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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, திெசம்பர் மாதம் 09 ஆந் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம  பிரசுாிக்கப்படேவண் ய அறிவித்தல்கள் 2016, நெவம்பர் மாதம் 25 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. 
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக 

(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத் டன் பிரசுாிக்கப்பட்ட ) 
 

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

අංක 1994 - 2016 ෙන වැ බර් මස 18 වැ  කුරාදා  - 2016.11.18  
1994 ஆம் இலக்கம் - 2016 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 18 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 2360 ஆக்க உாிைமகள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் - 
வியாபார உாிைம அைடயாள அறிவித்தல்கள் - ெதாழிலக வ வ அைமப் கள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் - 
  நானாவித அறிவித்தல்கள்  - 

 

கவனிக்க.-- (i) லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம், 2016, ைல மாதம் 08 ஆந் திகதிய இலங்ைகச் 
சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி II இற்கு குைறநிரப்பியாக ெவளியிடப்ப கிற . 

 

 (ii) ஆேலாகா ச க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம், 2016, ஓகத்  மாதம் 26 ஆந் திகதிய இலங்ைகச் சனநாயக 
ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி II இற்கு குைறநிரப்பியாக ெவளியிடப்ப கிற . 

 

 (iii) ஜயமக அபிவி த்தி ச க ேசைவகள் அறக்கட்டைள மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம், 2016, ெசத்ெதம்பர் மாதம் 30 ஆந் 
திகதிய இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி II இற்கு குைறநிரப்பியாக ெவளியிடப்ப கிற . 

கவனிக்க.–  2016.11.11 ஆந் திகதிய இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி IV (அ) பிரசுாிக்கப்படவில்ைல. 
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வியாபார உாிைம அைடயாள அ வலகம் 
 

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

 
பாிேசாதைனக்குாிய ேநரம் 

 

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

வியாபார  உாிைம  அைடயாள  விளம்பரங்கள் 
நிறங்கைள வைரய க்கும் வியாபார உாிைம 

அைடயாளங்கள் 
 

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

 
கூட் ச் ேசர்க்ைக 

 
1979 ஆம் ஆண் ன் 52 ஆம் இலக்கப் லைமச் ெசாத் ச் 

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

எதிர்ப்  
 

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

(1) சின்னம் இல.: 91742; (2) ெபற்ற திகதி: 1999 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சின்வா மாக ங் 
(பிைறவட்) மிடட், 15, சிறிவர்தன ேறாட், ெதஹிவைள, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : சின்வா மாக ங் (பிைறவட்) மிடட், 15, சிறிவர்தன 
ேறாட், ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 2; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: அைனத்  வைகயான வர்ணப் 

ச்சுகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஏெறாெசல், ெபய்ன்ட்' 

எ ம் ெசால் மற் ம் சின்னத்தி ள்ள விவரணச் 
ெசாற்களின் பிரத்திேயகமான பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
1999 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
11 - 962/1 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
  

(1) சின்னம் இல.: 99912; (2) ெபற்ற திகதி: 2000 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெதான் காமினி 
சந்திரதிலேக ெநதிகுமார, இல. 466, னியன் பிரேதசம், 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எம் என்ட் என் கன்சல்டன்ட்ஸ் 

மிடட், இல. 100/1. பியதாஸ சிாிேசன மாவத்ைத, 
ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 43; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: உண  கு பானங்கைள வழங்குவதற்கான 
ேசைவகள், உணவகம் மற் ம் தங்குமிடம்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெரஸ்ேடாரன்ட்' எ ம் 

ெசால் ன் பிரத்திேயகமான பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2007 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 31 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/2 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(1) சின்னம் இல.: 100854; (2) ெபற்ற திகதி: 2000 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபான்ேடர்ரா 
பிேறன்ட்ஸ் (சிங்கப் ர்) பிைறவட் மிடட், 1, பிக்காிங் 

தி, 06-01, கிேறட் ஈஸ்டர்ன் ெசன்டர், 048659, சிங்கப் ர்; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் ெசாக்ேலட் மற் ம் ெசாக்ேலட் சுைவ ட்டப் 
பட்ட கு பானங்க ம் ப டர்க ம், ேகாப்பி, ெசயற்ைக 
ேகாப்பி, ேதயிைல மற் ம் ெகாக்ேகா, ஐஸ் கிறீம் 
உளடங்கலாக மிட்டாய்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'நி ட்ாி, ெகயா' ஆகிய 

ெசாற்களின் 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 , 
2005 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
11 - 962/3 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 128896; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேஜான் கீல்ஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் மிடட், இல. 130, கிளினீ தி, ெகா ம்  02, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : சீ. என். ஜயசூாிய, ேஜான் கீல்ஸ் ேஹால் ங்ஸ் 

மிடட், இல. 130, கிளினீ தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 43; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: உணவகம் மற் ம் 
வி ைற வாசஸ்தளங்கள் ெதாடர்பான அைனத்  
ேசைவக ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

125151, 127499 மற் ம் 127500 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  சனவாி மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/4 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 131222; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சீ. டபிள் . ெமக்கீ 
பீஎல்சீ, இல. 36, . ஆர். விேஜவர்தன மாவத்ைத,  
ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : சீ.டப்ளிவ். ெமக்கீ பீஎல்சீ, இல. 36, 

.ஆர்.விேஜவர்தன மாவத்ைத, ெகா ம்  10; (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, இயற்ைகயான ெச க ம் மலர்க ம், 
விலங்குக க்கான உண கள், ேமால்ட்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
92043 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  சிவப் , 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/5 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 138577; (2) ெபற்ற திகதி : 2007 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னி வர் பீஎல்சீ, 
ெபார்ட் சன்ைலட், விறல், ேமர்சிைசட், ெபாிய பிாித்தானியா; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

2361 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: சவர்க்காரங்கள், வாசைனப் ெபா ட்கள், 
குளியலைற நீர், சவரத்திற்கு பின்பானைவ, ெகாேலான், 
அத்தியாவசிய எண்ெணய்கள், ேயாட்ரன்க ம் வியர்ைவ 
த ப்பான்க ம், தைல மற் ம்  பராமாிப் க்கான 
தயாாிப் க்கள், ஷம் க்க ம் கண் ஷனர்க ம்,  
நிறங்கள்,  அழகுப த் ம் தயாாிப் க்கள் மற் ம் 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பிெரஷ்' 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  ேம 25 ஆந் திகதி 
 
11 - 962/6 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 147338; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவால்கர்ஸ் 
வர்ஸ் மிடட், இல. 117, ேசர் சிற்றம்பலம் ஏ கார் னர் 

மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : மிஸ். . சீனிகா  
சீ. ெபேரரா, இல. 130, கிளினீ தி, ெகா ம்  02;  
(6) வகுப் : 43; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: உண , 
கு பானங்கைள வழங்குவதற்கான ேசைவகள், தற்கா க 
இடவசதி; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெபட்ஸ் இன் ஏஷியா' 

ஆகிய ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

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

11 - 962/7 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
  

(1) சின்னம் இல.: 149311; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எம்  குணேசன 
என்ட் கம்ெபனி மிடட், 217, ஓல்ேகாட் மாவத்ைத, 
ெகா ம்  11, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எம்  குணேசன என்ட் கம்ெபனி 

மிடட், 217, ஓல்ேகாட் மாவத்ைத, ெகா ம்  11;  
(6) வகுப் : 42; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
உண , கு பானங்கைள வழங்குவதற்கான ேசைவகள், 
தற்கா க இடவசதி; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  85177 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  சனவாி மாதம் 31 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/8 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 152189; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பேயா 
எக்ஸ்ட்ேரக்ட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 11ஏ, ைமல் ேபாஸ்ட் 
எெவனி , ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வ ணி காாியகரவண, 
இல. 251/42 சீ, கி ல ேறாட், ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 5; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: க ப்  விைத 
ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ' ட்' எ ம் ன்ெனாட் ச் 
ெசால் ன் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  

 

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

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/9 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(1) சின்னம் இல.: 154483; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): . ெலக் ேர ங் 
ெகா. மிடட், 157 ெசாய் பட்டபச்சா 36, ட்டபச்சா ேறாட், 
கடவாங் பாங்க்ெமாட், ெகட் ன்கு , ெபங்ெகாக் 10140, 
தாய்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : எஸ்பீஏ குேளாபல் ஐபீ ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) 

மிடட், இல. 51, காசப்பா தி, ெகா ம்  05;  
(6) வகுப் : 31; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ெசல்லப் 
பிராணிக க்கான உண , இரசாயன மற் ம் மீன் 
வளர்ப் க்கான உண கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
151166 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பிளஸ்' எ ம் ெசால் 
மற் ம் சின்னத்தி ள்ள ஏைனய விவரண விடயங்கள் 
மற் ம் விவரணச் ெசாற்களின், வ வங்களின் பிரத்திேயகமான 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 

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

 

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

11 - 962/10 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 155669; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிட்ட், தபால் ெபட்  இல. 3, ைஹ ெலவல் 
ேறாட், மாகும் ர, பன்னிபிட் , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : .எல். உ கம் 
ெபால, சட்டத்தரணி, கம்பனி வழங்கறிஞர், சிேலான் 
பிஸ்கட்ஸ் மிட்ட், தபால் ெபட்  இல. 3, ைஹ ெலவல் 
ேறாட், மாகும் ர, பன்னிபிட் ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: தானியங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'நி ட்றி, சீாியல்' ஆகிய 
ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

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

 

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

 

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

11 - 962/11 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 156286; (2) ெபற்ற திகதி : 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமக் ட்ஸ் ஐடீ 
பிைறவட் மிடட், 10, ஞானார்த பிரதீப மாவத்ைத, 
ெகா ம்  08, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ெமக் ட்ஸ் ஐடீ பிைறவட் மிடட், 
இல. 10, ஞானார்த பிரதீப மாவத்ைத, ெகா ம்  08;  
(6) வகுப் : 42; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
விஞ்ஞானாீதியான மற் ம் ெதாழில் ட்ப ாீதியான 
ேசைவகள் மற் ம் அ  ெதாடர்பான ஆய் ம் 
வ வைமப் ம், ைகத்ெதாழில் பகுப்பாய்  மற் ம் ஆய்  
ேசைவகள், கணினி வன்ெபா ள் மற் ம் ெமன்ெபா ள் 
வ வைமப்  மற் ம் அபிவி த்தி, சட்ட ேசைவகள், தகவல் 
ெதாழில் ட்பம் ெதாடர்பான ஆேலாசைன மற் ம் தகவல் 
ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெகாமன் ெவல்த்' மற் ம் 

' த்' எ ம் ெசாற்களின ம் சின்னத்தி ள்ள ஏைனய 
விவரணச் ெசாற்களின் பிரத்திேயகமாகப் பாவிக்க உாித்  
எதைன ம் அளிக்கா .  

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

142414 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  சனவாி மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/12 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 156367; (2) ெபற்ற திகதி : 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பயர்பிைள 
ைல னிங் ெகா. மிடட், பயர்பிைள கட் டம், 1000#, 
கி ஷான் பியர் ேறாட், கு  மாவட்டம், ைசமன் 361009, 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

ஜியன், சீனக் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : த்திக ஜயசிங்ஹ, இன்டெலக்சுவல் 

ெறாபர்  எெசாசிேயட்ஸ், இல. 28, ெகாேலஜ் எெவனி , 
கல்கிைச; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: விளக்குகள், மின் விளக்குகள், ஆற்றல் ேசமிப்  
விளக்குகள், ஒளிர் ஒளி விளக்குகள், ஒளி ம் விளக்கு 
குழாய்கள், ஒளி ம் குழாய்கள், ெத  விளக்குகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

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

11 - 962/13 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 156934; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னாமிஸ் 
ெகபிடல் பீஎல்சீ, இல. 75, ஆர்னல்ட் ரத்நாயக மாவத்ைத, 
ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : னாமிஸ் ெகபிடல் பீஎல்சீ,  
இல. 75, ஆர்னல்ட் ரத்நாயக மாவத்ைத, ெகா ம்  10;  
(6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
வாகனங்கள், நிலத்தில், வானில் அல்ல  நீாில் 
நகர்வதற்கான உபகரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெகபிடல், பீஎல்சீ' ஆகிய 

ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/14 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

(1) சின்னம் இல.: 156962; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னாமிஸ் 
ெகபிடல் பீஎல்சீ, இல. 75, ஆர்னல்ட் ரத்நாயக மாவத்ைத, 
ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : னாமிஸ் ெகபிடல் பீஎல்சீ,  
இல. 75, ஆர்னல்ட் ரத்நாயக மாவத்ைத, ெகா ம்  10;  
(6) வகுப் : 43; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
உண , கு பானங்கைள வழங்குவதற்கான ேசைவகள், 
தற்கா க இடவசதி; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெகபிடல், பீஎல்சீ, 

ைல னிங், ெவ ' ஆகிய ெசாற்களின் பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/15 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 156978; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகன்ட் ஸ்பிேள 
சிஸ்டம்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 200, ேசர் ேஜம்ஸ் 
பீாிஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெகன்ட் ஸ்பிேள 
சிஸ்டம்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 200, ேசர் ேஜம்ஸ் 
பீாிஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: வாகனங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  சிவப் , பச்ைச மற் ம் மஞ்சல் 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/16 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(1) சின்னம் இல.: 157230; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகன்ட் ஸ்பிேள 
சிஸ்டம்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 200, ேசர் ேஜம்ஸ் 
பீாிஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெகன்ட் ஸ்பிேள 
சிஸ்டம்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 200, ேசர் ேஜம்ஸ் 
பீாிஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 43;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: உண , கு பானங்கைள 
வழங்குவதற்கான ேசைவகள், தற்கா க இடவசதி;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னமான  சிவப் , பச்ைச மற் ம் மஞ்சல் 

நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

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

11 - 962/17 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 157649; (2) ெபற்ற திகதி : 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குவன்டய் ேமாடர் 
கம்ெபனி, 231, யங்ஜ ெடாங், சிேயாெசா-கு, சிேயால், 
ெகாாியக் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் ேகசு என்ட் 
நீலகண்டன், எம் என்ட் என் கட் டம் (5ஆவ  மா ), 
இல.2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 12;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: நிலத்தில், வானில் 
அல்ல  நீாில் நகர்வதற்கான உபகரணங்கள், வாகனங்கள், 
தன்னியக்க வாகனங்கள், பயணிகள், கார்கள், ேவன்கள், 

ரக் வண் கள், ேமாட்டர் ேப ந் கள், பந்தயக் கார்கள், 
குளி ட்டப்பட்ட வாகனங்கள், விைளயாட் ப் ேபாட் க்கான 
கார்கள், வாகன என்ஜின்கள், வாகன பம்பர்கள், 
ைவன்ஸ்கிறீன்கள், ைவன்ஸ்கிறீன் ைவபர்கள் மற் ம் 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
இச்சின்னம் 38363, 77164, 83199, 68283, 124383 

மற் ம் 95980 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
141546 மற் ம் 139538 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஐ' எ ம் எ த்  மற் ம் 
'வன்' எ ம் ெசால் என்பனவற்றின் 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  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/18 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 157650; (2) ெபற்ற திகதி : 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குவன்டய் ேமாடர் 
கம்ெபனி, 231, யங்ஜ ெடாங், சிேயாெசா-கு, சிேயால், 
ெகாாிய கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் ேகசு என்ட் 
நீலகண்டன், எம் என்ட் என் கட் டம் (5ஆவ  மா ), 
இல.2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 12;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: நிலத்தில், வானில் 
அல்ல  நீாில் நகர்வதற்கான உபகரணங்கள், வாகனங்கள், 
தன்னியக்க வாகனங்கள், பயணிகள், கார்கள், ேவன்கள், 

ரக் வண் கள், ேமாட்டர் ேப ந் கள், பந்தயக் கார்கள், 
குளி ட்டப்பட்ட வாகனங்கள், விைளயாட் ப் ேபாட் க்கான 
கார்கள், வாகன என்ஜின்கள், வாகன பம்பர்கள், 
ைவன்ஸ்கிறீன்கள், ைவன்ஸ்கிறீன் ைவபர்கள் மற் ம் 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
இச்சின்னம் 38363, 77164, 83199, 68283, 124383 

மற் ம் 95980 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
141546, 139538 மற் ம் 157649 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஐ' எ ம் எ த்  மற் ம் 
'25' எ ம் இலக்கம் என்பனவற்றின் 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  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/19 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(1) சின்னம் இல.: 157651; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குவன்டய் ேமாடர் 
கம்ெபனி, 231, யங்ஜ ெடாங், சிேயாெசா-கு, சிேயால், 
ெகாாிய கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் ேகசு என்ட் 
நீலகண்டன், எம் என்ட் என் கட் டம் (5ஆவ  மா ), 
இல.2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 12; (7) 
ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: நிலத்தில், வானில் 
அல்ல  நீாில் நகர்வதற்கான உபகரணங்கள், வாகனங்கள், 
தன்னியக்க வாகனங்கள், பயணிகள் கார்கள், ேவன்கள், 

ரக் வண் கள், ேமாட்டர் ேப ந் கள், பந்தயக் கார்கள், 
குளி ட்டப்பட்ட வாகனங்கள், விைளயாட் ப் ேபாட் க்கான 
கார்கள், வாகன என்ஜின்கள், வாகன பம்பர்கள், 
ைவன்ஸ்கிறீன்கள், ைவன்ஸ்கிறீன் ைவபர்கள் மற் ம் 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய ெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

இச்சின்னம் 38363, 77164, 83199, 68283, 124383 
மற் ம் 95980 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

141546, 139538, 157649 மற் ம் 157650 ஆம் இலக்க 
வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஐ' எ ம் எ த்  மற் ம் 

'20' எ ம் இலக்கம் என்பனவற்றின் 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  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/20 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 157652; (2) ெபற்ற திகதி : 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குவன்டய் ேமாடர் 
கம்ெபனி, 231, யங்ஜ ெடாங், சிேயாெசா-கு, சிேயால், ெகாாிய 
கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் ேகசு என்ட் நீலகண்டன், எம் என்ட் என் 
கட் டம் (5ஆவ  மா ), இல.2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; 
(6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்:  
நிலத்தில், வானில் அல்ல  நீாில் நகர்வதற்கான உபகரணங்கள், 
வாகனங்கள், தன்னியக்க வாகனங்கள், பயணிகள் கார்கள், 
ேவன்கள், ரக் வண் கள், ேமாட்டர் ேப ந் கள், பந்தயக் 
கார்கள், குளி ட்டப்பட்ட வாகனங்கள், விைளயாட் ப் 
ேபாட் க்கான கார்கள், வாகன என்ஜின்கள், வாகன பம்பர்கள், 

ைவன்ஸ்கிறீன்கள், ைவன்ஸ்கிறீன் ைவபர்கள் மற் ம் 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

இச்சின்னம் 38363, 77164, 83199, 68283, 124383 
மற் ம் 95980 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

141546, 139538, 157649, 157650 மற் ம் 157651 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஐ' எ ம் எ த்  மற் ம் 

'35' எ ம் இலக்கம் என்பனவற்றின் 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  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/21 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 157653; (2) ெபற்ற திகதி : 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குவன்டய் ேமாடர் 
கம்ெபனி, 231, யங்ஜ ெடாங், சிேயாெசா-கு, சிேயால், 
ெகாாிய கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் ேகசு என்ட் 
நீலகண்டன், எம் என்ட் என் கட் டம் (5ஆவ  மா ),  
இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 12;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: நிலத்தில், வானில் 
அல்ல  நீாில் நகர்வதற்கான உபகரணங்கள், வாகனங்கள், 
தன்னியக்க வாகனங்கள், பயணிகள் கார்கள், ேவன்கள், 

ரக் வண் கள், ேமாட்டர் ேப ந் கள், பந்தயக் கார்கள், 
குளி ட்டப்பட்ட வாகனங்கள், விைளயாட் ப் ேபாட் க்கான 
கார்கள், வாகன என்ஜின்கள், வாகன பம்பர்கள், 
ைவன்ஸ்கிறீன்கள், ைவன்ஸ்கிறீன் ைவபர்கள் மற் ம் 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
இச்சின்னம் 38363, 77164, 83199, 68283, 124383 

மற் ம் 95980 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

141546, 139538, 157649, 157650, 157651 மற் ம் 157652 
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 - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஐ' எ ம் எ த்  மற் ம் 
'40' எ ம் இலக்கம் என்பனவற்றின் 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  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/22 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 

(13) சின்னம் இல.: 157654; (2) ெபற்ற திகதி : 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குவன்டய் ேமாடர் 
கம்ெபனி, 231, யங்ஜ ெடாங், சிேயாெசா-கு, சிேயால், 
ெகாாியக் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் ேகசு என்ட் 
நீலகண்டன், எம் அன்ட் என் கட் டம் (5ஆவ  மா ), 
இல.2, ல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 12; (7) 
ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: நிலத்தில், வானில் 
அல்ல  நீாில் நகர்வதற்கான உபகரணங்கள், வாகனங்கள், 
தன்னியக்க வாகனங்கள், பயணிகள் கார்கள், ேவன்கள், 

ரக் வண் கள், ேமாட்டர் ேப ந் கள், பந்தயக் கார்கள், 
குளி ட்டப்பட்ட வாகனங்கள், விைளயாட் ப் ேபாட் க்கான 
கார்கள், வாகன என்ஜின்கள், வாகன பம்பர்கள், 
ைவன்ஸ்கிறீன்கள், ைவன்ஸ்கிறீன் ைவபர்கள் மற் ம் 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

இச்சின்னம் 38363, 77164, 83199, 68283, 124383 
மற் ம் 95980 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

141546, 139538, 157649, 157650, 157651, 157652 
மற் ம் 157653 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஐ' எ ம் எ த்   

மற் ம் '45' எ ம் இலக்கம் என்பனவற்றின் 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  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/23 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
  

(1) சின்னம் இல.: 157803; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குவன்டய் ேமாடர் 
கம்ெபனி, 231, யங்ஜ ெடாங், சிேயாெசா-கு, சிேயால், ெகாாியக் 
கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, ெகா ம் ; 
(6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: பயணிகள் 
கார்கள், ேவன்கள், ரக் வண் கள், ெரய்லர்கள், நில 
வாகனங்க க்கான என்ஜின்கள், நில வாகனங்க க்கான 

ரான்மிஷன், நில வாகனங்க க்கான ேவ பட்ட கியர்கள், நில 
வாகனங்க க்கான எக்ெசல்ஸ், நில வாகனங்க க்கான 
கிளட்சுகள், நில வாகனங்க க்கான ஸ் யர் சக்கரங்கள், 
தன்னியக்க வாகனங்க க்கான சக்கரங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
இச்சின்னம் 38363, 77164, 83199, 68283, 124383 

மற் ம் 95980 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

141546, 139538, 157649, 157650, 157651, 157652, 
157653 மற் ம் 157654 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எக்ஸ்ஐ' எ ம் 

எ த் க்கள் மற் ம் '25' எ ம் இலக்கம் என்பனவற்றின் 
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  மாச்சு மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/24 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 157804; (2) ெபற்ற திகதி : 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குவன்டய் ேமாடர் 
கம்ெபனி, 231, யங்ஜ ெடாங், சிேயாெசா-கு, சிேயால், 
ெகாாியக் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் 
கிறீசி, த .ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 12;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: பயணிகள் கார்கள், 
ேவன்கள், ரக் வண் கள், ெரய்லர்கள், நில 
வாகனங்க க்கான என்ஜின்கள், நில வாகனங்க க்கான 

ரான்மிஷன், நில வாகனங்க க்கான ேவ பட்ட 
கியர்கள், நில வாகனங்க க்கான எக்ெசல்ஸ், நில 
வாகனங்க க்கான கிளட்சுகள், நில வாகனங்க க்கான 

2367 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(1) சின்னம் இல.: 161211; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): .ஆர். இன்டஸ்ட்ாீஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 361, கண்  ேறாட், 
நிட்டம் ைவ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : .ஆர். இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறவட்) 

மிடட், இல. 361, கண்  ேறாட், நிட்டம் ைவ;  
(6) வகுப் : 25; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ஆைடப்ெபா ட்கள், காலணி, தைலயணி; (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 15 ஆந் திகதி 
 
11 - 962/27 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 161362; (2) ெபற்ற திகதி : 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கிட் ங்ஸ் என்ட் 
ெகஸ்ட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 40, ன்றாம்  
மா , கா  கத்திடல் 2, ெகா ம்  03, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் ைசமன் அன்ட் எேசாசிேயட்ஸ், இல 40, 

ன்றாம் மா , கா  கத்திடல் 2, ெகா ம்  03;  
(6) வகுப் : 43; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
உண , கு பானங்கைள வழங்குவதற்கான ேசைவகள், 
தற்கா க இடவசதி; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேகால், விங்' ஆகிய 

ெசாற்களின் 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 20 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/28 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
  

ஸ் யர் சக்கரங்கள், தன்னியக்க வாகனங்க க்கான 
சக்கரங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

இச்சின்னம் 38363, 77164, 83199, 68283, 124383 
மற் ம் 95980 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

141546, 139538, 157649, 157650, 157651, 157652, 
157653, 157654 மற் ம் 157803 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எக்ஸ்ஐ' எ ம் 

எ த் க்கள் மற் ம் '35' எ ம் இலக்கம் என்பனவற்றின் 
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  மாச்சு மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/25 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 161192; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): . ஆர். 
இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 361, கண்  
ேறாட், நிட்டம் ைவ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : .ஆர். இன்டஸ்ட்ாீஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 361, கண்  ேறாட், நிட்டம் ைவ; 
(6) வகுப் : 14; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
விைல யர்ந்த உேலாகங்கள், அவற்றின் பலைககள், 
அைவகளால் ஆக்கப்பட்ட அல்ல  ச்சிடப்பட்ட 
ெபா ட்கள், ஏைனய வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப் 
படாதைவ ம்: நைகத்ெதாகுதி, விைல யர்ந்த கற்கள், 
அலங்கார ஊசிகள், காலமானி மற் ம் மணிப் ெபா ட் 
க விகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/26 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(1) சின்னம் இல.: 162623; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இல்-ேடாரா 
பில் ங் ெசா ஷன்ஸ் மிடட், இல. 752, ேபஸ்ைலன் 
ேறாட், ெகா ம்  09, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : இல்-ேடாரா பில் ங் 
ெசா ஷன்ஸ் மிடட், இல 752, ேபஸ்ைலன் ேறாட், 
ெகா ம்  09; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஒளிேயற்றல், சூேடற்றல், நீராவி பிறப்பித்தல், 
சைமத்தல், குளி ட்டல், உலர ைவத்தல், காற்   
சீராக்குதல், நீர் வழங்கல் மற் ம் சுகாதார ேநாக்கங்கள் 
என்பனவற் க்கான உபகரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  க ப்  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 , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/29 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 162634; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இல்-ேடாரா 
பில் ங் ெசா ஷன்ஸ் மிடட், இல. 752, ேபஸ்ைலன் 
ேறாட், ெகா ம்  09, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : இல்-ேடாரா பில் ங் 
ெசா ஷன்ஸ் மிடட், இல. 752, ேபஸ்ைலன் ேறாட், 
ெகா ம்  09; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஒளிேயற்றல், சூேடற்றல், நீராவி பிறப்பித்தல், 
சைமத்தல், குளி ட்டல், உலர ைவத்தல், காற்   
சீராக்குதல், நீர் வழங்கல் மற் ம் சுகாதார ேநாக்கங்கள் 
என்பனவற் க்கான உபகரணங்கள்: (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

162623 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 29 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/30 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 162646; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இல்-ேடாரா 
பில் ங் ெசா ஷன்ஸ் மிடட், இல. 752, ேபஸ்ைலன் 
ேறாட், ெகா ம்  09, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : இல்-ேடாரா பில் ங் 
ெசா ஷன்ஸ் மிடட், இல. 752, ேபஸ்ைலன் ேறாட், 
ெகா ம்  09; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஒளிேயற்றல், சூேடற்றல், நீராவி பிறப்பித்தல், 
சைமத்தல், குளி ட்டல், உலர ைவத்தல், காற்   
சீராக்குதல், நீர் வழங்கல் மற் ம் சுகாதார ேநாக்கங்கள் 
என்பனவற் க்கான உபகரணங்கள்: (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 

 
 
இச்சின்னமான  க ப்  மற் ம் சிவப்  நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப ம்.  
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

162623 மற் ம் 162634 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/31 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 162650; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இல்-ேடாரா 
பில் ங் ெசா ஷன்ஸ் மிடட், இல. 752, ேபஸ்ைலன் ேறாட், 

C 4 - B 81116 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

ெகா ம்  09, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : இல்-ேடாரா பில் ங் ெசா ஷன்ஸ் 

மிடட், இல 752, ேபஸ்ைலன் ேறாட், ெகா ம்  09;  
(6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ஒளிேயற்றல், சூேடற்றல், நீராவி பிறப்பித்தல், சைமத்தல், 
குளி ட்டல், உலர ைவத்தல், காற்  சீராக்குதல்,  
நீர் வழங்கல் மற் ம் சுகாதார ேநாக்கங்கள் என்பன 
வற் க்கான உபகரணங்கள்: (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
இச்சின்னமான  க ப்  மற் ம் சிவப்  நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப ம்.  
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

162623, 162634 மற் ம் 162646 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  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/32 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 163284: (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிேயான்ட் எறா 
(பிைறவட்) மிடட், 292/36, ஜயவிமன, பரகவ வத்த 
எஸ்ேடட், நில்பனாெகாட, மி வன்ெகாைட, 11550, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : பிேயான்ட் எறா (பிைறவட்) மிடட், 292/36, 
ஜயவிமன, பரகவ வத்த எஸ்ேடட், நில்பனாெகாட, 
மி வன்ெகாைட, 11550; (6) வகுப் : 42; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: வைலத்தளம் அபிவி த்தி; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  ேப, ஒன்ைலன், எல்ேக' 

ஆகிய ெசாற்களின் தனியான ைமயான சின்னத்திற்கு 
றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 

அளிக்கா . 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/33 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
  

(1) சின்னம் இல.: 163970; (2) ெபற்ற திகதி : 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): த சார்டட் 
இன்ஸ் ட் ஒப் ெமேனஜ்மன்ட் எக்க ண்டன்ட்ஸ்,  
இல. 26, சப்டர் ஸ்ட்ாீட், லண்டன் எஸ்டப்ளிவ்1பீ 4என்பீ, 
ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் ேகசு அன்ட் 
நீலகண்டன், எம் அன்ட் என் கட் டம் (5ஆவ  மா ),  
இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 42;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கணக்குப்பதிவியல் 
மற் ம் நிதித் ைறயில் ஒ  அைமப்பின் உ ப்பினர்களால் 
வழங்கப்ப ம் சான்றிதழ் ேசைவகள், சங்க ேசைவகள், தரம் 
அல்ல  தரங்கள் கணக்காய்காளர் அங்கீகாரம் மற் ம் 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

163963 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 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/34 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 165237; (2) ெபற்ற திகதி : 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேகடப்ளிவ்எஸ் 
எஸ்ஏஏடீ ஏஜீ கிறிம்சிஹ்ல்ஸ்டர், 31, 37555 ஈன்ெபக், 
ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : த்திக ஜயசிங்ஹ, இன்டெலக்சுவல் ெறாபர்  
எெசாசிேயட்ஸ், இல. 28, ெகாேலஜ் எெவனி , கல்கிைச; 
(6) வகுப் : 44; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
கமத்ெதாழில் ேதாட்டக்கைல மற் ம் வனவியல் ேசைவகள், 
தாவர உற்பத்தி ெதாடர்பான ஆேலாசைன ேசைவகள். 
குறிப்பாக உயிர் இராசாயனம் மற் ம் உயிர்சாரங்கள் 
உற்பத்தி ெதாடர்பான தாவர தயாாிப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேக, டப்ளிவ், எஸ்' ஆகிய 

எ த் க்களின் தனியான ைமயான சின்னத்திற்கு 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

றம்பான பிரத்திேயக 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 05 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/35 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 165240; (2) ெபற்ற திகதி : 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேகடப்ளிவ்எஸ் 
எஸ்ஏஏடீ ஏஜீ கிறிம்சிஹ்ல்ஸ்டர், 31, 37555 ஈன்ெபக், 
ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : த்திக ஜயசிங்ஹ, இன்டெலக்சுவல் ெறாபர்  
எெசாசிேயட்ஸ், இல. 28, ெகாேலஜ் எெவனி , கல்கிைச; 
(6) வகுப் : 44; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
கமத்ெதாழில் ேதாட்டக்கைல மற் ம் வனவியல் ேசைவகள், 
தாவர உற்பத்தி ெதாடர்பான ஆேலாசைன ேசைவகள். 
குறிப்பாக உயிர் இராசாயனம் மற் ம் உயிர்சாரங்கள் 
உற்பத்தி ெதாடர்பான தாவரத் தயாாிப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேக, டப்ளிவ், எஸ்' ஆகிய 

எ த் க்களின் தனியான ைமயான சின்னத்திற்கு 
றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 

அளிக்கா .  
 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

165237 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  ெசம்மஞ்சள், பச்ைச, மஞ்சள், க ப்  

மற் ம் ெவள்ைள நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி 
 
11 - 962/36 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
 

(1) சின்னம் இல.: 165611; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஈநி ட்ாீசன் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 314 1/1, நாவல ேறாட், 
இராஜகிாி, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : வ ணி காாியகரவண, இல. 251/42 ச,ீ 
கி ல ேறாட், ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: இைறச்சி, மீன், ேகாழிப் பண்டங்கள், 
இைறச்சிப் பகுதிகள், பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த, 
பழங்க ம் மரக்கறி வைகக ம், ெஜ கள், பழச்சா கள், 

ட்ைட, பால், பால் உற்பத்தி ெபா ட்கள், உண க்கான 
எண்ெணய்க ம் ெகா ப் க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னமான  ெசம்மஞ்சள், மஞ்சள், சிவப்  மற் ம் 

ெவள்ைள நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 13 ஆந் திகதி 
 
11 - 962/37 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 168285; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): லனிக் இம்ேபார்ட்ஸ் 
அன்ட் மார்க ங் (பிைறவட்) மிடட், ெவலகென, 
மஸ்ெபாத, கு ணாகைல, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வ ணி காாியகரவண, 
இல. 251/42 சீ, கி ல ேறாட், ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 20; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: அைனத்  வைகயான 
தளபாடங்கள், உேலாகத் தளபாடங்கள், காம் கண்ணா  
க க்கான தளபாடங்கள், படச்சட்டகங்கள், ப க்ைககள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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இச்சின்னமான  நீலம், சிவப்  மற் ம் ெவள்ைள 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

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

 

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

11 - 962/38 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 168314; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகா டரேக 
ல த் வசந்த 18, கடெபத்தகம, கு ெபபில, ெவ கம, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : ெகா டரேக ல த் வசந்த 18, கடெபத்தகம, 
கு ெபபில, ெவ கம; (6) வகுப் : 43; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: உணவகம் மற் ம் உண் ச்சாைலகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 
 
இச்சின்னமான  நீலம், ெசம்மஞ்சள், ஊதா, சிவப் , 

பச்ைச மற் ம் இளம் நீல நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

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

11 - 962/39 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 168850; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எவர்கிறீன் 
பிளான்ேடஷன் ெமேனஜ்மன்ட் (பிைறவட்) மிடட்,  
இல. 40/9, ேலக் கார் ன்ஸ், இராஜகிாிய, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
த ஜா சமந்தி ஜயசுந்தர, 45, பிேற க் தி, ெகா ம்  02; 
(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  ஒற்ேறாபர் 04 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/40 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
  

(1) சின்னம் இல.: 168922; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எச்ஆர் ஸ்ெநக்ஸ் 
பிைறவட் மிடட், பி-1/எச்-3, ெமாஹன் ெகா -ஒப்பேர வ் 
இன்டஸ்ட்ாியல் எஸ்ேடட், ெமய்ன் ம ரா ேறாட்,  
ெடல்  - 110044, இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ குேளாபல் ஐபீ 
ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 51, காசப்பா தி, 
ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: நிலக்கடைல உட்பட கடைலகள், மர ந்திாி 
ெகாட்ைடகள், பா காக்கப்பட்ட பழங்கள், பா காக்கப் 
பட்ட மரக்கறிகள், உலர்ந்த மரக்கறிகள், சைமத்த பழங்கள், 
சைமத்த மரக்கறிகள், ெபாாித்த உ ைளகிழங்கு, ேசாயா 
ேபாஞ்சி தயாாிப் க்கள், பா காக்கப்பட்ட ேசாயா 
ேபாஞ்சி, பா காக்கப்பட்ட வரம் ப ப் , ஊ காய், 
உ ைளகிழங்கு சிப்ஸ் மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

11 - 962/41 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 169512; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): லாப்ஸ் சன் அப் 
மார்கட் (பிைறவட்) மிடட், இல. 14, ஆர். ஏ.  ெமல் 
மாவத்ைத, ெகா ம்  04, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : லாப்ஸ் சன் அப் 
மார்கட் (பிைறவட்) மிடட், இல. 14, ஆர். ஏ.  ெமல் 
மாவத்ைத, ெகா ம்  04; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: இைறச்சி, மீன், ேகாழிப் பண்டங்கள், 
இைறச்சிப் பகுதிகள், பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த, 
பழங்க ம் மரக்கறி வைகக ம், ெஜ கள், பழச்சா கள், 

ட்ைட, பால், பால் உற்பத்தி ெபா ட்கள், உண க்கான 
எண்ெணய்க ம் ெகா ப் க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'சன்' எ ம் ெசால் ன் 

தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

இச்சின்னமான  மஞ்சள் மற் ம் 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  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/42 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 170207; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அட்ஸ்ல் 
இன்டர்ெநஷனல் (பிைறவட்) மிடட், இல. 278, னியன் 
பிரேதசம், ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : அட்ஸ்ல் 
இன்டர்ெநஷனல் (பிைறவட்) மிடட், இல. 278, னியன் 
பிரேதசம், ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 44; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: கமத்ெதாழில் ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஏ, டீ, எஸ், எல்' ஆகிய 
எ த் க்களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  ெபன்ரன் 208சீ 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 - 962/43 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171168; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வாசன் 
ெஹல்த்ெகயா லங்கா (பிைறவட்) மிடட், 423, கா  
ேறாட், ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எம் என் எஸ் 
(எைசன்ெமன்ட்ஸ்) மிடட், 50/2, ேசர் ேஜம்ஸ்  
பீாிஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 44;  

(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ம த் வ ேசைவகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஐ, ெகயா, ெஹாஸ்பிடல்' 
ஆகிய ெசாற்கள், ஏைனய விவரண ெசாற்கள் சின்னத்தி ள்ள 
விடயங்கள் மற் ம் சின்னத்தி ள்ள இலக்கங்களின் 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  

 
 
 

இச்சின்னமான  ெசம்மஞ்சள், 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/44 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171546; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பாமல் ேரடர்ஸ் 
ஷ் காெதம் அன்ட் அ  அப் ல்லா காெதம் கட் டம், 

ெடய்றா, அல் றஸ், பாய், ஐக்கிய அர  இராச்சியம்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் ேகசு என்ட் நீலகண்டன், எம் அன்ட் என் 
கட் டம் (5ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; 
(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
இைறச்சி, மீன், ேகாழிப் பண்டங்கள், இைறச்சிப் பகுதிகள், 
பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த, பழங்க ம் மரக்கறி 
வைகக ம், ெஜ கள், பழச்சா கள், ட்ைட, பால், பால் 
உற்பத்தி ெபா ட்கள், உண க்கான எண்ெணய்க ம் 
ெகா ப் க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பி, டீ' ஆகிய எ த் க் 
களின் 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  ேம மாதம் 05 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/45 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(1) சின்னம் இல.: 174755; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகாம்ெபக்னி 
ெஜர்ைவஸ் ெடெனான் 17 ப ல்வர்ட் ஹ ஸ்ெமன், 75009 
பாாிஸ், பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எப் ேஜ அன்ட் ஜீ  ேசரம்,  
இல. 216,  ேசரம் பிரேதசம், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 29; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: பால், பாற்ப டர், 
சுைவ ட்டப்பட்ட பால் உற்பத்திகள், பால் உற்பத்திகள், 
குறிப்பாக பா லான உண க்கு பின்பான இனிப் கள், 
தயிர், தயிர் பானங்கள், பாலாைடக்கட் , பால் அல்ல  
பால் உற்பத்திகளாலான சுைவ ட்டப்பட்ட அல்ல  
சுைவ ட்டப்படாத கு பானங்கள் மற் ம் ஏைனய 
ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

90817 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  இளஞ்சிவப் , நீலம், பச்ைச, மஞ்சள் 

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  மாச்சு மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/46 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 194018; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): திாீ சிங்ஹ பிங் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 1564. ெகாட்டா ேறாட். 
இராஜகிாி, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : திாீ சிங்ஹ பிங் (பிைறவட்) 

மிடட், இல. 1564, ெகாட்டா ேறாட், இராஜகிாி;  
(6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சூாிய 
சக்தியினால் இயங்கும் ெவந்நீர் மற் ம் விளக்கு அலகு 
நி வல்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'த்ாீ, ேசாலா' ஆகிய 

ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா .  

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

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/47 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 194021; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): திாீ சிங்ஹ பிங் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 1564. ெகாட்டா ேறாட். 
இராஜகிாி, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : திாீ சிங்ஹ பிங் (பிைறவட்) 

மிடட், இல. 1564, ெகாட்டா ேறாட், இராஜகிாி;  
(6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சூாிய 
சக்தியினால் இயங்கும் ெவந்நீர் மற் ம் விளக்கு அலகு 
நி வல்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

194019 மற் ம் 194020 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'சன்' எ ம் ெசால் மற் ம் 

சூாிய உ வம் என்பனவற்றின் தனியான சின்னத்திற்கு 
றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 

வழங்கா .  
 
இச்சின்னமான  ெசம்மஞ்சள், பச்ைச, கபிலம் 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  ேம மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/48 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 194022; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): திாீ சிங்ஹ பிங் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 1564, ெகாட்டா ேறாட், 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

இராஜகிாி, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : திாீ சிங்ஹ பிங் (பிைறவட்) 

மிடட், இல. 1564, ெகாட்டா ேறாட், இராஜகிாி;  
(6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சூாிய 
சக்தியினால் இயங்கும் ெவந்நீர் மற் ம் விளக்கு அலகு 
நி வல்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

194019, 194020 மற் ம் 194021 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'சன்' எ ம் ெசால் மற் ம் 

சூாிய உ வம் என்பனவற்றின் தனியான சின்னத்திற்கு 
றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 

வழங்கா .  
 
இச்சின்னமான  சாம்பல், 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  ேம மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/49 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 194023; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): திாீ சிங்ஹ பிங் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 1564, ெகாட்டா ேறாட், 
இராஜகிாிய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : திாீ சிங்ஹ பிங் (பிைறவட்) 

மிடட், இல. 1564, ெகாட்டா ேறாட், இராஜகிாிய;  
(6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சூாிய 
சக்தியினால் இயங்கும் ெவந்நீர் மற் ம் விளக்கு அலகு 
நி வல்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

194018 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'த்ாீ, ேசாலார்' ஆகிய 

ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 

11 - 962/50 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 129479; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அகரப்பத்தன 
பிளான்ேடசன்ஸ் மிடட், 53 1/1, ேசர் பாேரான் ஜயதிலக்க 
மாவத்ைத, ெகா ம்  01, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : அகரப்பத்தன 
பிளான்ேடசன்ஸ் மிடட், 53 1/1, ேசர் பாேரான் 
ஜயதிலக்க மாவத்ைத, ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள ெசாற்கள் 
மற் ம் “நி ” ேபான்ற விடயங்களின் தனித்தனியான 
மற் ம் சின்னத் க்குப் றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  க ப்  மற் ம் ெவள்ைள நிறங்க க்கு 

மட் ப்பட்ட . 
 

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

 

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

11 - 963/1 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 132464; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிறீலங்கன் 
எயார்ைலன்ஸ் மிடட், எயார்ைலன் ெசன்டர், 
பண்டாரநாயக்க சர்வேதச விமான நிைலயம், கட் நாயக்க, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : தீபிகா ெராஷானி தசநாயக்க, சட்ட அ வல்கள் 

காைமயாளர், சிறீலங்கன் எயார்ைலன்ஸ் மிடட், # 22-01, 
கிழக்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், ெகா ம்  01;  
(6) வகுப் : 16; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 

2375 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

கடதாசி, அட்ைடப்ெபட்  மற் ம் அவற்றினால் ெசய்யப்பட்ட 
ெபா ள்கள், ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப்படாத, 
அச்சிட்ட ெபா ள்கள், த்தகம் கட் ம் ெபா ள்கள், 
நிழல்படங்கள், காகிதாதிகள், காகிதாதிகள் மற் ம் ட் ப் 
பாவைனக்கான ஒட் ம் ெபா ள்கள் மற் ம் ஏைனய 
ெபா ள்கள் மற் ம் ேசைவகள் (அவசியம் ஏற்ப ன் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள ேலப ல் 

காணப்ப ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 
11 - 963/2 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 132611; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னிேவர்சல் 
மார்ெகட் ங் ேச சஸ் (பிைறவட்) மிடட், 545, சிறீ 
சங்கராஜ மாவத்ைத, ெகா ம்  10, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் ேகசு அன்ட் நீலகண்டன், எம் அன்ட் என் 
கட்டடம் (5ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் இடம், ெகா ம்  03; 
(6) வகுப் : 16; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
எ ம் க விகள் மற் ம் அ வலக காகிதாதிகள்;  
(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 30 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/3 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

(1) சின்னம் இல.: 134743; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெறாமினன்ட் 
இேமஜ் எஸ் என் பிஎச் , இல. 22, ஜலான் கிாி 6, தமன் 
இண்டஸ்ட்ாி கிாி 48000 றவாங், ேசலங்கர் ட ள் ஈசான், 
மேலசியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : வாணர்ஸ் இண்டர்ெநஷனல் கன்சல்டன்ஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், 
உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், ெகா ம்  01;  
(6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
பிளாஸ் க் ெதாட் , பிளாஸ் க் இ க்ைக மற் ம் உைற, 
பிளாஸ் க்கினாலான ெதாட் யின் ெவளிேயற்றவாய் 
ெபா த்திகள், பிளாஸ் க் ேபாத்தல் ெபாறிகள், ேபசின்கள் 
மற் ம் சைமயலைற க ெதாட் யின் கழிவகற் ம் 
ெவளிேயற்றவாய் ெபா த்திகள், பிளாஸ் க் ஷவர் ேறாஸ் 
மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் மற் ம் ேசைவகள் (அவசியம் 
ஏற்ப ன் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

11 - 963/4 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 135760; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கிறீ எலக்ட்ாிக் 
அப்பிளயன்சஸ், இங்க் ஒஃப் சுஹாய் ெவஸ்ட் ஜின்ஜி 
ேறாட், கிஜயன்ஷான், சுஹாய், குவாங்ெடாங், சீன மக்கள் 
கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 
154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்; காற் ச்சீரைமப்பிகள், காற்ேறாட்டச் 
சீர்ப்ப த்திகள், காற் ச் சூடாக்கிகள், மின்சார ெவப்பக் 
கதிர் சிகள், ெவப்ப திரட் க் கலங்கள், மின்சார சலைவ 
உலர்த்திகள், மின்சார காற்றா கள், ட் ப்பாவைனக்கான 
காற்  ஈரப்பதன் நீக்கிகள், காற் ச் சுத்தமாக்கிகள்,  
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

மின் ேசாறாக்கிகள், சைமயலைறப் பாவைனக்கான ைக 
ெவளியகற்ற கூைரயில் ெபா த் ம் உபகரணங்கள் மற் ம் 
ஏைனய ெபா ள்கள் மற் ம் ேசைவகள் (அவசியம் 
ஏற்ப ன் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

11 - 963/5 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 135855; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எஸ்எம் 1பீ 
அெசட்ஸ் பி. . ெஹட் ஓவர் ன் 1, என்எல் -6411, ாீஈ 
ஹீர்ெலன், ெநதர்லாந் ; (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; விலங்குக க்கான 
தீவனங்கள், ம த் வப் பாவைனக்கல்லாத தீவன 
ேசர்க்ைககள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள “ஒப்ாிமம், 
விட்டமின், நி ட்ாிஷன்” என் ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/6 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 137528; (2) ெபற்ற திகதி: 2007ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகாஹிலர் ேகா., 
444, ஹய்லண்ட் ைறவ், ெகாஹிலர், விஸ்ெகான்சின், 
ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் எஃப்.ேஜ. அன்ட் ஜீ. 

 ேசரம், 216,  ேசரம் இடம், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 11; 

(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்; ெவளிச்ச ட்டல், 
ெவப்பமாக்கல், நீராவி உ வாக்கல், சைமத்தல், 
குளி ட்டல், உலர்த்தல், காற் ட்டல், நீர் வழங்கல் மற் ம் 
சுகாதார ேதைவக க்கான உபகரணங்கள், குளியல் 
ெதாட் கள் மற் ம் ேவல் ல் குளியல் ெதாட் கைளப் 
ெபா த் தல், றல் ெபாழி கள் மற் ம் றல் ெபாழி  
குளியல் உபகரணங்கைள ெபா த் தல், மின் றல் 
ெபாழி கள் மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் மற் ம் 
ேசைவகள் (அவசியம் ஏற்ப ன் ே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 22 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/7 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 137993; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): த மஹாராஜா 
ஓகைனேசஷன் மிடட், இல. 146, ேடாசன் தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி . ேஜ. ாீ. சுமண ர, வியாபாரச் 
சின்ன நிர்வாகி, த கப்பிட்டல் மஹாராஜா ஓகைனேசஷன் 

மிடட், இல. 146, ேடாசன் தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 11; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்; ெவளிச்ச ட்டல், 
ெவப்பமாக்கல், நீராவி உ வாக்கல், சைமத்தல், குளி ட்டல், 
உலர்த்தல், காற் ட்டல், நீர் வழங்கல் மற் ம் சுகாதாரத் 
ேதைவக க்கான உபகரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதி ள்ள “சுப்பர்” மற் ம் 

“ஸ்டார்” எ ம் ெசாற்களின் தனித் தனியான மற் ம் 
சின்னத்திற்குப் 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  மாச்சு மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/8 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(1) சின்னம் இல.: 138011; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): த மஹாராஜா 
ஓகைனேசஷன் மிடட், இல. 146, ேடாசன் தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி . ேஜ. ாீ. சுமண ர, வியாபாரச் 
சின்ன நிர்வாகி, த கப்பிட்டல் மஹாராஜா ஓகைனேசஷன் 

மிடட், இல. 146, ேடாசன் தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 31; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்; விவசாயம், 
ேதாட்டக்கைல மற் ம் வனவியல் உற்பத்திப் ெபா ள்கள் 
மற் ம் தானியங்கள் ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப் 
படாதைவ, உயி ள்ள விலங்குகள், திய பழங்க ம் 
மரக்கறிக ம், விைதகள், இயற்ைகத் தாவரங்க ம் 

க்க ம், விலங்குக க்கான உண ப்பதார்த்தங்கள், 
ேமால்ட்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  அதி ள்ள “சுப்பர்” மற் ம் 

“ஸ்டார்” எ ம் ெசாற்களின் தனித் தனியான மற் ம் 
சின்னத்திற்குப் 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  மாச்சு மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/9 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 141131; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடல்ேகால் 
ைனடட் மார்ெகட் ங் எஸ் என். பிஎச்  இல. 20, ஜலான் 

ெகன்கனா 20, தமன் ெகன்கனா 56100 ெசராஸ், 
ேகாலாலம் ர், மேலசியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : வாணர்ஸ் இண்டர்ெநஷனல் 
கன்சல்டன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்; நீர் வ கட் கள், நீர் சுத்திகாிப்பிகள், நீர் 
சுத்திகாிப்  உபகரணங்கள் மற் ம் அவற்றிைனப் 
ெபா த் தல், கனிம நீர் சுத்திகாிப்  அைமப் கள், எதிர்ப் 
பிரசாரண நீர் வ கட்டல் அைமப் கள், ேமைசேமல் மற் ம் 
தைரயில் நி த்திைவக்கும் நீர்விநிேயாக உபகரணங்கள், 

உடன  றல்ெபாழி க் குளியல் ஹீட்டர்கள், உடன  
சு நீர் ேசகாிப் த் ெதாட் க ம் அவற் க்கான 
ெபா த்திக ம், இயந்திரக்கூ கள் மற் ம் உதிாிப் 
பாகங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  நீலம் மற் ம் ெவள்ைள நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

11 - 963/10 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 143802; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எம்.எம்.எம். 
இஸ்ஃபான், எம்.எம்.எம். ாிஸ்வி அன்ட் எஃப். நிேராசா 
ாிஸ்வி (எக்சலன்ட் ேர ங் என் ம் ெபயாி ம் 
பாணியி ம் வியாபாரம் ெசய் ம்) இல. 89-3/3, பாங்க் ஷால் 

தி, ெகா ம்  11, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வ ணி 
காாியக்கரவன, இல. 251/42 சீ, கி ள ேறாட், ெகா ம்  05; 
(6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்; 
ெவளிச்ச ட்டல், ெவப்பமாக்கல், நீராவி உ வாக்கல், 
சைமத்தல், குளி ட்டல், உலர்த்தல், காற் ட்டல், 
விேசடமாக ேசா  சைமக்கும் குக்கர்கள், ஸ்டவ் கள், 
ேராஸ்டர்கள், சு நீர்ப் ேபாத்தல்கள், மின் ேகத்தில்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 
 
இச்சின்னமான  நீலம், சிவப்  மற் ம் மஞ்சள் 

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 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/11 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(1) சின்னம் இல.: 151659; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிஏஎஸ்எஃப் 
எஸ்ஈ கார்ல்-ேபாஸ்க்-ஸ் ரஸ் 38, ட்விக் ஷஃெபன் அம் 
றீன், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் எஃப்.ேஜ. அன்ட் ஜீ. 

 ேசரம், சட்டத்தரணிகள், 216,  ேசரம் இடம், ெகா ம்  10; 
(6) வகுப் : 31; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: விவசாயம், 
ேதாட்டக்கைல மற் ம் வனவியல் உற்பத்திப் ெபா ள்கள் 
மற் ம் தானியங்கள் மற் ம் சீாியல்கள் ஏைனய 
வகுப் களில் உள்ளடக்கப்படாதைவ, விைதகள், விலங்கு 
க க்கான தீவனங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
151656ஆம் 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 - 963/12 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 152021; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மீஜி ேஹால் ங்ஸ் 
ேகா. மிடட், 4-16, கிேயாபஷி 2-ெகாமி, சுேவா-கு, 
ேடாக்கிேயா, ஜப்பான்; (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: விலங்குக க்கான 
தீவனங்கள், கலப்  விலங்கு உண கள், கால்நைட 
உண கள், தீவனங்க க்கான ேசர்க்ைககள், ம த் வப் 
பாவைனக்கல்லாத; (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 - 963/13 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
  

(1) சின்னம் இல.: 152164; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மக்லாரன்ஸ் ேஹால் ங்ஸ் 

மிடட், 123, ெபௗத்தேலாக மாவத்ைத, ெகா ம்  04, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : சஜித்த னசிங்ஹ, மக்லாரன்ஸ் ேஹால் ங்ஸ் 

மிடட், 284, ெவாக்ஸ்ேஹால் தி, ெகா ம்  02;  
(6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
வாகனங்கள், தைர, ஆகாயம் மற் ம் நீர் மார்க்கப் ேபாக்கு 
வரத் க்கான சாதனங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள “ெலட்ஸ், 

ேகா, காட் ங்” என் ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 

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

 

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

11 - 963/14 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 152165; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மக்லாரன்ஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் மிடட், 123, ெபௗத்தேலாக மாவத்ைத, 
ெகா ம்  04, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : சஜித்த னசிங்ஹ, மக்லாரன்ஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் மிடட், 284, ெவாக்ஸ்ேஹால் தி, 
ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: வாகனங்கள், தைர, ஆகாயம் மற் ம் நீர் 
மார்க்கப் ேபாக்குவரத் க்கான சாதனங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

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

 

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

 

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

11 - 963/15 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(1) சின்னம் இல.: 152166; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மக்லாரன்ஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் மிடட், 123, ெபௗத்தேலாக மாவத்ைத, 
ெகா ம்  04, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : சஜித்த னசிங்ஹ, மக்லாரன்ஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் மிடட், 284, ெவாக்ஸ்ேஹால் தி, 
ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: வாகனங்கள், தைர, ஆகாயம் மற் ம் நீர் 
மார்க்கப் ேபாக்குவரத் க்கான சாதனங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

152165ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள “ஸபீட்” 

என் ம் ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 

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

 

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

11 - 963/16 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 152594; (2) ெபற்ற திகதி: 2009ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மக் ட்ஸ் மிடட், 
இல. 10, ஞானார்த்த பிரதீப மாவத்ைத, ெகா ம்  8, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : மக் ட்ஸ் மிடட், இல. 10, ஞானார்த்த பிரதீப 
மாவத்ைத, ெகா ம்  8; (6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்; வாகனங்கள், தைர, ஆகாயம் மற் ம் 
நீர் மார்க்கப் ேபாக்குவரத் க்கான சாதனங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

96768, 119143, 120087 மற் ம் 131237, 136285 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

இச்சின்னமான  நீலம், 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 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/17 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 154786; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடக்கிங் டயர்ஸ் 
மிடட், 902, பில் ங் ஏ, ஜியாெசாங்குய் பிசினஸ் விங், 

பில் ங், சியான்சியா ங் ேறாட், லாேவாஷான் மாவட்டம், 
கிங்டாேவா, சீன மக்கள் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
இ ைவ இயந்திரங்கள், சக்கரைமயங்க க்கான பட்ைடகள், 
வாகன சக்கரங்க க்கான விளிம் கள், வாகன சக்கரங்கள், 

விச்சக்கர வண் கள், நி மட் க் டயர்க க்கான உள் 
ாி ப் கள் மற் ம் வண் கைளக் ைகயா ம் ெபா ள்கள், 
வாகன சக்கரங்க க்கான டயர்கள், மிதித் ச் ெசல் ம் 
டயர்க க்கான மிதிகள், வாகன சக்கரங்க க்கான 
ெசா ட் டயர்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள “டஃப்” 

என் ம் ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/18 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 155482; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ச த்- ெவஸ்ட் 
(பிைறவட்) மிடட், 222, சிறீ சங்கர்ராஜ மாவத்ைத, 
ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ச த்- ெவஸ்ட் (பிைறவட்) மிடட், 
222, சிறீ சங்கர்ராஜ மாவத்ைத, ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 12; 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: வாகனங்கள், தைர, 
ஆகாயம் மற் ம் நீர் மார்க்கப் ேபாக்குவரத் க்கான 
சாதனங்கள்; (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 - 963/19 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 156193; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிங்க் 
ெஹாட்ேடல்ஸ் அன்ட் றிேசாட்ஸ் மிடட், த.ெப.  
இல. 957, ஓஃப்ேஷார் இன்ேகாபேரஷன் ெசன்டர், ேறாட் 
ட ண், ேடாட்ெடாலா, பிாித்தானிய கன்னித் தீ கள்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், 365, டாம் தி, ெகா ம்  12; 
(6) வகுப் : 43; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
தற்கா க தங்குமிடங்கைள வடைகக்கு வழங்கல், 
ெஹாட்ேடல்கள், ெஹாட்ேடல் ன்பதி கள், உணவகங்கள், 
பார் ேசைவகள், கஃேபக்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/20 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 157325; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சீ.ஐ. , 
ெகான்ேசாசிேயா இட்டா யாேனா விைவஸ்தி- ெசாைசட்டா 
ெகான்ெசாைடல், ஏ,ஆர்,எல், எஸ்.எஸ்.ேராமியா ேகஎம், 
116-எல்ஓசீ, ேபாட்ேடான், ஃபிராஸ், சன் கி ெசப்பி, 44020, 
ெகாமாச்சிேயா (ஃெபராரா), இத்தா ; (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: 

ஸ்ேராெபாி விைதகள், ெச கள் மற் ம் பழங்கள்;  
(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 - 963/21 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 157806; (2) ெபற்ற திகதி: 2010ஆம் ஆண்  
ஓகத்  மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப்பட்டால்: - ; 
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
ெசாந்தக்காரர்): ஹ ண்டாய் ேமாட்ேடார் ெகாம்பனி, 231, 
யங்கிேய-ெடாங், சிேயாேகா-கு, சிேயால், 137-938, ெகாாிய 
கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: பயணிக க்கான கார்கள், ரக்குகள், 

ெரய்லர்கள், வான்கள், நிலவாகனங்க க்கான என்ஜின்கள், 
நில வாகனங்க க்கான பாிமாற்றிகள், நிலவாகனங் 
க க்கான மா பட்ட கியர்கள், நிலவாகனங்க க்கான 
அச்சாணிகள், நிலவாகனங்க க்கான கிளட்சுகள், வாகனங் 
க க்கான திைசமாற்றிச் சக்கரங்கள் மற் ம் வாகனங் 
க க்கான சக்கரங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

38363, 68283, 77164, 83199, 95980, 124383 மற் ம் 
139538, 141546, 157649, 157650, 157651, 157652, 
157653, 157654, 157802, 157803, 157804, 157805 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள எ த் க்கள் 
மற் ம் “ix ”  மற் ம் “55” என் ம் இலக்கங்களின் 
தனித்தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 

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

 

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

11 - 963/22 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 157807; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஹ ண்டாய் 
ேமாட்ேடார் ெகாம்பனி, 231, யங்கிேய-ெடாங், சிேயாேகா-கு, 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

சிேயால், 137-938, ெகாாிய கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
பயணிக க்கான கார்கள், ரக்குகள், ெரய்லர்கள், 
வான்கள், நிலவாகனங்க க்கான என்ஜின்கள், நில 
வாகனங்க க்கான பாிமாற்றிகள், நிலவாகனங்க க்கான 
மா பட்ட கியர்கள், நிலவாகனங்க க்கான அச்சாணிகள், 
நிலவாகனங்க க்கான கிளட்சுகள், வாகனங்க க்கான 
திைசமாற்றிச் சக்கரங்கள் மற் ம் வாகனங்க க்கான 
சக்கரங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

38363, 68283, 77164, 83199, 95980, 124383 மற் ம் 
139538, 141546, 157649, 157650, 157651, 157652, 
157653, 157654, 157802, 157803, 157804, 157805, 
157806 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள எ த் க்கள் 

மற் ம் “ix ”  மற் ம் “20” என் ம் இலக்கங்களின் 
தனித்தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

11 - 963/23 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 157808; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஹ ண்டாய் 
ேமாட்ேடார் ெகாம்பனி, 231, யங்கிேய-ெடாங், சிேயாேகா-கு, 
சிேயால், 137-938, ெகாாிய கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
பயணிக க்கான கார்கள், ரக்குகள், ெரய்லர்கள், 
வான்கள், நிலவாகனங்க க்கான என்ஜின்கள், நில 
வாகனங்க க்கான பாிமாற்றிகள், நிலவாகனங்க க்கான 
மா பட்ட கியர்கள், நிலவாகனங்க க்கான அச்சாணிகள், 
நிலவாகனங்க க்கான கிளட்சுகள், வாகனங்க க்கான 
திைசமாற்றிச் சக்கரங்கள் மற் ம் வாகனங்க க்கான 
சக்கரங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
  

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
38363, 68283, 77164, 83199, 95980, 124383 மற் ம் 

139538, 141546, 157649, 157650, 157651, 157652, 
157653, 157654, 157802, 157803, 157804, 157805, 
157806, 157807 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம். 

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள எ த் க்கள் 
மற் ம் “ix ”  மற் ம் “30” என் ம் இலக்கங்களின் 
தனித்தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 

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

 

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

11 - 963/24 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 159203; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஹ ண்டாய் 
ேமாட்ேடார் ெகாம்பனி, 231, யங்கிேய-ெடாங், சிேயாேகா-கு, 
சிேயால், 137-938, ெகாாிய கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
வாகனங்கள், பயணிக க்கான கார்கள், வான்கள், இலகு 

ரக்குகள், பிக் அப் ரக்குகள், ேமாட்டார் ேப ந் கள், 
பந்தயக் கார்கள், குளி ட்டப்பட்ட வாகனங்கள், 
விைளயாட் க க்கான கார்கள், வாகன என்ஜின்கள், வாகனங் 
க க்கான பம்பர்கள், வாகனங்க க்கான கண்ணா கள், 

ன்கண்ணா  ைடப்பிகள் மற் ம் இ க்ைககள், 
வாகனங்க க்கான சக்கரங்கள் மற் ம் ஏைனய 
ெபா ள்கள் மற் ம் ேசைவகள் (அவசியம் ஏற்ப ன் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
  

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
38363, 68283, 77164, 83199, 95980, 124383 மற் ம் 
139538, 141546, 157649, 157650, 157651, 157652, 
157653, 157654, 157805ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள “நி  
திங்கிங், நி  ெபாசிபி ட்டீஸ்” என் ம் ெசாற்களின் 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/25 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(1) சின்னம் இல.: 159229; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எயார்ஏசியா 
ேபஹாட் 25-5, ெளாக் எச், ஜலான் பீேஜ  1/37, டட்டரன் 
பிறிமா, 47301, ெபட்ட ங் ஜயா, ெசலாங்கூர் .ஈ. 
மேலசியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : த்திக்க ஜயசிங்ஹ (இன்டெலக்சுவல் ெறாபட்  
அேசாசிேயட்ஸ்), 28, ெகாலீஜ் அெவன் , ம ண்ட 
லவினியா; (6) வகுப் : 42; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: பதிேவற்றல், பதிதல், காண்பித்தல், 
காட்சிப்ப த்தல், குறித் க்காட்டல், வைலப்பதி  ெசய்தல் 
அல்ல  இல்ைலெயனில் இலத்திரனியல் ஊடகத்ைத 
அல்ல  தகவைல இைணயத்தி டாக அல்ல  ஏைனய 
தகவல்ெதாடர்  வைலயைமப்பி டாக வழங்கல் ேபான்ற 
வற் க்கான ெமன்ெபா ள்கைளக் ெகாண்ட பயன்பாட்  
ேசைவ வழங்குநர்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள “கூல்” 

மற் ம் “ெரட்” என் ம் ெசாற்களின் உச்சாிப்பின  
தனித்தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/26 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 159331; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ரஹுமத் ல்லா 
ெமாஹமட் றியாஸ், 24ஏ, சிறீ சத்தாராம மாவத்ைத, 
ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ரஹுமத் ல்லா ெமாஹமட் றியாஸ், 
24ஏ, சிறீ சத்தாராம மாவத்ைத, ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 45; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ச க ேசைவகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
  

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள “சிறீலங்கா 
(சிங்களத்தில், தமிழில் மற் ம் ஆங்கிலத்தில்) என் ம் 
ெசால் ன் மற் ம் “எஸ், எல், ாீ, ” என் ம் 
எ த் க்களின் தனித்தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் 

றம்பான ைமயான 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  திெசம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/27 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 159754; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சண் ரம் 
ஜுகூமல் மாட்டானி, வஷி சண் ரம் மாட்டானி, அேஷாக் 
சண் ரம் மாட்டானி, லா  சண் ரம் மாட்டானி, விஷால் 
வஷி மாட்டானி, “சில்க் பரைடஸ்”, இல. 36, கா  தி, 
பம்பலப்பிட் , ெகா ம்  04, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : சண் ரம் ஜுகூமல் 
மாட்டானி, வஷி சண் ரம் மாட்டானி, அேஷாக் சண் ரம் 
மாட்டானி, லா  சண் ரம் மாட்டானி, விஷால் வஷி 
மாட்டானி, “சில்க் பரைடஸ்”, இல. 36, கா  தி, 
பம்பலப்பிட் , ெகா ம்  04; (6) வகுப் : 11;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: நீர் வ கட் கள், 
ேடாச்சுகள், ாீச்சார்ஜபிள் கூ  விளக்குகள், ப்ப க்காத 
உ க்கினாலான சைமயல் பாத்திரங்கள், எனாமல் சைமயல் 
பாத்திரங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
100110ஆம் 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 31 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/28 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 159827; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): லங்ெசஸ் 
ஸ்ாிபி சன் ஜீஎம்பிஎச் கட்ஸ்ேபர்க்ஸ்ரஸ் 1, 40764, 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

லங்கன்ஃெபல்ட், ேஜர்மனி; (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: விலங்குக க்கான 
தீவனங்கள், ம த் வத் க்கல்லாத விலங்குக க்கான 
தீவன ேசர்க்ைகக ம் பிற்ேசர்க்ைகக ம்; (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 - 963/29 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 160482; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெஹாண்டா 
ேமாட்டார் ெகாம்பனி மிடட், 1-1, மினாமி-ஓயாமா 2-ெகாமி, 
மினாட்ேடா-கு, ேடாக்கிேயா, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

ேகசு அன்ட் நீலகண்டன், எம் அன்ட் என் கட்டடம் 
(5ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் இடம், ெகா ம்  03;  
(6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
வாகனங்கள், தைர, ஆகாயம் மற் ம் நீர் மார்க்கப் 
ேபாக்குவரத் க்கான சாதனங்கள்; (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 13 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/30 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 160945; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பத்தினி 
ஹன்ன ேக சுபாஷ் ம ந்திர ெராட்றிேகா, 371, 
ேகாறலெவல்ல, ெமாறட் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : பத்தினிஹன்ன ேக 
சுபாஷ் ம ந்திர ெராட்றிேகா, 371, ெகாறலெவல்ல, ெமாறட் வ; 

(6) வகுப் : 42; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: தகவல் 
ெதாடர்  ெதாழில் ட்பம் (ஐசீாீ) சம்பந்தமான ெபா ள்கள் 
மற் ம் ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

11 - 963/31 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 161378; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - சீஓ 314674ஏ 16/09/2010 எஸ்ஜீ;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
ெசாந்தக்காரர்): அனிட்டா ச்சூ ெபகு ஹுவா 14, ஆன் 
சியாங் ேறாட், # 02-01, சிங்கப் ர் 069694, சிங்கப் ர்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ெசகரட்ேடாியல் ஹ ஸ் கன்சல்டன்ஸ் (பிைறவட்) 

மிடட், இல. 10, ஹவ்ெலாக் இடம், ெகா ம்  05;  
(6) வகுப் : 43; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: உண  
மற் ம் வ கால் வழங்கல் ேசைவகள் மற் ம் தற்கா க 
தங்குமிட வசதிகள்; (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 20 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/32 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 161653; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - 30 2010 054 700.6 16/09/2010 ஈ;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
ெசாந்தக்காரர்): எயார்பஸ் எஸ்.ஏ.எஸ். 1, ற ண்ட 
ெபாயின்ட் ேமாறிஸ் ெபேலான்ட், 31707 பிளக்னக் 
சீெடக்ஸ், ஃபிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் 
கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 42;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கணினி 
ெசய்நிரலாக்கம், ைகத்ெதாழில், விஞ்ஞானம் மற் ம் 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

ெதாழில் ட்ப ேசைவகள் மற் ம் அவற் டன் ெதாடர் ைடய 
ஆராய்ச்சி மற் ம் வ வைமப் , ைகத்ெதாழில் பகுப்பாய் , 
கணினி அைமப்  நி தல்கைள பாிேசாதித்தல், 
உ வாக்கங்க க்கான கணினி ெசயல்நிரலாக்கம் மற் ம் 
ஏைனய ெபா ள்கள் மற் ம் ேசைவகள் (அவசியம் 
ஏற்ப ன் ே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  ெபப் வாி மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/33 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 162321; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிறஸ் 
ெகாம்பிெளயின்ட்ஸ் ெகாமிஷன் ஒஃப் சிறீலங்கா, 96, 
கி ள ேறாட், ெகா ம்  05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எஃப். ேஜ. அன்ட் ஜீ. 

 ேசரம் (சட்டத்தரணிகள்), 216,  ேசரம் இடம், ெகா ம்  10; 
(6) வகுப் : 42; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
விஞ்ஞான மற் ம் ெதாழில் ட்ப ேசைவகள் மற் ம் 
அவற் டன் ெதாடர் ைடய ஆராய்ச்சி மற் ம் 
வ வைமப் , ைகத்ெதாழில் பகுப்பாய்  மற் ம் ஆராய்ச்சி 
ேசைவகள், கணினி ெமன்ெபா ள் மற் ம் வன்ெபா ள் 
வ வைமப்  மற் ம் அபிவி த்தி, ந த்தீர்ப்  மற் ம் சட்ட 
ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  

 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள சிங்கள, 

தமிழ் மற் ம் ஆங்கில விபரணச்ெசாற்களின் தனித் 
தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 

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

 

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

11 - 963/34 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 162757; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேறால்டா மிடட், 

21ஆவ  மா , ேமகர் ேகா ரம், கஃபி பரேட, ம்பாய் 
400005, இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : வாணர்ஸ் இண்டர்ெநஷனல் 
கன்சல்டன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 42; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: நி வன நிலப்பரப்  தகவல் தீர் கள், நி வன 
வ வைமப்  மற் ம் ெசயற்பாட்  தீர் கள், காப்  மற் ம் 
உள்நாட்  பா காப் த் தீர் கள் மற் ம் கர்பயன்கள் 
ேபான்ற ைகத்ெதாழில் ைறக்கான நி வன தகவல் 
ெதாழில் ட்ப தீர் கள் ேபான்றவற் க்கான ெமன்ெபா ள்கள் 
உள்ளிட்ட தகவல் ெதாழில் ட்ப தீர் கைள வழங்கல் 
மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் மற் ம் ேசைவகள் (அவசியம் 
ஏற்ப ன் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/35 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 162930; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிேயான்ட் ஈரா 
(பிைறவட்) மிடட், 292/36, ஜயவிமான, பரகாவ 
ேதாட்டம், நில்பனாெகாட, மி வன்ெகாைட, 11550, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : பிேயான்ட் ஈரா (பிைறவட்) மிடட், 292/36, 
ஜயவிமான, பரகாவ வத்த ேதாட்டம், நில்பனாெகாட, 
மி வன்ெகாைட, 11550; (6) வகுப் : 42; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: இைணய வைலவ வைமப் , 
இைணய உ வாக்கம், கிரஃபிக் வ வைமப் , ஜிட்டல் 
அனிேமசன், விைளயாட்  மற் ம் ெமன்ெபா ள் 
வ வைமப்  மற் ம் உ வாக்கம்; (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 20 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/36 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(1) சின்னம் இல.: 163963; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: —; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): த சார்டட் 
இன்ஸ் ட் ஒஃப் மேனஜ்ெமன்ட் எக்க ன்டன்ஸ் 26, 
சப்டர் தி, லண்டன் எஸ்டபிள் 1பீ 4என்பீ, ஐக்கிய 
இராய்ச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் ேகசு அன்ட் 
நீலகண்டன், எம் அன்ட் என் கட்டடம் (5ஆவ  மா ),  
இல. 2, டீல் இடம், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 42;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கணக்கு மற் ம் 
நிதியியல் ைறயி ள்ள ஒ  சங்கத்தின் உ ப்பினர்களால் 
வழங்கப்ப ம் சான் ப த் ம் ேசைவகளான சங்க 
ேசைவகள், தரம் மற் ம் தரநிர்ணயம் ெதாடர்பில் 
கணக்காளர்களின் அங்கீகாரம் மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் 
மற் ம் ேசைவகள் (அவசியம் ஏற்ப ன் ேகாப்பிைனப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
11 - 963/37 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 164560; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 04ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கார்னீஜ் ெமலன் 
னிேவசிட் , 5000, ஃேபாப்ஸ் அெவனி , பிட்ஸ்ேபர்க், 

ெபன்சில்வானியா 15213, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் ேகசு அன்ட் நீலகண்டன், எம் அன்ட் என் 
கட்டடம் (5ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் இடம், ெகா ம்  03; 
(6) வகுப் : 42; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
கணினியில் களஞ்சியப்ப த்தப்பட்ட தகவல்கைள 
பா காப்ப  ெதாடர்பான ைறயில் ஆதர , 
ெதாழில் ட்ப ஆேலாசைன மற் ம் உதவிகள் வழங்கல் 
ேபான்ற கலந்தாய்  ேசைவகள், கணினியில் களஞ்சியப் 
ப த்தப்பட்ட தகவல்கைள பா காக்கும் ைறயில் 
இைணயத்தளத்தில் இலத்திரனியல் ைறயில் 
பகிர்ந்தளிக்கப்ப ம் அஞ்சல் பட் யல்கள், அறி ைரகள், 
அறிக்ைககள் மற் ம் ெசய்திச் சு க்க விவரங்கள் ேபான்ற 
வற்றிைன வழங்கல் மற் ம் ெதாடர்ந்  ெசயலாக்குதல் 

ேபான்ற கணினிச் ே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 23 ஆந் திகதி 
 
11 - 963/38 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 164569; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 04ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சீபீஏ ஒஸ்ேர யா 
மிடட், ெலவல் 20, 28 ஃபிெரஷ் ேவாட்டர் பிேளஸ், 

ச த்பாங்க், விக்ேடாாியா 3006, அ ஸ்திேர யா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் ேகசு அன்ட் நீலகண்டன், எம் அன்ட் என் 
கட்டடம் (5ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் இடம், ெகா ம்  03; 
(6) வகுப் : 42; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: தகவல் 
ெதாழில் ட்பத் ைறயில் ேதசிய மற் ம் சர்வேதச 
அதிகாரங்க க்கு ஆய் கள் தயாாித் க்ெகா த்த ம் 

ன்ெமாழி கைள வழங்க ம், அங்கத்தவர்க க்கு 
சான் ப த்தல் மற் ம் அங்கீகாரமளித்தல் ேசைவகள், 
சட்ட ேசைவகள் மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் மற் ம் 
ேசைவகள் (அவசியம் ஏற்ப ன் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
164563ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  நீலம், மஞ்சள் 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  ெபப் வாி மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/39 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(1) சின்னம் இல.: 164839; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகல்சி 
ெடவெலாப்மன்ட்ஸ் பீஎல்சீ, இல. 75, ஆனல்ட் ரத்னாயக்க 
மாவத்ைத, ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெகல்சி ெடவெலாப் 
மன்ட்ஸ் பீஎல்சீ, இல. 75, ஆனல்ட் ரத்னாயக்க மாவத்ைத, 
ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ெவளிச்ச ட்டல், ெவப்பமாக்கல், நீராவி 
உ வாக்கல், சைமத்தல், குளி ட்டல், உலர்த்தல், 
காற் ட்டல், நீர் வழங்கல் மற் ம் சுகாதாரத் 
ேதைவக க்கான உபகரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 29 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/40 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 166563; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: -2 5 7 9 9 9 8  0 3 / 0 5 / 2 0 1 1  ேக;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
ெசாந்தக்காரர்): ேடாக் ெலாஜிஸ் க்ஸ் மிடட், த எைலட் 
கு ப் கட்டடம், ேவாட்  ர் ேறாட், ேவாட் , லீட்ஸ், 
ேமற்கு ேயாக் ஷியர் எல்எஸ்12 4ேஜஎச், ஐக்கிய 
இராய்ச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் எஸ்பீஏ குேளாபல் 
ஐபீ ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 5, 9ஆவ  
ஒ ங்ைக, நாவைல ேறாட், நாவைல; (6) வகுப் : 42;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: விஞ்ஞான மற் ம் 
ெதாழில் ட்ப ேசைவகள் மற் ம் ஆரம்ப தயாாிப்  க த்  
வ வைமப்  ேபான்ற அத டன் ெதாடர் பட்ட ஆராய்ச்சி 
மற் ம் வ வைமப்  ேசைவகள், விநிேயாகச் சங்கி  

காைமத் வம் ேபான்றவற்றில் கணினி ெமன்ெபா ள் 
வ வைமத்த ம் உ வாக்க ம் மற் ம் ஏைனய 
ெபா ள்கள் மற் ம் ேசைவகள் (அவசியம் ஏற்ப ன் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 

163664, 163670ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள “த ஆர்ட் 
ஒஃப் வ்ெமன்ட் அன்ட் சப்ைள” என் ம் ெசாற்களின் 
தனித்தனியான மற் ம் சின்னத் க்குப் றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 29 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/41 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 167537; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கிறீ, இங்க். 10-1, 
ெராப்ெபாங்கி 6-ெகாமி, மினாட்ேடா-கு, ேடாக்கிேயா, 106-
6112, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : கிஷானி ஜயசூாிய (சட்டத்தரணி), 
இல. 1, ஸ்ெகல்டன் இடம், ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 45; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ச க வைலயைமப் ச் 
ேசைவகள், இைணயத்தில் இலத்திரனியல் தகவல் 
பலைகயில் சுயவிவரங்கள் மற் ம் டயாிகள் உள்ளிட்ட 
சுயவிவரங்கள் வழங்கல், இைணய வைலத்தளங்களில் 
நண்பர்கைள கண் பி த்தல் மற் ம் அறி கப்ப த்தல் 
ேபான்ற தகவல்கள் வழங்கல் மற் ம் ஏைனய ெபா ள்கள் 
மற் ம் ேசைவகள் (அவசியம் ஏற்ப ன் ேகாப்பிைனப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

11 - 963/42 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 168650; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிெயஸ்ட்ரா ஃேபனிச்சர் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 361, கண்  ேறாட், நிட்டம் வ, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : பிெயஸ்ட்ரா ஃேபனிச்சர் (பிைறவட்) மிடட்,  
இல. 361, கண்  ேறாட், நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 31;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: விவசாயம், 
ேதாட்டக்கைல மற் ம் வனவியல் உற்பத்திப் ெபா ள்கள் 
மற் ம் தானியங்கள் ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப் 
படாதைவ, உயி ள்ள விலங்குகள், திய பழங்க ம் 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

மரக்கறிக ம், விைதகள், இயற்ைகத் தாவரங்க ம் 
க்க ம், விலங்குக க்கான தீவனங்கள், ேமால்ட்;  

(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னமான  ஊதா மற் ம் மஞ்சள் 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 - 963/43 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171454; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): .ஆர். 
இண்டஸ்றீஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 361, கண்  
ேறாட், நிட்டம் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : .ஆர். இண்டஸ்றீஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 361, கண்  ேறாட், நிட்டம் வ; 
(6) வகுப் : 44; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ம த் வ ேசைவகள், மி கைவத்திய ேசைவகள், மி கங்கள் 
மற் ம் மனிதர்க க்கான அழகு மற் ம் சுகாதார 
பா காப் , விவசாயம், ேதாட்டக்கைல மற் ம் வனவியல் 
ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னமான  சிவப்  மற் ம் ெவள்ைள நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப ம். 
 

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

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

11 - 963/44 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171663; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தம்ேறா ெகாம்பனி 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 361, கண்  ேறாட், நிட்டம் வ, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 

அ : தம்ேறா ெகாம்பனி (பிைறவட்) மிடட், இல. 361, 
கண்  ேறாட், நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 44; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ம த் வ ேசைவகள், மி கைவத்திய 
ேசைவகள், மி கங்கள் மற் ம் மனிதர்க க்கான அழகு 
மற் ம் சுகாதார பா காப் , விவசாயம், ேதாட்டக்கைல 
மற் ம் வனவியல் ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
இச்சின்னமான  பச்ைச, 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  ஏப்பிறல் மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/45 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171808; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தம்ேறா 
ெகாம்பனி (பிைறவட்) மிடட், இல. 361, கண்  ேறாட், 
நிட்டம் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தம்ேறா ெகாம்பனி (பிைறவட்) 

மிடட், இல. 361, கண்  ேறாட், நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 44; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ெவளிச்ச ட்டல், 
ெவப்பமாக்கல், நீராவி உ வாக்கல், சைமத்தல், 
குளி ட்டல், உலர்த்தல், காற் ட்டல், நீர் வழங்கல் மற் ம் 
சுகாதாரத் ேதைவக க்கான உபகரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

105699, 160769ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  பச்ைச, 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  ஓகத்  மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/46 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(1) சின்னம் இல.: 171823; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வன ாிேசாட்ஸ் 
அன்ட் ெஹாட்ேடல்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், மக்ஸ் ஹ ஸ், 
1, ெடாக்டர் ஜா மார்க், ஒக்லா ஃேபஸ் 3,  தில்  
110020, இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : வாணர்ஸ் இண்டர்ெநஷனல் 
கன்சல்டன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 44; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ம த் வ ேசைவகள், மி கைவத்திய 
ேசைவகள், மி கங்கள் மற் ம் மனிதர்க க்கான அழகு 
மற் ம் சுகாதார பா காப் , விவசாயம், ேதாட்டக்கைல 
மற் ம் வனவியல் ேசைவகள், சுகாதார ஸ்பா ேசைவகள், 
ம த் வ ஸ்பா ேசைவகள், ஆேராக்கிய ைமயங்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னமான  பச்ைச-பன்ேடான் இலக்கம் 377சீ 

நிறத் 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 18 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/47 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171915; (2) ெபற்ற திகதி: 2012ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): .ஆர். இண்டஸ்றீஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 361, கண்  ேறாட், நிட்டம் வ, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : .ஆர். இண்டஸ்றீஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 361, 
கண்  ேறாட், நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 44; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ம த் வ ேசைவகள், மி கைவத்திய 
ேசைவகள், மி கங்கள் மற் ம் மனிதர்க க்கான அழகு 
மற் ம் சுகாதார பா காப் , விவசாயம், ேதாட்டக்கைல 
மற் ம் வனவியல் ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 

இச்சின்னமான  சிவப்  மற் ம் ெவள்ைள நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
11 - 963/48 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 179169; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சக்திேவ  
பாலரேமஷ், ஜீ 180 1/35, பீப்பிள்ஸ் பார்க் ெகாம்பிளக்ஸ், 
காஸ்ேவர்க்ஸ் தி, ெகா ம்  11, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : சக்திேவ  
பாலரேமஷ், ஜீ 180 1/35, பீப்பிள்ஸ் பார்க் ெகாம்பிளக்ஸ், 
காஸ்ேவர்க்ஸ் தி, ெகா ம்  11; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேகாப்பி, ெகாக்ேகா, 
சீனி, அாிசி, மரவள்ளிக்கிழங்கு, சவ்வாிசி, ெசயற்ைகக் 
ேகாப்பி, மா மற் ம் தானியத் தயாாிப் கள், பாண், 
ேபஸ்ட்ாி மற் ம் தின்பண்டங்கள், ஐஸ், ேதன், பாகு, உப் , 
க கு, வினாகிாி, ேசாஸ்கள் (சுைவ ட் கள்), கறி ட் கள், 
ஐஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
11 - 963/49 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 184441; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குல்சார் 
ஹுேஸன் இப்ராஹிம் ஜஃபர்ஜீ, அன்வர் ஜஃபர்ஜீ மற் ம் 
ஆப்ேட அபி ரப் ஜஃபர்ஜீ, ஜஃபர்ஜீ பிறதர்ஸ் என் ம் 
வியாபாரப் ெபயாில், # 150,ெசன்ட ேஜாசப்ஸ் தி, 
ெகா ம்  14, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : குல்சார் ஹுேஸன் இப்ராஹிம் 
ஜஃபர்ஜீ, அன்வர் ஜஃபர்ஜீ மற் ம் ஆப்ேட அபி ரப் 
ஜஃபர்ஜீ, ஜஃபர்ஜீ பிறதர்ஸ் என் ம் வியாபாரப் ெபயாில், 
# 150, ெசன்ட ேஜாசப்ஸ் தி, ெகா ம்  14; (6) வகுப் : 30; 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

96148, 90274, 90276, 119617, 119618, 16499 மற் ம் 
127595, 138872, 138873, 138874, 138875, 178772, 
181207, 181208, 132893, 132899, 132900, 144654, 
132892, 132896, 144655, 144655, 144656, 132894, 
132895, 132897, 132901 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

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

 

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

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 

11 - 963/50 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 178286; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சியராம் சில்க் 
மில்ஸ் மிடட், பி-5, ேறட் ேவல்ட், கமலா சிற்றி, கமலா 
மில் ெகம்ப ண்ட், ேசனாபதி வபட் மாக், ேலாவர் பரல்
(ெவஸ்ட்), ம்ைப 400 013, இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஏ.பி.எஸ்.ஜய ங்க, அன்ட்  
சுமித் பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் 
காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம்,  
இல. 278/7/1, 4 ஆம் ஒ ங்ைக, கலப வவ, ராஜகிாிய, 
இலங்ைக; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 25 ஆைடகள், காலணிகள், தைலயணிகள் 
அைவயாவன: ஏப்றன்கள்; ேமலங்கிகள்; கபா ன்கள்; நீளச் 
சட்ைடகள், தைலப்பட் கள், பின்னலாைடகள், ெலகின்கள், 
காற்கட்ைடகள், னன் ( ணிகள்), பிஜாமாக்கள், கடதாசி 
ெதாப்பிகள், ேசைலகள், தைலயில் கட் ம் ணிகள், 

ப்பட்டாக்கள், ேமற்சட்ைடகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , 'சாறீஸ், ெறஸ், 
மட்டீாியல்ஸ்' ஆகிய ெசாற்க க்கும் '&' எ ம் 
அைடயாளத்திற்கும் 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  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/1 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 178810; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேற கா கு ப் 
மிடட், இல.69, "ேற கா ஹ ஸ்", சிறீ ஜினரத்ன தி,  

ெகா ம் -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேற கா கு ப் மிடட், இல. 69, 
"ேற கா ஹ ஸ்", சிறீ ஜினரத்ன தி,  ெகா ம் -02;  
(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 
இைறச்சி, மீன், ேகாழி உற்பத்திகள்; இைறச்சி பிாித் 
ெத ப் கள்; பதப்ப த்தப்பட்ட உலர்த்திய மற் ம் சைமத்த 
மரக்கறிகள், பழங்கள்; ெஜ கள், ஜாம்கள், பழப்பாகுகள்; 

ட்ைட, பால் மற் ம் பாற்ெபா ட்களான பட்டர், 
உண்ணக் கூ ய எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பி' எ ம் எ த் க்கும் 
'அக் வ்' எ ம் ஒத்  ஒ க்கும் ெசால் க்கும் தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  நீலம், சிவப்  ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 13 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/2 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.:179224; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
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(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எம். .குணேசன அன்ட் 
கம்பனி (பிாின்டர்ஸ்) மிடட், இல. 20, னித ெசபஸ் யன் 
மைல, ெகா ம் -12, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப
இல.154, ெகா ம் ; (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, 
ெபாதியி ம் ெபா ட்கள்; அச்சுக்கட்ைடகள்; (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  ன் மாதம் 13 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/3 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 179226; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எம். .குணேசன அன்ட் 
கம்பனி (பிாின்டர்ஸ்) மிடட், இல. 217, ஒல்ெகாட் 
மாவத்ைத, ெகா ம் -11, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி,  
த. ெப. இல.154, ெகா ம் ; (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 க் 
கான ஒட் ப் ெபா ட்கள், வைரேவார் ெபா ட்கள், நிறப் 

ச்சுத் ாிைககள், தட்டச்சுப் ெபாறிகள், ெபாதியி ம் 
ெபா ட்கள்; அச்சுக்கட்ைடகள்; (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 13 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/4 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
 

(1) சின்னம் இல.: 180179 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த ஐலன்ட் ெவாச் கம்பனி 
(பிைறெவட்) மிடட், #23- ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக 
ைமயம், எசிலன் ச க்கம், ெகா ம் -01, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்:  
த ஐலன்ட் ெவாச் கம்பனி (பிைறெவட்) மிடட், #23- 
ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எசிலன் ச க்கம், 
ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 விளம்பரம்; வியாபார காைமத் வம்; 
வியாபார நி வாகம்; அ வலக ெசயற்பா கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'லக்சறி,ெவாச்சஸ்' ஆகிய 
ெசாற்க க்கும் 'எல்' எ ம் எ த் க்கும் தனியான சின்னத் 
திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன 

ம் வழங்கா . 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/5 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 180180; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த ஐலன்ட் ெவாச் கம்பனி 
(பிைறெவட்) மிடட், #23- ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக 
ைமயம், எசிலன் ச க்கம், ெகா ம் -01, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: த 
ஐலன்ட் ெவாச் கம்பனி (பிைறெவட்) மிடட், #23- ேமற்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எசிலன் ச க்கம், 
ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 விளம்பரம்; வியாபார காைமத் வம்; 
வியாபார நி வாகம்; அ வலக ெசயற்பா கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'லக்சறி, ெவாச்சஸ்'  
ஆகிய ெசாற்க க்கும் 'எல்' எ ம் எ த் க்கும் தனியான  
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  
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இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
180179 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
11 - 964/6 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.:180884; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமகா ைலப்சயன்ஸ் பப்ளிக் 
கம்பனி மிடட், 384 எஸ்ஓஐ 6, பட்டான தி, பங்  
ைகத்ெதாழில் ேபட்ைட, தாய்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: தி .பிர ன் விஸ்வகுமார், 
இல. 48, 2 ஆம் மா , பார்க்ேவ கட்டடம், பார்க் தி, 
ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 உலர்த்திய அல்ல  சைமத்த மரக்கறிகள், 
பழங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'கிறீன்' 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  மாச்சு மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/7 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 180887; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமகா ைலப்சயன்ஸ் பப்ளிக் 
கம்பனி மிடட், 384 எஸ்ஓஐ 6, பட்டான தி, பங்  
ைகத்ெதாழில் ேபட்ைட, தாய்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: தி .  பிர ன் விஸ்வ 
குமார், இல. 48, 2 ஆம் மா , பார்க்ேவ கட்டடம், பார்க் 

தி, ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 உலர்த்திய அல்ல  சைமத்த மரக்கறிகள், 
ெஜ கள், ஜாம்கள், பழப்பாகுகள்; பாற்ெபா ட்கள், 

உண்ணக் கூ ய எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/8 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 180889; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமகா ைலப்சயன்ஸ் பப்ளிக் 
கம்பனி மிடட், 384 எஸ்ஓஐ 6, பட்டான தி, பங்  
ைகத்ெதாழில் ேபட்ைட, தாய்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: தி .பிர ன் விஸ்வகுமார், 
இல. 48, 2 ஆம் மா , பார்க்ேவ கட்டடம், பார்க் தி, 
ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 உலர்த்திய அல்ல  சைமத்த மரக்கறிகள், 
ெஜ கள், ஜாம்கள், பழப்பாகுகள்; பாற்ெபா ட்கள், 
உண்ணக் கூ ய எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; (8) சின்னத் 
தின் 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/9 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 180892; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமகா ைலப்சயன்ஸ் பப்ளிக் 
கம்பனி மிடட், 384 எஸ்ஓஐ 6, பட்டான தி, பங்  
ைகத்ெதாழில் ேபட்ைட, தாய்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: தி .பிர ன் விஸ்வகுமார், 
இல.48, 2 ஆம் மா , பார்க்ேவ கட்டடம், பார்க் தி, 
ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
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ேசைவகள்: 29 பாற்ெபா ட்கள், உண்ணக் கூ ய 
எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள், ெதளிந்த ேமார் நீர் 

ரதங்கள்; (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  நெவம்பர் மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/10 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.:181650; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் ஆந் 05 திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சத்யா ேகசாணி 
ராமநாயக்க, இல. 89, கலாநிதி என். எம். ெபேராரா 
மாவத்ைத, ெகா ம் -08, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: சத்யா ேகசாணி 
ராமநாயக்க, இல. 89, கலாநிதி என். எம். ெபேராரா 
மாவத்ைத, ெகா ம் -08; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 25 ஆைடகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பாாிஸ், ெகலம்ேபா' ஆகிய 
ெசாற்க க்கும் 'ஈபிள் ேகா ர' அைடயாளத்திற்கும் 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

11 - 964/11 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.:181680; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): தியாகநாதன் 
ஷ்பா ஹாி அம்மாள் 147/12, மாதம்பிட் ய தி, 

ெகா ம் -15, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: தியாகநாதன் ஷ்பா ஹாி அம்மாள் 
147/12, மாதம்பிட் ய தி, ெகா ம் -15; (6) வகுப் : 29; 

(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 பதப்ப த்தப்பட்ட, 
உைறநிைலப்ப த்தப்பட்ட, உலர்த்திய மற் ம் சைமத்த 
மரக்கறி, பழங்கள், ஊ காய்கள்; (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 30 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/12 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல: 181711; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த மகாராஜா 
ஓகைனேசஷன் மிடட் இல. 146, ேடவ்சன் தி, 
ெகா ம் -02, இலங்ைக (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக் 
கான விலாசம்: த மகாராஜா ஓகைனேசஷன் மிடட்,  
இல. 146, ேடவ்சன் தி, ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 35;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 விளம்பரம், 
வியாபார காைமத் வம், வியாபார நி வாகம், அ வலக 
ெசயற்பா கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/13 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 181743; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): தவசியாபிள்ைள ேகாபால், 
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"ராதாஸ் ெடக்ஸ்ைரல்" இல.169/ஏ/1, 2 ஆம் கு க்குத்ெத , 
ெகா ம் -11, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: தவசியாபிள்ைள ேகாபால், 
"ராதாஸ் ெடக்ஸ்ைரல்" இல.169/ஏ/1, 2 ஆம் கு க்குத்ெத , 
ெகா ம் -11; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 25 ஆைடகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஆர்' எ ம் எ த் க்கும் 
'ெடக்ஸ்ைடல்' எ ம் ெசால் 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 20 ஆந் திகதி 
 
11 - 964/14 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 181758; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):டயெலாக் அக்சிேயட்டா 
பிஎல்சி, இல. 475, னியன் இடம், ெகா ம் -02, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: டயெலாக் அக்சிேயட்டா பிஎல்சி, இல. 475, 

னியன் இடம், ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 விளம்பரம்; வியாபார 

காைமத் வம்; வியாபார நி வாகம்; அ வலக ெசயற் 
பா கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஸ்டார், ெபாயின்ட்ஸ்' 
ஆகிய ெசாற்க க்கும், 'ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி அைட 
யாளத்திற்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும் தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  க ப் , மஞ்சள், பச்ைச, ெவள்ைள, 
ெசம்மஞ்சள், அடர் சாம்பல், அடர் நீலம் ஆகிய நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/15 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 182065; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேவல்ட்ைவட் 
எ ேகசன் ஆர்எம் 51, 5த் ெளார், பிறிட்டானியா 
ஹ ஸ், ஜலான்,ேகாட்டர், ைண தா ஸ்ஸலாம், 

ைண; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ஏ.பி.எஸ். ஜயத் ங்க, அன்ட்  சுமித் பாட்னர்ஸ், 
ெபா  ெநாத்தாாிசும் காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன 
சட்டத்தரணி ம், இல.271/7/1, 4 ஆம் ஒ ங்ைக, 
கலப வவ, ராஜகிாிய; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 25 ஆைடகள், காலணிகள், 
தைலயணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பஷன், கிளப், ஏ, பிரான்ட், 
கிறிேயடட், ைப, னிவசிற்றி' ஆகிய ெசாற்க க்கு 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  க ப் , ெவள்ைள ஆகிய நிறங் 
க 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 12 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/16 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 182144; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எம். .ெறாஷான் ஹேரந்ர 
குணதிலக, இல. 35/1, ெபா ேசவா மாவத்ைத, வலான, 
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2395 

பாணந் ைற, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: எம். .ெறாஷான் ஹேரந்ர 
குணதிலக, இல. 35/1, ெபா ேசவா மாவத்ைத, வலான, 
பாணந் ைற; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 இைணயத்தளங்க க்கான ைகப்ேபசி 
ெசயற்ப த் ைககள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/17 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 182262; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஹல் ன்ன ெலாக்குேக 

ஷார தம்மிக்கா மம்பிற்றியவத்ைத, நிலெதனிய, 
ஹப் கல, கா , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ஹல் ன்ன ெலாக்குேக ஷார 
தம்மிக்கா மம்பிற்றியவத்ைத, நிலெதனிய, ஹப் கல, கா ;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரம்; வியாபார காைமத் வம்; வியாபார 
நி வாகம்; அ வலக ெசயற்பா கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ாி, ' ஆகிய எ த் க் 
க க்கும் '&'எ ம் அைடயாளத்திற்கும் தனியான சின்னத் 
திற்கு றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன 

ம் வழங்கா .  
 

இச்சின்னமான  அடர்நீலம், ெவள்ைள, க ப்  ஆகிய 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/18 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
 

(1) சின்னம் இல.: 182264; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஹல் ன்ன ெலாக்குேக 

ஷார தம்மிக்கா மம்பிற்றியவத்ைத, நிலெதனிய, 
ஹப் கல, கா , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ஹல் ன்ன ெலாக்குேக ஷார 
தம்மிக்கா மம்பிற்றியவத்ைத, நிலெதனிய, ஹப் கல, கா ; 
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரம்; வியாபார காைமத் வம்; வியாபார 
நி வாகம்; அ வலக ெசயற்பா கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  '&' எ ம் அைடயாளத் 
திற்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  அடர்நீலம், இளநீலம் ஆகிய நிறங் 

க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட .  
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 

182262 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 03 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/19 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 182444; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம்
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெறாக்லான்ட் ஸ்ாிலறீஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 160/24, கிாிமண்டல மாவத்ைத, 
ெகா ம் -05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: எம் என் எஸ் (அைசன்மன்ட்) 
(பிைறவட்) மிடட், 50/2 ேசர் ேஜம்ஸ் பீாிஸ் மாவத்ைத, 
ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், ேகாழி உற்பத்திகள்; 
இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; பதப்ப த்தப்பட்ட உலர்த்திய 
மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், பழங்கள்; ெஜ கள், ஜாம்கள், 
பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால் மற் ம் பாற்ெபா ட்களான பட்டர், 
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உண்ணக் கூ ய எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதிஉ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஈ,எஸ்,ாி, ' ஆகிய எ த் 
க்க க்கும் '1,9,2,4' ஆகிய இலக்கங்களிற்கும் 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  ஏப்பிறல் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/20 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.:182515; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஓஷன்பிக் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல.10 பி, 15 ஆம் ஒ ங்ைக, 
ெகா ம் -03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ஓஷன்பிக் (பிைறெவட்) மிடட், 
இல.10 பி, 15 ஆம் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 29; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், 
ேகாழியிைறச்சி; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஓஷன்' 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 23 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/21 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

 (1) சின்னம் இல.: 182782; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ்ஷப்டர்ஸ் (பிைறெவட்) 

மிடட், இல.02, டீல் இடம், ெகா ம் -03, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
ஸ்ஷப்டர்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 02, டீல் இடம், 
ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 23; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 23 டைவக க்கான ம் ாி ம்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
136878ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 03 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/22 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 182947; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):அர ய எக்ஸ்ேபாட்டர் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல.28, ஜம் கஸ் ல்ைல தி, 

ேகெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: தரங்கா  சில்வா (சட்டத்தரணி), 
இல.12, எபேநசர் இடம், ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், 
ேகாழி உற்பத்திகள்; இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; பதப்ப த் 
தப்பட்ட உலர்த்திய மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், பழங்கள்; 
ெஜ கள், ஜாம்கள், பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால் மற் ம் 
பாற்ெபா ட்களான பட்டர், உண்ணக் கூ ய எண்ெணய் 
கள், ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
82420 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  தங்கம், 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/23 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 183461; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):ெமாஹமட் காசிம் 
ெமாஹமட் ெநௗஷாட், இல. 15, பாடசாைல தி, கிாிங்க 
ெதனிய, மாவனல்ைல, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ெமாஹமட் காசிம் 
ெமாஹமட் ெநௗஷாட், இல. 15, பாடசாைல தி, கிாிங்க 
ெதனிய, மாவனல்ைல; (6) வகுப் :25; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 25 ஆைடகள், காலணிகள், தைல 
யணிகள்; (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 04 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/24 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.:183971; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): . ஆர். 
இன்டஸ்றீஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 361, கண்  தி, 
நிட்டம் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக் 
கான விலாசம்: . ஆர். இன்டஸ்றீஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 
இல. 361, கண்  தி, நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 25;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 25 ஆைடகள், தைல 
யணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
171176 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/25 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 184288; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்:- 302604537 10/05/2013 எச் ேக;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
உாிைமயாளர்): விளா மிர் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 50 
றபிள்ஸ் இடம், #35-01, சிங்கப் ர் லாண்ட் டவர், 
சிங்கப் ர்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: (பிைறெவட்) மிடட் ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 25; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 25 ஆைடகள், 
காலணிகள், தைலயணிகள்; ஏப்பிறன் ( ைடைவ); 
பந்தனாக்கள் (க த் ப்பட் கள்); குளியல் சாண் ல்கள்; 
குளியல் ெதாப்பிகள்; காசு இைடப்பட் கள் ( ைடைவ); 
கமிேசால்கள்; ெதாப்பிகள் (தைலயணிகள்); ணி 
யாலானைவ; விச்சக்கரவண்  ஆைடகள்; ஜிம்னாஸ் க் 
ஆைடகள்; கா  மப்கள் (தைலயணிகள்); மற் ம் ஏைனய 
சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
184235, 184252 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  திெசம்பர் மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/26 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 184362; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேசாக்கர் லங்கா 
அப்பரல் (பிைறெவட்) மிடட், 168 1/3, 2 ஆம் கு க்குத் 
ெத , ெகா ம் -11, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேசாக்கர் லங்கா அப்பரல் 

2397 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(பிைறெவட்) மிடட், 168 1/3, 2 ஆம் கு க்குத் ெத , 
ெகா ம் -11; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 25 உள்ளாைடகள், ாி-ேசட்கள், க த் ப் 
பட் கள், பாண் கள், ேமற்சட்ைகள், காற்சட்ைடகள் 
மற் ம் விைளயாட்  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  திெசம்பர் மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/27 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 184719; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ராஜபக் ஷ 
பத்திரணலாேக ஆாியரத்ன சமரக்ெகா  308, ஏ , சந்தகிாி 
மாவத்ைத, க வல தி, மாலேப, இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ராஜபக் ஷ பத்திரண 
லாேக ஆாியரத்ன சமரக்ெகா  308, ஏ , சந்தகிாி மாவத்ைத, 
க வல தி, மாலேப; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 25ாி-ேசட்கள், ேமற்சட்ைகள், காற் 
சட்ைடகள்; (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 09 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/28 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 184739; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெசனவிரத்ன 
தியான்ெசலாேக தி னி உத்பலா ேபாதிநாயக்க, 317/24ஏ, 

ேஹாகந்தற கிழக்கு, ேஹாகந்தற, இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ெசனவிரத்ன 

தியான்ெசலாேக தி னி உத்பலா ேபாதிநாயக்க, 

317/24ஏ, ேஹாகந்தற கிழக்கு, ேஹாகந்தற; (6) வகுப் : 25;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 25 ஆைடகள், 
காலணிகள், தைலயணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

11 - 964/29 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 185666; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கப்றியல் 
ஸ் ேயா, 550, ெசவன்த் அவனி , நி ேயார்க், 10018, 
ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக் 
கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 25 ஆைடகள், காலணிகள், தைலயணிகள்; 
ேமலங்கிகள், மைழ ேமலங்கிகள், நீளமான மைழ 
ேமலங்கிகள்; தைலைய ம் க த்ைத ம் ய ெதாப்பி 
க டன் கூ ய ேமலங்கிகள்; தைலைய ம் க த்ைத ம் 

ய கம்பளி ெதாப்பிக டன் கூ ய ேமலங்கிகள்; 
பகட்டான விைளயாட்டாைடகள்; பின்னல் கம்பளியாைட 
கள்; ெபண்க க்கான அைர ேமலங்கிகள்; விைளயாட்  

ரர்க க்கான ேமலங்கிகள்; காற் த்தைட ஜாக்ெகட்கள்; 
கம்பளி ேமலங்கிகள்; ேகாட்சூட்கள்; உள்ளாைடகள்; 
கப்டான்கள்; மாைலேநர ேமலங்கிகள்; அைரக் காற் 
கட்ைடகள், மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
60396 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 05 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/30 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 185667; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கப்றியல் 
ஸ் ேயா, 550,ெசவன்த் அவனி , நி ேயார்க், 10018, 
ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக் 
கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல.154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 25 ஆைடகள், காலணிகள், தைலயணிகள்; 
ேமலங்கிகள், மைழ ேமலங்கிகள், நீளமான மைழ 
ேமலங்கிகள்; தைலைய ம் க த்ைத ம் ய ெதாப்பி 
க டன் கூ ய ேமலங்கிகள்; தைலைய ம் க த்ைத ம் 

ய கம்பளி ெதாப்பிக டன் கூ ய ேமலங்கிகள்; 
பகட்டான விைளயாட்டாைடகள்; பின்னல் கம்பளியாைட 
கள்; ெபண்க க்கான அைர ேமலங்கிகள்; விைளயாட்  

ரர்க க்கான ேமலங்கிகள்; காற் த்தைட ஜாக்ெகட்கள்; 
கம்பளி ேமலங்கிகள்; ேகாட்சூட்கள்; உள்ளாைடகள்; 
கப்டான்கள்; மாைலேநர ேமலங்கிகள்; அைரக் காற் 
கட்ைடகள், மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
60396 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 05 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/31 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 190546 ; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 

(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): றிேயாபீல் ெரக்ஸ்ைடல் 
எஸ்.ஏ ஏவி. றிேயாபீல், 946 4770-405, ேபாசாடா  
சரமாேகாஸ், ேபார்த் க்கல்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், சட்டத் 
தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் காப் ாிைம மற் ம் 
வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம், 365, டாம் தி, 
ெகா ம் -12; (6) வகுப் :24; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 24 டைவ ம் டைவக்குாிய ெபா ட்க ம், 
ஆைடக க்குாிய ணிகள்; ப த்தி ணிகள்; பஞ்சு 

ணிகள்; ெபா யஸ்டர் ணிகள்; விஸ்ெகாஸ் ணிகள்; 
னன் ணிகள்; ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப் 

படாதைவ; கட் ல், ேமைச விாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

இச்சின்னமான  க ப் , பச்ைச, சாம்பல் ஆகிய நிறங் 
க 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 01 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/32 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 190548; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): றிேயாபீல் ெரக்ஸ்ைடல் 
எஸ்.ஏ ஏவி. றிேயாபீல், 946 4770-405, ேபாசாடா  
சரமாேகாஸ், ேபார்த் க்கல்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், 
சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் காப் ாிைம மற் ம் 
வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம், 365, டாம் தி, 
ெகா ம் -12; (6) வகுப் :24; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 24 டைவ ம் டைவக்குாிய ெபா ட்க ம், 
ஆைடக க்குாிய ணிகள்; ப த்தி ணிகள்; பஞ்சு 

ணிகள்; ெபா யஸ்டர் ணிகள்; விஸ்ெகாஸ் ணிகள்; 
னன் ணிகள்; ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப் 

படாதைவ; கட் ல்,ேமைச விாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
125046, 190546 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  கிளீன் எ ம் ெசால் க்கு 

தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  பச்ைச, சாம்பல் ஆகிய நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/33 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 190728; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): நிக்ெகான் ேகாப்பேரசன்  
12-1, யரகுச்ெசா 1-ேசாம், சிேயாடா-கு, ேடாக்ேயா, 
ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
வானர்ஸ் இன்டர்நஷனல் ெகன்சல்ட்டன்ட் (பிைறெவட்) 

மிடட், 14 ஆம் மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக 
ைமயம், எசிலன் ச க்கம், ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 24;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 24 டைவ ம் 

டைவக்குாிய ெபா ட்க ம், ஏைனய வகுப் களில் 
உள்ளடக்கப்படாதைவ; கட் ல்,ேமைச விாிப் கள்; ேதால் 
ஆைடகள்; ைவைனல் ேம டப்பட்ட ஆைடகள்; ஆைட 
க க்கான விைலப்பட் யல்; ணியாலான வாய்கள்; 

ணியாலான ைகக்குட்ைடகள்; மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
182352 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 
11 - 964/34 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

(1) சின்னம் இல.: 193885; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சண் ெராஸ்ட் 
(பிைறெவட்) மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜ. ஆர் ெகாேரரா, பணிப்பாளர், சட்ட மற் ம் 
ெசயலக ேசைவகள் (பிைறெவட்) மிடட், 1, ஸ்ெகல்ரன் 
இடம், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 பதப்ப த்தப்பட்ட, உைறநிைலப் 
ப த்தப்பட்ட, உலர்த்திய, சைமத்த பழங்கள், மரக்கறிகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஓகனிக்ஸ்' எ ம் ெசால் 
க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும், இலக்கத் 

திற்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  மஞ்சள், க ப் , பச்ைச ஆகிய நிறங் 

க 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 26 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/35 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 193887; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சண் ெராஸ்ட் 
(பிைறெவட்) மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக,  
ெகா ம் -10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜ. ஆர் ெகாேரரா, பணிப்பாளர், 
சட்ட மற் ம் ெசயலக ேசைவகள் (பிைறெவட்) மிடட், 1, 
ஸ்ெகல்ரன் இடம், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 பதப்ப த்தப்பட்ட, 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

உைறநிைலப் ப த்தப்பட்ட, உலர்த்திய, சைமத்த பழங்கள், 
மரக்கறிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
193885, 193886 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஓகனிக்ஸ்' எ ம் ெசால் 
க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும், இலக்கத்திற்கும் 

தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  ெசம்மஞ்சள், க ப் , பச்ைச 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 26 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/36 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 193888; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சண் ெராஸ்ட் 
(பிைறெவட்) மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜ. ஆர் ெகாேரரா, பணிப்பாளர், சட்ட மற் ம் 
ெசயலக ேசைவகள்(பிைறெவட்) மிடட், 1, ஸ்ெகல்ரன் 
இடம், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 பதப்ப த்தப்பட்ட, உைறநிைலப் 
ப த்தப்பட்ட, உலர்த்திய, சைமத்த பழங்கள், மரக்கறிகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
193887, 193885, 193888 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஓகனிக்ஸ்' எ ம் ெசால் 
க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும், இலக்கத்திற்கும் 

தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  ெவள்ைள, க ப் , பச்ைச 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  மாச்சு மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/37 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 193889; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சண் ெராஸ்ட் 
(பிைறெவட்) மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜ. ஆர் ெகாேரரா, பணிப்பாளர், சட்ட மற் ம் 
ெசயலக ேசைவகள்(பிைறெவட்) மிடட், 1, ஸ்ெகல்ரன் 
இடம், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 பதப்ப த்தப்பட்ட, உைறநிைலப் 
ப த்தப்பட்ட, உலர்த்திய, சைமத்த பழங்கள், மரக்கறிகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
193885, 193886, 193887, 193888 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஓகனிக்ஸ்' எ ம் ெசால் 
க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும், இலக்கத் 

திற்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  சிவப் , க ப் , பச்ைச 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  மாச்சு மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/38 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

(1) சின்னம் இல.: 193890; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சண் ெராஸ்ட் 
(பிைறெவட்) மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜ. ஆர் ெகாேரரா, பணிப்பாளர், சட்ட மற் ம் 
ெசயலக ேசைவகள்(பிைறெவட்) மிடட், 1, ஸ்ெகல்ரன் 
இடம், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 பதப்ப த்தப்பட்ட, உைறநிைலப் 
ப த்தப்பட்ட, உலர்த்திய, சைமத்த பழங்கள், மரக்கறிகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
193886, 193887, 193885, 193888, 193889 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஓகனிக்ஸ்' எ ம் ெசால் 

க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும், இலக்கத்திற்கும் 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  மஞ்சள், க ப் , பச்ைச 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  மாச்சு மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/39 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 194068; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சண் ெராஸ்ட் 
(பிைறெவட்) மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜ. ஆர் ெகாேரரா, பணிப்பாளர், சட்டம் மற் ம் 
ெசயலக ேசைவகள்(பிைறெவட்) மிடட், 1, ஸ்ெகல்ரன் 
இடம், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 பதப்ப த்தப்பட்ட, உைறநிைலப் ப த்தப்பட்ட, 

உலர்த்திய, சைமத்த பழங்கள், மரக்கறிகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
193885, 193886, 193887, 193888, 193889, 193890 ஆம் 
இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஓகனிக்ஸ்' எ ம் ெசால் 
க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும், இலக்கத்திற்கும் 

தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  மஞ்சள், க ப் , பச்ைச 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  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/40 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 194069; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சண் ெராஸ்ட் 
(பிைறெவட்) மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜ. ஆர் ெகாேரரா, பணிப்பாளர், சட்ட மற் ம் 
ெசயலக ேசைவகள்(பிைறெவட்) மிடட், 1, ஸ்ெகல்ரன் 
இடம், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 ஊ காய்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
193885, 193886, 193887, 193888, 193889, 193890, 
194068 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'நச்சுரல்ஸ், சு ட், பிக்கிள்' 
ஆகிய ெசாற்க க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும், 
இலக்கத்திற்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

இச்சின்னமான  மஞ்சள், சிவப் , க ப் , மஸ்ரட், 
பச்ைச 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  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/41 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 194070; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சண் ெராஸ்ட் 
(பிைறெவட்) மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜ. ஆர் ெகாேரரா, பணிப்பாளர், சட்ட மற் ம் 
ெசயலக ேசைவகள் (பிைறெவட்) மிடட், 1, ஸ்ெகல்ரன் 
இடம், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 ஊ காய்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
194069, 193885, 193886, 193887, 193888, 193889, 
190890, 194068, 194069 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'நச்சுரல்ஸ், ல், பிக்கிள்' 
ஆகிய ெசாற்க க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும், 
இலக்கத்திற்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  சாம்பல், க ப் , மஸ்ரட், பச்ைச 
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  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/42 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 194080; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சண் ெராஸ்ட் (பிைறெவட்) 

மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -10, இலங்ைக; 

(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜ. ஆர் 
ெகாேரரா, பணிப்பாளர், சட்ட மற் ம் ெசயலக ேசைவகள் 
(பிைறெவட்) மிடட், 1, ஸ்ெகல்ரன் இடம், ெகா ம் -05; 
(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 
ஊ காய்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
193885, 193886, 193887, 193888, 193889, 193890, 
194068, 194069, 194070 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'நச்சுரல்ஸ், சில்வர், ஸ்கின்' 
ஆகிய ெசாற்க க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும், 
இலக்கத்திற்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  கபிலம், க ப் , ெவள்ைள, பச்ைச 
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  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/43 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 194081; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சண் ெராஸ்ட் 
(பிைறெவட்) மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜ. ஆர் ெகாேரரா, பணிப்பாளர், சட்ட மற் ம் 
ெசயலக ேசைவகள் (பிைறெவட்) மிடட், 1, ஸ்ெகல்ரன் 
இடம், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 ஊ காய்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
193885, 193886, 193887, 193888,193889, 193890, 
194068, 194069, 194080 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'நச்சுரல்ஸ்' எ ம் ெசால் 
க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும், இலக்கத்திற் 

கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  மஞ்சள், சிவப் , க ப் , பச்ைச 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  மாச்சு மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/44 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 194082; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சண் ெராஸ்ட் 
(பிைறெவட்) மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜ. ஆர் ெகாேரரா, பணிப்பாளர், சட்ட மற் ம் 
ெசயலக ேசைவகள் (பிைறெவட்) மிடட், 1, ஸ்ெகல்ரன் 
இடம், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 ஊ காய்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
194069, 193885, 193886, 193887, 193888, 193889, 
193890, 194068, 194069, 194070, 194080, 194081 ஆம் 
இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'நச்சுரல்ஸ்' எ ம் ெசால் 
க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும், இலக்கத்திற்கும் 

தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  சிவப் , க ப் , பச்ைச 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  மாச்சு மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/45 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

(1) சின்னம் இல.: 194083; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சண் ெராஸ்ட் 
(பிைறெவட்) மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜ. ஆர் ெகாேரரா, பணிப்பாளர், சட்ட மற் ம் 
ெசயலக ேசைவகள் (பிைறெவட்) மிடட், 1, ஸ்ெகல்ரன் 
இடம், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 பதப்ப த்தப்பட்ட, உைறநிைலப் 
ப த்தப்பட்ட, உலர்த்திய, சைமத்த பழங்கள், மரக்கறிகள்;
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
193885, 193886, 193887, 193888, 193890, 193889, 
194069 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஓகனிக்ஸ்' எ ம் ெசால் 
க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும், இலக்கத் 

திற்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  மஞ்சள், க ப் , பச்ைச 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  மாச்சு மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/46 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 194084; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சண் ெராஸ்ட் 
(பிைறெவட்) மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜ. ஆர் ெகாேரரா, பணிப்பாளர், சட்ட மற் ம் 
ெசயலக ேசைவகள் (பிைறெவட்) மிடட், 1, ஸ்ெகல்ரன் 
இடம், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 பதப்ப த்தப்பட்ட, உைறநிைலப் 
ப த்தப்பட்ட, உலர்த்திய, சைமத்த பழங்கள், மரக்கறிகள்;
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
193885, 193886, 193887, 193888, 193889, 193890, 
194068, 194069, 194070, 194080, 194081, 194082, 
194083 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஓகனிக்ஸ்' எ ம் ெசால் 

க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும், இலக்கத்திற்கும் 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  மஞ்சள், க ப் , பச்ைச 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  மாச்சு மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/47 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 194085; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சண் ெராஸ்ட் 
(பிைறெவட்) மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜ. ஆர் ெகாேரரா, பணிப்பாளர், சட்ட மற் ம் 
ெசயலக ேசைவகள் (பிைறெவட்) மிடட், 1, ஸ்ெகல்ரன் 
இடம், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 பதப்ப த்தப்பட்ட, உைறநிைலப் 
ப த்தப்பட்ட, உலர்த்திய, சைமத்த பழங்கள், மரக்கறிகள்;
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
193885, 193886, 193887, 193888, 193889, 193890, 
194068, 194069, 194070, 194080, 194081, 194083, 
194084 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஓகனிக்ஸ்' எ ம் ெசால் 

க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும், இலக்கத்திற்கும் 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  மஞ்சள், சிவப் , க ப் , பச்ைச 
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  மாச்சு மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/48 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 194086; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சண் ெராஸ்ட் 
(பிைறெவட்) மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜ. ஆர் ெகாேரரா, பணிப்பாளர், சட்ட மற் ம் 
ெசயலக ேசைவகள் (பிைறெவட்) மிடட், 1, ஸ்ெகல்ரன் 
இடம், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 பதப்ப த்தப்பட்ட, உைறநிைலப் 
ப த்தப்பட்ட, உலர்த்திய, சைமத்த பழங்கள், மரக்கறிகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
194084, 193887, 193885, 193886, 193888, 193889, 
193890, 194068, 194069, 194070, 194080, 194081, 
194082, 194083, 194085 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஓகனிக்ஸ்' எ ம் ெசால் 

க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும், இலக்கத்திற்கும் 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  ெசம்மஞ்சள், க ப் , பச்ைச 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  மாச்சு மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

11 - 964/49 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 

2405 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.11.18  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.11.18 

இலங்ைக அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களத்தில் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற . 

(1) சின்னம் இல.: 194935; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): என்குேறா ட்ஸ் 
மிடட், 5 த் ேளார், ஹாபர் ெரான்ட் பில் ங், எச்சி 

இல.3, மைறன் ைறவ், ெளாக்-4, கிளிப்ரன், கராச்சி, 
பாக்கிஸ்தான்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேகசு அன்ட் நீலகண்டன், சட்டத்தரணி ம் 
ெபா  ெநாத்தாாிசும் காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன 
சட்டத்தரணி ம், எம் அன்ட் என் கட்டடம் (5 ஆம் மா ), 
இல. 02, டீல் பிேளஸ், ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 பால், பா ற்பத்திப் 
ெபா ட்கள்; பால் பதி கள்; பாற்கு பானங்கள் (பால் 
கூ தலாக ள்ள); எச்ாி பா ற்பத்திப் ெபா ட்கள்; திரவ 
பால்; ெவண்ைமயாக்கிகள்; திரவ ெவண்ைமயாக்கிகள்; 
ேதநீர் ெவண்ைமயாக்கிகள்; ள் ேதயிைல ெவண்ைம 
யாக்கிகள்; லசி; இனிப்  லசி; உப்  லசி; ேமலீ கள்; 

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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 
11 - 964/50 - 18.11.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1994. 
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