், க ங் கபிலம், ேபஜ், க ப் , 
கிறீம், ெவள்ைள, சிவப் , மஞ்சள், ெசம்ம்மஞ்சள், 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  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/5 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 158336; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிடட் த. ெப. இல 03, ைஹெலவல் தி, 
மாகும் ர, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வி. எல். உ கம் 
ெபால (எம்எஸ்) சட்டத்தரணி, கம்பனி வழக்கறிஞர், சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிடட் த. ெப. இல 03, ைஹெலவல் தி, 
மாகும் ர, பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: பிஸ்கட் க்கள், குக்கீஸ்கள் மற் ம் 

C 7 - B 81114 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இனிப் ப் பண்டங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
158334, 158335 ஆம் இலக்க சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 

 இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதைன விவாிக்கும் 
“சீேசம், குக்கீஸ்” எ ம் ெசாற்கள் மற் ம் அதைன 
விவாிக்கும் ஏைனய ெசாற்கள், விடயங்கள் மற் ம் 
இலக்கம் “100” என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் பச்ைச, ேபஜ், க ப் , கிறீம், ெவள்ைள, 
சிவப் , மஞ்சள், ெசம்ம்மஞ்சள், க ங்கபிலம், க ப்  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 
 

11 - 330/6 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 158337; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிடட் த. ெப. இல 03, ைஹெலவல் தி, 
மாகும் ர, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : வி.எல்.உ கம்ெபால 
(எம்எஸ்) சட்டத்தரணி ,கம்பனி வழக்கறிஞர், சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிடட் த.ெப.இல 03,ைஹெலவல் தி, 
மாகும் ர, பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: பிஸ்கட் க்கள்,குக்கீஸ்கள் மற் ம் 
இனிப் ப் பண்டங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

158334, 158335, 158336 ஆம் இலக்க சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம். 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதைன விவாிக்கும் 
“ெகாக்கனட்” எ ம் ெசால் மற் ம் அதைன விவாிக்கும் 
ஏைனய ெசாற்கள், விடயங்கள் மற் ம் இலக்கம் “100” 
என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் பச்ைச, க ப் , கிறீம், ெவள்ைள, சிவப் , 
மஞ்சள், ெசம்மஞ்சள், கபிலம், க ங்கபிலம், க ப் , இளம் 
நைர 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 

 

11 - 330/7 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இலக்கம்: 158338; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிடட் த. ெப. இல 03, ைஹெலவல் தி, 
மாகும் ர, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : வி.எல்.உ கம்ெபால 
(எம்எஸ்) சட்டத்தரணி, கம்பனி வழக்கறிஞர், சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிடட் த. ெப. இல 03, ைஹெலவல் தி, 
மாகும் ர, பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: பிஸ்கட் க்கள்,குக்கீஸ்கள் மற் ம் 
இனிப் ப் பண்டங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
158334, 158335, 158336, 158337 ஆம் இலக்க சின்னங் 
க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதைன விவாிக்கும் 
ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் க ப் , கிறீம், ெவள்ைள, சிவப் , மஞ்சள், 
ெசம்மஞ்சள், 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  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/8 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 158736; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 25 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிடட் த. ெப. இல. 03, ைஹெலவல் தி, 
மாகும் ர, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வி. எல். உ கம் 
ெபால (எம்எஸ்) சட்டத்தரணி, கம்பனி வழக்கறிஞர், சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிடட் த.ெப.இல. 03, ைஹெலவல் தி, 
மாகும் ர, பன்னிபிட் ய; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: பிஸ்கட் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

97246, 97760, 58885, 97755, 97758 மற் ம் 157725, 
157726, 145722, 108023, 119357, 145536, 145539, 
155670, 154604, 154606, 154605, 154609, 97757, 97756, 
146323, 146324, 149235, 154607, 154608, 154610, 
154611, 154612, 154615, 154613, 154614, 145719, 
145271, 145720 ஆம் இலக்க சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதைன விவாிக்கும் “சுப்பர், 
பிஸ்கட்ஸ்” எ ம் ெசாற்கள் மற் ம் அதைன விவாிக்கும் 
ஏைனய ெசாற்கள் என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் கபிலம், மஞ்சள், மஸ்டட், சிவப் , 
ெவள்ைள, நைர 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 
 
11 - 330/9 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 159230; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 22 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எயாஏசியா 
ேபர்ஹார்ட் 25-5 ப்ெளாக் எச்,ஜாலன் பிேஜ  1/37,தடரன் 
பிாிமா, 47301, ெபட்டா ங் ஜாயா, ெசலங்ேகார் டீ.ஈ. 
மேலசியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின் ,அ : த்திக ஜயசிங்ஹ (இண்டரெலக்சுவல் 

ெராபட்  அேசாசிேயட்ஸ்), 28, காேலஜ் அவனி , 
ெமௗன்ட்ெலவனியா; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் 

அல்ல  ேசைவகள்: ெபா ேபாக்குச் ேசைவகள்; வைல 
யைமப்பின் ஊடாக விைளயாட் ச் ேசைவகள் (கணினி 
வைலயைமப்பின் ஊடாக); ெபா ேபாக்கு,கல்வி மற் ம் 
ேகளிக்ைககள் ெதாடர்பான தகவல்கள்; கல்வி நி வனங் 
கள் (கல்வி); க த்தரங்குைள ஏற்பா  ெசய்தல், சுற் லா 
வி ந் கள், ெசயலமர் கள்; கல்வி மற் ம் கலாச்சார 
ேநாக்கங்க க்கான கண்காட்சிகைள ஏற்பா  ெசய்தல் 
ேபான்ற ேசைவகைள வழங்குதல்; (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 19 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/10 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 159529; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 03 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேக.ஐ.ேக. 
அட்ேவடீசிங் (பிைரவட்) மிடட், இல.9/14, குேர பிேளஸ், 
எதிாிெகாட மாவத்ைத, ேகெகாட, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : 
ேக.ஐ.ேக. அட்ேவடீசிங் (பிைரவட்) மிடட், இல.9/14, 
குேர பிேளஸ், எதிாிெகாட மாவத்ைத, ேகெகாட;  
(6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஆக்க 

ர்வமான விளம்பரங்கைள உ வாக்கி வழங்குதல், ஓவிய 
ேவைலப்பா கள், ெபா ேபாக்கு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், 
இைச மற் ம் நடன நிகழ்ச்சிகள், இைச மற் ம் ெபா  
ேபாக்கு நிகழ்ச்சிகைள நடாத் தல் மற் ம் கண்காட்சி 
நிகழ்ச்சிைள நடாத் தல், ெபயர்ப்பட் யல் வாிைசகள், 
இ வட் க்கள், ஒ ப்பதி  நாடாக்கள் ஓ ேயா மற் ம் 

ேயா நிகழ்ச்சிகள்,உல்லாசப் பிரயாணங்கள் மற் ம் 
இன்ப உலாக்கள், ெபா ேபாக்கு சுற் லாக்கள் 

த யன; (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 19 ஆந் திகதி 
 

11 - 330/11 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 161670; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 17 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எம்ேகா ேர ங் 
(பிைரவட்) மடட் இல. 64/3 பீ, பிாிெவனா தி, 
ரத்மலான, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எம்ேகா ேர ங் (பிைரவட்) 

மிடட், இல.64/3 பீ, பிாிெவனா தி, இரத்மலான;  
(6) வகுப் : 31; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
விவசாயம், ேதாட்டச் ெசய்ைக மற் ம் வனச்ெசய்ைக 
என்பவற்றிற்கான தயாாிப் க்கள்; உயி ள்ள விலங்குகள்; 

திய பழங்கள் மற் ம் காய்கறிகள், விைதகள், இயற்ைகத் 
தாவரங்கள் மற் ம் க்கள்; விலங்குக க்கான உண கள்; 
தானியங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் சியான் 100%, குங்குமம் 100%, க ப்  20% 
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  மாச்சு மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 

11 - 330/12 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 165885; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 03 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அமெதா  ஜய ர 
பட்டெபண் ேக சுகத் சஞ்ஜீவ “ ய ெசவன”, பத்ேதகம 

தி, ேஹனெதாட்ட, ெதாடந் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : அமெதா  
ஜய ர பட்டெபண் ேக சுகத் சஞ்ஜீவ “ ய ெசவன”, 
பத்ேதகம தி, ேஹனெதாட்ட, ெதாடந் வ; (6) வகுப் : 20; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: தளபாடங்கள்;  
(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  ேம மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 

11 - 330/13 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 166417; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 27 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: 3827285 29/04/2011 பிரா; (4) விண்ணப்ப 
தாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): 

ெராெஜக்ட்கிளப் 4,ெபா ட்  ெமான்ஸ்,59650 
விெலனி ெவ ,அஸ்கி , பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் 
பார்ட்னர்ஸ், 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 20; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ம த் வ ேநாக்கங் 
க க்காகவன்றிய கட் ல் விாிப் க்கள் (ேகா கள் 
இல்லாத) காமி வதற்கான ெபயர் குறிப்பிடப்பட்ட 

ங்கும் ைபகள்; காமி வதற்கான கட் ல்கள், ெமத்ைத 
கள், காற்  நிரப்பப்பட்ட ெமத்ைதகள், பிடைவயினாலான 
உைறகள் (களஞ்சியப்ப த் வதற்கான), காமி வதற் 
கான தளபாடங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2012 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

11 - 330/14 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 167183; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 25 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: 2011-048618 11/07/2011 யப்;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
ெசாந்தக்காரர்): என்ஜீேக இன்சி ேலட்டர்ஸ், மிடட் 2-56 
சுடா-ெசா மிஸுேஹா-கு, நாெகாயா-ஷி, அய்ச்சி-ெகன், 
467-8530, யப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் 
கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட்,14 ஆவ  மா , ேமற்குக் 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், இச்சிலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ைகத்ெதாழில் ைறயில் பயன்ப த்தப்ப ம் 
சூைளகள் மற் ம் உைலக்களங்கள்,உச்ச ெவப்பத்திைனத் 
தாங்கக்கூ ய அ க்கு சட்டகங்கள், பாகங்களாக 
ேவ ப த் ம் ேபார்ட்கள், ேமைசகள், அ ப் க க்கான 
குழாய் ைனகள், க விப்பி கள், ெபா த்திகள் மற் ம் 
சூைளக் களிமண் உைற; ைகத்ெதாழில் ேநாக்கங்க க்கான 
உ கும் சூைளக க்கான அ மினியம் ெவப்ப உேலாகங் 
க க்குாிய வ கட் கள்; ைகத்ெதாழில் சூைளகள் அல்ல  
உைலக்களங்கள்; சூைளகள் அல்ல  உைலக்களங்க க் 
கான வ வைமக்கப்பட்ட ெபா த்திகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “என்,ஜீ,ேக” எ ம் 
எ த் க்கைள ெ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 26 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/15 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 168388; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 24 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேபால்கன் 
என்டர்பிைரசஸ் இல.23ெகய்ஸர் தி, ெகா ம் 11, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ேபால்கன் என்டர்பிைரசஸ் இல.23, ெகய்ஸர் 

தி, ெகா ம் 11; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஒளி ட் வதற்கான ெபா த்திகள், விளக்குகள், 
மின் விசிறிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஒளி ட் ம் விளக்குகள் 

இன் அைடயாளம்” மற் ம் “என்டர்பிைரசஸ்” எ ம் ெசால் 
என்பவற்றின் 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 26 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/16 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 168978; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 17 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: 1443491 18/08/2011 அ ; (4) விண்ணப்ப 
தாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): 
குவன்டாஸ் எயாேவர்ஸ் மிடட் 203 ெகாவாட் தி, 
மஸ்ெகாட் என்எஸ்டபிள்  2020, அ ஸ்திேர யா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : 
வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) 

மிடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்குக் ேகா ரம், உலக வர்த்தக 
ைமயம், இச்சிலன் ச க்கம்,ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 20; 

(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஊதி காற் ட்டக் 
கூ ய தைலயைணகள் உட்பட தைலயைணகள் (ம த் வ 
ேநாக்கங்க க்குத் ேதைவயானைவ உள்ளடங்களாக);  
(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 20 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/17 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 170216; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இேனகா விக்ரம 
சிங்ஹ 60/15, விகாைர தி, ெமௗன்ட்ெலவனியா, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : இேனகா விக்ரமசிங்ஹ 60/15, விகாைர தி, 
ெமௗன்ட் ெலவனியா; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ஒளி ட்டல், ெவப்ப ட்டல், நீராவிப் 
பிறப்பாக்கம், சைமத்தல், குளி ட்டல், உலர்த்தல், 
காற் ட்டல், நீர் விநிேயாகம் மற் ம் சுகநலன் ேபண் 
ேநாக்கங்கள் ேபாற்றவற்றிற்கான உபகரணங்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் “சாம்பல்” நிறத்திற்கு 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 
 
11 - 330/18 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இலக்கம்: 171039; ( 2 )  ெபற்ற திகதி: 2012 
ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 10 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வனிக ரேக உ ல் 
ேராஹன கலப்பத்தி 3/ஏ,பி ெவ க்கால் மாவத்ைத, 
பாெகாட தி, ேகெகாட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : வனிக ரேக உ ல் 
ேராஹன கலப்பத்தி 3/ஏ,பி ெவ க்கால் மாவத்ைத, 
பாெகாட தி, ேகெகாட; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: கல்வியிைன வழங்குதல்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/19 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 176655; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 19 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எக்சிஸ் ேபங்க் 
மிடட் அலகு 3,3 ஆம் பகுதி, நிலக்கீழ் மா , 356 ஆவ  

அைற, கா  தி, ெகாள் பிட் ய, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
எம் என் எஸ் (எைசன்ட்ெமன்ட்ஸ்) (பிைரவட்) மிடட், 
50/2, ேசர் ேஜம்ஸ் பீாிஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  02;  
(6) வகுப் : 20; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
தளபாடங்கள், கண்ணா கள், படங்க க்கான சட்டகங்கள்; 
பலைகயினாலான ெபா ட்கள் (ஏைனய வகுப் க்களில் 
உட்படாத), தக்ைக, மானாப் ல், பிரம் ங்கில் வைககள், 
ஓ கள், ப கங்கள், தாய் த் , ைககற் பாைறகள் 
மற் ம் ேமற்ப  ெபா ட்களின் மாற் ப்ெபா ட்கள் 
அல்ல  பிளாஸ் க்குகள் மற் ம் ஒ  எ ப்பிக க்கான 
மாற் ப்ெபா ட்கள், என் கள், தந்தங்கள் மற் ம் திமிங்கில 
என் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேபங்க்” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 

11 - 330/20 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 177205; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 11 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கிடீஸ் என்ட் 
ேராய்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் (பிைரவட்) மிடட், 10ஏ ஐபீசி 

தி, ெகா ம்  06, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : கிடீஸ் என்ட் ேராய்ஸ் 
இன்டர்ெநஷனல் (பிைரவட்) மிடட், 10ஏ ஐபீசி தி, 
ெகா ம்  06; (6) வகுப் : 24; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத ைதத்த 
ஆைடகள் மற் ம் அவற்றிற்கான ெபா ட்கள்; கட் ல் 
மற் ம் ேமைசக க்கான விாிப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “கிட்ஸ்” எ ம் ெசால் ன் 

பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா  
மற் ம் இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதைன விவாிக்கும் 
ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 

 

 இச்சின்னம் இள நீலம், இளம் பச்ைச, ெ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  மாச்சு மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/21 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 177224; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கியர் அப் இன்டர்ெநஷனல் 

மிடட், த. ெப. இல. 957, ஓப்ேசா இன்ேகாபேரஷன்ஸ் 
ெசன்டர், ேராட் ட ன், ேடார்ெடாலா, பிாித்தானியா 
கன்னித் தீ கள்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : த்திக ஜயசிங்ஹ, இன்டர்ெலக்சுவல் 

ெராபட்  அேசாசிேயட்ஸ், 28, காேலஜ் அவனி , 
ெமௗன்ட் ெலவனியா; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ஆைடகள்,ெபயர் குறிப்பிடப்பட்ட டீ-
ேசட்கள், ேபாேலா ேசட்கள், நீண்ட காற்சட்ைடகள், காற் 
சட்ைடகள், ஜீன்ஸ்கள், குட்ைடக் காற்சட்ைடகள், 
பாவாைடகள், ஆைடகள்,  நீள ஆைடகள்,  
உடம்பிற்குமான ஆைடகள், ஜாக்ெகட் க்கள், பிள ஸ்கள், 
ேசட்கள், பனியன்கள், ெபண்க க்கான உள்ளாைடகள், 
ஆண்க க்கான உள்ளாைடகள், கா ைடய உள்ளாைட 
கள், ஜட் கள், இ ப் ப் பட் கள், ேகாட்கள், களப் 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

பயணங்க க்கான ஜாக்ெகட் க ம் காற்சட்ைடக ம், 
விைளயாட் த் ைறக்கான ேகாட்கள், நீளமான 
ஜாக்ெகட் க்கள் மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவக ம்
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் க ப்  மற் ம் ெவள்ைள ஆகிய நிறங் 

க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

11 - 330/22 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 177226; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கியர் அப் 
இன்டர்ெநஷனல் மிடட், த.ெப. இல. 957, ஓப்ேசா 
இன்ேகாபேரஷன்ஸ் ெசன்டர், ேராட் ட ன், ேடார்ெடாலா, 
பிாித்தானியா கன்னித் தீ கள்; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : த்திக ஜயசிங்ஹ, 
இன்டர்ெலக்சுவல் ெராபட்  அேசாசிேயட்ஸ், 28, காேலஜ் 
அவனி , ெமௗன்ட் ெலவனியா; (6) வகுப் : 25;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஆைடகள், ெபயர் 
குறிப்பிடப்பட்ட டீ-ேசட்கள், ேபாேலா ேசட்கள், நீண்ட 
காற்சட்ைடகள், காற் சட்ைடகள், ஜீன்ஸ்கள், குட்ைடக் 
காற்சட்ைடகள், பாவாைடகள், ஆைடகள்,  நீள 
ஆைடகள்,  உடம்பிற்குமான ஆைடகள், 
ஜாக்ெகட் க்கள், பிள ஸ்கள், ேசட்கள், பனியன்கள், 
ெபண்க க்கான உள்ளாைடகள், ஆண்க க்கான 
உள்ளாைடகள், கா ைடய உள்ளாைடகள், ஜட் கள், 
இ ப் ப் பட் கள், ேகாட்கள்,களப் பயணங்க க்கான 
ஜாக்ெகட் க ம் காற்சட்ைடக ம், விைளயாட் த் 

ைறக்கான ேகாட்கள், நீளமான ஜாக்ெகட் க்கள் மற் ம் 
சில ெபா ட்க ம் ேசைவக ம் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
177224 ஆம் இலக்க சின்னத் டன் இைணந் ெகாள் ம். 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ஜப்பானியச் ெசாற்களாகிய 
“ேடாக்கிேயா, ஜீன்ஸ்” மற் ம் ஜப்பானியச் ெசாற்களாகிய 
“ஜீன்ஸ்” என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  
எதைன மளிக்கா . 

 

இச்சின்னம் க ப் , ெ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  ைல மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/23 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இலக்கம்: 177562; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 24 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): லயன் ேட மிடட் 
த. ெப. இல. 957, ஓப்ேசா, இன்ெகார்பேரஷன்ஸ் மத்திய 
நிைலய தி நகரம்,ேடார்ெடாலா, பிாித்தானியா கன்னித் 
தீ கள், ஐஸ்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின்,அ : ெசக்ரேடாியல் ஹ ஸ் (பிைரவட்) 

மிடட், இல. 10, ஹவ்ெலாக் பிேளஸ், ெகா ம்  05;  
(6) வகுப் : 25; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ஆைடகள், பாதணிகள், தைலக் கவசங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “சிாி லங்கா” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/24 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 177852; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 06 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கிெராகைடல் 
இன்டர்ெநஷனல் பிைரவட் மிடட் கிெராகைடல் ஹ ஸ், 
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#07-00, இல. 03, உபி அவனி  3, சிங்கப் ர் 408857, 
சிங்கப் ர்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் கன்சல்டன்ஸ் 
(பிைரவட்) மிடட், 14 ஆவ மா , ேமற்குக் ேகா ரம், 
உலக வர்த்தக ைமயம், இச்சிலன் ச க்கம்,ெகா ம்  01;  
(6) வகுப் : 25; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ஆண்கள்,ெபண்கள்,சி வர்கள் மற் ம் குழந்ைதக க்கான 
ஆைடகள்,ேமலங்கிகள் ( ணியினாலான),குழந்ைதகளின் 
பம்பஸ்கள் ( ணியினாலான), குழந்ைதக க்கான காற் 
சட்ைடகள் ( ணியினாலான),குளியல் ஆைடகள், குளிக்கும் 
ேபா  அணி ம் ெதாப்பிகள், க த் ப் பட் கள், ேபாகள், 
குளிக்கும்ேபா  அணி ம் பாதணிகள், குளிக்கும்ேபா  
அணி ம் ஆைடகள் மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவ 
க 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  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 
 
11 - 330/25 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 179512; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 08 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): த அெமாிக்கன் 
ஸ்வான் ைலப்ஸைடல் கம்பனி பிைரவட் மிடட்  
எம்-2, கிறீன் பார்க் ெமய்ன்,  ல் -1100016,இந்தியா; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : 
சாம் அேசாசிேயட்ஸ், (சட்டதரணி மற் ம் பிரபல 
ெநாத்தாிஸ்), ேபடன்ட் மற் ம் வியாபாரச் சின்னங்கள் 
சட்டதரணிகள்), 179/5, அவிஸ்ஸாெவல்ல தி, மஹ த் 
க வ, அங்ெகாட; ( 6 )  வகுப் : 25; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ஆைடகள், பாதணிகள், தைலயில் 
அணி ம் கவசங்கள்; காற்சட்ைடகள், நீண்ட காற் 
சட்ைடகள், குட்ைடக் காற்சட்ைடகள்,  உடம்ைப ம் 

 அணி ம் ஆைடகள், ேசட்கள், டீ- ேசட்கள், 
பிள ஸ்கள், பணியன்கள், பாவாைடகள், ஜாக்ெகட் கள், 
ேகாட்கள், விைளயாட் த் ைறக்கான ேகாட்ஹள், 
சுவிட்டர்கள், நீண்ட ேமலங்கிகள், நீண்ட காற்சட்ைடகள், 
ெதாப்பிகள், க த் ப் பட் கள், எல்லா வைகயான ைதத்த 
ஆைடக ம் மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவக ம் 

(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/26 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 179578; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 10 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): த ேபாேலா /ேலாவ் 
ரன் கம்பனி, எல்.பி 650 ெம சன் அவனி , நி ேயார்க், 
நி ேயார்க், 10022, ஐ.அ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாச மி ப்பின், அ :எஸ்பிஏ குெளாபல் ஐபி 
ெசா சன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 5, 9 ஆவ  ஒ ங்ைக, 
நாவல தி, நாவல; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ஆண்கள்,ெபண்கள் மற் ம் 
சி வர்க க்கான ஆைடகள் மற் ம் பாதணிகள், தைலக் 
கவசங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
80954, 80956 மற் ம் 145636, 152719 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  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/27 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 179642; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 11 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தமரா அஷாஞ்ச  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

சமரக்ெகா  469/5,ெகாெடல்ல வத்த, மாலேப, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : 
தமரா அஷாஞ்ச  சமரக்ெகா  469/5,ெகாெடல்ல வத்த, 
மாலேப; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஆைடகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் குங்குமம் மற் ம் பச்ைச ஆகிய நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/28 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இலக்கம்: 180146; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 07 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இெயான் க ஷிகி ெகய்சா 
(இெயான் க ஷிகி ெகய்சா என் ம் அைழக்கப்ப ம்),1-5-1 
நகாசி,மிஹாமா – கு, ைசபா-சிட் , ைசபா 261-8515, யப்பான், 
யப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : சாம் & அேசாசிேயட்ஸ், (சட்டத்தரணி மற் ம் 
பிரபல ெநாத்தாாிஸ், ேபடன்ட் மற் ம் வியாபாரச் 
சின்னங்கள் சட்டதரணிகள்), இல.179/5, அவிஸ்ஸா 
ெவல்ல தி, மஹ த்க வ, அங்ெகாட; (6) வகுப் : 24;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ப த்தி ஆைடகள்; 
கா ைறக க்கான ணிகள்; ெநய்யப்படாத ப த்தி 
யினாலான ைதத்த ஆைடகள்; ேமைச விாிப்பிற்காகப் 
பயன்ப த்தப்ப ம் எண்ெணய்த் ணிகள்; பைசயிடப்பட்ட 

ணிகள்; ணிக க்குப் பதிலாகப் பயன்ப த்தப்ப ம் 
பிளாஸ் க் ணிகள்; இறப்பர் ணிகள்; பதனிடப்பட்ட 
ேதா னாலான ணிகள்; ணியினாலான வ கட் ம் 
ெபா ட்கள் மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவக ம் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “குவ , என்ட், ரஸ்ட், 

ெபஸ்ட் பிைரஸ்” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/29 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 180147; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 07 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இெயான் க ஷிகி ெகய்சா 
(இெயான் க ஷிகி ெகய்சா என் ம் அைழக்கப்ப ம்),1-5-1 
நகாசி,மிஹாமா – கு, ைசபா-சிட் , ைசபா 261-8515, யப்பான், 
யப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : சாம் & அேசாசிேயட்ஸ், (சட்டத்தரணி மற் ம் 
பிரபல ெநாத்தாாிஸ், ேபடன்ட் மற் ம் வியாபாரச் 
சின்னங்கள் சட்டதரணிகள்), இல.179/5, அவிஸ்ஸாெவல்ல 

தி, மஹ த்க வ, அங்ெகாட; (6) வகுப் : 24; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ேமற்கத்திய ஆைடகள், ேகாட்கள்; 
ஸ்விட்டர்கள்; ேசட்கள்; இர  ஆைடகள்; உள்ளாைடகள், 
குளிய க்கான ஆைடகள்; குளிய க்கான ெதாப்பிகள்; 
யப்பானிய ஆைடகள்; ேமலங்கிகள் (ஆைடகள்); 
க த்திைனப் பா காக்கும் அங்கிகள்; கா ைறகள்; 
ேமலங்கிக க்கான கா ைறகள் மற் ம் சில ெபா ட்க ம் 
ேசைவக ம் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “குவ , என்ட், ரஸ்ட், 
ெபஸ்ட் பிைரஸ்” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/30 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 180283; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 10 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபரைடஸ் ேராட் கம்பனி 
(பிைரவட்) மிடட், 213, தர்மபால மாவத்ைத, ெகா ம்  
07, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : எஸ்பிஏ குெளாபல் ஐபி ெசா சன்ஸ் 
(பிைரவட்) மிடட், 5, 9 ஆவ  ஒ ங்ைக, நாவல தி, 
நாவல; (6) வகுப் : 24; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 

னன் ணிகள்,கட் க்கான னன் ணிகள், ேமைச 
க க்கான னன் ணிகள்,குறிப்பிட்ட இடத்தில் ைவக்கும் 
ெமட்கள், ைக ைடப்பங்கள்; (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 11 ஆந் திகதி 
 

11 - 330/31 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 181198; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 20 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எப்.ேஜ 
ெபஞ்ஜமின் ேஹால் ங்ஸ் மிடட் 10,சயன்ஸ் பார்க் தி, 
#04-01 த அல்பா சிங்கப் ர் 117684, சிங்கப் ர்; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் மற் ம் கிறீ , த.ெப.எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஆைடகள்,பாதணிகள்,தைலக்கவசங்கள்,ெபயர் 
குறிப்பிடப்பட்ட ஆைடகள், க த் ப்பட் கள், பட் கள், 
பாவாைடகள், ேசட்கள், காற்சட்ைடகள், குட்ைடக் காற் 
சட்ைடகள், கச்ைசகள், உள்ளாைடகள், உள்ேள அணி ம் 
ஆைடகள்; பதனிடப்பட்ட ேதா னாலான ஆைடக க் 
கான அணிகலன்கள், பதனிடப்பட்ட ேதா னாலான 
ேமலங்கிகள், ேகாட்கள், பதனிடப்பட்ட ேதா னாலான 
ேகாட்கள்; மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவக ம் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 

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

 

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

11 - 330/32 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 181733; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 10 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகசுவல் 
கிளசிக்ஸ் (பிைரவட்) மிடட்,இல.14/5, ட் ெக  
மாவத்ைத, ேப யெகாட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெகசுவல் கிளசிக்ஸ் 
(பிைரவட்) மிடட், இல. 14/5, ட் ெக  மாவத்ைத, 
ேப யெகாட; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஆைடகள், பாதணிகள், தைலக்கவசங்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேபபி” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 

11 - 330/33 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 182352; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 05 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): நிெகான் 
ேகார்பேரஷன் 12-1, ரகுேசா 1-ெகாம், சிேயாடா-கு, 
ேடாக்கிேயா, யப்பான், யப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வானர்ஸ் இன்ர்ெஜஷனல் 
கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட்,14 ஆவ  மா ,ேமற்குக் 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், இச்சிலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 24; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத ஆைடகள் 
மற் ம் ஆைடகளினாலான ெபா ட்கள்; கட் ல் விாிப் க் 
கள்; ேமைச விாிப் க்கள்; ெநய்யப்பட்ட ணிகள் “ாிபன்க 
ளினால் வாட் யிடப்பட்ட டட்டாமி ெமட்க க்குாியைவ”
உட்பட), ாிபன்களினால் வாட் யிடப்பட்ட டட்டாமி 
ெமட்க க்குாிய ணிகள்; பின்னப்பட்ட ஆைடகள் 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  ன் மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 330/34 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

2236 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 182634; (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 : 23; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஆைடகள் ைதப்பதற் 
கான பட்  மற் ம் ப த்தி ல்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

171676, 178215, 170315 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 15 ஆந் திகதி 
 

11 - 330/35 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 182781; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 27 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசப்டர்ஸ் பிைரவட் மிடட், 
இல. 02, டீல் பிரேதசம், ெகா ம்  03, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ெசப்டர்ஸ் பிைரவட் மிடட், இல.02, டீல் பிரேதசம், 
ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 24; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத ஆைடகள் 
மற் ம் ஆைடகளினாலான ெபா ட்கள் ேமைச மற் ம் 
கட் ல் விாிப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
136877 ஆம் இலக்க சின்னத் டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “இன்சூரன்ஸ்” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 

11 - 330/36 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 182989; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 02 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இயாம் ம பன் 
ெடக்ஸ்ைடல்ஸ் (பிைரவட்) மிடட் 261, சிாி தம்ம 
மாவத்ைத, ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : பீடீஓ ெசக்ரடாீஸ் 
(பிைரவட்) மிடட், 65/2, ேசர் சிட்டம்பலம் ஏ.கார் னர் 
மாவத்ைத, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 24; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ஆைடகள் மற் ம் ஆைடக டன் 
ெதாடர்பான உற்பத்திப்ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 

 
 
 

 
இச்சின்னம் க ப் , மஞ்சள் 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 
 
11 - 330/37 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இலக்கம்: 183425; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 17 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சந்த னி 
ெபேரரா, டீ 53/1, மங்கலா தி, ெமனிங் நகரம், ெகா ம்  08, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : சந்த னி ெபேரரா, டீ 53/1, மங்கலா தி, 
ெமனிங் நகரம், ெகா ம்  08; (6) வகுப் : 24; (7) ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைதத்த ஆைடகள் மற் ம் ணி 
களினாலான ெபா ட்கள், ணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “இெரசிஸ் ப் , னிக்” 
எ ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  
எதைன மளிக்கா . 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னம் சிவப் , க ப்  மற் ம் தங்கம் ஆகிய நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/38 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 183949; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 10 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ாிஆசா ஷனால்  
ெசாய்சா 94/5,கி லபன அவனி ,ெகா ம்  05,இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின்,அ : 
ாிஆசா ஷனால்  ெசாய்சா 94/5,கி லபன அவனி , 
ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 24; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத ஆைடகள் 
மற் ம் ணிகளினாலான ெபா ட்கள்; கட் ல் மற் ம் 
ேமைச விாிப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “த, ெவ ங், ெரஜிஸ்ட்ாி” 
எ ம் ெசாற்கள் மற் ம் விடயங்கள் என்பவற்றின் பிரத்தி 
ேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 

இச்சின்னம் க்கிய நீலம் 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 30 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/39 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இலக்கம்: 184823; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 13 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபட்டன்ஸ் கு ப் 
ஒப் கம்பனீஸ் (பிைரவட்) மிடட், 127/10, பைழய கண்  

தி, த கம, களனி, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெபட்டன்ஸ் கு ப் ஒப் 
கம்பனீஸ் (பிைரவட்) மிடட், 127/10, பைழய கண்  தி, 

த கம, களனி; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: பாதணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேஹர்பல், ெம ேகடட், 
ட்ெவயர்” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/40 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 184844; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 14 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கஸ்ஸா  
மாிக்கார் நவாஸ் மாிக்கார் இல.89, ெசதம் தி, ெகா ம்  
01, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : கஸ்ஸா  மாிக்கார் நவாஸ் மாிக்கார்  
இல. 89, ெசதம் தி, ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 24;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஆைடகள் மற் ம் 

ணிகளினாலான ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “மீட், ஒன் , ஒாிஜினல்ஸ், 
ைசன்ஸ்” எ ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 

உாித்  எதைன மளிக்கா . 
 

இச்சின்னம் நீலம், 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 

11 - 330/41 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

   
(1) சின்னம் இலக்கம்: 186613; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 11 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டீ.ஆர். இண்டஸ் 
ட்ாீஸ் (பிைரவட்) மிடட் இல. 361, கண்  தி, நிட்டம் 

வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின்,அ : டீ..ஆர். இண்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைரவட்) மிடட் 
இல. 361, கண்  தி, நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 23;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஆைடகள் ைதப்பதற் 
கான பட்  மற் ம் ப த்தி ல்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/42 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 186614; (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. இண்டஸ் 
ட்ாீஸ் (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 : 24; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஏைனய வகுப் க்களில் 
உட்படாத ைதத்த ஆைடகள் மற் ம் ணிகளினாலான 
ெபா ட்கள்; கட் ல் மற் ம் ேமைச விாிப் க்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 
 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/43 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 187099; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 03 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ்கவாி இன்டர் 
ெநஷனல் (பிைரவட்) மிடட் 8, ஔெர ய கார்டன்ஸ், சிாி 
வி லேசன மாவத்ைத, ெகா ம்  10, இலங்ைக;  

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
எஸ்பிஏ குெளாபல் ஐபி ெசா சன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 
5, 9 ஆவ  ஒ ங்ைக, நாவல தி, நாவல; (6) வகுப் : 24; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: குஷன்க க்கான 
ேம ைறகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட் ள்ள 148632, 148633 ஆம் 
இலக்க சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 

இச்சின்னம் “ெசம்மஞ்சள்” நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/44 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 187465; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 17 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமானாச் இன்டர்ெநஷனல் 
(பிைரவட்) மிடட், 94/5, கி லபன அவனி , ெகா ம்  
05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : ெமானாச் இன்டர்ெநஷனல் (பிைரவட்) 

மிடட், 94/5, கி லபன அவனி , ெகா ம்  05;  
(6) வகுப் : 24; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 

ணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் “கபில” நிறத்திற்கு 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 01 ஆந் திகதி 
 

11 - 330/45 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 187758; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 31 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஆர் & ேஜ 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

அபரல்ஸ் (பிைரவட்) மிடட்,இல.86,மா காவ தி, 
ரத்மலான, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ஆர் & ேஜ அபரல்ஸ் (பிைரவட்) 

மிடட், இல. 86, மா காவ தி, ரத்மலான; (6) வகுப் : 
24; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஏைனய வகுப்  
களில் உட்படாத ைதத்த ஆைடகள் மற் ம் ணி 
களினாலான ெபா ட்கள், கட் ல் மற் ம் ேமைச 
விாிப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 
 
 
 
 

இச்சின்னம் “சிவப் ” நிறத்திற்கு 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 01 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/46 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 187970; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 08 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தி .பி ப் 
பிெலய்ன் சனிஸ்ட்ரெப 5,8580 அம்ாிஸ்வில், சுவிட்சர் 
லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி மற் ம் 
பிரபல ெநாத்தாாிஸ், ேபடன்ட் மற் ம் வியாபாரச் 
சின்னங்கள் சட்டத்தரணிகள், 365 ேடம் தி, ெகா ம்  12; 
(6) வகுப் : 24; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ஏைனய வகுப் களில் உட்படாத ைதத்த ஆைடகள் மற் ம் 

ணிகளினாலான ெபா ட்கள்; கட் ல் மற் ம் ேமைச 
விாிப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/47 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 188300; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 23 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ைலகாெமாைபல் 
மிடட், ேவால் க் கட் டம், 195 மார்ஷ் ேவால், 

லண்டன் ஈ14 9 எஸ்ஜி, ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ  நித்யா 
பார்ட்னர்ஸ், இல. 97/ஏ, கா  தி, ெகா ம் 03;  
(6) வகுப் : 23; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ஆைடகள் ைதப்பதற்கான பட்  மற் ம் ப த்தி ல்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேகால் த ேவல்ட் ேபார் 
ெலஸ்” எ ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 

இச்சின்னம் நீலம் 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 330/48 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 189199; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 03 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ்ரப்ட் 
இேனாேவஷன் (பிைரவட்) மிடட், 409,3 ஆவ  மா , 
கா  தி, ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ஸ்ரப்ட் இேனா 
ேவஷன் (பிைரவட்) மிடட், 409, 3 ஆவ  மா , கா  

தி,ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 23; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஆைடகள் ைதப்பதற்கான பட்  மற் ம் ப த்தி 

ல்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

  
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “அன் மிடட்” 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 330/49 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 190301; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 22 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கயான் கீதிகா அக்மீமன, இல. 
570/4, எரவ்ெவல, பன்னிபிட் ய, இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : கயான் கீதிகா 
அக்மீமன, இல. 570/4, எரவ்ெவல, பன்னிபிட் ய;  
(6) வகுப் : 24; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைதத்த 
ஆைடகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  

 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ னன்” எ ம் ெசால் ன் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 

இச்சின்னம் “குங்கும” நிறத்திற்கு 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 13 ஆந் திகதி 
 
11 - 330/50 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 

(1) சின்னம் இல.: 86440; (2) ெபற்ற திகதி : 1997 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னியன் 
ெகாெமா டீஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல 79, தல்வத்த, 
பியகம ேறாட், களனி, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : னியன் ெகாெமா டீஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், இல 79, தல்வத்த, பியகம ேறாட், 
களனி; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ெமாத்தமாக, பக்கற் க்களாக, ேதயிைல ைபகள், சுைவ 

ட்டப்பட்ட ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

CORNELIA 
 

இச்சின்னம் 53095 மற் ம் 55514 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 , 
1999 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 
11 - 331/1 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 105459; (2) ெபற்ற திகதி : 2001 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் 
ெடாேபக்ெகா கம்ெபனி மிடட், 178, ஸ்ரீமத் இராமநாதன் 
மாவத்ைத, ெகா ம்  15, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : சிேலான் 
ெடாேபக்ெகா கம்ெபனி மிடட், 178, ஸ்ரீமத் இராமநாதன் 
மாவத்ைத, ெகா ம்  15; (6) வகுப் : 28; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: விைளயாட் க்க ம் விைளயாட் ப் 
ெபா ட்க ம், உடற்பயிற்சி விைளயாட் ப் ெபா ட்கள் 
(ஏைனய விைளயாட்  வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாத), 
நத்தார் மரங்க க்கான அலங்கார ேவைலப்பா கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் 52037 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் 
டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பிேளயர்ஸ்' எ ம் 

ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
அளிக்கா . 

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 
11 - 331/2 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 108933; (2) ெபற்ற திகதி : 2002 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மிட்ெவஸ்ட்ரன் 
ெபட் ட்ஸ். இன்க். 9634 ெஹடன் ேறாட், இவன்ஸ்வில் , 
இண் யானா 47711, ஐக்கிய அெமாிக்க இராச்சியம்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 31; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ெசல்லபிராணிக க்கான உண ; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 

 

SPORTMIX 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'மிக்ஸ்’ எ ம் பின் 
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ெனாட் ச் ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா  

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
11 - 331/3 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 110364: (2) ெபற்ற திகதி: 2002 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் ேகால்ட் 
ஸ்ேடார்ஸ் மிடட், இல 1, ஜஸ் ஸ் அக்பர் மாவத்ைத, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : சீ.என். ஜயசூாிய, ேஜான் கீல்ஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் மிடட் கவனத்திற்கு, இல 130, கிளினீ தி, 
ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஐஸ் கிறீம்: (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 69897, 69898, 69900, 70206, 70207, 70208, 
70209, 70210, 70211, 70212 மற் ம் 73080 ஆம் இலக்க 
வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2005 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 
11 - 331/4 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 125837; (2) ெபற்ற திகதி : 2005 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஜீடீஏ ாிபிைரஜிேரஷன் 
(பிைறவட்) மிடட், இல 599, பிரதான தி, ேகாட்ைட, 

இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : பி.எல்.என்.  சில்வா சந்திரேசன,  சில்வா 
என்ட்  சில்வா, 34, வரெகாட எஸ்ேடட் ேறாட், வரெகாட 
ேறாட், களனி; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஒளிேயற்றல், சூேடற்றல், நீராவி பிறப்பித்தல், 
சைமத்தல், குளி ட்டல், உலர ைவத்தல், காற்  
சீராக்குதல், நீர் வழங்கல் மற் ம் சுகாதார ேநாக்கங்க க் 
கான என்பனவற் க்கான உபகரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 125775 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தில் காணப்ப ம் 
'ஜீ, டீ, ஏ' ஆகிய எ த் க்களின் தனியான சின்னத்திற்கு 

றம்பான பிரத்திேயக பயன்பாட் ற்கு 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 01 ஆந் திகதி 
 
11 - 331/5 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 136282; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமக் ட்ஸ் 
மிடட், இல 10, ஞானார்த பிரதீப மாவத்ைத, ெகா ம்  

08, இலங்ைக.; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : ெமக் ட்ஸ் மிடட், இல 10, ஞானார்த 
பிரதீப மாவத்ைத, ெகா ம்  08; (6) வகுப் : 8; (7) ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைகக விக ம் உபகரணங்க ம் 
(ைகயினால் இயக்கப்படக் கூ யன), கத்தி ள், பக்க 
ஆ தங்கள், சவரக் கத்திகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஸ்ரீ லங்கா'ஸ் ெஹாிேடஜ்' 
ஆகிய ெசாற்களின் பிரத்திேயக பயன்பாட் க்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

119140 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/6 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 139000: (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகடர்பிளர் இன்க் 100 என்.ஈ. 
அடம்ஸ் தி, பிேயாாியா, இல் ெனாய்ஸ் 61629, ஐக்கிய 
அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் கன்சல்டன்ட்ஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், 14ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், 
உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01.;  
(6) வகுப் : 7; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
இயந்திரங்க ம் இயந்திரக் க விக ம், ேமாட்டார்க ம் 
எஞ்சின்க ம் (நில வாகனங்கள் தவிர), இயந்திரம் 
இைணத்தல் மற் ம் ெச த் தல் ஆக்கக்கூ கள் (நில 
வாகனங்கள் தவிர), ைகயினால் இயக்கப்ப ம் க விகள் 
தவிர்ந்த கமத்ெதாழிற் உபகரணங்கள், நிலத்தில் நகர்வதற் 
கான இயந்திரங்கள் மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைன 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  5103, 8515 மற் ம் 61416 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 11 ஆந் திகதி 
 
11 - 331/7 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 140980; (2) ெபற்ற திகதி : 2007 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிஸ்ேகா 
ெசகி ாி  பிைறவட் மிடட், 20 ஜாலன் அபிபி, சிஸ்ேகா 
ெசன்டர், சிங்கப் ர் 409179 சிங்கப் ர்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ஜானகி டீ.ெடக்கர், 
189, ெடாக்டர் என்.எம். ெபேரரா மாவத்ைத, ெகா ம்  08; 

(6) வகுப் : 37; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
கணினி வன்ெபா ள் நி தல் மற் ம் பராமாித்தல், 
பா காப்  சாதனங்கள் மற் ம் ைறைமகள் நி தல் 
மற் ம் பராமாித்தல், கணினி பா காப்  சாதனங்க ம் 

ைறைமக ம் மற் ம் ெதாடர்பாடல் பா காப்  
சாதனங்கள் மற் ம் ைறைமகள் ப  பார்த்தல் மற் ம் 
பராமாித்தல் மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 140973 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத்ேதா  
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  நீலம் மற் ம் ெசம்மஞ்சல் நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

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

 

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

11 - 331/8 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 147231; (2) ெபற்ற திகதி : 2008 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மேஹந்திரா 
என்ட் மேஹந்திரா மிடட், ேகட்ேவ கட்டடம், எப்பேலா 
பன்டர், ம்ைப 400 001, இந்தியா.; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் 
பாட்னர்ஸ், இல 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12 ; (6) வகுப் : 
7; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: இயந்திரங்க ம் 
இயந்திரக் க விக ம், ேமாட்டார்க ம் எஞ்சின்க ம் 
(நில வாகனங்கள் தவிர), இயந்திரம் இைணத்தல் மற் ம் 
ெச த் தல் ஆக்கக்கூ கள் (நில வாகனங்கள் தவிர), 
ைகயினால் இயக்கப்ப ம் க விகள் தவிர்ந்த கமத்ெதாழிற் 
உபகரணங்கள்; (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  ைல மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/9 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இல.: 152511; (2) ெபற்ற திகதி : 2009 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பாலஹின்ன 
ஆரச்சிேக அ ர நிஸ்ஸங்க (நிசாேகா இன்டஸ்ட்ாீஸ்), 
நிசாேகா-179, ெபாரைள ேறாட், அ கிாிய, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
பாலஹின்ன ஆரச்சிேக அ ர நிஸ்ஸங்க (நிசாேகா 
இன்டஸ்ட்ாீஸ்), நிசாேகா-179, ெபாரைள ேறாட், 
அ கிாிய; (6) வகுப் : 7; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: இயந்திரங்க ம் இயந்திரக் க விக ம், 
ேமாட்டார்க ம் எஞ்சின்க ம் (நில வாகனங்கள் தவிர), 
இயந்திரம் இைணத்தல் மற் ம் ெச த் தல் ஆக்கக் 
கூ கள் (நில வாகனங்கள் தவிர), ைகயினால் இயக்கப் 
ப ம் க விகள் தவிர்ந்த கமத்ெதாழிற் உபகரணங்கள், 

ட்ைடக க்கான அைடகாத்தல் இயந்திரங்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  சிவப்  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  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 
11 - 331/10 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 153076; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெஹாண்டா 
ேமாட்டர் கம்ெபனி மிடட், 1-1, மினாமி-ஆயாமா  
2-ெசாம், மினாெடா-கு, ேடாக்கிேயா 107-8556, ஜப்பான்;  
(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 : 7; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ெஜனேரட்டர்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தில் காணப்ப ம் 'ஈ, 
' ஆகிய எ த் க்களின் தனியான சின்னத்திற்கு 

றம்பான பிரத்திேயக பயன்பாட் ற்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/11 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 155144; (2) ெபற்ற திகதி : 2010 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் மிடட், 
தபால் ெபட்  இல. 3, ைஹ ெலவல் ேறாட், மாகும் ர, 
பன்னிபிட் , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : .எல். உ கம்ெபால, சட்டத் 
தரணி, கம்பனி வழங்கறிஞர், சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் மிடட், 
தபால் ெபட்  இல. 3, ைஹ ெலவல் ேறாட், மாகும் ர, 
பன்னிபிட் ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: தானிய பார்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'நி ட்றி, பிளஸ்' ஆகிய 

விபரணச் ெசாற்களின் மற் ம் 'சீ, பி, எல்' ஆகிய எ த் க் 
களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 145535, 149964 மற் ம் 151252 ஆம் இலக்க 
வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  க ப் , சிவப் , ெவள்ைள, மஞ்சல் 
மற் ம் பச்ைச 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 21 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/12 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 155887; ( 2 )  ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சமிந்திகா ஜுட் சமர ர,  
இல. 215/16, ெகா ம்  ேறாட், தி லபிட் , ெபரலஸ் 
க ைவ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
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விலாசமி ப்பின், அ : சமிந்திகா ஜுட் சமர ர,  
இல. 215/16, ெகா ம்  ேறாட், தி லபிட் , ெபரலஸ் 
க ைவ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவ 
கள்: கல்விச் ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பி ச்சர், எ ேகஷன்' ஆகிய 
ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

11 - 331/13 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 156985: (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேஜான் கீல்ஸ் ேஹால் ங்ஸ் 
பீஎல்சீ, 130, கிளினீ தி, ெகா ம்  02, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

.சீனிகா சி ெபேரரா, சட்ட திைணக்களம், ேஜான் கீல்ஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் மிடட், இல. 130, கிளினீ தி, ெகா ம்  
02; (6) வகுப் : 37; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
கட் ட கட் மாணம், நி தல், தி த்த ேசைவகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஒன்' எ ம் ெசால் ன் 
மற் ம் '320' எ ம் இலக்கத்தின் 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  ேம மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/14 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 157694; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எவியகன் மிடட், 
ஸ்டட்ேபார்ட் ஹட்ச்ெசாி, அல்ஸ்ெகாட் இன்டஸ்ட்ாியல் 
எஸ்ேடட், ஆர்தஸ்ேடான் ஒன் ஸ்ேடார், ஸ்ட்ரட்ெபார்ட்-
அப்ெபான்-அெவான், ேவார்விக்ஸ்ரீ சீ  37 8பிஎச், ெபாிய 
பிாித்தானியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் ேகசு என்ட் நீல 
கண்டன், எம் என்ட் என் கட் டம் (5ஆவ  மா ), இல.2, 

ல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 31; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: உயி ள்ள மி கங்கள், உயி ள்ள 
ேகாழிகள், உயி ள்ள ேகாழிகுஞ்சுக ம் வான்ேகாழி 
க ம், உயி ள்ள குஞ்சு ெபாாிக்கும் ட்ைடகள், இனப் 
ெப க்கத்திற்கும் வளர்ப்பதற்குமான உயி ள்ள ேகாழிகள், 
விலங்குக க்கான உண கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தில் காணப்ப ம் 

'இண் யன்' எ ம் ெசால் ன் தனியான சின்னத்திற்கு 
றம்பான பிரத்திேயக பயன்பாட் ற்கு உாித்  எதைன ம் 

வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 
11 - 331/15 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 163660; (2) ெபற்ற திகதி : 2011 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடார்கி  ெலாஜிஸ் க்ஸ் 

மிடட், த ெடார்கு கட் டம், ேவார்ட்  ர் ேறாட், 
ேவார்ட் , லீட்ஸ், ெவஸ்ட் ேயார்க்ஸ்ரீ எல்எஸ்12 4ேஜஎச், 
ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ குேளாபல் ஐபீ 
ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 5, ஒன்பதாம் 
ஒ ங்ைக, நாவல; (6) வகுப் : 37; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ப பார்த்தல் ேசைவகள், ணி ப  
பார்த்தல், ப பார்த்தல் ேசைவகள், ணி ப  
பார்த்தல், தி த்த ேசைவகள், வஸ்திரங்கள் த்தல், 
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ஆைட இைணப்  ேசைவகள், ஆைட தி த்த ேசைவகள்; 
(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 19 ஆந் திகதி 
 
11 - 331/16 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 163672; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடார்கி  
ெலாஜிஸ் க்ஸ் மிடட், த ெடார்கு கட் டம், ேவார்ட்  

ர் ேறாட், ேவார்ட் , லீட்ஸ், ெவஸ்ட் ேயார்க்ஸ்ரீ 
எல்எஸ்12 4ேஜஎச், ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ குேளாபல் 
ஐபீ ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 5, ஒன்பதாம் 
ஒ ங்ைக, நாவல; (6) வகுப் : 37; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ப பார்த்தல் ேசைவகள், ணி ப  
பார்த்தல், தி த்த ேசைவகள், வஸ்திரங்கள் த்தல், 
ஆைட இைணப்  ேசைவகள், ஆைட தி த்த ேசைவகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 163666 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/17 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 165592; (2) ெபற்ற திகதி : 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகான்ெசா  

ேடடட் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம்ஸ் மிடட், இல. 184/2, ெகா ன் 
ெறபிெனாி ேறாட், ேவறெஹற, ெபாரலஸ்க ைவ, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : நித்யா பார்ட்னர்ஸ், இல. 97ஏ, கா  ேறாட், 
ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 31; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: கமத்ெதாழில் ேதாட்டக்கைல மற் ம் 
வனவியல் உற்பத்தி ெபா ட்க ம் ஏைனய வகுப்பில் 
உள்ளடக்கப்படாத தானியங்க ம், திய பழங்க ம் 
மரக்கறிக ம், உயிர்வாழ் மி கங்கள், விைதகள், இயற்ைக 
யான ெச க ம் மலர்க ம், விலங்குக க்கான 
உண கள், ேமால்ட்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
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 
 

11 - 331/18 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 165744; (2) ெபற்ற திகதி : 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமாபிெடல் 
(பிைறவட்) மிடட், 108, டப்ளி .ஏ. . ராமநாயக்க 
மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெமாபிெடல் (பிைறவட்) 

மிடட், 108, டப்ளி .ஏ. . ராமநாயக்க மாவத்ைத, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (6) வகுப் : 31; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: கமத்ெதாழில் ேதாட்டக்கைல மற் ம் 
வனவியல் உற்பத்தி ெபா ட்க ம் ஏைனய வகுப்பில் 
உள்ளடக்கப்படாத தானியங்க ம், திய பழங்க ம் 
மரக்கறிக ம், உயிர்வாழ் மி கங்கள், விைதகள், இயற்ைக 
யான ெச க ம் மலர்க ம், விலங்குக க்கான 
உண கள், ேமால்ட்; (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 14 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/19 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இல.: 165805; (2) ெபற்ற திகதி : 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ராணி 
எஸ்ேடட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 481 ஏ, பிாின்ஸ் ஒப் 
ேவால்ஸ் எெவனி , ெகா ம்  14, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ெமாஹமட் அடம்அ , சட்டத்தரணி, இல. 61, .எஸ் 
ெபான்ேசகா ேறாட், ெகா ம்  5; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேகாழி உண கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பார்ம்' எ ம் ெசால் ன் 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/20 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 165806; (2) ெபற்ற திகதி : 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ராணி 
எஸ்ேடட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 481 ஏ, பிாின்ஸ் ஒப் 
ேவால்ஸ் எெவனி , ெகா ம்  14, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ெமாஹமட் அடம்அ , சட்டத்தரணி, இல. 61, .எஸ் 
ெபான்ேசகா ேறாட், ெகா ம்  5; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேகாழி உண கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 

ேபா ம் 165805 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/21 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 166569; (2) ெபற்ற திகதி : 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): யகூ இன்க். 701 
ெபஸ்ட் எெவனி , சன்னிேவல், கல்ேபார்னியா 94089, 
ஐக்கிய அெமாிக்க இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 40; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைகப்படங்கள் 
பிரதியீ  அல்ல /மற் ம் மீளைமத்தல், ைகப்படங்கள் 

ஜிட்டல் விாிவாக்கம்; (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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 29 ஆந் திகதி 
 
11 - 331/22 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 167963; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமாஹமட் 
அன்வர் ஷகி உத்தீன் அன்வர , இல. 76/2, பிளவர் ேறாட், 
ெகா ம்  07, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ெமாஹமட் அன்வர் ஷகி உத்தீன் 
அன்வர , இல. 76/2, பிளவர் ேறாட், ெகா ம்  07;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ேகாப்பி, ேதயிைல, ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, மரவள்ளி, 
சவ்வாிசி, ேகாப்பிக்கான பிரதியீ கள், தானியங்களி 
லாளான மா மற் ம் ஏைனய தயாாிப் கள், பாண், 
மாப்பண்டம் மற் ம் மிட்டாய் இனிப் கள், ஐஸ், ேதன், 
பாணி, ெநாதியம், ெவ ப் வதற்கான ப டர், உப் , க கு, 
வினாகிாி, ேசாஸ், வாசைனப் ெபா ட்கள், ஐஸ்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  86314 மற் ம் 88954 ஆம் இலக்க 
வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 

ேபா ம் 89738, 94445, 97541, 107911, 107918, 109865, 
121822, 122321, 122322, 124025, 124026, 124221, 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

126481, 142480. 143175, 147456, 147531, 149177, 
152992, 155310, 155311, 155312, 158943, 163508, 
167960, 167961 மற் ம் 167962 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'குப்பா டீ' எ ம் ெசாற்கள் 
மற் ம் சின்னத்தி ள்ள ேதநீர்க் ேகாப்ைப உ வத்தின் 
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  மாச்சு மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/23 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 168818; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவார்த் இன்டர் 
ெநஷனல் ஏஜீ எஸ்பர்ெமான்ஸ்ட்ராஸ் 1, 7000 சர், 
சுவிஸ்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் கன்சல் 
டன்ட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 14ஆவ  மா , ேமற்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 7; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஒளிேயற்றல், சூேடற்றல், நீராவி பிறப்பித்தல், 
சைமத்தல், குளி ட்டல், உலர ைவத்தல், காற்  சீராக்குதல், 
நீர் வழங்கல் மற் ம் சுகாதார ேநாக்கங்க க்கான என்பன 
வற் க்கான உபகரணங்கள்: (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
இச்சின்னமான  சிவப் , 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/24 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 171026; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபர்ெபட்  ேவன் ெமல்  
எஸ்.பீ.ஏ விய எக்ஸ்எக்ஸ்  எப்ாி  7, 20020 ைலய்ேனட் 
(எம்ஐ), இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 

விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், இல. 
365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: மிட்டாய்கள், ப ள் கம், சூயிங்கம், 
சாக்ேலட், ெகாக்ெகா, சப் வதற்கான மிட்டாய்கள், இனிப்  
தின்பண்டங்கள், இனிப்  ளிகள், ெஜ  (தின்பண்டங் 
கள்), குச்சி மிட்டாய்கள், ெலாஷன்ஸ், தினா சுைவ ள்ள 
இனிப் க்கள், ேபஸ்ட்ாி, சர்க்கைர, இனிப் கள், ெடாப்பி, 
ேபஸ் லீஸ்; (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 
 

11 - 331/25 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 171953; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமாஹமட் அன்வர் ஷகி 
உத்தீன் அன்வர , இல. 76/2, பிளவர் ேறாட், ெகா ம்  07, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ெமாஹமட் அன்வர் ஷகி உத்தீன் அன்வர , 
இல. 76/2, பிளவர் ேறாட், ெகா ம்  07; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேகாப்பி, ேதயிைல, 
ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, மரவள்ளி, சவ்வாிசி, ேகாப்பிக்கான 
பிரதியீ கள், தானியங்களிலாளான மா மற் ம் ஏைனய 
தயாாிப் கள், பாண், மாப்பண்ட மற் ம் மிட்டாய் 
இனிப் கள், ஐஸ், ேதன், பாணி, ெநாதியம், ெவ ப் வதற் 
கான ப டர், உப் , க கு, வினாகிாி, ேசாஸ், வாசைன 
ெபா ட்கள், 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  ெபப் வாி மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/26 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 175126; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

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

(பிைறவட்) மிடட், இல 190/1, சிறி சுமண மாவத்ைத, 
ெகளனி ல்ல, அங்ெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : கிஷானி ஜயசூாிய, 
ேகஎன்ேஜ எேசாசிேயட்ஸ், இல 1, ஸ்ெகல்டன் பிரேதசம், 
ெகா ம்  05 ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ேகாப்பி, ேதயிைல, ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, 
மரவள்ளி, சவ்வாிசி, ேகாப்பிக்கான பிரதியீ கள், தானியங் 
களிலாளான மா மற் ம் ஏைனய தயாாிப் கள், பாண், 
மாப்பண்ட மற் ம் மிட்டாய் இனிப் கள், ஐஸ், ேதன், 
பாணி, ெநாதியம், ெவ ப் வதற்கான ப டர், உப்  மற் ம் 
ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
ெமனில் ே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  சனவாி மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 
11 - 331/27 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 175550; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஒெடல் பீஎல்சீ, 
இல. 475/32, ெகாட்டா ேறாட், இராஜகிாிய, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ேகாப்பி, ேதயிைல, ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, 
மரவள்ளி, சவ்வாிசி, ேகாப்பிக்கான பிரதியீ கள், 
தானியங்களிலாளான மா மற் ம் ஏைனய தயாாிப் கள், 
பாண், மாப்பண்ட மற் ம் மிட்டாய் இனிப் கள், ஐஸ், 
ேதன், பாணி, ெநாதியம், ெவ ப் வதற்கான ப டர், உப் , 
க கு, வினாகிாி, ேசாஸ், வாசைன ெபா ட்கள், ஐஸ்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தில் காணப்ப ம் 
'எஸ், எல்' ஆகிய எ த் க்களின் மற் ம் 'லவ்' எ ம் 
ெசால் ன் ஒத்ேதாைச ைடய ெசால் ன் தனியான 

சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பயன்பாட் ற்கு 
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 20 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/28 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 177312; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஆர் என்ட் பி ாியல்  கு ப் 
2222 ெகாாின்த் எெவனி , ெலாஸ் என்ஞல்ஸ், 
க ேபார்னியா 90064, ஐக்கிய அெமாிக்க கு யரசு;  
(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 : 35;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: விளம்பரப்ப த்தல், 
ெதாழில் காைமத் வம், ெதாழில் நிர்வாகம், அ வலகப் 
பணிகள், வணிக காைமத் வ உதவிகள், ெதாழில் 

காைமத் வ ஆேலாசைனகள், ேஹாட்டல்க க்கான 
வணிக காைமத் வம், ெபா ட்க க்கான சான்றிதழ் 
கைள ெப த க்கான வணிக நிர்வாகம் மற் ம் ஏைனய 
ெபா ட்கள் அல்ல  ே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  சனவாி மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/29 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 177318; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஆர் என்ட் பி ாியல்  கு ப் 
2222 ெகாாின்த் எெவனி , ெலாஸ் என்ஞல்ஸ், 
க ேபார்னியா 90064, ஐக்கிய அெமாிக்க கு யரசு;  
(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 : 16;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: விளம்பரப்ப த்தல், 
ெதாழில் காைமத் வம், ெதாழில் நிர்வாகம், அ வலகப் 
பணிகள், வணிக காைமத் வ உதவிகள், ெதாழில் 

காைமத் வ ஆேலாசைனகள், ேஹாட்டல்க க்கான 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

வணிக காைமத் வம், ெபா ட்க க்கான சான்றிதழ் 
கைள ெப த க்கான வணிக நிர்வாகம் மற் ம் ஏைனய 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

177312 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/30 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 180895; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமகா ைலப் சயன்சஸ் 

மிடட், இல. 384, ெசாய் 6, பட்டான 3 ேறாட், ெபன்ங்  
இன்டஸ்ட்ாியல் எஸ்ேடட், ச ட்பிரகன் 10280, தாய்லாந் ; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி . பிர ண் விஷ்வகுமாரன், இல. 48, 2ஆம் மா , 
பார்க்ேவ பில் ங், பார்க் தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 35; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: விளம்பரப்ப த்தல்கள், 
ெதாைலகாட்சி நிகழ்ச்சிகள், ெதாழில் காைமத் வம், 
ஒன்ைலன் லமான விளம்பரப்ப த்தல்கள், ஊடகம் 

லமான விளம்பரப்ப த்தல்கள், சுகாதார நிகழ்ச்சிகள், 
அழகியல் நிகழ்ச்சிகள், ெதாழில் காைமத் வம், ெதாழில் 
நிர்வாகம், அ வலகப் பணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெமகா,  ெகயா' ஆகிய 
விபரணச் ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

ெபயர்மாற்றம் 135400 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னத்தில் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள ெபா ள். 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/31 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 181225: (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பி சர்ேவர்ல்ட் லங்கா 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 2, ஆர். ஏ.  ெமல் மாவத்ைத, 
ெகா ம்  05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : த்திக ஜயசிங்ஹ, இன்டெலக்சுவல் 

ெறாபர்  எெசாசிேயட்ஸ், இல. 28, ெகாேலஜ் எெவனி , 
கல்கிைச; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் காைமத் வம், 
ெதாழில் நிர்வாகம், அ வலகப் பணிகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேவர்ல்ட்’எ ம் பின் 

ெனாட் ச் ெசால் ன் 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 
 

11 - 331/32 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 181987; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபர்ெபட்  ேவன் ெமல்  
எஸ்.பீ.ஏ விய எக்ஸ்எக்ஸ்  எப்ாி  7, 20020 ைலய்ேனட் 
(எம்ஐ), இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், இல. 365, 
ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: மிட்டாய்கள், ப ள் கம், சூயிங்கம், 
சாக்ேலட், ெகாக்ெகா, சப் வதற்கான மிட்டாய்கள், இனிப்  
தின்பண்டங்கள், இனிப்  ளிகள், ெஜ  (தின்பண்டங் 
கள்), குச்சி மிட்டாய்கள், ெலாஷன்ஸ், தினா சுைவ ள்ள 
இனிப் க்கள், ேபஸ்ட்ாி, சர்க்கைர, இனிப் கள், ெடாப்பி, 
ேபஸ் லீஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னமான  65585 ஆம் இலக்க வியாபார 

சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 137590 மற் ம் 126980 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள ' ட்' 
எ ம் விபரண ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  சியான், மஜந்தா மற் ம் மஞ்சள் நிறங் 
க 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 28 ஆந் திகதி 
 
11 - 331/33 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 183209; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபர்ெபட்  ேவன் 
ெமல்  எஸ்.பீ.ஏ விய எக்ஸ்எக்ஸ்  எப்ாி  7, 20020 
ைலய்ேனட் (எம்ஐ), இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் 
பார்ட்னர்ஸ், இல 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 
30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: மிட்டாய்கள், ப ள் 
கம், சூயிங் கம், சாக்ேலட், ெகாக்ெகா, சப் வதற்கான 
மிட்டாய்கள், இனிப்  தின்பண்டங்கள், இனிப்  ளிகள், 
ெஜ  (தின்பண்டங்கள்), குச்சி மிட்டாய்கள், ெலாஷன்ஸ், 

தினா சுைவ ள்ள இனிப் க்கள், ேபஸ்ட்ாி, சர்க்கைர, 
இனிப் கள், ெடாப்பி, ேபஸ் லீஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 

ேபா ம் 65587, 93122, 93125, 126981, 151370, 126982 
மற் ம் 151369 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள 'ெஜ ' 
எ ம் விபரண ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

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

 

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

 

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

11 - 331/34 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 183269; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபர்ெபட்  ேவன் 
ெமல்  எஸ்.பீ.ஏ விய எக்ஸ்எக்ஸ்  எப்ாி  7, 20020 
ைலய்ேனட் (எம்ஐ), இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் 
பார்ட்னர்ஸ், இல. 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
மிட்டாய்கள், ப ள் கம், சூயிங்கம், சாக்ேலட், ெகாக்ெகா, 
சப் வதற்கான மிட்டாய்கள், இனிப்  தின்பண்டங்கள், 
இனிப்  ளிகள், ெஜ  (தின்பண்டங்கள்), குச்சி மிட்டாய் 
கள், ெலாஷன்ஸ், தினா சுைவ ள்ள இனிப் க்கள், 
ேபஸ்ட்ாி, சர்க்கைர, இனிப் கள், ெடாப்பி, ேபஸ் லீஸ்; 
(8) சின்னத் தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னமான  39246, 39248 மற் ம் 82886 ஆம் 

இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 154871, 182946, 146876 மற் ம் 183268 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள 'மினி' 
எ ம் விபரண ெசால் ன் மற் ம் சின்னத்தி ள்ள ஏைனய 
விபரண ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  ேக பீ872, பீ485, பிஜீ, சீ, எம், ைவ, 
டப்ளி  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 
 

11 - 331/35 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 183270; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபர்ெபட்  ேவன் 
ெமல்  எஸ்.பீ.ஏ விய எக்ஸ்எக்ஸ்  எப்ாி  7, 20020 
ைலய்ேனட் (எம்ஐ), இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், 
இல 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: மிட்டாய்கள், ப ள் 
கம், சூயிங்கம், சாக்ேலட், ெகாக்ெகா, சப் வதற்கான 
மிட்டாய்கள், இனிப்  தின்பண்டங்கள், இனிப்  ளிகள், 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

ெஜ  (தின்பண்டங்கள்), குச்சி மிட்டாய்கள், ெலாஷன்ஸ், 
தினா சுைவ ள்ள இனிப் க்கள், ேபஸ்ட்ாி, சர்க்கைர, 

இனிப் கள், ெடாப்பி, ேபஸ் லீஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  39246, 39248 மற் ம் 82886 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
154871, 182946, 146876, 183268 மற் ம் 183269 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள 'மினி' 
எ ம் விபரண ெசால் ன் மற் ம் சின்னத்தி ள்ள ஏைனய 
விபரண ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  ேக பீ872, பீ485, பிஜீ, சீ, எம், ைவ, 
டப்ளி  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 
 

11 - 331/36 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 183271; ( 2 )  ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: -; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபர்ெபட்  ேவன் 
ெமல்  எஸ்.பீ.ஏ விய எக்ஸ்எக்ஸ்  எப்ாி  7, 20020 
ைலய்ேனட் (எம்ஐ), இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் 
பார்ட்னர்ஸ், இல 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 
30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: மிட்டாய்கள், ப ள் 
கம், சூயிங் கம், சாக்ேலட், ெகாக்ெகா, சப் வதற்கான 
மிட்டாய்கள், இனிப்  தின்பண்டங்கள், இனிப்  ளிகள், 
ெஜ  (தின்பண்டங்கள்), குச்சி மிட்டாய்கள், ெலாஷன்ஸ், 

தினா சுைவ ள்ள இனிப் க்கள், ேபஸ்ட்ாி, சர்க்கைர, 
இனிப் கள், ெடாப்பி, ேபஸ் லீஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  39246, 39248 மற் ம் 82886 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 154871, 183268, 183269, 146876, 183270 
மற் ம் 182946 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விபரண 
விடயங்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன 

ம் வழங்கா .  
 

இச்சின்னமான  ேக, பி, சீ, எம், ைவ, டப்ளி  நிறங் 
க 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 
 

11 - 331/37 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 183272; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபர்ெபட்  ேவன் 
ெமல்  எஸ்.பீ.ஏ விய எக்ஸ்எக்ஸ்  எப்ாி  7, 20020 
ைலய்ேனட் (எம்ஐ), இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், 
இல 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: மிட்டாய்கள், ப ள் 
கம், சூயிங்கம், சாக்ேலட், ெகாக்ெகா, சப் வதற்கான 
மிட்டாய்கள், இனிப்  தின்பண்டங்கள், இனிப்  ளிகள், 
ெஜ  (தின்பண்டங்கள்), குச்சி மிட்டாய்கள், ெலாஷன்ஸ், 

தினா சுைவ ள்ள இனிப் க்கள், ேபஸ்ட்ாி, சர்க்கைர, 
இனிப் கள், ெடாப்பி, ேபஸ் லீஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னமான  39246, 39248 மற் ம் 82886 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 154871, 183268, 183269, 183270, 183271, 
182946 மற் ம் 146876 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விபரண 
விடயங்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன 

ம் வழங்கா .  
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னமான  பீ485சீ, சீ, எம், ைவ, டப்ளி  
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 
 
11 - 331/38 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 183430; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெறஷா ெசலானி 
டீ (பிைறவட்) மிடட், இல. 816, அ த் மாவத்ைத ேறாட், 
ெகா ம்  15, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எம். . ேசாம ர, இல. 41, 
ெபான்ேசகா ேறாட், லக்சபதிய, ெமாறட் ைவ; (6) வகுப் : 
30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேதயிைல மற் ம் 
வாசைனப் ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'டீ' எ ம் ெசால் ன் பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு 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 22 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/39 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 183504; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பெகாமா 
எஸ்பீ.இெசட். ஓ.ஓ. ெபால்ஸ்னிஸ்கா 97ஏ, 01-303 
வார்ஷாவா, ேபாலாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் 
கன்சல்டன்ட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 14ஆவ  மா , ேமற்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01.; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ெசாக்கேலட் மற் ம்/அல்ல  ெகாக்ேகா 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட கு பானங்கள், ேகாப்பி 
மற் ம்/அல்ல  ேதநீர், ெஜ (பழ) (மிட்டாய்), ேயாகட் 
(மிட்டாய் ஐஸ்), உண க்கான பா ைன அ ப்பைடயாகக் 

ெகாண்ட உண கள், ட் ங், ஐஸ் கிறீம், உடன  ஐஸ் 
கிறீம்: (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
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  நெவம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/40 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 183541; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் டீ 
பிளான்ேடஷன் எக்ஸ்ேபார்ட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட்,  
இல. 168/8, இன்னர் பிளவர் ேறாட், ெகா ம் , இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
சிேலான் டீ பிளான்ேடஷன் எக்ஸ்ேபார்ட்ஸ் (பிைறவட்) 

மிடட், இல. 168/8, இன்னர் பிளவர் ேறாட், ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ெமாத்தமாக, பக்கற் க்களாக, அட்ைட ெபட் களில், 
ைபகளாக ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'டீ, லீவ்ஸ், ஒப், த, ேவர்ல்ட் 

பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  
 

இச்சின்னமான  65478, 73590 மற் ம் 78722 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 78720, 78721, 138989 மற் ம் 138990 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  சிவப் , சாம்பல், க ப்  மற் ம் 
ெபான் நிறம் 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  ெபப் வாி மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/41 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இல.: 183875; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிேரன்ட்ேலபல் 
(பிைறவட்) மிடட், இல 172, ேடம் தி, ெகா ம்  11, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ஈஎஸ் ெமேனஜ்மன்ட் (பிைறவட்) மிடட், 
இரண்டாம் மா , ைவஎம்பிஏ கட் டம், ெகா ம்  01;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சுைவ 

ட்டப்பட்ட ள்கள், உண க்கான வர்ணங்கள், பாண் 
மற் ம் ேகக், ேகக் கலைவகள், ேகக் மா, சுைவ ெபா கள், 
உண க்கான நிறங்கள், பாண் மற் ம் ேகக் ேமம்ப த்தி 
கள், பாண் ேகக் கலைவ, ஜ்ெபான்ஜ் ேகக் கலைவ, ேகக் மா, 
ெவ ப்பி, சீனி, ஐசிங் சீனி, ேசாள மா, உண  ெபா ட்கள், 
ேபக்காி தயாாிப் க்கள், ேகக் அலங்காரங்கள் மற் ம் 
ெசாக்கேலட், சைமயல் சாக்ேலட், சாக்ேலட் மற் ம் 
சாக்ேலட் ன் கலைவகள், ெகாக்ேகா ள், ேபக்காி ப டர்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பிரதர்ஸ்' எ ம் ெசால் ன் 
'சைமயல்காராின் ெதாப்பி' உ வத்தின் பிரத்திேயகப் 
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  ெபப் வாி மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/42 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 185189; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எனிவ் சிேலான் 
டீஸ் ஸ்ைபசஜ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 68, ேஜதவன 
ேறாட், ெகா ம்  14, இலங்ைக.; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எனிவ் சிேலான் டீஸ் 
ஸ்ைபசஜ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 68, ேஜதவன ேறாட், 
ெகா ம்  14; (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  நெவம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/43 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 185365; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் டீ 
ேபக்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல 151, பியகம ேறாட், 
களனி, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : சிேலான் டீ ேபக்ஸ் (பிைறவட்) 

மிடட், இல 151, பியகம ேறாட், களனி; (6) வகுப் : 30; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேகாப்பி; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள ' ' எ ம் 
எ த்  மற் ம் '&' எ ம் குறியீ  என்பனவற்றின் 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 
 
11 - 331/44 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 186308; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் மிடட், 
தபால் ெபட்  இல. 3, ைஹ ெலவல் ேறாட், மாகும் ர, 
பன்னிபிட் , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : சிேலான் பிஸ்கட்ஸ் மிடட், தபால் 
ெபட்  இல. 3, ைஹ ெலவல் ேறாட், மாகும் ர, பன்னி 
பிட் ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ெசாக்ேலட், மிட்டாய்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'கஷல்நட், ெசாக்ேலட்' 
ஆகிய விபரணச் ெசாற்களின் மற் ம் ஏைனய விபரணச் 
ெசாற்களின் விடயங்களின் தனியான சின்னத்திற்கு 

றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா .  
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இச்சின்னமான  69876, 69879, 69880, 72248, 89562, 
100753, 100754. 100755, 100759 மற் ம் 100766 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 97676, 100756, 105231, 108287, 111623, 
156068, 156069, 160803, 160804, 169675, 169676, 
186205, 186206, 186207, 186208 மற் ம் 186304 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  க ப் , மஞ்சல், கபிலம், ெமன் கபிலம் 
மற் ம் ெபான் நிறம் 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 22 ஆந் திகதி 
 
11 - 331/45 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 186364; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டப்ளி எம். விாிங்  ேஜஆர். 
கம்ெபனி 1132, ெவஸ்ட் பிெளக்ஹாவ்க் தி, சிக்காக்ேகா, 
இல் ெனாய்ஸ் 60642, ஐக்கிய அெமாிக்க இராச்சியம்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
எஸ்பீஏ குேளாபல் ஐபீ ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 
இல 51, காஸ்சப ேறாட், ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: மிட்டாய், சுவிங் கம், 
ப ள்கம், சாக்ேலட், தினா இனிப் , ெசாட்  மற் ம் 
சக்கைர கலந்த மாத்திைரகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 

இச்சின்னம் 46380 மற் ம் 74022 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  ெபப் வாி மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/46 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 186390; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அஹமட் ஜலால்தீன் பஷீர் 
அஹமட், இல. 95, ஜயந்த ரேசகர மாவத்ைத, ெகா ம்  10, 

இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : அஹமட் ஜலால்தீன் பஷீர் அஹமட்,  
இல. 95, ஜயந்த ரேசகர மாவத்ைத, ெகா ம்  10;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ய 
வாசைனப் ெபா ட்கள், வாசைனப் ெபா ட் கலைவகள், 
உடன யாக பயன்ப ்த்தக்கூ ய வாசைன கலைவ 
தயாாிப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'நவரசம்' எ ம் ெசால் ன் 

தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயகப் 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 29 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/47 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 186548; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வன்னிநாயக்ேக 
மஞ்சுள சம்பத் வன்னிநாயக்ேக, இல. 11, ேசர்குலர் ேறாட் 
ச த், கு நாகல், இலங்ைக.; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வன்னிநாயக்ேக மஞ்சுள 
சம்பத் வன்னிநாயக்ேக, இல 11, ேசர்குலர் ேறாட் ச த், 
கு நாகல்; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ேகாப்பி, ேதயிைல, ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, 
மரவள்ளி, சவ்வாிசி, ேகாப்பிக்கான பிரதியீ கள், 
தானியங்களிலாளான மா மற் ம் ஏைனய தயாாிப் கள், 
பாண், மாப்பண்டத் மற் ம் மிட்டாய் இனிப் கள், ஐஸ், 
ேதன், பாணி, ெநாதியம், ெவ ப் வதற்கான ப டர், உப் , 
க கு, வினாகிாி, ேசாஸ், வாசைனப் ெபா ட்கள், ஐஸ்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இவ்வியாபார சின்னப் பயன்பாட் ன்ேபா  இைணக் 
கப்பட் ள்ள ேலபல் பயன்பா  இ த்தல் ேவண் ம். 

 
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 
 

11 - 331/48 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இல.: 186567; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஷாகிர் ஷா 
எக்ஸ்ேபார்ட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல 201, ெசேடவத்த 
ேறாட், கிட்டம்பாஹுவ, ெவல்லம்பிட் ய, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ஷாகிர் ஷா எக்ஸ்ேபார்ட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல 201, 
ெசேடவத்த ேறாட், கிட்டம்பாஹுவ, ெவல்லம்பிட் ய;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
வாசைனப் ெ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 19 ஆந் திகதி 
 

11 - 331/49 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 187092; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிடட், தபால் ெபட்  இல. 3, ைஹ ெலவல் 
ேறாட், மாகும் ர, பன்னிபிட் , இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிடட், தபால் ெபட்  இல. 3, ைஹ ெலவல் 
ேறாட், மாகும் ர, பன்னிபிட் ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: ெசாக்ேலட், மிட்டாய்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெகா, நட்ஸ்' ஆகிய 

விபரணச் ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  89562, 100753, 69880, 100754, 
100755, 100759, 103397, 103398 மற் ம் 102869 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 105231, 111623, 160803, 160804, 97676, 
156068, 100756, 156069, 156070, 186205, 186207 
மற் ம் 108287 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

இச்சின்னமான  க ப் , ெ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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 
11 - 331/50 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 

(1) சின்னம் இல.: 140474; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமாஹமட் 
அன்வர் சாகி உத்தீன் அன்வர  76/2, பிளவர் தி, 
ெகா ம் -07, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ெமாஹமட் அன்வர் சாகி உத்தீன் 
அன்வர , 76/2, பிளவர் தி, ெகா ம் -07; (6) வகுப் : 
30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 ே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; ஏலம், க வா, 
கராம் ; (8)சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னமான  பதி  ெசய்யப்ப ம் ெபா  134384 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 24 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/1 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 152981; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிஏஎஸ்எப் எஸ்ஈ 
கார்ல்-ெபாஸ்ச்-ஸ்ட்ரசி 38, லட்விக்சஸ்ஹாெபன்-ஒன் 
ைறன், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: எப்.ேஜ அன்ட் ஜி.  சரம் (சட்டத்தரணி) 216,  

 சரம் பிேளஸ், ெகா ம் -10; (6) வகுப் : 05;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 க்கைள 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

ெகால் ம் அவற் க்கு எதிராக ெசயற்ப ம் தயாாிப் கள், 
கைளநாசினிகள், ச்சி நாசினிகள், பீைடநாசினிகள், பங்கசு 
ெகால் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 51008 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
140043 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 
 

11 - 332/2 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 154755 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஏஷியன் பட்டன்ட் 
அட்ேடானிஸ் அேசாசிேயசன் 331, நி  ஒஹ்ேடமாச்சி 
பில் ங், 2-1, ஒஹ்ேடமாச்சி 2-ேசாம், சிேயாடா-கு, 
ேடாக்ெயா 100-0004, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப 
இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 41கல்விச் ேசைவகள், பயிற்சி 
ேசைவகள்; கண்காட்சிகள், மாநா கைள ஒ ங்கைமத்தல், 

காைமெசய்தல், ஏற்பா  ெசய்தல்; க த்தரங்குகைள 
ஒ ங்கைமத்தல், காைமெசய்தல், ஏற்பா  ெசய்தல்; எந்த 
ெமாழியி ள்ள த்தகங்கள், சஞ்சிைககள், உைரகைள 
ெவளியீ  ெசய்தல்; கலாசார ெசயற்பா கள் சம்பந்தமான 
பத்திாிைகயாளர் ே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  மாச்சு மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/3 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 156145; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெப கா 
ெநற்ேவக்ஸ், 1-11-1, ஒசாகி, ஷினகாவா-கு, ேடாக்ேயா 141
-0032, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப. இல. 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 41 ேகளிக்ைக ங்கா; மி க கண்காட்சிகள்; 
சித்திரக் கண்காட்சிகள்; த்தக வாடைககள்; விைளயாட்  
கள், காட்சிகைள காண்பதற்கான ைழ ச் சீட் கள் 

ற்பதி கள்; விைளயாட் கள், காட்சிகைள காண்பதற்கான 
ஆசன ற்பதி கள்; ெபா மக்கள் ைழவிற்கான 
ெபாந் கைள வழங்குதல் (ெபா ேபாக்கு வசதி 
க க்கானைவ); மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/4 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 157284; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெபல்கர் 
ேயாக்சயர் கு ப் மிடட், ெசயின்ட் கத்தாீன்ஸ் அவனி , 
ெடான்காஸ்டர், ச த் ேயாக்சயர், என்4 8 எப், 
இங்கிலாந் , ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, 
த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 11 ஒளிேயற் தல், சூடாக்குதல், நீராவி 
பிறப்பித்தல், சைமத்தல், குளி ட்டல், உலர்த் தல், 
காற்ைற சீராக்குதல், நீர்வழங்கல் மற் ம் சுகாதார 
ேநாக்கங்க க்கான உபகரணங்கள்; குழாய்ேவைல 
விநிேயாகங்கள்; நீர்க்குழாய்கள்; கலைவ நீர்க்குழாய்கள்; 
விப்நீர்க்குழாய்கள்; நீர்க்குழாய் ைகபி கள்; பிளக்குகள், 
நி த்திகள், மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  
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ே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 , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/5 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 157420; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பீனிக்ஸ் 
ெவன்சர்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 409, 3 ஆம் மா , கா  

தி, ெகா ம் -03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: பீனிக்ஸ் ெவன்சர்ஸ் மிடட், 409, 
3 ஆம் மா , கா  தி, ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 01;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 1 ைகத்ெதாழில், 
விஞ்ஞானம், ைகப்படம், விவசாயம், ேதாட்டக்கைல, 
காடாக்க ல் பாவிக்கப்ப ம் இரசாயனப் ெபா ட்கள்; 
ெதாகுக்கப்படாத ெசயற்ைகயான ேரசின்கள்; ெதாகுக்கப் 
படாத பிளாஸ்திக்குகள்; பசைளகள், தீயைணக்கும் 
கலைவகள் மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

131767 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  சிவப்  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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/6 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 159200; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சாட்டட் 
இன்ஸ் ட் ேபார் ெசக்கி றிட்டீஸ3ச அன்ட் 
இன்ெவஸ்ட்மன்ட் 8, ஈஸ்ட்சீப், லண்டன், ஈசி3எம் 1ஏஈ, 
ெபாிய பிாித்தானியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; 
(6) வகுப் : 41; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 
கல்வி, பயிற்சிகைள வழங்குதல்; த்தக ெவளியீ கள்; 
மாநா கள், க த்தரங்குகள், ஆய்வரங்குகள், பயிற்சிப் 
பட்டைறகள் என்பவற்ைற ஒ ங்கைமத்தல் நடாத் தல்; 
வாெனா  மற் ம் ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகைள 
தயாாித்தல்; காெணா  நாடா, படங்கைள தயாாித்தல்; 
கல்வி தகவல்கள்; பா காப்  சம்பந்தமானைவ, தலீட்  

காைமத் வம், கூட்  நிதி மற் ம் அவற் டன் 
ெதாடர் ைடய வியாபாரங்கள்; (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 19 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/7 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 159345; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்:- 2 5 5 4 6 1 1  3 0 / 0 7 / 2 0 1 0  ேக;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
உாிைமயாளர்): ெடய்ம்லர் ஏஜி ேமசி ஸ்ட்ராசி 137,  

-70327, ஸ்டட்கட், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப. 
இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 41 கல்வி, பயிற்சிகைள வழங்குதல்; 
ெபா ேபாக்கு ேசைவகள்; விைளயாட்  மற் ம் கலாசார 
ெசயற்பா கள்; ப பார்த்தல் ேசைவக க்கான ைறகளில் 
ேபாட் கைள ஏற்பா  ெசய்தல்; மாநா கள், க த்தரங்கு 
கைள ஏற்பா  ெசய்தல்; தானியக்க ெதாழில் ட்பங் 
க க்கான தகவல்கைள வழங்குதல்; மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
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ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/8 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 159718; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): னிலீவர் பிஎல்சி 
ேபாட் சண்ைலட் , விறல், ேமசிைசட், சிஎச்62 4இசட் , 
ெபாிய பிாித்தானியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப
இல.154, ெகா ம் ; (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 , ேபஸ்ட்ாி, 
இனிப் , ஐஸ்; ேதன்,பாகு,ெநாதி,அப்பச்ேசாடா, உப் , 
க கு, மிளகு, வினிகர், ைக ேசாஸ், வாசைனத் 
திரவியங்கள்; ஐஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  மஞ்சள், சிவப் , ெசம்மஞ்சள், நாவல் 
ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/9 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 161090; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 

ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 
கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பக்  ைபபில் 120 

ஏ, தர்மபால மாவத்ைத, ெகா ம் -07, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 கல்விச் ேசைவகள், 
ெபா ேபாக்கு ே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  மாச்சு மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/10 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 161641; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ைசன் 
ெடக்ேனாலஜீஸ் ஏஜி, ஈஎம்பிஏ பில் ங், ேலெசன் 
ெபல்ட்ராசி 5, 9014, ெசயின்ட். கலன், சுவிற்சர்லாந் ;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41 டைவ,  

டைவ ணிகள் மற் ம் டைவக க்கான இரசாய 
னங்கைள உற்பத்தி ெசய்தல் ெதாடர்பான கர்ேவார் 
பா காப்  வியாபார தீர் கள், நிைலத்தி த்தல், சூழல் 
ஆகிய ைறக க்கான மாநா கள், க த்தரங்குகள், 
பயிற்சி ேசைவகைள வழங்குதல்; (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 19 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/11 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 161652; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்:- 16/09/2010 ஈ; (4) விண்ணப்பதாாியின் 
ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): 
எயார்பஸ் எஸ்.ஏ.எஸ். 1, ற ண்ட் ெபாயின்ட் ெமாறிஸ் 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

ெபெலான் , 31707, பிளக்நக் சீெடக்ஸ், பிரான்ஸ்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த.ெப. இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 41கல்வி; பயிற்சிகள்; 
விமானவியல் ைற; தகவல் மற் ம் ெபா  
ேபாக்குக க்காக வான் விமான காட்சிகைள ஒ ங்குப த்தல்; 
ெபா ேபாக்கு; விைளயாட்  மற் ம் கலாசார ெசயற் 
பா கள்; காெணா - நாடா படத்தயாாிப் ; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

AIRBUS 
 

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 
 

11 - 332/12 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 161922; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ் ேயா 
ெபேயா எஸ்.ஏ.ெசமின் பிராங்- ேதாமஸ் 36, 1208, 
ெஜனீவா, சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப
இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 41கல்வி, பயிற்சிகைள வழங்குதல்; 
ெபா ேபாக்கு ேசைவகள்; விைளயாட்  மற் ம் கலாசார 
ெசயற்பா 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 19 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/13 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 167402; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பேஜாாியா 
அக்ைளயன்சஸ் (பிைறெவட்) மிடட், பேஜாாியா டவர், 

20 ைசனர் பார்க், 3 ஆம் மா , ெகால்கத்தா -700 157, 
இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 

யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப. இல. 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 11; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 11 
நீராவி காற்ேறாட்ட உபகரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'கிச்சன், ெசா சன்ஸ், 

அன்ட், பிேயான்ட்' 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/14 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 169585; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): டாய்கன் ேகாப்பேரசன் 1-1, 
இனாமி, நண்ேடா சிற்றி, ேடாேயாமா, ஜப்பான்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த.ெப. இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 20; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 20 தளபாடங்கள்; 
பி மிட்டாி உேலாகம்; தளபாடங்களின் பகுதிகள்; களஞ் 
சியசாைல (பி மிட்டாி), சப்பாத்  அ மாாிகள்; நிலக்கீழ் 
களஞ்சியம்; காட்சிெபட் கள் (தளபாடங்கள்); ெதாைலக் 
காட்சி சி ெபட் கள், லாச்சி உேலாகத்தாலனதல்ல; 
மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 

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

 

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

11 - 332/15 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 176380; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 
கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேசர்டா, 2600 

ேபார்ப்ஸ் அவனி , ெஹாப்மன் எஸ்ேடட், இ ெனாய்ஸ் 
60192, இ ெனாய்ஸ் 60143, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த.ெப. இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 20;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 20 ெமத்ைத தளங்கள், 
ெமத்ைதகள் மற் ம் தைலயைணகள்; (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 20 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/16 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177083; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெறன்  
கனக் ஷன்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 36, பங்கிாிவத்ைத தி, 
ெதல்கந்ைத, ேகெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, 
த.ெப. இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 25 ஆைடகள்; (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 03 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/17 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177544; (2) ெபற்றதிகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஐசிசி 
ெடவலப்மன்ட் (இன்டர்நஷனல்) மிடட், ஸ்ட்றீட் 69, 
எமிேரட்ஸ் ேறாட், பாய் ஸ்ேபாட்ஸ் சிற்றி, த.ெப. 
இல. 500070, பாய், ஐக்கிய அர கள் எமிேரட்ஸ்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஐசிசி 
ெடவலப்மன்ட் (இன்டர்நஷனல்) மிடட், ஸ்ட்றீட் 69, 
எமிேரட்ஸ் ேறாட், பாய் ஸ்ேபாட்ஸ் சிற்றி, த. ெப.  

இல. 500070, பாய், ஐக்கிய அர கள் எமிேரட்ஸ்;  
(6) வகுப் : 39 ; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 39 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் பயண ஒ ங்குகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

166438, 156825, 174095 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஐ, சி' ஆகிய எ த் க் 

க க்கும் '2, 0, 1, 4' ஆகிய இலக்கங்களிற்கும் 'ேவல்ட், 
வன் , பங்களாேதஷ் ஆகிய ெ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 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/18 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 177564; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: 11420874  12 /12 /2012  ஈஎஸ்;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
உாிைமயாளர்): இன்ரமிக்சஸ் (ஐாிஎம்) 2, ெபால்சம் தி, 
சான் பிரான்சிஸ்ேகா, க ேபார்னியா 94105, ஐக்கிய 
அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல. 154, ெகா ம் ; 
(6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 25 
ஆைடகள், காலணிகள், தைலயணிகள்; ஆைடகள் ாி-ேசட்கள், 
ேமற்சட்ைடகள், ரவிக்ைககள், ேமலங்கிகள், சுவட்டர்கள், 
உள்ளாைடகள், காற்சட்ைடகள், கு ங் காற்சட்ைடகள், 
ஜீன்சுகள், பாவாைடகள், ெவளிப் ற குளிர் ஆைடகள்; 
நீச்ச ைடகள், இர  ஆைடகள் மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
  

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

 

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

11 - 332/19 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

2261 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இல.: 177619; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): குக்ாி ஸ்ேபாட்ஸ் 
மிடட், ெஹா ன்ஸ் க்ேவ, பில்ஸ்ேவத், ாி, 

லான்கான்சயர், பிஎல்9 8 ஆர்ஆர், ஐக்கிய இராட்சியம்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த.ெப. இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 25;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 25 ஆைடகள், 
காலணிகள், தைலயணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/20 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177686; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெனபிரஸ் 
குேளாபல் மிடட், 1 ஆம் மா , 5 ஆம் பிாி , ெபாி 
பிஸ்னஸ் பார்க், ேவால்ெஹட் ேறாட், ெறாச்டாலா, ஓஎல்16 
5ஏஎப், ஐக்கிய இராட்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், 365, 
டாம் தி, ெகா ம் -12; (6) வகுப் : 39; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 39 ேபாக்குவரத் ; பண்டங்கைள 
ெபாதியிட ம், களஞ்சியப்ப த்த ம்; பயண ஒ ங்குகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
177683 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 17 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/21 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

(1) சின்னம் இல.: 177698; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): டீ எக்ஸ்ேபாட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், 43, கிற்றம்பஹூவா தி, 
ெவல்லம்பிட் , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: தரங்கா  சில்வா (பிைறெவட்) 

மிடட், இல.12, எபேநசர் இடம், ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 
30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 ைபகளி ள்ள 
ேதயிைல, ெபாதிகளி ள்ள ேதயிைல, ைபகளி ள்ள சுைவ 

ட்டப்பட்ட ேதயிைல, ெபாதிகளி ள்ள சுைவ ட்டப்பட்ட 
ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

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

 

இச்சின்னமான  சிவப்  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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/22 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 178234; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பண்டேகாணியா, 
259, டபிள் . சன்டா கிளாரா ெசயின்ட்ெவன் ரா,  
சிஏ 93001, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப.  
இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 25 ஆைடகள், ேமற்சட்ைடகள், 
உள்ளாைடகள், காற்சட்ைடகள், கு ங் காற்சட்ைடகள், 
ரவிக்ைககள், தளர் காற்சட்ைட; வியர்ைவ சட்ைடகள், 
கம்பளி ேமலாைடகள், தைலயணிகள், ெதாப்பிகள், 
சப்பாத் 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  ைல மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/23 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

2262 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இல.: 178271; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): இன்டஸ்றியா  
ைடசிேனா ெடக் ஸ்ைடல், எஸ்.ஏ (இன் ெடக்ஸ் எஸ்.ஏ), 
அெவனிடா  லா ப்பி ெரசியன், எ பிசிேயா, 
இன் ெடக்ஸ், 15142, ஆட்ெடக்சிேயா (ஏ ெகா ணா) 
ஸ்ெபயின், ஸ்ெபயின்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப.  
இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 25 ஆடவர், மகளிர், குழந்ைத 
க க்கான ைதக்கப்பட்ட ஆைடகள், காலணிகள் (என்  
க க்கானைவயல்ல), தைலயணிகள், ேமாட்டார் வண் , 

விச்சக்கரவண்  ஓட் பவர்க க்கான ஆைடகள்; 
குழந்ைதக க்கான க த்தாைட, கடதாசியாலானைவ 
யல்ல; தைலப்பட் கள் ( ணியாலானைவ); நீச்ச ைடகள்; 
குளியல் ெதாப்பிகள்; மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

140223, 163472 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  ைல மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/24 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 178342; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெகக்குளவல 
ஜயவர்த்தன ஆராச்சிெக கசுன் சுரங்க ஜயவர்த்தன 107, 
ேவபட கிழக்கு, ேவபட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ெகக்குளவல ஜயவர்த்தன 
ஆராச்சிெக கசுன் சுரங்க ஜயவர்த்தன 107, ேவபட கிழக்கு, 
ேவபட; (6) வகுப் : 39; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
39 ேபாக்குவரத் ; பண்டங்கைள ெபாதியிட ம், களஞ்சியப் 
ப த்த ம்; பயண ஒ ங்குகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எஸ், ாி, சி' எ த் க் 

க க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும் தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  மஞ்சள், க ப் , 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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 10  ஆந் திகதி 
 

11 - 332/25 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 178594; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்:- 1255425 02/10/2012 பிஎக்ஸ்;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
உாிைமயாளர்): ெசால்ேவ எஸ்ஏ றி   றன்ஸ்பீக் 310, 
1120 ெசல்ஸ், ெபல்ஜியம்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப. 
இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 25 ஆைடகள், காலணிகள், தைல 
யணிகள், மார்  கச்ைசகள், உள்ளாைடகள், இ க்கமான 
ஆைடகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/26 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 179311; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): மிெரய்ட் 
ெஹால் ங்ஸ் ேகாப்பேரசன் 5-6-36, ேடாேயாஸ், 
ேகாட்ேடா-கு, ேடாக்ேயா, 135-8113, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, 
த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 37; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 37 கட்டட நிர்மானம், கட் மான 
ஆேலாசைன; ெபா ட்கைள இறக்கி ஏற் ம் இயந்திரங்கள் 
மற் ம் க விக க்கான ெசயற்பா , சாிபார்த்தல், 
பராமாித்தல் ப பார்த்தல்; நி தற் ேசைவகள்; தீ 
அபாயமணி பராமாித்தல் ப பார்த்தல்; அ வலக 
உபகரணங்கைள பராமாித்தல் ப பார்த்தல், மற் ம் 
ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவ 
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ேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

11 - 332/27 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 179341; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): றி மினினா பி.9 
ஏபி. 26, 02094 கீவ், உக்ேரய்ன்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: சிேலான் பிெறஷ் டீஸ் (பிைறெவட்) 

மிடட், இல. 62, அம்பத்தேல தி, ெகாகிலவத்ைத, 
அங்ேகாைட; (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  திெசம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/28 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 179611; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்:- 85755976 17/10/2012 எஸ்;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
உாிைமயாளர்): விசாட் ேகா. 6 சில்வக் ேவ, பாசிபன்னி, 
நி ேஜசி, 07054, நி ேயார்க், ஐக்கிய அெமாிக்கா;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த.ெப. இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 39; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 39 ேபாக்குவரத்  
மற் ம் களஞ்சியப்ப த்தல் ேசைவகள்; பயண ஒ ங்குகள்; 
ேப ந்  ேபாக்குவரத் ; ேமாட்டார்கார் வாடைக; 
வானகசாரதி  ேசைவகள்; தனியன்க க்கும் கும்பல்க க்கும் 
ேபாக்குவரத்  ஒ ங்கிைணப்  ஏற்பா கள்; அவசர 

திேயார உதவிச் ேசைவகள், மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
49501 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 14 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/29 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 179887; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த்தினி தர்ஷிக்கா 
விஜய ங்க இல. 39, றம்பட் தி, எத் ல் ேகாட்ைட, 
ேகாட்ைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: த்தினி தர்ஷிக்கா விஜய ங்க 
இல. 39, றம்பட் தி, எத் ல் ேகாட்ைட, ேகாட்ைட;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
தி மண ேகக்குகள்; விேஷட ேகக்குகள்; கப் ேகக்குகள்; 
சிற் ண் கள்; குழந்ைதக க்கான ெகாண்டாட்டங் 
க க்கான ைணப் ெபா ட் ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேகக்' எ ம் ெசால் க்கும் 
‘எக்சப்ட், த, ெபஸ்ட்’ ஆகிய ெசாற்க க்கும் தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  தங்கம், கடற்பச்ைச, ம ண் 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 26 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/30 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 180359; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஐமப் எக்ஸ்ேபாட் 
எஸ்.பி.ஏ இன்டர்ேபாட்ேடா கம்பெனா ெலாட்ேடா எச் 
பிஎல் சி பல் “ஒறிஜினல் மைரன்ஸ்” 800035 ேநாலா, 
இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
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விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப. இல.154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 24; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 24 டைவ ம் டைவக்குாிய ெபா ட்க ம், 
ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப்படாதைவ; கட் ல், 
ேமைச விாிப் கள்; குளியல் மற் ம் கடற்கைர வாய்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஒறிஜினல்' எ ம் 
ெசால் க்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்தி 
ேயக 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 12 ஆந் திகதி 
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————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 180510; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேகஎஸ்பி 
அக் ெயன்ெஜல்சப்ட் ெஜாஹான்-கிெளய்ன்-ஸ்ட்ராசி 9, 
67227, பிராங்ெகன்தல், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, 
த.ெப. இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 37; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 37 இயந்திரங்கள், பம்பிகள், 
வால் கள், ேமாட்டார்கள் மற் ம் மின், இலத்திரனியல் 
உபகரணங்கள் என்பவற்றின் நிர்மானம், ப பார்த்தல், 
நி தல், ஒ ங்கிைணத்தல், ஆரம்பித்தல், மற் ம் 
பா காப்   சாிபார்த்தல் ேசைவகள், மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ‘ேக, எஸ், பி' ஆகிய 
எ த் க்க 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
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(1) சின்னம் இல.: 180955; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பாரா பிரானட்ஸ் 
எஸ்.ஏ.ஆர்.எல் 123, அவனி   எக்ஸ் ெசப்ெரம்பர்,  
பி.பி 1638, லக்சம்ேபக் (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப. இல. 
154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 25 ஆைடகள், காலணிகள், தைலயணிகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பி, பி, ஜி' ஆகிய 

எ த் க்க 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  ைல மாதம் 21 ஆந் திகதி 
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(1) சின்னம் இல.: 181163; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அேனாக் 7, 
ைடம்ஸ் ஸ்குயார், நி ேயார்க், நி ேயார்க், 10036, ஐக்கிய 
அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; 
(6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 25 
ஆைடகள்; உைடகள்; ேமலாைடகள் ( ைடைவ); ெவளி 
யாைடகள்; ேமற்சட்ைட; ஆைடகள்; காற்சட்ைடகள்;  
ாி-ேசட்கள்; வியர்ைவ ஆைடகள்; உட க்குாிய னன்கள்; 
ேதாலாலான ஆைடகள்; ேபா த் ேதாலாலான ஆைடகள்; 
நீச்ச ைடகள்; கடற்கைர ஆைடகள்; மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

11 - 332/34 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இல.: 181168; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ப்றிேசால் 
அட்வான்ஸ்ட் மட்டீறியல், ேபக்ஸ்வில்லா ேறாட், 
கிளீவ்லான்ட், ஒஹிெயா 44141-3247, ஐக்கிய அெமாிக்கா; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல.154, ெகா ம் ;(6) வகுப் : 25;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 25 ஆைடகள் 
அைவயாவன உள்ளாைடகள், உடற் கட்டைமப்  
ஆைடகள்; நீச்ச ைடகள்; உடற் பயிற்சி ஆைடகள்; 
விைளயாட்  ரர்க க்கான இ க்கமான ஆைடகள்; 
ம த் வ சிகிச்ைசக க்கான இ க்கமான ஆைடகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள ‘4’ எ ம் 

இலக்கத்திற்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 21 ஆந் திகதி 
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————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 181724; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): லக்ஸ் ஏஷியா 
(பிைறெவட்) மிடட், இல. 10, ெமல்ேபாஸ்ட் அவனி , 
ெகா ம் -03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: எப்.ேஜ அன்ட் ஜி.  சரம், 216,  

 சரம் பிேளஸ், ெகா ம் -10; (6) வகுப் : 39;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 39 ேபாக்குவரத் ; 
பண்டங்கைள ெபாதியிட ம், களஞ்சியப்ப த்த ம்; பயண 
ஒ ங்குகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஏஷியா, இலீகன்ட், 

ெஹா ேடய்ஸ், ெரய்லர், ேமட்' ஆகிய ெசாற்க க்கு 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

இச்சின்னமான  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  திெசம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/36 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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(1) சின்னம் இல.: 181728; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கிெரௗன் பிஸ்கட் 
ேகா. (பிைறெவட்) மிடட், எயார்ேபாட் தி, ெந ம்குளம், 
அ ராத ரம், இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: கிெரௗன் பிஸ்கட் ேகா.
(பிைறெவட்) மிடட், எயார்ேபாட் தி, ெந ம்குளம், 
அ ராத ரம்; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 கிெரௗன் பண் அன்ட் பண் ேகாண் பப்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
151381, 179231, 179316,179317, 179318, 179319, 
179320, 179321, 179322, 179323, 179324, 179325, 
179326, 179327, 179328, 179329, 181618, 181619, 
181620, 181621, 181622, 181623 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பண், ேகாண் பப்' ஆகிய 

ெசாற்க க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும் 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  மஞ்சள், க ப் , சிவப் , ெவள்ைள, 

நீலம், பச்ைச, இளஞ்சிவப்  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 10 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/37 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இல.: 182201; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஜங்ேகா ட்றவல்ஸ் 
அன்ட் வர்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 479, திம்றிகஸ்யாய 

தி, ெகா ம் -05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ஜங்ேகா ட்றவல்ஸ் அன்ட் வர்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், 479, திம்றிகஸ்யாய தி, ெகா ம் -
05; (6) வகுப் : 39; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 39 
விமான பயணச்சீட் கள், ேஹாட்டல் ஒ க்கீட்  
ேசைவகள் மற் ம் ெதாகுப்  சுற் லா, விசா உதவிகள், 
ேபாக்குவரத் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 
இச்சின்னமான  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  திெசம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/38 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 182725; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேப ங் எஸ். 
லங்கா ட்றவல்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 98/16, தல்வத்த, 
ேகாணவல, ெகா ம் , களனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேப ங் எஸ்.லங்கா ட்றவல்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், 98/16, தல்வத்த, ேகாணவல, 
ெகா ம் , களனி; (6) வகுப் : 39; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 39 பிரயாண மற் ம் சுற் லா உள்ளக மற் ம் 
ெவளிப் ற சுற் லா ெசயற்பாட்டாளர்கள் மற் ம் 
ேபாக்குவரத்  வழங்குனர்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 

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

இச்சின்னமான  கபில நிறத்திற்கு மட் ப்ப த்தப் 
பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/39 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 184202; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): வன்காட் 
ேறட்மார்க் ேஹால் ங்ஸ் எஸ்ஏ எல்எல்சி 600, 

ேகாப்பேரட் பார்க் ைறவ், ெசயின்ட் யிஸ், மிேசாறி 
63105, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப
இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 39; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 39 வாகன வாடைகக்கு வி ம் மற் ம் 
குத்தைகக்குவி ம் ேசைவகள் மற் ம் வாகன வாடைகக்கு 
வி ம் மற் ம் குத்தைகக்குவி ம் ஒ க்கீட்  ேசைவகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ' ைறவ், கப்பி' 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  திெசம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/40 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 185380; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ட்ல் ஸ் ப்டங் 
அன்ட் ேகா. ேகஜி ஸ் ப்ேபக்ஸ்ட்ராபி 1, 74167 
ெநக்கார்சுல்ம், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப.  
இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 24; (7) ெபா ட்கள் 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

அல்ல  ேசைவகள்: 24 சுத்தப்ப த் ம் ைக ைறகள்;  
(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 23 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/41 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 185390; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ட்ல் ஸ் ப்டங் 
அன்ட் ேகா. ேகஜி ஸ் ப்ேபக்ஸ்ட்ராபி 1, 74167 ெநக்கார்சுல்ம், 
ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப. இல. 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 24; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 24 டைவக்குாிய ெபா ட்கள், சூாிய 
ஒளிமைறப் கள், திைரச்சீைலகள், குளியல் னன்கள், 
ைகத் வாைல ேபான்றவற்றின் உற்பத்திக்குாியைவ;  
(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 23 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/42 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 185406; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ட்ல் ஸ் ப்டங் 
அன்ட் ேகா. ேகஜி ஸ் ப்ேபக்ஸ்ட்ராபி 1, 74167 
ெநக்கார்சுல்ம், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப.  
இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 24; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 24 டைவ ம் டைவக்குாிய 
ெபா ட்க ம், ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப் 
படதைவ; கட் ல், ேமைச விாிப் கள்; ப த்தி ணிகள்; 
ேமைச விாிப் கள்; ேமைச னன்கள்; ேமைச ைடப்ப 

ண் கள் டைவயாலானைவ; மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
 

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

 

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

11 - 332/43 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 186025; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிற்றிெஹல்த் 
இம்ேபாட்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 29/3, கிாிமண்டல 
மாவத்ைத, நாவல, ராஜகிாிய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, 
த.ெப. இல.154, ெகா ம் ; (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, ேபஸ்ட்ாி, இனிப் , 
ஐஸ்; ேதன், பாகு, ெநாதி, அப்பச்ேசாடா, உப் , க கு, 
மிளகு, வினிகர், ேசாஸ், வாசைனத் திரவியங்கள்; ஐஸ்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'சிற்றி, ெஹல்த்' ஆகிய 
ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்தி 
ேயக 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/44 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 186879; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெடய்ேசா 
இன்டஸ்றீஸ் ேகா. மிடட் 1-4-14 ேயாஷி கி கிகாசி, சாய்
ேஜா, கிகாஷிகிேராஷிமா, சிற்றி 739-8501, ஜப்பான்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த.ெப. இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 23;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 23 ம் ாி ம், 
ைகத்தறி ேவைலக க்கான ம் ாி ம்; (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 மாதம்10 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/45 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 187877; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): இன்விஸ்டா 
ெடக்ேனாலஜீஸ் எஸ்.ஏ.ஆர்.எல் ெபஸ்டேலாசிஸ்ட்ராசி 2, 
சிஎச்-9000, ெசயின்ட். கலன், சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, 
த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் :24; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 24 டைவ ம் டைவக்குாிய 
ெபா ட்க ம், ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப் 
படதைவ; கட் ல், ேமைச விாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 

 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/46 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 187877; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): இன்விஸ்டா 
ெடக்ேனாலஜீஸ் எஸ்.ஏ.ஆர்.எல் ெபஸ்டேலாசிஸ்ட்ராசி 2, 
சிஎச்-9000, ெசயின்ட். கலன், சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 

அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, 
த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் :24; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 24 டைவ ம் டைவக்குாிய 
ெபா ட்க ம், ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப் 
படாதைவ; கட் ல்,ேமைச விாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/47 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 187962; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): தி . பி ப் 
பிெலய்ன் சனிஸ்ட்ராபி 5, 8580 அம்ாிஸ்வில், 
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;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 24 டைவ ம் 

டைவக்குாிய ெபா ட்க ம், ஏைனய வகுப் களில் 
உள்ளடக்கப்படதைவ; கட் ல், ேமைச விாிப் கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பி' 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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 
11 - 332/48 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

(1) சின்னம் இல.: 193263; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேதவேக (பின்வ ம் 
ெபயாில் அைழக்கப்ப கின்ற) கதிராராச்சிேக ெடான் 
ர ந்ர 92/8, கனத்ைத தி, ய ெபேதச மவித்தரா, 
பி யந்தல, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேதவேக (பின்வ ம் ெபயாில் 
அைழக்கப்ப கின்ற) கதிராராச்சிேக ெடான் ர ந்ர 92/8, 
கனத்ைத தி, ய ெபேதச மவித்தரா, பி யந்தல;  
(6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 16 
கடதாசி, த த்த அட்ைட மற் ம் இவற்றினாலான 
ெபா ட்கள், ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப்படாதைவ; 
அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள்; த்தகம் கட் ம் ெபா ட்கள், 

ைகப்படங்கள், எ க விகள், எ க விகள் அல்ல  
ட் ப் பாவைனப் ெபா ட்க க்கான ஒட் ப் ெபா ட்கள், 

வைரேவார் ெபா ட்கள், நிறப் ச்சுத் ாிைககள், தட்டச்சுப் 
ெபாறிகள், மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  

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

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'சிறீலங்கா' 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  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

11 - 332/49 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

தி த்தம் 
 
13.05.2005 ஆந் திகதி ெவளியிடப்பட்ட 1393 ஆம் இலக்க 
வர்த்தமானி அறிவித்த ல் பிரசுாிக்கப்பட்ட வியாபார 
சின்ன இலக்கம் 96400 ஆன  பின்வ மா  தி த்தஞ் 
ெசய்யப்பட் ள்ள : 
 

* ெபா ட்பட் யலான  பின்வ மா  தி த்தஞ் ெசய்யப் 
பட் ள்ள : 

 

வைரேவார் ெபா ட்கள்  அைவயாவன வர்ணம் தீட் தல், 
சித்திரம் மற் ம் ைகப்பணி அைவயாவன அக்றி க் தீந்ைத 
மற் ம் வர்ணங்கள், பாிமாண வர்ணங்கள், யன்னல் மற் ம் 
கண்ணா  நிறப் ெபா ட்கள், ஆயத்த கலைவ தீந்ைத 
மற் ம் வர்ணங்கள், நீாில் கைர ம் வர்ணங்கள், ேகாச் 
வர்ணங்கள், சுவெராட்  வர்ணங்கள், எண்ைண 
வர்ணங்கள், நிற கட் கள் மற் ம் சித்திரம் மற் ம் ைகப் 
பணி நிறத் தீந்ைதகள் 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2016, ெசத்ெதம்பர் 05. 
 

11 - 328/56 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
 

தி த்தம் 
 
 
18.07.2014 ஆந் திகதி ெவளியிடப்பட்ட  1872 ஆம் இலக்க 
வர்த்தமானி அறிவித்த ல் பிரசுாிக்கப்பட்ட வியாபார 
சின்ன இலக்கம் 166300 ஆன  பின்வ மா  
தி த்தஞ்ெசய்யப்பட் ள்ள : 
 
* ெபா ட்பட் யலான  பின்வ மா  தி த்தஞ் ெசய்யப் 
பட் ள்ள : 
 
ஒளிேயற் தல், ெவப்பம் பிறப்பித்தல், நீராவி பிறப்பித்தல், 
சைமத்தல், வா , ேசாற்ற ப் , குளி ட்டல், நீர் 
வினிேயாகம் மற் ம் சுகாதார ேநாக்கங்கள் தானியங்கி 
வாகனங்க க்கான ஒளிேயற் தல் தவிர்ந்தைவ   

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் . 
 
11 - 328/57 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 

 

வியாபார உாிைம அைடயாள அறிவித்தல்கள் 
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ெதாழிலக வ வ அைமப் க்கள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் 
 

2003 ஆம் ஆண் ன் 36 ஆம் இலக்க லைமச் ெசாத் ச் சட்டம் 
(பிாி  40 (9)) 

 
கீழ்வ ம் விடயங்க டன் பின்வ ம் ைகத்ெதாழில் வ வைமப் க்கள் பதி க்காக விண்ணப்பிக்கப்பட் ள்ளன. 
இவ்வறிவித்தல் ெவளியிடப்பட்  இரண்  (2) மாத காலப்பகுதிக்குள் ைறயான எதிர்ப் க்கள் கிைடக்கப் ெபறாதவிடத்  
குறித்த ைகத்ெதாழில் வ வைமப் கள் பதி ெசய்யப்ப ம்.  
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 10745; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 14/10/2013; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : "வின்ரர்" உேலாகத்தினாலான  
   ஆர். பீ. விக்கிரமநாயக்க;     ெகாள்கலன்; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 10758; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 21/10/2013; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: பல்ெபால (5) வகுப் : 08 - 03.  தயாாிப் : பல்ேவ  வைகயான பழங்   
   ெலாகு யனேக அ ர     கைள உைடப்பதற்காகப் பயன்ப த்தக் 
  கீதானந்த அல்விஸ்;    கூ ய உபகரணம்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 10761; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 21/10/2013; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: பல்ெபால (5) வகுப் : 15 - 03.  தயாாிப் :  வ விலான பகுதி ஒன்   
   ெலாகு யனேக அ ர     மற் ம் அதேனா ைணந்த பி ெயான் 
  கீதானந்த அல்விஸ்;    றிைனக் ெகாண்ட க வா தயாாிப்பின் 
      ேபா  பயன்ப த்தப்ப ம் உபகரணம்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11141; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 29/01/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: . எஸ்.  (5) வகுப் : 12 - 05.  தயாாிப் : ைகயில் ைவத்தி க்கக் கூ ய 
   ெபசிபிக் ெநான் வன்ஸ்    மற் ம் க்கக்கூ ய தாங்கும் உைற 
  இண்டஸ்ட்ாி மிடட்;    (ெபா வான அள ); 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11142; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 29/01/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: . எஸ்.  (5) வகுப் : 12 - 05.  தயாாிப் : ைகயில் ைவத்தி க்கக் கூ ய 
   ெபசிபிக் ெநான் வன்ஸ்    மற் ம் க்கக்கூ ய தாங்கும் உைற 
  இண்டஸ்ட்ாி மிடட்;    (நீளமான ); 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11241; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 26/05/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  (5) வகுப் : 31 - 0.  தயாாிப் : ேதயிைலத் தயாாிப் க் ைகத் 
   ஹித்தன ர ஷிேராமல்    ெதாழி ல் பயன்ப த்தப்ப ம் வி த்தி 
  ரஜித த சில்வா;    ெசய்யப்பட்ட ாீ கடர் பிேரகர் இயந்திரம்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11277; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 08/06/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:   (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதிெசய் ம் வ வைமப்  - 
   டயனா ேர ங் கம்பனி    பிஸ்கட்; 
  (பிைரவட்) மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11278; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 08/06/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:   (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதிெசய் ம் வ வைமப்  - 
   டயனா ேர ங் கம்பனி    பிஸ்கட்; 
  (பிைரவட்) மிடட்;    
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11279; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 08/06/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:   (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதிெசய் ம் வ வைமப்  - 
   டயனா ேர ங் கம்பனி    பிஸ்கட்; 
  (பிைரவட்) மிடட்; 
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 (1) விண்ணப்ப இல.: 11280; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 08/06/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:   (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதிெசய் ம் வ வைமப்  - 
   டயனா ேர ங் கம்பனி    பிஸ்கட்; 
  (பிைரவட்) மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11448; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:   (5) வகுப் : 06 - 04.  தயாாிப் : பீங்கான் அ க்கும் சட்டகத் 
   ல்ேலாியாவேக ல த்     டனான வா  அ ப்  ைவக்கும்  
  ர ந்திர குலதிலக ேசனாரத்ன;    ேமைச; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11456; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01/09/2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:   (5) வகுப் : 03 - 01.  தயாாிப் : ேதநீாிைன இ வதற்காக  
   வி ர இந்திக குணரத்ன;    சிரட்ைடயினால் தயாாிக்கப்பட்ட   
      பாத்திரம்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11577; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 08/01/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  (5) வகுப் : 12 - 11.  தயாாிப் : ேமாட்டார் ைசக்கிள்; 
   பஜாஜ் ஓட்ேடா மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11581; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 13/01/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:  (5) வகுப் : 12 - 11.  தயாாிப் : ேமாட்டார் ைசக்கிள்; 
   பஜாஜ் ஓட்ேடா மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11585; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 19/01/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: கி பீ   (5) வகுப் : 19 - 08.  தயாாிப் : கு கிய பாரமற்ற உண   
   ெடன் (பிைரவட்) மிடட்;    வைககைள ெபாதி ெசய்வதற்கான   
      ேம ைற வ வைமப் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11586; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 19/01/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: கி பீ   (5) வகுப் : 19 - 08.  தயாாிப் : குழந்ைதக க்கான உண   
   ெடன் (பிைரவட்) மிடட்;    களின் ேலபல்;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11587; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 19/01/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: கி பீ   (5) வகுப் : 09 - 08.  தயாாிப் : ஊ வத்திப் ெபட் ;   
   ெடன் (பிைரவட்) மிடட்;     
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11589; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 22/01/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:   (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : எச்பீ ெபன்சில் ெபட்    
   பிாின்ட் எக்ெசல்      வ வைமப் ;  
  (பிைரவட்) மிடட்;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11593; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 02/02/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:   (5) வகுப் : 19 - 04.  தயாாிப் : ெபன்சில் ெபாதிெசய் ம்    
   சிேலான் ெபன்சில் கம்பனி     ெபட்  வ வைமப் ;  
  (பிைரவட்) மிடட்;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11600; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 19/02/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:   (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல ெபாதிெசய் ம்   
   ரசிகா பிாியங்கா       ெகாள்கலனிற்காக ஆக்கப்பட்ட 
  விக்கிரமநாயக்க;    வ வைமப் ;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11601; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 19/02/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:   (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல ெபாதிெசய் ம்   
   ரசிகா பிாியங்கா       ெகாள்கலனிற்காக ஆக்கப்பட்ட 
  விக்கிரமநாயக்க;    வ வைமப் ;  
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 (1) விண்ணப்ப இல.: 11602; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 19/02/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:   (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல ெபாதிெசய் ம்   
   ரசிகா பிாியங்கா       ெகாள்கலனிற்காக ஆக்கப்பட்ட 
  விக்கிரமநாயக்க;    வ வைமப் ;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11603; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 19/02/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:   (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல ெபாதிெசய் ம்   
   ரசிகா பிாியங்கா       ெகாள்கலனிற்காக ஆக்கப்பட்ட 
  விக்கிரமநாயக்க;    வ வைமப் ;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11611; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 04/03/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:   (5) வகுப் : 21 - 01.  தயாாிப் : சுகநலன் ேபண ைகக ம்  
   ெரரன்ஸ் ெராஹான்     பாிச்சயத்திற்கான கல்விசார்  
  சின்ைனயா;    உபகரணம் (பக் பஸ்டர்);  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11617; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/03/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி:   (5) வகுப் : 06 - 01.  தயாாிப் : சி வர்க க்கான ஒப்பைன  
   ஆரச்சிேக ஒகஸ்டஸ்       நிைலயக் கதிைர;  
  எட்னி பிரனாந் ;     
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11623; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ெஹான்டா  (5) வகுப் : 12 - 11.  தயாாிப் : ேமாட்டார் ைசக்கிள்; 
   ேமாட்டார் கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11630; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11631; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11632; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11633; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11634; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11635; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11637; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11638; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11639; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11641; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11642; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11643; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11644; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11645; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11646; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11647; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11652; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11653; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11654; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11655; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11656; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11657; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11658; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11659; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11661; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11662; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11664; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11665; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11666; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11668; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11669; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11672; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11673; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11674; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11675; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11676; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11677; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11678; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11679; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11680; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11681; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11682; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11683; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 18/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ஜி ெகா   (5) வகுப் : 22 - 05.  தயாாிப் : ண் ல்; 
   (சியாெமன்) ேர ங் 
  கம்பனி மிடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11688; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 28/04/2016; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: ேராவிக்  (5) வகுப் : 09 - 01.  தயாாிப் : ேபாத்தல்; 
   லங்கா (பிைரவட்) மிடட்; 
   

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2016 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 

11 - 327 - 04.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1992. 
 

2277 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

அறிவித்தல்க க்கும் விளம்பரங்க க்கு ாிய திய விகிதங்கள் 
2013 சனவாி 01 ஆந் திகதி ெதாடங்கி அ க்கு வந்த  

‘இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக’ 
(ெவள்ளிக்கிழைமேதா ம் ெவளியிடப்ப வ .) 

 

 1. பிரசுாிக்கப்ப ம் சகல அறிவித்தல்க க்கும் விளம்பரங்க க்கும் விளம்பரதாரர்கேள ெபா ப்பாளராவார். 
 2. தனிப்பட்ட விளம்பரதாரர்களின் அறிவித்தல்க ம், விளம்பரங்க ம் உாிய ப் பணத் டன் அரசாங்க அ த்தகர், அரசாங்க அச்சுத் 
திைணக்களம், ெகா ம்  8 அவர்க க்கு ேநாில் அல்ல  தபால் லம் ேசர்க்கப்ப தல் ேவண் ம். 
 3. அ வலக ேநரம் . ப. 8.30 மணி தல் பி. ப. 4.15 மணி வைரயாகும். 
 4. பணம் ெகா க்கல் வாங்கல் . ப. 9.00 மணி தல் பி. ப. 3.00 மணிவைர நைடெப ம். 
 5. சகல அறிவித்தல்க க்கும் விளம்பரங்க க்கும் ற்பணம் அ ப்பப்ப தல் ேவண் ம். தபால் லம் அ ப்பப்ப ம் அறிவித்தல்கள், 
விளம்பரங்கள் ஆகியைவக டன் அரசாங்க அ த்தகாின் ெபய க்கு எ தப்பட்ட மணி ஓடர் அல்ல  ேபாஸ்ரல் ஓடர் அல்ல  காேசாைல அ ப்பப்படல் 
ேவண் ம். தபால் அ வலகம் ‘ெபாரல்ைல’ என்பேத காசுகட்டைளக க்கான ெச த்தப்ப ம் அ வலகமாகும். 
 6. நகைலக் கடதாசியின் ஒ  பக்கத்தில் மாத்திரம் ைரப் அ த்தல் பிைழகைள ம் காலதாமதத்ைத ம் தவிர்க்க ஏ வாகும். ைகெய த் ப் பிரதி 
எ ம் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட மாட்டா . 
 7. ைகெயாப்பங்களின் கீழ் அப்ெபயர்கள் உ ப்பான எ த்தில் தி ப்பி எ தப்படல் ேவண் ம். 
 8. வியாபார விளம்பரங்க ம் ெபயர் மாற்றம் பற்றிய விளம்பரங்க ம்  பிரசுரத் க்கு ஏற் க்ெகாள்ளப்பட மாட்டா . 
 9. நியாயஸ்தலத்தின் கட்டைளயில் ெகா க்கப்பட ேவண் ய விளம்பரங்கள் ‘சுப்றீம் ேகாட்’ ெறாக்டரால் ைகெயாப்பமிடப் பட்  அல்ல  
ைகெயாப்பம் அத்தாட்சிப்ப த்தப்பட்  அ ப்பாவி ன் பிரசுாிக்கப்பட மாட்டா. 
 10. அறிவித்தல்க க்கும் விளம்பரங்க க்கும் அங்கீகாிக்கப்பட்ட கிரய விகிதங்கள் 2013 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 01 ஆந் திகதியி ந்  
பின்வ மா  :- 
 

 பா    ச. 
 

 ஒ  அங்குலம் அல்ல  அதற்குக் குைறய 137 00 
 ேமலதிகமான ஒவ்ெவா  அங்குல ம் அல்ல  அதன் பகுதிக்கும் 137 00 
 ஒ  பத்தி அல்ல  வர்த்தமானியின் அைர பக்கம் 1,300 00 
 இ  பத்திகள் அல்ல  வர்த்தமானியின் ஒ  பக்கம் 2,600 00 
 

 ஒவ்ெவா  அங்குலத்தின் பகுதிக்கும்  அங்குலத்தின் கிரயம் ெச த்தப்படல் ேவண் ம். 
 

 11. ெவள்ளிக்கிழைம ேதா ம் இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக்  கு யரசு வர்த்தமானி ெவளியிடப்ப ம். அரசாங்க வி ைற இைடயி ன் 
ெவளியீட்  நாள் மாற்றப்ப ம். 
 12. ஒவ்ெவா  மாத ம் தற்கிழைம வர்த்தமானியின் ஒவ்ெவா  பகுதி இ தியி ம் ெகா க்கப்பட் ள்ள அட்டவைணயின் பிரகாரம் ‘அரசாங்க 
அ த்தகர், அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களம், ெகா ம்  8’ அவர்கட்கு சகல அறிவித்தல்க ம் விளம்பரங்க ம் வந் ேசர ேவண் ம். 
 13. இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானி கிைடக்கப்ெபறாைம, கவாி மாற்றம் ேபான்ற எல்லா ெதாடர் க க்கும் ெகா ம் 8, 
அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களம், அரசாங்க அ த்தக க்ேக  எ ங்கள். 
 14. 2013 சனவாி 01 ஆந் திகதியி ந்  மீளவாய்ந்த திய சந்தா விபரம் :- 
 இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானி (வ டத்திற்கு)  வ டத் தபால் 
  திற்குமான ெசல  
  கட்டணம் 
  பா  ச. பா ச. 
 I வ  பகுதி 
 I  வ  ெதாகுதி 4,160.00 9,340.00 
 II வ  ெதாகுதி (விளம்பரம், ெவற்றிடங்கள், ேகள்விகள், பாீட்ைசகள் ஆகியன) 580.00 950.00 
 III வ  ெதாகுதி (ஆக்க உாிைம மற் ம் வியாபார உாிைம அைடயாள 405.00 750.00 
                                    விளம்பரங்கள் த யன) 
 I   வ  பகுதி வ ம் (I, II, III ெதாகுதிகள் உட்பட) 890.00 2,500.00 
 II ஆவ  பகுதி (சட்ட சம்பந்தமான ) 860.00 450.00 
 III வ  பகுதி (காணிகள்) 260.00 275.00 
 IV வ  பகுதி (மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி) 2,080.00 4,360.00 
 V வ  பகுதி (பயண ேபாக்குவரத்  ேசைவ த ய விளம்பரங்க க்கான 1,300.00 3,640.00 
                             பட் யல் மற் ம் த்தகப்பட் யல்)  
 VI வ  பகுதி ( ாிமார் ெபயர்ப்பட் யல், ைவத்திய அ வலர் ெபயர்ப்பட் யல், 780.00 1,250.00 
                             பிறப் , இறப்  பதிவாளர் பட் யல் த யன)  
 அதிவிேசட வர்த்தமானி 5,145.00 5,520.00 

 

 ஆண் ன் இ தி வைரக்கும் பன்னிரண்  மாதங்க க்குக் குைறயாத காலெவல்ைலக்ேக சந்தா ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம். 
தனிப்பிரதிகள் (இ ப்பி ந்தால்) அவற்றின் விகிதங்கள் 

 

  விைல தபால் ெசல  
  பா  ச. பா ச. 
 I வ  பகுதி 
 I  வ  ெதாகுதி 40.00 60.00 
 II வ  ெதாகுதி (விளம்பரம், ெவற்றிடங்கள், ேகள்விகள், பாீட்ைசகள் ஆகியன) 25.00 60.00 
 III வ  ெதாகுதி  15.00 60.00 
 I   வ  பகுதி  (I, II, III ெதாகுதிகள் உட்பட) 80.00 120.00 
 II வ  பகுதி  12.00 60.00 
 III வ  பகுதி  12.00 60.00 
 IV வ  பகுதி (மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி) 23.00 60.00 
 V வ  பகுதி  123.00 60.00 
 VI வ  பகுதி  87.00 60.00  
 எல்லா தனிப்பிரதிகைள ம் ெகா ம்  5, ெபால்ேஹன்ெகாைட, கிள ப்பைன மாவத்ைத, இல. 163 எ ம் கவாியி ள்ள அரச ெவளியீட்  
பணியகத்தில் ெபற் க் ெகாள்ளலாம்   
  
 

2278 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.04  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.04 

இலங்ைக அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களத்தில் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற . 

வர்த்தமானி ெவளியீ  சம்பந்தமான க்கிய அறிவித்தல் 
 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானி சாதாரணமாக ெவள்ளிக்கிழைமேதா ம் ெவளியிடப்ப ம். 
ெவள்ளிக்கிழைம அரசாங்க வி ைற நாளாக இ ப்பின் அதற்கு ந்திய ேவைல நாளில் வர்த்தமானி ெவளியிடப்ப ம். 
வர்த்தமானிக்குாிய அறிவித்தல்கள் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம் இ தி நா ம் அந்த வாரத்தில் ஏற்ப ம் அரசாங்க வி ைற 
நாட்கைளப் ெபா த்  மாற்றப்ப ம். 
 
 இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானி பிரசுரமாகும் திகதிக ம் அவ்வவ் வர்த்தமானிக க்குாிய 
அறிவித்தல்கள் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம் இ தி நா ம், ேநர ம் கீழ் குறிப்பிடப்பட் க்கும் அட்டவைணயில் 
காட்டப்பட் ள்ளன. கீேழ குறிப்பிடப்பட் ள்ள ேநரங்க க்குப் பிந்திக் கிைடக்கும் அறிவித்தல்கள் எல்லாம் பிரசுாிக்கப்பட 
மாட்டா. இனி வரப்ேபாகும் இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்க வி ம்பின் அதற்குாிய 
மாற்றங்கள் ெசய்  தி ப்பி அ ப் தற் ெபா ட்  விலாசதார க்கு தபால் லம் அ ப்பி ைவக்கப்ப ம். இலங்ைகச் 
சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்ட திகதிகளிேல அறிவித்தல்கைளப் பிரசுாிக்க வி ம் ேவார் 
அறிவித்தல்கள் தபால் லம் அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களத் க்கு வந் ேசரப் ேபாதிய அவகாசம் ெகா ப்ப  
எல்ேலா ைடய நன்ைமக்கும் உகந்ததாய் இ க்கும். 
 
 அரசாங்க அ த்தகர் வர்த்தமானிக்குாிய சந்தாப் பணங்கைள ஏற் க்ெகாள்வார். 
 
 க்கிய கவனிப் . - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானி விளம்பரங்க க்கான கட்டணங்கள் 
யா ம் அரசாங்க அ த்தகாினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம். 
 

அட்டவைண - 2016 
  
  மாதம்      ெவளியீட்  நாள்    அறிவித்தல்கள் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம் கைடசித் 
                            திகதி ம் ேநர ம் 
 
 நெவம்பர் ெவள்ளி 04.11.2016 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 21.10.2016 
  ெவள்ளி 11.11.2016 .. நண்பகல் 12 ெவௗ்ளி 28.10.2016 
  ெவள்ளி 18.11.2016 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 04.11.2016 
  ெவௗ்ளி 25.11.2016 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 11.11.2016 
 
 திெசம்பர் ெவள்ளி 02.12.2016 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 18.11.2016 
  ெவள்ளி 09.12.2016 .. நண்பகல் 12 ெவௗ்ளி 25.11.2016 
  ெவள்ளி 16.12.2016 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 02.12.2016 
  ெவௗ்ளி 23.12.2016 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 09.12.2016 
  ெவௗ்ளி 30.12.2016 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 16.12.2016 
 

அட்டவைண - 2017 
 
 சனவாி ெவள்ளி 06.01.2017 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 23.12.2016 
  ெவள்ளி 13.01.2017 .. நண்பகல் 12 ெவௗ்ளி 30.12.2016 
  ெவள்ளி 20.01.2017 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 06.01.2017 
  ெவௗ்ளி 27.01.2017 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 13.01.2017 
 
   

 கங்கானி யனேக, 
 அரசாங்க அ த்தகர் (பதில்). 
 
அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களம், 
ெகா ம்  8, 
2016 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி. 
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