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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  2017, சனவாி மாதம் 13 ஆந் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம  பிரசுாிக்கப்படேவண் ய அறிவித்தல்கள் 2016, திெசம்பர் மாதம் 30 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 1999 - 2016 ෙදසැ බර් මස 23 වැ  කුරාදා- 2016.12.23  
1999 ஆம் இலக்கம் - 2016 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 23 ஆந் திகதி  ெவள்ளிக்கிழைம  

    ලංකා   ජාතා ක   සමාජවා   ජනරජෙ   ගැස  ප ය  

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

 பக்கம் பக்கம் 
 
வியாபார உாிைம அைடயாள விளம்பரங்கள் 2612 ஆக்க உாிைமகள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் - 
வியாபார உாிைம அைடயாள அறிவித்தல்கள் 2674 ெதாழிலக வ வ அைமப் கள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் - 
  நானாவித அறிவித்தல்கள்  - 

கவனிக்க.–  (i) பா த ெதவரப்ெப ம மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 2016, திெசம்பர் 16 ஆந் திகதிய இலங்ைகச் சனநாயக 
ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி II இற்கு குைறநிரப்பியாக ெவளியிடப்ப கிற . 

 

 (ii) ெதாழில் ட்பத்ைத ம் ச க ேசைவைய ம் உயர்த் வதற்கான கல்வி நிைலயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 2016, 
திெசம்பர் 16 ஆந் திகதிய இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி II இற்கு குைறநிரப்பியாக ெவளியிடப்ப கிற . 

 

 (iii) ெபாலன ைவ ெபௗத்த சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 2016, திெசம்பர் 16 ஆந் திகதிய இலங்ைகச் சனநாயக 
ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி II இற்கு குைறநிரப்பியாக ெவளியிடப்ப கிற . 

 கவனிக்க.–  2016.12.16 ஆந் திகதிய இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி IV (அ) பிரசுாிக்கப்படவில்ைல. 
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வியாபார உாிைம அைடயாள அ வலகம் 
 

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

 
பாிேசாதைனக்குாிய ேநரம் 

 

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

வியாபார  உாிைம  அைடயாள  விளம்பரங்கள் 
நிறங்கைள வைரய க்கும் வியாபார உாிைம 

அைடயாளங்கள் 
 

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

 
கூட் ச் ேசர்க்ைக 

 
1979 ஆம் ஆண் ன் 52 ஆம் இலக்கப் லைமச் ெசாத் ச் 

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

எதிர்ப்  
 

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

(1) சின்னம் இல.: 115323; (2) ெபற்ற திகதி: 2003 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கமல் ேர ங் 
கம்ெபனி (பிைறவட்) மிடட், இல. 56, கந்தவல ேறாட், 
இரத்மலாைன, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : சமரரத்ன எேசாசிேயட்ஸ், இல. 810 
(2ஆம் மா ), ம தாைன ேறாட், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 35; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: வர்த்தக நடவ க்ைககள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேக' என்ற எ த்திைன 
தனியாகேவா சின்னத்திற்கு றம்பாகேவா பிரத்திேயகமாகப் 
பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2010 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/1 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 117781; (2) ெபற்ற திகதி: 2004 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னி வர் பீஎல்சீ, 

ெபார்ட் சன்ைலட், விறல், ேமர்சிைசட், ஐக்கிய இராச்சியம்; 
(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: சவர்க்காரங்கள், சலைவ ெபா ட்கள், ெவளிரச் 
ெசய் ம் தயாாிப் கள், ப் ரவாக்கல் தயாாிப் கள், 
வாசைன ெபா ட்கள், கழிவைற நீர், சவரத்திற்கு பின்பான 
தயாாிப் கள், ெகாலன், அத்தியாவசிய எண்ெணய்கள், 
ந ம ந்  சிகிச்ைசக்கான தயாாிப் கள், உடைல பி த்  
வி வதற்கான (மசாஜ்) தயாாிப் கள், ேயாட்ரன்கள் 
மற் ம் வியர்ைவத ப்பிகள்,  மற் ம் தைல பராமாிப்  
தயாாிப் க்கள் மற் ம் ஏைனய சில ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னமான  7039, 7040, 24752, 28754, 28755 

மற் ம் 45277 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம் 

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2011 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/2 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 148886; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஐ. டீ. சீ மிடட், 
'ெவர்ஜினா ஹ ஸ்', 37 ெசளாிங்கீ, கல்குட்டா 700 071, 
ேமற்கு வங்காளம், ேமற்கு வங்காள மாநிலம், இந்தியா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
வர்னர்ஸ் இன்டெனசனல் கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) 

மிடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக 
ைமயம், எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 3;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஷம் க்கள் மற் ம் 
கண் ஷனர்கள் உள்ளடங்களாக அைனத்  வைகயான 
தனிப்பட்ட பராமாிப்  ெபா ட்கள், வாசைன திரவியங்கள், 
வாசைன ஸ்பிேரக்கள் மற் ம் ஏைனய வாசைன ட் ம் 
ெபா ட்கள், சவரத்திற்கு பின்பானைவ, ேயாட்ரன்கள், 
ெபளடர்கள், திரவ சவர்க்காரங்கள் மற் ம் குளியல் 
ெஜல்கள் உள்ளடங்கலாக அைனத்  வைகயான 
சவர்க்காரங்க ம், ேதா க்கான கிறீம்கள் உள்ளடங்கலாக 
அைனத்  வைகயான ஒப்பைன ெபா ட்க ம் மற் ம் 
ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
ெமனில் ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/3 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
 

 
(1) சின்னம் இல.: 150290; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பார்மலட் 
எஸ்.பீ.எ. விய  டல்ெல நஷிேயானியனிட் 4, 43044, 
ெகாெலக்ச்சிேயா (பார்மா) இத்தா , இத்தா ;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: பால் மற் ம் பால் உற்பத்தி ெபா ட்கள், 
இைறச்சி, மீன், ேகாழி இைறச்சி, இைறச்சிப் பகுதிகள், 
பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த, பழங்க ம் மரக்கறி 
வைகக ம், ெஜ கள், பழச்சா கள் மற் ம் கிழங்கு வைககள், 

ட்ைடகள், உண்ணக்கூ ய எண்ெணய்கள் மற் ம் 
ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 

 

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

 

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

12 - 1073/4 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 150894; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எஸ்எல்டீ ேமன் 
பவர் ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், எஸ்எல்டீ 
காாியாலயம், ம தாைன ேறாட், ெகா ம்  08, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
எஸ்எல்டீ ேமன் பவர் ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 
எஸ்எல்டீ காாியாலயம், ம தாைன ேறாட், ெகா ம்  08; 
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
மனிதவ  ேசைவகைள வழங்கல்(8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஸ்ரீ லங்கா ெசா ஷன்ஸ்' 
ஆகிய ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா  
இச்சின்னமான  நீல நிறத்திற்க்கு 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 - 1073/5 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 150897; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேசவிங் ெமஷின் 
ேரடர்ஸ் எேசாசிேயஷன் (சிங்கப் ர்) இல. 1, ெலாெராங் 

19 ேகலங், 01-03 த பிாிமிேறா, சிங்கப் ர் 38848, சிங்கப் ர்; 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி ெசல்வம் எேசாசிேயட்ஸ், இல. 116/10, ேறாஸ்மீட் 
பிரேதசம், ெகா ம்  07; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: வணிக ேதைவக க்கான கண்காட்சிகள் 
மற் ம் வணிக சந்ைதகைள ஒ ங்கைமத்தல், விற்பைன 
ஊக்குவிப் , வணிக மற் ம் சந்ைத ஆய் , விசாரைணகள் 
மற் ம் தகவல்கள், வணிக காைமத் வம் மற் ம் 
ஒ ங்கைமப் , ஆேலாசைன; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  விவரணச் ெசாற்களின் 

பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  
 
இச்சின்னமான  க ப்  மற் ம் ெவள்ைள நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப ம். 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/6 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 150939; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: -; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கீல்ஸ் ேஹாட்டல் 
ெமேனஜ்மன்ட் சர்விசஸ் மிடட், இல. 130, கிளினீ தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் கீல்ஸ் ேஹால் ங்ஸ் 
பீஎல்சீ, சட்ட திைணக்களம், இல. 130, கிளினீ தி, 
ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் நிர்வாகம், 
ெதாழில் காைமத் வம் மற் ம் அ வலக பணிகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1073/7 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

(1) சின்னம் இல.: 151090; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மிேலனியம் என்ட் 
ெகாப்ெதார்ன் இன்டர்ெநஷனல் மிடட், 36, ேறாபின்சன் 
ேறாட், 04-01 சிட்  ஹ ஸ், சிங்கப் ர் 068877, சிங்கப் ர்; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: உணவகங்கள் மற் ம் சிற் ண் சாைலகள் 
மற் ம் ேசைவ ெதாடர்மா கள் மற் ம் ெதாடர்மா  
உணவகங்கள் உள்ளடங்கலாக தற்கா க தங்குமிட 
வியாபார காைமத் வம், உணவகங்கள் மற் ம் 
சிற் ண் சாைலகள் உள்ளடங்கலாக தற்கா க 
தங்குமிடங்கள் ெதாடர்பான ெவகுசன ெதாடர்பாடல் 
ேசைவகள், மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைன பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னம் 77717 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் 

இைணந்  ெகாள் ம்.  
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

151022, 151011, 147775, 132954, 131718, 141330, 
141561 மற் ம் 148696 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எக்ெசெக வ், ெரசிெடன்சஸ்' 

ஆகிய ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1073/8 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 151177; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஜுஹாமா 
மார்க ங் ேசர்விசஸ் (பிைறவட்) மிடட், 55 ெமசஞர் தி, 
ெகா ம்  12, இலங்ைக.; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ஜுஹாமா மார்க ங் ேசர்விசஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், 55 ெமசஞர் தி, ெகா ம்  12;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
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ஏற் மதி மற் ம் இறக்குமதி; (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 - 1073/9 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
—————————  

  
(1) சின்னம் இல.: 151376; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எ ேர ஷனல் 
ஏஜன்சி ஹ ஸ் ெகான்ேசர்ன்ட் ெமய்ன்  வித் ஷிப்பிங், 
இன்சுரன்ஸ் என்ட் பிளான்ேடஷன்ஸ், (எய்ட்கன் 
ஸ்ெபன்ஸ் பீஎல்சீ), இல. 305, வக்ஸ்ேஹால் தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எய்ட்கன் ஸ்ெபன்ஸ் பீஎல்சீ, 
எய்ட்கன் ஸ்ெபன்ஸ் ேகாபேரட் பினான்ஸ் (பிைறவட்) 

மிடட் கவனத்திற்கு, இல. 305, வக்ஸ்ேஹால் தி, 
ெகா ம்  02 ; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் நிர்வாகம், 
ெதாழில் காைமத் வம் மற் ம் அ வலக பணிகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னம் நீலம் மற் ம் பச்ைச நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம்.  
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  ' ெறாபிட் இன் பீபள்' 

ஆகிய ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1073/10 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 152610; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): நிேயாவி  (பிைறவட்) 
மிடட், இல. 95, கண்  ேறாட், யக்கைல, இலங்ைக;  

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
நிேயாவி  (பிைறவட்) மிடட், இல. 95, கண்  ேறாட், 
யக்கைல; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: திய மற் ம் பயன்ப த்திய கணினிகள்  
மற் ம் ஏைனய பாகங்கள் இறக்குமதி மற் ம் விற்பைன;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னம் சிவப் , மஞ்சல் மற் ம் ெவள்ைள 

நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/11 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 152611; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): நிேயாவி  
(பிைறவட்) மிடட், இல. 95, கண்  ேறாட், யக்கைல, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : நிேயாவி  (பிைறவட்) மிடட், இல. 95, கண்  
ேறாட், யக்கைல; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: திய மற் ம் பயன்ப த்திய கணினிகள்  
மற் ம் ஏைனய பாகங்கள் இறக்குமதி மற் ம் விற்பைன; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
152610 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  
 

இச்சின்னம் சிவப் , மஞ்சல் மற் ம் ெவள்ைள 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/12 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 158984; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமாஹ ட் 
ெமாஹமட் தஸ்லீம், இல. 90, சதாம் தி, ெகா ம்  01, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : ெமாஹ ட் ெமாஹமட் தஸ்லீம், இல. 90, சதாம் தி, 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஆட்ேசர்ப் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் நீலம் மற் ம் பச்ைச நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம்.  
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'கு ப் சின்ஸ்' ஆகிய 
ெசாற்கள் மற் ம் 'டீ, ஜீ, எல்' ஆகிய எ த் க்கள் மற் ம் '1, 
9, 0' ஆகிய இலக்கங்களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/13 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 162459; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவால்-மார்ட் 
ஸ்ேடார்ஸ் இன்க், 702, எஸ். டப்ளி , 8ஆம் தி, 
ெபன்ெடான்வில் , அர்கன்சஸ் 72716, ஐக்கிய அெமாிக்க 
இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ  ேசரம், இல. 216,  ேசரம் 
பிரேதசம், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் நிர்வாகம், 
ெதாழில் காைமத் வம் மற் ம் அ வலக பணிகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 

இச்சின்னம் மஞ்சல், க ப்  மற் ம் ெவள்ைள நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 

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

 

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

12 - 1073/14 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

(1) சின்னம் இல.: 162470; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவால்-மார்ட் 
ஸ்ேடார்ஸ் இன்க், 702, எஸ். டப்ளி , 8ஆம் தி, 
ெபன்ெடான்வில் , அர்கன்சஸ் 72716, ஐக்கிய அெமாிக்க 
இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ  ேசரம், இல. 216,  ேசரம் 
பிரேதசம், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் நிர்வாகம், 
ெதாழில் காைமத் வம் மற் ம் அ வலக பணிகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
162459 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/15 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 162487; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவால்-மார்ட் 
ஸ்ேடார்ஸ் இன்க், 702, எஸ். டப்ளி , 8ஆம் தி, 
ெபன்ெடான்வில் , அர்கன்சஸ் 72716, ஐக்கிய அெமாிக்க 
இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ  ேசரம், இல. 216,  ேசரம் 
பிரேதசம், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் 
நிர்வாகம், ெதாழில் காைமத் வம் மற் ம் அ வலக 
பணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

162459 மற் ம் 162470 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  
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 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

இச்சின்னம் மஞ்சல், க ப்  மற் ம் ெவள்ைள 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/16 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 162492; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவால்-மார்ட் 
ஸ்ேடார்ஸ் இன்க், 702, எஸ். டப்ளி , 8ஆம் தி, 
ெபன்ெடான்வில் , அர்கன்சஸ் 72716, ஐக்கிய அெமாிக்க 
இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ  ேசரம், இல. 216,  ேசரம் 
பிரேதசம், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் நிர்வாகம், 
ெதாழில் காைமத் வம் மற் ம் அ வலக பணிகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

162459, 162470 மற் ம் 162487 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/17 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 162524; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேவால்-மார்ட் 
ஸ்ேடார்ஸ் இன்க், 702, எஸ். டப்ளி , 8ஆம் தி, 
ெபன்ெடான்வில் , அர்கன்சஸ் 72716, ஐக்கிய அெமாிக்க 
இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ  ேசரம், இல. 216,  ேசரம் 
பிரேதசம், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் நிர்வாகம், 

ெதாழில் காைமத் வம் மற் ம் அ வலக பணிகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

162459, 162470, 162487 மற் ம் 162492 ஆம் இலக்க 
வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1073/18 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 164773; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ராணி 
எஸ்ேடட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 481 ஏ, பிாின்ஸ்  
ஒப் ேவல்ஸ் எெவனி , ெகா ம்  14, இலங்ைக.;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

ராணி எஸ்ேடட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 481 ஏ, பிாின்ஸ் 
ஒப் ேவல்ஸ் எெவனி , ெகா ம்  14; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்:  ேகாழி 
(ேதா ல்லாத),  (ேதா ள்ள); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பார்மஸ்' எ ம் ெசால் 

மற் ம் சின்னத்தி ள்ள ஏைனய விடயங்களின் 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
110042, 159770, 159771, 159768 மற் ம் 159769 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1073/19 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 165362; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமக்மில்க் ஸ்ேனா 
பிேரன்ட் ெகா. மிடட், 1-1, நிேயாேபா -ேசா, 6-ெசாம், 
ைஹகசி-கு, சப் ெறா, 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 : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சி வர்க க்கான 
ப டராக்கப்பட்ட பால், கர்ப்பிணி ெபண்கள் மற் ம் 
ம த் வ பராமாிப்  ெபண்க க்கான ப டராக்கப்பட்ட 
பால், திய மற் ம் ெபாிய ஆண்க க்கான ப டராக்கப் 
பட்ட பால்,  ஆைட பால்மா, ஆைட நீக்கிய பால்மா, 
கட் ப் பால் மற் ம் ஏைனய சில ெ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  ெபப் வாி மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/20 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 165365; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமக்மில்க் ஸ்ேனா 
பிேரன்ட் ெகா. மிடட், 1-1, நிேயாேபா -ேசா, 6-ெசாம், 
ைஹகசி-கு, சப் ெறா, 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 : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சி வர்க க்கான 
ப டராக்கப்பட்ட பால், கர்ப்பிணி ெபண்கள் மற் ம் 
ம த் வ பராமாிப்  ெபண்க க்கான ப டராக்கப்பட்ட 
பால், வய  வந்ேதார் மற் ம் ெபாிய ஆண்க க்கான 
ப டராக்கப்பட்ட பால்,  ஆைட பால்மா, ஆைட நீக்கிய 
பால்மா, கட் ப் பால் மற் ம் ஏைனய சில ெ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  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/21 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 165454; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

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

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
எஸ்ட்ரன் மிடட், 688, கா  ேறாட், இரத்மலாைன;  
(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
இைறச்சி, மீன், ேகாழி இைறச்சி, இைறச்சிப் பகுதிகள், 
பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த, பழங்க ம் மரக்கறி 
வைகக ம், ெஜ கள், பழச்சா கள் மற் ம் கிழங்கு 
வைககள், ட்ைடகள், பால் மற் ம் பால் உற்பத்தி 
ெபா ட்கள், உண்ணக்கூ ய எண்ெணய்கள் மற் ம் 
ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'டயப க்' எ ம் ெசால் ன் 

பிரத்திேயகமான பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/22 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 165462; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகாமி  
இன்டர்ெநஷனல் ஒ ம்பிக்  ச யவ், வி , 1007 லவ்சனி, 
சுவிஸ்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ  ேசரம்,  
இல. 216,  ேசரம் பிரேதசம், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 29; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: இைறச்சி, மீன், ேகாழி 
இைறச்சி, இைறச்சிப் பகுதிகள், பா காத்த, உலர்ந்த, 
சைமத்த, பழங்க ம் மரக்கறி வைகக ம், ெஜ கள், 
பழச்சா கள் மற் ம் கிழங்கு வைககள், ட்ைடகள், பால் 
மற் ம் பால் உற்பத்தி ெபா ட்கள், உண்ணக்கூ ய 
எண்ெணய்கள் மற் ம் ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

159150 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/23 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 165617; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எம். ஓ ேஜான் 
என்ட் சன்ஸ் (எக்ஸ்ேபார்ட்ஸ்) டீசீ-16, 1382, சாஸ்திாி 
ேறாட், ெநல் குன் , திாிசூர் –  680005, இந்தியா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ஷாம் என்ட் எேசாஷிேயட்ஸ், இல. 179/5, அவிஸ்ஸாெவல 
ேறாட், மஹ த்க வ, அங்ெகாைட; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஊ காய், சிப்ஸ், 
இைறச்சி, மீன், ேகாழி இைறச்சி, இைறச்சிப் பகுதிகள், 
பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த, பழங்க ம் மரக்கறி 
வைகக ம், ெஜ கள், பழச்சா கள், ட்ைடகள், பால் 
மற் ம் பால் உற்பத்தி ெபா ட்கள், உண்ணக்கூ ய 

எண்ெணய்கள் மற் ம் ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

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

12 - 1073/24 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 165741; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமாபிெடல் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 108, டப்ளிவ்.ஏ.டீ. இராமநாயக்க 
மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெமாபிெடல் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 108, டப்ளிவ்.ஏ.டீ. இராமநாயக்க 
மாவத்ைத, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: இைறச்சி, மீன், ேகாழி இைறச்சி, 
இைறச்சிப் பகுதிகள், பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த, 
பழங்க ம் மரக்கறி வைகக ம், ெஜ கள், பழச்சா கள் 
மற் ம் கிழங்கு வைககள், ட்ைடகள், பால் மற் ம் பால் 
உற்பத்தி ெபா ட்கள், உண்ணக்கூ ய எண்ெணய்கள் 
மற் ம் ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/25 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 166500; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடல்ேமா சிக்கன் 
என்ட் எக்ேறா (பிைறவட்) மிடட், இல. 199/பி, 
மி வாங்ெகாைட ேறாட், உ கம்பைள, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ெடல்ேமா சிக்கன் என்ட் எக்ேறா (பிைறவட்)  மிடட், 
இல. 199/பி, மி வாங்ெகாைட ேறாட், உ கம்பைள;  
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ெறாய்லர் ேகாழி மற் ம் அைனத்  வைகயான ேகாழி 

உற்பத்திகள், ேகாழி குஞ்சுகள், ட்ைடகள், ேகாழி 
ைகத்ெதாழி க்கான உண கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னமான  சிவப் . இளம் பச்ைச, ெவள்ைள 

மற் ம் க ப்  நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

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

12 - 1073/26 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 166613: (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேர கா கு ப் 
மிடட், இல 69, ஸ்ரீ ஜினரதன ேறாட், ெகா ம்  02, 

இலங்ைக.; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேர கா கு ப் மிடட், இல. 69, 
ஸ்ரீ ஜினரதன ேறாட், ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: இைறச்சி, மீன், ேகாழி 
இைறச்சி, இைறச்சிப் பகுதிகள், பா காத்த, உலர்ந்த, 
சைமத்த, பழங்க ம் மரக்கறி வைகக ம், ெஜ கள், 
பழச்சா கள் மற் ம் கிழங்கு வைககள், ட்ைடகள், பால் 
மற் ம் பால் உற்பத்தி ெபா ட்கள், உண்ணக்கூ ய 
எண்ெணய்கள் மற் ம் ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  92716 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

115102 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'கிங் ெகாக்ேகா' ஆகிய 

ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திறகு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1073/27 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 167497; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சீ.டப்ளிவ். ெமக்கீ 
பீஎல்ச,ீ இல. 36, .ஆர்.விேஜவர்தன மாவத்ைத, ெகா ம்  10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : சீ.டப்ளிவ். ெமக்கீ பீஎல்சீ, இல. 36, .ஆர். 
விேஜவர்தன மாவத்ைத, ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: பால் மற் ம் ஏைனய 
பால் உற்பத்திகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
இச்சின்னமான  ெவள்ைள, ெவள்ளி மற் ம் பச்ைச 

நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

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

12 - 1073/28 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 167607; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசாசீட் ெடஸ் 
ெறா யிட்ஸ் ெநஸ்ட்ல், எஸ் ஏ 1800 ெவேவ, சுவிஸ்லாந் ; 

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: பால், பால் மா, கிறீம், ெநய், ெவண்ெணய், 
மற் ம் பா ைன அ ப்பைடயாக ெகாண்ட உண  
தயாாிப் கள், பால் பிரதியீ கள், பால் அ ப்பைடயிலான 
பானங்கள், பால் மற் ம் கிறீம் அ ப்பைடயிலான 
உண க்கு பின்பான இனிப் கள், ேயாகட், ேசாயா பால் 
(பால் பிரதியீ கள்), ேசாயாவிைன அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட தயாாிப் க்கள், உண்ணக்கூ ய எண்ெணய்கள் 
மற் ம் ெகா ப் க்கள், மனித உண க்கான  

2620 



 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
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ேறாட் ன் தயாாிப் க்கள், பா னால் அல்லாத கிறீம்கள்; 
(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 - 1073/29 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 168455; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

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

.ஆர்.விேஜவர்தன மாவத்ைத, ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 29; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ெஜ கள், 
பழச்சா கள் மற் ம் பால் உற்பத்திகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  சிவப்  மற் ம் மஞ்சல் நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1073/30 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 168598; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசாசீட் ெடஸ் 
ெறா யிட்ஸ் ெநஸ்ட்ல், எஸ் ஏ 1800 ெவேவ, சுவிஸ்லாந் ; 

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: பால், கிறீம், ெநய், ெவண்ெணய், மற் ம் 
பா ைன அ ப்பைடயாக ெகாண்ட உண  தயாாிப் கள், 
பால் பிரதியீ கள், பால் அ ப்பைடயிலான பானங்கள், 

பால் அ ப்பைடயிலான உண க்கு பின்பான இனிப் கள், 
ேயாகட், ேசாயா பால் (பால் பிரதியீ கள்), ேசாயாவிைன 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட தயாாிப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

இச்சின்னமான  21501 மற் ம் 21502 ஆம் இலக்க 
வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

149318 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1073/31 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 168652; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

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

மிடட், இல. 361, கண்  ேறாட், நிட்டம் ைவ;  
(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
இைறச்சி, மீன், ேகாழி இைறச்சி, இைறச்சிப் பகுதிகள், 
பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த, பழங்க ம் மரக்கறி 
வைகக ம், ெஜ கள், பழச்சா கள் மற் ம் கிழங்கு 
வைககள், ட்ைடகள், பால் மற் ம் பால் உற்பத்தி 
ெபா ட்கள், உண்ணக்கூ ய எண்ெணய்கள் மற் ம் 
ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 

 
 
 
இச்சின்னமான  ஊதா மற் ம் மஞ்சல் நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப ம். 
 

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

 

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

12 - 1073/32 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

 (1) சின்னம் இல.: 168752; (2)  ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபஸ்ட் ேகாபேரட் 
ெசா ஷன்ஸ் மிடட், 540, ஆர்.ஏ.  ெமல் மாவத்ைத, 
ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ெபஸ்ட் ேகாபேரட் ெசா ஷன்ஸ் 

மிடட், 540, ஆர்.ஏ.  ெமல் மாவத்ைத, ெகா ம்  03;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் நிர்வாகம், ெதாழில் காைமத் 

வம் மற் ம் அ வலக பணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெஜாப்ஸ்' எ ம் ெசால் ன் 

பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  
 
இச்சின்னமான  பச்ைச மற் ம் நீல நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/33 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 168982; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குவான்டஸ் 
எயார்ேவஸ் மிடட், 203, ெகாவர்ட் தி, ெமாஸ்ெகாட் 
என்எஸ்டப்ளி  2020, அ ஸ்திேர யா; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வானர்ஸ் 
இன்டர்ெநஷனல் கன்சல்டன்ட்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 
14ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், 
எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 35;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: விளம்பரப்ப த்தல், 
சந்ைதப்ப த்த ம் வணிக ேசைவக ம், ேபாக்குவரத்  
வசதி வழங்குநர்கள் மற் ம் தங்குமிட வழங்குநர்கள் 
ேநாக்கி சுற் லா பயணிகள் மற் ம் ேவ  பயணிகைள 
ஈர்க்கும் வைகயிலான விளம்பரப்ப த்த ம் சந்ைதப் 
ப த்த ம், ெவளியக விளம்பரப்ப த்தல், விமானத்ைத 
பயன்ப த்தி விளம்பரப்ப த்தல், ேநர  தபால் விளம்பரப் 
ப த்தல், வணிக காைமத் வம் உள்ளடங்கலாக வணிக 
ேசைவகள் மற் ம் ஏைனய சில ெ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  ெபப் வாி மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/34 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 169681; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பச்ரம் காீம் எப்ட். 
ஜி , ெம ெடேரனியா னிட் சீபி 12 ஏஏ, ஆர்டீ .055, 
ஆர்டப்ளிவ். 018, ெகலப கார் ங் பாரட், ெகலப கார் ங், 
ஜகார்டா உடாரா, இந்ேதாேனஷியா.; (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 : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சைமயல் எண்ெணய், 
மாஜாின், சு க்கல் மற் ம் அைனத்  ெபா ட்க ம்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/35 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 169682; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பச்ரம் காீம் எப்ட். 
ஜி , ெம ெடேரனியா னிட் சீபி 12 ஏஏ, ஆர்டீ.055, 
ஆர்டப்ளிவ். 018, ெகலப கார் ங் பாரட், ெகலப கார் ங், 
ஜகார்டா உடாரா, இந்ேதாேனஷியா; (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 : 29;  
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 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சைமயல் எண்ெணய், 
மாஜாின், சு க்கல் மற் ம் அைனத்  ெபா ட்க ம்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 

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

 

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

12 - 1073/36 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 169683; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பச்ரம் காீம் எப்ட். 
ஜி , ெம ெடேரனியா னிட் சீபி 12 ஏஏ, ஆர்டீ.055, 
ஆர்டப்ளிவ். 018, ெகலப கார் ங் பாரட், ெகலப கார் ங், 
ஜகார்டா உடாரா, இந்ேதாேனஷியா; (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 : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சைமயல் எண்ெணய், 
மாஜாின், சு க்கல் மற் ம் அைனத்  ெபா ட்க ம்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1073/37 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 170140; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசானி 
ேகாபேரஷன் 1-7-1 ெகானன் மினாட்ேடா-கு, ேடாக்கிேயா, 
ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : ஷாம் என்ட் எேசாஷிேயட்ஸ், இல. 179/5, 
அவிஸ்ஸாெவல ேறாட், மஹ த்க வ, அங்ெகாைட;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் நிர்வாகம், ெதாழில் 

காைமத் வம் மற் ம் அ வலக பணிகள், இலத்திரனியல் 
உபகரண ைறயில் சில்லைற விற்பைன ேசைவகள், 
கணணி ெமன்ெபா ள், மற் ம் விைளயாட்  இயந்திரங்கள் 
மற் ம் உபகரணங்கள்; மற் ம் ஏைனய சில ெ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 14 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/38 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 170214; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அட்ஸ்ல் 
இன்டர்ெநஷனல் (பிைறவட்) மிடட், இல. 278, னியன் 
பிரேதசம், ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : அட்ஸ்ல் 
இன்டர்ெநஷனல் (பிைறவட்) மிடட், இல. 278, னியன் 
பிரேதசம், ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் 
நிர்வாகம், ெதாழில் காைமத் வம் மற் ம் அ வலக 
பணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

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

 
இச்சின்னமான  சிவப்  மற் ம் ெவள்ைள நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப ம். 
 

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

 

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

12 - 1073/39 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 170258; (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;  
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் நிர்வாகம், 
ெதாழில் காைமத் வம் மற் ம் அ வலக பணிகள், 
ைகத்ெதாழில் அல்ல  வணிக நி வனங்க க்கான வணிக 

காைமத் வம் மற் ம் வர்த்தக நிகழ் க க்கான உத  
ேசைவகள், வணிக ேதைவக க்கான அல்ல  விளம்பர 
ேதைவக க்கான கண்காட்சிகள் மற் ம் வணிக 
சந்ைதகைள ஒ ங்கைமத்தல், விற்பைன ஊக்குவிப் , 
வணிக மற் ம் சந்ைத ஆய்  மற் ம் ேவ  சில ெபா ட்கள் 
மற் ம் ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைன 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

12 - 1073/40 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 170289; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சபார் பிைறவட் 
மிடட், 101, ெதாம்சன் ேறாட், 23-02/03 ைனடட் 

ச க்கம், சிங்கப் ர் 307591, சிங்கப் ர்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
பால்மா, ேமார் ள், ஆவியாகிய பால், அ க்கப்பட்ட பால், 
தக்காளி வி , தக்காளி கூழ், பால் மற் ம் பால் உற்பத்தி 
ெபா ட்கள், இைறச்சி, மீன், ேகாழி இைறச்சி, இைறச்சிப் 
பகுதிகள், பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த, பழங்க ம் 
மரக்கறி வைகக ம், ெஜ கள், பழச்சா கள் மற் ம் 
கிழங்கு வைககள், ட்ைடகள், உண்ணக்கூ ய 
எண்ெணய்கள் மற் ம் ெகா ப் 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 20 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/41 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

(1) சின்னம் இல.: 170290; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சபார் பிைறவட் 
மிடட், 101, ெதாம்சன் ேறாட், 23-02/03 ைனடட் 

ச க்கம், சிங்கப் ர் 307591, சிங்கப் ர்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
பால்மா, ேமார் ள், ஆவியாகிய பால், அ க்கப்பட்ட பால், 
தக்காளி வி , தக்காளி கூழ், பால் மற் ம் பால் உற்பத்தி 
ெபா ட்கள், இைறச்சி, மீன், ேகாழி இைறச்சி, இைறச்சிப் 
பகுதிகள், பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த, பழங்க ம் 
மரக்கறி வைகக ம், ெஜ கள், பழச்சா கள் மற் ம் 
கிழங்கு வைககள், ட்ைடகள், உண்ணக்கூ ய எண்ெணய்கள் 
மற் ம் ெகா ப் 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 20 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/42 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 170291; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சபார் பிைறவட் 
மிடட், 101, ெதாம்சன் ேறாட், 23-02/03 ைனடட் 

ச க்கம், சிங்கப் ர் 307591, சிங்கப் ர்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
பால்மா, ேமார் ள், ஆவியாகிய பால், அ க்கப்பட்ட பால், 
தக்காளி வி , தக்காளி கூழ், பால் மற் ம் பால் உற்பத்தி 
ெபா ட்கள், இைறச்சி, மீன், ேகாழி இைறச்சி, இைறச்சிப் 
பகுதிகள், பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த, பழங்க ம் 
மரக்கறி வைகக ம், ெஜ கள், பழச்சா கள் மற் ம் 
கிழங்கு வைககள், ட்ைடகள், உண்ணக்கூ ய எண்ெணய்கள் 
மற் ம் ெகா ப் 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 20 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/43 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 170610; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டயெலாக் 
ஆசியாடா பீஎல்ச,ீ இல. 475, னியன் பிரேதசம், ெகா ம்  02, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : டயெலாக் ஆசியாடா பீஎல்சீ, இல. 475, னியன் 
பிரேதசம், ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் 
நிர்வாகம், ெதாழில் காைமத் வம் மற் ம் அ வலக 
பணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'www.lk' ஆகிய ெசாற்களின் 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

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

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

 

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

12 - 1073/44 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 170932; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஏர்  ேலர்னிங் 
ெசன்டர் மிடட், மதர்ெகயா பீஎல்சீ, ெசர்ாி ட்ாீ ேறாட், 
வட்ேபார்ட், ஹீட்ேபார்ட்ஷிர், ஐக்கிய இராச்சியம்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேகார்ெடசி ேலாவ் (பிைறவட்) மிடட், இல 16/3, சுைலமன் 
சுற் வட்டம், ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ஏைனயவர்களின் நன்ைமக்காக 
ஒன்றிைணத்தல், காட்சிப்ப த்தி பார்க்க யாத 
அத டாக ெகாள்வன  யாத வா க்ைகயாளர்களின் 
நன்ைம க தி சில்லைற வியாபார ஸ்தலங்கள் லமாக 
பல்ேவ பட்ட ெபா ட்கைள ஏைனயவர்களின் நன்ைமக்காக 
ஒன்றிைணத்தல், மற் ம் ஏைனய சில ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்):  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஈ, எல், சீ' ஆகிய 
எ த் க்களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 

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

 

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

12 - 1073/45 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 170935; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஏர்  ேலர்னிங் 
ெசன்டர் மிடட், மதர்ெகயா பீஎல்சீ, ெசர்ாி ட்ாீ ேறாட், 
வட்ேபார்ட், ஹீட்ேபார்ட்ஷிர், ஐக்கிய இராச்சியம்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேகார்ெடசி ேலாவ் (பிைறவட்) மிடட், இல 16/3, சுைலமன் 
சுற் வட்டம், ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ஏைனயவர்களின் நன்ைமக்காக 
ஒன்றிைணத்தல், காட்சிப த்தி பார்க்க யாத 
அத டாக ெகாள்வன  யாத வா க்ைகயாளர்களின் 
நன்ைம க தி சில்லைற வியாபார ஸ்தலங்கள் லமாக 
பல்ேவ பட்ட ெபா ட்கைள ஏைனயவர்களின் நன்ைமக்காக 
ஒன்றிைணத்தல், மற் ம் ஏைனய சில ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

ELC 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஈ, எல், சீ' ஆகிய 
எ த் க்களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

170932 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1073/46 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 170979; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஜேடா பேடா மிடட், 
தபால் ெபட்  இல. 957, ஓப்ேசார் இன்ேகாபேரஷன்ஸ் 
ெசன்டர், ேறாட் ட ன், ெடார்ெடாலா, பி ஐ, ஐக்கிய 
இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 

C 5 -  B 81126 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

அ : எஸ்பீஏ குேளாபல் ஐபீ ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) 
மிடட், இல 5, 9ஆம் ஒ ங்ைக, நாவல ேறாட், நாவல;  

(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் நிர்வாகம், ெதாழில் 

காைமத் வம் மற் ம் அ வலக பணிகள், வா க்ைகயாளர் 
வசதிக்காக சில்லைற கைடகளில் வழங்கப்ப ம் 
ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகைள ஒன்ைலன் லமாக ெபற 
ஓாிடத்திற்கு ெகாண்  வரல் (ேபாக்குவரத்  நீங்கலாக), 
ஏைனயவர்களின் நன்ைமக்காக ஒன்றிைணத்தல், மற் ம் 
ஏைனய சில ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
ெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 

 

இச்சின்னமான  பச்ைச, சிவப் , க ப் , மஞ்சல், நீலம், 
ெசம்மஞ்சல் மற் ம் ஊதா நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

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

 

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

12 - 1073/47 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 170998; (2) ெபற்ற திகதி: 2012ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேசால்ட்ைசட் 
ெடக்ெனாெலாஜீஸ் ஏபி ட்ெராட்னிங்கடன் 27, 411 14, 
ேகாட்ெபார்க், சு டன், சு டன்; (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 : 35;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ெபா ட்கள் மற் ம் 
ேசைவகைள விற்பைன மற் ம் ெகாள்வன  
ெசய்ேவா க்கு ஒன்ைலன் சந்ைத இைடெவளியிைன 
வாடைகக்கு வழங்கல், ஒன்ைலன் விற்பைனயாளர் 
விற்பைன ெசய்ய ள்ள ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவக க்கு 
ேதடக்கூ ய ஒன்ைலன் விளம்பர வழிகாட் கைள உ வாக்கல் 
மற் ம் ஏைனய சில ெ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 23 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/48 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

(1) சின்னம் இல.: 176664; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: -; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஏசிஸ் ேபங்க் 
மிடட், னிட் 3, ெலாட் 3, தைரத்தளம், எெசஸ்மன்ட் 

இல. 356, கா  தி, ெகாள் பிட் , ெகா ம்  03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : எம் என் எஸ் (எைசன்ெமன்ட்ஸ்) மிடட், 50/2, ேசர் 
ேஜம்ஸ் பீாிஸ் மாவத்ைத, ெகா ம்  02.; (6) வகுப் : 29; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: இைறச்சி, மீன், ேகாழி 
இைறச்சி, இைறச்சிப் பகுதிகள், பா காத்த, உலர்ந்த, 
சைமத்த, பழங்க ம் மரக்கறி வைகக ம், ெஜ கள், 
பழச்சா கள் மற் ம் கிழங்கு வைககள், ட்ைடகள், பால் 
மற் ம் பால் உற்பத்தி ெபா ட்கள், உண்ணக்கூ ய 
எண்ெணய்கள் மற் ம் ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேபங்க்’எ ம் ெசால் ன் 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/49 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
 
 

 

(1 ) சின்னம் இல.: 197974; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): றிவர் வி  பாம் 
ெஹாட்டல் (பிைறெவட்) மிடட், 101/17, அெலஸ் 
ேதாட்ட தி, உப் ெவளி, தி ேகாணமைல, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: றிவர் 
வி  பாம் ெஹாட்டல் (பிைறெவட்) மிடட், 101/17, 
அெலஸ் ேதாட்ட தி, உப் ெவளி, தி ேகாணமைல;  
(6) வகுப் : 43; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 43 
உண , பானங்கள், தற்கா க தங்குமிடங்ைள வழங்கும் 
ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

ேசா-கு, ேடாக்ேயா, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேகசு அன்ட் நீலகண்டன், எம் 
அன்ட் என் கட்டடம் (5 ஆம் மா ), இல. 02, டீல் பிேளஸ், 
ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 1 கைளநாசினிகள், ச்சி நாசினிகள், பங்கசு 
ெகால் கள் தயாாிப்பதற்கு பணன்ப த்தப்ப ம் இரசாயணப் 
பதார்த்தங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2012 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/52 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 206125; (2) ெபற்ற திகதி: 2016 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஹர்ஷ 
விஜயவர்த்தன, 71135, ைகயிரத தி, அவிசாெவல, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ஹர்ஷ விஜயவர்த்தன, 71135, ைகயிரத தி, 
அவிசாெவல; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 பால்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'சுப்பர்' எ ம் ெசால் க்கு 

தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/53 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 206222; (2) ெபற்ற திகதி: 2016 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): குவிக்கீ ெட வறி 
ெசா ஷன்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 9, சிறீ ஜினரத்ன தி, 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
192574 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  ேம மாதம் 29 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/50 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
 ————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 130961; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிறிட் ஷ் 
அெமாிக்கன் ெடாபாக்ேகா (பிரான்ட்ஸ்) 2711, ெசன்ட்வில்ேல 
ேறாட், சுயிட் 300, வில்மிங்டன்,ெடலெவயார், 19808, 
ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப
இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 34; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 34 சிகரட்கள்; ைகயிைல; சிகரட், 

ைகயிைல, ைகயிைல உற்பத்திகள்; தீ ட் கள், 
தீக்குச்சிகள், ைகப்ேபார் ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னம் 41768 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 

இைணந்  ெகாள் ம்.  
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

79158, 95979, 112104, 112228 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1073/51 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.:141909; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சுமிற்ேறாமா 
ெகமிக்கல் கம்பனி மிடட் 27-1, சின்ஹாவா 2-ேசாம்,  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 207733; (2) ெபற்ற திகதி: 2016 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஏஎம்பி சிேலான் 
(பிைறெவட்) மிடட், ேபஸ்- II, ஏற் மதி வலயம், 
கட் நாயக்க, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ஏஎம்பி சிேலான் (பிைறெவட்) 

மிடட், ேபஸ்- II, ஏற் மதி வலயம், கட் நாயக்க;  
(6) வகுப் : 26; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
தயாாித்தல் பின் அவற்ைறக் ெகாண்   மற் ம் பாிசுப் 
ெபா ட்கைள வித்தியாசமான ைறயில் அலங்காித்தல்: 26 
ெசயற்ைக மலர்கைள த; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

203735 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பிளவர், எக்ஸ்பிரஸ்' ஆகிய 

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

 
இச்சின்னமான  க ப் , மஞ்சள், இளஞ்சிவப்  ஆகிய 

நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2016 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/56 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 186179; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஷாந்தப்பிாியா 
விேஜ ங்க, இல.12, ஏ, 6, ெகாஸ்ேகன தி, கஹந்ேதாட்ட, 
மாலேப, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: சங்சு லங்கா ேற ங், இல.12, ஏ, 
6, ெகாஸ்ேகன தி, கஹந்ேதாட்ட, மாலேப; (6) வகுப் : 5; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம த் வ 
ேதைவக க்கான ைக ேதனீர்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 

ெகா ம் -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: குவிக்கீ ெட வறி ெசா ஷன்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட்,9, சிறீ ஜினரத்ன தி, ெகா ம் -02; 
(6) வகுப் : 39; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 39 
ெகாறியர் ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  உயர்மட்ட ெடாைமனான 
"எல்ேக" ஆகிய எ த் க்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2016 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/54 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 189787; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): நாரா ெவஞ்சர்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல. 627, ேபஸ்ைலன் தி, 
ெகா ம் -09, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: கூேர அன்ட் கூேர, இல.100, 
நீர்ெகா ம்  தி, கந்தாைன; (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 தாயாிப்பதற்கான 
ேவ  தயாாிப் க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னமான  பச்ைச, கபிலம், ெ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 11 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/55 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 200623; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிறிலங்கா அன்ாி- 
ெடாப்பிங் ஏஜன்சி, இல. 100/7, இன் ெபன்டன்ஸ் 
அவனி , ெகா ம் -07, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: சிறிலங்கா அன்ாி- 
ெடாப்பிங் ஏஜன்சி, இல. 100/7, இன் ெபன்டன்ஸ் 
அவனி , ெகா ம் -07; (6) வகுப் : 44; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 44 ம த் வ ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  இலங்ைகப் படத்திற்கு 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  க ப் , சிவப் , ெசம்மஞ்சள், பச்ைச, 
மஞ்சள், ெ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  நெவம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/59 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 186526; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ைவத்தியர் 
ராஜரட்ன ஐயர் லக் ஷ்மண ஐயர், 32-5/4, ேறாஹினி தி, 
ெவள்ளவத்ைத, ெகா ம் -06, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ைவத்தியர் ராஜரட்ன  
ஐயர் லக் ஷ்மண ஐயர், 32-5/4, ேறாஹினி தி, 
ெவள்ளவத்ைத, ெகா ம் -06; (6) வகுப் : 05; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள்; ம த் வ 
பானங்கள்; ெடானிக்குகள் (ம த் வ); விற்றமின் 
தயாாிப் கள்; ம த் வ ேதைவக க்கான ேபாஷைன 
தயாாிப் கள்; ம த் வ ேதைவக க்கான ேபாஷைன 
ேசர்க்ைககள்; ம த் வ ேதைவக க்கான ேபாஷைனக் 
குைறநிரப்பிகள்; ம த் வ ேதைவக க்கான உண  
குைறநிரப்பிகள்; ம த் வ ேதைவக க்கான ம ந் கள்;
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பற், ேபணர், பிறீமியம், 
சி ம்மிங், கிறீன், டீ' ஆகிய ெசாற்க க்கு தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  சிவப் , பச்ைச ஆகிய நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2016 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/57 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 169050; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெசத்சுவ 
ஆ ர்ேவத வைரய க்கப்பட்ட தனியார் ைவத்தியசாைல, 
இல. 258/19, விஹார மாவத்ைத, பட்டலந்ைத தி, 
மாெகால ெதற்கு, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ெசத்சுவ ஆ ர்ேவத வைரய க்கப் 
பட்ட தனியார் ைவத்தியசாைல, இல. 258/19, விஹார 
மாவத்ைத, பட்டலந்ைத தி, மாெகால ெதற்கு; (6) வகுப் : 5; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல் மற் ம் 
ஆ ர்ேவத உற்பத்திகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

132620 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பிராணஜீவ' 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 , 
2016 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/58 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எப்.ேஜ 
அன்ட் ஜி.  சரம், சட்டத்தரணி, 216,  சரம் பிேளஸ், 
ெகா ம் -10; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 1 விவசாயம், ேதாட்டக்கைல, காடாக்க ல் 
பாவிக்கப்ப ம் இரசாயணப் ெபா ட்கள்; விேசடமாக 
தாவரங்கைளப் பலப்ப த் ம் தயாாிப் கள்; தாவர 
வளர்ச்சிைய சீராக்கும் தயாாிப் கள்; விைதச் சிகிச்ைசக்கு 
பயன்ப த்தப்ப ம் இரசாயணப் ெபா ட்கள்; இனக்கவர்ச்சி 
அல்ல  ச்சிகைள குழப் ம் இயற்ைக, ெசயற்ைக 
இரசாயணங்கள்; (8) சின்னத்தின்பிரதிஉ வம்: 
 

 
 
 

 

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

 

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

12 - 1073/62 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 92574; (2) ெபற்ற திகதி: 1999 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

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

தி, ெகா ம் -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: தி .ேஜ.ாி. சுமண ர, த 
கப்பிட்டல் மகாராஜா ஓகைனேசஷன் மிடட் இல. 146, 
ேடவ்சன் தி, ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 41கல்விச் ேசைவகள், கற்பித்தல், 
ெபா ேபாக்கு ேசைவகள்; கல்வி, ெபா ேபாக்கு 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள வாெனா  மற் ம் ெதாைலக்காட்சி 

லம் ஒ பரப் தல்; மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

92568 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 , 
2005 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/1 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
  

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'சிவப்  சக' அைடயாளத்திற்கு 
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  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/60 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 98499; (2) ெபற்ற திகதி: 2000 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கிளக்ேசாஸ்மித் 
கிைளன் பீச்சாம் மிடட் , 980, கிேரட் ெவஸ்ட் ேறாட், 
பிரன்ட்ேபாட், மி ல்ெசக்ஸ், ாிடபிள் 8 9 ஜிஎஸ், 
இங்கிலாந் , ெபாிய பிாித்தானியா; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, 
த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 16; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 16 கடதாசி, த த்த அட்ைட மற் ம் 
இவற்றினாலான ெபா ட்கள், அச்சிடப்பட்ட ெபா ட்கள்; 

த்தகங்கள், ப வகால ெவளியீ கள், எ க விகள், 
ஒட் ப் ெபா ட்கள்(எ க விகள்), அறி த்தல் மற் ம் 
கற்பித்தல் ெபா ட்கள் (க விகள் தவிர்ந்த); (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

GSK GLAXOSMITHKLINE 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
98404ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஜீ, எஸ், ேக' ஆகிய 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2004 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/61 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 164597; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிஏஎஸ்எப் 
அக்ேரா பி.வி. அர்ன்ெஹம் (என்எல்), சுவிக்னிெடலாசங், 
சூாிச் ாியர்காட்டன் 7, 8055, சூாிச், சுவிற்சர்லாந் ;  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

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

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2005 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/3 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 152904; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெச பியம் லங்கா 
(பிைறெவட்) மிடட், இல. 18 பி, அல்பிரட் பிெளஸ், 
ெகா ம் -03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: கூேர அன்ட் கூேர, 100, 

ேகெகாட தி, கந்தாைன; (6) வகுப் :29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 உண்ணக் கூ ய எண்ெணய்கள், 
ெகா ப் 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 26 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/4 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1)சின்னம் இல.: 157938; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அம்மிரட்ேடா 
எஸ்ஆர்எல் ைவயா ெடல்' இன் ெபன்டன்ஸ், 6340121-
ெபாலக்னா, இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: வானஸ் இன்ரநஷனல் 
ெகான்சஸ்றன் (பிைறேவற்) மிட்டட், 14 ஆம் மா  ேமற்கு  
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், ேகாழி உற்பத்திகள்; இைறச்சி 
பிாித்ெத ப் கள்; பதப்ப த்தப்பட்ட உலர்த்திய மற் ம் 
சைமத்த மரக்கறிகள், பழங்கள்; ெஜ கள், ஜாம்கள், 
பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால் மற் ம் பாற்ெபா ட்களான 
பட்டர், உண்ணக் கூ ய எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) சின்னம் இல.: 105786; (2) ெபற்ற திகதி: 2001 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

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

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

தி, ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 41கல்விச் ேசைவகள், கற்பித்தல், ெபா  
ேபாக்கு ேசைவகள்; கல்வி, ெபா ேபாக்கு நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கைள வாெனா  மற் ம் ெதாைலக்காட்சி லம் 
ஒ பரப் தல்; ெபா ேபாக்கு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள 
தயாாித்தல், வாெனா  மற் ம் ெதாைலக்காட்சி லம் 
ஒ பரப் தல் 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 , 
2004 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/2 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 119291; (2) ெபற்ற திகதி: 2004 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமாில் ேஜ 
ெபனாண்ெட அன்ட் சண்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட்,  
111 ேகெகாட தி, ேப யெகாைட, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ெமாில் 
ேஜ ெபனாண்ெட அன்ட் சண்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட்,  
111 ேகெகாட தி, ேப யெகாைட; (6) வகுப் : 20;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 20 தளபாடங்கள், 
கண்ணா கள், படச் சட்டங்கள்,ெபா ட்கள் (ஏைனய 
வகுப் களில் உள்ளடக்கப்படாதைவ) மரங்கள், தக்ைககள், 
நாணற் ல், பிரம் , விக்கர், ஓ , அம்பர், தாய் த் , மீச்சர், 
ெச ெலாய்ட், இப்ெபா ட்க க்கான பதிற் ெபா ட்கள் 
அல்ல  பிளாஸ்திக்குகளாலானைவ; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஏ நி  ேவல்ட் ஒப் டீ' 
ஆகிய ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
சங்கச் ேசைவகள்; அைவயாவன கணக்காளர்களின்  
ெபா  ஆர்வத்ைத ேமம்ப த்தல்; அத்தாட்சி ெபற்ற 
கணக்காளர்கள்; பட்டயக் கணக்காளர்கள் மற் ம் 

காைமத் வ கணக்காளர்கள் மற் ம் கணக்கியல் 
ைறயில் தகவல்கைள ம், ஆேலாசைனகைள ம் வழங்குதல்; 

(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 07 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/7 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 165233; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெபான்ெரா 
பிரான்ட்ஸ் (சிங்கப் ர்) பிைறெவட் மிடட், 1, பிக்காிங' 
ஸ்ட்றீட், # 06-01, கிேரட் ஈஸ்டன் ெசன்டர், 048659, 
சிங்கப் ர்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: எஸ்பிஏ குேளாபல் ஐபி ெசா சன்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், 5, 9 ஆம் ஒ ங்ைக, நாவல தி, 
நாவல; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 பால் மற் ம் பா ற்பத்திப் ெபா ட்கள், 
இவ்வகுப்பில் உள்ளடக்கப்பட்டைவ; பாைல அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட கு பானங்கள், மாக்கள்; பால் மற் ம் 
பாற்ெபா ட்கள்; பால் மா; கிறீம்; பட்டர்; உண்ணக் கூ ய 
எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்(ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

149994 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  க ப் , மஞ்சள், நீலம், ெவள்ைள 

ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/8 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

இச்சின்னமான  சாம்பல், தங்கம் ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1074/5 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 161369; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேநஷன் பாமா 
(பிைறெவட்) மிடட், 376, 1/2, ெதமட்டெகாட தி, 
ெகா ம் -09, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேநஷன் பாமா (பிைறெவட்) 

மிடட், 376, 1/2, ெதமட்டெகாட தி, ெகா ம் -09;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
இறக்குமதியாளர்கள் மற் ம் வினிேயாகஸ்தர்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  '(பிைறெவட்) மிடட்' 

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

 
இச்சின்னமான  நீலம், இளம் சாம்பல் 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 - 1074/6 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 161974; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அெமாிக்கன் 
இன் ட் ஒப் ேசட் ைபட் எக்க ண்டன்ட்ஸ் 1211, 
அவனி  ஒப் த அெமாிக்காஸ், நி ேயார்க், என்ைவ 10036, 
ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல.154, ெகா ம்  01; 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

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  ஏப்பிறல் மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/10 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 170451; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):ேஜான் ஹீல்ஸ் 
ேஹால் ங் பிஎல்சி, இல. 117, ேசர் சிற்றம்பலம் ஏ கா னர் 
மாவத்ைத, ெகா ம் -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்:  எஸ் சி ெபேரரா 
(சட்டத்தரணி), சட்டத்திைணக்களம், ேஜான் ஹீல்ஸ் 
ேஹால் ங் பிஎல்சி, இல. 130, கிளனி தி, ெகா ம் -02; 
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரம்; வியாபார காைமத் வம்; வியாபார நி வாகம்; 
அ வலக ெசயற்பா கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
163088, 166404, 140643, 140642, 146224, 155176, 
140640, 162119, 146227 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேப வைள' எ ம் 

ெசால் க்கு 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  மாச்சு மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/11 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171054; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பீனிக்ஸ் 
ெவன்சர்ஸ் மிடட், 409, 3 ஆம் மா , கா  தி, 

(1) சின்னம் இல.: 169268; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பாணி 
பலப்பிட் ய ேஹரத், இல. 56/1, பஹிரவகந்ைத பாைத, 
கண் , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: பாணி பலப்பிட் ய ேஹரத், இல. 56/1, 
பஹிரவகந்ைத பாைத, கண் ; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 பதப்ப த்தப்பட்ட, 
உலர்த்திய, சைமத்த மரக்கறி, பழங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எம், ' ஆகிய 
எ த் க்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
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  மாச்சு மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/9 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 169782; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): திசாநாயக்க 
ேடாட்டர் ஹ ஸ், இல. 188/1, றஜமல்வத்ைத தி, 
மிாிஹான, ேகாட்ைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: திசாநாயக்க ேடாட்டர் ஹ ஸ், 
இல . 188/1, றஜமல்வத்ைத தி, மிாிஹான, ேகாட்ைட;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேடாட்டார்வாகன பட்டறிகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ாீ, ஈ, ாீ' ஆகிய 

எ த் க்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 171163; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): லங்கா மில்க் 
ட்ஸ் (சிடபிள் ஈ) பிஎல்சி ெவ சர, ராகம, இலங்ைக;  

(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: லங்கா 
மில்க் ட்ஸ் (சிடபிள் ஈ) பிஎல்சி ெவ சர, ராகம;  
(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 
பால் மற் ம் பாற் ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
168224 , 171162 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  சிவப் , மஞ்சள் ஆகிய நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
12 - 1074/14 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171165; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): மாவல் 
மாக்கட் ங் (பிைறெவட்) மிடட், இல.10, ட்டைக  
மாவத்ைத, ேப யெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: மாவல் மாக்கட் ங் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல. 10, ட்டைக  மாவத்ைத, 
ேப யெகாைட; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 விளம்பரம்; வியாபார காைமத் வம்; 
வியாபார நி வாகம்; அ வலக ெசயற்பா கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

ெகா ம் -03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: பீனிக்ஸ் ெவன்சர்ஸ் மிடட், 409, 
3 ஆம் மா , கா  தி, ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 35;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 விளம்பரம்; 
வியாபார காைமத் வம்; வியாபார நி வாகம்; அ வலக 
ெசயற்பா கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 
 

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

 

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

12 - 1074/12 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171162; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): லங்கா மில்க் 
ட்ஸ் (சிடபிள் ஈ) (பிஎல்சி) ெவ சர, ராகம, இலங்ைக; 

(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: லங்கா 
மில்க் ட்ஸ் (சிடபிள் ஈ) (பிஎல்சி) ெவ சர, ராகம;  
(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 
பால் மற் ம் பாற் ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 55547, 77808 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

168224 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  சிவப் , மஞ்சள் ஆகிய நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
12 - 1074/13 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

இச்சின்னமான  சிவப் , ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
12 - 1074/17 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 171440; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): . ஆர். 
இன்டஸ்றீஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 361, கண்  தி, 
நிற்றம் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: . ஆர். இன்டஸ்றீஸ் (பிைறெவட்) 

மிடட், இல. 361, கண்  தி, நிற்றம் வ; (6) வகுப் : 29; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி,  
மீன், ேகாழி உற்பத்திகள்; இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; 
பதப்ப த்தப்பட்ட உலர்த்திய மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், 
பழங்கள்; ெஜ கள், ஜாம்கள், பழப்பாகுகள்; ட்ைட,  
பால் மற் ம் பாற்ெபா ட்களான பட்டர், உண்ணக்  
கூ ய எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
இச்சின்னமான  சிவப் , ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 
12 - 1074/18 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.:171686; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): . ஆர். 
இன்டஸ்றீஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 361, கண்  தி, 
நிற்றம் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: . ஆர். இன்டஸ்றீஸ் (பிைறெவட்) 

மிடட், இல. 361, கண்  தி, நிற்றம் வ; (6) வகுப் : 35; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 விளம்பரம்; 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1074/15 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171286; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிலனா ைநவ்ஸ் 
எஸ்.ஆர்.ஓ நட்ராஸ்னி 802, 76824, ஹ ன், ெசச் கு யரசு; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: பா த்த 
மத்தி  அன்ட் கம்பனி, இல. 172, ஹல்ட்ஸ்ெராப் தி, 
ெகா ம் -12; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 கத்திக டன் ெதாடர் ைடய விற்பைன 
மற் ம் இைடப்பட்ட ெசயற்பா கள், ெவட் ம் கத்திகள், 
ைகக்க விகள்; ைகத்ெதாழில் கத்திகள் , வாள் சவரங்கள், 
பலைக, உேலாக ேவைலப்பா க க்கான க விக ம் 
ஆ தங்க ம், விளம்பரம், 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  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/16 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 171435; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): . ஆர். 
இன்டஸ்றீஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 361, கண்  தி, 
நிற்றம் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: . ஆர். இன்டஸ்றீஸ் (பிைறெவட்) 

மிடட், இல. 361, கண்  தி, நிற்றம் வ; (6) வகுப் : 35; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 விளம்பரம்;  
வியாபார காைமத் வம்; வியாபார நி வாகம்; அ வலக 
ெசயற்பா கள்; (8) சின்னத்தின்பிரதிஉ வம்: 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், 
ேகாழி உற்பத்திகள்; இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; 
பதப்ப த்தப்பட்ட உலர்த்திய மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், 
பழங்கள்;ெஜ கள், ஜாம்கள்,பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால் 
மற் ம் பாற்ெபா ட்களான பட்டர், உண்ணக் கூ ய 
எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'மீன்' எ ம் அைடயாளத்திற்கு 

தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  நீலம், தங்கம் சிவப் , ெவள்ைள 

ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/21 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171885; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிற ண் அன்ட் 
கம்பனி பிஎல்சி, 481, ாி.பி. ஜயா மாவத்ைத, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: நயந்த குமாாி இத்தமல்ெகாைட, 481, ாி.பி.ஜயா 
மாவத்ைத, ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், ேகாழி 
உற்பத்திகள்; இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; பதப்ப த்தப் 
பட்ட உலர்த்திய மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், பழங்கள்; 
ெஜ கள், ஜாம்கள், பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால்  
மற் ம் பாற்ெபா ட்களான பட்டர், உண்ணக் கூ ய 
எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'மீன்' எ ம் அைடயாளத்திற்கு 

தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

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

 
 

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

 

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

12 - 1074/19 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1 ) சின்னம் இல.: 171701; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அக்பர் 
சேகாதரர்கள் (பிைறெவட்) மிடட், 334, ாி.பி. ஜயா 
மாவத்ைத, ெகா ம் -10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: அக்பர் சேகாதரர்கள் 
(பிைறெவட்) மிடட், 334, ாி.பி. ஜயா மாவத்ைத, 
ெகா ம் -10; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், ேகாழி உற்பத்திகள்; 
இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; பதப்ப த்தப்பட்ட உலர்த்திய 
மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், பழங்கள்; ெஜ கள், ஜாம்கள், 
பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால் மற் ம் பாற்ெபா ட்களான 
பட்டர், உண்ணக் கூ ய எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள், 
மாஜாின்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஏ, பி' ஆகிய ெசாற்க க்கு 

தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 5 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/20 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171884; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிற ண் அன்ட் 
கம்பனி பிஎல்சி, 481, ாி.பி. ஜயா மாவத்ைத, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: நயந்த குமாாி இத்தமல்ெகாைட, 481,  
ாி.பி.ஜயா மாவத்ைத, ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 29;  
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பழங்கள்; ெஜ கள், ஜாம்கள், பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால் 
மற் ம் பாற்ெபா ட்களான பட்டர், உண்ணக் கூ ய 
எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
இச்சின்னமான  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  மாச்சு மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/24 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 173255; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பாலசந்ர 
ஆராச்சிேக ெடான் பியசன்ன நாமல், 51/பி, கா  தி, 
கல்கிைச, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: நித்யா பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி, 
97 ஏ, கா  தி, ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 35;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 விளம்பரம்; 
வியாபார காைமத் வம்; வியாபார நி வாகம்; அ வலக 
ெசயற்பா கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள 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 - 1074/25 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 173634; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெபத்தேக சத் ர 
விக்ரமநாயக்க, இல. 85/2, ஏ1, ஜாவத்ைத ேதாட்டம், 
ெகா ம் -05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: தரங்க  சில்வா, இல.12,  

இச்சின்னமான  நீலம், மஞ்சள், ெ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 16 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/22 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171901; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): . ஆர். 
இன்டஸ்றீஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 361, கண்  தி, 
நிற்றம் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: . ஆர். இன்டஸ்றீஸ் (பிைறெவட்) 

மிடட், இல. 361, கண்  தி, நிற்றம் வ; (6) வகுப் : 29; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், 
ேகாழி உற்பத்திகள்; இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; 
பதப்ப த்தப்பட்ட உலர்த்திய மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், 
பழங்கள்; ெஜ கள், ஜாம்கள், பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால் 
மற் ம் பாற்ெபா ட்களான பட்டர், உண்ணக் கூ ய 
எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
இச்சின்னமான  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 16 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/23 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 173183; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): . ஆர். 
இன்டஸ்றீஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 361, கண்  தி, 
நிற்றம் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: . ஆர். இன்டஸ்றீஸ் (பிைறெவட்) 

மிடட், இல. 361, கண்  தி, நிற்றம் வ; (6) வகுப் : 29; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், 
ேகாழி உற்பத்திகள்; இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; 
பதப்ப த்தப்பட்ட உலர்த்திய மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், 
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ஹம்பாந்ேதாட்ைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: எம்.ஆர். தாசிம் அன்ட் ேகா.
(பிைறெவட்) மிடட், த.ெப. இல. 01, ஹம்பாந்ேதாட்ைட; 
(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 

ட்ைட; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஆர், எஸ்' ஆகிய 

எ த் க்க க்கும் 'பாம்ஸ்' எ ம் ெசால் க்கும் தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  கபிலம், பச்ைச ஆகிய நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

 

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

12 - 1074/28 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 174029; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெபான்ெரா 
பிரான்ட்ஸ் (சிங்கப் ர்) பிைறெவட் மிடட், 1, பிக்காிங்' 
ஸ்ட்றீட், # 06-01, கிேரட் ஈஸ்டன் ெசன்டர், 048659, 
சிங்கப் ர்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: எஸ்பிஏ குேளாபல் ஐபி ெசா சன்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், 5, 9 ஆம் ஒ ங்ைக, நாவல தி, 
நாவல; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 பா ற்பத்திப் ெபா ட்கள், இவ்வகுப்பில் 
உள்ளடக்கப்பட்டைவ; பாைல அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட 
கு பானங்கள், மாக்கள்; பால் மற் ம் பாற்ெபா ட்கள்; 
பால் மா; பாற் ரதங்கள்; கிறீம்(பா ற்பத்திப் ெபா ட்கள்); 
பட்டர்; உண்ணக் கூ ய எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; 
பாற்கட் , ேயாகட், சிற் ண்  தயாாிப் கள், இவ்வகுப்பில் 
உள்ளடக்கப்பட்டைவ(பா ற்பத்திப் ெபா ட்கள் மிகுந்  
காணப்ப பைவ); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 

147360, 148471, 150475, 172486, 150494, 161019, 
131343 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

எபேநசர் இடம், ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், ேகாழி உற்பத்திகள்; 
இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; பதப்ப த்தப்பட்ட உலர்த்திய 
மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், பழங்கள்; ெஜ கள், ஜாம்கள், 
பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால் மற் ம் பாற்ெபா ட்களான 
பட்டர், உண்ணக் கூ ய எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; 
பதப்ப த்தப்பட்ட நிலக்கடைல; கடைல (நிலக்கடைல), 
தகரத்திலைடக்கப்பட்ட மீன்; (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 - 1074/26 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 173637; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெபத்தேக சத் ர 
விக்ரமநாயக்க, இல. 85/2, ஏ1, ஜாவத்ைத ேதாட்டம், 
ெகா ம் -05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: தரங்க  சில்வா, இல.12, எபேநசர் 
இடம், ெதஹிவைள; (6) வகுப் :29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், ேகாழி உற்பத்திகள்; 
இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; பதப்ப த்தப்பட்ட உலர்த்திய 
மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், பழங்கள்; ெஜ கள், ஜாம்கள், 
பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால் மற் ம் பாற்ெபா ட்களான 
பட்டர், உண்ணக் கூ ய எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; 
பதப்ப த்தப்பட்ட நிலக்கடைல; கடைல (நிலக்கடைல), 
தகரத்திலைடக்கப்பட்ட மீன்; (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 - 1074/27 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 173715; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எம்.ஆர். தாசிம் 
அன்ட் ேகா. (பிைறெவட்) மிடட், த.ெப. இல. 01, 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
174793 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/31 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 175177; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பல்ெகான் 
ேற ங் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 334, ாி.பி.ஜயா 

மாவத்ைத, ெகா ம் -10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: பல்ெகான் ேற ங் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல. 334, ாி.பி.ஜயா மாவத்ைத, 
ெகா ம் -10; (6) வகுப் :29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 இைறச்சி,மீன்,ேகாழி உற்பத்திகள்; 
இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; பதப்ப த்தப்பட்ட உலர்த்திய 
மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், பழங்கள்;ெஜ கள், ஜாம்கள், 
பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால் மற் ம் பாற்ெபா ட்களான 
பட்டர், உண்ணக் கூ ய எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; 
தகரத்திலைடக்கப்பட்ட மீன்; (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 - 1074/32 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 175178; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பல்ெகான் 
ேற ங் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 334, ாி.பி.ஜயா 

மாவத்ைத, ெகா ம் -10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: பல்ெகான் ேற ங் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல.334, ாி.பி.ஜயா மாவத்ைத, 
ெகா ம் -10; (6) வகுப் :29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்:29 இைறச்சி, மீன், ேகாழி உற்பத்திகள்; 
இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; பதப்ப த்தப்பட்ட உலர்த்திய 
மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், பழங்கள்; ெஜ கள், ஜாம்கள், 
பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால் மற் ம் பாற்ெபா ட்களான 
பட்டர், உண்ணக் கூ ய எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேஹாம், ெஷப்' ஆகிய 
ெசாற்க க்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 
 

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

 

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

12 - 1074/29 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 174204; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): . ஆர். 
இன்டஸ்றீஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 361, கண்  தி, 
நிற்றம் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: . ஆர். இன்டஸ்றீஸ் (பிைறெவட்) 

மிடட், இல.361, கண்  தி, நிற்றம் வ; (6) வகுப் : 29; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், 
ேகாழி உற்பத்திகள்; இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; 
பதப்ப த்தப்பட்ட உலர்த்திய மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், 
பழங்கள்; ெஜ கள், ஜாம்கள், பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால் 
மற் ம் பாற்ெபா ட்களான பட்டர், உண்ணக் கூ ய 
எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

இச்சின்னமான  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  மாச்சு மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/30 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 174794; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எஸ்.ஏ. சில்வா 
அன்ட் சண்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 148/1 கின்ஸ்சி 

தி, ெகா ம் -08, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: எஸ்.ஏ. சில்வா அன்ட் சண்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல. 148/1 கின்ஸ்சி தி, ெகா ம் -08; 
(6) வகுப் :29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 
உைறநிைலப்ப த்தப்பட்ட ேதங்காய்ப் பால், விய 
ேதங்காய்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

தகரத்திலைடக்கப்பட்ட மீன்; (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 - 1074/33 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 176481; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிற ண் அன்ட் 
கம்பனி பிஎல்சி, 481, ாி.பி. ஜயா மாவத்ைத, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: நயந்த குமாாி இத்தமல்ெகாட, 481, ாி.பி.ஜயா 
மாவத்ைத, ெகா ம் -01; (6) வகுப் :29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், ேகாழி 
உற்பத்திகள்; இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; பதப்ப த்தப் 
பட்ட உலர்த்திய மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், பழங்கள்; 
ெஜ கள், ஜாம்கள், பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால் மற் ம் 
பாற்ெபா ட்களான பட்டர், உண்ணக் கூ ய 
எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னமான  நீலம், ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

 

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

12 - 1074/34 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 176835; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): லயன் வாி 
(சிேலான்) பிஎல்சி, இல. 61, ஜனாதிபதி மாவத்ைத, 
ெகா ம் -01, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: லயன் வாி (சிேலான்) பிஎல்சி, 
இல. 61, ஜனாதிபதி மாவத்ைத, ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 29; 

(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி,  
மீன், ேகாழி உற்பத்திகள்; இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; 
பதப்ப த்தப்பட்ட உலர்த்திய மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், 
பழங்கள்; ெஜ கள், ஜாம்கள், பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால் 
மற் ம் பாற்ெபா ட்களான பட்டர், உண்ணக் கூ ய 
எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்; (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 , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
12 - 1074/35 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 177751; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 31ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; ( 4 )  விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பி ாிட்டாஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், 400, டீன்ஸ் தி, ெகா ம் -10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: பி ாிட்டாஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 400, டீன்ஸ் 

தி, ெகா ம் -10; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 விளம்பரம்; வியாபார காைமத் வம்; 
வியாபார நி வாகம்; அ வலக ெசயற்பா கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'விஷ, மட்டா, விசந் மக் 

(சிங்களத்தில்) ஆகிய ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு 
றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 

வழங்கா . 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
12 - 1074/36 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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(1) சின்னம் இல.: 179896; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): றியா ட்  
மேனஜ்மன்ட் ேசவிசஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 18-01, 
ேமற்கு கிழக்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எசிலன் 
ச க்கம், ெகா ம் -01, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: றியா ட்  மேனஜ்மன்ட் 
ேசவிசஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 18-01, ேமற்கு 
கிழக்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எசிலன் ச க்கம், 
ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 வியாபாரம் மற் ம் விளம்பரம்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
12 - 1074/37 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 180182; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெகமர்சல் வங்கி, 
ெகமர்சல் ஹ ஸ், 21, பிறிஸ்டல் தி, ெகா ம் -01, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ெகாமர்சல் வங்கி, ெகமர்சல் ஹ ஸ், 21, பிறிஸ்டல் 

தி, ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 விளம்பரம்; வியாபார காைமத் வம்; 
வியாபார நி வாகம்; அ வலக ெசயற்பா கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 122293 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

122284, 122292 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விவரணச் 
ெசாற்க க்கு 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  ஏப்பிறல் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/38 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 180186; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெகாமர்சல் வங்கி, 
ெகமர்சல் ஹ ஸ், 21, பிறிஸ்டல் தி, ெகா ம் -01, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ெகமர்சல் வங்கி, ெகாமர்சல் ஹ ஸ், 21, பிறிஸ்டல் 

தி, ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 விளம்பரம்; வியாபார காைமத் வம்; 
வியாபார நி வாகம்; அ வலக ெசயற்பா கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
இச்சின்னம் 100301, 100320, 100307 ஆம் இலக்க 

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

159316 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விவரணச் 

ெசாற்க க்கு 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  ஏப்பிறல் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/39 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 180405; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): க க்  யாக் 
சனாயி ேவ ாிக்காரட் அேனானிம் ேசெகட்  4, ஓகைனஸ் 
சனாயி ெபால்ெகசி 83422, ேநா  கட் , இல. 11, 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

ேசக்கிட்காமில், கசியன்ெடப், க்கி; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: வானர்ஸ் இன்டர்நஷனல் 
ெகன்சல்ட்டன்ட் (பிைறெவட்) மிடட், 14 ஆம் மா , 
ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எசிலன் ச க்கம், 
ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 இைறச்சி; இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; 
இைறச்சி ெஜ கள்; பதப்ப த்தப்பட்ட, தகரத்திலைடக்கப் 
பட்ட, உப்பிடப்பட்ட இைறச்சி; மனித கர்விற்கான மீன்; 
பதப்ப த்தப்பட்ட மீன்; மீன் உண கள்; உப்பிடப்பட்ட 
மீன்; இைறச்சி உண கள்; மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் 
ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  நீலம், ேநவி நீலம், பச்ைச, ெ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  சனவாி மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/40 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 182532; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பஷன் 
ெகண் னன்ட் 27 பி, ஸ்பஸ்கயா ஸ்ட்றீட், ெமாஸ்ேகா, 
129010, ரஷ்யன் ெபடேரசன்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ஏ.பி.எஸ்.ஜய ங்க, அன்ட்  சுமித் 
பாடனர்ஸ், சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் 
காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம்;  
இல. 309பி/ 2 ஆம் ஒ ங்ைக, கலப வவ, ராஜகிாிய;  
(6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 25 
ஆைடகள், காலணிகள், தைலயணிகள், உள்ளாைடகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/41 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

(1) சின்னம் இல.: 182788; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ்ஷப்டர்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல. 02, டீல் இடம், ெகா ம் -03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ஸ்ஷப்டர்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், இல. 02, டீல் 
இடம், ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி,மீன்,ேகாழி உற்பத்திகள்; 
இைறச்சி பிாித்ெத ப் கள்; பதப்ப த்தப்பட்ட உலர்த்திய 
மற் ம் சைமத்த மரக்கறிகள், பழங்கள்; ெஜ கள், ஜாம்கள், 
பழப்பாகுகள்; ட்ைட, பால் மற் ம் பாற்ெபா ட்களான 
பட்டர், உண்ணக் கூ ய எண்ெணய்கள், ெகா ப் கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

140948 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'இன்ஷூரன்ஸ்' எ ம் 

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

 

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

 

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

12 - 1074/42 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 184579; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெலவி ஸ்ட்ராசி 
அன்ட ேகா 1155 பட்டாி ஸ்ட்றீட் பிரான்சிஸ்ேகா,  
சிஏ 94111, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: நீலகண்டன் அன்ட் நீலகண்டன், 
எம் அன்ட் என் கட்டடம்(5 ஆம் மா ), இல. 02, டீல் 
பிேளஸ், ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 25 ஆைடகள், தைலயணிகள், 
காலணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
78234 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1074/43 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 188581; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சாமங்க பாம்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், சா ய ர, அ ராத ர, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: சாமங்க 
பாம்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், சா ய ர, அ ராத ர;  
(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 
இைறச்சி, மீன், ேகாழி உற்பத்திகள்; இைறச்சி 
பிாித்ெத ப் கள்; ட்ைட, பால் மற் ம் பாற்ெபா ட்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
  
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ' ட், ேபா, மாேறாஸ், 
ைலப்' ஆகிய ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத்திற்கு 

றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  க ப் , பச்ைச, ெசம்மஞ்சள், 

ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

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

12 - 1074/44 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 189238; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அப்பிள் திெரட் 
கம்பனி (பிைறெவட்) மிடட், 262/எப், 3 ஆம் ஒ ங்ைக, 

ஷாந்தி ர, தலவத் ெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: அப்பிள் திெரட் கம்பனி 
(பிைறெவட்) மிடட், 262/எப், 3 ஆம் ஒ ங்ைக, ஷாந்தி ர, 
தலவத் ெகாைட; (6) வகுப் : 23; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 23 சுழற்றப்பட்ட ெபா யஸ்டர் ைதயல் 

ல்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஒேரஞ்' எ ம் ெசால் க்கு 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  ெசம்மஞ்சள் நிறத் க்கு மட் ப்ப த் 

தப்பட்ட . 
 

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

 

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

12 - 1074/45 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 194568; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சுசீலா பிளஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், இல. 10, பங்கிாிவத்ைத மாவத்ைத, 
மிாிஹான, ேகெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: சுசீலா பிளஸ் (பிைறெவட்) 

மிடட், இல.10, பங்கிாிவத்ைத மாவத்ைத, மிாிஹான, 
ேகெகாைட; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  

ேசைவகள்: 35 விளம்பரம்; வியாபார காைமத் வம்; 
வியாபார நி வாகம்; அ வலக ெசயற்பா கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 
 
இச்சின்னமான  மஞ்சள், 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  ஏப்பிறல் மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/46 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 194669; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): இன்டஸ்றியல் 
அஸ்பால்ட் (சீ) பிஎல்சி, 28/1, திய ேக தி, 
ேப யெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: இன்டஸ்றியல் அஸ்பால்ட் (சீ) 
பிஎல்சி, 28/1, திய ேக தி, ேப யெகாைட; (6) வகுப் : 35; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 வர்த்தக காைமத் வம் 
மற் ம் வியாபார ேமம்பா ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
153381, 194525, 194516 , 194520 , 193255 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஐ, ஏ, சி' எ ம் 

எ த் க்க க்கும் 'பிக்ஸ்' எ ம் ெசால் க்கும் தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  மஞ்சள், சிவப் , ெவள்ைள ஆகிய 

நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

12 - 1074/47 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 194689; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): இன்டஸ்றியல் 
அஸ்பால்ட் (சீ) பிஎல்சி, 28/1, திய ேக தி, 
ேப யெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: இன்டஸ்றியல் அஸ்பால்ட் (சீ) 
பிஎல்சி, 28/1, திய ேக தி, ேப யெகாைட; (6) வகுப் : 35; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 வர்த்தக 

காைமத் வம் மற் ம் வியாபார ேமம்பா ; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

194524, 194675, 194677, 194679, 194681, 194670, 
194683, 194525, 194670, 194669, 194675, 194677, 
194679, 193255, 194520, 194516, 153381, 194669 ஆம் 
இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஐ, ஏ, சி' எ ம் 
எ த் க்க க்கும் 'அ மீனியம், ட், பிறிமியர்' ஆகிய 
ெசாற்க க்கும் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  ெமன்நீலம், 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 27 ஆந் திகதி 
 
12 - 1074/48 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 194699; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): இன்டஸ்றியல் 
அஸ்பால்ட் (சீ) பிஎல்சி, 28/1, திய ேக தி, 
ேப யெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: இன்டஸ்றியல் அஸ்பால்ட் (சீ) 
பிஎல்சி, 28/1, திய ேக தி, ேப யெகாைட; (6) வகுப் : 35; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 வர்த்தக 

காைமத் வம் மற் ம் வியாபார ேமம்பா ; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 

 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஓட்ேடா' எ ம் 

ற்ேசர்க்ைக ெசால் க்கும் ஏைனய விவரணச் 
ெசாற்க க்கும் 'கார்' அைடயாளத்திற்கும் தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  மஞ்சள், சிவப் , க ப்  ஆகிய 

நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
12 - 1074/49 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 194704; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; ( 4 )  விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): இன்டஸ்றியல் 
அஸ்பால்ட் (சீ) பிஎல்சி, 28/1, திய ேக தி, 
ேப யெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: இன்டஸ்றியல் அஸ்பால்ட் (சீ) 
பிஎல்சி, 28/1, திய ேக தி, ேப யெகாைட; (6) வகுப் : 35; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 வர்த்தக 

காைமத் வம் மற் ம் வியாபார ேமம்பா ; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

194669, 194689, 194685, 194525, 194683, 194516, 
194520, 193255, 153381 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விவரணச் 

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

 
இச்சின்னமான  மஞ்சள், சிவப் , ெவள்ைள, க ப்  

ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
 

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

 

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

12 - 1074/50 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 113439; (2) ெபற்ற திகதி: 2003 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சம்சுங் இெலக்ட்ேரானிக்ஸ் 
கம்பனி மிட்ெடட் 416, ெமடன் –  ெடான்க், பலடல் –  கு, 
சுெவான் –  சிட் , கு ங்கி-ெடா, ெகாாிய மக்கட் கு யரசு; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
வர்னர்ஸ் இன்டெனசனல் கன்சல்டன்ஸ், இல. 199, 
ெவாக்ஸ்ேஹால் தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 9;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 கணினிகள்; 
கணினித் திைரகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ெமஜிக்” எ ம் ெசால் ன் 
தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1075/1 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 138892; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேராஸ்டார் ெகாமி னி 
ேஷன்ஸ் (எஸ்) பிைறெவட் மிட்ெடட். 80, ெரபிள் 
பிேளஸ், #25-01, ஓபீ பிளாஸா 1, 048624, சிங்கப் ர்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; 
(6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 
விஞ்ஞான, கடற் ைற, நில அளைவயிடல், நிழற்படஞ்சார் 
இயக்கப்பட, கட் ல, நிைறயி தல், அளைவயி தல், 
ைசைக காட் தல், ெசவ்ைவ பார்த்தல் (ேமற்பார்ைவ), 
உயிர்காத்தல், கற்பித்தல் உபகரணங்க ம், க விக ம்; 
மின்சாரத்ைத ஆளியிடல், மாற் தல், ேசர்த்தல், 
ஒ ங்குப த்தல் அல்ல  கட் ப்ப த்தல் உபகரணங்க ம் 
க விக ம்; மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “நட்சத்திர” அைடயா 
ளங்கள் மற் ம் “ ேராஸ்டார்” எ ம் ெசாற்கள் என்ப 
வற்றின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
9934, 138627 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1075/2 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 140445; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஹம்மத் அன்வர் 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

ஸக்கி த்தீன் அன்வர்அ , 76/2, பிளவர் தி, ெகா ம்  07, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 

ப்பின், அ : ஹம்மத் அன்வர் ஸக்கி த்தீன் அன்வர் 
அ  76/2, பிளவர் தி, ெகா ம்  07; (6) வகுப் : 32;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 32; ேதயிைலப் 
பானங்கள், ேகாப்பி பானங்கள் மற் ம் பால் பானங்கள்;  
(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 18 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/3 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 148731; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ாிேமாவா 
ஜிஎம்பீஎச் மதியாஸ்- பிரக்கன்- ஸ்ட்ராஸ் 118, 50829 
ெகாேலான், ேஜர்மனி; (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 : 9;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 ைகப்படக்க 
க விப் ெபட் கள் (அ மினியத்தினாலான); ைகப்படக்க 
க விப் ைபகள், ெகாள்கலன்கள் (பிளாஸ் க், ணி 
அல்ல  பிளாஸ் க் மற் ம் ணிய ஆகிய இரண்  
னா மான) இ  வைரக்கும் வகுப்  9 இல் உள்ளடக்கப் 
பட்ட ெ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  மாச்சு மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/4 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 150482; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஜிகுரா 
மிட்ெடட் 5-1, கிபா 1 – ெகாெம, ெகாெடா-கு, 

ேடாக்கிேயா 135-8512, ஜப்பான்; (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 : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 
ஒளியிைழகள், ஒளியிைழ இைண  ஸ்பிைளசர்கள், 

மின்கம்பிகள், மின்சார ேகபிள்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

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

 

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

 

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

12 - 1075/5 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 151164; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஏ. ேஜ. ெடக்னிக்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் பண்டாரவத்ைத, வாாியெபால, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 

ப்பின், அ : ஏ. ேஜ. ெடக்னிக்ஸ் (பிைறெவட்) 
மிட்ெடட் பண்டாரவத்ைத, வாாியெபால; (6) வகுப் : 9; 

(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 ெதாைலக்காட்சி, 
ெசல் டத் ெதாைலேபசி மற் ம் சீடீஎம்ஏ ெதாைலேபசி 
என்ெடனாக்கள், ெதாைலக்காட்சி பல் அைலவாிைச 
என்ெடனாக்கள், எச்எப்/ எச்எப் யாகீ என்ெடனா, 
சீடீஎம்ஏ/ ெசல் டத் ெதாைலேபசி ெவளிப் ற என்ெட 
னாக்கள், எப்எம் என்ெடனாக்கள் என்பவற்றின் தயாாிப்  
மற் ம் விநிேயாகம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஏ, ேஜ” எ ம் எ த் க் 
களின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

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

 

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

 

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

 

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

12 - 1075/6 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 151336; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஒாியன்டல் 
பிரவாி கம்பனி மிட்ெடட் 52, ஜூங்சம்- ாி, ைஹ ன்ெடா- 
மெயான், சிெயாங்ெவான்-கன், சங்சிெயாங்பக் –  , 
ெகாாிய மக்கட் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ டீ ேசரம் - 
சட்டத்தரணிகள், 216, டீ ேசரம் பிேளஸ், ெகா ம்  10;  
(6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 32 
பியர்; ெமால்ட் பியர்; சாயல் பியர்; ெசயற்ைகச் ேசர்மான 
பியர்; லாகர் பியர்; டார்க் பியர்; ஸ்ட ட்; அெல (பியர்); 
பியர் ெவார்ட்; பியர் தயாாிப் க்கான ஹாப்ஸ் சா கள்; 
ம பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான ெபா ட்கள்; ஜின்ஜர் 
பியர் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 

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

 

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

12 - 1075/7 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

   

(1) சின்னம் இல.: 153075; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கூகிள் இன்க். 
1600 அம்பிதிேயட்டர் பார்க்ேவ, ம ன்ெடய்ன் வ், சீஏ 
94043, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேகசு என்ட் நீலகந்தன் 
(சட்டத்தரணிகள் மற் ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள்), எம் 
என்ட் என் கட் டம் (5 ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் பிேளஸ், 
ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 9 பதிேவற்றம், இ ைகயிடல், காண்பித்தல், 
காட்சிப்ப த்தல், ெடகிங், ெளாகிங், பகிர்தல் என்பவற் 

க்கான வன்ெபா ள் மற் ம் ெமன்ெபா ள் அல்ல  
இல்ைலெயனில் தகவல்கைள இலத்திரனியல் ஊடகம் 

லம் வழங்கல் அல்ல  இைணயத்தளம் அல்ல  ஏைனய 
ெதாடர்பாடல் வைலயைமப் க்கள் ஊடாக வழங்கல்;  
(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 20 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/8 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
   

(1) சின்னம் இல.: 158218; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): திாித் வக் 
கல் ாி லண்டன் 89, எல்பர்ட் எம்பான்க்மன்ட், லண்டன், 
எஸ்ஈ1 7டீபீ, ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் 
பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணிகள், பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள், 
ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் சின்ன சட்டத்தரணிகள், 
365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 9;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 ஒ  மற் ம் 
காெணாளிப் பதி கள்; கு வட் க்கள் மற் ம் வி க்கள்; 
ஊடக தாங்கி, அல்ல  பதி க்கான, ஒ  மற் ம்/ அல்ல  
காெணாளி மற் ம்/ அல்ல  தர  மற் ம்/ அல்ல  தகவல்; 
பதி , கடத்தல் மற் ம்/ அல்ல  குரல் மீள் உ வாக் 
கத்திற்கான உபகரணங்க ம் க விக ம், மற் ம் சில 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “லண்டன்” எ ம் ெசால் ன் 
தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
153808 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 03 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/9 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 163310; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்):கி எஸ் ேஹால் ங்ஸ் சர்ள் 
எல்-1628 லக் ஷம்பர்க், 1  ெடஸ் கிளசிஸ், லக் ஷம்பர்க் 
டச்சி, லக் ஷம்பர்க்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ஷ்பிகா எஸ். ப சிங்க 8 ஆம் 
மா , கிழக்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் 
ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 9 ஒ ெப க்கிகள்; ெவளியக காட்சித் 
திைர அல்ல  திைர டன் பயன் த்த தயாாிக்கப்பட்ட 
ெபா ேபாக்கு உபகரணங்கள்; பதி , கடத்தல், ஒ , 
படங்கள் அல்ல  தர  என்பவற்றின் ெசயலாக்கம்  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

அல்ல  மீள் உ வாக்கத்திற்கான உபகரணங்கள்; 
ஆ ேயா ஸ்பீக்கர்கள்; ைகயடக்கத் ெதாைலேபசிக க்கான 
ெபட் கள்; மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); 
(8) சின்னத் தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 111690 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் 
டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 
12 - 1075/10 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 165472; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சர்வேதச 
ஒ ம்பிக் கமிட் , சிட்   வி , 1007 சாேன, 
சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் எப் ேஜ என்ட் ஜீ டீ 
ேசரம், 216, டீ ேசரம் பிேளஸ், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 3; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 சலைவத் 
ெதாழி க்கான ெவளிறச் ெசய் ம் தயாாிப் கள் மற் ம் 
ேவ  பதார்த்தங்கள்; ப்பரவாக்கல், மி க்கல், அ க்ைக 
நீக்குதல் மற் ம் உராய் த் தயாாிப் கள்; சவர்க்காரங்கள்; 
வாசைனப் ெபா ள்கள், அத்தியாவசிய எண்ெணய்கள், 
ஒப்பைனச் சாதனங்கள்,  க ம் நீர்மங்கள்; 
பற்பைசகள்; இரசாயனங்கைள உள்ளடக்கிய ப்பரவாக்கல் 
தயாாிப் க்கள் மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); 
(8) சின்னத் தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 129452 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 23 ஆந் திகதி 
 
12 - 1075/11 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
   

(1) சின்னம் இல.: 166701; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சுபர் ெகாெலாய்ட்ஸ் 
லங்கா (பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 30/1பீ, அல்விஸ் 
பிேளஸ், ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேகாபேர வ் 
ேசர்விஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 78, ேராஸ்ெமட் 
பிேளஸ், ெகா ம்  07; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 3 சலைவப் ெபா ட்கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் ஆப் சிவப் , ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம்.  

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “சுபர்” எ ம் ெசால் ன் 
தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1075/12 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 166918; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அப்ெரா 
இன்டஸ்ட்ாீஸ் இன்க். 3580 பிெளக்த்ெரான் ேகார்ட், ச த் 
ெபன்ட், இன் 46628, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) 
இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி ச்ெசல்வம் அேசாசிேயட்ஸ், இல. 116/10, ேராஸ்ெமட் 
பிேளஸ், ெகா ம்  07; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 3 எாிகலப்பி மற் ம் ேசாக், 

ப்பரவாக்கல் ெபா ள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ெகாள்கலன் வ வத்தின் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

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 29 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/13 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 167226; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அசாஹி கு ப் 
ேஹால் ங்ஸ் மிட்ெடட் 23-1, அசும்பாசி 1- ெகாெம, 
சுமிடா –  கு, ேடாக்கிேயா, ஜப்பான்; (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 : 32; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 32 
பியர்கள்; கனிப்ெபா ட்கள் மற் ம் வா ப்பானங்கள்; 
காப ட்டப்பட்ட பானங்கள், ஐேசாேடானிக் பானங்கள், 
ேகாலா பானங்கள், ேசாடா பாப்ஸ், சர்பத்கள், கு பானங் 
க க்கான சிறப் க்கள், ஜின்ஜர் அேல, காப ட்டப்பட்ட 
கு பானக் கலைவகள், ஜப்பானிய ேசாடா பாப்ஸ்கள் 
(ரமி ன்), ெலமேனட்கள், எ மிச்ைச ஸ்குவாஷ்கள்; பழப் 
பானங்கள் மற் ம் பழச் சா 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  சனவாி மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 
12 - 1075/14 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 167393; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேக. சீ ேஜ என்ட் 
கம்பனி ஏ -1, பீ பட்பர்கான் ெதாழிற் ைறப் பகுதி,  

ல்  –  110092, இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் 
பாட்னர்ஸ், 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 3; 

(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 கூந்தல் சாயம் 
மற் ம் க  ெமெஹந்தி; (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 05 ஆந் திகதி 
 
12 - 1075/15 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 169125; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அல் டமி ெஜனரல் 
ேர ங் அல்காஸ் கட் டம், எச்எஸ்பீசீ வங்கிக்கு எதிேர, 

பானியாஸ் ச க்கம், த. ெப. எண் 15674, ெடய்ரா, பாய், 
ஐக்கிய அர  எமிேரட்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : னசிங்க சுஜித் தனஞ்சய தர்மசிறி 
சில்வா, இல. 94/12, கி லப்பைன எவனி , ெகா ம்  05; 
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 
வாசைனப் ெபா ள்கள் மற் ம் ஒப்பைனச் சாதனங்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

12 - 1075/16 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 169137; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அல் டமி ெஜனரல் 
ேர ங் அல்காஸ் கட் டம், எச்எஸ்பீசீ வங்கிக்கு எதிேர, 

பானியாஸ் ச க்கம், த. ெப. எண் 15674, ெடய்ரா, பாய், 
ஐக்கிய அர  எமிேரட்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : னசிங்க சுஜித் தனஞ்சய தர்மசிறி 
சில்வா, இல. 94/12, கி லப்பைன எவனி , ெகா ம்  05; 
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(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 
வாசைனப் ெபா ள்கள் மற் ம் ஒப்பைனச் சாதனங்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
12 - 1075/17 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 169430; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அல் டமி ெஜனரல் 
ேர ங் அல்காஸ் கட் டம், எச்எஸ்பீசீ வங்கிக்கு எதிேர, 

பானியாஸ் ச க்கம், த. ெப. எண் 15674, ெடய்ரா, பாய், 
ஐக்கிய அர  எமிேரட்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : னசிங்க சுஜித் தனஞ்சய தர்மசிறி 
சில்வா, இல. 94/12, கி லப்பைன எவனி , ெகா ம்  05; 
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 
வாசைன எண்ெணய், வாசைனப் ெபா ள்கள் மற் ம் 
ஒப்பைனச் சாதனங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1075/18 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 176268; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): யாஜிெயா 
ஸ்ெகாட்லன்ட் மிட்ெட எ ன்பர்க் பார்க், 5, ெலாச்ைசட் 
ேவ, எ ன்பர்க். ஸ்ெகாட்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி ச்ெசல்வம் அேசாசி 
ேயட்ஸ், இல. 116/10, ேராஸ்ெமட் பிேளஸ், ெகா ம்  07 ; 
(6) வகுப் : 33; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்:  

33 அற்கேகால் பானங்கள் (பியர்கள் தவிர); (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 மாதம்10 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/19 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177185; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடகத்லன் 4, வார்ட்  
ெமான்ஸ், 59650, விெலனி  சாக், பிரான்ஸ்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணிகள், பிரசித்த 
ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் சின்ன 
சட்டத்தரணிகள், 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 28; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 28 விைளயாட் 

க்க ம், விைளயாட் ப் ெபா ட்க ம்; ஏைனய வகுப் க் 
களில் உள்ளடக்கப்படாத உடற்பயிற்சி விைளயாட் ப் 
ெபா ட்கள்; விைளயாட் க்க க்கான பந் கள்; 
வில்வித்ைதக் க விகள்; வில்வித்ைதக்கான வில் கள்; 
ெபாப் –  பனிச்ச க்குகள்; பட்டங்கள்; மீன்பி  இைரகள் 
மற் ம் மீன்பி ப் ெபா ட்கள் அதாவ  ைலச் சுற்றி 
ைவக்கும் உ ைளகள், 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  சனவாி மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 
12 - 1075/20 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 177252; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடகத்லன் 4, 
வார்ட்  ெமான்ஸ், 59650, விெலனி  சாக், 

பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 
ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், சட்டத் 

தரணிகள், பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம மற் ம் 
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வியாபாரச் சின்ன சட்டத்தரணிகள், 365, ேடம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 28; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 28 விைளயாட் க்க ம், விைளயாட் ப் 
ெபா ட்க ம்; ஏைனய வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாத 
உடற்பயிற்சி விைளயாட் ப் ெபா ட்கள்; பந்  
விைளயாட் க்க க்கான பந் கள்; ெஹங்க் கிைளடர்கள்; 
பட்டங்கள்; பட்ட ைலச் சுற்றி ைவக்கும் உ ைளகள்; 
பாய்ப் பலைககள்; ேமாட்டார் லம் இயங்காத கடல் 
ேமற்பரப்பில் ெசல்வதற்கான பலைககள் (சர்ப்); உடற் 
பலைககள்; நீச்ச க்கான பி ப்பர்கள்; 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  சனவாி மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/21 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177261; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெராெஜக்ட் கிளப் 4, 

வார்ட்  ெமான்ஸ், 59650, விெலனி  சாக், பிரான்ஸ்; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணிகள், பிரசித்த 
ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் சின்ன 
சட்டத்தரணிகள், 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 28; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 28 விைளயாட் க் 
க ம், விைளயாட் ப் ெபா ட்க ம், பனிச்ச க்கு 
வண் கள், ஏைனய வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாத 
உடற்பயிற்சி விைளயாட் ப் ெபா ட்கள் (ஆைட, தைரக் 
கம்பளங்கள், காலணி தவிர), ஏ ம் சுவர்கள்; கட் டத் 
ெதாகுதிகள் (விைளயாட் ப் ெபா ட்கள்), ெஹங்க் 
கிைளடர்கள், பரா கிைளடர்கள், 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  சனவாி மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/22 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
  

(1) சின்னம் இல.: 177269; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடகத்லன் 4, 
வார்ட்  ெமான்ஸ், 59650, விெலனி  சாக், 

பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 
ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், 

சட்டத்தரணிகள், பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம 
மற் ம் வியாபாரச் சின்ன சட்டத்தரணிகள், 365, ேடம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 28; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 28 விைளயாட் க்க ம், விைளயாட் ப் 
ெபா ட்க ம்; உடற் பயிற்சி விைளயாட் ப் ெபா ட்கள் 
(ஆைட, காலணிகள், பாய்கள் தவிர); உட க்கு சிகிச்ைச 
யளிப்பதற்கான உபகரணங்கள் (உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள்); 
ஏ ம் சால்க்; (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 22 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/23 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177284; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடகத்லன் 4, 
வார்ட்  ெமான்ஸ், 59650, விெலனி  சாக், 

பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 
ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், சட்டத் 

தரணிகள், பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம மற் ம் 
வியாபாரச் சின்ன சட்டத்தரணிகள், 365, ேடம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 28; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 28 விைளயாட் க்க ம், விைளயாட் ப் 
ெபா ட்க ம்; உடற்பயிற்சி விைளயாட் ப் ெபா ட்கள் 
(ஆைட, காலணிகள், பாய்கள் தவிர); உட க்கு சிகிச்ைச 
யளிப்பதற்கான உபகரணங்கள் மற் ம் உடற்பயிற்சி 
க க்கான இயந்திரங்கள் (உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள்); 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/24 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 177287; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடகத்லன் 4, வார்ட்  
ெமான்ஸ், 59650, விெலனி  சாக், பிரான்ஸ்; (5) இலங் 
ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் 
வில்சன் பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணிகள், பிரசித்த ெநாத்தாாி 
சுகள், ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் சின்ன சட்டத் 
தரணிகள், 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 28; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 28 விைளயாட் க் 
க ம், விைளயாட் ப் ெபா ட்க ம்; உடற்பயிற்சி 
விைளயாட் ப் ெபா ட்கள் (ஆைட, காலணிகள், பாய்கள் 
தவிர); பந் க க்கு வா  நிரப் ம் இயந்திரங்கள்; 
விைளயாட் க் ைகப்பட்ைடகள்; ேகால்ப் பந் கள்; ேகால்ப் 
ைபகள்; ேகால்ப் டீ; ேகால்ப் மட்ைடகள்; (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 22 ஆந் திகதி 
 
12 - 1075/25 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 177293; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெராெஜக்ட் 
கிளப் 4, வார்ட்  ெமான்ஸ், 59650, விெலனி  சாக், 
பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 

ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், 
சட்டத்தரணிகள், பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம 
மற் ம் வியாபாரச் சின்ன சட்டத்தரணிகள், 365, ேடம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 28; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 28 விைளயாட் க்க ம், விைளயாட் ப் 
ெபா ட்க ம், பந்  விைளயாட் க்க க்கான பந் கள்; 
உடற்பயிற்சி விைள யாட் ப் ெபா ட்கள் (ஆைட, 
காலணிகள், பாய்கள் தவிர); பாய்ப் பலைககள்; ேமாட்டார் 

லம் இயங்காத கடல் ேமற்பரப்பில் ெசல்வதற்கான 
பலைககள் (சர்ப்); நீர் விைள யாட் க்க க்குப் பயிற்சி 
ெப வதற்கான பலைககள்; பந் கள், ப ன்கள், 
விைளயாட் க்க க்கான வைலகள், நீர்ச்ச க்குகள்,  

நீாில் உடற்பயிற்சி ெசய்வதற்கான எைடகள் மற் ம் 
மணிகள்; (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 22 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/26 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177297; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெராெஜக்ட் 
கிளப் 4, வார்ட்  ெமான்ஸ், 59650, விெலனி  சாக், 
பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 

ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், 
சட்டத்தரணிகள், பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம 
மற் ம் வியாபாரச் சின்ன சட்டத்தரணிகள், 365, ேடம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 28; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 28 விைளயாட் க்க ம், விைளயாட் ப் 
ெபா ட்க ம்; ஏைனய வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாத 
உடற்பயிற்சி விைளயாட் ப் ெபா ட்கள்; ெடன்னிஸ் 
மட்ைடகள், பந் கள், பந்  மீட்பைவகள், ெடன்னிஸ் 
பந் ப் ெபட் கள், வைலகள், மட்ைடப் பிெரஸ்கள், மட்ைட 
மணியிைழகள் மற் ம் ந பைவகள்; ெபட்மின்டன் 
மட்ைடகள், 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  சனவாி மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/27 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177358; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ம சாஹி லங்கா 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், 424/2, கா  தி, ெகா ம்  03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 

ப்பின், அ : ம சாஹி லங்கா (பிைறெவட்) மிட்ெடட், 
424/2, கா  தி, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 19;  
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(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 19 தைர ஓ , 
குளியலைற ஓ ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் சிவப் , மஞ்சள் ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 
  

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 
12 - 1075/28 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
   
(1) சின்னம் இல.: 177537; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஐசீசீ ெடவெலாப் 
மன்ட் (இன்டர்ெநஷனல்) மிட்ெடட், ஸ்ட்ாீட் 69, 
எமிேரட்ஸ் தி, பாய் விைளயாட்  நகரம், த. ெப. எண் 
500070, பாய், ஐக்கிய அர  எமிேரட்ஸ்; (5) இலங் 
ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : த்திக 
ஜயசிங்க ( லைமச் ெசாத்  ைணைமயர்), இல. 28, 
ெகாேலஜ் அவனி , கல்கிைச; (6) வகுப் : 14;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 14 சாவி ேமாதிரங்கள், 
சாவி சங்கி கள், நைகத்ெதாகுதி, ஆபரணங்கள், 
ைகக்க காரங்கள், ைகக்க கார பட்ைடகள், க காரங்கள் 
ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட அைனத் ப் ெபா ட்க க்குமான 
பாகங்கள், ெபா த் கள், ைணக் க விகள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
156819, 166432, 174089 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “வர்ல்ட், ெவன் , 
பங்களாேதஷ்” எ ம் ெசாற்கள், “சீ, ஐ” எ ம் எ த் க்கள், 
“20, 2014 ” எ ம் எண்கள் என்பவற்றின் தனியான 

சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
12 - 1075/29 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177609; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அப் ல் ரசாக் 
ஹம்மத் பாீதானீ, 166/41, பண்டராநாயக்க மாவத்ைத, 

ெகா ம்  12, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : அப் ல் ரசாக் ஹம்மத் பாீதானீ, 
166/41, பண்டராநாயக்க மாவத்ைத, ெகா ம்  12;  
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 
வாசைனப் ெபா ள்கள் ; (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  ேம மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/30 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
  
(1) சின்னம் இல.: 177650; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பீனிக்ஸ் 
ெவன்சர்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், 409, 3 ஆம் மா , 
கா  தி, ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : பீனிக்ஸ் ெவன்சர்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், 409, 3 ஆம் மா , கா  தி, 
ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 19; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 19 கட் டப் ெபா ட்கள் (உேலாகமற்ற): 
கட் டங்க க்கான உேலாகமல்லாத ெகட் யான குழாய்கள், 
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அஸ்பால்ற், பிச் மற் ம் பி ெமன்: உேலாகமல்லாத 
இடம்ெபயர்க்கத்தக்க கட் டங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

12 - 1075/31 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177823; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிாின்ஸ் ேறாயல் 
லங்கா (பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 516, சிறீ சங்கராஜ 
மாவத்ைத, ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : அ ஷ் எம். 
ெபர்ணான்ேடா, இலக்கங்கள் 2 மற் ம் 13, அர ய 
மாவத்ைத, சிறிமல் உயன, இரத்மலாைன; (6) வகுப் : 19; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 19 கட் டப் 
ெபா ட்கள் (உேலாகமற்ற): கட் டங்க க்கான உேலாக 
மல்லாத ெகட் யான குழாய்கள், அஸ்பால்ற், பிச் மற் ம் 
பி ெமன்: உேலாகமல்லாத இடம்ெபயர்க்கத்தக்க 
கட் டங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , ேலபிளில் காணப்ப ம் 
விவரணச் ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  
எதைன மளிக்கா . 
  

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

 

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

12 - 1075/32 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 178162; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ்டார் ைடல்ஸ், 
இல. 116, ேலயார்ட்ஸ் ேராட்ேவ, ெகா ம்  14, இலங்ைக; 

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ஸ்டார் ைடல்ஸ், இல. 116, ேலயார்ட்ஸ் ேராட்ேவ, 
ெகா ம்  14; (6) வகுப் : 19; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 19 சீெமந் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1075/33 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 178202; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

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

தி, நிட்டம் ைவ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : டீ. ஆர். ேஹாட்டல்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 361, கண்  தி, 
நிட்டம் ைவ; (6) வகுப் : 38; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 38 ெதாைலத்ெதாடர் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
171688 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1075/34 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
  
(1) சின்னம் இல.: 178739; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): நி  லங்கா 
ெகமிகல்ஸ் ேநா பீஸ் சீனா தி, ெகா ம்  11, இலங்ைக; 

2654 



 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
நி  லங்கா ெகமிகல்ஸ் ேநா பீஸ் சீனா தி, ெகா ம்  11; 
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 

ெசால் கழிவைற ப்பரவாக்கல் ெபா ள், ெசால் 
ெதாற் நீக்கி, ெசால் பாத்திரங்கள் க ம் திரவம், 

ெசால் பாத்திரங்கள் க ம் ள், ெசால் காற்  
ந மணமாக்கி, ெசால் ெவளிறச் ெசய் ம் தயாாிப் , 

ெசால் ைக க வதற்கான திரவம் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 
12 - 1075/35 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 178783; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்):கல்ெடர்மா எஸ். ஏ. 
சுெகர்ட்ராஸ் 8, சீஎச் 6330 சம், சுவிற்சர்லாந் ;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணிகள், பிரசித்த 
ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் சின்ன 
சட்டத்தரணிகள், 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 3; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 ஒப்பைனத் 
தயாாிப் க்கள்; ஒப்பைன ச மப் பராமாிப் த் தயாாிப் 

க்கள்; சு க்கத்ைத த க்கும் தயாாிப் க்கள்; சூாிய 
ெவப்பத்தி ந்  காப்பதற்கான தயாாிப் க்கள்; 
ஒப்பைனத் தயாாிப் க்கள்; ச ம சுத்தப்ப த்தல் தயாாிப் 

க்கள்; ப் பராமாிப் த் தயாாிப் க்கள்; சு க்கங்கள், 
ம ப் க்கள், வ க்கள் என்பவற் க்கும், உத கள், கம் 
மற் ம் உடம்பி ள்ள ேம  பள்ளங்க க்கும், ச மத் க்கு 

த் ணர்  அளிப்பதற்குமான ம ந்  அல்லாத ெஜல் 

மற் ம் கிாீம்கைள உள்ளடக்கிய ஒப்பைனத் 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 22 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/36 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 178785; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கல்ெடர்மா எஸ். 
ஏ. சுெகர்ட்ராஸ் 8, சீஎச் 6330 சம், சுவிற்சர்லாந் ;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணிகள், பிரசித்த 
ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் சின்ன 
சட்டத்தரணிகள், 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 3; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3 ஒப்பைனத் 
தயாாிப் க்கள்; ஒப்பைன ச மப் பராமாிப் த் தயாாிப் 

க்கள்; சு க்கத்ைத த க்கும் தயாாிப் க்கள்; சூாிய 
ெவப்பத்தி ந்  காப்பதற்கான தயாாிப் க்கள்; ஒப்பைனத் 
தயாாிப் க்கள்; ச ம சுத்தப்ப த்தல் தயாாிப் க்கள்; ப் 
பராமாிப் த் தயாாிப் க்கள்; சு க்கங்கள், ம ப் க்கள், 
வ க்கள் என்பவற் க்கும், உத கள், கம் மற் ம் 
உடம்பி ள்ள ேம  பள்ளங்க க்கும், ச மத் க்கு 

த் ணர்  அளிப்பதற்குமான ம ந்  அல்லாத ெஜல் 
மற் ம் கிாீம்கைள உள்ளடக்கிய ஒப்பைனத் 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 22 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/37 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 178809; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

2655 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேர கா கு ப் 
மிட்ெடட், இல. 69, "ேர கா ஹ ஸ்" சிறீ ஜினரத்ன 
தி, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 

அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேர கா கு ப் 
மிட்ெடட் இல. 69, "ேர கா ஹ ஸ்" சிறீ ஜினரத்ன 
தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  

ேசைவகள்: 32 பியர்கள்; கனிப்ெபா ட்கள் மற் ம் 
வா ப்பானங்கள், ஏைனய அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத 
பானங்கள்; பழப் பானங்கள் மற் ம் பழச் சா கள்; 
சிறப் க ம், கு பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான ேவ  
தயாாிப் க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “அக் வ்” எ ம் ெசால், “பீ”
எ ம் எ த்  என்பவற்றின் தனியான சின்னத்திற்குப் 

றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் நீலம், சிவப்  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 06 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/38 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 178909; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேர கா கு ப் 
மிட்ெடட் இல. 69, "ேர கா ஹ ஸ்" சிறீ ஜினரத்ன 
தி, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 

அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேர கா கு ப் 
மிட்ெடட் இல. 69, "ேர கா ஹ ஸ்" சிறீ ஜினரத்ன 
தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  

ேசைவகள்: 32 பியர்கள்; கனிப்ெபா ட்கள் மற் ம் 
வா ப்பானங்கள், ஏைனய அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத 
பானங்கள்; பழப் பானங்கள் மற் ம் பழச் சா கள்; 
சிறப் க ம், கு பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான ேவ  
தயாாிப் க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஏ” எ ம் எ த்தின் 
தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , அதன் மீ  காணப்ப ம் 
விவரணச் ெசாற்கள், பதங்கள், விடயங்கள் என்பவற்றின் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 
இச்சின்னம் சிவப் , ெவள்ைள, க ப் , ப ப் , மஞ்சள், 

தங்கநிறம் 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 06 ஆந் திகதி 
 
12 - 1075/39 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 179278; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்:-123955743 2012 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் 
மாதம் 25 ஆந் திகதி எப்ஆர் ; (4) விண்ணப்பதாாியின் 
ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): 
அல்ஸ்ெடாம் 3, எவனி  அன்ட்ெர மல்ரக்ஸ், 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 : 19; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 19 கட் டப் 
ெபா ட்கள் (உேலாகமற்ற); உேலாகமல்லாத நீர்ப் கா 
மைறப் க்கள், ைழயால் ஆக்கப்பட்ட ெபா ட்கள், தி 
நிர்மாணப் ெபா ட்கள்; கட் டங்க க்கான உேலாக 
மல்லாத ெகட் யான குழாய்கள்; அஸ்பால்ற், பிச் மற் ம் 
பி ெமன்; உேலாகமல்லாத இடம்ெபயர்க்கத்தக்க 
கட் டங்கள்; மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
89586, 89712 மற் ம் 137899 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 
 

இச்சின்னம் சிவப் , நீலம், 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  ெபப் வாி மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
12 - 1075/40 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 179385; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமாடர்ன் காஸ் 
இன்டர்ெநஷனல் ெகாஸ்ெம க்ஸ் கம்பனி மிட்ெடட் 26 
ெசாய் ெசலம்பர்ைகட் ஆர்.9 ெசாய் 30 யக் 12 ெடாக்மல், 
பிரெவட், ெபங்ெகாக் 10250, தாய்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வர்னர்ஸ் 
இன்டெனசனல் கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 14 
ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், 
எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 3;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 3  வர்ணங்கள்; 

ச் சாயங்கள்;  நீர்மங்கள்;  சு க்கத் தயாாிப் 
க்கள்; க்கான ெதளிப்பான்கள்;  ேப வதற்கான 

திரவம் (ம ந்  அல்லாத);  ெஜல்;  ேநராக்கல் 
சிகிச்ைச நீர்மங்கள்;  மசிப்பைவ; யைமப் க் கிாீம் ; 
(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 - 1075/41 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 179387; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமாடர்ன் காஸ் 
இன்டர்ெநஷனல் ெகாஸ்ெம க்ஸ் கம்பனி மிட்ெடட் 26 
ெசாய் ெசலம்பர்ைகட் ஆர்.9 ெசாய் 30 யக் 12 ெடாக்மல், 
பிரெவட், ெபங்ெகாக் 10250, தாய்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வர்னர்ஸ் இன்ட 
ெனசனல் கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 14 ஆவ  
மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் 
ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 3  வர்ணங்கள்; ச் சாயங்கள்; 

 நீர்மங்கள்;  சு க்கத் தயாாிப் க்கள்; க்கான 
ெதளிப்பான்கள்;  ேப வதற்கான திரவம் (ம ந்  
அல்லாத);  ெஜல்;  ேநராக்கல் சிகிச்ைச நீர்மங்கள்; 

 மசிப்பைவ; யைமப் க் கிாீம்; (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 - 1075/42 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 179516; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபாசான் 
சின்சியர் பில் ங் ெமடீாியல்ஸ் கம்பனி மிட்ெடட் 
ெபாசான் இன்டர்ெநஷனல் ெசரமிக்ஸ் எக்சிபிசன் ெசன்டர் 
மார்கட், வடக்கு 20-21 என்ட் 20-21, ெளாக் ஏ3, சங்ெசங், 
ெபாசான், கன்ெடாங், சீன மக்கட் கு யரசு; (5) இலங் 
ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ஏ. பீ. எஸ். 
ஜய ங்க, அன்ட்  ஸ்மித் பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணிகள், 
பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் 
சின்ன சட்டத்தரணிகள், இல. 278/7/1, 4 ஆம் ேலன், 
கலப ெவவ, ராஜகிாிய, இலங்ைக; (6) வகுப் : 19;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 19 மரம், க ங்கல், 
பளிங்கு, ஓ கள், ெசங்கல், ெமாைசக், கண்ணா  மற் ம் 
தைர அழகு ேவைலப்பாட் ப் ெபா ட்கள் உள்ளிட்ட 
கட் டப் ெபா ட்கள் (உேலாகமற்ற); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 

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

 

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

12 - 1075/43 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

   
(1) சின்னம் இல.: 180018; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிட் சன் ேஹால் 
ங்ஸ் க சிகி ைகசா மற் ம் சிட் சன் ேஹால் ங்ஸ் 

கம்பனி மிட்ெடட் என ம் வணிகம் ெசய்வ , டனசி- ெசா, 
நிஷி- ேடாக்கிேயா- ஷி, ேடாக்கிேயா, ஜப்பான்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

வர்னர்ஸ் இன்டெனசனல் கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) 
மிடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக 

ைமயம், எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 14;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 14 ைகக்க காரங்கள், 
க காரங்கள் மற் ம் ஏைனய காலமாணிக் க விகள் 
மற் ம் அவற் க்கான பாகங்கள், ெபா த் தல்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் 100223 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 16 ஆந் திகதி 
 
12 - 1075/44 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 180129; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எயன் க சுகி ைகசா (எயன் 
க சிகி ைகசா என ம் அறியப்பட்ட) 1-5-1நகெச, மிஹாமா-
கு, சிபா- சிட் , சிபா 261-8515, ஜப்பான், ஜப்பான்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ஷாம் என்ட் அேசாசிேயட்ஸ் (சட்டத்தரணிகள், பிரசித்த 
ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் சின்ன 
சட்டத்தரணிகள்), 179/5, அவிசாவைள தி, மஹ த்க வ, 
அங்ெகாைட; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 1 எ ெபா ள் அல்ல  ட் ப் பாவைன 
ேநாக்கங்க க்கு அல்லாத பைசகள் மற் ம் ஒட்  
ெபா ள்கள்; தாவர வளர்ச்சி சீராக்கல் ஏற்பா கள்; 
உரங்கள்; பீங்கான் ெம கூட்டல்கள்; உயர் தர ெகா ப்  
அமிலங்கள்; இ ம்  மற் ம் எஃகு தவிர்ந்த உேலாகங்கள் 
மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ெகா ட் , என்ட் ரஸ்ட், 
ெபஸ்ட் பிைரஸ்” எ ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1075/45 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

   
(1) சின்னம் இல.: 181803; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சம்சுங் இெலக்ட்ெரானிக்ஸ் 
கம்பனி மிட்ெடட் 129, சம்சுங்- ெரா, ெயங்ெடாங்-கு, 
சுெவான்-சி, கிெயெனாகி- , ெகாாியா, ெகாாிய மக்கட் 
கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 

ப்பின், அ : 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 : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 குரல் 
மற் ம் ஒ  சமிக்ைஞகளின் குறியாக்கம் மற் ம் 
நீக்கத்திற்கான கணனி ெமன்ெபா ள்; குரல் மற் ம் ஒ  
சமிக்ைஞகளின் ெசயலாக்கம், பதி , பி த்தல், ெப தல், 
கடத்தல், இைடயீ  மற் ம் ேசமிப் க்கான அனெலாக் 
மற் ம் ஜிட்டல் திறன் ேமம்பாட்  ெமன்ெபா ள், மற் ம் 
சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
ெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “எஸ்” எ ம் எ த் , “ வ், 
கவர்”எ ம் ெசாற்கள் என்பவற்றின் தனியான சின்னத் 
திற்குப் 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  ெபப் வாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

12 - 1075/46 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 184072; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்):ெமஞ்ெசஸ்டர் 
ைனடட் மிட்ெடட் ேசர் மட் பஸ்பி ேவ, ஓல்ட் ரபர்ட், 

ெமஞ்ெசஸ்டர், எம்16 0ஆர்ஏ, ஐக்கிய இராச்சியம்;  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணிகள், பிரசித்த 
ெநாத்தாாிசுகள், ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் சின்ன 
சட்டத்தரணிகள், 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 9; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 விஞ்ஞான, 
கடற் ைற, நில அளைவயிடல், நிழற்படஞ்சார் இயக் 
கப்பட, கட் ல, நிைறயி தல், அளைவயி தல், ைசைக 
காட் தல், ெசவ்ைவ பார்த்தல் (ேமற்பார்ைவ), உயிர் 
காத்தல், கற்பித்தல் உபகரணங்க ம், க விக ம்; 
மின்சாரத்ைத ஆளியிடல், மாற் தல், ேசர்த்தல், ஒ ங்கு 
ப த்தல் அல்ல  கட் ப்ப த்தல் உபகரணங்க ம் 
க விக ம்; மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ெமஞ்ெசஸ்டர், ைனடட்” 
எ ம் ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
181904 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 
  

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

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

12 - 1075/47 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 188460; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேர கா கு ப் 
மிட்ெடட் இல. 69, "ேர கா ஹ ஸ்", சிறீ ஜினரதன 
தி, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 

அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேர கா கு ப் 
மிட்ெடட் இல. 69, "ேர கா ஹ ஸ்", சிறீ ஜினரதன 
தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  

ேசைவகள்: 32 ேதங்காய் நீர், ேதங்காய்ச் சா கள், பியர்கள்; 
கனிப்ெபா ட்கள் மற் ம் வா ப்பானங்கள், ஏைனய 
அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத பானங்கள்; பழப் பானங்கள் 
மற் ம் பழச் சா கள்; சிறப் க ம், கு பானங்கைளத் 
தயாாிப்பதற்கான ேவ  தயாாிப் க ம்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

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

12 - 1075/48 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 195631; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3 ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சுபர் ெஜனரல் 
கம்பனி த. ெப எண் 51027, பாய், ஐக்கிய அர  
எமிேரட்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 

ப்பின், அ : தி ச்ெசல்வம் அேசாசிேயட்ஸ், இல. 116/10, 
ேராஸ்ெமட் பிேளஸ், ெகா ம்  07; (6) வகுப் : 9;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 மின்சார அலார 
மணிகள்; ஒ ெப க்கிகள்; பதிலளிப்  இயந்திரங்கள்; 
தி ட்  எதிர்ப்  எச்சாிக்ைக உபரகணங்கள்; மின்கலங்கள்; 
மின்கல மின்ேனற்றிகள்; ேகம்கார்டர்கள்; ெகமராக்கள் 
[ ைகப்பட]; ேகசட் பிேளயர்கள்; க காரங்கள் (ேநர -) 
[ேநரப் பதி  சாதனங்கள்]; கு வட்  இயக்கு ெபாறிகள்; 
மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “தி ெகான்பிடன்ட், 
ெசாய்ஸ், சுபர்” எ ம் ெசாற்களின் தனியான 
சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன  மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1075/49 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 177278: (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடகத்லன் 4, 
ேபால்வார்ட்  ெமான்ஸ், 59650 வில்ேலனிவ் ' அஸ்க்வ், 
பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், இல. 365, ேடம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 18; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ேதா ம் ேபா  ேதால்க ம், ஏைனய 
வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாதைவ ம் இப்ெபா ட் 
களில் ஆக்கப்பட்டைவ மான பண்டங்கள், ைகப்ைபகள், 
பின் ைபகள், பயண ைபகள், விைளயாட் ன் ேபாதான 
ைபகள் மற் ம் ஏைனய சில ெ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 30 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/1 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177291: (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெறாெஜக்ட்கிளப் 
4, ேபால்வார்ட்  ெமான்ஸ், 59650 வில்ேலனிவ் ' 
அஸ்க்வ், பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ்,  
இல. 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 18;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேதா ம் ேபா  
ேதால்க ம், ஏைனய வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாத 
ைவ ம் இப்ெபா ட்களில் ஆக்கப்பட்டைவ மான 
பண்டங்கள், பயண ைபகள், கடற்கைர ைபகள், பயணிகள் 
ேதாள்ைப, பின் ைபகள், விைளயாட் ன் ேபாதான ைபகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1076/2 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177296: (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெறாெஜக்ட்கிளப் 4, 
ேபால்வார்ட்  ெமான்ஸ், 59650 வில்ேலனிவ் ' அஸ்க்வ், 
பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 

ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், இல. 365,  

ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 18; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ேதா ம் ேபா  ேதால்க ம், ஏைனய 
வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாதைவ ம் இப்ெபா ட் 
களில் ஆக்கப்பட்டைவ மான பண்டங்கள், சாமான்கள், 
ைகப்ைபகள், பயணிகள் ேதாள்ைப, பயணத்திற்கான ணிப் 
ைபகள், பின் ைபகள், விைளயாட் ன் ேபாதான ைபகள், 
பட்  ைபகள், குைடகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 
12 - 1076/3 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 177432: (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பஷீர் அஹமட் 
ெமாஹமட் ஹபீ ல்லாஹ் 50/50, 1/3, மாளியாவத்த ேறாட், 
ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : பஷீர் அஹமட் ெமாஹமட் 
ஹபீ ல்லாஹ் 50/50, 1/3, மாளியாவத்த ேறாட், ெகா ம்  10; 
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
கழிவைற ப்பரவாக்கிகள், வாசைன ட் கள், த் ணர்ச்சி 

ட் பைவ, கண்ணா  ப்பரவாக்கிகள், தைர ப்பர 
வாக்கிகள்; (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 22 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/4 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177524: (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெஹட் நாயக்க 
திஹான்சலாேக நிஷாந்த மாளியத்த ெப ேவவ, 

இ க்ேஹன, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ெஹட் நாயக்க திஹான்சலாேக 
நிஷாந்த மாளியத்த ெப ேவவ, இ க்ேஹன; (6) வகுப் : 3; 
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 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஊ பத்தி, ப ள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  சிவப்  மற் ம் ெவள்ைள நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1076/5 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 177631: (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெபாயகன் /சீ 
மில்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 24, கி லப்பைன ேறாட், 

ேகெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ெபாயகன் /சீ மில்ஸ் (பிைறவட்) 

மிடட், இல 24, கி லப்பைன ேறாட், ேகெகாைட;  
(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 சாதனங்கள்,  க ம் நீர்மங்கள், பற்பைசகள்; 
(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 22 ஆந் திகதி 
 
12 - 1076/6 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 177634; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பீனிக்ஸ் 
ெவன்சர்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 409, ன்றாம் மா , 
கா  ேறாட், ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : பீனிக்ஸ் ெவன்சர்ஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 409, ன்றாம் மா ,  

கா  ேறாட், ெகா ம்  03; (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 
சாதனங்கள்,  க ம் நீர்மங்கள், பற்பைசகள்;  
(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 - 1076/7 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 177788; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சுனில் 
க ணாரத்ன கல்மன்ெகாட கு ேக 52, பிாின்ஸ் ேலன், 
கண்  ேறாட், கிாிபத்ெகாட, களனி, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க் ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : சுனில் க ணாரத்ன 
கல்மன் ெகாட கு ேக 52, பிாின்ஸ் ேலன், கண்  ேறாட், 
கிாிபத்ெகாட, களனி; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: மரஎண்ெணய் (வர்ண எண்ெணய்);  
(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 21 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/8 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 177808: (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெரவ்லன் 
ெம ெபக்சாிங் மிடட், கிெளெரன்டன் ஹ ஸ், இல. 2, 
சர்ச் தி, ெகமில்டன் எச்எம் சீஎக்ஸ், பர் டா; (5) இலங் 
ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ஷ்பிகா 
ஷிேராமி ப சிங்ஹ (சட்டத்தரணி) இல. 15/2, சமன் 
மாவத்ைத, கலவிலவத்ைத, ேஹாமாகைம; (6) வகுப் : 3; 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
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(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஒப்பைன ெபா ட்கள், 
உட ன் ஈரப்பதைன பா காக்கும் தயாாிப் க்க ம் 
(ெமாய்ஸைரசர்)  பராமாிப்  தயாாிப் க ம்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  18369, 73390, 73392, 73378, 73389, 
83567 மற் ம் 73385 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

73383, 131643, 152156, 149652 மற் ம் 149651 ஆம் 
இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெமாய்ஸர்' மற் ம் 'ஸ்ேட' 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
12 - 1076/9 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 178711; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஷுெசங் ெஹன்ஹுவான் 
ஹாி ெறாடக்ட்ஸ், இன்க். ெபா ளாதார மற் ம் 
ெதாழில் ட்ப அபிவி த்தி வலயம், ஷுெசங் நகரம், சீனக் 
கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 

ப்பின், அ : ஷாம் என்ட் எேசாஷிேயட்ஸ், இல. 179/5, 
அவிஸ்ஸாெவல ேறாட், மஹ த்க வ, அங்ெகாைட;  
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்:  
க ம் நீர்மங்கள், ஷம் க்கள், க்கான நிறமிகள்,  
அைலபா ம் தயாாிப் க்கள், ந மண ட் ம் தயாாிப் 

க்கள், க்கான ஸப்ேரகள், கழிவைற பயன்பாட் 
க்கான கிெளன்சிங் மில்க, உதட்  சாயங்கள், நகப் 
ச்சுகள், ெபன்சில்கள் (ஒப்பைன), வ ஒப்பைன 

ெபா ட்கள், வத்திற்கான ெபன்சில்கள், ஒப்பைன 
ெபா ட்கள், ேமக்-அப், ஒப்பைன ைப, ேதால் பராமாிப்  
(அதற்கான ஒப்பைன ெபா ட்கள்), ேமக்-அப் ப டர்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேல ' எ ம் ெசால் ன் 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1076/10 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 179075; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): நிகினி ஒேடா 
ேமசன் சிஸ்டம்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 249, ைஹ ெலவல் 
ேறாட், ெகா ம்  05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : நிகினி ஒேடாேமசன் 
சிஸ்டம்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், 249, ைஹ ெலவல் ேறாட், 
ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ெவளிறச் ெசய் ம் சவர்க்காரங்கள், வாசைனப் 
ெபா ட்கள், அத்தியாவசிய எண்ெணய்கள், பற்பைசகள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  ெந ப்  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 23 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/11 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 179133; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டயெலாக் ஆசியாடா பீஎல்சீ, 
இல. 475, னியன் பிரேதசம், ெகா ம்  02. இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
டயெலாக் ஆசியாடா பீஎல்சீ, இல. 475, னியன் 
பிரேதசம், ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 38; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ெதாைலெதாடர்பாடல்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
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இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ஈ' எ ம் எ த்தின் 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  

 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1076/12 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 179252; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எக்ேறாெமக்ஸ் 
ேவர்ல்ைவட் (பிைறவட்) மிடட், இல. 06 ஜீ ெளாக், 
என்டர்சன் பிளட்ஸ், பார்க் ேறாட், ெகா ம்  05, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
எக்ேறாெமக்ஸ் ேவர்ல்ைவட் (பிைறவட்) மிடட், இல. 06 
ஜீ ெளாக், என்டர்சன் பிளட்ஸ், பார்க் ேறாட், ெகா ம்  05; 
(6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 

டர்ஜன் கள், கழிவைற கிண்ண ப்பரவாக்கிகள், 
ைகக விகள், சவர்க்கார க விகள், பாத்திர க விகள், கார் 
க விகள், காற்  வாசைன ட் கள், ப்பரவாக்கும் 
தயாாிப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எப்பிள், பிளஸ்' ஆகிய 
ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விவரண 
ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
அளிக்கா .  

 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1076/13 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

(1) சின்னம் இல.: 179412 (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஹாஹ்ன்+ெகால்ப் 
ெவர்ஷி ச் ஜிஎம்பிஎச் ஸ்ச்லீப்ெபன்ஸ்ட்ராஸ் 40, 71636, 
லட்விங்ஸ்பர்க்,ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் 
கன்சல்டன்ட்ஸ் (பிைறவட்) மிட்ட், 14ஆவ  மா , 
ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01.; (6) வகுப் : 18; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: உபகரண ைபகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 
12 - 1076/14 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 179483; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): த ெகபிடல் 
மஹாராஜா ஓர்கைனேசஷன் மிடட், இல 146, ட சன் 

தி, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : த ெகபிடல் மஹாராஜா 
ஓர்கைனேசஷன் மிடட், இல. 146, ட சன் தி, 
ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 38; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ெதாைலெதாடர்பாடல்கள்; (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 31 ஆந் திகதி 
 
12 - 1076/15 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 179566; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): த ேபாேலா/
ேலாரன் கம்ெபனி, எல்.பீ 650 ெம சன் எெவனி , நிவ் 
ேயார்க், நிவ் ேயார்க் 10022, ஐக்கிய அெமாிக்க இராச்சியம்; 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(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 : 18; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேதால் ெபா ட்கள், 
குறிப்பாக இைணப்  ைபகள், பின்ைபகள், கடற்கைர 
ைபகள், பிரயாண ைபகள், அட்ைடகைளஇ ம் ைபகள், 
ைகப்ைபகள், சாவி ைபகள், ேதா னாலான ேதாற்பட் கள், 
சி குைடகள், சட்ைடப்ைப பணப்ைபகள், பணப்ைபகள், 
ெதாப்பிகள், பாடசாைல ைபகள், பள்ளிக்கூட ைபகள், 
கவண் ைபகள், ெஷாப்பிங் ைபகள், உ ப்  ெபட் கள், 
ஆைடப் ைபகள், ைபகள், பயண ைபகள், இறங்குப் 
ெபட் கள், பயணிகள் ணிமணிகள் எ த்தச் ெசல் ம் 
ேதால்ப் ெபட் கள், குைடகள், பணப்ைபகள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  134260 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 
12 - 1076/16 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 181982; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: 302501847 2013 ஆம் ஆண்  சனவாி 
மாதம் 21 ஆந் திகதி எச்ேக; (4) விண்ணப்பதாாியின் 
ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வல் மிர் 
பிைறவட் மிடட், 50,ெறப் ஸ் பிேளஸ், 35-01 சிங்கப் ர் 
ேலண்ட் டவர், சிங்கப் ர்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ்,  
இல. 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 38;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ெவப்தளங்கள், 
காணப்ப ம் வளங்கள், தர , தகவல்கள் என்பனவற்ைற 
ேதட மற் ம் மீட்ெட ப்பதற்காக உலக கணணி வைலத்தள 
கணணி தர தளங்கள் அ கல் ேநர வாடைக வசதிகைள 
வழங்கல் மற் ம் ஏைனய சில ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
181980 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெபமி , ெரக்ட்' ஆகிய 
ெசாற்களின் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
12 - 1076/17 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 182150; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமாஹமட் 
இப்ராஹிம் ெமாஹமட் சுைஹப், 101, ஷாஹிறா ேறாட், 
மாவனல்ைல, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ெமாஹமட் இப்ராஹிம் ெமாஹமட் 
சுைஹப், 101, ஷாஹிறா ேறாட், மாவனல்ைல; (6) வகுப் : 34; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: பீ ; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள ‘பீ ’ 
(சிங்களத்தில்) எ ம் ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

122098, 142284 மற் ம் 176919 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

 
இச்சின்னமான  சிவப் , பச்ைச, மஞ்சல் மற் ம் 

ெவள்ைள நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
12 - 1076/18 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 182151; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமாஹமட் இப்ராஹிம் 
ெமாஹமட் சுைஹப், 101, ஷாஹிறா ேறாட், மாவனல்ைல, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 

ப்பின், அ : ெமாஹமட் இப்ராஹிம் ெமாஹமட் சுைஹப், 
101, ஷாஹிறா ேறாட், மாவனல்ைல; (6) வகுப் : 34;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: பீ ; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள 'பீ ’
(சிங்களத்தில்) எ ம் ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
122098, 142284, 176919 மற் ம் 182150 ஆம் இலக்க 
வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1076/19 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 182152; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஆர்எவ் ஏஷியா 
இன்டர்ெநஷனல் (பிைறவட்) மிடட், 46 1/1, காஸ்ட்ல் 

தி, ெகா ம்  08, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ஆர்எவ் ஏஷியா 
இன்டர்ெநஷனல் (பிைறவட்) மிடட், 46 1/1,காஸ்ட்ல் 

தி, ெகா ம்  08; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஷம் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

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

 

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

12 - 1076/20 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
   

(1) சின்னம் இல.: 182651; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்):  ஆர் 
ெஹாெடல்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 361, கண்  
ேறாட், நிட்டம் ைவ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ :  ஆர் ெஹாெடல்ஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், இல 361, கண்  ேறாட், நிட்டம் ைவ; 
(6) வகுப் : 34; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 

ைகயிைல, ைகப்ேபார் ெபா ட்கள், தீப்ெபட் கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
171687 மற் ம் 178206 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
12 - 1076/21 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 182787; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ்ச்ெசப்டர்ஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், இல 2, டீல் பிரேதசம், ெகா ம்  03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 

ப்பின், அ : ஸ்ச்ெசப்டர்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 2, 
டீல் பிரேதசம், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 28; (7) 
ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: விைளயாட் க்க ம் 
விைளயாட் ப் ெபா ட்க ம், உடற்பயிற்சி விைள 
யாட் ப் ெபா ட்கள் (ஏைனய விைளயாட்  வகுப் க்களில் 
உள்ளடக்கப்படாத), நத்தார் மரங்க க்கான அலங்கார 
ேவைலப்பா கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'இன்ஷுரன்ஸ்' என்ற 
ெசால் ன் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 
வழங்கா .  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
136873 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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/22 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 183447; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெமாஹமட் ெரளப் 
ெமாஹமட் ெநளஷ்ட , இல. 133, கிாிங்கெதனிய, 
மாவனல்ைல, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ெமாஹமட் ெரளப் ெமாஹமட் 
ெநளஷ்ட , இல 133, கிாிங்கெதனிய, மாவனல்ைல;  
(6) வகுப் : 34; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ெம கு 
தீப்ெபட் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

12 - 1076/23 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 184251; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வல் மிர் 
பிைறவட் மிடட், 50, ெறப் ஸ் பிேளஸ், 35-01 சிங்கப் ர் 
ேலண்ட் டவர், சிங்கப் ர்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ்,  
இல. 365, ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 18;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேதா ம் ேபா  
ேதால்க ம் ஏைனய வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாத 
ைவ ம், விலங்குத் ேதால்கள், உாிைவகள், இறங்குப் 
ெபட் க ம், பயணிப் ைபக ம், குைடகள், சி குைடகள், 
உலாத்  கம் கள், ச க்குகள் மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி  
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எவ், டப்ளிவ்' ஆகிய 
அகரவாிைச எ த் க்களின் 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 02 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/24 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 184550; (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெட ெகாமினி 
ேகஷன்ஸ் ெரகுேலஷாி ெகாமிஷன் 276, எல்விட் கல 
மாவத்ைத, ெகா ம்  08, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெட ெகாமினி 
ேகஷன்ஸ் ெரகுேலஷாி ெகாமிஷன் 276, எல்விட் கல 
மாவத்ைத, ெகா ம்  08; (6) வகுப் : 38; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ெதாைலெதாடர்பாடல்கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'கு ண' (சிங்களத்தில்) 
என்ற ெசால் ன் தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

184546, 184543, 184545, 184547, 184548, 184544 
மற் ம் 184549 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  ன் மாதம் 24 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/25 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 184608 (2) ெபற்ற திகதி : 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஐபீ ேஹால் ங்ஸ் 
மிடட், தபால் ெபட்  இல. 309, உக்ேலண்ட் ஹ சஸ், 

கிேரன் ேகமன், ேகைவ 1-1104, ேகமன் தீ கள்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் கன்சல்டன்ட்ஸ் (பிைறவட்) 

மிட்ட், 14ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக 
ைமயம், எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 38;  
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 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ெதாைலெதாடர் 
பாடல், நிைலயான மற் ம் எ த் ச் ெசல்லக்கூ ய 
ெதாைலெதாடர்பாடல், ெசய்மதி, ைகயடக்க மற் ம் 
வாெனா  ெதாடர்பாடல் ேசைவகள், ெதாைலெதாடர் 
பாடல் வாடைக, குத்தைக மற் ம் கூ க்கு, ெதாைலேபசி 
மற் ம் ெதாைலெதாடர்பாடல் க விக ம் உபகரணங் 
க ம், தகவல் ெதாடர்பாடல் (வைலபக்கங்கள் உள்ளடங் 
கலாக), வாெனா  லமான தர கள் மற் ம் ஏைனய சில 
ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
184594 மற் ம் 184601 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங் 
க டன் இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 
12 - 1076/26 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 185154; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேநசர்'ஸ் பி ட்  
கிாிேயஷன்ஸ் மிடட், இல. 64/3, கின்ெடல்பிட் ய, 

ஷ்வல்ேஹன, மில்ேலவ, ெஹாரைண, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேநசர்'ஸ் பி ட்  கிாிேயஷன்ஸ் மிடட், இல. 64/3, 
கின்ெடல்பிட் ய, ஷ்வல்ேஹன, மில்ேலவ, ெஹாரைண; 
(6) வகுப் : 34; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 

ைகயிைல, ைகப்ேபார் ெபா ட்கள், தீப்ெபட் கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
12 - 1076/27 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

(1) சின்னம் இல.: 185199; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கிரவா பீ  
கம்ெபனி இராைமயா காளி த் , 113, மடவல ேறாட், 
க கஸ்ெதாட்ட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : கிரவா பீ  கம்ெபனி 
இராைமயா காளி த் , 113, மடவல ேறாட், 
க கஸ்ெதாட்ட; (6) வகுப் : 34; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: பீ ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
154125 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  சிவப் , பச்ைச மற் ம் ெசம்மஞ்சல் 

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 31 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/28 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 185461; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கிரவா பீ  
கம்ெபனி இராைமயா காளி த் , 113, மடவல ேறாட், 
க கஸ்ெதாட்ட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : கிரவா பீ  கம்ெபனி 
இராைமயா காளி த் , 113, மடவல ேறாட், 
க கஸ்ெதாட்ட; (6) வகுப் : 34; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: பீ ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள 'பீ ' 
மற் ம் 'ெகா' ஆகிய ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
154125, 185199 மற் ம் 185460 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

இச்சின்னமான  சியன் மற் ம் மஜந்தா 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 31 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/29 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 185497; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  திெசவம்பர் மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கிரவா பீ  
கம்ெபனி இராைமயா காளி த் , 113, மடவல ேறாட், 
க கஸ்ெதாட்ட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : கிரவா பீ  கம்ெபனி 
இராைமயா காளி த் , 113, மடவல ேறாட், க கஸ்ெதாட்ட; 
(6) வகுப் : 34; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: பீ ; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
185198 ஆம் இலக்க வியாபார சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
 

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

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள 'சீ, டீ, எம்' 
ஆகிய அகரவசிைச 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  மாச்சு மாதம் 31 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/30 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 185498; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கிரவா பீ  
கம்ெபனி இராைமயா காளி த் , 113, மடவல ேறாட், 
க கஸ்ெதாட்ட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : கிரவா பீ  கம்ெபனி 
இராைமயா காளி த் , 113, மடவல ேறாட், க கஸ்ெதாட்ட; 

(6) வகுப் : 34; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: பீ ; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
154125, 185199, 185461, 185463, 185462 மற் ம் 185460 
ஆம் இலக்க வியாபார சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

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

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 31 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/31 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 186843; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கங்கானமலாேக 
அேயஷா ம ஷானி விேஜதிலக, இல. 197/3, தாடக ேறாட், 
ஓலகம, ேககாைல, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : கங்கானமலாேக அேயஷா 
ம ஷானி விேஜதிலக, இல. 197/3, தாடக ேறாட், ஓலகம, 
ேககாைல; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 

ப ஆவி, ப ைக, ஊ பத்தி; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

12 - 1076/32 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 187068; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): த பிெரட்ேமன் 
ப ண்ேடஷன் 18 ெசன் ஜுட் தி, ேபாேரால் 
என்எஸ்டப்ளிவ் 2576, அ ஸ்திேர யா; (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 : 28;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: வகுப்  28 இல் 
உள்ளடக்கப்ப ம் விைளயாட் க்க ம் விைளயாட் ப் 
ெபா ட்க ம், ப்பாட்ட மட்ைடகள், ப்பாட்ட 
பந் கள், ப்பாட்ட ெபா ட்கள், எல்ைல குறிப்பான்கள், 
பந் ச்சாளர்கள் குறிப்பான்கள், பந் ச்சு இயந்தி 
ரங்கள், உடல் பா காப்  கவசங்கள், பா காப்  
திண் கள், வயிற்  பா காப்  கவசங்கள், ெபட் கள், 
விலா எ ம்  பா காப்  கவசங்கள், மற் ம் ஏைனய சில 
ெ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  நெவம்பர் மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/33 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 187101; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ்கவாி இன்டர்ெநஷனல் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 8, அர ய கார் ன்ஸ், ஸ்ரீ 
வி லேசன மாவத்ைத, ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங் 
ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ 
குேளாபல் ஐபீ ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 5, 
9ஆம் ஒ ங்ைக, நாவல ேறாட், நாவல; (6) வகுப் : 18;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: குைடகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  ெசம்மஞ்சல் நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/34 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

(1) சின்னம் இல.: 187103; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ்கவாி இன்டர்ெநஷனல் 
(பிைறவட்) மிடட், இல. 8, அர ய கார் ன்ஸ், ஸ்ரீ 
வி லேசன மாவத்ைத, ெகா ம்  10, இலங்ைக; (5) இலங் 
ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ 
குேளாபல் ஐபீ ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 5, 
9ஆம் ஒ ங்ைக, நாவல ேறாட், நாவல; (6) வகுப் : 18;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: குைடகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பச்ைச மற் ம் எ மிச்ைச பச்ைச 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/35 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 187957: (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மிஸ்டர். பிளிப் 
பிெளய்ன் ெசனிஸ்ட்ெரப் 5, 8580 அம்ாிஸ்வில், சுவிஸ்லாந் ; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச மி ப்பின், அ : 
ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், இல. 365, ேடம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: சவர்க்காரம், வாசைண ெபா ட்கள், அத்தியாவசிய 
எண்ெணய்கள், ஒப்பைன சாதனங்கள்,  க ம் 
நீர்மங்கள், பற்பைசகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'பீ' எ ம் எ த்தின் 
தனியான சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயகப் 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  திெசம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/36 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 187967: (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மிஸ்டர். பிளிப் 
பிெளய்ன் ெசனிஸ்ட்ெரப் 5, 8580 அம்ாிஸ்வில், 
சுவிஸ்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், இல. 365, 
ேடம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 18; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ேதா ம் ேபா  ேதால்க ம் ஏைனய 
வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாதைவ ம், விலங்குத் 
ேதால்கள், உாிைவகள், இறங்குப் ெபட் க ம், பயணிப் 
ைபக ம், குைடகள், சி குைடகள், உலாத்  கம் கள், 
ச க்குக ம் ேசண வைகக ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/37 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 187973; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பேயாபிளஸ் 
ைலப் சயன்ஸ் பிைறவட் மிடட், இல 10-1ஏ, ஹூ  
வில்ேலஜ், ேக.ஆர். ரம் ெஹாப் , ெபங்க ர் 560 048, 
கர்நாடகா. இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ஷாம் என்ட் எேசாஷிேயட்ஸ்,  
இல. 179/5, அவிஸ்ஸாெவல ேறாட், மஹ த்க வ, 
அங்ெகாைட.; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: தினசாி பாவைனக்கான ேதால் பராமாிப் , நக 
பராமாிப் ,  பராமாிப்  ஒப்பைன ெபா ட்கள், 
சவர்க்காரங்கள், அத்தியாவசிய எண்ெணய்கள், நீர்மங்கள், 
கிறீம்கள்; (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  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/38 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 188168: (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ாிகார்ேடா ஸ்கி 
எஸ்.ஆர்.எல். விய ாினி, 27 20122 ெமாலாேனா (எம்ஐ), 
இத்தா ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி 

ப்பின், அ : ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், இல. 365, ேடம் 
தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 18; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  

ேசைவகள்: ேதா ம் ேபா  ேதால்க ம், ஏைனய 
வகுப் க்களில் உள்ளடக்கப்படாதைவ ம் இப்ெபா ட்களில் 
ஆக்கப்பட்டைவ மான பண்டங்கள், குறிப்பாக ைகப்ைபகள், 
ைபகள், பணப்ைபகள், சட்ைடப்ைப பணப்ைபகள், 
இறங்குப் ெபட் க ம், பயணிப் ைபக ம், சிறிய பயணிப் 
ைபக ம், பயண ைபகள் மற் ம் ஏைனய சில ெ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 16 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/39 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 188339; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): என்  சயன்ஸ் 
ெகாபேரஷன் 43102 பிஸ்னஸ் ெசன்டர் பார்க்ேவ 
ெலன்ெகஸ்டர், சீஏ 93535, ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங் 
ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எப் ேஜ 
என்ட் ஜீ  ேசரம், இல. 216,  ேசரம் பிரேதசம், ெகா ம்  10; 
(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, ம  
க ம் நீர்மங்கள், ஒப்பைன ெபா ட்கள், க வைளய 
அகற்றல் தயாாிப் க்கள், க வைளயம் அகற் ம் ம ந் 
தல்லாத கிறீம்கள், ேதா ற்கு ஈரப்பதைன வழங்கும் 
நீர்மங்கள், ேதாற் பராமாிப்  கிறீம்கள் மற் ம் ஏைனய சில 
ெ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  நெவம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/40 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 188620; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எம்சீஎம் ேஹால் ங் ஏஜீ 
பஹ்ன்ெஹாப்பிளட்ஸ், 6300 ஷுக் ஸ்ச்ெவய்ஸ், சுவிஸ்லாந் ; 
(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 : 18; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ேதா ம் ேபா  ேதால்க ம், ஏைனய வகுப் க்களில் 
உள்ளடக்கப்படாதைவ ம் இப்ெபா ட்களில் ஆக்கப்பட்ட 
ைவ மான பண்டங்கள், விலங்கின் ேதால்கள், ெகாம் கள், 
இறங்குப் ெபட் க ம், பயணிப் ைபக ம், பயண ைபகள், 
பின்ைபகள், விைளயாட் க்கான ைபகள், ஒப்பைன 
ெபா ட்கள் ெகாண்  ேபாகும் ெபட் கள் மற் ம் ஏைனய 
சில ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எம், சீ, எம்' ஆகிய 
எ த் க்களின் 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 19 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/41 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 188702: (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அஹன்கம விதானேக கமல் 
பிாியங்க இல. 54/4, வில் ட உயண, பனாெகாைட, 
ேஹாமாகைம, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : அஹன்கம விதானேக கமல் 
பிாியங்க இல. 54/4, வில் ட உயண, பனாெகாைட, 
ேஹாமாகைம; (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 சாதனங்கள்,  

 க ம் நீர்மங்கள், பற்பைசகள்; (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  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 
12 - 1076/42 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 189443; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஈ.டீ. ஓட்ஸ் பெறாப்ாீடாி 

மிடட், இல. 29, டரஸ் எெவனி , அட்லாண்டா ேநார்த், 
விக்ேடாாியா, அ ஸ்திேர யா; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் ைசமன் என்ட் 
எேசாசிேயட்ஸ், இல. 40, ன்றாம் மா , கா  கத்திடல் 2, 
ெகா ம்  03.; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: சுத்தம் ெசய்வதற்கான தயாாிப் க்கள், மி க்கு 
வதற்கான தயாாிப் க்கள், உராய்  தயாாிப் க்கள், சவர்க் 
காரங்கள், சுத்தம் ெசய்வதற்கான எண்ெணய்கள், 

டர்ஜண் கள், சுத்தம் ெசய் ம் ஸ்பிேரகள், சுத்தம் 
ெசய் ம் ைரகள், தைர சுத்தமாக்கிகள், ஆைடகள் 
( ைடப்பான்கள்), சவர்க்காரம் ெகாண்  ெசறி ட்டப்பட்ட 
சுத்தம் ெசய்வதற்கான தயாாிப் க்கள், சலைவக்கான 
தயாாிப் க்கள், திரவ சவர்க்காரங்கள் மற் ம் ஏைனய சில 
ெ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  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 30 ஆந் திகதி 
 
12 - 1076/43 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 189650; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): என்ட்லர் இன்டஸ்ட்ாீஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், என்ட்லர் இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறவட்) 

மிடட், 170, மடபாத ேறாட், பி யந்தைல, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

2671 



I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

என்ட்லர் இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறவட்) மிடட், என்ட்லர் 
இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறவட்) மிடட், 170, மடபாத ேறாட், 
பி யந்தைல; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: சவர்க்காரம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1076/44 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 190310; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): என்ட்லர் இன்டஸ்ட்ாீஸ் 
(பிைறவட்) மிடட், என்ட்லர் இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறவட்) 

மிடட், 170, மடபாத ேறாட், பி யந்தைல, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
என்ட்லர் இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறவட்) மிடட், என்ட்லர் 
இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறவட்) மிடட், 170, மடபாத ேறாட், 
பி யந்தைல; (6) வகுப் : 3; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: சவர்க்காரம், திரவ மற் ம் ள் டர்ஜன் கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னமான  பச்ைச மற் ம் ெவள்ைள நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1076/45 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 190420; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): த ேபாேலா/ேலாரன் 
கம்ெபனி, எல்.பீ 650 ெம சன் எெவனி , நிவ் ேயார்க், நிவ் 
ேயார்க் 10022, ஐக்கிய அெமாிக்க இராச்சியம்; (5) இலங் 
ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ 
குேளாபல் ஐபீ ெசா ஷன்ஸ் (பிைறவட்) மிடட், இல. 5, 

9ஆம் ஒ ங்ைக, நாவல ேறாட், நாவல; (6) வகுப் : 18;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேதால் ெபா ட்கள், 
குறிப்பாக இைணப்  ைபகள், பின்ைபகள், கடற்கைர 
ைபகள், பிரயாண ைபகள், பிரம்பம் ைபகள், அட்ைடகைள 
இ ம் ைபகள், ைகப்ைபகள், சாவி ைபகள், ேதா னாலான 
ேதாற்பட் கள், சி குைடகள், சட்ைடப்ைப பணப்ைபகள், 
பணப்ைபகள், பாடசாைல ைபகள், பள்ளிக்கூட ைபகள், 
கவண் ைபகள், ெஷாப்பிங் ைபகள், உ ப்  ெபட் கள், 
ஆைடப் ைபகள், ைபகள், பயண ைபகள், இறங்குப் 
ெபட் கள், பயணிகள் ணிமணிகள் எ த்தச் ெசல் ம் 
ேதால்ப் ெபட் கள், குைடகள், பணப்ைபகள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

இச்சின்னமான  134260 ஆம் இலக்க வியாபார 
சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னமான  பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
179566, 190415 மற் ம் 190418 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  ன் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/46 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 192012; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேநாபர்ட் 
பால்ெடாப்ட் ஏம் லங்ெஹா  3 88289, ேவால்ட்பர்க் - 
ெஹன்ெனாபர், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ஆர்.எம். குணேசகர, இல. 2, ேசர் 
சிற்றம்பலம் ஏ கார் னர் மாவத்ைத, ெகா ம்  02;  
(6) வகுப் : 28; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: வகுப்  
28 இல் உள்ளடக்கப்ப ம் விைளயாட் க்க ம் விைள 
யாட் ப் ெபா ட்க ம், ணியினாலான விலங்குகள் 
மற் ம் ஏைனய விைளயாட் ப் ெபா ட்க ம்; (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  நெவம்பர் மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/47 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

(1) சின்னம் இல.: 192263; (2) ெபற்ற திகதி : 2014 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ம ெகாட 
ராலலாேக ெதான் லக்மால் குணரத்ன 44 சில்வா ேலன் 
இராஜகிாிய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ம ெகாட ராலலாேக ெதான் 
லக்மால் குணரத்ன 44 சில்வா ேலன் இராஜகிாி, இலங்ைக; 
(6) வகுப் : 38; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
கு ஞ்ெசய்தி ேசைவகள் (எஸ்எம்எஸ்) 'பக்ஷிய 
இராஜெவன ெவலாவ' அலாரம் ேசைவகள், தனிப்பட்ட 
நன்ைமக்காக ராதன ேஜாதிட ைறயில் நல்ல ேநரத்ைத 
ேதடல், ெதாைலெதாடர்பாடல் லமாக ெபா  மக்க க்கு 
ேமற்கூறப்பட்டைவகைள வழங்குவதற்கான குரல், ெசய்தி 
அல்ல  ஏைனய வழிகள்; (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  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 14 ஆந் திகதி 
 

12 - 1076/48 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 195012; (2) ெபற்ற திகதி : 2015 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிந்  டீ  
(பிைறவட்) மிடட், இல. 297/12, விக்டாி கார் ன்ஸ், 
ெஹாகந்தர ேறாட், ெஹாகந்தர, இலங்ைக; (5) இலங் 
ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : சிந்  டீ  
(பிைறவட்) மிடட், இல. 297/12, விக்டாி கார் ன்ஸ், 
ெஹாகந்தர ேறாட், ெஹாகந்தர; (6) வகுப் : 38;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ெதாைலெதாடர் 
பாடல்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'டீ, ' மற் ம் ' ' ஆகிய 
எ த் க்களின் மற் ம் ' ' எ ம் ெசாற்களின் தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் அளிக்கா .  

 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1076/49 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 196837; (2) ெபற்ற திகதி : 2015 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேக என்ட் ேக 
ெஹாடல் ெறாடக்ட்ஸ் இல. - 5பி, மிஷன் ேறாட், 
ேகாட்ேட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேக என்ட் ேக ெஹாடல் ெறாடக்ட்ஸ் 
இல. - 5பி, மிஷன் ேறாட், ேகாட்ேட; (6) வகுப் : 3;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஷம் , குளியல் ெஜல், 
உட க்கான நீர்மங்கள், கண் ஷனர், குமிழி குளியல், 
சவர்க்காரம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேக' எ ம் எ த் க்களின் 
மற் ம் 'என்ட்' எ ம் ெசால் என்பனவற்றின் தனியான 
சின்னத்திற்கு றம்பான பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

12 - 1076/50 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
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I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

தி த்தம் 
 

2016 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 03 ஆம் திகதிய 1970 ஆம் 
இலக்க அரச வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட வியாபார 
சின்ன இலக்கம் 142682 ஆன  பின்வ மா  
தி த்தப்ப கின்ற . 
  

ந் ாிைம ேகாரப்பட்டால்; 15.06.2007 பிரான்ஸ் ந் ாிைம 
வியாபார சின்ன அ மதி இல. 073506928 
  

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் . 
 

12 - 1073/65 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

 
தி த்தம் 

 
2015 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 25 ஆம் திகதிய  
1934 ஆம் இலக்க அரச வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட 
வியாபார சின்ன இலக்கம் 99577 ஆன  பின்வ மா  
தி த்தப்ப கின்ற . 
  
சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2016 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/66 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 

 
தி த்தம் 

 
2015 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 26 ஆம் திகதிய 1921 ஆம் 
இலக்க அரச வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட வியாபார 
சின்ன இலக்கம் 114925 ஆன  பின்வ மா  தி த்தப் 
ப கின்ற . 
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வியாபார உாிைம அைடயாள அறிவித்தல்கள் 

தி த்தம் 
   
வியாபார சின்னம் 178379 இற்குாிய விேசட அறிவித்தல் 
  
2015 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 10 ஆம் திகதிய 1923 ஆம் 
இலக்க அரச வர்த்தமானியில் வியாபார சின்ன இலக்கம் 
178379 இன் அறிவித்தல் பிரசுாிக்கப்பட்ட . கவனக்குைற  
காரணமாக இவ்வியாபாரச் சின்னமான  2016 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 24 ஆம் திகதிய 1973 ஆம் இலக்க அரச 
வர்த்தமானியில் மீள்பிரசுாிக்கப்பட்ட . ேமற் கூறப்பட்ட 
வியாபாரச் சின்னத்தின் 2015 ஆம் ஆண்  ைல மாதம்  
10 ஆம் திகதிய 1923 ஆம் இலக்க அரச வர்த்தமானியில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட திகதிேய சாியான திகதியாக ெகாள்ளப்ப ம் 
என்பைத ெபா  மக்க க்கு அறியத்த கின்ேறாம் . 
  

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் . 
 
12 - 1073/63 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 

————————— 
  
 

றத்தல் 
 
2010 ெசத்ெதம்பர் 03 ஆம் திகதியில் ேவண்டப்பட்டதற் 
கிணங்க, 1992 ஒற்ேறாபர் 30 ஆம் திகதிய 739 ஆம் இலக்க 
அரச வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட 17 ஆவ  வகுப்பில் 
பதி ெசய்யப்பட்ட 60327 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னத்தின் வைரய த் க் கூறப்பட்ட ெபா ட்கள்,  
2003 ஆம் ஆண் ன் 36 ஆம் இலக்க லைமச் ெசாத்  
சட்டத்தின் 133 (1) பிாிவின் கீழ் "இறப்பர், கட்டா - ேபச்சா, 
பைச, கன்நார், ைமக்கா மற் ம் இவற்றினாலான 
ெபா ட்க ம் ஏைனய வகுப்பில் உள்ளடக்கப் 
படாதைவ ம்; உற்பத்திக்கு ேதைவயானபிளாஸ்திக்குகள், 
ெபாதியி தல், அைடத்தல் மற் ம் காப்பி தல் ெபா ட்கள், 
வைளயக் கூ ய குழாய்கள், உேலாகத்தாலானைவயல்ல" 
எனத் தி த்தப்ப கின்ற . 

  
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2010 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/64 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 



 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2016.12.23 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.12.23 

இலங்ைக அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களத்தில் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற  

சின்னத்தின் பிரதி உ வம்:  
 

 
 
 
 
 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2016 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 

12 - 1073/67 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
————————— 

  
  

பதி ெசய்யப்பட்ட வியாபாரச் சின்னத்ைத தி த் தல் 
  
11.04.1996 ஆம் திகதிய 919 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி 
அறிவித்த ல் விளம்பரப்ப த்தப்பட்ட வகுப்  01 , 73269 
ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத்தின் உாிைமயாளரான 

க்குய்-ெமா  ெஜசல்சப்ட் மிற் ெபஸ்ச்ரங்டர் ஹப்ட்டங், 

ேஜக்- லான்ட் ஸ்ட்ராசி4, 89081 அல்ம், ேஜர்மனி என்ற 
கவாிைய ைடய உாிைமயாள க்கு 2003 ஆம் ஆண் ன் 

36 ஆம் இலக்க லைமச் ெசாத் ச் சட்டத்தின் 120 ஆவ  
பிாிவின் கீழ், பதி  ெசய்யப்பட்ட சின்னத்ைத தி த் வதற்கு 
அ மதியளிக்கப்ப கின்ற . 
  
சின்னத்தின் பிரதி உ வம் பின்வ மா  தி த்தப் 
பட் ள்ள : 
 

 
 
 
 
 
 

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 
12 - 1073/68 - 23.12.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1999. 
 

2675 


