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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

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, ெபப் வாி மாதம் 17 ஆந் திகதி ெவௗ்ளிக்கிழைம  பிரசுாிக்கப்படேவண் ய அறிவித்தல்கள் 2017, ெபப் வாி மாதம் 03 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, 
2017 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 01 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 2004 - 2017 ජනවා  මස 27 වැ  කුරාදා- 2017.01.27  
2004 ஆம் இலக்கம் - 2017 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 27 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 190 ஆக்க உாிைமகள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் - 
வியாபார உாிைம அைடயாள அறிவித்தல்கள் - ெதாழிலக வ வ அைமப் கள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் - 
  நானாவித அறிவித்தல்கள்  - 

 

கவனிக்க.–  ைகமீட்கப்பட யாத நன்ெகாைட உ திகைள ைமயான நன்றியீனம் என் ம் ஏ வின் மீ  ைகமீட்டல் 
சட்ட லம், 2017, சனவாி மாதம் 20 ஆந் திகதிய இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானியின் பகுதி II இற்கு 
குைறநிரப்பியாக ெவளியிடப்ப கிற . 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

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.: 79025; (2) ெபற்ற திகதி: 1996 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): க சிகி ைகசா 
ஹிட்டாச்சி ெசய்சகுேசா 6 கண்டா-சு கடாய் 4-ேசாம், 
சிேயாடா-கு, ேடாக்ேயா, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, 
த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 10; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்:10 ம த் வ உபகரணங்கள், க விகள்; 
ேநாைய இனங்கா ம் உபகரணங்கள், க விகள்; 
இைரப்ைப அகேநாக்கி, க விழிேநாக்கி, ேராேனாமன்ட்ஸ், 
உடற் வார ேநாயறிக விகள், கு தி அ த்தமானி, இரத்த 
பாிேசாதைன க விகள்; கண் பாிேசாதைனக்க வி, 
இ ப்ெப ம் மானி, நாக்குேசார்வறிக வி, இதய 
மின்வைர மானி உடல்ெவப்பமானி, இதயத் ப்பறி 
க வி, ேகள்திறனறிக வி ;மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

ASSOCIATION 53265 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
1996 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 26 ஆந் திகதி. 
 
1 - 912/1 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

(1) சின்னம் இல.: 109628; (2) ெபற்ற திகதி: 2002 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம்18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெகமிக்கல் இன்டஸ்றீங் 
(ெகா ம் ) மிடட், இல.199, கி  தி, ெகா ம் -02, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: தி . ேஜ.ஆர்.ெகாேரரா, வைரய க்கப்பட்ட 
தனியார் கூட் ற  சட்ட மற் ம் ெசயலக ேசைவகள், 1, 
ஸ்ெகல்ரன் இடம், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்:5 கால்நைட ைவத்திய 
ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
104369ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ெவற்ெகயார், (பிைறெவட்), 

மிடட்' ஆகியெசாற்க க்கும் தனியான சின்னத்திற்குப் 
றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் 

வழங்கா .  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

இச்சின்னமான  நாவல், சிவப் ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 

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

 

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

1 - 912/2 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 118666; (2) ெபற்ற திகதி: 2004 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ்ேர ங் 
மினரல்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 96-3/10, ெகன்சிஸ்டறி 
கட்டடம், ெரான்ற் தி, ெகா ம் -11, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஸ்ேர ங் 
மினரல்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 96-3/10, ெகன்சிஸ்டறி 
கட்டடம், ெரான்ற் தி, ெகா ம் -11; (6) வகுப் : 32;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 32 கனி ப்  நீர்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  சின்னத்தி ள்ள விவரணச் 
ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம்வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  இளம்நீலம், சாம்பல், இளம் நீலம் 

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 07 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/3 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 126507; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 14 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேமர்க் அன்ட் ேகா. 
வண் ேமர்க் ைறவ், பி.ஓ.ெபாக்ஸ் 100, ைவற்ஹ ஸ் 
ஸ்ேடசன், நி ேஜசி, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, 
த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 மனித ேநாய்த்த ப்  தயாாிப் கள்; 

ம ந்தாக்கல், விலங்கு ம த் வ மற் ம் சுகாதாரத் 
தயாாிப் கள், ம த் வ ேதைவக க்கான இைசவாக்கப்பட்ட 
உண ப் பதார்த்தங்கள்; குழந்ைதக க்கான உண கள், 
பிளாஸ்திாிகள், காயங்க க்கு கட் ப்ேபா ம் ணிகள், 
பல்மிதப்பைதத் த க்கும் ெபா ட்கள், பல் ெம கு, 
கைளகள் மற் ம் க்கைளக் ெகால் ம் ெதாற்  நீக்கி 
தயாாிப் கள்; பங்கசு ெகால் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

1 - 912/4 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 136709; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): இன்டர்பாம் 
(பிைறெவட்) மிடட், 476, னியன் பிேளஸ், ெகா ம் -02, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: இன்டர்பாம் (பிைறெவட்) மிடட், 476, னியன் 
பிேளஸ், ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல்; (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 03 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/5 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 139417; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்:- 307 02 059.2, 11/01/2007 ஈ;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
உாிைமயாளர்): ேமர்க் ேகஜிஏ, டாம்ஸ்டட், ேஜர்மனி;  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எப்.ேஜ 
அன்ட் ஜி.  சரம் (சட்டத்தரணி), 216,  ேசரம் பிேளஸ், 
ெகா ம் -10; (6) வகுப் : 2; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 2 அைனத்  வைகயான தீந்ைதகள், 
நிறப்ெபா ட்கள், நிற ட் ம் ெபா ட்கள் அவற் டன் 
சம்பந்தப்பட்ட ெபா ட்கள், வானிசுப் ச்சுக்கள், ெம கு 

சப்பட்ட ெபா ட்கள், மரம் உ த் ப் ேபாகாம ம் கறள் 
பி க்காம ம் இ ப்பதற்கான பா காப் ப் ெபா ட்கள், 
நிற ட் ம் ெபா ட்கள், நிறச் சாய ெபா ட்கள், 
நிறங்கைளக் ெகட் யாக்கும் ெபா ட்கள், இயற்ைகயான 
பிசின்கள், வண்ணம் தீட் ேவா க்கும் அலங்காிப் 
ேபா க்குமான ெமன்தக  மற் ம் ள் வ வத்திலான 
உேலாகங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 1360015 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

105013, 126393 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 02 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/6 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 141071; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்:-  00 2007 0073 12/03/2007 ஐ ;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
உாிைமயாளர்): பிாி. பசிபிக் ெஹல்த்ெகயார் கி கிாியா 
பில் ங், 2 ஆம் மா , ேஜஐ.ெலற்.ெஜன்ட். எம்ாி 
ஹர்ேயானா கவ்.10, ஜகார்த்தா 12810, இந்ேதாேனஷியா; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: லைமச் 
ெசாத்  ைணைமயர், 28, கல் ாி அவனி , கல்கிைச;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 
ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள், ம த் வ ைககள் மற் ம் 
ம ந் கள், ஆேராக்கிய பானங்கள், வ ட் ம் பானங்கள், 
உண க்குைறநிரப்பிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 

 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  ‘ ' எ ம் ெசால் க்கு 

தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

இச்சின்னமான  நீலம், க ம் நீலம், ெவள்ைள ஆகிய 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 27 ஆந் திகதி. 
 
1 - 912/7 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 143432; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேமர்க் ஷாப் 
அன்ட் ெடாஹ்மி பி.வி. வாடெவக் 39, 2031 பிஎன் 
ஹார்லம், ெநதர்லான்ட்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப
இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 மனேநாய்க க்கான ம ந் கள் 
மற் ம் ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள்; மனஅ த்த எதிர் 
ம ந் 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 12 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/8 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 146485; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): மாாி ஸ்ேடாப்ஸ் 
இன்டர்நஷனல் 1 ெகாண்ேவ ஸ்ட்றீட், பிற்ேசாய் ஸ்குயார், 
லண்டன், டபிள் ஐாி 6 எல்பி, ஐக்கிய இராச்சியம்,  
ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: வானர்ஸ் இன்டர்நஷனல் 
ெகான்சல்ட்டன்ட் (பிைறெவட்) மிடட், 14 ஆம் மா , 
ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எசிலன் ச க்கம், 
ெகா ம் -01; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள், ம த் வ 
ேதைவக க்கான சுகாதாரத் தயாாிப் கள், ம த் வ 
ேதைவக க்கான இைசவாக்கப்பட்ட உண ப் பதார்த் 
தங்கள்; குழந்ைதக க்கான உண கள், பிளாஸ்திாிகள், 
காயங்க க்கு கட் ப் ேபா ம் ணிகள், பல்மிதப்பைதத் 
த க்கும் ெபா ட்கள், பல் ெம கு, மற் ம் ஏைனய சில 
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ெ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 02 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/9 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 149043; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமாியல் மிடட். 
சண்ட்றிங்காம் ஹ ஸ், சண்ட்றிங்காம் அவனி , ஹார்ேலா 
பிஸ்னஸ் பார்க், ஹார்ேலா சிஎம் 19 5கி , ெபாிய 
பிாித்தானியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; 
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 
விலங்கும த் வ தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/10 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 149240; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெகாக்னிஸ் ஐபி 
மேனஜ்மன்ட் ஜிஎம்பிஎச் ெஹங்கல்ஸ்ட்ராசி 67, -40589, 
டசல்ேடாப், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; 
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 
குடற்ெதாகுதிக க்கான ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள்; 
நாளமில்லா ெதாகுதிக க்கான ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள்; 
தைச என் த் ெதாகுதிக க்கான ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள்; 
ம த் வ ேதைவக க்கான இைசவாக்கப்பட்ட உண ப் 
பதார்த்தங்கள்; ம த் வ ேதைவக க்கான இைசவாக்கப்பட்ட 
உண க்குைறநிரப்பிகள் மற் ம் ேபாஷைன ேசர்க்ைககள்; 

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  ெபப் வாி மாதம் 12 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/11 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 149245; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெகாக்னிஸ் ஐபி 
மேனஜ்மன்ட் ஜிஎம்பிஎச் ெஹங்கல்ஸ்ட்ராசி 67, -40589, 
டசல்ேடாப், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப
இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 குடற்ெதாகுதிக க்கான ம ந்தாக்கல் 
தயாாிப் கள்; நாளமில்லா ெதாகுதிக க்கான ம ந்தாக்கல் 
தயாாிப் கள்; தைச என் த் ெதாகுதிக க்கான ம ந்தாக்கல் 
தயாாிப் கள்; ம த் வ ேதைவக க்கான இைசவாக்கப் 
பட்ட உண ப் பதார்த்தங்கள்; ம த் வ ேதைவக க்கான 
இைசவாக்கப்பட்ட உண க்குைறநிரப்பிகள் மற் ம் 
ேபாஷைன ேசர்க்ைககள்; மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் (ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
149240 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 12 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/12 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 149431; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ங்க் நச்சுரல் 
றடக்ட்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், சிஐசி ஹ ஸ்,  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

199 கி  தி, ெகா ம் -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ங்க் நச்சுரல் றடக்ட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், சிஐசி ஹ ஸ், 199 கி  தி, 
ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள் ம த் வ 
ேதைவக க்கான இைசவாக்கப்பட்ட உண ப் பதார்த் 
தங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
இச்சின்னம் 88862 ,134205, 136701, 146690, 146691, 

146692, 146693 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
149430 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'நச்சுரல்' எ ம் ெசால் க்கு 
தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 

இச்சின்னமான  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  ெபப் வாி மாதம் 12 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/13 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 149574; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ைமக்ேரா லாப்ஸ் 
மிடட், இல. 27, ேரஸ் ேகாஸ் ேறாட், ெபங்க ர் - 560001, 

இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
ேலாரன்ஸ் பட்டபந்திேக மேனாஜி சமன்குமாாி, 282/5, 
டாம் தி, ெகா ம் -12; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல்கள்; (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. 
 

1 - 912/14 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
  

(1) சின்னம் இல.:  149789; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ங்க் நச்சுரல் 
றடக்ட்ஸ் (பிைறெவட்) மிடட், சிஐசி ஹ ஸ், 199 கி  
தி, ெகா ம் -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  

ேசைவக்கான விலாசம்: ங்க் நச்சுரல் றடக்ட்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிடட், சிஐசி ஹ ஸ், 199 கி  தி, 
ெகா ம் -02; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 பாம்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
இச்சின்னம் 88862, 134205, 136701, 146690, 146691, 

146692, 146693, 146962, 146963, 149430 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

149431 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'நச்சுரல்' எ ம் ெசால் க்கு 

தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னமான  மஞ்சள், பச்ைச, சிவப் , ெசம்மஞ்சள், 

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  ெபப் வாி மாதம் 12 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/15 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 150038; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

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

இச்சின்னம் 141861, 142204, 142205, 143276 ஆம் 
இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
143277 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 18 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/16 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 150167; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

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

 
 
 
 
இச்சின்னம் 141861, 142204, 143276,143277 ஆம் 

இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  
 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

150038 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 18 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/17 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 150296; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம்(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெஹய்லீஸ் 
அக்ேரா றடக்ட்ஸ் மிடட், 25, ேபாஸ்டர் ஒ ங்ைக, 
ெகா ம் -10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில்அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேகாப்பேரட் லீகல் அன்ட் 
ெசக்ரேடறியட் (பிைறெவட்) மிடட், 1, ஸ்ெகல்ரன் 
பிேளஸ், ெகா ம் -05; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல், விலங்கு ம த் வ தயா 
ாிப் கள், க்கைளக் ெகால் ம் ெதாற்  நீக்கி தயாாிப் கள்; 

கைள ெகால் கள், பங்கசுெகால் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

1 - 912/18 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 151679; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): நிப்ெபான் 
ெபயின்ட் (தாய்லாந் ) ேகா. மிடட் 101  3, ெசாயட 
சுக்சவாட், 76, சுக்சவாட் ேறாட், பங்சக், பிறபறெடங், 
ச ற்ரபகன் 10130, தாய்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப
இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 2; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 2  அக்றி க் நீர்பா காப்  உட் ச்சு;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 
 

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

 

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

1 - 912/19 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 152050; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்):ெறக்கிட் அன்ட் 
ேகால்மன் (ஓவர்சீஸ்) மிடட், டன்சன் ேலன், ஹல், எச்  
7 எஸ், ெபாிய பிாித்தானியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப
இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் :5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள் மற் ம் 
ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
இச்சின்னம் 32617 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 

இைணந்  ெகாள் ம்.  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
71417 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னமான  ேரக்குெவாய்ஸ், ெவள்ைள கலந்த 

நீலம் 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 29 ஆந் திகதி. 
 
1 - 912/20 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 152512; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 5 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் ன்னத்தின் உாிைமயாளர்): பாலஹின்ன 
ஆரய்ச்சிேக அ ர நிசங்க (நிசேகா இன்டஸ்றீஸ்) நிசேகா -179, 
ெபாரல்ல தி, அத் கிாிய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: பாலஹின்ன ஆரய்ச்சிேக 
அ ர நிசங்க (நிசேகா இன்டஸ்றீஸ்) நிசேகா -179, 
ெபாரல்ல தி, அத் கிாிய; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல், விலங்கு ம த் வ 
தயாாிப் கள்; ம த் வ ேதைவக க்கான சுகாதாரத் 
தயாாிப் கள், ம த் வ ேதைவக க்கான இைசவாக்கப் 
பட்ட உண ப் பதார்த்தங்கள்; குழந்ைதக க்கான 
உண கள், பிளாஸ்திாிகள், காயங்க க்கு கட் ப் ேபா ம் 

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

 
 
 
 
 
 
 
இச்சின்னமான  சிவப்  மற் ம் நீலம் 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 29 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/21 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

(1) சின்னம் இல.: 155298; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): னிெபேராஸ் 
(பாக்கிஸ்தான்) 32/08, ெசக்டர் 15,ெகாரங்கி இன்டஸ்றியல் 
ஏாியா, கராச்சி, பாக்கிஸ்தான்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ஷாம் அன்ட் அேசாசிேயட்ஸ் 
(சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் காப் ாிைம மற் ம் 
வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம்),179/5, அவிசாவல தி, 
மகா த்க வ, அங்ெகாட; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம த் வ பாவைனக க்கான 
ஒட் ம் பிளாஸ்த்திாிகள், ஒட் ம் பட் கள், காயங்க க்கு 
கட் ப்ேபா ம் ணிகள், கட் ப்ேபா ம் ணிகள் 
(சுகாதார); (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. 
 

1 - 912/22 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 155391; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): நிப்ெபான் ேசாடா 
ேகா. மிடட், 2-1, ஓட்ேடமாச்சி 2-ேசாம், சிேயாடா-கு, 
ேடாக்ேயா, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ஷாம் அன்ட் அேசாசிேயட்ஸ் 
(சட்டத்தரணி ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிசும் காப் ாிைம மற் ம் 
வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம் மற் ம் அவர்கள  
உதவியாளர்கள் கூட்டாக ம் தனித்தனியாக ம்),179/5, 
அவிசாவல தி, மகா த்க வ, அங்ெகாட; (6) வகுப் : 5; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 விவசாயம், 
ேதாட்டக்கைலயில் பயன்ப த்தப்ப ம் பங்கசு ெகால் கள்; 
விவசாயம், ேதாட்டக்கைலயில் பயன்ப த்தப்ப ம் பீைட 
நாசினிகள்; விவசாயம், ேதாட்டக்கைலயில் பயன்ப த்தப் 
ப ம் அரக்னிடா ெகால் கள்; விவசாயம், ேதாட்டக் 
கைலயில் பயன்ப த்தப்ப ம் கைளநாசினிகள்; கைறயான் 
கைளக் கட் ப்ப த் ம் ச்சி நாசினிகள்; க்கைளக் 
ெகால் ம் தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 

 
 

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

 

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

1 - 912/23 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 



 197  I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2017.01.27 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(1) சின்னம் இல.: 155934; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெஹங்கல் ஏஜி 
அன்ட் ேகா.ேகஜிஏ ெஹங்கல்ங்ட்ராசி, 67, 40589, 
டசில்ேடாப், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப
இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 ெதாற் நீக்கிகள் மற் ம் நாற்றநீக்கி 
ெபா ட்கள், தனிப்பட்ட பாவைனக க்கானைவயல்ல, 
காற்  த் ணர் ட் கள், காற்  நாற்றநீக்கி ெ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  திெசம்பர் மாதம் 12 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/24 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 155939; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அக்ட ெயான் 
பாமசூட் கல்ஸ் மிடட் ெகவபஸ்ட்ராசி 16, சிஎச்-4123, 
அல்ஸ்ச்வில், சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப
இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 

 
 
 

 

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

 

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

1 - 912/25 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 155980; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): நிசான் 
ெகமிக்கல்ஸ் இன்டஸ்றீஸ், மிடட் 7-1, கண்டா-நிஷிகி-
ேசா 3-ெசாம், சிெயாடா-கு, ேடாக்ெயா 101-0054, ஜப்பான்; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் :5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 கைளநாசினிகள், 

ச்சி நாசினிகள், கைளகைள ம் க்கைள ம் ெகால் ம் 
தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 

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

 

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

1 - 912/26 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 157064; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ாிேபாெரக் 
பாமசூட் கல்ஸ், ஈஸ்ட்ேகட் விேலஜ், ஈஸ்ட்ேகட், ட் ல் 
ஐலன்ட், கண்ட்றி ேகாக், அயர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: தி வாளர்கள் யஸ் 
என்ட் கிறீசி, த .ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 மனித ம ந்தாக்கல் 
தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 

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

 

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

1 - 912/27 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 157390; ( 2 )  ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எம்.சுதாகரன், 290 சி, 
தி மைல தி, மட்டக்களப் , இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எம். சுதாகரன், 290 சி, 
தி மைல தி, மட்டக்களப் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ம ந்தாக்கல்கள்; (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. 
 

1 - 912/28 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 



 198 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2017.01.27 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(1) சின்னம் இல.: 157672; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேவால்மார்க், 
ஏ.எஸ், ஓல்ட்றிச்ேசாெவாய்ஸ் சி, 44, 739 61, றிெனக், 
ெசக் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: எப்.ேஜ அன்ட் ஜி.  சரம் (சட்டத்தரணி), 216,  
ேசரம் பிேளஸ்,ெகா ம் -10; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள் மற் ம் 
ம ந்தாக்கல் ெபா ட்கள்; உண க் குைறநிரப்பிகள், 
விற்றமின்கள், கனி ப் கள் மற் ம் உட க்கு சிறிதளவில் 
ேதைவப்ப ம் லகங்கள்; (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 30 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/29 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 157761; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேஹபைலப் 
இன்டர்நஷனல், 800டபிள் , ஒ ம்பிக் , சுயிட் 406, ெலாஸ் 
ஏஞ்சல்ஸ், சிஏ 90015, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, 
த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 கனி ப் கள் மற் ம் ெகா ப்பமிலங் 
கைளப் பிரதானமாகக் ெகாண்ட உண க்குைறநிரப்பிகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
இச்சின்னம் 98926 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 18 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/30 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 157773; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பேனசியா 
பேயாெரக் மிடட் பி-1 ஏ/27, ேமாகன் ேகாப்பேரட் வ், 

இன்டஸ்றியல் எஸ்ேடட், ம ரா ேறாட், ெடல் -110044, 
இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
ஷாம் அன்ட் அேசாசிேயட்ஸ், சட்டத்தரணி ம் ெபா  
ெநாத்தாாிசும் காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன 
சட்டத்தரணி ம்,179/5, அவிசாவைள தி, மகா த்க வ, 
அங்ெகாட; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 மனித க்கான ம ந் கள், ம ந்தாக்கல் 
தயாாிப் கள், ம ந்தாக்கல்க க்கான வக்சின்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  'எச், பி' ஆகிய 
எ த் க்க க்கு தனியான சின்னத்திற்குப் 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 18 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/31 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.:  157832; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சேனாபி -
அெவன் ஸ் 174, அவனி   பிரான்ஸ், 75013, பாாிஸ், 
பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; 
(6) வகுப் :5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

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

 

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

1 - 912/32 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.:  157897; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பேயாபாமா50, 
றி  காெனாட், 92284 சுெரஸ்ெனஸ், சிெடக்ஸ், பிரான்ஸ்; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேகசு 
அன்ட் நீலகண்டன், எம் அன்ட் என் கட்டடம் (5 ஆம் மா ), 
இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 5;  



 199  I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2017.01.27 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல், 
விலங்கு ம த் வ தயாாிப் கள்; ம த் வ ேதைவ 
க க்கான சுகாதாரத் தயாாிப் கள், ம த் வ ேதைவ 
க க்கான இைசவாக்கப்பட்ட உண ப் பதார்த்தங்கள்; 
குழந்ைதக க்கான உண கள், பிளாஸ்திாிகள், காயங் 
க க்கு கட் ப் ேபா ம் ணிகள், பல்மிதப்பைதத் த க்கும் 
ெபா ட்கள், பல் ெம கு, க்கைளக் ெகால் ம் ெதாற்  
நீக்கி தயாாிப் கள்; கைளெகால் கள், பங்கசு ெகால் கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

இச்சின்னம் 34552 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 18 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/33 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 157950; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கல்பி இன்டர் 
நஷனல் (பிைறெவட்) மிடட், 391ஏ, ஒச்சாட் ேறாட், 
ெநா.13-08, நீஅன் சிற்றி டவர்ஏ, 238873, சிங்கப் ர்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் 
வில்சன் பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிசும் 
காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம், 365, 
டாம் தி, ெகா ம் -12; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 எந்தெவா  அழற்சிக க்குமான 
சிகிச்ைசக க்கான ஊக்கிகள் அற்ற அழற்சி எதிர் 
ம ந் கள் (என்ஏஎஸ்ஐ ); (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. 
 

1 - 912/34 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 158907; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நவம்பர் மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்:- 55562- 03/05/2010 ேஜ எம்; (4) விண்ணப்ப 
தாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): 
சிஸ்ெகா சிஸ்டம்ஸ், 170, ெவஸ்ட் ரஸ்மன் ைறவ், சான் 
ேஜாஸ், க ேபார்னியா, 95134, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  

(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேகசு 
அன்ட் நீலகண்டன் (சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும்), 
எம் அன்ட் என் கட்டடம் (5 ஆம் மா ), இல. 02, டீல் 
பிேளஸ், ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 9 கணினி, கணினி உப சாதனங்கள்; 
கணினி ைனயம், கணினி வன்ெபா ட்கள், கணினி 
ஆட்ட இயந்திரங்கள்; ண் ஒ ங்கு ைறப்ப த்திகள், 
நிைன  ேபாட்கள்; ெமானிட்டர்கள்; காட்சிப்பலைக, 
விைசப்பலைககள்; வடங்கள்; ெமாடம்கள்; அச்சுபட 
ெபாறிகள்; தட்  இயக்கிகள்; மாற்றிகள்; மாற்றி 
அட்ைடகள் மற் ம் சில ஏைனய ெ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  சனவாி மாதம் 18 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/35 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 160098; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 30ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): டாய்ச்சி சங்ேகா 
கம்பனி மிடட், 3-5-1, நிெகான்பாஷி ெஹாஞ்ேசா,  
ேசா-கு, ேடாக்ேயா, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ேகசு அன்ட் நீலகண்டன் 
(சட்டத்தரணி ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிசும்), எம் அன்ட் என் 
கட்டடம்(5 ஆம் மா ), இல:02, டீல் பிேளஸ், ெகா ம் -03; 
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 
ம ந்தாக்கல் தயாாிப் கள் மற் ம் ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 

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

 

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

1 - 912/36 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 160220; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): னிவர்சல் 
ெம ெகயார் (பிைறெவட்) கப்சி ேலசன் ேசர்விசஸ் பிறமிசஸ், 



 200 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2017.01.27 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

சிெயான்- ட்ெறாம்பி ேறாட், ேயானர், ம்ைப - 400088, 
இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 

யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப.இல.154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்:5 
ம ந்தாக்கல் மற் ம் விலங்கு ம த் வ தயாாிப் கள்; 
ம த் வ ேதைவக க்கான சுகாதாரத் தயாாிப் கள், 
ம த் வ ேதைவக க்கான இைசவாக்கப்பட்ட உண ப் 
பதார்த்தங்கள்; குழந்ைதக க்கான உண கள், 
பிளாஸ்திாிகள், காயங்க க்கு கட் ப் ேபா ம் ணிகள், 
பல்மிதப்பைதத் த க்கும் ெபா ட்கள், பல் ெம கு, 

க்கைளக் ெகால் ம் ெதாற்  நீக்கி தயாாிப் கள்; 
கைளெகால் கள், பங்கசு ெகால் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 

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

 

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

1 - 912/37 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.:  160221; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): னிவர்சல் 
ெம ெகயார் (பிைறெவட்) கப்சி ேலசன் ேசர்விசஸ் 
பிறமிசஸ், சிெயான்- ட்ெறாம்பி ேறாட், ேயானர்,  

ம்ைப - 400088, இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப
இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்:5 ம ந்தாக்கல் மற் ம் விலங்கு ம த் வ 
தயாாிப் கள்; ம த் வ ேதைவக க்கான சுகாதாரத் 
தயாாிப் கள், ம த் வ ேதைவக க்கான இைசவாக்கப் 
பட்ட உண ப் பதார்த்தங்கள்; குழந்ைதக க்கான 
உண கள், பிளாஸ்திாிகள், காயங்க க்கு கட் ப் ேபா ம் 

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

 
 

 

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

 

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

1 - 912/38 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

(1) சின்னம் இல.: 160746; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எட்ேவட் 
விக்ரமாராச்சி, விக்ரமாராச்சி சேகாதரர்கள், 357/1, 
எம்பர வ ெதற்கு, ெவ ேவாிய, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எட்ேவட் விக்ரமாராச்சி, 
விக்ரமாராச்சி சேகாதரர்கள், 357/1, எம்பர வ ெதற்கு, 
ெவ ேவாிய; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 அஞ்சனாேலப பாம்கள்; (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. 
 
1 - 912/39 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 162800; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிஐசி 
ேஹால் ங்ஸ் பிஎல்சி, சிஐசி ஹ ஸ், 199 கி  தி, 
ெகா ம் -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெப
இல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 10 ; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 10 சத்திரசிகிச்ைச, ம த் வ, 
பற்சிகிச்ைச மற் ம் மி கைவத்திய க விக ம் 
உபகரணங்க ம்,ெசயற்ைக அைவயங்கள், கண்கள், 
பற்கள்; என் ச் சிகிச்ைசக்கான ெபா ட்கள், ைதப்பதற்கான 
ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
114896ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'ேநச்சாிங்' மற் ம் 'ைலப்' 

ஆகிய ெசாற்க க்கு தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் வழங்கா .  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  'சி, ஐ' ஆகிய எ த் க்க க்கு 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

தனியான சின்னத்திற்குப் 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  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 30 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/40 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.:  163412; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 20 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ைவ.எஸ்.பி. 
இன்டஸ்றீஸ் (எம்) எஸ் என். பிஎச் , 16 ஆவ  மா , 

ேளாசா வட்ஸ், இல.1, ஜான், ன் ெமாஹ்ட், ரமன் ன், 
ெடாக்டர். இஸ்மயில், 6000,ேகாலாலம் ர், மேலசியா;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எஸ்ஜாய் 
ேகாப்பேரட் ேசவிசஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 4 ஆம் மா , 
இல.02, காசல் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -04; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5ம ந்தாக்கல் 
உற்பத்திகள்; (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  ஏப்பிறல் மாதம் 17 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/41 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 163517; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிசர் 235, ஈஸ்ட் 
42ஆவ  ஸ்ட்றீட், நி ேயார்க், நி ேயார்க், 10017, ஐக்கிய 
அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: யஸ் அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; 
(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம ந்தாக்கல், 
விலங்கு ம த் வ மற் ம் சுகாதாரத் தயாாிப் கள்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 

 
 

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

 

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

1 - 912/42 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
 

(1) சின்னம் இல.: 163627; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெவாக்காட் 
மிடட் ,ெவாக்காட் டவர்ஸ், பண்ட்ரா குர்லா ெகம்ப்லக்ஸ், 

பண்ட்ரா (ஈஸ்ட்), ம்பாய் - 400 051, இந்தியா;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எப்.ேஜ 
அன்ட் ஜி.  சரம் (சட்டத்தரணி ம் ெபா  ெநாத்தாாிசும் 
காப் ாிைம மற் ம் வியாபார சின்ன சட்டத்தரணி ம்), 216, 

 சரம் பிேளஸ்,ெகா ம் -10; (6) வகுப் :5; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம த் வ மற் ம் சுகாதாரத் 
தயாாிப் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 

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

 

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

1 - 912/43 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 163721; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ைவ.எஸ்.பி. 
இன்டஸ்றீஸ் (எம்) எஸ் என். பிஎச் , 16 ஆவ  மா , 

ேளாசா வட்ஸ், இல. 1, ஜான், ன் ெமாஹ்ட், ரமன் ன், 
ெடாக்டர். இஸ்மயில், 6000, ேகாலாலம் ர், மேலசியா;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எஸ்ஜாய் 
ேகாப்பேரட் ேசவிசஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 4 ஆம் மா , 
இல. 02, காசல் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -04; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5ம ந்தாக்கல் 
உற்பத்திகள்; (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  ஏப்பிறல் மாதம் 17 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/44 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.:  163722; ( 2 )  ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ைவ.எஸ்.பி. 
இன்டஸ்றீஸ் (எம்) எஸ் என். பிஎச் , 16 ஆவ  மா , 
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ேளாசா வட்ஸ், இல.1, ஜான், ன் ெமாஹ்ட், ரமன் ன், 
ெடாக்டர். இஸ்மயில், 6000,ேகாலாலம் ர், மேலசியா;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எஸ்ஜாய் 
ேகாப்பேரட் ேசவிசஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 4 ஆம் மா , 
இல.02, காசல் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -04; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5ம ந்தாக்கல் 
உற்பத்திகள்; (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  ஏப்பிறல் மாதம் 17 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/45 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 163723; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ைவ.எஸ்.பி. 
இன்டஸ்றீஸ் (எம்) எஸ் என். பிஎச் , 16 ஆவ  மா , 

ேளாசா வட்ஸ், இல.1, ஜான், ன் ெமாஹ்ட், ரமன் ன், 
ெடாக்டர். இஸ்மயில், 6000,ேகாலாலம் ர், மேலசியா;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எஸ்ஜாய் 
ேகாப்பேரட் ேசவிசஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 4 ஆம் மா , 
இல. 02, காசல் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -04; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5ம ந்தாக்கல் 
உற்பத்திகள்; (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  ஏப்பிறல் மாதம் 17 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/46 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 163724; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ைவ.எஸ்.பி. 
இன்டஸ்றீஸ் (எம்) எஸ் என். பிஎச் , 16 ஆவ  மா , 

ேளாசா வட்ஸ், இல.1, ஜான், ன் ெமாஹ்ட், ரமன் ன், 
ெடாக்டர். இஸ்மயில், 6000,ேகாலாலம் ர், மேலசியா;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எஸ்ஜாய் 
ேகாப்பேரட் ேசவிசஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 4 ஆம் மா , 
இல.02, காசல் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -04; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5ம ந்தாக்கல் 
உற்பத்திகள்; (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  ஏப்பிறல் மாதம் 17 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/47 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 163725; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ைவ.எஸ்.பி. 
இன்டஸ்றீஸ் (எம்) எஸ் என். பிஎச் , 16 ஆவ  மா , 

ேளாசா வட்ஸ், இல.1, ஜான், ன் ெமாஹ்ட், ரமன் ன், 
ெடாக்டர். இஸ்மயில், 6000,ேகாலாலம் ர், மேலசியா;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எஸ்ஜாய் 
ேகாப்பேரட் ேசவிசஸ் (பிைறெவட்) மிடட், 4 ஆம் மா , 
இல.02, காசல் ஒ ங்ைக, ெகா ம் -04; (6) வகுப் : 5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5ம ந்தாக்கல் 
உற்பத்திகள்; (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  ஏப்பிறல் மாதம் 17 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/48 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 163981; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெசாசய்ட் ெடஸ் 
பிெரா ய்ட்ஸ் ெநஸ்ேல எஸ்.ஏ. 1800, ேவேவ, சுவிற்சர்லாந் ; 
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(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: யஸ் 
அன்ட் கிறீசி, த.ெபஇல.154, ெகா ம் ; (6) வகுப் :5;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 ம த் வ ேதைவ 
க க்கான இைசவாக்கப்பட்ட உண ப் பதார்த்தங்கள்; 
குழந்ைதக க்கான, சிசுக்க க்கான ஒ ங்கு ைறப் 
ப த்தப்பட்ட பால், உண ப் பானங்கள், உண ப் 
ெபா ட்கள்; குழந்ைதக க்கான உண கள், உண ப் 
ெபா ட்கள்; மற் ம் ஏைனய சில ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்(ேதைவேயற்ப ன் ேகாப்ைபப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ' ெராடக்ட்' எ ம் 
ெசால் க்கு தனியான சின்னத்திற்குப் 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  மாச்சு மாதம் 24 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/49 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1 )  சின்னம் இல.:  182857; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிங்ககிாி
(பிைறெவட்) மிடட், இல. 515, ாீ.பி.ஜயா மாவத்ைத, 
ெகா ம் -10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: சிங்ககிாி (பிைறெவட்) மிடட், 
இல. 515, ாி.பி.ஜயா மாவத்ைத, ெகா ம் -10; (6) வகுப் : 33; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 33 அற்கேகாள் 
பானங்கள்; (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 , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 31 ஆந் திகதி. 
 

1 - 912/50 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 90975; (2) ெபற்ற திகதி: 1999 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டானிஷ் ேர ங் 
கம்பனி (பிைறெவட்) மிட்ெடட், 116, னியன் பிேளஸ், 

ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : டானிஷ் ேர ங் கம்பனி 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் 116, னியன் பிேளஸ்,  
ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 32; பியர்கள், கனிப்ெபா ட்கள் மற் ம் 
வா ப்பானங்கள் அத் டன் ேவ  அற்கேகால் ேசர்க்கப் 
படாத பானங்கள், பழச் சாரங்க ம், பழச் சா க ம்; 
சிறப் க ம், கு பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான ேவ  
தயாாிப் க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

FROSTY 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 07 ஆந் திகதி. 
 
1 - 913/1 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 102808; (2) ெபற்ற திகதி: 2001 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெக ெப 
கங்கானம்ேக சரத் பதம்லால் இல. 2/35, ெமெஜஸ் க சிட் , 
ஸ்ேடசன் தி, ெகா ம்  04, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ெக ெப கங்கானம்ேக 
சரத் பதம்லால், இல. 2/35, ெமெஜஸ் க சிட் , ஸ்ேடசன் 

தி, ெகா ம்  04; (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, காசுப்பதிேவ கள், தன்னியக்க விற்பைனப் 
ெபாறிக ம், காசு லம் இயங்கும் உபகரணங்க க்கான 
ெபாறி ைறக ம், கணிப்  இயந்திரங்கள், தீயைணப்  
உபகரணங்கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2003 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
1 - 913/2 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

C4 - B 81137 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(1) சின்னம் இல.: 103380; (2) ெபற்ற திகதி: 2001 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் ேகால்ட் ஸ்ேடார்ஸ் 

மிட்ெடட் சிேலவ் ஐலன்ட், ெகா ம் , இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
சிேலான் ேகால்ட் ஸ்ேடார்ஸ் மிட்ெடட், சிேலவ் ஐலன்ட், 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 32; கனிப்ெபா ட்கள் மற் ம் வா ப்பானங்கள் 
அத் டன் ேவ  அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத பானங்கள், 
சிறப் க ம், கு பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான ேவ  
தயாாிப் க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஜிஞ்ஜர், பியர்” எ ம் 
ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா .  

 
இச்சின்னம் 57975 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் 

டன் இைணந் ெகாள் ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2002 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 
1 - 913/3 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 104430; (2) ெபற்ற திகதி: 2001 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெஹாாிபா, மிட்ெடட் 2, 
மியாெனாஹிகாசி –  ெகா, கிஸ்ெஹாய்ன், மினாமி –  கு, 
கியாட்ேடா, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : யஸ் அன்ட் கிறீ , த. ெப. 
எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 9 "கட் ல ைறைமக க்கான 
பகுப்பாய் க் க விகள், அதாவ , மீள் ஒ  வழி இயல் 
நிைல வைரவி நிறமாைல மானிகள், மின்ேனற்றப்பட்ட 
இைணவிைச உணர் க விகள் (சீசீ ), தனி ஒளி வழி 
உணர்த்திகள், இைணக்கப்பட்ட நிறமாக்கிகள், இரட்ைட 
நிறமாக்கிகள்; ெமன்பட பாத்திரப் பைடப் க்கான 
பகுப்பாய்  உபகரணங்கள், அதாவ  நிறமாைலயியல் 
எ ப்ேசாமீட்டர்கள், இ திப் ள்ளி உணர்த்திகள்,  
மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் 

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

 
 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2004 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

1 - 913/4 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 109239; (2) ெபற்ற திகதி: 2002 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ாீெஜன்சி டீஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், 32/7, ஹம்மத் மாகான் மாக்கார் 
மாவத்ைத, ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர் ேஜ. ஆர். 
ெகாேரரா, ேகாபேரட் லீகல் என்ட் ெசக்ெரடாியல் 
ேசர்விசஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், 1, ஸ்ெகல்டன் 
பிேளஸ், ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 32 ேதயிைல, சிறப் க்கைள 
உள்ளடக்கிய அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத பானங்கள் 
மற் ம் கு பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான ேவ  
தயாாிப் கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
109203, 109206 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “டீ, ெகாெலக்ஷன்” எ ம் 

ெசாற்களின் 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  ஏப்பிறல் மாதம் 05 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/5 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

109203, 109206 மற் ம் 109239 ஆம் இலக்கங்கைள 
ைடய வியாபரச் சின்னத்தின் கவாி பதி  மாற்றத்திற்கு 

உட்பட்ட .  
 

இச்சின்னம் சிவப் , ெவள்ைள, நீலம், தங்கம் 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  ஏப்பிறல் மாதம் 05 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/7 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 125550; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ைப ஸ் இன்டர்ெநஷனல் 
ஏஜீ ேஸான் இன்டஸ்ட்ாிெல ெல பிளன்சி, 1628 டன்ஸ், 
சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் எப் ேஜ என்ட் ஜீ டீ ேசரம், 
216, டீ ேசரம் பிேளஸ், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 32;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 32 அற்கேகால் 
ேசர்க்கப்படாத பானங்கள், அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத 
ேமால்ட் பானங்கள், அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத பழச் 
சாரங்க ம், கனிப்ெபா ட்கள் மற் ம் வா ப்பானங்க ம், 
பழச் சா க ம்; சிறப் க ம், கு பானங்கைளத் 
தயாாிப்பதற்கான ேவ  தயாாிப் க ம், காபேனற்றப் 
பட்ட ெமன்பானங்கள், வகுப்  32 இ ள்ள அவ்வாறான 
கு பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான ேவ  தயாாிப் கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
124845 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 09 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/8 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
  

(1) சின்னம் இல.:113484; (2) ெபற்ற திகதி: 2003 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): செனாபி ெபஸ்டர் 2, எவனி  
ெபான்ட் ெபஸ்டர், 69007 லெயான், பிரான்ஸ்;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் ஒமர் அேசாசிேயட்ஸ், 26 ஆம் மா , கிழக்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 5 ம த் வத் தயாாிப் கள், த ப்  ம ந் கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  

TETRACT-HIB 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “எச்ஐபீ” எ ம் அகரவாிைச 
எ த் க்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2005 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 24 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/6 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 114194; (2) ெபற்ற திகதி: 2003 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ாீெஜன்சி டீஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் (ெடட்ெகாவ் விளட்மிர், சிென 
அெலக் சான்ட்டரா, ெபட்ெரா அெலக்சி), 345, ஆர். ஏ.  
ெமல் மாவத்ைத, ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர் ேஜ. 
ஆர். ெகாேரரா, ேகாபேரட் லீகல் என்ட் ெசக்ெரடாியல் 
ேசர்விசஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், 1, ஸ்ெகல்டன் 
பிேளஸ், ெகா ம்  05 ; (6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 32 ேதயிைல, சிறப் க்கைள உள்ளடக் 
கிய அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத பானங்கள் மற் ம் 
கு பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான ேவ  தயாாிப் கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
109203, 109206 மற் ம் 109239 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(1) சின்னம் இல.: 126738; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிாிட் ஷ் அெமாிக்கன் 
ெடாெபக்ேகா (பிராண்ட்ஸ்) மிட்ெடட் குேளாப் ஹ ஸ், 4 
ெடம்பிள் பிேளஸ், லண்டன் டப்ள் சீ2ஆர் 2பீஜீ, 
இங்கிலாந் , ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீ , த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 34; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 34; 
சிகெரட்கள், ைகயிைல, ைகயிைலப் ெபா ட்கள், 

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

 
PALLM PAC 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 28 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/9 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 130066; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): னிலீவர் பீஎல்சீ 
ேபாட் சன்ைலட், விரல், மர்சிைசட், இங்கிலாந் , ஐக்கிய 
இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : னிலீவர் பீஎல்சீ (தி மதி ல னீ பீ. 
ஹுலங்க வ) னிலீவர் சிறீ லங்கா மிட்ெடட், இல. 258, 
எம். வின்சன்ட் ெபேரரா மாவத்ைத, ெகா ம்  14; 
(6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 32 
அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத பானங்கள், சிறப் க ம், 
கு பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான ேவ  தயாாிப் க ம்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2010 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 23 ஆந் திகதி 
 
1 - 913/10 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

(1) சின்னம் இல.: 130271; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எய்ட்ெகன் 
ஸ்ெபன்ஸ் பீஎல்சீ கம்பனி ெசயலகப் பிாி , இல. 305, 
ெவாக்ஸ்ேஹால் தி, ெகா ம்  02, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
எய்ட்ெகன் ஸ்ெபன்ஸ் பீஎல்சீ கம்பனி ெசயலகப் பிாி , 
இல. 305, ெவாக்ஸ்ேஹால் தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 
30; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 30 ேகாப்பி, 
ேதயிைல, ெகாக்ேகா, சீனி, அாிசி, மரவள்ளி, சவ்வாிசி, 
ெசயற்ைகக் ேகாப்பி, மா ம் தானியங்களில் இ ந்  
ெபறப்பட்ட தயாாிப் க ம், பாண், பணியாரங்கள், அப்ப 
வைககள், ஐஸ், ேதன், பாகு, ெநாதி, அப்பச்ேசாடா, உப் , 
க கு, வினாக்கிாி, ேசாஸ் (கறிக் கூட் கள்), வாசைனத் 
திரவியங்கள், ஐஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 

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

 

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

1 - 913/11 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 137868; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபான்ஸ் மிட்ெடட் 498, 
கா  தி, ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : அபான்ஸ் 

மிட்ெடட், 498, கா  தி, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 9; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 ெதாைலக்காட்சிகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
137867 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான , “ேநா, ெஜாலீ” எ ம் 

ெசாற்களின் ஒ ப் ைறைமக்கு இைணயான தனியான 
சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா .  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

இச்சின்னம் மஞ்சள், க ப் , ெவள்ைள, 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  ைல மாதம் 04 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/12 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 137869; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபான்ஸ் மிட்ெடட் 498, 
கா  தி, ெகா ம்  03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : அபான்ஸ் 

மிட்ெடட், 498, கா  தி, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 9; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 ெதாைலக்காட்சிகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
137867, 137868 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேநா, ேமா, ெஜாலீ” எ ம் 
ெசாற்களின் ஒ ப் ைறைமக்கு இைணயான தனியான 
சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் மஞ்சள், க ப் , ெவள்ைள, 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 17 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/13 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 137976; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 15 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெநாவா ஸ் ஏஜீ சீஎச் –  4002 
ெபசல், சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ குேளாபல் ஐபி ெசா ஷன்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், 51, காசியப்பன் தி, ெகா ம்  05.; 

(6) வகுப் : 5; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 5 
கண்சிகிச்ைச ம த் வத் 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  ேம மாதம் 05 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/14 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 139086; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பிேரஸர் என்ட் நீவ் 

மிட்ெடட், 438, அெலக்சான்ட்ரா தி, #21-00, 
அெலக்சான்ட்ரா ள்ளி, சிங்கப் ர் 119958, சிங்கப் ர்; 
( 5 )  இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் :32 ; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்:32 கனிப்ெபா ட்கள் மற் ம் வா ப்பானங்கள் 
அத் டன் ேவ  அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத பானங்கள், 
ேசாயா அவைரப் பானங்கள் அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத 
பானங்கள், ஐேசாேடானிக் பானங்கள், பழச் சாரங்க ம், 
பழச் சா க ம், வா ட்டப்பட்ட, வா ட்டப்படாத 
பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான பழச் ெசறி ட்டல்கள், 
சிறப் க ம், கு பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான ேவ  
தயாாிப் க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

PURE GOODNESS 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

1 - 913/15 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 139669; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 06 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தி எஸ்-ஸ்ெபாட் 
கம்பி டர்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 202, ெஹவெலாக் 

தி, ெகா ம்  05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி எஸ்-ஸ்ெபாட் 
கம்பி டர்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 202, 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

ெஹவெலாக் தி, ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 9;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 வாெனா  மற் ம் 
அதற்கான பாகங்கள், ெதாைலக்காட்சி மற் ம் அதற்கான 
பாகங்கள், கணினி மற் ம் அதற்கான பாகங்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

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

1 - 913/16 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 139983; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ரான்ெசன்ட் 
இன்ெபாேமசன், இன்க் 70 க்சிங்ெசாங் தி, ெநய்ஹு 
மாவட்டம், தய்ேப, தாய்வான்; (5)  இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : இன்டெலக்சுவல் ெராப  
அேசாசிேயட்ஸ் இல. 28, ெகாேலஜ் எவனி , கல்கிைச;  
(6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 
பிளாஷ் ெமமாி, அதாவ  பிளாஷ் ெமமாி ஸ் க்குகள், 
அட்ைடகள்; கணினிக க்கான ைகயடக்க நிைலவட்  
இயக்கிகள்; கணினி ெமமாிகள்; மல் மீ யா பிேளயர்கள், 
அதாவ , சீடீ பிேளயர்கள், ஜிட்டல் ஓ ேயா பிேளயர்கள், 

ஜிட்டல் ேயா பிேளயர்கள் ; கணினிகள்; மற் ம் சில 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

TRANSCEND 
 

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

 

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

1 - 913/17 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 140799; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகானின் 
கி ஜ்ெக பி ப்ஸ் இெலக்ட்ெரானிக்ஸ் என். . குேரான் 

ட்ெசவ்க் 1, எ ன்ெஹாவன், ெநதர்லாந்  அன் ல்ஸ்;  

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 9 விஞ்ஞான, கடற் ைற, நில அளைவயிடல், 
நிழற்படஞ்சார், இயக்கப்பட, கட் ல, நிைறயி தல், 
அளைவயி தல், ைசைக காட் தல், ெசவ்ைவ பார்த்தல் 
(ேமற்பார்ைவ), உயிர்காத்தல், கற்பித்தல் உபகரணங்க ம், 
க விக ம், மின்சாரத்ைத ஆளியிடல், மாற் தல், 
ேசர்த்தல், ஒ ங்குப த்தல் அல்ல  கட் ப்ப த்தல் 
உபகரணங்க ம் க விக ம்; மற் ம் சில ஏைனய 
ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 

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

 

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

1 - 913/18 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 141132; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடல்ெகால் 
ைனடட் மார்க ங் எஸ்டீஎன். பீஎச்டீ இல. 20, ஜலன் 

ெகன்கானா 20, தமன் ெகன்கானா 56100 ெசராஸ், 
ேகாலாலம் ர், மேலசியா; (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 : 32; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 32 கு நீர், கனிம நீர் (பானங்கள்), ம நிைல 
சவ் பரவல் நீர், இயற்ைக ஊற்  நீர், ேபாத்த ல் 
அைடக்கப்பட்ட நீர், டானிக் நீர், வா ட்டப்பட்ட நீர், 
ஒட்சிசன் ஏற்றப்பட்ட நீர், சுைவ ட்டப்பட்ட நீர்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் நீலம், ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 

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

 

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

1 - 913/19 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 



 209  I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2017.01.27 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(1) சின்னம் இல.: 142218; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சீெமன்ஸ் அக் ங் 
ெசல்ஸ்சாப்ட், விட்ல்பாசர்பிளாட்ஸ் 2, ன்ெசன், 
ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீ , 
த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 9 மின் உபகரணங்கள், க விகள் 
மற் ம் சாதனங்கள் (வகுப்  9 இல் உள்ளைவ) ; மின் 
ைசைக காட் தல், அளைவயி தல், பதிதல், ேமற்பார்ைவ 
க விகள், மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ெம க்” 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 04 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/20 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 142236; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 07 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சம்ெபக்ென 
ெபாியர் –  ஜுட் 28 எவனி   சம்பக்ென, 51200 இபர்ென, 
பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ  ேசரம், இல. 216,  ேசரம் 
பிரேதசம், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 33; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 33 ெவறியக் கு 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 18 ஆந் திகதி. 
 
1 - 913/21 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
  

(1) சின்னம் இல.: 142534; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தீபக் கம்பி டர் 
ெபாிபரல்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 58, 42 ஆம் ேலன், 
ெவள்ளவத்ைத, ெகா ம்  06, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : அக ன்ெடன்சி 
என்ட் ெசகட்ாியல் சர்விசஸ் பீேரா மிட்ெடட் 86, எஸ். டீ. 
எஸ் ஜயசிங்க மாவத்ைத, ேகெகாைட; (6) வகுப் : 9;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 தர ச் ெசயலாக்க 
உபகரணம் மற் ம் கணினிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
  
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் சாம்பல், பச்ைச, சிவப்  ஆகிய நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

1 - 913/22 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 146204; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அமன்ாிேசாட்ஸ் மிட்ெடட் 
8/எப், ெகய்  ேகா ரம், 16 ஸ்டன்லட் தி, மத்திய ெஹாங் 
ெகாங்; (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 இலத்திரனியல் பதிப் கள் (பதிவிறக்கம் 
ெசய்ய மான); இலத்திரனியல் வ வத்தில் வாசிக்க 

மான அச்சிடப்பட்ட பதிப் கள், வாசிக்க மான 
வ வத்திலான இயந்திரப் பதிப் 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 03 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/23 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 



 210 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2017.01.27 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(1) சின்னம் இல.: 147345; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெசாசிட் ஸ் 
ெராடக்ட்ஸ் ெநஸ்ட்ெல எஸ். ஏ. 1800 ேவேவ, சுவிற்சர் 

லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீ , த. ெப.  
எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 32 பியர்கள்; நீர்; ெபாங்கும் நீர் 
அல்ல  வா ட்டப்பட்ட நீர், ெசயலாக்கம் ெசய்யப்பட்ட 
நீர், ஊற்  நீர், கனிம நீர், சுைவ ட்டப்பட்ட நீர்; பழச் 
சுைவ ட்டப்பட்ட மற் ம் பழ அ ப்பைடப் பானங்கள், 
பழ, மரக்கறிச் சா கள், இன்சுைவப்பானங்கள், 
எ மிச்ைசப் பானங்கள், மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

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

 

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

1 - 913/24 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.:148421; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சேடா ஸ்ேபாட்ஸ் 
பிளாஸா கம்பனி மிட்ெடட் 2-4-1, ஹசிெமன் – ெகா,  

சு-சி, ேடாக்கிேயா 183-0016, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 

யஸ் அன்ட் கிறீ , த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 

ன்பதி  ெசய்யப்பட்ட ஒளி நாடாக்கள், கு வட் க்கள் 
(சீடீக்கள்), ேலசர்வட் க்கள் (எல்டீக்கள்), ஜிட்டல் 
பன் கவட் க்கள் ( வி க்கள்), மற் ம் கணினி 
ெமன்ெபா ள்; (8)  சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

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

 

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

1 - 913/25 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

(1) சின்னம் இல.: 150316; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மாஸா இன்ட 
ெநஷனல் கம்பனி எல். எல். சீ. த. ெப. எண் 6081, பாய் 
ஐக்கிய அர  எமிேரட்ஸ் ; (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 : 32; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 32 பியர்கள், கனிப்ெபா ட்கள் மற் ம் வா ப் 
பானங்கள் அத் டன் ேவ  அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத 
பானங்கள், பழச் சாரங்க ம், பழச் சா க ம்; சிறப்  
க ம், கு பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான ேவ  தயாாிப்  
க ம் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
149961 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 23 ஆந் திகதி. 
 
1 - 913/26 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 

   
(1) சின்னம் இல.: 150706; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தி கார்ட் ன் ெநட்வர்க், 
இன்க், 1050 ெடக் ட் ைரவ், என்டப்ள் , அட்லான்டா, 
ேஜார்ஜியா 30318, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ஷ்பிகா  
எஸ். ப சிங்க (சட்டத்தரணி/ கவர்), 13 ஆம் மா , 
கிழக்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன்  
ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 9 கார்ட் ன்கைள உள்ளடக்கிய 

ன்பதி  ெசய்யப்பட்ட ஒளிநாடாக்கள் மற் ம் வி க்கள்; 
இைச ராக்குகள் மற் ம் ஏைனய ஒ ப் பதி கைள 
உள்ளடக்கிய ஒ நாடாக்க ம் கு வட் க்க ம்,  
மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
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(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

1 - 913/27 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
  
(1) சின்னம் இல.: 151048; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஜுகீ க சுகி ைகசா (ஜுகீ 
ேகாபேரஷன்) 8-2-1, ெகாகுர்ெயா – ெகா, ெசா -சி, 
ேடாக்கிேயா, ஜப்பான்; (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 : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 9 விஞ்ஞான, நில அளைவயிடல், நிழற்பட 
ஞ்சார் இயக்கப்பட, கட் ல, அளைவயி தல், ைசைக 
காட் தல், ெசவ்ைவ பார்த்தல் (ேமற்பார்ைவ), கற்பித்தல் 
உபகரணங்க ம், க விக ம், ஒ  மற் ம் படங்கைள 
பதிதல், பாிமாற்றம் ெசய்தல் அல்ல  மின்சாரத்ைத 
ஆளியிடல், மாற் தல், ேசர்த்தல், ஒ ங்குப த்தல் அல்ல  
கட் ப்ப த்தல் பிரதி உண்டாக்கல் உபகரணங்கள், மற் ம் 
சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
ெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “சுவிங், சிஸ்டம்” எ ம் 
ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா .  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

150444, 150298 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம். 

 

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

 

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

1 - 913/28 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

(1) சின்னம் இல.: 151165; (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 ப் 
பின், அ : ஏ.ேஜ. ெடக்னிக்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், 
பண்டாரவத்ைத, வாாியெபால; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள் 
கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 பல்அைலவாிைச இயக்க 
என்ெடனாக்கள் ( லட் ங் ஸ்ட டன் கூ ய) தயாாிப்  
மற்  விநிேயாகம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஏ என்ட் ேஜ” எ ம் 
அகரவாிைச எ த் க்கள் மற் ம் “சுபர், அக் வ், 
என்ெடனா” எ ம் பதங்கள் என்பவற்றின் தனியான 
சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

151164 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் க ப் , ெவள்ைள ஆகிய நிறங்க க்கு 

மட் ப்ப ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 31 ஆந் திகதி. 
 
1 - 913/29 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 151460; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பர்ஸ்ட் சபர் பிர்ட்ஸ்- சபர்- 
ஸ்டாெப 20, 57290 நி ன்கிாிச்னன், ேஜர்மனி;  
(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 மின் கட் ப்பாட்  
மற் ம் பண்டசாைல விவரப்பட் யல் கட் ப்பாட் க் க வி 
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மற் ம் ஸ்ெடகர் கட் ப்பாட் க் க வி; (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. 
 

1 - 913/30 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 152070; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 31 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிேலான் ேகால்ட் 
ஸ்ேடார்ஸ் பீஎல்சீ இல. 117, ேசர் சித்தம்பலம் ஏ கா னர் 
மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : டீ. எஸ். சீ. ெபேரரா 
ஏ-ஏ-எல் (சட்டத் திைணக்களம்), 130, கிெளன்னி தி, 
ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 32 பியர்கள், கனிப்ெபா ட்கள் மற் ம் வா ப் 
பானங்கள் அத் டன் ேவ  அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத 
பானங்கள், பழச் சாரங்க ம், பழச் சா க ம்; சிறப்  
க ம், கு பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான ேவ  தயாாிப்  
க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

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

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
152055, 152056 மற் ம் 152058 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  ஓகத்  மாதம் 18 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/31 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.:152927; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தி கார்ட் ன் 
ெநட்வர்க், இன்க், 1050, டச் ட் ைரவ், என்டப்ள் , 
அட்லான்டா, ேஜார்ஜியா 30318, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ஷ்பிகா எஸ் ப சிங்க, 13 ஆம் மா , கிழக்கு ேகா ரம், 

உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01;  
(6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 
கார்ட் ன்கைள உள்ளடக்கிய ன்பதி  ெசய்யப்பட்ட 
ஒளிநாடாக்கள் மற் ம் வி க்கள்; இைச ராக்குகள், 
கார்ட் ன் க ப்ெபா ள் இைசப் பாடல்கள் மற் ம் ஏைனய 
ஒ ப் பதி கைள உள்ளடக்கிய ன்பதி  ெசய்யப்பட்ட 
ஒ நாடாக்கள் மற் ம் கு வட் க்கள், மற் ம் சில ஏைனய 
ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

1 - 913/32 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 158247; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தி சிட்  என்ட் 
கில்ட்ஸ் லண்டன் இன்ஸ் ட் 1 கில்ட்ஸ்பர் தி, 
லண்டன், எகியா 9டீடீ, ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : யஸ் அன்ட் 
கிறீ , த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 9;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 கு வட் க்கள்; 
கல்வி மற் ம் ெதாழிற் பயிற்சி ெதாடர்பான கணினி ெமன் 
ெபா ள்; இலத்திரனியல் பதிப் 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  ெபப் வாி மாதம் 18 ஆந் திகதி. 
 
1 - 913/33 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 158994; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மஸ் ெரா 
ெடன்ெகா க சுகிைகசா 80 ெஜாெனா, அசடா – ெகா, 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

நிசின்-சி, அய்சி-ெகன், ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேகசு என்ட் நீலகந்தன் 
(சட்டத்தரணிகள் மற் ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள்),  
எம் அன்ட் என் கட் டம் (5 ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் 
பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 9 என்ெடனாக்கள், என்ெடனா 
தாங்கிகள், ேகபிள் ெதாைலக்காட்சிக்கான கலப்பிகள், 
பிாிப்பான்கள், ெடப் ஓப்கள், திைச இைணயிகள், ெபா த்த 
மின்மாற்றிகள், அைலக்குைறப்பிகள், டமீ ஏற்ற மின் 
தைடகள், ெப க்கிகள், ஸ்டர்கள், மாற்றிகள், இைணயச்சு 
மின் ேகபிள்கள், இைணப்பிகள், மற் ம் சில ஏைனய 
ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

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

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

149882 மற் ம் 153140 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 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  ெபப் வாி மாதம் 18 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/34 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 161151; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டீ. ஆர். இன்டஸ் 
ட்ாீஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 361, கண்  தி, 
நிட்டம் ைவ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : டீ. ஆர். இன்டஸ்ட்ாீஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 361, கண்  தி, நிட்டம் 

ைவ; (6) வகுப் : 33; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
33 ெவறியக் கு பானங்கள் (பியர்கள் தவிர); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 28 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/35 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
  

(1) சின்னம் இல.: 165131; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேக. டீ. டப்ள் . ெசனரத் 
116/8, கா  தி, சாிக்க ல்ைல, ெமாறட் வ, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ேக. டீ. டப்ள் . ெசனரத் 116/8, கா  தி, சாிக்க ல்ைல, 
ெமாறட் வ; (6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 32 கு 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  ெபப் வாி மாதம் 23 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/36 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 165460; (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 
கமிட்ட, 1007, சான்ேன, சுவிற்சர்லாந் ; (5) இலங்ைக 
யில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் 
எப் ேஜ என்ட் ஜீ டீ ேசரம், 216, டீ ேசரம் பிேளஸ், 
ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 32 பியர்கள், கனிப்ெபா ட்கள் மற் ம் வா ப் 
பானங்கள் அத் டன் ேவ  அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத 
பானங்கள், பழச் சாரங்க ம், பழச் சா க ம்; சிறப்  
க ம், கு பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான ேவ  தயாாிப்  
க ம் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
159151 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 26 ஆந் திகதி. 
 
1 - 913/37 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(1) சின்னம் இல.: 167164; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டீஎஸ்எம் ஐபீ 
அெசட்ஸ் பீ. . ெஹட் ஒவர் ன் 1, 6411 டீஈ ஹீர்லன், 
ெநதர்லாந் ; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீ , 
த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 32 அற்கேகால் ேசர்க்கப்படாத 
பானங்கள், பழச் சாரங்க ம், பழச் சா க ம்; சிறப்  
க ம், கு பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான ேவ  தயாாிப்  
க ம்; ம த் வம் சாரா கு பான பிற்ேசர்ப் க்கள்; அற்க 
ேகால் ேசர்க்கப்படாத விைளயாட் ப் பானங்கள்; அற்க 
ேகால் ேசர்க்கப்படாத சக்திப் 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  ெபப் வாி மாதம் 16 ஆந் திகதி. 
 
1 - 913/38 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 169660; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டப்ள் . எம். ெமன் ஸ் என்ட் 
கம்பனி மிட்ெடட் 309/5, நீர்ெகா ம்  தி, ெவ சைற, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : டப்ள் . எம். ெமன் ஸ் அன்ட் கம்பனி 

மிட்ெடட் 309/5, நீர்ெகா ம்  தி, ெவ சைற;  
(6) வகுப் : 33; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 33 
ைவன்கள், ஸ்பிாிட் கள், ம பானம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ன்  ெமாழிகளி ம் 
“ஒேரஞ்ச், அர்ரக்” எ ம் ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான , அதன் மீ  காணப்ப ம் 

அைனத்  விவரணப் பதங்கள் மற் ம் எண்களின ம் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் க ப் , ெவள்ைள, ப ப் , பீச், தங்கம், 
ெசம்மஞ்சள் ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

1 - 913/39 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 173727; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஸ்டார்பக் ேகாபேரஷன்  
டீ/பீஏ ஸ்டார்பக்ஸ் ெகாபீ கம்பனி 2401 உடா எவனி  
ெதற்கு, சியாெடல், ெவாஷிங்டன் 98134, ஐக்கிய 
அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : வர்னர்ஸ் இன்டெனசனல் கன்சல்டன்ஸ் 
(பிைரவட்) மிடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், 
உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01;  
(6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 ஒ த் 
தரவின் பைடப்பாக்கம், பதிவிறக்கம், கடத்தல், ெப தல், 
தி த்தல், பகுதி நகல் எ த்தல், குறியிடல், குறிநீக்கம், 
இயக்கல், ேசமித்தல், ஒ ங்கைமத்தல் என்பவற் க்கான 
கணினி ெமன்ெபா ள்; கிளாசிக்கல் ஒ ப் பதி , மற் ம் 
சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
ெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

1 - 913/40 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 174823; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தாய் ஸ்ெடாேரஜ் 
ெபட்டாி பப்ளிக் கம்பனி மிட்ெடட் 387, 4, ெசாய் 
படனா 3, பங்  இன்டஸ்ட்ாியல் எஸ்ேடட், சுகும்விட் தி, 
பிரகசா, சம் ட்ப்ரகன் மாகாணம் 10280, 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 : 9;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 9 வாகன மின்கலங்கள், 



 215  I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2017.01.27 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

ேமாட்டார் ைசக்கிள் மின்கலங்கள், சீல் ெசய்யப்பட்ட அசிட் 
மின்கலங்கள்: ஆழ சுழற்சி வைக மின்கலங்கள்: இ ைவ 
மின்கலங்கள், ஒளி ட்டல் மின்கலங்கள், எ ெபா ள் 
மின்கலங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “டீ, எஸ், பீ” எ ம் 
எ த் க்கள், “தாய், ஸ்ெடாேரஜ், ெபட்டாி”எ ம் ெசாற்கள் 
என்பவற்றின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்தி 
ேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி. 
 
1 - 913/41 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 180198; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ைனடட் ஸ்ேடட்ஸ் ஜிப்ஸம் 
கம்பனி 550 ெவஸ்ட் அடம்ஸ் ஸ்ட்ாீட் சிக்காேகா, ஐஎல் 
60661, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : எப் ேஜ என்ட் ஜீ டீ ேசரம் - 
சட்டத்தரணிகள், 216, டீ ேசரம் பிேளஸ், ெகா ம்  10;  
(6) வகுப் : 6; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 6 
உேலாக கூைர ேபனல்கள், உேலாக ைரேவால் ஸ்டட் 
கள், உேலாக கூைர கம்பிச்சட்டங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் சிவப் , சாம்பல் 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. 
 
1 - 913/42 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
  

(1) சின்னம் இல.: 182841; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சிங்ஹகிாி பிைறெவட் 

மிட்ெடட் இல. 515, டீ. பீ. ஜாயா மாவத்ைத, ெகா ம்  
10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : சிங்ஹகிாி பிைறெவட் மிட்ெடட்  
இல. 515, டீ. பீ. ஜாயா மாவத்ைத, ெகா ம்  10;  
(6) வகுப் : 6; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 6 ெபா  
உேலாகங்க ம் அவற்றின் கலப் க ம்; உேலாகத்திலான 
கட் டப் ெபா ள்கள்; உேலாகத்திலான இடம்ெபயர்க்கப் 
படற்பாலனவான கட் டங்கள்; ைகயிரதத் தண்டவாளங் 
க க்கான உேலாகப் ெபா ட்கள்; மின்சாரம் சாரா வடங் 
க ம் ெபா  உேலாகத்திலான கம்பிக ம்; மற் ம் சில 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் ெவள்ைள, நீலம் ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 06 ஆந் திகதி. 
 
1 - 913/43 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 184133; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 21 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெநாெகாயா 
இெலக்ட்ாிக் வர்க்ஸ் கம்பனி, மிட்ெடட் 1-36, 
ெயாெகாெபாாி – ெகா, நகாகவ – கு, நெகாயா-சி, ஐச்சி 
454-0021, ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : யஸ் அன்ட் கிறீ , த. ெப. 
எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 9; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 9 ஒ  எ ப் ம் (ஒ ) அலாரங்கள்; 
அலாரங்கள்: காற்  ேவகமானிகள்: தி ட் த் த ப்  
எச்சாிக்ைகக் க விகள்: காற்ற த்தமானிகள்; மின்கலங்கள்; 
மணிகள் [எச்சாிக்ைகச் சாதனங்கள்]; பிளிங்கர்கள் 
[சமிக்ைஞ விளக்குகள்]; கணிப்  இயந்திரங்கள்; ைமயச் 
ெசயற்பகுதிகள் [ெசயலாக்கிகள்]; மின்கலங்க க்கான 
மின்ேனற்றிகள்; கணினி விைசப்பலைககள்; மற் ம் சில 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்) (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

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

 

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

 

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

1 - 913/44 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 187368; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெஹய்ன்ெகன் என்டர் 
பிைரசஸ் 2  ஸ் மா ெனட்ஸ், 92500  –  
மல்ைமசன், பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : யஸ் அன்ட் கிறீ , த. ெப. 
எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 32; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 32 பியர்கள், கனிப்ெபா ட்கள் மற் ம் 
வா ப்பானங்கள் அத் டன் ேவ  அற்கேகால் ேசர்க்கப் 
படாத பானங்கள், பழச் சாரங்க ம், பழச் சா க ம்; 
சிறப் க ம், கு பானங்கைளத் தயாாிப்பதற்கான ேவ  
தயாாிப் க 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 06 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/45 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 191468; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): யாஜிெயா வட 
அெமாிக்கா, இன்க் 801 ெமய்ன் எவனி  ெநாவக் 
கெனக் கட் 06851, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி ச்ெசல்வம் 
அேசாசிேயட்ஸ், இல. 116/10, ேராஸ்ெமட் பிேளஸ், 
ெகா ம்  07; (6) வகுப் : 33; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 33 ெவறியக் கு பானங்கள் (பியர்கள் தவிர);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
151536 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 31 ஆந் திகதி. 
 

1 - 913/46 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 192437; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): என்ஐஎஸ் 
ெபயாாிங்ஸ் பிைறெவட் மிட்ெடட் 2 பலஸ் யர் தி, 
#04-65, சிங்கப் ர் 320002, சிங்கப் ர்; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : யஸ் அன்ட் 
கிறீ , த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 6;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 6 உேலாக உ ைளச் 
சங்கி கள்; எஃகு மற் ம் பித்தைளப் பந் கள்; உேலாக 
வார்ப் கள்; உேலாக அாிக்கட்  பிைணப்பிகள்; உேலாக 
தி குகள், கவ்விகள்; மசகுக் காம் கள்; கப்பிகள்; உேலாக 

ைவப்பிகள் மற் ம் உைறகள்; ஊசிகள் [இ ம் ); 
வாகனங்க க்குப் பயன்ப த் ம் உேலாக சீல்கள்; தாங்கு 

ைனக்கான பந் கள் [உேலாக]; உைறகள் [உேலாகப் 
ெபா ள்]; உேலாக ட் த் தி குகள்; ேமற்குறிப்பிட்ட 
ெபா ட்க க்கான பாகங்க ம், ெபா த் க ம்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

1 - 913/47 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 193718; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெடாேயாடா 
ஜிெடாசா க சிகி ைகசா 1, ெடாேயாடா-ெகா, ெடாேயடா-
சழ, அய்சி-ெகன், ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : யஸ் அன்ட் கிறீ ,  
த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 6; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 6 ேமாட்டார் வாகனங்க க்கான 
சாவிகள், ேமாட்டார் வாகனங்க க்கான சாவி ெவற் க் 
கள், ெபா  உேலாகங்க ம் அவற்றின் கலப் க ம்; 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

1 - 913/48 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 194438; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஈஸ்வரன் பிரதர்ஸ் 
எக்ஸ்ேபார்ட்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 104/11 கிராண்ட் 
பாஸ் தி, ெகா ம்  14, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ஈஸ்வரன் பிரதர்ஸ் 
எக்ஸ்ேபார்ட்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 104/11 கிராண்ட் 
பாஸ் தி, ெகா ம்  14; (6) வகுப் : 6; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 6 ெபா  உேலாகங்க ம் அவற்றின் 
கலப் க ம்; உேலாகத்திலான கட் டப் ெபா ள்கள்; 
உேலாகத்திலான இடம்ெபயர்க்கப்படற்பாலனவான 
கட் டங்கள்; மின்சாரம் சாரா வடங்க ம் ெபா  உேலாகத் 
திலான கம்பிக ம்; உேலாகத்தினாலான பண்டங்கள், 
மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 

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

 

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

1 - 913/49 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 194482; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): குவாங்ெடாங் 
சம்வின் நி  ெமடீாியல் கு ப் கம்பனி மிட்ெடட்  
இல. 113, 1/எப், ேராட் ெசன்ட்ரல் ெரன்சும் ேராட் யங்ெக 
ட ன், கெவாமிங் ஏாியா, ெபாசான் சிட் , குவாங்ெடாங் 
மாகாணம், சீனக் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : தி மதி ஏ. பீ. எஸ். ஜய ங்க, 
சட்டத்தரணி, பிரசித்த ெநாத்தாாிசு, ஆக்க ாிைம மற் ம் 
வியாபாரச் சின்ன சட்டத்தரணி, அன்ட்  ஸ்மித் பாட்னர்ஸ், 

இல. 309பீ, 2 ஆம் ேலன், கலப ெவ, ராஜகிாிய;  
(6) வகுப் : 6; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 6 
குழாய்கள், குழாய் ேவைல, வாிச்சல்கள், தாங்கிகள், 
தி குகள், உேலாகப் ட் கள், இெலக்ட்ாிக் அல்லாதைவ; 
எஃகு குழாய்கள் மற் ம் உேலாகத் தக கள்; தி கு சு ள் 
வில்கள் [உேலாக வன்ெபா ள்]; காப் ப் ெபட்டகங்கள் 
[உ தியான ெபட் 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 03 ஆந் திகதி. 
 
1 - 913/50 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 130972; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இன்டர்ெகான் ெனன்டல் 
கிேரட் பிேரண்ட்ஸ் எல்எல்சீ 100 ெபாெரஸ்ட் எவனி , 
ஈஸ்ட் ெஹனவர், என்ேஜ 07936, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் ேகசு அன்ட் நீலகந்தன், எம் அன்ட் என் 
கட் டம் (5 ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  
03; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 
கிாீம் சீஸ்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2010 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 23 ஆந் திகதி. 
 

1 - 914/1 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 156261; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): . சம்சன்ஸ் அன்ட் சன்ஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 110, குமரன் ரத்னம் தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : சம்சன்ஸ் அன்ட் சன்ஸ் (பிைறெவட்) 

மிட்ெடட், இல. 110, குமரன் ரத்னம் தி, ெகா ம்  02; 
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

விளம்பரப்ப த்தல் (இைணயத்தளம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  ெடாட் மற் ம் “எல், ேக” 
எ ம் எ த் க்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  
எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் ெசம்மஞ்சள் நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

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

1 - 914/2 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 156428; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஹம்மத் ஹனீபா, ஹம்மத் 
சபான் 476 –  டீ/3, 1 ஆம் மா , ம தாைன தி, ெகா ம்  
10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : ஹம்மத் ஹனீபா, ஹம்மத் சபான்  
476 –  டீ/3, 1 ஆம் மா , ம தாைன தி, ெகா ம்  10;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
இறக்குமதி மற் ம் சீ ங்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 
 
 

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

 

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

 

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

1 - 914/3 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 162153; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 08 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேசா ெவலஸ் 
மார்க ங் மிட்ெடட் 353, ெகாள் ப்பிட்  தி, ெகா ம்  03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : ேசா ெவலஸ் மார்க ங் மிட்ெடட் 353, 

ெகாள் ப்பிட்  தி, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, ேகாழிப் 
பண்டங்கள், இைறச்சிப் பகுதிகள், பா காத்த, உலர்ந்த, 
சைமத்த பழங்க ம் மரக்கறி வைகக ம்; ெஜ கள், 
பழச்சா கள் மற் ம் கிழங்கு வைககள்; ட்ைடகள், பால், 
பால் உற்பத்திப் ெபா ட்கள்; ெகா ப் கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
72905, 74678, 76220, 76222, 76294, 104956 மற் ம் 
145984 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
72905, 74678, 76220 ஆம் இலக்க வியாபரச் சின்னத் 

தின் ெபயர் மாற்றம் பதி  ெசய்யப்பட ேவண் 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. 
 

1 - 914/4 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 162232; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேசா ெவலஸ் 
சிேலான் மிட்ெடட் 69, "ேர க்கா ஹ ஸ்", சிறீ 
ஜினரதன தி, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேசா ெவலஸ் 
சிேலான் மிட்ெடட் 69, "ேர க்கா ஹ ஸ்", சிறீ 
ஜினரதன தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், 
ேகாழிப் பண்டங்கள், இைறச்சிப் பகுதிகள், பா காத்த, 
உலர்ந்த, சைமத்த பழங்க ம் மரக்கறி வைகக ம்; 
ெஜ கள், பழச்சா கள் மற் ம் கிழங்கு வைககள்; 

ட்ைடகள், பால், பால் உற்பத்திப் ெபா ட்கள்; உண க் 
கான எண்ெணய்க ம், ெகா ப் க 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 27 ஆந் திகதி. 
 

1 - 914/5 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(1) சின்னம் இல.: 167509; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 12 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வில்மர் 
இன்டர்ெநஷனல் மிட்ெடட் 56, நீல் தி, சிங்கப் ர் 
088830, சிங்கப் ர்; (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 : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 உண க்கான எண்ெணய்கள்; உண க்கான 
ெகா ப் கள்; மாஜாீன்; ெகா ப் ; மரக்கறி ெநய் 
(உண க்கான ெகா ப் கள்); வனஸ்பத்தி (உண க்கான 
ெகா ப் கள்); ைஹட்ரஜன் ஏற்றப்பட்ட மரக்கறி 
எண்ெணய்கள்; தயார் ெசய்யப்பட்ட கடைலகள்; பதப் 
ப த்தப்பட்ட ந்திாி; பதப்ப த்தப்பட்ட நிலக்கடைல; 
நிலக்கடைல ெவண்ெணய்; பா காத்த பழங்கள்; உலர் 
திராட்ைசகள்; ேபணியில் அைடக்கப்பட்ட பழங்கள்; 
மரக்கறிக் கலைவகள்; உ ைளக்கிழங்கு ண் கள்; மற் ம் 
சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசிய 
ெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி. 
 
1 - 914/6 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 169851; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 26 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): அபான்ஸ் பீஎல்சீ 
இல. 498, கா  தி, ெகா ம்  03, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
வர்னர்ஸ் 14 ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக 
ைமயம், எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், 
ேகாழிப் பண்டங்கள், இைறச்சிப் பகுதிகள், பா காத்த, 
உலர்ந்த, சைமத்த பழங்க ம் மரக்கறி வைகக ம்; 
ெஜ கள், பழச்சா கள் மற் ம் கிழங்கு வைககள்; 

ட்ைடகள், பால், பால் உற்பத்திப் ெபா ட்கள்;  

உண க்கான எண்ெணய்க ம், ெகா ப் க 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  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி. 
 

1 - 914/7 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 170225; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இன்டர்ெநஷனல் கிேரட் 
பிராண்ட்ஸ் எல்எல்சீ 100 ெபாெரஸ்ட் எவனி , ஈஸ்ட் 
ஹனவர், என்ேஜ 07936, ஐக்கிய அெமாிக்கா; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தி வாளர்கள் எப் ேஜ அன்ட் ஜீ டீ ேசரம், சட்டத்தரணிகள், 
216, டீ ேசரம் பிேளஸ், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 மீன், கட ண ப் 
ெபா ட்கள், இவற்றின் பகுதிகள், சூப்கள், ெஜ கள், 
ஸ்பிெரட்கள், கலனைடக்கப்பட்ட ெபா ட்கள், சைமத்த, 
உைறந்த அல்ல  நீாிழப்  ெசய்யப்பட்ட உண கள்; 
பா காத்த, உைறந்த, உலர்ந்த, சைமத்த காளான்கள், 
பழங்கள், மரக்கறி வைககள்; ெஜ கள், பழச்சா கள் 
மற் ம் கிழங்கு வைககள்; ட்ைடகள், பால், பால் 
உற்பத்திப் ெபா ட்கள்; உண க்கான எண்ெணய்க ம், 
ெகா ப் க ம், மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
170223 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “இன்டெநஷனல்” 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 20 ஆந் திகதி. 
 
1 - 914/8 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

C5 - B 81137 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(1) சின்னம் இல.: 170465; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 09 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): வில்மர் இன்டர் 
ெநஷனல் மிட்ெடட் 56, நீல் தி, சிங்கப் ர் 088830, 
சிங்கப் ர்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : தி வாளர்கள் வர்னர்ஸ் இன்டெனசனல் 
கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 உண க்கான எண்ெணய்க ம், ெகா ப்  
க ம், மாஜாீன், பட்டர், மரக்கறி ெநய் (உண க்கான 
ெகா ப் கள்), வனஸ்பத்தி (உண க்கான ெகா ப் கள்): 
நீாிழப்  ெசய்யப்பட்ட மரக்கறி எண்ெணய்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 
 
 

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

 

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

1 - 914/9 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 170691; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேசா ெவலஸ் 
சிேலான் மிட்ெடட் இல. 69, சிறீ ஜினரதன தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேசா ெவலஸ் சிேலான் மிட்ெடட் 
இல. 69, சிறீ ஜினரதன தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 29; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 ேசாயா மீட்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேசாயா, மீட்” எ ம் 
ெசாற்கள் மற் ம் ஏைனய விவரணச் ெசாற்கள், விடயங் 
களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா .  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 

72905, 74678, 76220 மற் ம் 76222, 76294, 145984, 
104956 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம்.  

 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

1 - 914/10 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 170692; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 24 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேசா ெவலஸ் 
சிேலான் மிட்ெடட் இல. 69, சிறீ ஜினரதன தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : ேசா ெவலஸ் சிேலான் மிட்ெடட் 
இல. 69, சிறீ ஜினரதன தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 29; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 ேசாயா மீட்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
72905, 74678, 76220 மற் ம் 76222, 76294, 145984, 
104956, 170691 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம்.  

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

ெமன்ெசவ் தா, பச்ைச, நீலம் ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப் 
ப ம்.  

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேசாயா, மீட்” எ ம் 

ெசாற்கள் மற் ம் ஏைனய விவரணச் ெசாற்கள், விடயங் 
களின் 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 14 ஆந் திகதி. 
 
1 - 914/11 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இல.: 171100; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சங்காய் மீடஸ்ெபான்ெவ 
ெபஷன் அன்ட் அசசாீஸ் கம்பனி மிட்ெடட், இல. 800, 
கங்கெயா கிழக்கு தி, ெடாங் திய மாவட்டம், சங்காய், 
சீனக் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : வர்னர்ஸ் இன்டெனசனல் கன்சல்டன்ஸ் 
(பிைரவட்) மிடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்குக் ேகா ரம், 
உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் ச க்கம், ெகா ம்  01;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல்; விளம்பர ல்கள் ெவளியீ ; ெபா ட் 
களின் ெசயல் ைற விளக்கம்; ஏைனேயாாின் ெபா ட்கள், 
ேசைவக க்கு உாிமம் ெப வதற்கான வணிக நிர்வாகம்; 
சில்லைற விற்பைன ேநாக்கங்க க்காக ஊடகத் 
ெதாடர்பாடல் (ெபா ட்கைள ன்ைவத்தல்); மற் ம் சில 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி. 
 
1 - 914/12 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171567; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): மில்க்ேவ கு ப் மிட்ெடட் 
ஆர்எம் 405 டங் மிங் கட் டம் 40-42 ெடஸ் ெவாக்ஸ் தி, 
மத்திய ெஹாங்ெகாங்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : த்திக ஜயசிங்க (இன்டெலக்சுவல் 

ெராப  அேசாசிேயட்ஸ்), 28, ெகாேலஜ் எவனி , 
கல்கிைச; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 விளம்பரப்ப த்தல்; வைகப்ப த்தப்பட்ட 
விளம்பர ேசைவகள்; சில்லைற விற்பைன ஒன்ைலன் 

பாட்மன்ட் ஸ்ேடார்ஸ்; சில்லைற விற்பைன ஒன்ைலன் 
ெகான் னியன்ஸ் ஸ்ேடார்ஸ்; ெபா  விற்பைன மற் ம் 
ெபா  கர்ேவார் ெபா ட்கைள உள்ளடக்கிய கணினி 
மயப்ப த்தப்பட்ட ஒன்ைலன் ஆடாிங் ேசைவ; மற் ம் சில 
ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

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

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

1 - 914/13 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 171578; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): விங்ெடக் ெமாைபல் 
ெகாமி னிேகஷன்ஸ் கம்பனி மிட்ெடட் விங்ெடக்,  
இல. 777, யெசாங் தி, நன்  மாவட்டம், ஜியக்சிங் சிட் , 
சிஜியாங் மாகாணம், சீனா, சீனக் கு யரசு;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

த்திக ஜயசிங்க (இன்டெலக்சுவல் ெராப  அேசாசி 
ேயட்ஸ்), 28, ெகாேலஜ் எவனி , கல்கிைச; (6) வகுப் : 35; 
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 விளம்பரப்ப த்தல்; 
ஓர் கணினி வைலயைமப்  ஒன்ைலன் விளம்பரப்ப த்தல்; 
சில்லைற விற்பைன ேநாக்கங்க க்காக ஊடகத் 
ெதாடர்பாடல்; ெதாழில் காைமத் வ, ஒ ங்கைமப்  
ஆேலாசைன; ெதாடர்பாடல் ஊடக விளம்பர ேநர வாடைக; 
ஏைனேயா க்கான விற்பைன ேமம்பாட்  ேசைவகள், 
மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் 
(அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 

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

 

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

1 - 914/14 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 172041; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 13 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தர்  எய்ட் ஸ்ட்ாீட், இன்க் 
3300 ேநாத் னிவசிட்  ைரவ், சுெட 500, ெகாரல் 
ஸ்பிாிங்ஸ், எப்எல் 33065, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

ஷ்பிகா எஸ். ப சிங்க சட்டத்தரணி, பிரசித்த 
ெநாத்தாாிசு, சத்தியப்பிரமாண ஆைணயாளர், இல. 15/2, 
சமன் மாவத்ைத, கலவில்வத்ைத, ேஹாமாகைம;  
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(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
ேஹாட்டல்கள் மற் ம் வி திகள் நி தல் மற் ம்/ 
அல்ல  ெசயற்பா கள் ெதாடர்பாக ெதாழில் காைமத் 

வம், ெதாழில் ட்ப உதவி என்பவற்ைற வழங்கல்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
172039 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “இன், வர்ல்ட்ைவட்” எ ம் 
ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

1 - 914/15 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 172562; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகன்டகி பிைரட் சிக்கன் 
இன்டெநஷனல் ேஹால் ங்ஸ், இன்க், 14841 என். டலஸ் 
பாக்ேவ, டலஸ், ெடக்ஸாஸ் 7254, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

யஸ் அன்ட் கிறீ , த. ெப. எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 
ேகாழி மற் ம் ேகாழி உண கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

1 - 914/16 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 172571; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகன்டகி பிைரட் சிக்கன் 
இன்டெநஷனல் ேஹால் ங்ஸ், இன்க், 14841 என். டலஸ் 
பாக்ேவ, டலஸ், ெடக்ஸாஸ் 7254, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; 

(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 
ேகாழி மற் ம் ேகாழி உண கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
172562 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 17 ஆந் திகதி. 
 

1 - 914/17 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 172572; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 29 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெகன்டகி பிைரட் சிக்கன் 
இன்டெநஷனல் ேஹால் ங்ஸ், இன்க், 14841 என். டலஸ் 
பாக்ேவ, டலஸ், ெடக்ஸாஸ் 7254, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 

யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ;  
(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 
ேகாழி மற் ம் ேகாழி உண கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேக, எப், சீ” எ ம் எ த் க் 
களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா .  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 

75339, 75342 மற் ம் 172571, 172562 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 17 ஆந் திகதி. 
 
1 - 914/18 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 



 223  I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2017.01.27 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(1) சின்னம் இல.: 172843; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேசா ெவலஸ் சிேலான் 

மிட்ெடட் இல. 69, “ேர க்கா ஹ ஸ்”, சிறீ ஜினரதன 
தி, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 

ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேசா ெவலஸ் சிேலான் 
மிட்ெடட் இல. 69, “ேர க்கா ஹ ஸ்”, சிறீ ஜினரதன 
தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  

ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், ேகாழிப் பண்டங்கள், 
இைறச்சிப் பகுதிகள், பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த 
பழங்க ம் மரக்கறி வைகக ம்; ெஜ கள், பழச்சா கள் 
மற் ம் கிழங்கு வைககள்; ட்ைடகள், பால், பால் 
உற்பத்திப் ெபா ட்கள்; உண க்கான எண்ெணய்க ம், 
ெகா ப் க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
72905, 74678, 76220 மற் ம் 76222, 76294, 170691, 
170692, 170693, 170694, 170695, 104956 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் தங்கம், ெவள்ைள, சிவப் , ப ப் , 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 17 ஆந் திகதி. 
 
1 - 914/19 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 174418; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேசா ெவலஸ் 
சிேலான் மிட்ெடட் இல. 69, “ேர க்கா ஹ ஸ்”, சிறீ 
ஜினரதன தி, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேசா ெவலஸ் 
சிேலான் மிட்ெடட் இல. 69, “ேர க்கா ஹ ஸ்”,  
சிறீ ஜினரதன தி, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 29;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், 
ேகாழிப் பண்டங்கள், இைறச்சிப் பகுதிகள், பா காத்த, 
உலர்ந்த, சைமத்த பழங்க ம் மரக்கறி வைகக ம்; 
ெஜ கள், பழச்சா கள் மற் ம் கிழங்கு வைககள்; 

ட்ைடகள், பால், பால் உற்பத்திப் ெபா ட்கள்; 

உண க்கான எண்ெணய்க ம், ெகா ப் க ம்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

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

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
72905, 74678, 76220 மற் ம் 76222, 170691, 170692, 
170693, 170694, 172843, 104956 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

1 - 914/20 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 175106; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேஜ பீ 
இன்டெநஷனல் கு ப் கம்பனி மிட்ெடட் பாம் குேராவ் 
ஹ ஸ், த. ெப. எண் 438, ேராட் ட ன் ேடாெடாலா, 
பிாித்தானிய வர்ஜினியா தீ கள், பிாித்தானிய வர்ஜினியா 
தீ கள்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : நீலகந்தன் அன்ட் நீலகந்தன் (சட்டத்தரணிகள் மற் ம் 
பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள்), எம் அன்ட் என் கட் டம்  
(5 ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03;  
(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 
இைறச்சி, மீன், ேகாழிப் பண்டங்கள், இைறச்சிப் பகுதிகள், 
பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த பழங்க ம் மரக்கறி 
வைகக ம்; ெஜ கள், பழச்சா கள் மற் ம் கிழங்கு 
வைககள்; ட்ைடகள், பால், பால் உற்பத்திப் ெபா ட்கள்; 
உண க்கான எண்ெணய்க ம், ெகா ப் க 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  ஏப்பிறல் மாதம் 30 ஆந் திகதி. 
 

1 - 914/21 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 



 224 I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2017.01.27 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(1) சின்னம் இல.: 175118; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 16 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேஜ பீ இன்ட 
ெநஷனல் கு ப் கம்பனி மிட்ெடட் பாம் குேராவ் ஹ ஸ், 
த. ெப. எண் 438, ேராட் ட ன் ேடாெடாலா, பிாித்தானிய 
வர்ஜினியா தீ கள்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : நீலகந்தன் அன்ட் நீலகந்தன் 
(சட்டத்தரணிகள் மற் ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிசுகள்),  
எம் அன்ட் என் கட் டம் (5 ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் 
பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், ேகாழிப் 
பண்டங்கள், இைறச்சிப் பகுதிகள், பா காத்த, உலர்ந்த, 
சைமத்த பழங்க ம் மரக்கறி வைகக ம்; ெஜ கள், 
பழச்சா கள் மற் ம் கிழங்கு வைககள்; ட்ைடகள்,  
பால், பால் உற்பத்திப் ெபா ட்கள்; உண க்கான 
எண்ெணய்க ம், ெகா ப் க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
  
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
175106, 175110, 175114 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 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  ைல மாதம் 06 ஆந் திகதி. 
 
1 - 914/22 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 176431; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): யமசா ெசா  சிகி 
ைகசா 10-1, அெராய்- சீஎச் 2 -ெகாெம, ெசாசி –  சி, சிபா-
ெகன், ஜப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 சூப் பகுதிகள்; சூப் ஸ்ெடாக்; சூப்கள்; 
உலர்ந்த ஒ  கடல் மீன் வைகயினாலான ஜப்பானிய 

ைறைம சூப் ஸ்ெடாக்; உலர்ந்த ஒ  கடல் தாவர வைக 
யினாலான ஜப்பானிய ைறைம சூப் ஸ்ெடாக்; உலர்ந்த 
ஒ  கடல் மீன், கடல் தாவர வைககளினாலான ஜப்பானிய 

ைறைம சூப் ஸ்ெடாக்; மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் 

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

 
 

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

 

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

1 - 914/23 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 179759; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கா ங்க குமார 
அல்விஸ் ரக்ெகா  இல. 101, லீட்ஸ், ெடான்கஸ்டர் 
கிழக்கு, விக்ேடாாியா 3109, அ ஸ்திேர யா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
தரங்க  சில்வா (சட்டத்தரணி), இல. 12, ஈெபன்சர் 
பிேளஸ், ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 41; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 41 ெபா ேபாக்கு, ெபா ேபாக்குத் 
தகவல், இைசத் ெதாகுப்  ேசைவகள், பதி  ஸ் ேயா 
ேசைவகள், வாெனா  ெபா ேபாக்கு, பதிவாளர்கள், 
ேநர  நிகழ்ச்சிகைள ன்ைவத்தல், வாெனா , ெதாைலக் 
காட்சி நிகழ்ச்சிகள் தயாாிப் , த்தகங்கள் ெவளியீ , 
ஒன்ைலன் இலத்திரனியல் த்தகங்கள் மற் ம் சஞ்சிைககள் 
ெவளியீ , ல்கள் ெவளியீ  ( ல்கள் விளம்பரப்ப த்தல் 
தவிர்ந்தைவ); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “என்டர்ெடய்ன்மன்ட்ஸ், 
மார்கடட், ைப” எ ம் ெசாற்கள் மற் ம் “இலங்ைகயின் 
வைரபட” அைடயாளம் என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் க ப் , சிவப் , க ம் நீலம், இளம் நீலம், 
மஞ்சள், ெமஜந்தா, தங்க நிறம் ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப் 
ப ம். 

 

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

 

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

1 - 914/24 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(1) சின்னம் இல.: 180102; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 03 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்:- 2012 ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 13 ஆந் திகதி 

எஸ்; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டீவானா ேகாபேரஷன் 3630 
பீச்ட்ாீ தி ெந, சுெட 1480, அட்லான்டா, ேஜார்ஜியா 
30326, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : வர்னர்ஸ் இன்டெனசனல் 
கன்சல்டன்ஸ் (பிைரவட்) மிடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்கு 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எகலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 ெதாழில் காைமத் வம்; ெதாழில் 
நிர்வாகம்; உாிைமயியல், அதாவ  உணவகங்கள், 
ெகேபக்கள், ேதநீர் விற்பைன நிைலயங்கள், சிற் ண்  
விற்பைன நிைலயங்கள் நி தல் மற் ம் அவற்றின் ெசயற் 
பா கள் ெதாடர்பாக ெதாழில் ட்ப உதவி வழங்கல்; ேகாப்பி, 
ேதயிைல, ெகாக்ேகா ேபான்றவற் க்கான சில்லைற 
விற்பைனச் ேசைவகள், மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் 
பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ெஹவன், ஒப், டீ” எ ம் 
ெசாற்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 10 ஆந் திகதி. 
 
1 - 914/25 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 181606; (1) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 04 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ேலாரஸ் வர்ல்ட் ஸ்ேபாட்ஸ் 
அவாட்ஸ் மிட்ெடட் 15, ஹில் தி, லண்டன் டப்ள்  1 
ேஜ 5கி டீ, ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : யஸ் அன்ட் கிறீ , 
த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 35 விைளயாட்  மற் ம் ெமய்வல் நர் 
ஆகிய ைறகளில் விைளயாட் த்திறன் மற் ம் சாதைன 
கைள ஊக்குவித்தல்; ஒ  வி  நிகழ்  ஊடாக 
ஏைனேயாாின் ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகைள ஊக்குவிப் 
பதற்காக அ சரைணயாளர்கைள ஏற்பா  ெசய்தல், 
மற் ம் சில ஏைனய ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள் 

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

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 

181351 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 08 ஆந் திகதி. 
 

1 - 914/26 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 181739; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 10 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பீஏஎஸ்எப் எஸ்ஈ கால் –  
ெபாஷ் –  ஸ்ட்ராஸ் 38 ட்விக்சபன அம் ெரய்ன் ேஜர்மனி, 
ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : எப் ேஜ அன்ட் ஜீ டீ ேசரம், 216, டீ ேசரம் 
பிேளஸ், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 35 விவசாயம், ேதாட்டக்கைல, 
வனவியல் என்பன ெதாடர்பாக தர த்தளங்களில் தர த் 
தகவல், தர  உள்ளீ  மற் ம் ெசயலாக்கம், ேசகாிப் , 
ெதாகுப்  மற் ம் ைறைமப்ப த்தல் என்பவற்ைற 
வழங்கல்; (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 08 ஆந் திகதி. 
 

1 - 914/27 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 181769; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 11 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): பீஏஎஸ்எப் எஸ்ஈ கால் –  
ெபாஷ் –  ஸ்ட்ராஸ் 38 ட்விக்சபன அம் ெரய்ன் ேஜர்மனி, 
ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் 
பின், அ : எப் ேஜ அன்ட் ஜீ டீ ேசரம், 216, டீ ேசரம் 
பிேளஸ், ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 35 விவசாயம், ேதாட்டக்கைல, வனவியல் 
என்பன ெதாடர்பாக தர த்தளங்களில் தர த் தகவல்,  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

தர  உள்ளீ  மற் ம் ெசயலாக்கம், ேசகாிப் , ெதாகுப்  
மற் ம் ைறைமப்ப த்தல் என்பவற்ைற வழங்கல்;  
(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 18 ஆந் திகதி. 
 

1 - 914/28 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 181959; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 18 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஆனந்த ராஜபக் ஷ 191/3, 
திம்பிாிகஸ்யாய தி, ெகா ம்  05, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
அந்தனீ ெமாின் ஷனில் பிரநாந்  இல. 141/1பீ, வஜிர தி, 
ெகா ம்  04; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் காைமத் 

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

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஏ, பீ, ஈ” எ ம் அகர 
வாிைச எ த் க்கள், “ஏசியா, பசுபிக், என்டன்சிப், 
அவாட்ஸ், சிறீ லங்கா” எ ம் ெசாற்கள் 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 , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 10 ஆந் திகதி. 
 

1 - 914/29 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 181969; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): கன்டர் இகுய்டீஸ் 
மிட்ெடட் 8 ஆம் மா , ெதற்குப் பிாி , மிேலனியம் 

ஹ ஸ், 46/58, நவம் மாவத்ைத, ெகா ம்  02, இலங்ைக; 

(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
கன்டர் இகுய்டீஸ் மிட்ெடட் 8 ஆம் மா , ெதற்குப் பிாி , 
மிேலனியம் ஹ ஸ், 46/58, நவம் மாவத்ைத, ெகா ம்  02; 
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் காைமத் வம்; ெதாழில் 
நிர்வாகம், அ வலகப் பணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
180702 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  ன் மாதம் 19 ஆந் திகதி. 
 
1 - 914/30 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 182301; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 01 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ைமக்கல் ெராகர் 
ஸ்ெபன்சர் 106, பிாின்ஸ் தி, ெகா ம்  11, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
ைமக்கல் ெராகர் ஸ்ெபன்சர் 106, பிாின்ஸ் தி, ெகா ம்  
11; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் காைமத் வம்; ெதாழில் 
நிர்வாகம், அ வலகப் பணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 09 ஆந் திகதி. 
 
1 - 914/31 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(1) சின்னம் இல.: 182349; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 05 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஹம்மத் அதீக் 
பாீத் இல. 68/1 ஏ, ைவத்திய மாவத்ைத, ஓப் ைவத்திய தி, 
ெதஹிவைள, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : எஸ்பீஏ குேளாபல் ஐபி 
ெசா ஷன்ஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட், 5,9 ஆம் ேலன், 
நாவைல தி, நாவைல; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 35 ெதாழில் வணிக ஆேலாசைன; 
ெதாழில் தகவல், ெதாழில் விசாரைணகள், ெதாழில் 

லனாய் கள், ெதாழில் காைமத் வ மற் ம் நி வன 
ஆேலாசைன; ெதாழில் அைமப்  ஆேலாசைன, ெதாழில் 
ஆய் ; ெதாழில் கணக்காய் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் க ப் , நீலம் 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  ைல மாதம் 07 ஆந் திகதி. 
 

1 - 914/32 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 182592; (1) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 19 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ராமநாயக்க 
மஹந்தி ல்ல கமேக சமில பிாியஷாந்த ெகார வ வத்த, 
அத் வ, பல வ, மாத்தைற, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ராமநாயக்க 
மஹந்தி ல்ல கமேக சமில பிாியஷாந்த ெகார வ வத்த, 
அத் வ, பல வ, மாத்தைற; (6) வகுப் : 35;  
(7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 ெதாழில் 

காைமத் வம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

1 - 914/33 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 182816; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ஜக்ேரா 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் 131, விஜய குமார ங்க 
மாவத்ைத, ெகா ம்  05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : டீ. எல் அன்ட் எப். 
டீ. ேசரம், சட்டத்தரணிகள், 47, அெலக்சான்ட்ரா பிேளஸ், 
ெகா ம்  07; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த பழங்க ம் 
மரக்கறி வைகக ம்; ெஜ கள், பழச்சா கள் மற் ம் 
கிழங்கு வைககள்; ட்ைடகள், பால், பால் உற்பத்திப் 
ெபா ட்கள்; உண க்கான எண்ெணய்க ம், ெகா ப்  
க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
137860, 137861, 137862 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங் 
க டன் இைணந் ெகாள் ம்.  

 

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  ஏப்பிறல் மாதம் 08 ஆந் திகதி. 
 

1 - 914/34 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 182901; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 28 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டார்  பட்லர் அன்ட் கம்பனி 

மிட்ெடட், இல. 96, சிறீ சங்கராஜ மாவத்ைத, ெகா ம்  10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், 
அ : யஸ் அன்ட் கிறீ , த.ெப.எண் 154, ெகா ம் ; 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 29 
இைறச்சி, மீன், ேகாழிப் பண்டங்கள், இைறச்சிப் பகுதிகள், 
பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த பழங்க ம் மரக்கறி 
வைகக ம்; ெஜ கள், பழச்சா கள் மற் ம் கிழங்கு 
வைககள்; ட்ைடகள், பால், பால் உற்பத்திப் ெபா ட்கள்; 
உண க்கான எண்ெணய்க ம், ெகா ப் க ம்; (8) சின்னத் 
தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் 143034 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  ன் மாதம் 18 ஆந் திகதி. 
 

1 - 914/35 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 183384; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): விஜயா நி ஸ் 
ேபபர்ஸ் மிட்ெடட் இல. 08, ஹு பிட் ய கு க்கு தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : விஜயா நி ஸ்ேபபர்ஸ் மிட்ெடட் 
இல. 08, ஹு பிட் ய கு க்கு தி, ெகா ம்  02;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல் மற் ம் ெதாழில்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ெடய் , மிர்ரர்” எ ம் 
ெசாற்கள், “டப்ள் , எல், ேக”எ ம் எ த் க்கள் என்ப 
வற்றின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 13 ஆந் திகதி. 
 

1 - 914/36 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

(1) சின்னம் இல.: 183387; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): விஜயா நி ஸ் 
ேபபர்ஸ் மிட்ெடட் இல. 08, ஹு பிட் ய கு க்கு தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : விஜயா நி ஸ்ேபபர்ஸ் மிட்ெடட், 
இல. 08, ஹு பிட் ய கு க்கு தி, ெகா ம்  02;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல் மற் ம் ெதாழில்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “டப்ள் , எல், ேக”எ ம் 
எ த் க்கள் மற் ம் “ஒன்ைலன்”எ ம் ெசால் என்பவற்றின் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 

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

 

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

1 - 914/37 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 183392; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): விஜயா நி ஸ் 
ேபபர்ஸ் மிட்ெடட் இல. 08, ஹு பிட் ய கு க்கு தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : விஜயா நி ஸ்ேபபர்ஸ் மிட்ெடட் 
இல. 08, ஹு பிட் ய கு க்கு தி, ெகா ம்  02;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல் மற் ம் ெதாழில்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “டப்ள் , எல், ேக” எ ம் 

எ த் க்கள் மற் ம் “ைலப், ஒன்ைலன்”எ ம் ெசாற்கள் 
என்பவற்றின் தனியான சின்னத்திற்குப் றம்பான பிரத்தி 
ேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 

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

 

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

1 - 914/38 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 



 229  I ෙක ටස : (III) ෙඡදය -  ලංකා ජාතා ක සමාජවා  ජනරජෙ  ගැස  ප ය - 2017.01.27 
பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(1) சின்னம் இல.: 183393; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): விஜயா நி ஸ் 
ேபபர்ஸ் மிட்ெடட் இல. 8, ஹு பிட் ய கு க்கு தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : விஜயா நி ஸ்ேபபர்ஸ் மிட்ெடட் 
இல. 08, ஹு பிட் ய கு க்கு தி, ெகா ம்  02;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல் மற் ம் ெதாழில்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஒன்ைலன்”எ ம் ெசால் 
மற் ம் “டப்ள் , எல், ேக”எ ம் எ த் க்கள் என்பவற்றின் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 

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

 

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

1 - 914/39 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இல.: 183395; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): விஜயா நி ஸ் 
ேபபர்ஸ் மிட்ெடட் இல. 8, ஹு பிட் ய கு க்கு தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : விஜயா நி ஸ்ேபபர்ஸ் மிட்ெடட் 
இல. 8, ஹு பிட் ய கு க்கு தி, ெகா ம்  02;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல் மற் ம் ெதாழில்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “லங்கா, மன்” எ ம் 
ெசாற்கள் மற் ம் “டப்ள் , எல், ேக”எ ம் எ த் க்கள் 
என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 

 

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

 

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

1 - 914/40 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

(1) சின்னம் இல.: 183398; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): விஜயா நி ஸ் 
ேபபர்ஸ் மிட்ெடட், இல. 8, ஹு பிட் ய கு க்கு தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : விஜயா நி ஸ்ேபபர்ஸ் மிட்ெடட், 
இல. 08, ஹு பிட் ய கு க்கு தி, ெகா ம்  02;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல் மற் ம் ெதாழில்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ஒன்ைலன், கிாீடா க வ 
(சிங்களத்தில்)”எ ம் ெசாற்கள் மற் ம் “டப்ள் , எல், ேக”
எ ம் எ த் க்கள் என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா .  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 

183393 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  ன் மாதம் 26 ஆந் திகதி. 
 

1 - 914/41 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இல.: 185790; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): எம். பீ. எஸ். ெடாெபேகா 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் அரேபகேட, கு ேரகம, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
எம். பீ. எஸ். ெடாெபேகா (பிைறெவட்) மிட்ெடட் அரேப 
கேட, கு ேரகம; (6) வகுப் : 34; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 34 பீ  ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் நீலம், ெசம்மஞ்சள், மஞ்சள், பச்ைச ஆகிய 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம்.  
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , அதன் மீ  காணப்ப ம் 
அைனத்  விவரணச் ெசாற்களின ம் பிரத்திேயகப் பாவ 
ைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
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. 
 

1 - 914/42 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 194692; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 22 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): இன்டஸ்ட்ாியல் 
அஸ்பால்ட்ஸ் (சிேலான்) பீஎல்சீ 28/1, திய ேக தி, 
ேப யெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க் 
ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : ேஜ. ஆர். ெகாேரரா, 
பணிப்பாளர் ேகாபேரட் லீகல் அன்ட் ெசகட்ாியல் 
ேசர்விசஸ் (பிைறெவட்) மிட்ெடட் 1, ஸ்ெகல்டன் 
பிேளஸ், ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: 35 வணிக காைமத் வம்; ெதாழில் 
ஊக்குவிப்  ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான  “ேராட்” எ ம் ெசால் 

மற் ம் ஏைனய விவரணச் ெசாற்கள், விடயங்கள் என்ப 
வற்றின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா .  

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 

194529, 194681 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம்.  

 
இச்சின்னம் மஞ்சள், க ப்  ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப் 

ப ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 27 ஆந் திகதி. 
 
1 - 914/43 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

(1) சின்னம் இல.: 195741; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 02 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): விஜயா நி ஸ்ேபபர்ஸ் 

மிட்ெடட் இல. 08, ஹு பிட் ய கு க்கு தி, ெகா ம்  
02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாச 
மி ப்பின், அ : விஜயா நி ஸ்ேபபர்ஸ் மிட்ெடட்  
இல. 08, ஹு பிட் ய கு க்கு தி, ெகா ம்  02;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல் மற் ம் ெதாழில்; (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 29 ஆந் திகதி. 
 

1 - 914/44 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 196436; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): யாகிெயா ேநாத் 
அெமாிக்கா, இன்க் 801, ெமய்ன் எவனி  ேநாவக் 
கெனக் கட் 06851, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி ச்ெசல்வம் 
அேசாசிேயட்ஸ், இல. 116/10, ேராஸ்ெமட் பிேளஸ், 
ெகா ம்  07; (6) வகுப் : 33; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 33 ெவறிக் கு பானங்கள் (பியர்கள் தவிர);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
19545, 105573, 111934, 112005 மற் ம் 151538, 185569, 
146054, 154261, 151044, 151536 ஆம் இலக்க வியாபாரச் 
சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம். 
 

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

 

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

1 - 914/45 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

(1) சின்னம் இல.: 196437; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 23 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): யாகிெயா ேநாத் 
அெமாிக்கா, இன்க் 801, ெமய்ன் எவனி  ேநாவக் 
கெனக் கட் 06851, ஐக்கிய அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் 
அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : தி ச்ெசல்வம் 
அேசாசிேயட்ஸ், இல. 116/10, ேராஸ்ெமட் பிேளஸ், 
ெகா ம்  07; (6) வகுப் : 33; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 33 ெவறிக் கு பானங்கள் (பியர்கள் தவிர);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
19545, 105573, 111934, 112005 மற் ம் 151538, 196436, 
185569, 154261, 146054, 151044, 151536 ஆம் இலக்க 
வியாபாரச் சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 

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

 

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

1 - 914/46 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இல.: 196469; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 28 ஆந் திகதி;(3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): ெரய்ன்ெகா 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 05, ேபாஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் 
பிேளஸ், (ஓப் ெடம்ப்ளர் தி), கல்கிைச, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப் பின், அ : 
ெரய்ன்ெகா (பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 05, 
ேபாஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ் பிேளஸ், (ஓப் ெடம்ப்ளர் தி), 
கல்கிைச; (6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 35 விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் காைமத் 

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

இச்சின்னம் இளஞ்சிவப்  நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 
  

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

 

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

1 - 914/47 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

(1) சின்னம் இல.: 196634; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 27 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): சன் இன்டஸ்ட்ாீஸ் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் 104/11, கிராண்ட்பாஸ் தி, 
ெகா ம்  14, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : சன் இன்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறெவட்) 

மிட்ெடட், 104/11, கிராண்ட்பாஸ் தி, ெகா ம்  14;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
விளம்பரப்ப த்தல், ெதாழில் காைமத் வம்; ெதாழில் 
நிர்வாகம், அ வலகப் பணிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2015 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 30 ஆந் திகதி. 
 
1 - 914/48 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இல.: 196722; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): டீஎஸ்ஐ சம்ஸன் கு ப் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட் இல. 110, குமார ரத்னம் தி, 
ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் 
விலாசமி ப்பின், அ : டீஎஸ்ஐ சம்ஸன் கு ப் 
(பிைறெவட்) மிட்ெடட், இல. 110, குமார ரத்னம் தி, 
ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 29; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: 29 இைறச்சி, மீன், ேகாழிப் பண்டங்கள், 
இைறச்சிப் பகுதிகள், பா காத்த, உலர்ந்த, சைமத்த 
பழங்க ம் மரக்கறி வைகக ம்; ெஜ கள், பழச்சா கள் 
மற் ம் கிழங்கு வைககள்; ட்ைடகள், பால்,  
பால் உற்பத்திப் ெபா ட்கள்; உண க்கான எண்ெணய்க ம், 
ெகா ப் க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2017.01.27 

இலங்ைக அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களத்தில் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற  

இச்சின்னம் சிவப்  நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

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

1 - 914/49 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இல.: 196760; (2) ெபற்ற திகதி: 2015 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆந் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ;  (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் ெசாந்தக்காரர்): தி ேபாேலா/ 
ேலாரன் கம்பனி எல். பீ. 650 ெம சன் எவனி , 
நி ேயார்க், நி ேயார்க் 10022, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  
(5) இலங்ைகயில் அவ க்ேக ம் விலாசமி ப்பின், அ : 
எஸ்பீஏ குேளாபல் ஐபி ெசா ஷன்ஸ் (பிைறெவட்) 

மிட்ெடட், 5,9 ஆம் ேலன், நாவைல தி, நாவைல;  
(6) வகுப் : 35; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 35 
ஆண்கள், ெபண்கள், பிள்ைளக க்கான ஆைடகள், 
காலணிகள், தைலயணிகள், ஏைனய ெபா ட்கள் மற் ம் 

ட் ப் ெபா ட்கள் என்பவற் க்கான சில்லைற விற்பைன 
நிைலய ேசைவகள் மற் ம் ஒன்ைலன் விற்பைனச் 
ேசைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

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

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
152720, 190419 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

1 - 914/50 - 27.01.2017 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 2004. 
 


