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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 23 ஆந் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம  பிரசுாிக்கப்படேவண் ய அறிவித்தல்கள் 2016, திெசம்பர் மாதம் 09 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 1996 - 2016 ෙදසැ බර් මස 02 වැ  කුරාදා  - 2016.12.02  
1996 ஆம் இலக்கம் - 2016 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம்  02 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 2484 ஆக்க உாிைமகள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் 2529 
வியாபார உாிைம அைடயாள அறிவித்தல்கள் - ெதாழிலக வ வ அைமப் கள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் - 
  நானாவித அறிவித்தல்கள்  - 

 

கவனிக்க.–  (i) இலங்ைக சர்வேதச ேநச்சர் லவிங் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம், 2016, ஒற்ேறாபர் மாதம் 21 ஆந் திகதிய 
இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி II இற்கு குைறநிரப்பியாக ெவளியிடப்ப கிற . 

 

  (ii) நாட் ல் சுற்றாடல் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம், 2016, நெவம்பர் மாதம் 04 ஆந் திகதிய இலங்ைகச் 
சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி II இற்கு குைறநிரப்பியாக ெவளியிடப்ப கிற . 

 

கவனிக்க.–  2016.11.25 ஆந் திகதிய இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி I: ெதாகுதி (II அ) மற் ம் பகுதி IV (அ) 
ஆகியன பிரசுாிக்கப்படவில்ைல. 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

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.: 106956; (2) ெபற்ற திகதி: 2002 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): குேளாபல் 
ேசஜிக்கல் றடக்ட்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 26ஏ, காசல் 

தி, ெகா ம் -04, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேசம்பர்ஸ் ெகலம்ேபா, இல.66, 
ேநாாிஸ் கனல் தி, ெகா ம் -10; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 காயங்க க்கு 
கட் ப்ேபா ம் ணிகள், பிளாஸ்த்திாிகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  சிவப் , மஞ்சள் ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2005 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 06 ஆந் திகதி 
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(1) சின்னம் இல.:119158; (2) ெபற்ற திகதி: 2004 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெத வனேக அேப வன், 
ெத வனேக சீெமான், எதிாிப் ேக நத்தாவதி 60/2, 
சுற் வட்டப் பாைத, தி லப்பிட் ய, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ெத  
வனேக அேப வன், ெத வனேக சீெமான், எதிாிப் ேக 
நத்தாவதி 60/2, சுற் வட்டப் பாைத, தி லப்பிட் ய;  
(6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 16 
மாதாந்த சஞ்சிைக; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2007 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆந் திகதி 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(1) சின்னம் இல.: 124995; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  சித்திைர மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெசன்ட்ரல் 
இன்டஸ்றியல் மிடட், இல. 312, நாவல தி, ராஜகிாிய, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: தரங்க  சில்வா (சட்டத்தரணி), இல. 12, எபேநசர் 
இடம், ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 11 அ க்குத் ெதாட் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள 'கிறீன், 
ெரக்' ஆகிய ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம் 
பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  பச்ைச, மஞ்சள் ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 23 ஆந் திகதி 
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(1) சின்னம் இல.: 131757; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; ந் ாிைம ேகாரப்பட்டால்: - ;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
உாிைமயாளர்): பீனிக்ஸ் ெவன்சர்ஸ் மிடட், 409, 3 ஆம் 
மா , கா  தி, ெகா ம் -03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: பீனிக்ஸ் ெவன்சர்ஸ் 

மிடட், 409, 3 ஆம் மா , கா  தி, ெகா ம் -03;  
(6) வகுப் : 11; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 11 
ஒளிேயற் தல், சூடாக்குதல், நீராவி பிறப்பித்தல், 
சைமத்தல், குளி ட்டல், உலர்த் தல், காற்ைற சீராக்குதல், 
நீர்வழங்கல் மற் ம் சுகாதார ேநாக்கங்க க்கான 
உபகரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள ‘ெவஞ்சர்ஸ், 

மிடட்' ஆகிய ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  நீலம், க ப் , சாம்பல் ஆகிய 
நிறத்திற்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
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(1) சின்னம் இல.: 135021; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கிசாமிற்சு 
பாமசூட் க்கல் ேகா. 408, ரஷிேரா டாய்கஞ்ேசா,ேராஷூ, 
சாகா, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் :5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல், விலங்கு ம த் வ மற் ம் 
சுகாதாரத் தயாாிப் கள், ம த் வ ேதைவக க்கான 
சுகாதாரத் தயாாிப் கள், ம த் வ ேதைவக க்கான இைச 
வாக்கப்பட்ட உண ப் பதார்த்தங்கள்; குழந்ைதக க்கான 
உண கள், பிளாஸ்திாிகள், காயங்க க்கு கட் ப் ேபா ம் 

ணிகள், பல்மிதப்பைதத் த க்கும் ெபா ட்கள், பல் 
ெம கு, க்கைள ெகால் ம் ெதாற்  நீக்கி தயாாிப் கள்; 
கைள ெகால் கள், பங்கசுநாசினிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் 20929, 77924, 88047, 87262, 95215, 
96822, 97626, 113642 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
131639, 134910 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  மஞ்சள், நீலம், பச்ைச, 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  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(1) சின்னம் இல.: 135686; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):ெறக்கிட் அன்ட் 
ேகால்மன் (ஓவர்சீஸ்) மிடட், டன்சன் ேலன், ஹல், எச்  
7 எஸ், ெபாிய பிாித்தானியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப
இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 ச்சிெகால் கள்; ச்சி எதிர் ெபா ட்கள்; 
பீைடெகால் கள்; அரக்னிடா ெகால் கள்; ைமற் க் 
ெகால் கள்; க்கைள ெகால் ம் தயாாிப் கள்; 
ஒவ்வாைம எதிர் தயாாிப் கள் மற் ம் விசிறல்கள்; ெதாற்  
நீக்கிகள்; ண் யிர்க்ெகால் கள்; பங்கசுக் ெகால் கள்; 
கைளெகால் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 19 ஆந் திகதி 
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(1) சின்னம் இல.: 139482; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அக்பர் பிறதர்ஸ் மிடட், 
இல.334, ாி.பி ஜயாமாவத்ைத, ெகா ம் -10, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: அக்பர் 
பிறதர்ஸ் மிடட், இல. 334, ாி.பி ஜயாமாவத்ைத, 
ெகா ம் -10; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 ேகாப்பி, ேதயிைல, க வா, கராம் , ஏலம், 
மிளகு, ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, மரவள்ளி, சவ்வாிசி, 
ேகாப்பிப் பதிலீ கள், மா மற் ம் தானியத் தயாாிப் கள், 
பாண், விசுக்ேகாத் , ேபஸ்ட்ாி, இனிப் , ஐஸ், ேதன், பாகு, 
ெநாதி, அப்பச்ேசாடா, உப் , க கு, வினிகர், ேசாஸ், 
வாசைனத் திரவியங்கள்; ஐஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 

81145, 84580 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/7 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல: 142050; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ்டப்பட் மில்லர் 
அயர்லன்ட் மிடட் குேளாெசேரன், ஷால் தி, 
டன்காவன் கன்ட்றி, ேவாட்டர்ேபாட், ஐஸ்லாந் ;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஸ்பிகா 
ஷிேராமி ப சிங்க, 13 ஆம் மா , ேமற்கு ேகா ரம், 
உலக வர்த்தக ைமயம், எசிலன் ச க்கம், ெகா ம் -01;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 
ம த் வ வாய் சுகாதார தயாாிப் கள் அைவயாவன வாய் 
க ம் திரவங்கள், பற்சுகாதராத்திற்கான ம த் வ சுயிங் 
கம்கள் மற் ம் ெலாசஞ்சர்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/8 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 142634; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):ெமாஹம்ட் 
ஹா ண் இம்ரான், இல. 713, அ த் மாவத்ைத தி, 
ெகா ம் -15, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: வ ணி காாியகரவண (சட்டத் 
தரணி), இல.251/42 சீ, கி ல தி, ெகா ம் -05;  
(6) வகுப் : 11; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 11 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

ேசாற்ற ப் கள், வா  அ ப் கள்; மண்ெணண்ைண 
அ ப் கள்; திாி அ ப் கள்; வாட் கள்; மின் சைமயல் 
சாதனங்கள், சு நீர் ேபாத்தல்கள்; மின் குவைள ேகத்தல்கள்; 
மின்சுழ கள்; மின் ேகத்தல்கள்; சைமயல், உலர்த் தல், 
குளி ட்டல், வா சீராக்கல் உபகரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
142535 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'சி, டபிள் , ஐ' ஆகிய 

எ த் க்க க்கும் 'கிச்சின், குயின்' ஆகிய ெசாற்க க்கும் 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  நீலம், மஞ்சள், பச்ைச, நாவல், 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  ஓகத்  மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/9 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 144208; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெரஷ்கீல் மீ யா கு ப், 35, 
ெவஸ்ட் 35த் ஸ்ட்றீட், நி ேயார்க், 1000 1, ஐக்கிய 
அெமாிக்கா, .எஸ்.ஏ; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேகசு அன்ட் நீலகண்டன், எம் 
அன்ட் என் கட்டடம்(5 ஆம் மா ), இல:02, டீல் பிேளஸ், 
ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 16 ெவளியீ கள், விகட த்தகங்கள், கடதாசி, 
த த்த அட்ைட மற் ம் இவற்றினாலான ெபா ட்கள், 
ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடக்கப்படாதைவ, அச்சிடப் 
பட்ட ெபா ட்கள், த்தகம் கட் ம் ெபா ட்கள், ைகப் 
படங்கள், எ க விகள், எ க விகள் அல்ல  ட் ப் 
பாவைனப் ெபா ட்க க்கான ஒட் ப் ெபா ட்கள்; மற் ம் 
ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற் 

ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 

 

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

 

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

12 - 186/10 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 145394; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்:- 1150087 - 21/12/2007 பி எக்ஸ்; (4) விண்ணப்ப 
தாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): 
ெகானின் க்ஜி பி ப்ஸ் எலக்ட்ேரானிக் ஸ் என்.வி 
குேரானி ண்ட்ஸ்ேபக் 1, எய்னட்கூவன், ெநதர்லான்ட் 
அன் லஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல. 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 11 ஒளிேயற் தல், சூடாக்குதல், நீராவி 
பிறப்பித்தல், சைமத்தல், குளி ட்டல், உலர்த் தல், காற்ைற 
சீராக்குதல், நீர்வழங்கல் மற் ம் சுகாதார ேநாக்கங்க க் 
கான உபகரணங்கள், க விகள், ெபா த் தல்கள்; மின் 
லாந்தர்கள்; ஈரப்பதன் மற் ம் ஈரப்பதைன இழக்கச் 
ெசய் ம் க விகள், ெபா த் தல்கள் மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 

140797, 141128 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம். 

 

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

 

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

12 - 186/11 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 145808; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கஹகலேக தர்மா 
சிறீ ரசிங்க, மல்வத்ைத, ெகாடகெவல, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
கஹகலேக தர்மா சிறீ ரசிங்க, மல்வத்ைத, ெகாடகெவல; 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
இ யப்பம் மா, ல்ஸ், ேகாப்பி, ேதயிைல, அப்பக் 
கலைவ, குரக்கன் மா; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

 
 
இச்சின்னமான  க ப் , சிவப் , நீலம், மஞ்சள் 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  ைல மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/12 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
 

(1) சின்னம் இல.: 147083; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெசாசய்ட் ெடஸ் 
ற ய்ட்ஸ் ெநஸ்ேல எ. ஏ, ேவேவ, சுவிற்சர்லாந் ;  

(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த. ெப. இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம த் வ ேதைவ 
க க்கான இைசவாக்கப்பட்ட உண ப் பதார்த்தங்கள்; 
குழந்ைதகள் மற் ம் ேநாயாளிக க்குாிய ம த் வ 
ேதைவக க்காக இைசவாக்கப்பட்ட பால், உண ப் 
பதார்த்தங்கள்; கர்ப்பிணித் தாய்மார்க க்கும் நலன் ேபணப் 
ப ம் தாய்மா க்கு ாிய ம த் வ ேதைவக க்கான 
இைசவாக்கப்பட்ட உண ப் பதார்த்தங்கள்; ம த் வ 
ேதைவக க்கான இைசவாக்கப்பட்ட கனி ப் கள் மற் ம் 
ேபாஷைனக் குைறநிரப்பிகள்; விற்றமின் தயாாிப் கள், 
கனி ப் கள் உண  தயாாிப் கள்; ம த் வ இனிப் கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பிளஸ்' 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  ேம மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

12 - 186/13 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

(1) சின்னம் இல.: 153035; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

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

த்தகங்கள், ெசய்தித் தாள்கள், ப வகால ெவளியீ கள், 
சஞ்சிைககள், கடதாசி மற் ம் கடதாசியினாலான 
ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எம்' எ ம் எ த் க்கும் 

‘மீ யா’ 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 13 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/14 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 154619; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஹூைசபா 
ெமாஹமட்ட  7, 34 ஆம் ஒ ங்ைக, ‘ஏ’, இராணி 

தியி டாக, ெகா ம் -03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஹூைசபா ெமாஹமட்ட  
7, 34 ஆம் ஒ ங்ைக, ‘ஏ’, இராணி தியி டாக, ெகா ம் -03; 
(6) வகுப் : 16 (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 16 
கடதாசி, த த்த அட்ைட, எ க விகள், அப்பியாசப் 

த்தகங்கள்; த்தகம் கட் ம் ெபா ட்கள், அ வலக 
ேதைவப்பாக ள் (தளபாடங்கள் தவிர); (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
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இச்சின்னமான  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  சனவாி மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 

12 - 186/15 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 155417; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  சித்திைர மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):சிேலான் ேகால்ட் 
ஸ்ேடார்ஸ் பிஎல்சி, இல.117, ேசர் சிற்றம்பலம் ஏ கா னர் 
மாவத்ைத, ெகா ம் -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: சிஎஸ் ெபேரரா ஏ-ஏ-எல் 
(சட்டத்திைணக்களம்), 130, கிளனி தி, ெகா ம் -02;  
(6) வகுப் : 32; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 32 
பியர்கள், கனிப் ெபா ட்கள் மற் ம் வா ப் பானங்கள், 
அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத பானங்கள், பழச் சாரங்க ம், 
பழச் சா க ம்; பாணிக ம், கு பானங்கைளத் தாயாிப் 
பதற்கான ேவ  தயாாிப் க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
152059, 152062, 152065, 152069, 152060, 152063, 
152066, 152067, 152057, 152061, 152064, 152068 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  ெபப் வாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

12 - 186/16 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 156814; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):ஹாீஸ் சிேலான் (பிைறெவட்) 

மிடட், பிஎல் ஜி, பா க்க தி, வட்டரக்க, மீெகாட, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ஹாீஸ் சிேலான் (பிைறெவட்) மிடட், பிஎல் ஜி, 

பா க்க தி, வட்டரக்க, மீெகாட; (6) வகுப் : 16;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 16 தீந்ைத ாிை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  ெபப் வாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

12 - 186/17 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 157400; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஆவணி மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):எல் ஓ எல் சி 
ேமாட்ேடார்ஸ் மிடட், 100/1, சிறீ ஜயவர்த்தன ர 
மாவத்ைத, ராஜகிாிய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: எல் ஓ எல் சி ேமாட்ேடார்ஸ் 

மிடட், 100/1, சிறீ ஜயவர்த்தன ர மாவத்ைத, ராஜகிாிய; 
(6) வகுப் : 12; ( 7 )  ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 12 
வாகனங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  க ப்  நிறத்திற்கு மட் ப்ப த்தப் 
பட்ட . 

 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/18 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 157557; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): மக் ட்ஸ் ஐாி (பிைறெவட்) 

மிடட், 10, ஞானார்த்த பிரதீப மாவத்ைத, ெகா ம் -08, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: மக் ட்ஸ் ஐாி (பிைறெவட்) மிடட், 10, 
ஞானார்த்த பிரதீப மாவத்ைத, ெகா ம் -08; (6) வகுப் : 42; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 42 விஞ்ஞான மற் ம் 
ெதாழில் ட்ப ேசைவகள் அவற் டன் ெதாடர் ைடய 
ஆய்  மற் ம் வ வைமப் கள்; ைகத்ெதாழில் பகுப்பாய்  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

மற் ம் ஆய்  ேசைவகள்; கணினி வன் ெபா ள் மற் ம் 
ெமன்ெபா ள் வ வைமப் ம் அபிவி த்தி ம்; சட்ட 
ேசைவகள்; தகவல் ெதாழில் ட்பத் டன் ெதாடர் ைடய 
ஆேலாசைன மற் ம் தகவல் ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்; 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
142414, 156286 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பன்ராசி' எ ம் 
ெசால் 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/19 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 157869; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிேனாகா 
(பிைறெவட்) மிடட், இல.222, சீ ைவ தி, கட் ெகாட, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: சிேனாகா (பிைறெவட்) மிடட், இல. 222, 
சீ ைவ தி, கட் ெகாட; (6) வகுப் : 12; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 12 வாகனங்கள், விவசாய உழவியந் 
திரங்கள், இயந்திரங்கள் மற் ம் இவற்றின் பாகங்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  நீலம், நாவல், சிவப்  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  மாசி மாச்சு 14 ஆந் திகதி 
 

12 - 186/20 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

(1) சின்னம் இல.: 157920; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஈ-சன ங் பிஎல்சி 
சண் சிற்றி டவர்ஸ், ெமசைனன் தளம், 18, னித  
அந்ேதானி மாவத்ைத, ெகா ம் -03, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்:  
ஈ-சன ங் பிஎல்சி, சண் சிற்றி டவர்ஸ், ெமசைனன் தளம், 
18, னித அந்ேதாணி மாவத்ைத, ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 42; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 42 கணினி 
ெமன்ெபா ள் அ ப்பைடக் குறியீ , கு வட் -ெறாம்; 

வி -ெறாம், பாவைனயாளர் ைகேய , உற்பத்தி 
இலக்கிய ெமன்ெபா ள் வியாபாரம்; வ வைமப்  
ஆவணங்கள், ன்ெமாழி  தர  மாதிாிகள், இைணய 
பக்கம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஈ' எ ம் எ த் க்கும் 
‘ெம லாப்’ எ ம் ெசால் க்கும் தனியான சின்னத்திற்கு 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  க ப் , சிவப்  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  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/21 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 157921; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஈ-சன ங் பிஎல்சி 
சண் சிற்றி டவர்ஸ், ெமசைனன் தளம், 18, னித 
அந்ேதாணி மாவத்ைத, ெகா ம் -03, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்:  
ஈ-சன ங் பிஎல்சி, சண் சிற்றி டவர்ஸ், ெமசைனன் தளம், 
18, னித அந்ேதாணி மாவத்ைத, ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 
42; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 42 கணினி 
ெமன்ெபா ள் அ ப்பைடக் குறியீ , கு வட் -ெறாம்; 

வி -ெறாம், பாவைனயாளர் ைகேய , உற்பத்தி 
இலக்கிய ெமன்ெபா ள் வியாபாரம்; வ வைமப்  
ஆவணங்கள், ன்ெமாழி த் தர  மாதிாிகள்,  
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இைணய பக்கம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஈ' எ ம் எ த் க்கும் 
‘கிளினிக்’ எ ம் ெசால் க்கும் தனியான சின்னத்திற்கு 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா .  

 

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

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
157920ஆம் 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 26 ஆந் திகதி 
 

12 - 186/22 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 160045; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அபிேஷக் சிற்றம் 
பலம் 26 ஏ, ஜயா தி, பம்பலப்பிட் ய, ெகா ம் -04, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: அபிேஷக் சிற்றம்பலம் 26 ஏ, ஜயா தி, பம்பலப் 
பிட் ய, ெகா ம் -04; (6) வகுப் : 39; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 39 ேஹாட்டல் ற்பதி , பயண 
ஏற்பா கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ‘ைபன்ட், ைம, ெபயார், 
ெகாம்' ஆகிய ெசாற்க க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற் 
க க்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

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

 

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

 

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

12 - 186/23 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

(1) சின்னம் இல.: 161329; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சி ஹா ெஹாக் கீ ெற ங் 
(எஸ்) (பிைறெவட்) மிடட், 463, தாகூர் இன்டஸ்றில் 
அவனி ,ெர  பில் ங், சிங்கப் ர் 787832, சிங்கப் ர்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
(பிைறெவட்) மிடட் ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 அைனத்  
வாசைனத்திரவியங்கள்; பாதாம் இனிப் ; பாதாம் பைச; 
ெசயற்ைகக் ேகாப்பி; அப்பச் ேசாடா (சைமயல் ேதைவக க் 
கான இ  காபேனற்  ேசாடா); சுைவ ட் கள், அத்தி 
யாவசிய எண்ைணக க்கானைவ தவிர, கு பானங்க க் 
குாியைவ; பாண் ள்; தானியங்கைள அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட சிற் ண் கள்; சுயிங்கம் மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/24 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 161705; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):ெமாஹமட் அமீன் ெமாஹமட் 
றிஸ்வான், இல. 03, விஜய மாவத்ைத, ேவரவத்த, பாணந் 

ைற, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ெமாஹமட் அமீன் ெமாஹமட் றிஸ்வான், 
இல.03, விஜய மாவத்ைத, ேவரவத்த, பாணந் ைற;  
(6) வகுப் : 11; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 11 நீர் 
விநிேயாகம் மற் ம் சுகாதார ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
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ப் ர  ெசய்தல்; வாகனங்கள் ப்பி க்காம ப்பதற் 
கான ைறைமகள்; வாகனங்கைள ப பார்த்தல்; 
வாகனங்கைள பளபளப்பாக்கல்; ேமாட்டார் வாகனங் 
கைளக் க தல்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 19 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/27 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 161761; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கிேரட் ேவால் ேமாட்டார் 
கம்பனி மிடட், 2266, ேசாயங் ச த் ஸ்ட்றீட்,ேபா ங், 
ஹீெபய் 071000, மக்கள் சீனக்கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: வானர்ஸ் இன்டர்நஷனல் 
ெகன்சல்ட்டன்ட் (பிைறெவட்) மிடட், 14 ஆம் மா , 
ேமற்குக் ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எசிலன் ச க்கம், 
ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 37; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 37 ேமாட்டார் வாகனங்கைள ப பார்த்தல் 
மற் ம் பராமாித்தல்; வாகன சீராக்கல் நிைலயம்(எாி 
ெபா ள் மீள் நிரப்பல் மற் ம் பராமாித்தல்); டயர்கைள 
மீள் ப்பித்தல்; வாகனங்க க்கு மசகிடல் (கீறீசிடல்); 
வாகனங்கைள ப் ர  ெசய்தல்; வாகனங்கள் ப் 
பி க்காம ப்பதற்கான ைறைமகள்; வாகனங்கைள 
ப பார்த்தல்; வாகனங்கைள பளபளப்பாக்கல்; ேமாட்டார் 
வாகனங்கைளக் க தல்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 186/28 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ‘ேவாட்டர்' எ ம் ெசால் 
க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும் தனியான 

சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/25 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 161706; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):ெமாஹமட் அமீன் ெமாஹமட் 
றிஸ்வான், இல. 03, விஜய மாவத்ைத, ேவரவத்த, பாணந் 

ைற, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ெமாஹமட் அமீன் ெமாஹமட் றிஸ்வான், இல.03, 
விஜய மாவத்ைத, ேவரவத்த, பாணந் ைற; (6) வகுப் : 11; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 11 நீர் விநிேயாகம் 
மற் ம் சுகாதார ெபா ட்கள்; (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  ஓகத்  மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 

12 - 186/26 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 161759; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கிேரட் ேவால் ேமாட்டார் 
கம்பனி மிடட், 2266, ேசாயங் ச த் ஸ்ட்றீட்,ேபா ங், 
ஹீெபய் 071000, மக்கள் சீனக்கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: வானர்ஸ் இன்டர்நஷனல் 
ெகன்சல்ட்டன்ட் (பிைறெவட்) மிடட், 14 ஆம் மா , 
ேமற்குக் ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எசிலன் ச க்கம், 
ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 37; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 37 ேமாட்டார் வாகனங்கைளப் ப பார்த்தல் 
மற் ம் பராமாித்தல்; வாகன சீராக்கல் நிைலயம் (மீள் எாி 
ெபா ள் நிரப்பல்); டயர்கைள மீள் ப்பித்தல்; 
வாகனங்க க்கு மசகிடல் (கீறீசிடல்); வாகனங்கைள 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(1) சின்னம் இல.:162915; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ைமத்ாீ ேதமிய குமார 
ரத்நாயக்க, இல. 69, டன் ேர தி, அரம்ேபகம, பி மத் 
தலாவ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ைமத்ாீ ேதமிய குமார ரத்நாயக்க, இல. 69, 
டன் ேர தி, அரம்ேபகம, பி மத்தலாவ; (6) வகுப் : 30; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 இனிப்  வைககள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எச்,பி' ஆகிய எ த் க் 
க க்கும் ‘ஜகாி, ெடாபி, வித், கஜூ, நட்ஸ், ேறட், மார்க் 
ஆகிய ெசாற்க க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும் 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 186/29 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 163269; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அஜிெயா பாமசூட் கல்ஸ் 

மிடட், ஏ-38, நண் ஜ்ெயாட் இன்டஸ்றியல் எஸ்ேடட், 
குர்லா-ஏ-அந்ேதாி தி, ேசப்ட் ல், ம்ைப-400 072, 
இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
(பிைறெவட்) மிடட் ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல் தயாாிப் 

கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 186/30 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

(1) சின்னம் இல.: 163949; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): காகில்ஸ் குவா ட்  
ெடய்ாீஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 40, ேயார்க் தி, 
ெகா ம் -01, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: காகில்ஸ் குவா ட்  ெடய்ாீஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல.40, ேயார்க் தி, ெகா ம் -01; 
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ேகாப்பி, ேதயிைல, ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, மரவள்ளி, 
சவ்வாிசி, ேகாப்பி பதிலீ கள், மா மற் ம் தானியத் 
தயாாிப் கள், பாண், ேபஸ்ட்ாி, இனிப் , ஐஸ்; ேதன், பாகு, 
ெநாதி, அப்பச்ேசாடா, உப் , க கு, மிளகு, வினிகர், 
ேசாஸ், வாசைனத் திரவியங்கள்; ஐஸ்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  நீலம், சிவப் , ெவள்ைள, மஞ்சள், 
சாம்பல், ெசம்மஞ்சள் ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப் 
பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/31 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 164080; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): லீனா ம பக்சாிங் 
(பிைறெவட்) மிடட், 334, ாி.பி. ஜயா மாவத்ைத, 
ெகா ம் -10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: லீனா ம பக்சாிங் (பிைறெவட்) 

மிடட், 334, ாி.பி.ஜயா மாவத்ைத, ெகா ம் -10;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 
ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள்; ம த் வ ேதைவக க்கான 
சுகாதாரத் தயாாிப் கள், ம த் வ ேதைவக க்கான 
இைசவாக்கப்பட்ட உண ப் பதார்த்தங்கள்; குழந்ைத 
க க்கான உண கள், பிளாஸ்திாிகள், காயங்க க்கு 
கட் ப்ேபா ம் ணிகள், பல்மிதப்பைதத் த க்கும் 
ெபா ட்கள், பல் ெம கு, ெதாற்  நீக்கி தயாாிப் கள், 

C 4 - B 81120 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

மாத்திைரகள் மற் ம் கூட் க்குளிைசகள்; (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  ைல மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/32 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 164498; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பேயாபாமா, 50 றி  
காெனாட், 92284, சுெரஸ்னஸ், சீெடக்ஸ், பிரான்ஸ்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
நீலகந்தன் என்ட் நீலகந்தன் சட்டத்தரணி மற் ம் பிரசித்த 
ெநாத்தாாிசு, எம் என்ட் என் கட் டம் (5 ஆவ  மா ),  
இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல், 
விலங்கு ம த் வ மற் ம் சுகாதாரத் தயாாிப் கள், 
ம த் வத் ேதைவக க்கான இைசவாக்கப்பட்ட உண ப் 
பதார்த்தங்கள்; குழந்ைதக க்கான உண கள், பிளாஸ் 
திாிகள், காயங்க க்கு கட் ப்ேபா ம் ணிகள், பல் 
மிதப்பைதத் த க்கும் ெபா ட்கள், பல் ெம கு, க்கைள 
ெகால் ம் ெதாற்  நீக்கித் தயாாிப் கள்; கைளநாசினிகள், 
பங்கசு ெகால் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/33 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 165162; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேஷஷாந்ாி சின்கா 
சுப்ரமணியன் 18/185, எம்.ஈ. . டாபேர மாவத்ைத, 
ெகா ம் -05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேஷஷாந்ாி சின்கா சுப்ரமணியன் 
18/185, எம்.ஈ. . டாபேர மாவத்ைத, ெகா ம் -05;  

(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
ேகக், சிற் ண் கள், இனிப் கள் மற் ம் ேபஸ்ட்றி, 
குக்கீஸ், பிறவ்ணிஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “0,7,3,1,9,6” ஆகிய இலக் 

கங்களிற்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும் தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/34 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 165264; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஏகன் 
ெகமிக்கல்ஸ் ம பக்சர்ஸ் மிடட், இன்டஸ்றியல் ேசான், 
அஷ்ெடாட் 77102, பி.ஓ.ெபாக்ஸ் 262, இஸ்ேரல்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் 
வில்சன் பாட்னர்ஸ், 365, டாம் தி, ெகா ம் -12;  
(6) வகுப் : 5 ; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கைள 
நாசினிகள், ச்சி நாசினிகள், பீைட நாசினிகள், பங்கசுக் 
ெகால் 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  ைல மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

12 - 186/35 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 165660; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ெசத்ெதம்பர் ஆண்  20 மாதம் ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):ேவலண்ட் இன்டர் 
நஷனல் (பாபேடாஸ்) எஸ்ஆர்எல் ெவல்சஸ், கிறிஸ்ட் 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

ேசர்க், பாபேடாஸ், ெவஸ்ட் இண்டீஸ் பிபி 17154, 
பாபேடாஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், 365, டாம் தி, 
ெகா ம் -12; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல், ம த் வத் தயாாிப் கள். அைவ 
யாவன, ச்சி க , ெகாட் தல், விஷக்க , எாிச்சல் எதிர் 
தயாாிப் கள், வ நிவாரணி ம ந் கள், அாிப்  எதிர் 
விசிறல் தயாாிப் கள், நீர்மங்கள், களிம் கள், ேதால்க க் 
கான தயாாிப் 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  ைல மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/36 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 167223; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர்  மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எச்.மாேவா ேஜ. . 
சில்வா, 70/5, அலன் அவனி , ெதஹிவைள, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
எச்.மாேவா ேஜ. .சில்வா, 70/5, அலன் அவனி , 
ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 ைசனீஸ் ேறால், கட்லட், உ ைளக்கிழங்கு 
குறக்கட், சேமாசா, மீன் பிங்கர்ஸ், ேகாழியிைறச்சி 
ட்றம்ஸ் க்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேகால்டன், கிறிஸ்பி’' 

ஆகிய ெசாற்க க்கும் ஏைனய விவரணச் ெசாற்க க்கும் 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 

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

 

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

12 - 186/37 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 169720; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 

பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):டீகிாி நிஷாந்த ெமன் ஸ், 
இல. 71, கிரலகஹவல, அம்பலாங்ெகாட, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: டீகிாி 
நிஷாந்த ெமன் ஸ், இல.71, கிரலகஹவல, அம்பலாங் 
ெகாட; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
30 ேகாப்பி, ேதயிைல, ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, ேதன், பாகு, 
இனிப் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  சிவப் , பச்ைச, மஞ்சள் 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 20 ஆந் திகதி 
 

12 - 186/38 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 170645; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ந ந்த சுப்பர் 
ெசன்டர் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 10, பைழய மாத்தைற 

தி, கா , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக் 
கான விலாசம்: ந ந்த சுப்பர் ெசன்டர் (பிைறெவட்) 

மிடட், இல.10, பைழய மாத்தைற தி, கா ; (6)வகுப் : 
11; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 11 ஒளிேயற் தல், 
சூடாக்குதல், நீராவி பிறப்பித்தல், சைமத்தல், குளி ட்டல், 
உலர்த் தல், காற்ைறச் சீராக்குதல், நீர்வழங்கல் மற் ம் 
சுகாதார ேநாக்கங்க க்கான உபகரணங்கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 13 ஆந் திகதி 
 

12 - 186/39 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(1) சின்னம் இல.: 171842; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):ேக. .எஸ்.ஏ. குணேசகர, 
324/1பி, எக்க த்  மாவத்ைத, பத்தர ல்ைல, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
ேக. .எஸ்.ஏ. குணேசகர, 324/1பி, எக்க த்  மாவத்ைத, 
பத்தர ல்ைல; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/40 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 171843; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):ேக. .எஸ்.ஏ. குணேசகர, 
324/1பி, எக்க த்  மாவத்ைத, பத்தர ல்ைல, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
ேக. .எஸ்.ஏ. குணேசகர, 324/1பி, எக்க த்  மாவத்ைத, 
பத்தர ல்ைல; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
171842 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'டீ' எ ம் ெசால் க்கு 

தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

12 - 186/41 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 171844; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):ேக. .எஸ்.ஏ. குணேசகர, 
324/1பி, எக்க த்  மாவத்ைத, பத்தர ல்ைல, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
ேக. .எஸ்.ஏ. குணேசகர, 324/1பி, எக்க த்  மாவத்ைத, 
பத்தர ல்ைல; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 30 ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
171842, 171843 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'டீ' எ ம் ெசால் க்கு 

(சிங்களத்தில்) தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்தி 
ேயகப் 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 04 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/42 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல: 171950; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த கப்பிட்டல் மகாராஜா 
ஓகைனேசஷன் மிடட் இல. 146, ேடவ்சன் தி, 
ெகா ம் -02, இலங்ைக (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: த கப்பிட்டல் மகாராஜா 
ஓகைனேசஷன் மிடட் இல. 146, ேடவ்சன் தி, 
ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

ேசைவகள்: 11 ஒளிேயற் தல், சூடாக்குதல், நீராவி பிறப் 
பித்தல், சைமத்தல், குளி ட்டல், உலர்த் தல், காற்ைற 
சீராக்குதல், நீர்வழங்கல் மற் ம் சுகாதார ேநாக்கங்க க் 
கான உபகரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெஹாட், ேவாட்டர், 
ைபப்ஸ்' ஆகிய ெசாற்க க்கும் ‘ ேளா’ எ ம் பிற்ேசர்க்ைக 
ெசால் க்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/43 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 173669; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமாஹமட் அன்வர் சாகி 
உத்தீன் அன்வர , 76/2, பிளவர் தி, ெகா ம் -07, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ெமாஹமட் அன்வர் சாகி உத்தீன் அன்வர , 
76/2, பிளவர் தி, ெகா ம் -07; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 ேகாப்பி, ேதயிைல, 
ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, மரவள்ளி, சவ்வாிசி, ெசயற்ைக 
ேகாப்பி, மா மற் ம் தானிய தயாாிப் கள், பாண், விசுக் 
ேகாத் , ேகக், ேபஸ்ட்ாி, இனிப் , ஐஸ்; ேதன்,பாகு,ெநாதி, 
அப்பச்ேசாடா, உப் , க கு, மிளகு, வினிகர், ேசாஸ், 
வாசைனத் திரவியங்கள்; ஐஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
  
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் 101302, 93614, 104915 ஆம் இலக்க 

வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
151248, 160198, 104914, 143998, 147625, 147670, 
149445, 147967, 155313, 158260, 132495, 127186, 
149167, 149169, 158259 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ‘டீ’ எ ம் ெசால் க்கும் 
ேதயிைல, ேதனீர்க் ேகத்தல் அைடயாளத்திற்கும் ஏைனய 
விவரணச் ெசாற்க க்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  சிவப் , மஞ்சள், நீலம், பச்ைச, நாவல் 
ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 

12 - 186/44 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 175450; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெடய்ன்  
மிடட், இல 72 சி, கண்டவல தி, றத்மலாைன, 

ெகா ம் , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக் 
கான விலாசம்: ெடய்ன்  மிடட், இல 72 சி, கண்டவல 

தி, றத்மலாைன, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 30 ெடாபிகள், இனிப் கள், ெசாக் 
கலட், ெஜ , ேதயிைல, விசுக்ேகாத் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 111449, 119263, 114922, 84660, 114932, 
89471, 89472, 91119, 119264 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
111449, 119263, 114922, 84660, 114932, 89471, 89472, 
91119, 119264 and with mark nos 111487, 129211, 
129212, 129213, 134874, 142928, 143003, 110423, 
134876, 111452, 136486, 136487, 138277, 123608, 
123609, 123610, 91121, 132721, 114915, 147981, 
114930, 132715, 132727, 123606, 132723, 136024, 
144200, 114917, 123607, 132717, 132726, 133488, 
133496, 133497, 107537, 132725, 133487, 133492, 
134872, 134879, 135037, 147978, 147979, 149987, 
149987, 134878, 114925, 132716, 132722, 133500, 
134873, 134875, 142930, 142931, 142933, 144195, 
144198, 133486, 133495, 134827, 134880, 149986, 
146128, 90258, 91118, 129210, 142938, 146127, 154963, 
175449 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

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

 

இச்சின்னமான , சிவப் , அடர் நீலம், க ப் , 
ெ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 06 ஆந் திகதி 
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(1) சின்னம் இல.: 175595; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 07ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த்  தந்திாிேக 
ெடனில் அஜந்தா, 253/ஏ, றஜமல்வத்ைத தி, மிாிஹான, 

றக்ேகாட்ைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: த்  தந்திாிேக ெடனில் அஜந்தா, 
253/ஏ, றஜமல்வத்ைத தி, மிாிஹான, றக்ேகாட்ைட;  
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 
வாசைனத்திரவியங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
150120, 154998, 174553 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'சண், ெபஸ்ட், கறி' ஆகிய 
ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 20 ஆந் திகதி 
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(1) சின்னம் இல.: 177235; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கால்த்தன் 4, ேபால்வட்  
ெமான்ஸ், 59650, வில் னீவ் ' அஸ்க், பிரான்ஸ்;  

(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 :11; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: வா  விளக்குகள்; எண்ைண விளக்கு 
கள்; சட்ைடப்ைப மின்சூல்கள்; பா காப்  விளக்குகள்; 
விளக்குகள்; மின் விளக்குகள்; விழா ேசாடைனக க்கான 
விளக்குகள்; ஒளிேயற் த க்கான லாந்தர்கள்; வா  
தீ ட் கள்; விச்சக்கர வண்  விளக்குகள்; குளிர் 
பானங்கைள குளி ட்டல் உபகரணங்கள்; மின் ேகத்தல்கள்; 
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  ஓகத்  மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/47 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
 

(1) சின்னம் இல.: 177275; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கால்த்தன் 4, ேபால்வட்  
ெமான்ஸ், 59650, வில் னீவ் ' அஸ்க், பிரான்ஸ்;  
(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 : 11; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்:வா  விளக்குகள்; எண்ைண விளக்கு 
கள்; சட்ைடப்ைப மின்சூல்கள்; பா காப்  விளக்குகள்; 
விளக்குகள்; மின் விளக்குகள்; ஒளிேயற் த க்கான 
லாந்தர்கள்; வா  தீ ட் கள்; விச்சக்கர வண்  விளக்கு 
கள்; குளிர் பானங்கைள குளி ட்டல் உபகரணங்கள்; மின் 
ேகத்தல்கள்; சு நீர் ேபாத்தல்கள்; கால் சூடாக்கிகள் 
(மின்சார அல்ல  மின்சாரமற்ற) மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 14 ஆந் திகதி 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(1) சின்னம் இல.: 177849; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அழகியவன்ன 
ெமாஹட்டலாேக இந்திக்க வசந்த உதய குமார, இல. 857/1, 
வில் யம், ெகாபல்லாவ, மாவத்ைத, கண் , இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
அழகியவன்ன ெமாஹட்டலாேக இந்திக்க வசந்த உதய 
குமார, இல. 857/1, வில் யம், ெகாபல்லாவ, மாவத்ைத, 
கண் ; (6) வகுப் : 44; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
44 இயற்ைக மலர்கள், ெசயற்ைக மலர்கள், அவற் டன் 
ெதாடர் ைடய அலங்காரங்கள், ஆக்க ர்வ வ வைமப்  
கள் மற் ம் ேசைவகைள ன்ென த்தல்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னமான  மஞ்சள், சிவப் , இளஞ்சிவப் , நாவல் 

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 13 ஆந் திகதி 
 
12 - 186/49 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 194511; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):ெகாடயாலேக பிாியந்த சிசிர 
ேசனாரத்ன, இல. 87/1, ேதக்க தி, பத்தலெகதர, ெவயாங் 
ெகாட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ெகாடயாலேக பிாியந்த சிசிர ேசனாரத்ன, இல. 
87/1, ேதக்க தி, பத்தலெகதர, ெவயாங்ெகாட; (6) வகுப் : 43; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 43 உடன  உண  
ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பிைறட், சிக்கன்' ஆகிய 
ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

(1) சின்னம் இல.: 125314; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடாக்கடர் ஒகஸ்ட் ஓட்கர் 
ேந ங்ஸ்மிட்ல் ேகஜீ லட்டர்ஸ்டாபி 14, -33617 பீல் 
ெபல்ட், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ  ேசரம், இல. 216,  

 ேசரம் பிரேதசம், ெகா ம்  10 ; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: தயாாிக்கப்பட்ட 
இனிப் , குறிப்பாக ட் ங் கிறீம்கள், ேமற்கூறப்பட்ட 
ெபா ட்களின் கலைவ அல்ல  தயாாிக்கப்பட்ட 
சுைவ ட் கள் அல்ல  சுைவ ட் க க்கான ள்கள் 
உள்ளடங்களாக, ேகக் மற் ம் ெபாதியப்பங்கைள 
ெவ ப்பதற்கான தயாாிப் க்கள், குறிப்பாக ப ந்  
உைறந்தைவ மற் ம் ஏைனய ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெடாக்டர்' 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

12 - 185/1 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 146205; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அமன் றிேசாட்ஸ் மிடட், 
இல. 8/எப், ைகேல ேகா ரம், 16 ஸ்ெடன்ெலட் தி, 
ெசன்ட்ரல், ெகாங்ெஹாங்; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேகசு என்ட் நீல 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

கண்டன், எம் என்ட் என் கட் டம் (5ஆவ  மா ), இல. 2, 
ல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ள்கள் 

அல்ல  ேசைவகள்: அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள், அச்சிடப் 
பட்ட ெவளியீ கள், ப வ ெவளியீ கள், பயணம் ெதாடர் 
பான ப வ ெவளியீ கள், ண் ப்பிரசுரம், த்தகங்கள், 
சஞ்சிைககள் (அச்சிடப்பட்ட ெவளியீ கள்), பயண 
சஞ்சிைககள், பயண வழிகாட்  ல்கள், பயண வழிகாட்  
ைகேய கள், பயண வழிகாட்  சஞ்சிைககள், பயண 
வழிகாட்  ண் ப்பிரசுரங்கள், சுற் லா த்தகங்க ம் 
சுற் லா வழிகாட் க ம் (அச்சிடப்பட்ட விடயங்கள்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

12 - 185/2 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 146207; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அமன் றிேசாட்ஸ் மிடட், 
இல. 8/எப், ைகேல ேகா ரம், 16 ஸ்ெடன்ெலட் தி, 
ெசன்ட்ரல், ெகாங்ெஹாங்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேகசு என்ட் நீலகண்டன், எம் 
என்ட் என் கட் டம் (5ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் பிேளஸ், 
ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள், அச்சிடப்பட்ட 
ெவளியீ கள், ப வ ெவளியீ கள், பயணம் ெதாடர்பான 
ப வ ெவளியீ கள், ண் ப்பிரசுரம், த்தகங்கள், 
சஞ்சிைககள் (அச்சிடப்பட்ட ெவளியீ கள்), பயண 
சஞ்சிைககள், பயண வழிகாட்  ல்கள், பயண வழிகாட்  
ைகேய கள், பயண வழிகாட்  சஞ்சிைககள், பயண 
வழிகாட்  ண் ப்பிரசுரங்கள், சுற் லா த்தகங்க ம் 
சுற் லா வழிகாட் க ம் (அச்சிடப்பட்ட விடயங்கள்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 146205 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  ேம மாதம் 13 ஆந் திகதி 
 

12 - 185/3 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

(1) சின்னம் இல.: 146214; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அமன் றிேசாட்ஸ் மிடட், 
இல. 8/எப், ைகேல ேகா ரம், 16 ஸ்ெடன்ெலட் தி, 
ெசன்ட்ரல், ெகாங்ெஹாங்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேகசு என்ட் நீலகண்டன், எம் 
என்ட் என் கட் டம் (5ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் பிேளஸ், 
ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள், அச்சிடப்பட்ட 
ெவளியீ கள், ப வ ெவளியீ கள், பயணம் ெதாடர்பான 
ப வ ெவளியீ கள், ண் ப்பிரசுரம், த்தகங்கள், 
சஞ்சிைககள் (அச்சிடப்பட்ட ெவளியீ கள்), பயண 
சஞ்சிைககள், பயண வழிகாட்  ல்கள், பயண வழிகாட்  
ைகேய கள், பயண வழிகாட்  சஞ்சிைககள், பயண 
வழிகாட்  ண் ப்பிரசுரங்கள், சுற் லா த்தகங்க ம் 
சுற் லா வழிகாட் க ம் (அச்சிடப்பட்ட விடயங்கள்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 146205, 146207 மற் ம் 146212 ஆம் இலக்க 
வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 185/4 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 150440; (2) ெபற்ற திகதி : 2009 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெம பன் பிஸ்கட் ெம  
ெபக்சாீஸ் மிடட், இல 389, கா  ேறாட், இரத்மலாைன, 
இலங்ைக.; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : நித்யா பார்ட்னர்ஸ், இல 97ஏ, கா  
ேறாட், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: கு ம்ப ெதாி  பிஸ்கட்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

இச்சின்னமான  74001, 74013, 74014, 74015, 74016, 
74017, 74018, 74034, 74037, 74038 மற் ம் 74043 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 150438, 150439, 15044, 129890, 129891, 
129892, 129893, 129895, 129896, 129897, 129898, 
107095, 139470, 111476, 145992, 139473, 139475, 
129899, 139469, 139474 மற் ம் 143484 ஆம் இலக்க 
வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெபமி  ெசலக்ஷன்ஸ்' 
ஆகிய ெசாற்களின் மற் ம் விவரணப் பதங்களின் '150' 
எ ம் இலக்கத்தின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 

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

 

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

 

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

12 - 185/5 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 151442; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: 2506779 - 2009 ஆம் ஆண்  சனவாி 19 ஆந் 
திகதி ேக; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): த பிாி ஷ் கம்ப் டர் 
ெசாைசட்  ேநார்த் ஸ்டார் ஹ ஸ், ேநார்த் ஸ்டார் 
எெவனி , சு டன் எஸ்என்2 1எப்ஏ, ஐக்கிய இராச்சியம்; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
எப் ேஜ என்ட் ஜீ  ேசரம், இல 216,  ேசரம் பிரேதசம், 
ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: அச்சிடப்பட்ட விடயங்கள், வழிகாட்டல் மற் ம் 
கற்பித்தல் ஆவணங்கள், ெவளியீ கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பி, சீ, எஸ்' 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

12 - 185/6 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

(1) சின்னம் இல.: 154369; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அல்மர் டீஸ் 
(பிைறவட்) மிட்ெடட், இல. 143/17, ஸ்ரீ விக்ரம 
மாவத்ைத, ெகா ம் , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ  
ேசரம், இல. 216,  ேசரம் பிரேதசம், ெகா ம்  10;  
(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 மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 
12 - 185/7 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 154767; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இன்க்ரம் ெமக்ேறாட்ெரான் 
ஜிஎம்பிஎச் ெஹய்சன்பர்க்ெபாகன் 3, 85609 ெடார்னச்/

னிச், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், இல. 365, 
ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் :16; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: கடதாசி தயாாிப் க்கள், கடதாசி 
பிரதிெய த்தல்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆந் திகதி 
 

12 - 185/8 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(1) சின்னம் இல.: 155272: (2) ெபற்ற திகதி : 2010 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கி எஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் எஸ்ஏஆர்எல் எல்-1628 லக்ஷம்பர்க், 1  
ெடஸ் கிெளசிக், டச்சி ஒப் லக்ஷம்பர்க்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ஷ்பிகா ஷிேராமி 
ப சிங்ஹ (சட்டத்தரணி/ கவர்) 13 ஆம் மா , கிழக்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 16; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஸ் க்கர்ஸ், 
அச்சிடப்பட்ட விடயங்கள், அைலயாடல், பனிச்ச க்கு 
மற் ம் பனிவிைளயாட்  ெதாடர்பான த்தகங்கள், நாள் 
காட் கள், சுவெராட் கள், குறிப்  த்தகங்கள், ஏ , 
நிகழ்ச்சி நிரல்கள், தினக்குறிப்ேப  மற் ம் எ  
ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 155271 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 29 ஆந் திகதி 
 
12 - 185/9 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 155569; (2) ெபற்ற திகதி : 2010 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: 1196418 - 2010 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி 01 ஆந் 
திகதி பிஎக்ஸ்; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அக்ேசா ெநாபல் ேகா ங்ஸ் 
இன்டர்ெநஷனல் பி. . ெவல்பர்ேவஜ் 76, 6824 பிஎம் 
அர்ன்ஹம், ெநதர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேகசு என்ட் நீலகண்டன்,  
எம் என்ட் என் கட் டம் (5ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் 
பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: அமிலங்கள், ேமற் ச்சுகள், இவ் 
வகுப்பில் உள்ளடக்கப்ப ம் எண்ெணய்கள் என்பவற் க் 
கான ாிைககள் மற் ம் ஏைனய அவ்வைகயான 
ெபா ட்கள், ாிைககள், வர்ணமிட பயன்ப ம் உ ைள 
கள், வர்ணப் ச்சி வதற்கான ஸ்ெபான்ஞ்கள், வர்ணமிட 
பயன்ப ம் உ ைளக்கான தட் கள், படம் வைரய 
பயன்ப ம் ெம குதாள்கள், தட் கள், வதற்கான பைச 
நாடாக்கள், கட் ட அலங்காரம் மற் ம் நி தல் 

ெதாடர்பான அைனத்  அச்சு பிரசுரங்க ம்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'கலர்' ெசால் ன் பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 185/10 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 156938; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (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 ப் 
பின், அ : னாமிஸ் ெகபிடல் பீஎல்சீ, இல. 75, ஆர்னல்ட் 
ரத்நாயக மாவத்ைத, ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 16;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஏைனய வகுப் க்களில் 
உள்ளடக்கப்படாத கடதாசி, அட்ைடப்பலைக மற் ம் 
இவற்றினால் ஆக்கப்பட்ட பண்டங்கள், அச்சிடப்பட்ட 
ெபா ட்கள், ைகப்படங்கள், காகிதாதிகள், காகிதாதிகள் 
மற் ம் ட் ப் பாவைனக்கான ஒட் ம் ெபா ட்கள், 
மற் ம் ஏைனய ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
ெமனில் ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்): (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெகபிடல், பீஎல்சீ' ஆகிய 

ெசாற்களின் மற் ம் சின்னத்தி ள்ள ஏைனய விவரணச் 
ெ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  ெபப் வாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

12 - 185/11 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 157200; (2) ெபற்ற திகதி : 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): விம்ேறா ெபக்ேகஜிங் 
இன்டஸ்ட்ாீஸ் (அேபசிங்ஹேக ெதான் விமலேசன அேப 
சிங்ஹேக ெதான் ேறாஹினி, அேபசிங்ஹேக ெதான் கயான் 
சத் ரங்க ெகாாிக வ, த்தரகம, ெவயாங்ெகாைட, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : விம்ேறா ெபக்ேகஜிங் இன்டஸ்ட்ாீஸ் 
(அேபசிங்ஹேக ெதான் விமலேசன அேபசிங்ஹேக ெதான் 
ேறாஹினி, அேபசிங்ஹேக ெதான் கயான் சத் ரங்க 
ெகாாிக வ, த்தரகம, ெவயாங்ெகாைட; (6) வகுப் : 16; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கடதாசி அல்ல  
அட்ைடப்பலைகயினாலான ெபட் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'டப்ளி , பீ, ஐ' ஆகிய எ த் 
க்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 

வழங்கா . 
 

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

 

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

12 - 185/12 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 157922; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஈ-ெசன ங் 
பீஎல்சீ சன் சிட்  டவர்ஸ், மஸ்சாைனன் மா , 18, ெசன் 
எந்தனீஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  03, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ :  
ஈ-ெசன ங் பீஎல்சீ சன் சிட்  டவர்ஸ், மஸ்சாைனன் மா , 
18, ெசன் எந்தனீஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 42; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கணினி ெமன்ெபா ள் 

ல குறியீ , CD-ROM, DVD-ROM, பயணர் ைகேய , 
தயாாிப்  ெமன்ெபா ள் இலக்கிய குறிப் கள், வ வைமப்  
ஆவணங்கள், வணிக ன்ெமாழி கள், தர  மாதிாிகள், 
வைல பக்கங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ‘ஈ’ எ ம் எ த்  மற் ம் 
‘ெஹாஸ்பிடல்ெநட்’ எ ம் ெசால் மற் ம் சின்னத்தி ள்ள 

ஏைனய விவரணப் பதங்களின் விடயங்களின் பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

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

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 157920 மற் ம் 157921 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 
 

12 - 185/13 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 157923; (2) ெபற்ற திகதி : 2010 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஈ-ெசன ங் 
பீஎல்சீ சன் சிட்  டவர்ஸ், மஸ்சாைனன் மா , 18, ெசன் 
எந்தனீஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  03, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ :  
ஈ-ெசன ங் பீஎல்சீ சன் சிட்  டவர்ஸ், மஸ்சாைனன் மா , 
18, ெசன் எந்தனீஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 
42; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கணினி ெமன் 
ெபா ள் ல குறியீ , CD-ROM, DVD-ROM, பயணர் 
ைகேய , தயாாிப்  ெமன்ெபா ள் இலக்கிய குறிப் கள், 
வ வைமப்  ஆவணங்கள், வணிக ன்ெமாழி கள், தர  
மாதிாிகள், வைல பக்கங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஈ' எ ம் எ த்  மற் ம் 

'பார்மா' எ ம் ெசால் மற் ம் சின்னத்தி ள்ள ஏைனய 
விவரணப் பதங்களின் விடயங்களின் பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

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

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 157920, 157921 மற் ம் 157922 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 
 

12 - 185/14 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(1) சின்னம் இல.: 158472; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கயட் கிம்யா சனகி 
அெனானிம் சிர்கிட்  மஹிர் ஐஇெசட் ெகட். இல 25, 
அல் னிேசட், 34662, இஸ்தான் ல், க்கி; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் 
பார்ட்னர்ஸ், இல 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12;  
(6) வகுப் :16; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: காகித 
ெபா ட்கள், காகித ண் கள், காகிதத்தினாலான ஈர 

ண் கள், ஒப்பைன அகற் வதற்கான ண் கள்/
திசுக்கள், கழிப்பைற காகிதங்கள், திசுக்கள், குழந்ைதக க் 
கான டயபர்கள், காகித பிப், அகற்றக்கூ ய டயபர்கள், 
காகித ைககுட்ைடகள், காகிதத்தினால் தயாாிக்கப்பட்ட 
குழந்ைதக க்கான ேமலங்கிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 

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

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

 
12 - 185/15 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 158582; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ைலப் இன்கி ஷ் 
எகடமி (பிைறவட்) மிட்ட், இல. 95, ஸ்ேடன்  திலகரத்ன 
மாவத்ைத, ேகெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ைலப் இன்கி ஷ் 
எகடமி (பிைறவட்) மிட்ட், இல. 95, ஸ்ேடன்  திலகரத்ன 
மாவத்ைத, ேகெகாைட; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: கல்வி: (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ைலப், இங்கிலீஷ்' 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  ஏப்பிறல் மாதம் 03 ஆந் திகதி 
 

12 - 185/16 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 159055; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ரன த்  கங்கான 
மலாேக சமிந்த பிரசாத், இல. 08, ெதாடம்கஹெஹன, 
ெகாத வ நிவ் ட ன், இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ரன த்  கங்கானமலாேக 
சமிந்த பிரசாத், இல. 08, ெதாடம்கஹெஹன, ெகாத வ 
நிவ் ட ன்; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: கணினி வகுப்  மற் ம் கல்வி ேசைவகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'இன்ஸ் ட் ஒப் 

ெடக்ெனாெலாஜி' ஆகிய ெசாற்களின் பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 185/17 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 164220; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சஞ்சய ேஹரத், இல. 25, 
கட் யாவத்த ேறாட், மாெபால, வத்தைள, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
சஞ்சய ேஹரத், இல. 25, கட் யாவத்த ேறாட், மாெபால, 
வத்தைள; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: க ப்  ேதயிைல; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'டீ' எ ம் ெசால் ன் பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
12 - 185/18 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 168231; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ல்யா குமாரேக நாகசிங்ேஹ 
சம்பத் குமாரேக நாகசிங்ஹ 182/59, மாவில்ேஹன, 
கிண்ெடல்பிட் ய, ெவல்மில்ல, பண்டாரகம, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

ல்யா குமாரேக நாகசிங்ேஹ சம்பத் குமாரேக நாகசிங்ஹ 
182/59, மாவில்ேஹன, கிண்ெடல்பிட் ய, ெவல்மில்ல, 
பண்டாரகம; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ேகாப்பி, ேதயிைல, ெகாக்ேகா, வாசைண 
ெபா ட்கள், ெசயற்ைக ேகாப்பி: (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 13 ஆந் திகதி 
 

12 - 185/19 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 168480; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டம்மஷ் டீஸ் (பிைறவட்) 

மிடட், பா ர எ ய டீ ெபக்டாி, ப ர ய, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
கிஷானி ஜயசூாிய, இல. 1, ஸ்ெகல்டன் பிரேதசம், 
ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ேகாப்பி, ேதயிைல, ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, 
மரவள்ளி, சவ்வாிசி, ேகாப்பிக்கான பிரதியீ கள், தானியங் 
களிலாளான மா மற் ம் ஏைனய தயாாிப் கள், பாண், 
விசுக்ேகாத் , ேகக், மாப்பண்ட மற் ம் மிட்டாய் 
இனிப் கள், ஐஸ், ேதன், பாணி, ெநாதியம், ெவ ப் வதற் 
கான ப டர், உப் , க கு, வினாகிாி மற் ம் ஏைனய 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 

ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 185/20 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 168551; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டம்மஷ் டீஸ் (பிைறவட்) 

மிடட், பா ர எ ய டீ ெபக்டாி, ப ர ய, இலங்ைக.;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
கிஷானி ஜயசூாிய, இல. 1, ஸ்ெகல்டன் பிரேதசம், 
ெகா ம்  05 ; (6 )  வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ேகாப்பி, ேதயிைல, ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, 
மரவள்ளி, சவ்வாிசி, ேகாப்பிக்கான பிரதியீ கள், தானியங் 
களிலாளான மா மற் ம் ஏைனய தயாாிப் கள், பாண், 
விசுக்ேகாத் , ேகக், மாப்பண்டம் மற் ம் மிட்டாய் 
இனிப் கள், ஐஸ், ேதன், பாணி, ெநாதியம், ெவ ப் வதற் 
கான ப டர், உப் , க கு, வினாகிாி மற் ம் ஏைனய 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

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

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 168480 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 185/21 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 170231; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெஹங்கல் ஏஜி என்ட் 
கா.ேகஜீஎஏ ெகன்ெகல்ஸ்ட்ேரப் 67, 40589 டசல்ெடார்ப், 
ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : எஸ்பீஏ குேளாபல் ஐபீ ெசா ஷன்ஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 5, 9ஆம் ஒ ங்ைக, நாவல 
ேறாட், நாவல; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: சவர்க்காரம், வாசைண திரவியங்கள், அத்தியா 
வசிய எண்ெணய்கள், ஒப்பைன சாதனங்கள், ைய 
பராமாிப்பதற்கான, சுத்தம் ெசய்வதற்கான, பதமி வதற்கான, 
நிற ட் வதற்கான, ெவ ப்பாக்குவதற்கான, நிைலப் 
ப த் வதற்கான, ெபர்ம் ெசய்வதற்கான தயாாிப் க்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

12 - 185/22 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 170238; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்):  டீெசனா 
ெடக்ஸ் ல், எஸ்.ஏ (இன் ெடக்ஸ், எஸ்.ஏ) எெவனிடா  
லா ெடசியன், எ பிசிேயா இன் ெடக்ஸ், 15142 
ஆர்ெடய்ேசா, ஏ ெகா னா, ஸ்ெபயின்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் என்ட் கிறீசி, த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
சலைவத் ெதாழி க்கான ெவளிறச் ெசய் ம் தயாாிப் க்கள் 
மற் ம் ேவ  பதார்த்தங்கள், ப்பரவாக்கல், மி க்கல், 
அ க்ைக நீக்கல் மற் ம் உராய் த் தயாாிப் க்கள், 
சவர்க்காரங்கள், வாசைனப் ெபா ட்கள், அத்தியாவசிய 
எண்ெணய்கள், ஒப்பைன ெபா ட்கள்,  க ம் 
நீர்மங்கள், பற்பைச, சப்பாத்  மி க்கிகள் மற் ம் ஏைனய 
சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைன பார்ைவயிடலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 

12 - 185/23 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

(1) சின்னம் இல.: 171583; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிாின்ெடக் ேஹால் ங் 
ஜிஎம்பிஎச் ஸ் ன்ெனஸ்-பிளட்ஸ் 1, 45472 ல்ெஹய்ம் 
என் ெடர் க்ர், ேஜர்மனி, ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ குேளாபல் 
ஐபீ ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 5, 9ஆம் 
ஒ ங்ைக, நாவல ேறாட், நாவல; (6) வகுப் : 3;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சலைவக்கான டர் 
ஜன் க ம் ெவ க்கும் ெபா ட்க ம், வணிக பயன் 
பாட் க்கான டர்ஜன் கள் தவிர்ந்த டர்ஜன் கள், 
வர்ணங்கைள உாிப்பதற்கான ெபா ட்கள், சுத்தப்ப த் ம், 
ெம கூட் ம், கிாீஸ் நீக்கும் மற் ம் அைரக்கும் கவர்கள், 
சவர்க்காரங்கள், எதாியல் எண்ெணய்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 

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

 

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

12 - 185/24 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 171600; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இன்டர்ேபசிக் ேஹால் ங் 
எஸ்.ஏ 3,  ேஜ.ஹக்கின், எல்-1746, லக்சம்ேபர்க்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் பின், அ : 

ேகசு என்ட் நீலகண்டன், எம் என்ட் என் கட் டம் 
(5ஆவ  மா ), இல. 2, ல் பிேளஸ், ெகா ம்  03;  
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ந மண 
ெபா ட்க ம் ஒப்பைன ெபா ட்க ம், குறிப்பாக 
வாசைண திரவியங்கள், ஓ  ெகாலன், பன்னீர், 
ெகாெலான், சவரத்திற்கு பின்பான ேலாஷன், ஒப்பைன, 
தனிப்பட்ட பயன்பாட் க்கான ேயாட்ரன்க ம் வியர்ைவ 
த ப்பிக ம், தனிப்பட்ட பயன்பாட் க்கான அத்தியா 
வசிய எண்ெணய்கள், சவர்க்காரங்கள், சவரத்திற்கான 
சவர்க்காரங்கள், குளியல் எண்ெணய்கள் மற் ம் ஏைனய 
சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைன பார்ைவயிடலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 185/25 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(1) சின்னம் இல.: 171664; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): .ஆர். ெஹாடல்ஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், இல 361, கண்  ேறாட், நிட்டம் வ, 
இலங்ைக.; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : .ஆர். ெஹாடல்ஸ் (பிைறவட்) மிடட்,  
இல. 361, கண்  ேறாட், நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 3;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சலைவத் ெதாழி க் 
கான ெவளிறச் ெசய் ம் தயாாிப் க்கள் மற் ம் ேவ  
பதார்த்தங்கள் ெதாடர்பான சில்லைற ேசைவகள், 

ப்பரவாக்கல், மி க்கல், அ க்ைக நீக்கல் மற் ம் 
உராய் த் தயாாிப் க்கள், சவர்க்காரங்கள், வாசைனப் 
ெபா ட்கள், அத்தியாவசிய எண்ெணய்கள், ஒப்பைன 
ெபா ட்கள்,  க ம் நீர்மங்கள், பற்பைச; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 

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

 

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

12 - 185/26 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 172155; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இப்றாஹிம் ெமாஹமட் 
ஷியாம் என்ட் அப் ல் ஆசீஷ் அஹமட், 161/2/6, பிாின்ஸ் 

தி, ெகா ம்  11, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வானர்ஸ், 14ஆவ  மா , 
ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01. ; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: சலைவத் ெதாழி க்கான ெவளிறச் ெசய் ம் 
தயாாிப் க்கள் மற் ம் ேவ  பதார்த்தங்கள் ெதாடர்பான 
சில்லைற ேசைவகள், ப்பரவாக்கல், மி க்கல், அ க்ைக 
நீக்கல் மற் ம் உராய் த் தயாாிப் க்கள், சவர்க்காரங்கள், 
வாசைனப் ெபா ட்கள், அத்தியாவசிய எண்ெணய்கள், 
ஒப்பைன ெபா ட்கள்,  க ம் நீர்மங்கள், பற்பைச;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
  

 

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

 

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

12 - 185/27 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

(1) சின்னம் இல.: 172343; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மில் மில் 76 எஸ்.பீ.ஏ விய 
ஸ்கியரல், 8, 28064, லண் ேயானா ெநாவரா, இத்தா ;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், இல. 365, ேடம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: சலைவத் ெதாழி க்கான ெவளிறச் ெசய் ம் 
தயாாிப் க்கள் மற் ம் ேவ  பதார்த்தங்கள் ெதாடர்பான 
சில்லைற ேசைவகள், ப்பரவாக்கல், மி க்கல், அ க்ைக 
நீக்கல் மற் ம் உராய் த் தயாாிப் க்கள், சவர்க்காரங்கள், 
வாசைனப் ெபா ட்கள், அத்தியாவசிய எண்ெணய்கள், 
ஒப்பைன ெபா ட்கள்,  க ம் நீர்மங்கள், பற்பைச;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 185/28 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 172345; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மிறாேடா எஸ்.பீ.ஏ ஸ்ட்ராடா 

ெறாவின்சியல் எஸ்ேடட் ெசசியா. 28060 லண் ேயானா, 
ெநாவாரா, இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், இல 
365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ந மண ெபா ட்கள், அத்தியாவசிய 
எண்ெணய்கள், ஒப்பைன ெபா ட்கள்,  க  
நீர்மங்கள், ஷம் க்கள், க்கான கண் ஷனர்கள்,  
ெஜல்கள் மற் ம் ஷ்கள், சவர்க்காரம், கிளன்சர், 
குளிய க்கான ெபா ட்கள், குளியல் உப் க்கள், ஒப்பைன 
கிறீம்கள், என் -ெசல் ைலட் கிறீம்கள் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைன பார்ைவயிடலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 185/29 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

2507 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(1) சின்னம் இல.: 172346; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மிறாேடா எஸ்.பீ.ஏ ஸ்ட்ராடா 

ெறாவின்சியல் எஸ்ேடட் ெசசியா. 28060 லண் ேயானா, 
ெநாவாரா, இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ்,  
இல. 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 3;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சவர்க்காரங்கள், 
வாசைனப் ெபா ட்கள், அத்தியாவசிய எண்ெணய்கள், 
ஒப்பைன ெபா ட்கள்,  க ம் நீர்மங்கள், பற்பைச, 
தனிப்பட்ட பாவைனக்கான ேயாட்ரன்கள், குளியல் 
ெபா ட்கள், ஷவர் ெஜல், கழிப்பைற நீர், சவரத்திற்கான 
சவரத்திற்கு பின்பான கிறீம்கள் மற் ம் நீர்மங்கள், திரவ 
சவர்க்காரங்கள், கிளன்சர்கள், வாசைண திரவியங்கள் 
மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைன பார்ைவயிடலாம்); 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

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

 

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

12 - 185/30 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 172349; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மிறாேடா எஸ்.பீ.ஏ ஸ்ட்ராடா 

ெறாவின்சியல் எஸ்ேடட் ெசசியா. 28060 லண் ேயானா, 
ெநாவாரா, இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், இல 
365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: சவர்க்காரங்கள், வாசைனப் 
ெபா ட்கள், அத்தியாவசிய எண்ெணய்கள், ஒப்பைன 
ெபா ட்கள்,  க ம் நீர்மங்கள், பற்பைச, 

ேயாட்ரன்கள், ேதால் பதனிடல், சுயமாக ேதால் பதனிடல், 
சூாிய ஒளியின் ேபாதான பின்பான கிறீம்கள் மற் ம் 
நீர்மங்கள், சவரத்திற்கான சவரத்திற்கு பின்பான கிறீம்கள் 
மற் ம் நீர்மங்கள்,  பராமாிப்  கண் ஷனர்க்கள், 
ஷம் க்கள் மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைன பார்ைவ 
யிடலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

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

 

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

12 - 185/31 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

(1) சின்னம் இல.: 172377; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ைவ.எஸ்.பீ. இண்டஸ்ட்ாீஸ் 
(எம்) எஸ் என் பிஎச்  16ஆம் மா , பிளாஷா ெவட்ஸ், 
இல. 01, ஜாலன், டன் ெமாஹ்ட் வட், தமன் டன் ெடா. 
இஸ்ைமல் 60000 ேகாலாலம் ர், மேலசியா; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்ேஜ 
ேகாபேரட் ேசர்விசஸ் (பிைறவட்) மிடட், நான்காம் மா , 
இல. 02, காஸ் ல் ேலன், ெகா ம்  04; (6) வகுப் : 3;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஒப்பைன ெபா ட்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

 

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

12 - 185/32 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 173358; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பியஸ் ெகார்ப் 19-3, 
ெடாேயாசகி 3-ெசாம், கிட்டா -கு, ஒஷாகா, ஜப்பான்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

ேகசு என்ட் நீலகண்டன், எம் என்ட் என் கட் டம் 
(5ஆவ  மா ), இல. 2, ல் பிேளஸ், ெகா ம்  03;  
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
சவர்க்காரங்கள், வாசைனப் ெபா ட்கள், அத்தியாவசிய 
எண்ெணய்கள், ஒப்பைன ெபா ட்கள்,  க ம் 
நீர்மங்கள், பற்பைச; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

12 - 185/33 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 173725; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ்டார்பக் ேகாபேரஷன் /பி/
ஏ ஸ்டார்பக்ஸ் ேகாபேரஷன் ெகாபி கம்ெபனி, 2401, உதத் 
எெவனி  ச த், ெசட் ல், ெவாஷிங்டன் 98134, ஐக்கிய 
அெமாிக்க இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் 
(பிைறவட்) மிடட், 14ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், 
உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01;  
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ட் ப் 
பாவைனக்கான உப்  அகற் ம் மற் ம் சுண்ணாம்  
அகற் ம் காய்ச்சும் இயந்திரங்கள், ட் ப்பாவைனக்கான 
சுத்தமாக்கும் காய்ச்சும் இயந்திரங்கள், ட்  பாவைனக் 
கான காய்சு்சும் இயந்திரங்களில் பயன்ப ம் கிளன்சர்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

12 - 185/34 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 173751; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கல்ெடர்மா 
எஸ்.ஏ.ஷுகர்ஸ்ெடஸ் 8, சீஎச் 6330 சம், சுவிஸ்லாந் ;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், இல 365, ேடம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஒப்பைன மற் ம் ேதால் பராமாிப்  
தயாாிப் க்கள், குறிப்பாக கம், ைக மற் ம் உட க்கான 
சவர்க்காரங்கள், கிளன்ஷர்கள் மற் ம் ேமாய்ஸைரசர்கள், 

க்கான ஷம் க்கள் மற் ம் கண் ஷனர்கள், சூாிய 
ெதாகுதிகள் மற் ம் சன்ஸ்கிாீன்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 

 

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

 

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

12 - 185/35 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 174307; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 

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

ெடனில் அஜந்த, 253 ஏ, இரஜமஹல்விஹார ேறாட், 
மீாிஹான, பிட்டேகாட்ேட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தந்த்ாிேக 
ெடனில் அஜந்த, 253 ஏ, இரஜமஹல்விஹார ேறாட், 
மீாிஹான, பிட்டேகாட்ேட; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: கழிப்பைற சவர்க்காரம்; (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  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 

12 - 185/36 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 174766; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெஹங்கல் ஏஜி 
என்ட் கா.ேகஜீஎஏ ெகன்ெகல்ஸ்ட்ேரப் 67, 40589 டசல் 
ெடார்ப், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ குேளாபல் ஐபீ ெசா ஷன்ஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், இல 5, 9ஆம் ஒ ங்ைக, நாவல ேறாட், 
நாவல; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
சலைவத் ெதாழி க்கான ெவளிறச் ெசய் ம் தயாாிப் க்கள் 
மற் ம் ேவ  பதார்த்தங்கள் ெதாடர்பான சில்லைற 
ேசைவகள், ப்பரவாக்கல், மி க்கல், அ க்ைக நீக்கல் 
மற் ம் உராய் த் தயாாிப் க்கள், சவர்க்காரங்கள், 
வாசைனப் ெபா ட்கள், அத்தியாவசிய எண்ெணய்கள், 
ஒப்பைன ெபா ட்கள்,  க ம் நீர்மங்கள், பற்பைச;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

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

 

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

12 - 185/37 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 174854; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

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

ெலெபாரட்டாீஸ் மிடட், பால்ம் குேராவ் ஹ ஸ், தபால் 
ெபட்  இல. 438, ேறாட் டவன், ெடார்ெடாலா, பிாித்தானிய 
வர்ஜின் தீ கள்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, 
த .ெப. எண் 154, ெகா ம் .; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: சலைவத் ெதாழி க்கான ெவளிறச் 
ெசய் ம் தயாாிப் க்கள் மற் ம் ேவ  பதார்த்தங்கள் 
ெதாடர்பான சில்லைற ேசைவகள், ப்பரவாக்கல், 
மி க்கல், அ க்ைக நீக்கல் மற் ம் உராய் த் 
தயாாிப் க்கள், சவர்க்காரங்கள், வாசைனப் ெபா ட்கள், 
அத்தியாவசிய எண்ெணய்கள், ஒப்பைன ெபா ட்கள்,  
க ம் நீர்மங்கள், பற்பைச, தனிப்பட்ட பாவைனக்கான 
வியர்ைவ த ப்பிகள், காற்றிற்கு ந மண ட் ம் 
தயாாிப் க்கள், ெதால்பராமாிப்  எண்ெணய்கள், கிறீம்கள், 
ெஜல் மற் ம் ேலாஷன்கள், ஷம் க்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

12 - 185/38 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 175567; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஒெடல் பீஎல்சீ 
475/32, ெகாட்டா ேறாட், இராஜகிாி, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
நித்யா பார்ட்னர்ஸ், இல. 97ஏ, கா  ேறாட், ெகா ம்  03; 
(6) வகுப் : 28; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
விைளயாட் க்க ம் விைளயாட் ப் ெபா ட்க ம், உடற் 
பயிற்சி விைளயாட் ப் ெபா ட்கள் (ஏைனய விைளயாட்  
வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாத), நத்தார் மரங்க க்கான 
அலங்கார ேவைலப்பா கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  120433 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 175551 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எஸ், எல்' ஆகிய எ த் க் 
களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  ெபன்ரன் 213சீ, ெபன்ரன் 368சீ 
மற் ம் ெவள்ைள (100%) நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம் 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 

12 - 185/39 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 175683; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மின்ஹா டீ 
எக்ஸ்ேபார்ட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், கிட்டம்பாகுவ ேறாட், 
ெவல்லம்பிட் , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : மின்ஹா டீ எக்ஸ்ேபார்ட்ஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், கிட்டம்பாகுவ ேறாட், ெவல்லம்பிட் ; 
(6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ைபயில் அைடக்கப்பட்ட ேதயிைல, பக்கற் க்களில் 
அைடக்கப்பட்ட ேதயிைல, சுைவ ட்டப்பட்ட ைபயில் 
அைடக்கப்பட்ட ேதயிைல, சுைவ ட்டப்பட்ட பக்கற் க் 
களில் அைடக்கப்பட்ட ேதயிைல: (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

இச்சின்னமான  க ப்  நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 
12 - 185/40 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 175825; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 
கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெநாவர் ஸ் ஏஜீ, 

சீஎச்- 4002 பாசல், சுவிஸ்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ குேளாபல் ஐபீ 
ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல 5, 9ஆம் ஒ ங்ைக, 
நாவல ேறாட், நாவல; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ஒப்பைன அகற்றல் மற் ம் கண்ைம 

ய்ைமயாக்கிகள்; (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 21 ஆந் திகதி 
 
12 - 185/41 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 176099; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெஹட் யகந்தேக 
சமிக்க தசுன் ெபர்னான்ேடா, பால்ம் குேறாவ், அ த்கைம, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ெஹட் யகந்தேக சமிக்க தசுன் ெபர்னான்ேடா, 
பால்ம் குேறாவ், அ த்கைம; (6) வகுப் : 41;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: களியாட்டம், கலாசார 
ெசயற்பா கள், கல்வி, பயிற்சிகைள வழங்கல்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  ' ரம், ஹ ஸ்' ஆகிய 

ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  இளம் கபிலம், தந்த நிறம் மற் ம் 
க ம் கபிலம் 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  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 

12 - 185/42 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

(1) சின்னம் இல.: 176212; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அல் டமி ெஜனரல் 
ேர ங் அல் குவாஸ் பில் ங், எச்எஸ்பீசீ வங்கிக்கு எதிாில், 

பனியாஸ் ச க்கம், தபால் ெபட்  இல. 15674, ெடய்றா, 
பாய், ஐக்கிய அர  இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 

ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : னசிங்ஹ சுஜித் தனாஞ்சய 
தர்மசிாி சில்வா, இல. 94/12, கி லப்பைன எெவனி , 
ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: வாசைனத் திரவியங்கள் மற் ம் ஒப்பைன 
ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 
12 - 185/43 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
     

(1) சின்னம் இல.: 176364; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ைறகம் மாக ங் 
சர்விசஸ் (பிைறவட்) மிட்ட், இல. 277, ெகாஸ்வத்த, 
கிாிவாட் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ைறகம் மாக ங் சர்விசஸ் 
(பிைறவட்) மிட்ட், இல. 277, ெகாஸ்வத்த, கிாி 
வாட் வ; (6) வகுப் : 30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ேகாப்பி, ேதயிைல, ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, 
மரவள்ளி, சவ்வாிசி, ெசயற்ைக ேகாப்பி, தானியங் 
களிலாளான மா மற் ம் ஏைனய தயாாிப் கள், பாண், 
மாப்பண்டம் மற் ம் மிட்டாய் இனிப் கள், ஐஸ், ேதன், 
பாணி, ெநாதியம், ெநாதியம், ெவ ப் வதற்கான ப டர், 
உப் , க கு, வினாகிாி, ேசாஸ் (கறி கூட் க்கள்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விவரணச் 
ெசாற்களின் மற் ம் பதங்களின் தனியான சின்னத்திற்கு 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா .  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

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

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 105805, 105806,121816, 139888, 153346, 
154272, 168317, 168319, 168322 மற் ம் 173590 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 28 ஆந் திகதி 
 

12 - 185/44 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 176606; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ்ெடர் ங் 
ெபர்பி ம்ஸ் இன்டஸ்ட்ாீஸ் எல்எல்சீ, தபால் ெபட்   
இல. 40769, பாய், ஐக்கிய அர  இராச்சியம்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ஏ.பீ.எஸ். ஜய ங்க, என்ட்  என்ட் ஸ்மித் பார்ட்னர்ஸ், 
இல. 278/1, 4ஆம் ஒ ங்ைக, கலபா வவ, இராஜகிாி, 
இலங்ைக; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: சலைவத் ெதாழி க்கான ெவளிறச் ெசய் ம் 
தயாாிப் க்கள் மற் ம் ேவ  பதார்த்தங்கள், ப்பர 
வாக்கல், மி க்கல், அ க்ைக நீக்கல் மற் ம் உராய் த் 
தயாாிப் க்கள், சவர்க்காரங்கள், வாசைனப் ெபா ட்கள், 
அத்தியாவசிய எண்ெணய்கள், ஒப்பைன ெபா ட்கள்,  
க ம் நீர்மங்கள், பற்பைச; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 
12 - 185/45 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 176703; (2) ெபற்ற திகதி : 2012 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெலாகுபால 
சூாியேக நி கா சத் ராணி, இல. 123/ஏ, ஏலன் ஈெகாட, 
ப கம, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 

விலாசமி ப்பின், அ : ெலாகுபாலசூாியேக நி கா 
சத் ராணி, இல. 123/ஏ, ஏலன் ஈெகாட, ப கம;  
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஊ  
பத்திகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

 

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

 

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

12 - 185/46 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 176925; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னி வர் பீஎல்சீ 
ேபார்ட் சன்ைலட், விரல், ேமர்சிைசட், சீஎச் 62 4இெசட் , 
ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் 
கிறீசி, த .ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 3;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சவர்க்காரங்கள், 

ர்ஜன்ட்கள், ெவளிறச் ெசய் ம் தயாாிப் க்கள், ப்பர 
வாக்கல் தயாாிப் க்கள், வாசைனப் ெபா ட்கள், கழிவைற 
நீர், சவரத்திற்கு பின்பானைவ, ெகாலன்கள், அத்தியாவசிய 
எண்ெணய்கள், வியர்ைவ த ப்பான்கள், ர்வாைட 
யகற்றிகள்,  மற் ம் தைலயிைன பராமாிப்பதற்கான 
தயாாிப் க்கள், ஷம் க்கள் மற் ம் கண் ஷனர்கள், 

க்கான நிறமிகள், யிைன வ வைமக்கும் 
தயாாிப் க்கள், பற்பைச, வாய் க விகள் மற் ம் ஏைனய 
சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைன பார்ைவயிடலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 
12 - 185/47 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 194512: (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 

2512 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

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

பிாியந்த சிசிர ேசனாரத்ன, இல. 87/1, ேதக்க ேறாட், பத்தல 
ெகதர, ெவயாங்ெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேகாதயலாேக 
பிாியந்த சிசிர ேசனாரத்ன, இல. 87/1, ேதக்க ேறாட், பத்தல 
ெகதர, ெவயாங்ெகாைட; (6) வகுப் : 43; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ாித உண  ேசைவகள்: (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 

ேபா ம் 194511 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

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

 

இச்சின்னமான  சிவப் , க ப் , ெவள்ைள, மஞ்சள், 
பச்ைச மற் ம் கபில 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 24 ஆந் திகதி 
 

12 - 185/48 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 194515: (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேகாதயலாேக பிாியந்த சிசிர 
ேசனாரத்ன, இல. 87/1, ேதக்க ேறாட், பத்தலெகதர, 
ெவயாங்ெகாைட, இலங்ைக.; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேகாதயலாேக பிாியந்த சிசிர 
ேசனாரத்ன, இல. 87/1, ேதக்க ேறாட், பத்தலெகதர, 
ெவயாங்ெகாைட; (6) வகுப் : 43; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ாித உண  ேசைவகள்: (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் 
ேபா ம் 194511 மற் ம் 194512 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ' ட், ேகார்ட்' ஆகிய 
ெசாற்களின் மற் ம் சின்னத்தி ள்ள ஏைனய விவரண 
ெசாற்களின் மற் ம் விடயங்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 
12 - 185/49 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 194806: (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேபஸ் க் இன்க். 
1601 வில்ேலாவ் ேறாட், ெமன்ேலா பார்க், க ேபார்னியா 
94025, ஐக்கிய அெமாிக்க இராச்சியம்.; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ குேளாபல் 
ஐபீ ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 5, 9ஆம் 
ஒ ங்ைக, நாவல ேறாட், நாவல; (6) வகுப் : 45;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ச க அறி கம், 
ெநட்ேவர்கிங் மற் ம் ேடட் ங் ேசைவகள், ச க அறி கம் 
மற் ம் ேடட் ங், ச க வைலப்பின்னல் ைறகளில் 
கணினி தர த்தள வசதிகைள வழங்கல், தனிப்பட்ட 
அபிவி த்தி ைறக்கான ச க ேசைவகள் மற் ம் தகவல் 
கைள வழங்கல் மற் ம் ஏைனய ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத் தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எப்' எ ம் எ த்தின் 

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 27 ஆந் திகதி 
 
12 - 185/50 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(1) சின்னம் இல.: 136416; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெநஸ்ேடா 
கன்ெபக் ஷனாி லங்கா (பிைறெவட்) மிட்ெடட், குண்ட 
சாைல, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : ெநஸ்ேடா கன்ெபக் ஷனாி லங்கா 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், குண்டசாைல; (6) வகுப் : 30;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 ; ெடாபீக்கள், 
ெசாக்கேலட்கள். (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
58831, 58833, 63870, 63871 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , விவரணச் ெசாற்களின் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

“ெநஸ்ட்ேல கம்பனிக்கு” உாித்தான எ த்  வ  
வைமப்பிைனப் பயன்ப த்த ம், சின்னத்திைன ஏற் மதி 
க க்குப் பயன்ப த்த ம் அ மதியளிக்கப்படவில்ைல. 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 08 ஆந் திகதி 
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————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 142078; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மாஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், 10 ஆம் மா , 
ேஹமாஸ் ஹ ஸ், #75 பிேர க் பிேளஸ், ெகா ம்  02, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : வர்னர்ஸ், 14 ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், 
உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01;  
(6) வகுப் : 45; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 45 
தனிப்பட்டவர்களின் ேதைவகைள ஈ ெசய்வதற்கு மற்றவர் 
களினால் வழங்கப்ப ம் ெசாந்த மற் ம் ச க ேசைவகள்; 
ஆதனங்கைள ம் தனிப்பட்டவர்கைள ம் பா காப்பதற் 
கான பா காப் ச் ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “சஸ்ெடய்னபி ட் , ெகா, 
பிெயான்ட்” எ ம் ெசாற்கள் மற் ம் ேலபிளில் காணப் 
ப ம் விவரணச் ெசாற்கள் என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 21 ஆந் திகதி 
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(1) சின்னம் இல.: 144617; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மாஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 10 ஆம் மா , 
எய்ட்ெகன் ஸ்ெபன்ஸ் ேகா ரம் II, 315, ெவாக்ஸ்ேஹால் 

தி, ெகா ம்  02, இலங்ைக ; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வர்னர்ஸ் இன்டெனசனல் 
கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 45; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 45 தனிப்பட்டவர்களின் ேதைவகைள ஈ  
ெசய்வதற்கு மற்றவர்களினால் வழங்கப்ப ம் ெசாந்த 
மற் ம் ச க ேசைவகள்; ஆதனங்கைள ம் தனிப்பட்டவர் 
கைள ம் பா காப்பதற்கான பா காப் ச் ேசைவகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 25 ஆந் திகதி 
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(1) சின்னம் இல.: 149362; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமக்சன்ஸ் 

2514 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

ெபயின்ட்ஸ் லங்கா (பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 38,  
3 ஆம் கு க்குத் ெத , ெகா ம்  11, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
வ ணி காாியகரவன, இல. 251/42ச,ீ கி ல தி, ெகா ம்  05; 
(6) வகுப் :2; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 2 
அைனத்  வைகயான ச்சி தற்ெபா ட்கள், விேசடமாக 
கடல்சார் வர்ணங்கள், வாகன வர்ணங்கள், வாகன 
உதிாிப்பாக வர்ணங்கள், வானிசுகள், ெம குகள், மரம் 
உ த் ப்ேபாகாம ம் கறள் பி க்காம ம் இ ப்பதற்கான 
பா காப் ப் ெபா ள்கள், நிற ள்ளதாகக் காட் ம் 
ெபா ள்கள், மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்) ; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ெமைரன், ேகா ங்” எ ம் 
ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா .  

 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/4 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 149722; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டீேமா ேகஎல்என் இன்ட்ஸ் 
ட்ாீஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 65, ேஜத்தவனாராைம தி, 
ெகா ம்  04, இலங்ைக; (5 இலங்ைகயில் அவ க் ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர் எப் ேஜ என்ட் ஜீ டீ 
ேசரம், 216 டீ ேசரம் பிேளஸ், ெகா ம்  10;  
(6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 12 
வாகனங்கள்; நிலத்தில், வானில் அல்ல  நீாில் நகர் 
வதற்கான உபகரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேக, எல், என்” எ ம் எ த் 
க்களின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயக 

மான, ஒட் ெமாத்தமான பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி 
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(1) சின்னம் இல.: 153619; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஹம்மத் 
நஜீப்தீன் ஹம்மத் மிப்லால், ஹம்மத் நஜீப்தீன் 

ஹம்மத் நபீல் சிட்  ைசக்கிள் இன்டஸ்ட்ாீஸ், 119, 
பைழய கா  தி, ேஹன ல்ைல, பனாெகாைட, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ஹம்மத் நஜீப்தீன் ஹம்மத் மிப்லால், 

ஹம்மத் நஜீப்தீன் ஹம்மத் நபீல் சிட்  ைசக்கிள் 
இன்டஸ்ட்ாீஸ், 119, பைழய கா  தி, ேஹன ல்ைல, 
பனாெகாைட; (6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 12 ைசக்கிள் உதிாிப்பாகங்கள் ; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

  
(1) சின்னம் இல.: 155720; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஹம்மத் ஹாாி 
ஹம்மத் ஜிப்ாி 718, பிரதான தி, மாத்தைள, இலங்ைக; 

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ஹம்மத் ஹாாி ஹம்மத் ஜிப்ாி 718, பிரதான தி, 

மாத்தைள; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 3 சாம்பிராணி ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

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

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
142358 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 26 ஆந் திகதி 
 

12 - 187/7 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 157137; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சம்பத் உத்பலவன்ன 

யனேக 651/31, எல்விட் கல மாவத்ைத, நாரேஹன் 
பிட் , ெகா ம்  05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : சம்பத் உத்பலவன்ன 

யனேக 651/31, எல்விட் கல மாவத்ைத, நாரேஹன் 
பிட் , ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 43; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 43 உண , கு பானங்கைள வழங்கு 
வதற்கான ேசைவகள்; தற்கா க இடவசதி; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ ேஹாட்டல்” எ ம் 

ெசால் ன் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் ெபன்ெடான் 118c, க ப்  100y 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 06 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/8 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 158189; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேமன்ைகன் 
பார்மா மிட்ெடட் 236, ஓக்லா இந்தி, ஸ்ேடட் ேபஸ் –  3, 

2516 

ல் - 110020, இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : நித்தி ேகசு என்ட் 
அேசாசிேயட்ஸ், இல. 28 (2 ஆம் மா ), டப்ள்  ஏ டீ 
ராமநாயக்க மாவத்ைத, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 3;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 ப்பரவாக்கல், 
மி க்கல், அ க்ைக நீக்குதல் தயாாிப் கள்; வகுப்  3 இல் 
உள்ளடக்கப்பட்ட சவர்க்காரங்கள், குளியலைறப் ெபா ட்கள், 
ஒப்பைனச் சாதனங்கள், நாற்றம் நீக்கிகள், பற்பைசகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 187/9 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 159592; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேக. ஐ. ேக. 
இன்ஜினியாிங் கம்பனி (பிைறெவட்) மட்ெடட் 31, ேமஜர் 
குணரத்ன மாவத்ைத, ஓப் ெடம்ப்ளர் தி, கல்கிைச, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ேக. ஐ. ேக. இன்ஜினியாிங் கம்பனி 
(பிைறெவட்) மட்ெடட் 31, ேமஜர் குணரத்ன மாவத்ைத, 
ஓப் ெடம்ப்ளர் தி, கல்கிைச; (6) வகுப் : 43; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 43 உண , கு பானங்கைள வழங்கு 
வதற்கான ேசைவகள்; தற்கா க இடவசதி; (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 
 

12 - 187/10 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 160573; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபய்கி 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

ெபாெடான் ேமாட்டார் கம்பனி மிட்ெடட், லெவானிவன் 
வட கிராமம், சயங் தி, சாேஹ நகரம், சங்பிங் மாவட்டம், 
பீஜிங் 102206, சீன மக்கள் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 12; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 12 
தானியங்கி ேமாட்டார் வாகனங்கள்; ரக்குகள்; உழ  
இயந்திரங்கள்; ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள்; கார்கள்; ரயில் 
ெபட் கள்; ேபார்க் ப்ட் ரக்குகள்; ெகாட்டல் 
வாகனங்கள்; ஊர்தியின் பின்னிைண கள் (வாகனங்கள்); 
ேஹாஸ் கார்கள்; வார்ப்  வண் கள்; வாகன என்ஜின்கள்; 
ெகாங்ாீட் கலைவ வாகனங்கள்; அம்பி லன்ஸ்கள்; ப்பர 
வாக்கல் ரக்குகள்; மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 26 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/11 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 162126; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகாெகா லங்கா 
பீஎல்சீ. 69, சிறீ ஜினரத்ன தி, ெகா ம்  02, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ெகாெகா லங்கா பீஎல்சீ. 69, சிறீ ஜினரத்ன தி, ெகா ம்  02; 
(6) வகுப் : 43; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 43 
ேஹாட்டல்கள், ஓய்  வி திகள், வில்லாக்கள், ஸ்பாக்கள், 
ெரஸ் ரன்ட்கள், உண  மற் ம் கு பான வழங்க க்கான 
ேஹாட்டல் காைமத் வ ேசைவகள், தற்கா க இடவசதி, 
சுற் லாத் ைற மற் ம் ஓய்  ேநரம் ெதாடர்பான 
ேசைவகள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேஹாட்டல்ஸ், ாிேசார்ட்ஸ், 
வில்லாஸ், ஸ்பாஸ்” எ ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் ப ப் , ம ன், ெவள்ைள, க ப்  ஆகிய 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 187/12 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 162731; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னடா த. ெப. எண் 1515, 

பாய், ஐக்கிய அர  எமிேரட்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் ேகசு 
என்ட் நீலகந்தன், எம் என்ட் என் கட் டம் (5 ஆவ  மா ), 
இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 43;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 43 ேஹாட்டல், 
ேமாட்டல், தங்கும் வி தி, மற் ம் தற்கா க இடவசதி 
ேசைவகள்; ெரஸ் ரன்ட், பார், பிஸ்ட்ெரா, கேப, ேகாப்பி 
கைட, மற் ம் உணவக ேசைவகள்; கூட்டங்கள், 
மாநா கள், கண்காட்சிக க்கான வசதிகைள அளித்தல்; 
மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
85924 மற் ம் 119392, 119393 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 29 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/13 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 162734; (2) ெபற்ற திகதி: : 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னடா த. ெப. எண் 1515, 

பாய், ஐக்கிய அர  எமிேரட்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் ேகசு 
என்ட் நீலகந்தன், எம் என்ட் என் கட் டம் (5 ஆவ  மா ), 
இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 43;  

2517 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 
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(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 43 ேஹாட்டல், 
ேமாட்டல், தங்கும் வி தி, மற் ம் தற்கா க இடவசதி 
ேசைவகள்; ெரஸ் ரன்ட், பார், பிஸ்ட்ெரா, கேப, ேகாப்பி 
கைட, மற் ம் உணவக ேசைவகள்; கூட்டங்கள், 
மாநா கள், கண்காட்சிக க்கான வசதிகைள அளித்தல்; 
மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

162731 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் நீலம், பச்ைச ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப் 
ப ம். 

 
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 
 

12 - 187/14 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 166296; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தி ைசன் கு ப் 
ைபவ் இன்டர்ெநஷனல் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 3, 
அன்டர்சன் தி, ெகா ம்  05, இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

ேகசு என்ட் நீலகந்தன், எம் என்ட் என் கட் டம்  
(5 ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03;  
(6) வகுப் : 42; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 42 
கட் டக்கைல ஆேலாசைன, கட் டக்கைல, ஆேலாசைன 
(ெதாழில்சார்), உட் ற அலங்கார வ வைமப் , வைர  
(கட் மான), வைரதல் (ெபாறியியல்), ெபாறியியல், 
ெபாறியியல் வைரதல், ெதாழில் ைற வ வைமப் , 
அளவியல் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “டீ, ஜீ” எ ம் எ த் க்கள், 
“5”எ ம் எண் என்பவற்றின் தனியான சின்னத்திற்குப் 

றம்பான பிரத்திேயக மற் ம் ஒட் ெமாத்தப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் நீல நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

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

12 - 187/15 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 166297; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தி ைசன் கு ப் 
ைபவ் இன்டர்ெநஷனல் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 3, 
அன்டர்சன் தி, ெகா ம்  05, இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

ேகசு என்ட் நீலகந்தன், எம் என்ட் என் கட் டம்  
(5 ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03;  
(6) வகுப் : 42; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 42 
கட் டக்கைல ஆேலாசைன, கட் டக்கைல, ஆேலாசைன 
(ெதாழில்சார்), உட் ற அலங்கார வ வைமப் , வைர  
(கட் மான), வைரதல் (ெபாறியியல்), ெபாறியியல், ெபாறி 
யியல் வைரதல், ெதாழில் ைற வ வைமப் , அளவியல்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ ைசன், கு ப், ைபவ்” 
எ ம் ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான 
பிரத்திேயகமான ஒட் ெமாத்தப் பாவைனக்கு உாித்  
எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “தி, இன்டர்ெநஷனல், 
பிைறெவட், மிட்ெடட்” எ ம் ெசாற்கள் மற் ம் ேலபிளில் 
காணப்ப ம் ஏைனய விவரணச் ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் சாம்பல், ப ப்  ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 

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

 

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

12 - 187/16 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(1) சின்னம் இல.: 168475; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெரசிடன்ஸ் பீலவத்த 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 01, ஆன் அம்பலம 
எஸ்ேடட், ய யான, மி வாங்ெகாைட, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் ேகசு என்ட் நீலகந்தன், எம் என்ட் என் 
கட் டம் (5 ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; 
(6) வகுப் : 43; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 43 
உண , கு பானங்கைள வழங்குவதற்கான ேசைவகள், 
தற்கா க இடவசதி; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
  
 

 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “தி, ட்ாீ” எ ம் ெசாற்களின் 

பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 
 

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

 

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

12 - 187/17 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 171012; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னடா னடா ரவல் 
ெசன்டர், த. ெப. எண் 1515, பாய், ஐக்கிய அர  
எமிேரட்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : தி வாளர்கள் ேகசு என்ட் நீலகந்தன், எம் 
என்ட் என் கட் டம் (5 ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் பிேளஸ், 
ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 42; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 42 கணினி ெமன்ெபா ள், வன்ெபா ள் என்ப 
வற்றின் நி வல், பராமாிப் , வ வைமப் , ஆேலாசைன 
மற் ம் இற்ைறப்ப த்தல்; தர  அல்ல  ஆவணங்கைள 
இயற்ைகயி ந்  இலத்திரனியல் ஊடகத்திற்கு 
மாற் தல்; கணினி நிரல்கள் மற் ம் தர களின் தர  
மாற்றம் மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 

12 - 187/18 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

(1) சின்னம் இல.: 171169; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வாசன் ெஹல்த்ெகயா லங்கா 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், 423, கா  தி, ெகா ம்  03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : எம் என் எஸ் (அைசன்மன்ட்ஸ) (பிைறெவட்) 

மிட்ெடட், 50/2, ேசர் ேஜம்ஸ் பீாிஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  02; 
(6) வகுப் : 44; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 44 
ம த் வச் ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “அக் ஷி, ேராஹல (சிங்களத் 
தில்)”  எ ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

171168 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் ெசம்மஞ்சள், நீலம், ெவள்ைள, க ப்  

ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/19 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 171588; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிெரன்டக் ேஹால் ங் 
ஜீஎம்பீஎச் ஸ் ன்ஸ் –  பிளட்ஸ் 1, 45472 ல்ெஹய்ம் 
என்ட் ெடர் , ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் எஸ்பீஏ குேளாபல் 
ஐபி ெசா ஷன்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், 5, 9 ஆம் 
ேலன், நாவைல தி, நாவைல; (6) வகுப் : 42; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 42 அதிகாரப் பட்டயங்களின் கழி , 
சாக்கைட, மற் ம் ைகச் சட்டங்கள், சட்டவிதிகள், 
நிபந்தைனகள் ெதாடர்பான ஆேலாசைனச் ேசைவகள் 
(ேமற்குறிப்பிட்ட அைனத்  ேசைவக ம் கட்டணம் 
ெச த்தற் ேசைவகளாக); விஞ்ஞான இரசாயன ெபாறி 
யியல் ஆய் கூட ேசைவகள்; மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் 
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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  ேம மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 

12 - 187/20 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171596; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிெரன்டக் ேஹால் ங் 
ஜீஎம்பீஎச் ஸ் ன்ஸ் –  பிளட்ஸ்1, 45472 ல்ெஹய்ம் 
என்ட் ெடர் , ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் எஸ்பீஏ குேளாபல் 
ஐபி ெசா ஷன்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், 5,9 ஆம் 
ேலன், நாவைல தி, நாவைல; (6) வகுப் : 42;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 42 அதிகாரப் பட்டயங் 
களின் கழி , சாக்கைட, மற் ம் ைகச் சட்டங்கள், சட்ட 
விதிகள், நிபந்தைனகள் ெதாடர்பான ஆேலாசைனச் 
ேசைவகள் (ேமற்குறிப்பிட்ட அைனத்  ேசைவக ம் 
கட்டணம் ெச த்தற் ேசைவகளாக); விஞ்ஞான இரசாயன 
ெபாறியியல் ஆய் கூட ேசைவகள்; மற் ம் சில ஏைனய 
ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/21 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 172552; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபட் ெவட்ாினாி ேசர்விசஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் 421/5, திம்பிாிகஸ்யாய தி, 

ெகா ம்  05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ெபட் ெவட்ாினாி ேசர்விசஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் 421/5, திம்பிாிகஸ்யாய தி, 
ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 44; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 44 அைனத்  ைண விலங்குகள் கால்நைட 
ம த் வ, ஆய்வக மற் ம் ம ந்தியல் ேசைவக ம்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “கிளினிக்” எ ம் ெசால் 
மற் ம் ேலபிளில் காணப்ப ம் ஏைனய விவரணச் 
ெசாற்கள் என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  
எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் இளஞ்சிவப் , சாம்பல், ஊதா ஆகிய 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 187/22 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177699; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ராணி 
எஸ்ேடட்டஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் தி . ர்தீன் 
ெசத்வல 481 ஏ, பிாின்ஸ் ஒப் ேவல்ஸ் அவனி , ெகா ம்  14, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ராணி எஸ்ேடட்டஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 
தி . ர்தீன் ெசத்வல 481 ஏ, பிாின்ஸ் ஒப் ேவல்ஸ் 
அவனி , ெகா ம்  14; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 ட்ைடகள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
159768, 159769, 159770, 159771, 164773 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம். 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “பார்ம்” எ ம் ெசால், 
ஏைனய விவரணச் ெசாற்கள், ெபா வான பதங்கள், 
விடயங்கள் மற் ம் எண்கள் என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் நீலம், பச்ைச, மஞ்சள், ெவள்ைள, ப ப் , 
சிவப் , க ப்  ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 

12 - 187/23 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177700; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ராணி எஸ்ேடட்டஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் 481 ஏ, பிாின்ஸ் ஒப் ேவல்ஸ் 
அவனி , ெகா ம்  14, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ராணி 
எஸ்ேடட்டஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 481 ஏ, பிாின்ஸ் 
ஒப் ேவல்ஸ் அவனி , ெகா ம்  14; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 ட்ைடகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
177699, 159768, 159769, 159771, 159770, 164773 ஆம் 
இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “பார்ம்” எ ம் ெசால், 
ஏைனய விவரணச் ெசாற்கள், விடயங்கள் மற் ம் எண்கள் 
என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் நீலம், பச்ைச, மஞ்சள், ெவள்ைள, ப ப் , 
சிவப் , க ப்  ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 

12 - 187/24 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177750; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 

பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ாிடாஸ் (பிைறெவட்) 

மிட்ெடட் 400, டீன்ஸ் தி, ெகா ம்  10, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

ாிடாஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 400, டீன்ஸ் தி, 
ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 விளம்பரப்ப த்தல்; ெதாழில் காைமத் 

வம்; ெதாழில் நிர்வாகம்; அ வலகப் பணிகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
 
 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/25 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 178156; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ைவத்தியானந்த 
சுப்பிரமணியம் 15/1 பீ, குடாஏதன்ட தி, வத்தைள, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ைவத்தியானந்த சுப்பிரமணியம் 15/1 பீ, குடா 
ஏதன்ட தி, வத்தைள; (6) வகுப் :35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 35 ேதயிைல மற் ம் ைக 
ஏற் மதி ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் சிவப் , தங்கநிறம் ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 13 ஆந் திகதி 
 

12 - 187/26 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(1) சின்னம் இல.: 178158; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ைவத்தியானந்த 
சுப்பிரமணியம் 15/1 பீ, குடாஏதன்ட தி, வத்தைள, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ைவத்தியானந்த சுப்பிரமணியம் 15/1 பீ, குடா 
ஏதன்ட தி, வத்தைள; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 35 ேதயிைல மற் ம் ைக 
ஏற் மதி; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் சிவப் , ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப ம். 
 

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

 

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

12 - 187/27 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 179281; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அல்ஸ்ெடாம் 3, 
அவனி  அன்ட்ெர மாெலாக்ஸ், 92300 ெலவெலாய்ஸ்- 
ெபரஸ்ட், பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ டீ ேசரம், 216 டீ 
ேசரம் பிேளஸ், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 35;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 விளம்பரப்ப த்தல்; 
ெதாழில் காைமத் வம், ெதாழில் நிர்வாகம்; அ வலகப் 
பணிகள்; சி பிரசுரங்கள் மற் ம் மாதிாிகளின் விநிேயாகம்; 
ஏைனேயா க்கான ெசய்திப்பத்திாிைக சந்தாக்கைள 
ஒ ங்கு ெசய்தல்; ெதாழில் தகவல் மற் ம் ஆேலாசைன; 
கணக்கியல்; ஆவண மீள்பிரதிெய த்தல்; ெதாழில்வாய்ப்  

கவர் நி வனங்கள்; மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , விவரணச் ெசாற்களின் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
89641, 89718 மற் ம் 137887 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

இச்சின்னம் சிவப் , நீலம், சாம்பல் ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/28 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 180385; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவாக் ஜுவலர்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் 528, கா  தி, ெகா ம்  03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ேவாக் ஜுவலர்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 528, 
கா  தி, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 35 விளம்பரப்ப த்தல்; ெதாழில் 

காைமத் வம்; ெதாழில் நிர்வாகம்; அ வலகப் பணிகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஜுவலர்ஸ்” எ ம் ெசால் 
மற் ம் ஏைனய ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் மஞ்சள், ேகால் ஷ், ப ப் , க ப் , 
ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/29 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 180388; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவாக் ஜுவலர்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் 528, கா  தி, ெகா ம்  03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ேவாக் ஜுவலர்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 528, 
கா  தி, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

அல்ல  ேசைவகள்: 35 விளம்பரப்ப த்தல்; ெதாழில் 
காைமத் வம்; ெதாழில் நிர்வாகம்; அ வலகப் பணிகள்; 

(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஜுவலர்ஸ் (சிங்களத் 
தில்)”  எ ம் ெசால் மற் ம் ஏைனய ெசாற்களின் பிரத்தி 
ேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

180385 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் மஞ்சள், ேகால் ஷ், ப ப் , க ப் , 

ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/30 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 180390; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ாிெயா ன்ெடா லண்டன் 

மிட்ெடட் ஈஸ்ட்ேபான் ெடரஸ், லண்டன் டப்ள் 2 
6எல்ஜீ, ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், 
சட்டத்தரணிகள், பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம 
மற் ம் வியாபாரச் சின்ன சட்டத்தரணிகள், 365, ேடம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 நைகத்ெதாகுதி, ைவரங்கள் ெகாண்ட 
ெபா ட்கள், விைல யர்ந்த மற் ம் பகுதியள  விைல 

யர்ந்த கற்கள் மற் ம் இரத்தினக்கற்கள் என்பவற்றின் 
ெமாத்த விற்பைன, விநிேயாகம், மற் ம் சில்லைற 
விற்பைனச் ேசைவகள்; நைகத் ெதாழிற் ைற டன் 
ெதாடர் ைடய விளம்பரப்ப த்தல், சந்ைதப்ப த்தல், 
வி த்தி மற் ம் ெதாழிற் ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதி , விவரணச் ெசாற்களின் பிரத்தி 
ேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 187/31 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 180409; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மார்ெவல் மார்க ங் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 10, ட்டைக  தி, 
ேப யெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : மார்ெவல் மார்க ங் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 10, ட்டைக  தி, 
ேப யெகாைட; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் காைமத் 

வம்; ெதாழில் நிர்வாகம், அ வலகப் பணிகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேல ” எ ம் ெசால் மற் ம் 
ஏைனய ெசாற்க்கள் மற் ம் “1 0” எ ம் எண்கள் என்ப 
வற்றின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/32 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 180411; (2) ெபற்ற திகதி: : 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மார்ெவல் 
மார்க ங் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 10, ட்டைக  

தி, ேப யெகாைட, இலங்ைக; (5 இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : மார்ெவல் மார்க ங் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 10, ட்டைக  தி, 
ேப யெகாைட; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

ேசைவகள்: 35 விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் காைமத் 
வம்; ெதாழில் நிர்வாகம், அ வலகப் பணிகள்;  

(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

180409 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  ெபப் வாி மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/33 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 180430; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): க சிகி ைகசா ெமான்ட்ெபல்  
2-2-2 சின்மசி நிஷி-கு, ஒசாகா-சி, ஒசாகா ஜப்பான்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல்; ஏற் மதி இறக்குமதி கவர்; ெதாழில் 

காைமத் வம்; அ வலகப் பணிகள்;  ஆைட, பாதணி, 
விைளயாட் க்க க்கான விேசட பாதணி, ைபகள், காம் 
உபகரணங்கள் என்பவற்றின் சில்லைற, ெமாத்த 
விற்பைனச் ேசைவகள்; ஒன்ைலன் ஓர்டர் ேசைவகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/34 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

(1) சின்னம் இல.: 180599; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிகுெபட் மிட்ெடட்,  
6 ஆம் மா , 81, ஒக்ஸ்ேபார்ட் தி, ெசாெஹா, லண்டன், 
டப்ள் 1டீ 1ஈ , ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : நித்தி ேகசு என்ட் 
அேசாசிேயட்ஸ், இல. 28, (2 ஆம் மா ), டப்ள் . ஏ. டீ. 
ராமநாயக்க மாவத்ைத, ெகா ம்  02 ; (6) வகுப் : 35;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 ஏைனேயாாின் 
பய க்காக இைசப் பதி கள், ஒ / காட்சிப் பதி கள், 
விளம்பர உள்ளடக்கம், ஸ் ல் படங்கள், நக ம் படங்கள், 
தர , கணினி ெமன்ெபா ள் மற் ம் ெபா ேபாக்குப் 
ெபா ட்கள் என்பவற்ைற ஒன்றிைணத்  வழங்கல், மற் ம் 
சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
ெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
  

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/35 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 180707; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவாக் ஜுவலர்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் 528, கா  தி, ெகா ம்  03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ேவாக் ஜுவலர்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 528, 
கா  தி, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 35 விளம்பரப்ப த்தல்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேகால்ட், ேஸாக்” எ ம் 
ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
180385, 180388 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம்.  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

இச்சின்னம் தங்கநிறம், க ப் , மஞ்சள், ப ப் , க ம் 
ப ப்  ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

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

12 - 187/36 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 180708; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஓவர்சீஸ் குாியர் ேசர்விசஸ் 
கம்பனி மட்ெடட் 9-133, சிெபாரா 2- ெகாெம, மினாெடா-
கு, ேடாக்கிேயா 108-8701, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : யஸ் அன்ட் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 35;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 ஏற் மதி –  
இறக்குமதி கவர்: ெசய்திப்பத்திாிைக சந்தாக்கைள 
ஒ ங்கு ெசய்தல்; உண , கு பானங்க க்கான சில்லைற 
மற் ம் ெமாத்த விற்பைனச் ேசைவகள்; கூர்ைமயான 
அல்ல  கூரான ைக க விகளின் சில்லைற அல்ல  
ெமாத்த விற்பைனச் ேசைவகள், ைக க விகள், மற் ம் சில 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஓ, சீ, எஸ்” எ ம் எ த் க் 
களின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/37 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 180744; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டப்ள் என்எஸ் 
குேளாபல் ேசர்விசஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 04 ஆம் 
மா , இல. 02, ேகஸ்ட்ல் ேலன், ெகா ம்  04, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
பா த்த ெமத்தி  அன்ட் கம்பனி (சட்டத்தரணிகள், 

ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் சின்ன சட்டத்தரணிகள்), 
இல. 172, ஹல்ப்ஸ்ட்ெராப் தி, ெகா ம்  12 ; (6) வகுப் : 
35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 ெதாழில் மற் ம் 
விளம்பரப்ப த்தல் ைறயில் அயலாக்கற் ேசைவ; 

ேலாபாயம் ெதாடர்பான ெதாழில் காைமத் வ 
ஆேலாசைன; சந்ைதப்ப த்தல்; விற்பைனகள்; இயக்கம்; 
ெபா ள் வ வைமப்  வா க்ைகயாளர் ஆய் ; சந்ைதப் 
பகுப்பாய்  மற் ம் ஆராய்ச்சி ேசைவகள்; ெதாழில் 
ஆேலாசைனச் ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “டப்ள் , என், எஸ்” எ ம் 
எ த் க்களின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்தி 
ேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னத்தின் பதி , விவரணச் ெசாற்களின் பிரத்தி 
ேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 09 ஆந் திகதி 
 

12 - 187/38 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 180745; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டப்ள் என்எஸ் குேளாபல் 
ேசர்விசஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 04 ஆம் மா , இல. 02, 
ேகஸ்ட்ல் ேலன், ெகா ம்  04, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : பா த்த ெமத்தி  
அன்ட் கம்பனி (சட்டத்தரணிகள், ஆக்க ாிைம மற் ம் 
வியாபாரச் சின்ன சட்டத்தரணிகள்), இல. 172, ஹல்ப்ஸ்ட் 
ெராப் தி, ெகா ம்  12 ; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 35 ெதாழில் மற் ம் விளம்பரப்ப த்தல் 

ைறயில் அயலாக்கற் ேசைவ; ேலாபாயம் ெதாடர்பான 
ெதாழில் காைமத் வ ஆேலாசைன; சந்ைதப்ப த்தல்; 
விற்பைனகள்; இயக்கம்; ெபா ள் வ வைமப்  வா க்ைக 
யாளர் ஆய் ; சந்ைதப் பகுப்பாய்  மற் ம் ஆராய்ச்சி 
ேசைவகள்; ெதாழில் ஆேலாசைனச் ேசைவகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “டப்ள் , என், எஸ்” எ ம் 

எ த் க்களின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
180744 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 12 ஆந் திகதி 
 

12 - 187/39 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 180902; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமகா ைலப்சயன்சஸ் பப்ளிக் 
கம்பனி மிட்ெடட் 384 எஸ்ஓஐ 6, பத்தன 3 தி, பங்  
இன்டஸ்ட்ாியல் எஸ்ேடட், இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி . பிர ன் 
விஷ்வகுமாரன், இல. 48, II ஆம் மா , பார்க்ேவ, கட் டம், 
பார்க் தி, ெகா ம்  02 .; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 35 விளம்பரப்ப த்தல்; ெதாழில் 

காைமத் வம்; அ வலகப் பணிகள், ெதாைலக்காட்சி 
நிகழ்ச்சிகள், அழகு நிகழ்ச்சிகள், ஒன்ைலன் விளம்பரப் 
ப த்தல் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
180895 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ெமகா” எ ம் ெசால் ன் 
தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் பாவ 
ைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 
135400 ஆம் இலக்க வியாபரச் சின்னத்தின் ெபயர் 

மாற்றம் பதி  ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
 

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

 

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

12 - 187/40 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 181071; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 

(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குராெமக்ஸ் மிட்ெடட் 
ஆர் சானா ஹ ஸ், 7 குயின்ஸ்பிாிட்ஜ், ேநார்தம்ப்டன், 
எம்என்4 7பீஎப், ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ குேளாபல் 
ஐபி ெசா ஷன்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், 5,9 ஆம் 
ேலன், நாவைல தி, நாவைல; (6) வகுப் : 35;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 அ வலக 
நிர்வாகிகள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/41 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 181074; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேராஹன சாந்த ேலெகாட 
177/1 (30/60), ேதவாைல தி, மஹரகைம, 10280, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ேராஹன சாந்த ேலெகாட 177/1 (30/60), 
ேதவாைல தி, மஹரகைம, 10280; (6) வகுப் : 35;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35; விளம்பரப் 
ப த்தல்; ெதாழில் காைமத் வம்; அ வலகப் பணிகள், 
ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
  
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “தி, கிாிேய வ், ேபஸ்” 
எ ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  
எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் சிவப் , மஞ்சள், பச்ைச, நீலம், க ப்  
ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 187/42 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.02  
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(1) சின்னம் இல.: 181377; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஒப் மட்ஸ் (பிைறெவட்) 

மிட்ெடட் இல. 07, ஜயந்தி ர தி, பத்தர ல்ைல, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : ஒப் மட்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 07, 
ஜயந்தி ர தி, பத்தர ல்ைல; (6) வகுப் : 35;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 விளம்பரப்ப த்தல், 
ெதாழில் காைமத் வம்; ெதாழில் நிர்வாகம், அ வலகப் 
பணிகள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “பிட்னஸ், ாி வ்” எ ம் 

ெசாற்கள் மற் ம் “எச், ஆர் ”எ ம் எ த் க்கள் என்ப 
வற்றின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 

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

 

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

12 - 187/43 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 181405; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெலேபாெரடாி 
எச்ஆர்ஏ பாமா 15  ெபெரஞ்சர், 75003, பாாிஸ், பிரான்ஸ்; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
மனிதப் பயன்பாட் க்கான ம த் வ, உயிர்ெதாழி ட்பப் 
ெபா ட்களின் விளம்பரப்ப த்தல், ஊக்குவிப்  மற் ம் 
சில்லைற விற்பைன; ஏைனேயாாின் பயன்பாட் க்காக 
ம த் வப் ெபா ட்கைள ஒன்றிைணத்  வழங்கல், மற் ம் 
சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
ெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 

12 - 187/44 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

(1) சின்னம் இல.: 181409; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெலேபாெரடாி எச்ஆர்ஏ பாமா 
15  ெபெரஞ்சர், 75003, பாாிஸ், பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : யஸ் அன்ட் 
கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 35;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 மனிதப் பயன் 
பாட் க்கான ம த் வ, உயிர்ெதாழி ட்பப் ெபா ட்களின் 
விளம்பரப்ப த்தல், ஊக்குவிப்  மற் ம் சில்லைற 
விற்பைன; ஏைனேயாாின் பயன்பாட் க்காக ம த் வப் 
ெபா ட்கைள ஒன்றிைணத்  வழங்கல், மற் ம் சில 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்) ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
181405 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 28 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/45 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 181415; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகடவல வத்த வலவ்வ 
சா ய குமார ரன்திலக இல. 114, கு நாகல் சாைல, 
தித்தபஜ்ஜல, ெவரல்ேலகம, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெகடவல வத்த 
வலவ்வ சா ய குமார ரன்திலக இல. 114, கு நாகல் 
சாைல, தித்தபஜ்ஜல, ெவரல்ேலகம; (6) வகுப் : 35;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 விளம்பரப்ப த்தல், 
ெதாழில் காைமத் வம்; ெதாழில் நிர்வாகம், அ வலகப் 
பணிகள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
179644, 181414 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம்.  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “எஸ், எல், பீ” எ ம் எ த் 
க்களின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்தி 

ேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 
 
இச்சின்னம் நீல நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/46 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 181423; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): திெரட் வர்க்ஸ் (பிைறெவட்) 

மிட்ெடட் இல. 94/5, கி லப்பைன எவனி , ெகா ம்  
05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : திெரட் வர்க்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 
இல. 94/5, கி லப்பைன எவனி , ெகா ம்  05;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
 
 

இச்சின்னம் க ம் நீலம், ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/47 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 181425; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): திெரட் வர்க்ஸ் (பிைறெவட்) 

மிட்ெடட் இல. 94/5, கி லப்பைன எவனி , ெகா ம்  
05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 

மி ப்பின், அ : திெரட் வர்க்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 
இல. 94/5, கி லப்பைன எவனி , ெகா ம்  05; 
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/48 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 181432; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): திெரட் வர்க்ஸ் (பிைறெவட்) 

மிட்ெடட் இல. 94/5, கி லப்பைன எவனி , ெகா ம்  
05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : திெரட் வர்க்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 
இல. 94/5, கி லப்பைன எவனி , ெகா ம்  05;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
இச்சின்னம் சிவப்  நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 
12 - 187/49 - 02.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1996. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

(1) சின்னம் இல.: 181433; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): திெரட் வர்க்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 94/5, கி லப்பைன எவனி , 
ெகா ம்  05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : திெரட் வர்க்ஸ் (பிைறெவட்) 

மிட்ெடட் இல. 94/5, கி லப்பைன எவனி , ெகா ம்  05; 
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
181432 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் சிவப்  நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 28 ஆந் திகதி 
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ஆக்க உாிைமகள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் 
 

2003 ஆம் ஆண் ன் 36 ஆம் இலக்க லைமச் ெசாத் க்கள் சட்டம் 
(79 (2) (ஆ) பிாி ) 

 

இவ்வறிவித்தல் பிரசுாிக்கப்பட்  3 மாதங்கள் கடந்ததன் பின்னர் கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விண்ணப்பதாரர்க க்கு 
ேபடன்ட் அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட ம் என்பதைன ெபா மக்க க்கு இத்தால் அறியத்தரப்ப கின்ற . 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 16475; (2) விண்ணப்பதாரர்: ர ங்க (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: உள்நாட் ேலேய 
    ஆரச்சிேக  பிரார்த்தனா  ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய தானியங்கள் 
    ர ங்க; நவரத்ன தியான்  உள்ளடங்கிய உண்ைமயான ேசாயா 
    ேசலாேக மஹெகதர ெசனவிரத்ன   ேசாஸ் வைகெயான்றிைன உற்பத்தி 
    பண்டார நவரத்ன மற் ம்   ெசய்தல். 
    இந்திரா விக்ரமசிங்க; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 16653; (2) விண்ணப்பதாரர்: இண்டஸ்ட்ாியல் (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: பிரத்திேயக நலன் 
    ெரக்ெனாெலாஜி இன்ஸ் ட்  ேபண் உற்பத்திக்கு உகந்த வைகயில்
      உறிஞ்சிக் ெகாள் ம் ஒ  ஊடகமாக 
      பயன்ப த் வதற்காக வாைழப்பழத்தின் 
      நார்கைள தயாாிக்கும் ெதாழில் ட்பம். 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 16978; (2) விண்ணப்பதாரர்: கிாிஸ்டல் (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: ெபாிய நீர்ப்பரப் 
    ெலகூன்ஸ் (குரகாஓ) பீ. வி;  க்களின் குறிப்பிட்ட எல்ைலக்குாிய  
      பிரேதசத்ைத ெதாற்  நீக்கும் ெசயல் 
      ைற. 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 17378; (2) விண்ணப்பதாரர்: ெமாரட் வ (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: எதிெரா  ஒ  
    பல்கைலக்கழகம்;  யைல ச்சுத் ெதாழி ட்பத்திைனப் பயன் 
      ப த்தி அச்சுச் சட்டகப் ெபா ட்களின் 
      ேமற்பரப்பின் ெசாரெசாரப் த் தன்ைம 
      யிைன மதிப்பீ  ெசய்வதற்கான ந ன 
      உபகரணம் மற் ம்  ெசயல் ைற. 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 17575; (2) விண்ணப்பதாரர்: இண்டஸ்ட்ாியல் (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: இரசாயன  
    ெரக்ெனாெலாஜி இன்ஸ் ட்  இைண  (ஒட் க்ெகாள்ளல் மற் ம்  
      உறிஞ்சிக்ெகாள்ளல்) மற் ம் மந்த கதியி 
      லான பயன்பா க க்காக வாைழப்பழ 
      நார்களினாலான கடதாசி மற் ம்  
      அட்ைடகைளத் தயாாிக்கும் ெதாழி ட்பச் 
      ெசயன் ைற. 
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 (1) விண்ணப்ப இல.: 17919; (2) விண்ணப்பதாரர்: பணிப்பாளர், (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: ெமத்திசி ன்  
    விஞ்ஞானப் பட்டப்பின் ப ப்   ெமன்ைமயான ஸ்ெடபிேலாெகாக்கஸ் 
    நி வனம், ேபராதைனப் பல்கைலக்  எ ாியஸ் (MSSA), ெமத்திசி ன்  
    கழகம், மற் ம் தைலவர், ேதசிய  த க்கும் ஆற்றல் உள்ள ஸ்ெடபிேலா 
     ஆராய்ச்சிகள் சைப;  ெகாக்கஸ் எ ாியஸ் (MRSA),  
      ஸ்ெரப்ேராெகாக்கஸ் பிேயாஜீெனஸ், 
      விாீ யன்ஸ் ஸ்ட்ெரப்ேராெகாக்கஸ், 
      என்ெடேராெகாக்கஸ்  ேபசியம், சூேடா 
      ெமானாஸ் இ ஜிேனாசா மற் ம்  
      எசிேனாெடாபக்டர் வைககளின்  
      ெதாற்றினால் ஏற்ப ம் காயங்கைளக் 
       கட் ப்ப த் வதற்கான காயங்கைள 
       குணப்ப த் ம் கிறீம்.  
   
 (1) விண்ணப்ப இல.: 18104; (2) விண்ணப்பதாரர்: பட் கஹேக (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: உடன  யாைனக் 
    ெதான் ேராஹித பிரசாந்த மற் ம்  ெகாய்யாத் ள் உற்பத்தி. 
    தாிந்  தனஞ்சா பீாிஸ் கால்லேக; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 18589; (2) விண்ணப்பதாரர்: க வான  (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: மா தகு தாக் 
    கமேக லக்மால் ேதசப்பிாிய;  கதிர்  ேவக என்ஜின். 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 18854; (2) விண்ணப்பதாரர்: கலபட ஆரச்சிேக (3) த்தாக்கத்தின் ெபயர்: ைகயடக்கத் 
    பிமல் மி ந்த சிாிேமவின்  ெதாைலேபசியிைனத் ய்ைமப்ப த்  
    விக்ரமசிங்ஹ;  வதற்காக இயற்ைகத் தாவரச்சாற்றினா 
      லான ய்ைமயாக்கி. 
 
 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம்  03, 
2016 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 29 ஆந் திகதி 
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அறிவித்தல்க க்கும் விளம்பரங்க க்கு ாிய திய விகிதங்கள் 
2013 சனவாி 01 ஆந் திகதி ெதாடங்கி அ க்கு வந்த  

‘இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக’ 
(ெவள்ளிக்கிழைமேதா ம் ெவளியிடப்ப வ .) 

 

 1. பிரசுாிக்கப்ப ம் சகல அறிவித்தல்க க்கும் விளம்பரங்க க்கும் விளம்பரதாரர்கேள ெபா ப்பாளராவார். 
 2. தனிப்பட்ட விளம்பரதாரர்களின் அறிவித்தல்க ம், விளம்பரங்க ம் உாிய ப் பணத் டன் அரசாங்க அ த்தகர், அரசாங்க அச்சுத் 
திைணக்களம், ெகா ம்  8 அவர்க க்கு ேநாில் அல்ல  தபால் லம் ேசர்க்கப்ப தல் ேவண் ம். 
 3. அ வலக ேநரம் . ப. 8.30 மணி தல் பி. ப. 4.15 மணி வைரயாகும். 
 4. பணம் ெகா க்கல் வாங்கல் . ப. 9.00 மணி தல் பி. ப. 3.00 மணிவைர நைடெப ம். 
 5. சகல அறிவித்தல்க க்கும் விளம்பரங்க க்கும் ற்பணம் அ ப்பப்ப தல் ேவண் ம். தபால் லம் அ ப்பப்ப ம் அறிவித்தல்கள், 
விளம்பரங்கள் ஆகியைவக டன் அரசாங்க அ த்தகாின் ெபய க்கு எ தப்பட்ட மணி ஓடர் அல்ல  ேபாஸ்ரல் ஓடர் அல்ல  காேசாைல அ ப்பப்படல் 
ேவண் ம். தபால் அ வலகம் ‘ெபாரல்ைல’ என்பேத காசுகட்டைளக க்கான ெச த்தப்ப ம் அ வலகமாகும். 
 6. நகைலக் கடதாசியின் ஒ  பக்கத்தில் மாத்திரம் ைரப் அ த்தல் பிைழகைள ம் காலதாமதத்ைத ம் தவிர்க்க ஏ வாகும். ைகெய த் ப் பிரதி 
எ ம் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட மாட்டா . 
 7. ைகெயாப்பங்களின் கீழ் அப்ெபயர்கள் உ ப்பான எ த்தில் தி ப்பி எ தப்படல் ேவண் ம். 
 8. வியாபார விளம்பரங்க ம் ெபயர் மாற்றம் பற்றிய விளம்பரங்க ம்  பிரசுரத் க்கு ஏற் க்ெகாள்ளப்பட மாட்டா . 
 9. நியாயஸ்தலத்தின் கட்டைளயில் ெகா க்கப்பட ேவண் ய விளம்பரங்கள் ‘சுப்றீம் ேகாட்’ ெறாக்டரால் ைகெயாப்பமிடப் பட்  அல்ல  
ைகெயாப்பம் அத்தாட்சிப்ப த்தப்பட்  அ ப்பாவி ன் பிரசுாிக்கப்பட மாட்டா. 
 10. அறிவித்தல்க க்கும் விளம்பரங்க க்கும் அங்கீகாிக்கப்பட்ட கிரய விகிதங்கள் 2013 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 01 ஆந் திகதியி ந்  
பின்வ மா  :- 
 

 பா    ச. 
 

 ஒ  அங்குலம் அல்ல  அதற்குக் குைறய 137 00 
 ேமலதிகமான ஒவ்ெவா  அங்குல ம் அல்ல  அதன் பகுதிக்கும் 137 00 
 ஒ  பத்தி அல்ல  வர்த்தமானியின் அைர பக்கம் 1,300 00 
 இ  பத்திகள் அல்ல  வர்த்தமானியின் ஒ  பக்கம் 2,600 00 
 

 ஒவ்ெவா  அங்குலத்தின் பகுதிக்கும்  அங்குலத்தின் கிரயம் ெச த்தப்படல் ேவண் ம். 
 

 11. ெவள்ளிக்கிழைம ேதா ம் இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக்  கு யரசு வர்த்தமானி ெவளியிடப்ப ம். அரசாங்க வி ைற இைடயி ன் 
ெவளியீட்  நாள் மாற்றப்ப ம். 
 12. ஒவ்ெவா  மாத ம் தற்கிழைம வர்த்தமானியின் ஒவ்ெவா  பகுதி இ தியி ம் ெகா க்கப்பட் ள்ள அட்டவைணயின் பிரகாரம் ‘அரசாங்க 
அ த்தகர், அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களம், ெகா ம்  8’ அவர்கட்கு சகல அறிவித்தல்க ம் விளம்பரங்க ம் வந் ேசர ேவண் ம். 
 13. இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானி கிைடக்கப்ெபறாைம, கவாி மாற்றம் ேபான்ற எல்லா ெதாடர் க க்கும் ெகா ம் 8, 
அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களம், அரசாங்க அ த்தக க்ேக  எ ங்கள். 
 14. 2013 சனவாி 01 ஆந் திகதியி ந்  மீளவாய்ந்த திய சந்தா விபரம் :- 
 இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானி (வ டத்திற்கு)  வ டத் தபால் 
  திற்குமான ெசல  
  கட்டணம் 
  பா  ச. பா ச. 
 I வ  பகுதி 
 I  வ  ெதாகுதி 4,160.00 9,340.00 
 II வ  ெதாகுதி (விளம்பரம், ெவற்றிடங்கள், ேகள்விகள், பாீட்ைசகள் ஆகியன) 580.00 950.00 
 III வ  ெதாகுதி (ஆக்க உாிைம மற் ம் வியாபார உாிைம அைடயாள 405.00 750.00 
                                    விளம்பரங்கள் த யன) 
 I   வ  பகுதி வ ம் (I, II, III ெதாகுதிகள் உட்பட) 890.00 2,500.00 
 II ஆவ  பகுதி (சட்ட சம்பந்தமான ) 860.00 450.00 
 III வ  பகுதி (காணிகள்) 260.00 275.00 
 IV வ  பகுதி (மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி) 2,080.00 4,360.00 
 V வ  பகுதி (பயண ேபாக்குவரத்  ேசைவ த ய விளம்பரங்க க்கான 1,300.00 3,640.00 
                             பட் யல் மற் ம் த்தகப்பட் யல்)  
 VI வ  பகுதி ( ாிமார் ெபயர்ப்பட் யல், ைவத்திய அ வலர் ெபயர்ப்பட் யல், 780.00 1,250.00 
                             பிறப் , இறப்  பதிவாளர் பட் யல் த யன)  
 அதிவிேசட வர்த்தமானி 5,145.00 5,520.00 

 

 ஆண் ன் இ தி வைரக்கும் பன்னிரண்  மாதங்க க்குக் குைறயாத காலெவல்ைலக்ேக சந்தா ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம். 
தனிப்பிரதிகள் (இ ப்பி ந்தால்) அவற்றின் விகிதங்கள் 

 

  விைல தபால் ெசல  
  பா  ச. பா ச. 
 I வ  பகுதி 
 I  வ  ெதாகுதி 40.00 60.00 
 II வ  ெதாகுதி (விளம்பரம், ெவற்றிடங்கள், ேகள்விகள், பாீட்ைசகள் ஆகியன) 25.00 60.00 
 III வ  ெதாகுதி  15.00 60.00 
 I   வ  பகுதி  (I, II, III ெதாகுதிகள் உட்பட) 80.00 120.00 
 II வ  பகுதி  12.00 60.00 
 III வ  பகுதி  12.00 60.00 
 IV வ  பகுதி (மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி) 23.00 60.00 
 V வ  பகுதி  123.00 60.00 
 VI வ  பகுதி  87.00 60.00  
 எல்லா தனிப்பிரதிகைள ம் ெகா ம்  5, ெபால்ேஹன்ெகாைட, கிள ப்பைன மாவத்ைத, இல. 163 எ ம் கவாியி ள்ள அரச ெவளியீட்  
பணியகத்தில் ெபற் க் ெகாள்ளலாம்   
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.02 

இலங்ைக அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களத்தில் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற . 

வர்த்தமானி ெவளியீ  சம்பந்தமான க்கிய அறிவித்தல் 
 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானி சாதாரணமாக ெவள்ளிக்கிழைமேதா ம் ெவளியிடப்ப ம். 
ெவள்ளிக்கிழைம அரசாங்க வி ைற நாளாக இ ப்பின் அதற்கு ந்திய ேவைல நாளில் வர்த்தமானி ெவளியிடப்ப ம். 
வர்த்தமானிக்குாிய அறிவித்தல்கள் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம் இ தி நா ம் அந்த வாரத்தில் ஏற்ப ம் அரசாங்க வி ைற 
நாட்கைளப் ெபா த்  மாற்றப்ப ம். 
 
 இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானி பிரசுரமாகும் திகதிக ம் அவ்வவ் வர்த்தமானிக க்குாிய 
அறிவித்தல்கள் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம் இ தி நா ம், ேநர ம் கீழ் குறிப்பிடப்பட் க்கும் அட்டவைணயில் 
காட்டப்பட் ள்ளன. கீேழ குறிப்பிடப்பட் ள்ள ேநரங்க க்குப் பிந்திக் கிைடக்கும் அறிவித்தல்கள் எல்லாம் பிரசுாிக்கப்பட 
மாட்டா. இனி வரப்ேபாகும் இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்க வி ம்பின் அதற்குாிய 
மாற்றங்கள் ெசய்  தி ப்பி அ ப் தற் ெபா ட்  விலாசதார க்கு தபால் லம் அ ப்பி ைவக்கப்ப ம். இலங்ைகச் 
சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்ட திகதிகளிேல அறிவித்தல்கைளப் பிரசுாிக்க வி ம் ேவார் 
அறிவித்தல்கள் தபால் லம் அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களத் க்கு வந் ேசரப் ேபாதிய அவகாசம் ெகா ப்ப  
எல்ேலா ைடய நன்ைமக்கும் உகந்ததாய் இ க்கும். 
 
 அரசாங்க அ த்தகர் வர்த்தமானிக்குாிய சந்தாப் பணங்கைள ஏற் க்ெகாள்வார். 
 
 க்கிய கவனிப் . - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானி விளம்பரங்க க்கான கட்டணங்கள் 
யா ம் அரசாங்க அ த்தகாினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம். 
 

அட்டவைண - 2016 
  
  மாதம்      ெவளியீட்  நாள்    அறிவித்தல்கள் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம் கைடசித் 
                            திகதி ம் ேநர ம் 
 
 திெசம்பர் ெவள்ளி 02.12.2016 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 18.11.2016 
  ெவள்ளி 09.12.2016 .. நண்பகல் 12 ெவௗ்ளி 25.11.2016 
  ெவள்ளி 16.12.2016 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 02.12.2016 
  ெவௗ்ளி 23.12.2016 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 09.12.2016 
  ெவௗ்ளி 30.12.2016 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 16.12.2016 
 

அட்டவைண - 2017 
 
 சனவாி ெவள்ளி 06.01.2017 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 23.12.2016 
  ெவள்ளி 13.01.2017 .. நண்பகல் 12 ெவௗ்ளி 30.12.2016 
  ெவள்ளி 20.01.2017 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 06.01.2017 
  ெவௗ்ளி 27.01.2017 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 13.01.2017 
 
 ெபப் வாி ெவள்ளி 03.02.2017 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 20.01.2017 
  வியாழன் 09.02.2017 .. நண்பகல் 12 ெவௗ்ளி 27.01.2017 
  ெவள்ளி 17.02.2017 .. நண்பகல் 12 ெவள்ளி 03.02.2017 
  வியாழன் 23.02.2017 .. நண்பகல் 12 வியாழன் 09.02.2017 
 
 
   

 கங்கானி யனேக, 
 அரசாங்க அ த்தகர் (பதில்). 
 
அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களம், 
ெகா ம்  8, 
2016 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி. 
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