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வாராந்த வர்த்தமானிகளிற் பிரசுாிப்பதற்கான அறிவித்தல்கள் ஏற் க்ெகாள்ளல் சம்பந்தமான 
க்கிய அறிவித்தல்கள் 

 
இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வாராந்த வர்த்தமானப் பத்திாிைககளின் இ தியில், ஒவ்ெவா  மாதத்தின் தல் வாரத்தில், வாராந்த 
வர்த்தமானப் பத்திாிைககளில் பிரசுாிக்கப்ப வதற்கான அறிவித்தல்கள் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம் இ தித் திகதி ம் ேநர ம் சம்பந்தமான 
அறிவித்தல்க க்கு கவனம் ேகாரப்ப கின்ற .   
 

 வாராந்த வர்த்தமானிகளிற் பிரசுாிக்கப்ப வதற்கான அறிவித்தல்கள் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம் இ தித் தினம் அைவ வர்த்தமானியில் 
பிரசுரமாகும் திகதிக்கு இரண்  வாரங்க க்கு ந்திய ெவள்ளிக்கிழைம, நண்பகல் 12.00 மணியாகும். இ தித் திகதி ம்  ேநர ம் குறிப்பி ம் 
அறிவித்தல்களான, பதவி-ெவற்றிடங்கள் மற் ம் பாீட்ைசக க்கு விண்ணப்பம் ேகா ம் அறிவித்தல்கள், ேகள்விப் பத்திர  அறிவித்தல்கள் 
அத் டன் ஏல விற்பைனத் திகதி ம் ேநர ம் குறிப்பி ம் அறிவித்தல்கள் என்பன அவ்வவ் அறிவித்தல்களில் உள்ள விடயங்களில் அக்கைற 
ெச த் ேவார் ஆக்க ர்வமாக பய ம் வைகயில் அைவ பிரசுாிக்கப்ப வதற்காக அரசாங்க அச்சகத் க்கு அ ப்பிைவக்கப்ப ம் 
திகதியி ந் ம் அத் டன் அைவ பிரசுரமாகும் திகதியி ந் ம் ேபாதிய கால அவகாசம் ெகாண்டதாக தயாாிக்கப்பட்  அ ப்பிைவக்கப்பட 
ேவண் ம் என சகல அரசாங்க திைணக்களங்கள், கூட் த்தாபனங்கள், சைபகள் ஆகியன அறி த்தப்ப கின்றன. அறிவித்தல்கள் ெதாடர்பிலான 
பிைழதி த்தங்கள் சம்பந்தமாக ெசய்யப்ப ம் ைறப்பா கள் மற் ம் விசாரைணகள் என்பன வர்த்தமானியில் குறிப்பிட்ட அறிவித்தல்கள் 
பிரசுரமாகிய திகதியி ந்  ன்  மாதங்கள் கழிந்த பின்னர் ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா என்பதைன கவனத்திற்ெகாள்ள ம். 
 

 வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுரமாகும் சகல அறிவித்தல்க ம், அைவ பிரசுரமாகும் திகதிக்கு இரண்  வாரங்க க்கு ன்னர், 
அதாவ  2016, மாச்சு மாதம் 18 ஆந் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம  பிரசுாிக்கப்படேவண் ய அறிவித்தல்கள் 2016, மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி நண்பகல் 
12.00 மணிக்கு அல்ல  அதற்கு ன்னர் கிைடக்கக்கூ யவா  தபால் லம் அல்ல  ேநாில் ேசர்க்கப்பட ேவண்சைபாி. 
 

 2006 ஆம் ஆண் ன் 19 ஆம் இலக்க, இலத்திரனியல் ெகா க்கல் வாங்கல் சட்டம்த்தின் 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” 

 டபிள் . ஏ. ஏ. ஜீ. ெபான்ேசக்கா 
 அரசாங்க அ த்தகர் (பதில்). 

அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களம், 
ெகா ம்  8, 
2016 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 

இவ்வர்த்தமானிைய www.documents.gov.lk எ ம் இைணயத்தளத்தி ந்  பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
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(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத் டன் பிரசுாிக்கப்பட்ட ) 
 

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

අංක 1956 - 2016 ෙපබරවාරි මස 26 වැනි සිකුරාදා  - 2016.02.26  
1956 ஆம் இலக்கம் - 2016 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 26 ஆந் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம  

  ශී   ලංකා   පජාතාන්තික   සමාජවාදී   ජනරජෙය්   ගැසට්  පතය  

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

 பக்கம் பக்கம் 
 
வியாபார உாிைம அைடயாள விளம்பரங்கள் 306 ஆக்க உாிைமகள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் - 
வியாபார உாிைம அைடயாள அறிவித்தல்கள் - ெதாழிலக வ வ அைமப் கள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் 334 
  நானாவித அறிவித்தல்கள்  - 
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வியாபார உாிைம அைடயாள அ வலகம் 
 

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

 
பாிேசாதைனக்குாிய ேநரம் 

 

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

வியாபார  உாிைம  அைடயாள  விளம்பரங்கள் 
நிறங்கைள வைரய க்கும் வியாபார உாிைம 

அைடயாளங்கள் 
 

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

 
கூட் ச் ேசர்க்ைக 

 
1979 ஆம் ஆண் ன் 52 ஆம் இலக்கப் லைமச் ெசாத் ச் 

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

எதிர்ப்  
 

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

(1) சின்னம் இலக்கம்: 107364; (2) ெபற்ற திகதி: 2002 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 02 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அஸ்ட்ெரான் 
மிட்ெடட் 688, கா  தி, இரத்மலாைன, இலங்ைக; 

(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீ , த. ெப. இல. 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 05; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ம ந் ப்ெபா ட்கள் மற் ம் விட்டமின்கள்; 
(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  ைல மாதம் 29  ஆந் திகதி 
 

2 - 764/1 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 107849; (2) ெபற்ற திகதி: 2002 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 14 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எப்எம்சி ேகார்பேரஷன் 1735, 
மார்கட் தி, பிலெடல்பியா, பிஏ 19103, ஐ.அ.; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீ , த. ெப. இல. 154, 

ெகா ம் ; (6) வகுப் : 05; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: க்கள் மற் ம் கைளகள் என்பவற்றிைன 
அழிப்பதற்கான தயாாிப் க்கள், பீைடெகால் கள், கைள 
ெகால் கள், பங்கசுெகால் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

HAMMER 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2002 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 

2 - 764/2 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 136182; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 23 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெவங் ெசங் ெஹங் 
ெம கல் ெபக்ட்ாி எஸ் என் பீஎச்  இல. 221, ெலபஹ் 
பன்டாய், 10300 ஜிேயாஜட்ெவான் ெபனாங், மேலசியா; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
தி வாளர்கள் வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் ெகான்சல்டன்ஸ் 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்குக் 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 05; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ம ந் ட்டப்பட்ட எண்ெணய்கள், ஆ ர்ேவத 
ம ந் கள், வில்ைலகள் மற் ம் மாத்திைரகள் ேபான்ற 
ம ந் த் தயாாிப் க்கள், தைசகள் மற் ம் ட் க் 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

களி ள்ள வ கள் மற் ம் ேநா கைளக் குைறக்கும் ம ந்  
எண்ெணய்கள், ம த் வ ேநாக்கங்களிற்கான ச்சுக்கள் 
மற் ம் பார்ம்ஹள், சீனைவத்திய ம ந் கள், ஆ ர்ேவத 
ம ந் கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , அதைன விவாிக்கும் 
‘பிேரண்ட்’ 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  ஓகத்  மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 

2 - 764/3 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 141145; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 13 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ்டீபல் 
லேபார்ரடாீஸ் ஐஎன்சி ேகார்பேரஷன் ேசவிஸ் கம்பனி, 
2711 ெசன்டர்விேல தி, சுயிட் 400, வில்மிங்டன், 
ெடலெவயா 19808, ஐ. அ; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ஷ்பிகா ஷிேராமி ப சிங்ஹ, 
13 ஆவ  மா , கிழக்குக் ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், 
எக்சலன் ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 05;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ம த் வ  
தயாாிப் க்கள், ச ம ேநாய்கள், நிைலகள் மற் ம் 
ேகாளா கள் ெதாடர்பான சிகிச்ைசக க்குாிய ம ந் த் 
தயாாிப் க்கள், ச ம ேநாய்கள், நிைலகள் மற் ம் 
ேகாளா கள் ெதாடர்பான சிகிச்ைசக க்குாிய ம ந் 

ட்டப்பட்ட தயாாிப் க்கள், ம ந் ட்டப்பட்ட பாகுகள், 
ம ந் ட்டப்பட்ட ப்பர  ெசய் ம் தயாாிப் க்கள், 
ச மத்ைத ெவண்ைமயாக்குவதற்கான ம ந் த் தயாாிப் 

க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 17ஆந் திகதி 
 

2 - 764/4 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 150326; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 22 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கிளக்ேஸா கு ப் 
மிட்ெடட், கிளக்ேஸா ெவல்கம் ஹ ஸ், ேபர்க்  

அவனி , கிறின்ேபார்ட் மிட்ெலக்ஸ் பீ6 ஓன், ஐக்கிய 
இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ஷ்பிகா ஷிேராமி ப சிங்ஹ (சட்டத்தரணி/

கவர்), 13 ஆவ  மா , கிழக்குக் ேகா ரம், உலக வர்த்தக 
ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 05; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைவரசிற்கு எதிரான 
ெபா ட்களினால் ச்சிடப்பட்ட ெபயர் குறிப்பிடப்பட்ட 
ம ந் த் தயாாிப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 

 
 

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

 

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

2 - 764/5 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

   
(1) சின்னம் இலக்கம்: 151446; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 20 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமக்சன்ஸ் ெபய்ன்ட் லங்கா 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், இல. 38, 3 ஆவ  கு க்குத்ெத , 
ெகா ம்  11, இலங்ைக; ( 5 )  இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: வ ணி காாியக்கரவன,  
இல. 251/42சி, கி ல தி, ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 02; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: நிறப் ச்சுக்கள், நிறச் 
சாயத் ள்கள், நிறப் ச்சுக்கள் மற் ம் அதேனா ைணந்த 
ெபா ட்கள், மி க்கிகள், நிறச் சாயங்கள், பலைககள் 
ப தைடதல் மற் ம் ப்பி த்தல் என்பவற்ைறத் த க்கும் 
ெபா ட்கள், நிறச்சாயங்கள், இயற்ைகயான பச்ைச 
மரப்பிசின்கள், ச்சுப் சுபவர்க க்கான மற் ம் அலங் 
காரம் ெசய்பவர்க க்கான உேலாக கள்க ம் மற் ம் 

ள்க ம்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

 
 
இச்சின்னத்தின் பதிவான , அதி ள்ள எ த் க்கள் 

‘எச்பீசீ’ மற் ம் ‘ைஹ ேபர்ெபாமன்ஸ் ேகார் ங்ஸ்’ எ ம் 
ெசால் என்பவற்றிைன ெவவ்ேவறாக ம் சின்னத்திற்குப் 

றம்பாக ம் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  
எதைன மளிக்கா . 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
114303, 75391, 75389 மற் ம் 143256 ஆம் இலக்க 
சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

2 - 764/6 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 154173; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 25 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிங்கர் (சிறி லங்கா) பிஎல்சி  
த. ெப. இல. 142, இல. 320, கலாநிதி ெகால்வின் ஆர். . 
சில்வா மாவத்ைத, ெகா ம்  -02, இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: தி வாளர்கள் 

ேகசு மற் ம் நீலகண்டன் (சட்டத்தரணி மற் ம் பிரசித்த 
ெநாத்தாாிஸ்), எம் & என் கட் டம், (5 ஆவ  மா ), இல. 2, 
டீல் பிரேதசம், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 11;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஒளி ட்டல், ெவப்ப 
ேமற்றல், நீராவிப் பிறப்பாக்கம், சைமத்தல், குளி ட்டல், 
உலர்த்தல், காற் ட்டல், நீர் விநிேயாகம் மற் ம் சுகநலன் 
ேபண் ேநாக்கங்கள் என்பவற்றிற்கான உபகரணங்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

2 - 764/7 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 154309; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 08 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எயாேமர்ட் 
இலக்ட்ாிகல் (ெசன்ெஸன்) கம்பனி, மிட்ெடட், 
ஹுவாங்ெபங் ங் இன்டஸ்ட்ாியல் ேஸான், ஓஸு 
விேலஜ், சியான் நகரம், பாஒன் மாவட்டம், ெஷன்ெஸன், 
மக்கள் சீனக் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் 
ெகான்சல்டன்ஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 14 ஆவ  மா , 

ேமற்குக் ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் 
ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: பாண் ேராஸ்டர்கள், ேகாப்பி 
தயாாிக்கும் உபகரணங்கள், மின், சைமக்கும் உபகரணங்கள் 
மற் ம் ெபா த்திகள், மின் அமிழ்ப்  ெவப்பமாக்கிகள், 
குளி ட் ம் உபகரணங்கள் மற் ம் ெபா த்திகள், காற்  
வ கட் ம் ெபா த்திகள், காற்  மீள்ெவப்பமாக்கிகள், 
காற்  உள்ெள க்கும் ெபா த்திகள், ேர ேயட்டர்கள், 
மின், சலைவ ெசய் ம் உலர்த்திகள், மின், கி மிகள், 

ச்சிகள் என்பவற்றினால் தாக்க றாத அ மாாிகள், 
மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவக ம் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

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

 

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

2 - 764/8 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 154359; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 10 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ்ெபக்ேடர்ம் 
பிேரண்ட்ஸ் (ஐரா) மிட்ெடட் ாிெஜன்ட் மில் பிர் தி, 
ெபய்ல்ஸ்ேவர்த், ெமன்ெசஸ்டர், ஐக்கிய இராச்சியம், எம்35 
ஓஎச்எஸ், ஐக்கிய இராச்சியம்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: தி வாளர்கள் ேகசு மற் ம் 
நீலகண்டன் (சட்டத்தரணி மற் ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிஸ்), 
எம் & என் கட் டம், (5 ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் 
பிரேதசம், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ஒளி ட்டல், ெவப்பேமற்றல், நீராவிப் 
பிறப்பாக்கம், சைமத்தல், குளி ட்டல், உலர்த்தல், 
காற் ட்டல், நீர் விநிேயாகம் மற் ம் சுகநலன்ேபண் 
ேநாக்கங்கள், ெவப்பக்கதிர் பரவி ைனப்பான ெவண்ணிற 
ஒளிைய உண் பண்ணல் என்பவற்றிற்கான உபகரணங்கள், 
மின் ேகத்தல்கள், ேகாப்பிச் சா கள் மற் ம் ேதநீர் சா கள், 
சூடான பானங்கள் தயாாிப்பதற்கான மின் உபகரணங்கள், 
மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவக ம் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

2 - 764/9 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 



309                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 154481; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 15 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ரஹீம் ெம  
ெபக்சாிங் கம்பனி 500 ேநார்த் பார்க் ெடௗன் ெசன்டர், 1100 
அெபமதி தி, என்.ஈ.சுயிட் 1400, அட்லன்டா, ஜீஏ 30328, 
ஐ. அ.; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
தி வாளர்கள் ேகசு மற் ம் நீலகண்டன் (சட்டத்தரணி 
மற் ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிஸ்), எம் & என் கட் டம், (5 
ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் பிரேதசம், ெகா ம்  03; (4) 
வகுப் : 11; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சு  நீர் 
ெவப்பமாக்கிகள், ெவப்பேமற் ம் உபகரணங்கள் மற் ம் 
குளிர் பதனாக்கி உபகரணங்கள், நீச்சல் தடாகம் மற் ம் 
ஸ்பா ெவப்பமாக்கிகள், வா -எாித னால் சு  நீர் வழங்கும் 
ெவப்பேமற்றிகள் மற் ம் ெவப்ப பம்பிகள், சூாியக்கல 
ெவளிகள் மற் ம் நீர் ெவப்பேமற்றிகள், நீர் சுத்திகாிப்  
அலகுகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 

 
 
 
 
 

 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 27 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/10 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 155383; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 16 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெரன்பக்சி லேபார் 
ரடாீஸ் மிட்ெடட் ப்ெலாட் இல. 90, ெசக்டர்-32, 
ேகர்கெயான்- 122001, ஹர்யானா, இந்தியா; (5) இலங்ைக 
யில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: தி வாளர்கள் 

ேகசு மற் ம் நீலகண்டன் (சட்டத்தரணி மற் ம் பிரசித்த 
ெநாத்தாாிஸ்), எம் & என் கட் டம், (5 ஆவ  மா ),  
இல. 2, டீல் பிரேதசம், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 05; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: மனிதர்கள் மற் ம் 
மி கங்கள் என்பவற்றின் பாவைனக்கான ம ந்  மற் ம் 
ம ந் சார் தயாாிப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , அதி ள்ள ‘எச்,சீ,ாீ’ எ ம் 
எ த் க்களின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
153884 ஆம் இலக்க சின்னத் டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 

2 - 764/11 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 157421; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 13 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பீனிக்ஸ் ெவன்சர்ஸ் 

மிட்ெடட் 409, 3 ஆவ  மா ,கா  தி, ெகா ம் -03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: பீனிக்ஸ் ெவன்சர்ஸ் மிட்ெடட் 409, 3 ஆவ  
மா , கா  தி, ெகா ம் -03; (6) வகுப் : 02;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: நிறப் ச்சுக்கள், 
மி க்கிகள், நிறச்சாயத் ள்கள், பலைககள் ப தைடதல் 
மற் ம் ப்பி த்தல் என்பவற்ைறத் த க்கும் ெபா ட்கள், 
நிறச்சாயங்கள், வர்ணப் ச்சுக்கள், இயற்ைகயான பச்ைச 
மரப்பிசின்கள், ச்சுப் சுபவர்கள், அலங்காிப்பாளர்கள், 
அச்சுப்பதிப்பாளர்கள் மற் ம் ஓவியர்கள் ஆகிேயார்க க் 
கான வண்ண உேலாகத் கள்க ம் ள்க ம்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 

131766 ஆம் இலக்க சின்னத் டன் இைணந் ெகாள் ம்.  
 

இச்சின்னம் சிவப்  நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

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

2 - 764/12 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 158521; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 12 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஹனிபா ஹமட் 
சாதிகீன், 7ஏ, கித்தம்பாஹுவ தி, ெவல்லம்பிட் ய, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ஹனிபா ஹமட் சாதிகீன், 7ஏ, கித்தம்பாஹுவ 

தி, ெவல்லம்பிட் ய; (6) வகுப் : 02; (7) ெபா ட்கள் 



310                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

அல்ல  ேசைவகள்: அலங்காிப்  மற் ம் ஓவியர்க க்கான 
நிறப் ச்சுக்கள், அச்சுப்பதிப்  நிறப் ச்சுக்கள், மி க்கிகள், 
வர்ணப் ச்சுக்கள், ஓவியர்க க்கான நிறச்சாயங்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , அதைன விவாிக்கும் 
‘ெபய்ன்ட்ஸ்’ 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 15 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/13 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 159449; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 30 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஏன்ஜல் யீஸ்ட் 
கம்பனி மிட்ெடட் 168, ெசங்டங் அவனி , யிசாங் 
ஹுெபய், மக்கள் சீனக் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் 
ெகான்சல்டன்ஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 14 ஆவ  மா , 
ேமற்குக் ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் 
ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 31; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: விலங்குக க்கான உண கள், 
ம த் வ ேநாக்கங்க க்கல்லாத விலங்குண டன் கலக்கும் 
ெபா ட்கள், கால்நைட உண கள், விலங்குக க்கான 
ஈஸ்ட்கள், விலங்குக க்கான விற்பைன உண கள், 
விலங்குண கள், விலங்குகளின் கர்விற்கான ரதங்கள், 
விலங்குகளின் கர்விற்கான மீன் உண கள், தயாாிப்பதற் 
கான மற் ம் காய்ச்சித் தயாாிப்பதற்கான தானியங் 
களினாலான பானங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 22 ஆந் திகதி 
 

2 - 764/14 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 161167; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 25 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): டீ.ஆர்.ேபனிச்சர் 
பிைறேவட் மிட்ெடட், 26 ஆவ  ைமல் ேபாஸ்ட், கண்  

தி, நிட்டம் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: டீ.ஆர்.ேபனிச்சர் பிைறேவட் 

மிட்ெடட், 26 ஆவ  ைமல் ேபாஸ்ட், கண்  தி, 
நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 01; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ைகத்ெதாழில் ைற, விஞ்ஞான மற் ம் ைகப் 
படக்கைல மற் ம் பயிர்ச்ெசய்ைக, ேதாட்டப்பயிர்ச் 
ெசய்ைக மற் ம் வனச்ெசய்ைக உட்பட ேமற்ப  

ைறக க்காகப் பயன்ப த்தப்ப ம் இரசாயனப் 
பதார்த்தங்கள், ப்ெபா ளல்லாத ெசயற்ைக நார்கள், 

ப்ெபா ளல்லாத பிளாஸ் க்ஹள், கூட்ெட , 
தீயைணப் க் கலைவகள், உேலாகங்கைள ஒட் வதற்கான 
மற் ம் ெவப்பேமற் வதற்கான தயாாிப் க்கள், நிற ட் ம் 
ெபா ட்கைளப் பா காப்பதற்குப் பயன்ப த்தப்ப ம் 
இரசாயனப்பதார்த்தங்கள், ைகத்ெதாழில் ைறயில் பயன் 
ப த்தப்ப ம் பைசகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/15 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 161968; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமட்ாிக்ஸ் ேபர் ைலஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் மிட்ெடட் ெலஸ் ெகஸ்ேகட்ஸ், எ த் 
காெவல் தி, ேபார்ட் யிஸ், ெமாாிசியஸ்; (5) இலங்ைக 
யில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: தி வாளர்கள் 

ேகசு மற் ம் நீலகண்டன் (சட்டத்தரணி மற் ம் பிரசித்த 
ெநாத்தாாிஸ்), எம் & என் கட் டம், (5 ஆவ  மா ),  
இல. 2, டீல் பிரேதசம், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 01; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைகத்ெதாழில் ைற, 
விஞ்ஞான மற் ம் ைகப்படக்கைல மற் ம் பயிர்ச் 
ெசய்ைக, ேதாட்டப்பயிர்ச் ெசய்ைக மற் ம் வனச்ெசய்ைக 
உட்பட ேமற்ப  ைறக க்காகப் பயன்ப த்தப்ப ம் 
இரசாயனப் பதார்த்தங்கள், நிற ட் ம் பதார்த்தங்கள், 

ப்ெபா ளல்லாத ெசயற்ைக நார்கள், ப் 
ெபா ளல்லாத பிளாஸ் க்ஹள், உண கைளப் 
பா காப்பதற்குப் பயன்ப த்தப்ப ம் இரசாயனப் 
பதார்த்தங்கள், கூட்ெட க்கள் மற் ம் சில ெபா ட்க ம் 



311                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

ேசைவக ம் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 

 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/16 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 162579; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 29 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சுமிேடாெமாேடா 
ெகமிகல் கம்பனி மிட்ெடட் 27-1, ஷிங்காவா 2-ெகாம், 
சுஓ-கு, ேடாக்கிேயா, யப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: தி வாளர்கள் ேகசு மற் ம் 
நீலகண்டன் (சட்டத்தரணி மற் ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிசு), 
எம் & என் கட் டம், (5 ஆவ  மா ), இல. 2, டீல் பிரேதசம், 
ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 01; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: கைளெகால் கள், பங்கசுெகால் கள் மற் ம் 

ச்சிெகால் கள் என்பவற்றின் உற்பத்தியின்ேபா  பயன் 
ப த்தப்ப ம் இரசாயனப்பதார்த்தங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/17 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 162625; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 03 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஈஎல்-ெடாேரா பில் ங் 
ெசா ஷன்ஸ் மிட்ெடட், இல. 752, ேபஸ்ைலன் தி, 
ெகா ம்  09, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ஈஎல்-ெடாேரா பில் ங் 
ெசா ஷன்ஸ் மிட்ெடட், இல. 752, ேபஸ்ைலன் தி, 
ெகா ம்  09; (6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: இறப்பர், சி  குச்சிகள், பைச, 
அஸ்ெபஸ்ேடாஸ், ைமக்கா மற் ம் ஏைனய வகுப் க்களில் 

உட்படாத ேமற்ப  ெபா ட்களினால் ெசய்யப்பட்ட 
ெபா ட்கள், உற்பத்திக்காகப் பயன்ப த் ம் நிைலயிலான 
பிளாஸ் க்கள், ெபா ட்கைளப் ெபாதி ெசய்தல், கட் தல் 
மற் ம் காவ ப்ப த் ம் ெபா ட்கள், உேலாகத் 
தினாலல்லாத ெநகிழக்கூ ய குழாய்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
 

 
 

இச்சின்னம் சிவப்  மற் ம் க ப்  ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/18 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 162632; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 03 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஈஎல்-ெடாேரா பில் ங் 
ெசா ஷன்ஸ் மிட்ெடட், இல. 752, ேபஸ்ைலன் தி, 
ெகா ம்  09, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ஈஎல்-ெடாேரா பில் ங் 
ெசா ஷன்ஸ் மிட்ெடட், இல. 752, ேபஸ்ைலன் தி, 
ெகா ம்  09; (6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: இறப்பர், சி  குச்சிகள், பைச, அஸ்ெபஸ் 
ேடாஸ், ைமக்கா மற் ம் ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத 
ேமற்ப  ெபா ட்களினால் ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்கள், 
உற்பத்திக்காகப் பயன்ப த் ம் நிைலயிலான பிளாஸ் 

க்கள், ெபா ட்கைளப் ெபாதி ெசய்தல், கட் தல் மற் ம் 
காவ ப்ப த் ம் ெபா ட்கள், உேலாகத்தினாலல்லாத 
ெநகிழக்கூ ய குழாய்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
162625 ஆம் இலக்க சின்னத் டன் இைணந் ெகாள் ம்.  
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

இச்சின்னம் சிவப்  மற் ம் க ப்  ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/19 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 162644; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 03 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஈஎல்-ெடாேரா பில் ங் 
ெசா ஷன்ஸ் மிட்ெடட், இல. 752, ேபஸ்ைலன் தி, 
ெகா ம்  09, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ஈஎல்-ெடாேரா பில் ங் 
ெசா ஷன்ஸ் மிட்ெடட், இல. 752, ேபஸ்ைலன் தி, 
ெகா ம்  09; (6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: இறப்பர், சி  குச்சிகள், பைச, அஸ்ெபஸ் 
ேடாஸ், ைமக்கா மற் ம் ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத 
ேமற்ப  ெபா ட்களினால் ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்கள், 
உற்பத்திக்காகப் பயன்ப த் ம் நிைலயிலான பிளாஸ் 

க்கள், ெபா ட்கைளப் ெபாதி ெசய்தல், கட் தல் மற் ம் 
காவ ப்ப த் ம் ெபா ட்கள், உேலாகத்தினாலல்லாத 
ெநகிழக்கூ ய குழாய்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
162625, 162632 ஆம் இலக்க சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் சிவப்  மற் ம் க ப்  ஆகிய நிறங்க க்கு 
மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/20 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
   
(1) சின்னம் இலக்கம்: 166067; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 13 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): களனி ெவ  

பிளான்ேடசன்ஸ் பிஎல்சி இல. 400, டீன்ஸ் தி, ெகா ம்  
10, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: தரங்க  சில்வா, இல. 12, எெபன்ஸர் பிேளஸ், 
ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: இறப்பர்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , அதைன விவாிக்கும் 
‘பிளான்ேடசன்ஸ்’ எ ம் ெசால் ன் பிரத்திேயகப் 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
116797, 155379, 166065 ஆம் இலக்க சின்னங்க டன் 
இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

2 - 764/21 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
—————————  

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 167184; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 25 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): என்ஜிேக 
இன்சி ேலடர்ஸ் மிட்ெடட் 2-56 சுடா-ெசா,மிஸுெஹா-கு, 
நாெகாயா-ஷி,எய்சி-ெகன் 467-8530, யப்பான்; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
தி வாளர்கள் வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் ெகான்சல்டன்ஸ் 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்குக் 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: காவ கள், ைளகைளக்ெகாண்ட காவ கள், 
மின் காவ ப்ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , ‘என்,ஜி,ேக’ எ ம் 
எ த் க்கைள ெவவ்ேவறாக ம் சின்னத்திற்குப் றம் 
பாக ம் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
80567 ஆம் இலக்க சின்னத் டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/22 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 167372; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 05 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): என்பி லீக்ெலஸ் 
(எம்) என் என் பீஎச்  138 ஜாலன் தி ர் 2, கவாசன் 
ெப சஹான்ேமர்ெகாங் பேரஜ் பாசா 2பீ, 05150 அெலார் 
சிடார் ெகடாஹ் தா ல் அமான், மேலசியா; (5) இலங்ைக 
யில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: தி வாளர்கள் 
வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் ெகான்சல்டன்ஸ் (பிைறேவட்) 

மிட்ெடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்குக்ேகா ரம், உலக 
வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், ெகா ம்  01; 
(6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கஸ் 
கட் க்கள், ெகாள்கலன்களின் தைலக க்கான கஸ்கட் க் 
கள், ெகாள்கலன்களின் அ க க்கான கஸ்கட் க்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/23 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 167931; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 02 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெநக் சீ ங்ெரக் 
ேனாெலாஜீஸ் ேகார்பேரஷன் இல. 336, இன்டஸ்ட்ாியல் 

தி, ேநங்கிங் ைகத்ெதாழில் வலயம், ேநெடௗ நகரம், 
தாய்வான், மக்கள் சீனக் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் 

அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் வில்சன் 
பார்ட்னர்ஸ், 365, டாம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 17; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைகத்ெதாழில் ைற 
இயந்திரங்களின் பாவைனக்கான இறப்பாினால் ஆன 

கள், சிந்ெத ங் வைக இறப்பர் அல்ல  சிந்ெத க் 
வைக பிளாஸ் க்கள் அல்ல  அதன்கலைவகள், 
குறிப்பிட்ட வைகயான -வைக மற் ம் -வைக 
கஸ்கட் க்கள், ெபாதி ெசய் ம் வைளயங்கள், ப் வைக 

கள், எ- வைளயங்கள், ேர யல் வைக கள் மற் ம் 
எண்ெணய் கள் மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவ 
க ம் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/24 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 168055; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 06 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பீனிக்ஸ் 
இன்டஸ்ட்ாீஸ் மிட்ெடட் 409, 3 ஆவ  மா , கா  தி, 
ெகா ம் -03, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: பீனிக்ஸ் இன்டஸ்ட்ாீஸ் 

மிட்ெடட் 409, 3 ஆவ  மா , கா  தி, ெகா ம்  -03; 
(6) வகுப் : 27; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
நிலவிாிப் க்கள், கம்பளித் தைரவிாிப் க்கள், பாய்கள் 
மற் ம் தைரயில் விாிக்கும் ெபா ட்கள் மற் ம் னன் 

ணிகள், சுவர்க்ெகா விகள் ( ணிகளாலானதல்ல; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

விலாசம்: சமன் ேசனாதீர, 137/10ஏ, கலல்ெகாட தி, 
பன்னிபிட் ய (6) வகுப் : 26; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ேலஸ் மற் ம் எம்ப்ெராய்டாி, ாிபன்கள் மற் ம் 
சிைக அலங்காரப் ெபா ட்கள், ெபாத்தான்கள், ஹுக்ஹள் 
மற் ம் அதன் கண்கள், பின்ஹள் மற் ம் ஊசிகள், 
ெசயற்ைகப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 

 
 
 
 
இச்சின்னம் குங்குமம், பச்ைச, ெசம்மஞ்சள் மற் ம் நைர 

ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/27 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 169160; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 23 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எஸ்குெவல் 
என்டர்பிைரசஸ் மிட்ெடட் 12/எப், ைற க மத்திய 
நிைலயம், 25, ைற க தி, ெவன்சாய், ெஹாங்ெகாங்; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எஸ்பிஏ 
குேளாபல் ஐபி ெசா சன்ஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 5, 
9 ஆவ  ஒ ங்ைக, நாவல தி, நாவல; (6) வகுப் : 22;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கயி கள், வைலகள், 
ேதா னாலான ெடன்ட்கள், கூைரக க்கான பலவண்ண 
ெசட்ஹள், பல வண்ண ேதா னாலான ெடன்ட்ஹள், 
சாக்குகள், பாய்கள் மற் ம் ைபகள் (ஏைனய வகுப் க்களில் 
உட்படாத), பஞ்சு மற் ம் பஞ்சு ேபான்  உள்ளிட் த் 
ைதக்கும் ெபா ட்கள் (பிளாஸ் க் அல்ல  இறப்பர் 
தவிர்ந்த), பச்ைச நார்களினாலான ஆைடக க்கான 
ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , அதைன விவாிக்கும் ‘கு ப் 
எ ம் ஆங்கிலத்தி ம் சீனெமாழியி ம்’ உள்ள ெசால் ன் 
பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன மளிக்கா . 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
131783, 157436 ஆம் இலக்க சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/25 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 

   
(1) சின்னம் இலக்கம்: 168663; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 02 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பிெயஸ்ட்ரா 
ேபர்னிச்சர் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், இல. 361, கண்  

தி, நிட்டம் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: பிெயஸ்ட்ரா ேபர்னிச்சர் 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், இல. 361, கண்  தி, 
நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: இறப்பர், சி  குச்சிகள், பைச, அஸ்ெபஸ் 
ேடாஸ், ைமக்கா மற் ம் ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத 
ேமற்ப  ெபா ட்களினால் ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்கள், 
உற்பத்திக்காகப் பயன்ப த் ம் நிைலயிலான பிளாஸ் க்கள், 
ெபா ட்கைளப் ெபாதி ெசய்தல், கட் தல் மற் ம் காவ ப் 
ப த் ம் ெபா ட்கள், உேலாகத் தினாலல்லாத ெநகிழக் 
கூ ய குழாய்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
 

இச்சின்னம் மஞ்சள் மற் ம் ஊதா 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 20 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/26 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 168684; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 02 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): லஸ்ஸன ப்ேலாரா 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், 279, நாவல தி, நாவல, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
121909 ஆம் இலக்க சின்னத் டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

2 - 764/28 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 169462; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 09 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த ெகப்பிடல் மஹாராஜா 
ஓகைனேசச் மிட்ெடட், 146, ேடாசன் தி, ெகா ம்  02, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: தி .ேஜ.ாீ.சுமன ர, எக்ெஸக ட் ேரட் 
மார்க்ஸ், த ெகப்பிடல் மஹாராஜா ஓகைனேசச் மிட்ெடட், 
146, ேடாசன் தி,ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 17;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ெசாட் ம் குழாய்கள் 
மற் ம் ெசாட் பைவகள், இறப்பாினாலான குழாய் (தீ), 
இறப்பாினாலான குழாய் (நீர் பாய்ச்சுதல்), குழாய்கள் 
(வ ட் ம் ெபா ட்கள், உேலாகத்தினாலானதல்ல), 
குழாய்க க்கான கஸ்கட் க்கள் (இைணப் க்கைள ெபாதி 
ெசய்வதற்கான) குழாய்கள் (சந்திக க்கான), இறப்பர் 
மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவக ம் (அவசியெமனில் 
ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான , அதைன விவாிக்கும் ‘எஸ்’ 

எ ம் எ த்திைன ெவவ்ேவறாக ம் சின்னத்திற்குப் றம் 
பாக ம் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
99576, 126233, 126236, 132419 மற் ம் 130809, 132123 ஆம் 
இலக்க சின்னங்க டன் இைணந் ெகாள் ம் 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/29 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 169597; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 14 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 

ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 
கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): டீ.ஆர். 

இண்டஸ்ட்ாீஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட் இல. 361, கண்  
தி, நிட்டம் வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  

ேசைவக்கான விலாசம்: டீ.ஆர். இண்டஸ்ட்ாீஸ் 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட் இல. 361, கண்  தி, 
நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 26; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ேலஸ் மற் ம் எம்ப்ெராய்டாி, ாிபன்கள் மற் ம் 
சிைக அலங்காரப் ெபா ட்கள், ெபாத்தான்கள், ஹூக்கள் 
மற் ம் அதன் கண்கள், பின்கள் மற் ம் ஊசிகள், 
ெசயற்ைகப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , அதைன விவாிக்கும் 
‘ெபஷன்’ எ ம் ெசால் ன் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன மளிக்கா . 

 
இச்சின்னம் சிவப் , ெவள்ைள மற் ம் க ப்  ஆகிய 

நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 18 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/30 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 174959; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 10 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: 30 2012 004 021 10/04/2012 ஜி ;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
உாிைமயாளர்): டாக்டர். இங்.எச்.சி.எப். ேபாஸ்சி, 
அக்ெடய்ன்ெஜல்ஸ்சப்ட் ேபார்ஸ்ெசப்லட்ஸ் 1, 70435 
ஸ்டட்கார்ட், ேஜர்மனி; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் 
கன்சல்டன்ஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 14 ஆவ  மா , 
ேமற்குக்ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் 
ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 22; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: கயி கள், வைலகள், ேதா னாலான 
ெடன்ட்கள், கூைரக க்கான பலவண்ண ெசட்கள், பல 
வண்ண ேதா னாலான ெடன்ட்ஹள், சாக்குகள், பாய்கள் 
மற் ம் ைபகள் (ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத), பஞ்சு 
மற் ம் பஞ்சு ேபான்  உள்ளிட் த் ைதக்கும் ெபா ட்கள் 
(பிளாஸ் க் அல்ல  இறப்பர் தவிர்ந்த), பச்ைச 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

நார்களினாலான ஆைடக க்கான ெபா ட்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

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

2 - 764/31 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 177110; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 10 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெடகத்லன் 4, ெபா ட்  
ெமான்ஸ், 59650, விேலநிவ் ’அசிக் , பிரான்ஸ்; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் 
வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி மற் ம் பிரசித்த 
ெநாத்தாாிஸ், ஆக்க ாிைமகள் மற் ம் வியாபாரச் 
சின்னங்கள் சட்டத்தரணிகள், 365, டாம் தி, ெகா ம்  12; 
(6) வகுப் : 14; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: எ ப்  
மணிக் க காரங்கள் மற் ம் க காரங்கைள ப பார்க்கும் 
உபகரணங்கள், ைகக்க காரங்க க்கான ேபன்ட்ஹள், 
க காரங்கைளப் ப பார்க்கும் மானிகள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , அதைன விவாிக்கும் ‘பீ’ 
எ ம் எ த்திைன ெவவ்ேவறாக ம் சின்னத்திற்குப் றம் 
பாக ம் 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 20 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/32 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

—————————  
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 177174; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 11 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெடகத்லன் 4, ெபா ட்  

 ெமான்ஸ், 59650, விேலநிவ் ’அசிக் , பிரான்ஸ்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் 
வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி மற் ம் பிரசித்த 
ெநாத்தாாிஸ், ஆக்க ாிைமகள் மற் ம் வியாபாரச் சின்னங்கள் 
சட்டத்தரணிகள், 365, டாம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 13; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ப்பாக்கிகள், 
ேவட்ைடக்கான ப்பாக்கிகள், ப்பாக்கிகளின் ஒ யிைன 
ெவளிவரா  த க்கும் பாகங்கள், ப்பாக்கிகளின் ெவ  
ைவக்கும் பாகங்கள், ப்பாக்கிக க்கான பார்ைவக் 
ேகாணங்கள் (ெதாைல ேநாக்கிகளின் பார்ைவக் ேகாணங் 
களி ம் பார்க்க சிறந்த), ப்பாக்கிகளிைன சுத்திகாிக்கும் 

ாிைககள், ப்பாக்கி ேதாட்டாக்கள், ஆ தங்கைளத் 
தாங்குவதற்கான ேதாற்பட் கள், ப்பாக்கிகளின் ைகப்பி கள் 
மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவக ம் (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 , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/33 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 177249; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெடகத்லன் 4, 
ெபா ட்  ெமான்ஸ், 59650, விேலநிவ் ’அசிக் , 
பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி 
மற் ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிஸ், ேபடன்ட் மற் ம் வியாபாரச் 
சின்னங்கள் சட்டத்தரணிகள், 365, டாம் தி, ெகா ம்  12; 
(6) வகுப் : 14; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
க காரம் மற் ம் மணிக்கூ கைள ப பார்க்கும் 
உபகரணங்கள், ைகக்க காரங்கள், ைகக்க காரங்க க் 
கான ெபட் கள்,ைகக்க காரங்க க்கான பட் கள், ைகக் 
க காரங்கைளத் தி த் ம் மானிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

2 - 764/34 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 177274; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெடகத்லன் 4, ெபா ட்  
ெமான்ஸ், 59650, விேலநிவ் ’அசிக் , பிரான்ஸ்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் 
வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி மற் ம் பிரசித்த 
ெநாத்தாாிஸ், ஆக்க ாிைமகள் மற் ம் வியாபாரச் சின்னங்கள் 
சட்டத்தரணிகள், 365, டாம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 14; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைகக்க காரங்கைளத் 
தி த் ம் மானிகள் மற் ம் ைகக்க காரங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

2 - 764/35 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 177279; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெடகத்லன் 4, ெபா ட்  
ெமான்ஸ், 59650, விேலநிவ் ’அசிக் , பிரான்ஸ்;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் 
வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி மற் ம் பிரசித்த 
ெநாத்தாாிஸ், ஆக்க ாிைமகள் மற் ம் வியாபாரச் சின்னங்கள் 
சட்டத்தரணிகள், 365, டாம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 14; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: க காரங்கைளத் 
தி த் ம் மானிகள், ைகக்க காரங்கள், ேநரத்திைன ம் 

ள்ளிகைள ம் கணிப்பதற்கான க விகள், க காரம் 
மற் ம் மணிக்கூ  என்பவற்ைறத் தி த் வதற்கான 
க விகள், ேநரம் கணிக்கும் உபகரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

2 - 764/36 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 177281; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 

பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெடகத்லன் 4, ெபா ட்  
ெமான்ஸ், 59650, விேலநிவ் ’அசிக் , பிரான்ஸ்; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் 
வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி மற் ம் பிரசித்த 
ெநாத்தாாிஸ், ஆக்க ாிைமகள் மற் ம் வியாபாரச் சின்னங்கள் 
சட்டத்தரணிகள், 365, டாம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 14; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: பற்சிகிச்ைசக க் 
காகப் பயன்ப த்தப்ப ம் ெப மதி மிக்க உேலாகங்கள் 
மற் ம் அதன் கலப் ேலாகங்கள், ஆபரணங்கள், எ ப்  
மணிக் க காரங்கள் மற் ம் க காரங்கைள ப பார்க்கும் 
உபகரணங்கள், க காரங்கைளத் தி த் ம் மானிகள், 
நி த்தற் க காரம், ெபன்டன்கள், பிரஸ்ெலட் க்கள், ைட 
பின்கள், பல வண்ண திறப்  வைளயல்கள், ைகக்க காரங் 
கள், ைகக்க கார பட் கள், திைசகாட் கள், பதக்கங்கள், 

திய வ வைமப்  ஆபரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 

 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/37 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 177290; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெராஜக்ட்கிளப் 
4, ெபா ட்  ெமான்ஸ், 59650, விேலநிவ் ’அசிக் , 
பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜான் வில்சன் பார்ட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி 
மற் ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிஸ், ஆக்க ாிைமகள் மற் ம் 
வியாபாரச் சின்னங்கள் சட்டத்தரணிகள், 365, டாம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 14; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ைகக்க காரங்கள், க காரங்கைளத் தி த் ம் 
மானிகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/38 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 177807; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 05 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ைவட் குேளா 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், இல. 486 ெவளி பரா, தலவத்  
ெகாட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ைவட் குேளா (பிைறேவட்) மிட்ெடட், இல. 486 
ெவளி பரா, தலவத் ெகாட; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ஆைடகள், பாதணிகள், தைலக் 
கவசங்கள்; (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 09 ஆந் திகதி 
 

2 - 764/39 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 180656; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 30 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): நிட்ேடா ெடன்ேகா 
ேகார்பேரஷன் 1-2, ஷிேமாெஹாசுமி 1-ெகாம் இபாராகி-
ஷி, ஒசாகா 567-8680, யப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: சாம் & அேசாசிேயட்ஸ் 
(சட்டத்தரணி & பிரசித்த ெநாத்தாாிஸ், ஆக்க ாிைமகள் 
மற் ம் வியாபாரச் சின்னங்கள் சட்டதரணிகள்), 179/5, 
அவிஸ்ஸாெவல்ல தி, மஹ த்க வ, அங்ெகாட;  
(6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
இறப்பர், சி  குச்சிகள், பைச, அஸ்ெபஸ்ேடாஸ், ைமக்கா 
மற் ம் ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத ேமற்ப  
ெபா ட்களினால் ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்கள், உற்பத்திக் 
காகப் பயன்ப த் ம் நிைலயிலான பிளாஸ் க்கள், 
ெபா ட்கைளப் ெபாதி ெசய்தல், கட் தல் மற் ம் 
காவ ப்ப த் ம் ெபா ட்கள் மற் ம் சில ெபா ட்க ம் 
ேசைவக ம் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

 

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

 

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

2 - 764/40 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 180657; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 30 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): நிட்ேடா ெடன்ேகா 
ேகார்பேரஷன் 1-2, ஷிேமாெஹாசுமி 1-ெகாம் இபாராகி-
ஷி, ஒசாகா 567-8680, யப்பான்; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: சாம் & அேசாசிேயட்ஸ் 
(சட்டத்தரணி & பிரசித்த ெநாத்தாாிஸ், ஆக்க ாிைமகள் 
மற் ம் வியாபாரச் சின்னங்கள் சட்டத்தரணிகள்), 179/5, 
அவிஸ்ஸாெவல்ல தி, மஹ த்க வ, அங்ெகாட; 
(6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
இறப்பர், சி  குச்சிகள், பைச, அஸ்ெபஸ்ேடாஸ், ைமக்கா 
மற் ம் ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத ேமற்ப  
ெபா ட்களினால் ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்கள், உற்பத்திக் 
காகப் பயன்ப த் ம் நிைலயிலான பிளாஸ் க்கள், 
ெபா ட்கைளப் ெபாதி ெசய்தல், கட் தல் மற் ம் காவ ப் 
ப த் ம் ெபா ட்கள் மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவ 
க ம் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
180656 ஆம் இலக்க சின்னத் டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 
இச்சின்னம் சிவப் , 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/41 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 181134; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 18 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஹிெடச் இன்டஸ்ட்ாியல் 
ஒேடாேமாசன்ஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட, #71ஏ, 
கி லபன அவனி , ெகா ம்  05, இலங்ைக (5) இலங்ைக 
யில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஹிெடச் இன்டஸ்ட் 
ாியல் ஒேடாேமாசன்ஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், #71ஏ, 
கி லபைன அவணி , கி லபைன, ெகா ம்  05;  
(6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ைமக்கா மற் ம் ேமற்ப  ெபா ட்களினால் ெசய்யப்பட்ட 
ெபா ட்கள், உற்பத்திக்காகப் பயன்ப த் ம் நிைலயிலான 
பிளாஸ் க்கள், ெபா ட்கைளப் ெபாதி ெசய்தல், கட் தல் 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

மற் ம் காவ ப்ப த் 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 , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/42 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 182451; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 08 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெராக்ேலன்ட் ஸ்டீலாீஸ் 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், 160/24, கிாிமண்டல மாவத்ைத, 
ெகா ம் -05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: எம் என் எஸ் (எைசன்ட்ெமன்ட்ஸ்) 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், 50/2, ேசர் ேஜம்ஸ் பீாிஸ் 
மாவத்ைத, ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 22; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: கயி கள், வைலகள், ேதா னாலான 
ெடன்ட்கள், கூைரக க்கான பலவண்ண ெசட்ஹள், பல 
வண்ண ேதா னாலான ெடன்ட்கள், சாக்குகள், பாய்கள் 
மற் ம் ைபகள் (ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத), பஞ்சு 
மற் ம் பஞ்சு ேபான்  உள்ளிட் த் ைதக்கும் ெபா ட்கள் 
(பிளாஸ் க் அல்ல  இறப்பர் தவிர்ந்த), பச்ைச நார் 
களினாலான ஆைடக க்கான ெபா ட்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான , ‘ஈஎஸ்ாி ’ எ ம் ெசால் 

மற் ம் எ த் க்கள் மற் ம் ‘1924’ எ ம் இலக்கங்கள் 
என்பவற்றின் பிரத்திேயகப் பாவைனக்கு உாித்  எதைன  
மளிக்கா . 

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
144478 ஆம் இலக்க சின்னத் டன் இைணந் ெகாள் ம். 

 

இச்சின்னம் க ப்  மற் ம் ெவள்ைள ஆகிய நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 

 

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

 

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

2 - 764/43 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 183120; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ெசதெதம்பர் மாதம் 06 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: 133988399 - 07/03/2013 பிரா; 
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
உாிைமயாளர்): ெடகத்லன் 4, ெபா ட்  ெமான்ஸ், 
59650, விேலநிவ் ’அசிக் , பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் வில்சன் 
பார்ட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி மற் ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிஸ், 
ஆக்க ாிைமகள் மற் ம் வியாபாரச் சின்னங்கள் சட்டத் 
தரணிகள், 365, டாம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 22; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கயி கள், வைலகள், 
ேதா னாலான ெடன்ட்கள், கூைரக க்கான பலவண்ண 
ெசட்கள், பல வண்ண ேதா னாலான ெடன்ட்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 06 ஆந் திகதி 

 
2 - 764/44 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 183958; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 11 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கடார் ெகமிகல் 
மற் ம் ெபட்ேராெகமிகல் மார்ெகட் ங் என்ட் ஸ்ட்ாி 
பி சன் கம்பனி அல்-தனா ேகா ரம், ேமற்கு வைளகுடா,  
த. ெப. இல. 24445, ேதாஹா, கட்டார்; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: தி வாளர்கள் நித்தி 

ேகசு & அேசாசிேயட்ஸ், இல. 28 (2 ஆவ  மா ), 
டபிள் . ஏ. . ராமனாயக்க மாவத்ைத, ெகா ம்  02; 
(6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
பகுதியளவில் தயாாிக்கப்பட்ட ாியா ேபார்மல் ைஹட் 
நார்கள், சிந்ெதட் க் இறப்பர்கள், இறப்பர் மற் ம் ஏைனய 
வகுப் க்களில் உட்படாத இறப்பாினாலான ெபா ட்கள், 
உற்பத்திக்காகப் பயன்ப த் ம் நிைலயிலான பிளாஸ் க் 
கள், ஸ்ைராின்-பி ேடன் இறப்பர், ெபா  ெசாபி ன், 
ெபா மத் ெமைதேலடட் மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவ 
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க ம் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்);  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  

 
 
 
 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/45 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 185165; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 27 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேநர்சர்ஸ் பி ட்  
கிாிேயஷன்ஸ் மிட்ெடட், இல. 64/3, கிந்ெதல்பிட் ய, 

ஸ்ெவல்ேஹன, மில்ெலவ,ெஹாரண, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
ேநர்சர்ஸ் பி ட்  கிாிேயஷன்ஸ் மிட்ெடட், இல. 64/3, 
கிந்ெதல்பிட் ய, ஸ்ெவல்ேஹன, மில்ெலவ, ெஹாரண; 
(6) வகுப் : 22; (7) ெபா ள்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
கயி கள், வைலகள், ேதா னாலான ெடன்ட்கள், 
கூைரக க்கான பலவண்ண ெசட்ஹள், பல வண்ண 
ேதா னாலான ெடன்ட்ஹள், சாக்குகள், பாய்கள் மற் ம் 
ைபகள் (ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத), பஞ்சு மற் ம் 
பஞ்சு ேபான்  உள்ளிட் த் ைதக்கும் ெபா ட்கள் 
(பிளாஸ் க் அல்ல  இறப்பர் தவிர்ந்த), பச்ைச 
நார்களினாலான ஆைடக க்கான ெபா ட்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  

 
 
 

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

 

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

2 - 764/46 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 185170; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 27 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேநர்சர்ஸ் பி ட்  
கிாிேயஷன்ஸ் மிட்ெடட் இல. 64/3, கிந்ெதல்பிட் ய, 

ஸ்ெவல்ேஹன, மில்ெலவ, ெஹாரண, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
ேநர்சர்ஸ் பி ட்  கிாிேயஷன்ஸ் மிட்ெடட் இல. 64/3, 
கிந்ெதல்பிட் ய, ஸ்ெவல்ேஹன, மில்ெலவ, ெஹாரண; 
(6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
இறப்பர், சி  குச்சிகள், பைச, அஸ்ெபஸ்ேடாஸ், ைமக்கா 
மற் ம் ஏைனய வகுப் க்களில் உட்படாத ேமற்ப  
ெபா ட்களினால் ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்கள், உற்பத்திக் 
காகப் பயன்ப த் ம் நிைலயிலான பிளாஸ் க்கள், 
ெபா ட்கைளப் ெபாதி ெசய்தல் மற் ம் சில ெபா ட்க ம் 
ேசைவக ம் (அவசியெமனில் ேகாப்பிைனப் பார்க்கலாம்); 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 06 ஆந் திகதி 
 

2 - 764/47 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 187300; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 10 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): க்  பீ இண்டஸ்ட்ாீஸ் 
பிைறேவட் மிட்ெடட், விேகசி ேகா ரம், என்எச் 17,  
த. ெப. ெகாலதர, ெகா ெகா -673655, ேகரளா, இந்தியா; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
தி வாளர்கள் வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் ெகான்சல்டன்ஸ் 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்குக் 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஆைடகள், பாதணிகள், தைலக்கவசங்கள்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

2 - 764/48 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
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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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 08 ஆந் திகதி 
 

2 - 764/50 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 187302; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 10 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): க்  பீ இண்டஸ்ட்ாீஸ் 
பிைறேவட் மிட்ெடட், விேகசி ேகா ரம், என்எச் 17,  
த. ெப. ெகாலதர, ெகா ெகா -673655, ேகரளா, இந்தியா; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
தி வாளர்கள் வானர்ஸ் இன்டர்ெநஷனல் ெகான்சல்டன்ஸ் 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், 14 ஆவ  மா , ேமற்குக் 
ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், எக்சலன் ச க்கம், 
ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 25; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஆைடகள், பாதணிகள், தைலக்கவசங்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம்ேபா ம் 
187300, 187301 ஆம் இலக்க சின்னங்க டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 
இச்சின்னம் சிவப் , ெசம்மஞ்சள், ெவள்ைள மற் ம் 

க ப்  ஆகிய நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 25 ஆந் திகதி 
 
2 - 764/49 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
 

————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 189401; (2) ெபற்ற திகதி: 2014 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 11 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: 30 2013 069 607.7 - 20/12/2013 ;  
(4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் (சின்னத்தின் 
உாிைமயாளர்): எயாபஸ் எஸ்.ஏ.எஸ்.1, ெரௗன்ட் 
ெபாய்ன்ட் ெமௗாிஸ் ெபெலான் , 31707 பிளக்னக் 
சிெடக்ஸ், பிரான்ஸ்; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக் 
கான விலாசம்: தி வாளர்கள் யஸ் மற் ம் கிறீ ,  
த. ெப. இல. 154, ெகா ம் ; (6) வகுப் : 24; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஏைனய வகுப் க்களில் 
உட்படாத ைதத்த ஆைடகள் மற் ம் ைதத்த ஆைடக க் 
குாிய ெபா ட்கள்,  கட் ல் பிடைவகள், ேமைச 
விாிப் க்கள், வா ர்தி ப ன்க க்கான வா  ஊ க 
விடாத ப த்தித் ணிகள், பதாைககள், ெகா கள், 
கடதாசியினாலல்லாத, ணியினால் ேம ைறயிடப்பட்ட 
தளபாடங்கள் மற் ம் சில ெபா ட்க ம் ேசைவக ம் 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 105311; (2) ெபற்ற திகதி: 2001 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 18 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): நி பர் ஸூப  
அன்வர , 26 பிளவர் தி, ெகா ம்  07, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: நி பர் 

ஸூப  அன்வர , 26 பிளவர் தி, ெகா ம்  07; 
(6) வகுப் : 27; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
கம்பளங்கள், கயி கள், பாய்கள், பாய்க்கான னன் 
மற் ம் உைரயிட க்கான ஏைனய ெபா ள்கள், சுவர் 
ெதாங்கிகள் (பிடைவயல்லாத); (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 

 
 
 
இச்சின்னம் க ப் , ெவள்ைள நிறங்க க்கு மட் ப் 

ப ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2002 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 04 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/1 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 115225; (2) ெபற்ற திகதி: 2003 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 08 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): நில்கமல் 
ஈஸ்வரன் பிளாஸ் க்ஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 328 
மடபாத தி, படேகத்தர, பி யந்தைல, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: நில்கமல் 
ஈஸ்வரன் பிளாஸ் க்ஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 328 
மடபாத தி, படேகத்தர, பி யந்தைல; (6) வகுப் : 1; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைகத்ெதாழில், 
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விஞ்ஞானம், நிழற்படம், கமத்ெதாழில், ேதாட்டக்கைல, 
வனவிய ல் பயன்ப த்தப்ப ம் இரசாயனங்கள், ைகத் 
ெதாழி ல் பயன்ப த்தப்ப ம் பிளாஸ்திக் ள், திரவம், 
பைச, இயற்ைக மற் ம் ெசயற்ைக உரங்கள், உண  
பா காப்பதற்கான இரசாயன கலைவகள்; (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  ேம மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/2 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 116797; (2) ெபற்ற திகதி: 2003 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 06 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): களனி ெவ  
பிளான்ேடஷன்ஸ் மிட்ெடட், 400, டீன்ஸ் தி, ெகா ம்  10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: களனி ெவ  பிளான்ேடஷன்ஸ் மிட்ெடட், 400, 
டீன்ஸ் தி, ெகா ம்  10; (6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: இறப்பர்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
  
  
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , ‘களனி ெவ  பிளான் 
ேடஷன் மிட்ெடட்’ ஆகிய ெசாற்களின் பிரத்திேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா  

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2005 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/3 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 120536; (2) ெபற்ற திகதி: 2004 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 30 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): லங்கா ெகன்னாீஸ் 

மிட்ெடட், த. ெப. இல. 341, இல. 45/75, நாவல தி, 

நாெரெஹன்பிட் , ெகா ம்  05, இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: லங்கா ெகன்னாீஸ் 

மிட்ெடட், த. ெப. இல. 341, இல. 45/75, நாவல தி, 
நாெரெஹன்பிட் , ெகா ம்  05; (6) வகுப் : 1;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ைகத்ெதாழில், 
விஞ்ஞானம், நிழற்படம், கமத்ெதாழில், ேதாட்டக்கைல, 
வனவிய ல் பயன்ப த்தப்ப ம் இரசாயனங்கள், ைகத் 
ெதாழி ல் பயன்ப த்தப்ப ம் பிளாஸ்திக் ள், திரவம், 
பைச, இயற்ைக மற் ம் ெசயற்ைக உரங்கள், தீயைணக்கும் 
தயாாிப் ம், ெவப்பநிைல மாற்றக் கலைவகள், ேசால்டாிங் 
இரசாயன தயாாிப் கள், உண  பா காப்பதற்கான 
இரசாயன கலைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
  

 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , ‘எல்,சீ,எல்’ எ த் க்கைள 
தனித்தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயக 
மாகப் பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
.எம்.க ணாரத்ன, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2005 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/4 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
 
(1) சின்னம் இலக்கம்: 121703; (2) ெபற்ற திகதி: 2004 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 04 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கவின் ெபா  
மர்ஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், இல. 566, ேலக் தி, 
ெபாரலஸ்க வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: கவின் ெபா மர்ஸ் (பிைறேவட்) 

மிட்ெடட், இல. 566, ேலக் தி, ெபாரலஸ்க வ; 
(6) வகுப் : 1; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்:  
பாதணிகள் தயாாிப் க்கு பயன்ப த்தப்ப ம் இரசாயனங் 
கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
  

 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதிவான , ‘ெபா மர்ஸ், (பிைறேவட்) 
மிட்ெடட், மற் ம் ‘ேக & பீ’ எ த் க்கைள தனித் 

தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயகமாகப் 
பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

இச்சின்னம் சிவப் , க ப்  நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2005 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 28 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/5 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 125943; (2) ெபற்ற திகதி: 2005 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் ஆம் 22 திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ைனடட் பார்சல் ேசர்விசஸ் 
ஒப் அெமாிக்கா, இன்க், 55 கிலன்ேலக் பார்ேவய், என் ஈ, 
அட்லான்டா, ேஜார்ஜியா 30328, ஐக்கிய அெமாிக்கா;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
தி வாளர்கள் யஸ் அன்ட் கிறீ , த. ெப. இல. 154, 
ெகா ம் ; (6) வகுப் : 39; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ெபா ள் ஏற்றியிறக்கல், ெபா ட்கள் ெபாதி 
யிடல், க தங்கள், ஆவணங்கள், ெதாடர்பாடல், அச்சிடட் 
ெபா ள்கள் ஏற்றியிறக்கல் ேசைவகள், பல்ேவ  சாதனங் 
கைளப் பயன்ப த்தி ெபா ட்கள் ெசாத் கள் ஏற்றி 
யிறக்கல், களஞ்சியப்ப த்தல், பா காத்தல், ெபாதியிடல், 
விநிேயாகித்தல், உள்நாட்  ேபாக்குவரத்திற்கான கணினி 
மயப்ப த்தப்பட்ட தகவல்கைள வழங்கல், ஏைனயவர்க க் 
கான கப்பல் ேசைவைள ஏற்பா  ெசய்தல், ஆவண ெபட்  
வாடைக, ஏைனயவர்க க்கு ஆவணங்கைள அ ப் தல், 
ெபறல்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

  
 

இச்சின்னத்தின் பதி  ‘பிக், பிெரௗன்’ ெசாற்களின் 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
57950, 57951, 112696, 105563, 107130, 109899, 110149 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 13 ஆந் திகதி 
 

2 - 765/6 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 135670; (2) ெபற்ற திகதி: 2006 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 25 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெகபிடல் 
மஹராஜா ஓகனய்ேஷசன் மிட்ெடட், இல. 146, ேடாசன் 

தி, ெகா ம்  02, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: எச். ாீ.  சுமன ர த மஹராஜா 
ஓகனய்ேஷசன் மிட்ெடட், இல. 146, ேடாசன் தி, 
ெகா ம்  02; (6) வகுப் : 19; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
  
  
  

இச்சின்னம், 119520 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்ன 
உாிைமயாள க்கு வர்த்தமானி அறிவித்தல் லம் அறிவிக் 
கப்பட்  ஏற் க் ெகாள்ளப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

2 - 765/7 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 138810; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 11 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): அபிேஷக் சங்கர் விஷ்வகுல, 
215/3, குவாாி தி, ெதஹிவைள, இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: அபிேஷக் சங்கர் 
விஷ்வகுல, 215/3, குவாாி தி, ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 
30; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: இனிப்  ேசாள 
ப ப் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
  
 
  
  

இச்சின்னத்தின் பதி  ‘ெமஜிக், ேகான்’ ெசாற்கைள 
தனித்தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்தி 
ேயகமாகப் பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  

 

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

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி 
 

2 - 765/8 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 139882; (2) ெபற்ற திகதி: 2007 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 18 ஆம் 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 - 2016.02.26 

(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஜிப்பிட்ஸ் எல்எல்சீ 3052, 
ஸ்ெர ங் ேசர்கில், ேபால்டர், ெகா 80301, ஐக்கிய 
அெமாிக்கா; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஜான் வில்சன் பாட்னர்ஸ், 365 டாம் தி, 
ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 26; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்:  ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
  
 
  
  

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
139881 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 , 
2011 ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 12 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/9 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 143307; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 16 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பாஸ்ப் எஸ்ஈ கால் ெபாஸ்ச் - 
ஸ்ட்ரஸ் 38, ட்விங்ெசபன் எம் ைரன், ேஜர்மனி; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்:  
(6)  வகுப் : 27; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
கம்பளங்கள், கம்பள விாிப் கள், பாய்கள், பாய் விாிப் கள், 
நிலத்ைத வதற்கான ேனா யம் மற் ம் ஏைனய 
ெபா ள்கள், சுவர் ெதாங்கிகள் (பிடைவயல்லாத);  
(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 11 ஆந் திகதி 
 

2 - 765/10 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 145235; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 16 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஹன்டர் டக்லஸ் 
இன்டஸ்ாிஸ் சுவிற்சர்லாந்  ஜீஎம்பீஎச் அட் கன்ஸ் 

விலர்ஸ்ட்ரஸ் 37, சீஎச் -6006 ெஸர்ன், சுவிற்சர்லாந் ; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
தி வாளர்கள் ேகசு என்ட் நீலகண்டன், எம் என்ட் என் 
கட் டம் (5 ஆவ  மா ) இல. 2, டீல் பிேளஸ், ெகா ம்  03; 
(6) வகுப் : 19; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்:  
உேலாகமல்லாத கட் டப் ெபா ள்கள், சுவர் உைறப் ச்சு, 
கட் டங்க க்கான கப் கள், சீ ங், ைமயாக 
அல்ல  அைறப்பகுதி உேலாகத்திலான ேமற்குறித்த 
ெபா ள்கள், சீ ங்கிற்காக பயன்ப த்தப்ப ம் பிளாஸ்திக், 
கண்ணா  அல்ல  கல் லான தக கள், கப்  உைறப் 

ச்சுகள், சீ ங் உைறப் ச்சுகள், சீ ங்கிற்கான உேலாகத் 
திலான ெமௗன் ங் மற் ம் ஸஸ்ெபன்சன்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
  
 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 21 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/11 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 146952; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 08 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சீகுஆட்ஸ் எம்பீஐ 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், 34/1 காசல் தி, ெகா ம்  08, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: சீகுஆட்ஸ் எம்பீஐ (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 34/1 
காசல் தி, ெகா ம்  08; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: சி க்கன்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
  
 
  
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி  ‘சீ கிவ் எம் பீ ஐ’ எ த் க்கைள 
தனித்தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயக 
மாகப் பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா  

 
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 
 
2 - 765/12 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 148177; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 13 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேஹமாஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் பீஎல்சீ 36, பிாிஸ்டல் தி, ெகா ம்  01, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஹமாஸ் ேஹால் ங்ஸ் பீஎல்சீ 36, பிாிஸ்டல் 

தி, ெகா ம்  01; (1) வகுப் : 21; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ட் ப் பாவைன அல்ல  சமயலைறப் 
ெபா ட்கள் ெகாள்கலன்கள் (விைலமதிப்பான உேலாகம் 
அல்லாத, அதனால் லாமிடப்படாதைவ) சிப் கள், 
ஸ்பஞ்ச், ாிைககள் (வர்ணத் ாிைககள் தவிர), ாிைக 
தயாாிக்கும் ெபா ள்கள், ப்பரவாக்கல் ெபா ள்கள், எஃகு 
கம்பளி, ேவைலப்பாடற்ற அல்ல  அைறேவைலப்பா  
னான கிளாஸ் (கட் ட ேவைலக க்கல்லாதைவ), கிளாஸ் 
ெபா ள்கள், ஏைனய வகுப்பில் உள்ளடங்காத பீங்கான் 
மற் ம் மட்பாண்டப் ெபா ள்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா  
62640, 80929 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் நீல ெபன்டன் 315சீ, ஒேரஞ்ச் ெபன்டன் 
166சீ 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 17 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/13 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 148564; (2) ெபற்ற திகதி: 2008 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 03 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேஹமாஸ் 
ேஹால் ங்ஸ் பீஎல்சீ 36, பிாிஸ்டல் தி, ெகா ம்  01, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ேஹமாஸ் ேஹால் ங்ஸ் பீஎல்சீ 36, பிாிஸ்டல் 

தி, ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 21; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ட் ப் பாவைன அல்ல  சமயலைறப் 
ெபா ட்கள் ெகாள்கலன்கள் (விைலமதிப்பான உேலாகம் 
அல்லாத, அதனால் லாமிடப்படாதைவ) சிப் கள், 
ஸ்பஞ்ச், ாிைககள் (வர்ணத் ாிைககள் தவிர), ாிைக 
தயாாிக்கும் ெபா ள்கள், ப்பரவாக்கல் ெபா ள்கள், எஃகு 
கம்பளி, ேவைலப்பாடற்ற அல்ல  அைறேவைலப்பா  
னான கிளாஸ் (கட் ட ேவைலக க்கல்லாதைவ), கிளாஸ் 
ெபா ள்கள், ஏைனய வகுப்பில் உள்ளடங்காத பீங்கான் 

மற் ம் மட்பாண்டப் ெபா ள்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
  
 
 

 
இச்சின்னம் 62640 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் 

டன் இைணந்  ெகாள்வ டன், இச்சின்னம் பதியப் 
பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 80929, 148177 ஆம் 
இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் நீல நிறத்திற்கு 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 20 ஆந் திகதி 
 

2 - 765/14 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

 
(1) சின்னம் இலக்கம்: 150100; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 30 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த ேரட்ஸ்மன் எஸ்எல் 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், 40, ெபா பான ெபாி தி, 
இரத்மலாைன, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ; (6) வகுப் : 11; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: மின்சக்திைய ேசமிக்கும் மின் குமிழ்;  
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
  

 
 

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

 

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

2 - 765/15 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 150910; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 09 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): தி வாளர்கள் ேகாேபால் 
இன்டஸ்ாிஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 10 ஏ, ைவத்திய 
சாைல தி, அைற இல. 108, 109 கல்கத்தா –  70072 
ேமற்கு வங்காள மாநிலம், இந்தியா; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்:  இல என்ட் எப்  ேசரம், 
இல. 47, அெலக்சாந்திர பிேளஸ், ெகா ம்  07; (6) வகுப் : 11; 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஒளிேயற் தல், 
சூடாக்குதல், நீராவி பிறப்பித்தல், சைமத்தல், குளி ட்டல், 
உலர்த்தல், காற்ைறச்சீராக்குதல், நீர் வழங்கல் மற் ம் 
சுகாதார ேநாக்கங்க க்கான உபகரணங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னம் நீலம், மஞ்சள், ஒேரஞ்ச் மற் ம் ெவள்ைள 
நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

2 - 765/16 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 151476; (2) ெபற்ற திகதி: 2009 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 22 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேபால்சன் க்மி சனாயில்  

க், எ எஸ் ெடாப்ெசல்வி மஹால்ெலசி குபிலாய் காட் 5, 
ெசாகாக், இல. 77, கார்டல் இஸ்தன் ல், க்கி; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: வர்னஸ் 
இன்டெனசனல் ெகன்சல்டன்ஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 
14 ஆவ  மா , ேமற்கு ேகா ரம், உலக வர்த்தக ைமயம், 
எக்சலன் ச க்கம், ெகா ம்  01; (6) வகுப் : 26; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: பின்ன ம் சித்திரத் 
ைதய ம் றிபண்க ம் பின்னல் சைட ம் ெபாத்தான்கள், 
ெகா விக ம், கண்க ம், ஊசிக ம், ைதயல் ஊசிக ம், 
ெசயற்ைகப் க்கள் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

2 - 765/17 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 153977; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 07 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமக்சன்ஸ் ெபயின்ட்ஸ் 
லங்கா (பிைறேவட்) மிட்ெடட், இல. 38, 3 ஆவ  கு க்கு 

தி, ெகா ம்  11, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  

ேசைவக்கான விலாசம்: வ ணி காாியகாரவான (சட்டத் 
தரணி) இல. 251/ 42சீ, கி ள தி, ெகா ம்  05;  
(6) வகுப் : 2; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: வர்ணப் 

ச்சுகள், தன்னியக்க வர்ணப் ச்சுகள், தன்னியக்க வர்ணத் 
ைணப் ெபா ள்கள், வாணிசுகள், அரக்குச் சாயங்கள், 

மரம் உ த் ப் ேபாகாம ம் கறள் பி க்காம ம் இ ப்பதற் 
கான ேபணற் ெபா ட்கள், நிற ள்ளதாகக் காட் ம் 
ெபா ட்கள், நிறங்கைளக் ெகட் யாக்கும் ெபா ட்கள், ல 
இயற்ைகயான பிசின்கள், வண்ணம் தீட் ேவா க்கும் 
அலங்காிப்பாளர்க க்கும் அச்சி ேவா க்கும் வைர 
ேவா க்குமான ெமன் தக  மற் ம் ள் வ வத்திலான 
உேலாகங்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 

இச்சின்னம் மஞ்சள், ெவள்ைள 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  ஒற்ேறாபர் மாதம் 16 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/18 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 155279; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 06 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஓசிஸ் மாக ங் 
கம்பனி (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 3 ெகாடெகதர சந்தி, 
மடபாத, பி யந்தைல, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: கீ ெமனஜ்மன்ட் 
ெகான்ஸல்டன்ஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், இல. 20 பீ, 
பார்க் தி, பி யந்தைல; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: பசைளகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
  
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி  நீல நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/19 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 



327                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 155281; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 06 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஓசிஸ் மாக ங் 
கம்பனி (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 03 ெகாடெகதர சந்தி, 
மடபாத, பி யந்தைல, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: கீ ெமனஜ்மன்ட் 
ெகான்ஸல்டன்ஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், இல. 20 பீ, 
பார்க் தி, பி யந்தைல; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: பசைளகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
  
 
  
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி  விவரணப் பதங்களின் பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  

 

இச்சின்னத்தின் பதி  சிவப் , பச்ைச, ெவள்ைள நிறங் 
க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/20 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 156344; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 22 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெராஷான்த வ  ேஹவா 
ெடக்கா ைடல் ேசா ம், இல 12, நாவல தி, ேக 
ெகாைட, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக் 
கான விலாசம்: ெராஷான்த வ  ேஹவா ெடக்கா ைடல் 
ேசா ம், இல. 12, நாவல தி, ேகெகாைட; 
(6) வகுப் : 19; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
கட் டப் ெபா ள்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/21 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 156887; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 15 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ் அப் ல் ஹூஸன் 
ராஜெகாட்வல 50/5ஏ, சிறிபால தி, ெகா ம்  5, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ஸ் அப் ல் ஹூஸன் ராஜெகாட்வல 50/5ஏ, 
சிறிபால தி, ெகா ம்  5; (6) வகுப் : 19; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: கட் டப் ெபா ள்கள் (உேலாக 
மல்லாத), உேலாகமல்லாத ெகட் யான குழாய்கள், பிற்  
மின், உேலாகத்திலானல்லாத நகர்த்தக்கூ ய கட் டங்கள், 
உேலாகமல்லாத நிைன ச் சின்னங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
  
 

 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

2 - 765/22 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 157432; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 13 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பீனிக்ஸ் ெவன்சர்ஸ் 

மிட்ெடட், 409, 3ஆவ  மா , கா  தி, ெகா ம்  03,  
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: பீனிக்ஸ் ெவன்சர்ஸ் மிட்ெடட், 409, 3 ஆவ  
மா , கா  தி, ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 19; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கட் டப் ெபா ள்கள் 
(உேலாகமல்லாத) உேலாகமல்லாத ெகட் யான குழாய் 
கள், பிச்சுக்கட் , பிற் மின், உேலாகமல்லாத நகர்தத்தக்க 
கட் டம், உேலாகமல்லாத நிைன ச் சின்னங்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 

 
இச்சின்னம் 131749 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் 

டன் இைணந்  ெகாள் ம்.  
 

இச்சின்னம் சிவப்  நிறத்திற்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

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

2 - 765/23 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
 



328                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 157586; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 20 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஜயமால் பி ந்  குணரத்ன 
103 –  105 கா  தி, ெகா ம்  4, இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஜயமால் பி ந்  
குணரத்ன 103 –  105 கா  தி, ெகா ம்  4; 
(6) வகுப் : 11; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்:  
ஒளிேயற்றல், சூடாக்குதல், நீராவி பிறப்பித்தல், சைமத்தல், 
குளி ட்டல், உலர்த்தல், காற்ைறச் சீராக்குதல், நீர் வழங்கு 
தல், மற் ம் சுகாதார ேநாக்கங்க க்கான உபகரணங்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி  ‘கெலக்சன்’ என்ற ெசால்ைல 
தனித்தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்தேயக 
பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 01 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/24 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 157590; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 20 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஜயமால் பி ந்  குணரத்ன 
103- 105 கா  தி, ெகா ம்  4, இலங்ைக; (5) இலங்ைக 
யில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ஜயமால் பி ந்  
குணரத்ன 103- 105 கா  தி, ெகா ம்  4; (6) வகுப் : 11; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ஒளிேயற்றல், 
சூடாக்குதல், நீராவி பிறப்பித்தல், சைமத்தல், குளி ட்டல், 
உலர்த்தல், காற்ைறச் சீராக்குதல், நீர் வழங்கல், மற் ம் 
சுகாதார ேநாக்கங்க க்கான உபகரணங்கள்; (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 01 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/25 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 157608; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 20 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமஜஸ் க் இலக்ட்ாிக்  
ெகா. (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 103 -105 கா  தி, 
ெகா ம்  04, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: ெமஜஸ் க் இலக்ட்ாிக்  
ெகா. (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 103 -105 கா  தி, 
ெகா ம்  04; (6) வகுப் : 21; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ட் ப் பாவைன அல்ல  அ க்கைள 
பாத்திரங்க ம் ெகாள்கலங்க ம் (விைலமதிப்பான 
உேலாகங்கள் அல்ல  அவற்றினால் லாமிடப்படாதைவ) 
சீப் க ம் பஞ்சுக ம், ாிைககள் (வர்ணத் ாிைக 
தவிர), ாிைக தயாாிக்கும் ெபா ள்கள், ப்பர  ெசய் ம் 
ேநாக்கங்க க்கான ெபா ள்கள், உ க்கு இைழகள், 
ஏைனய வகுப் களில் உள்ளடங்காத கண்ணா , பீங்கான் 
மற் ம் மட்பாண்டப்  ெபா ள்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
  
 
 
  

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

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2013 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 02 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/26 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 158520; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 12 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஹனீபா 
ெமாஹமட் சித்தீக் 7ஏ, கிதம்பஹூவ தி, ெவல்லம்பி , 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ஹனீபா ெமாஹமட் சித்தீக் 7ஏ, கிதம்பஹூவ 

தி, ெவல்லம்பி ; (6) வகுப் : 2; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: வர்ணங்கள் (அலங்கார, ஓவிய க்கான, 
அச்சிட க்கான) வர்ணங்கள், வாணிசுகள், அறக்குச் 
சாயங்கள், ப்பி யாமல் ேப ம் ெபா ள்கள், அலங் 
கார வர்ணங்கள், ஓவிய க்கான வர்ணங்கள்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

இச்சின்னத்தின் பதி , ‘ெபயின்ட்ஸ்’ ெசால் ன் 
பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 15 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/27 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 158782; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 28 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): தங்கராஜ் ரவி 
குமார் ( அஜந்தா ஸ்டீல்ஸ் என்ற ெபயாில் இயங்குகின்ற ), 
165 ஏ, பைழய ேசானகத் ெத , ெகா ம்  12, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
தங்கராஜ் ரவி குமார் (அஜந்தா ஸ்டீல்ஸ் என்ற ெபயாில் 
இயங்குகின்ற ), 165 ஏ, பைழய ேசானகத் ெத , ெகா ம்  12; 
(6) வகுப் : 19; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்:  
சீேமந் ; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 
 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 

 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 10 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/28 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 158879; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 02 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ் ேயா 
ஒடாரா (பிைறேவட்) மிட்ெடட், இல. 38 க்மன்ஸ் தி, 
ெகா ம்  05, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: நித்யா பாட்னரஸ் 97ஏ கா  தி, 
ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 27; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: கம்பளங்கள், விாிப் கள், பாய்கள், பாய் 
விாிப் கள், நிலத்ைத வதற்கான ேனா யம் மற் ம் 

ஏைனய ெபா ள்கள், சுவர் ெதாங்கிகள் (பிடைவ அல்லாத); 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
 
 

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

 

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

2 - 765/29 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 159452; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 30 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த ேரட்ஸ்மன் 
எஸ்எல் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 40, ெபா பான ெபாி 

தி, இரத்மலாைன, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: - ; (6) வகுப் : 19; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: சப்பட்ட உ க்கு கூைரத் தக கள் 
மற் ம் ைணப் ெபா ள்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
  
 

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

 

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

2 - 765/30 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 159453; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 30 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): த ட்ேரட்ஸ்மன் 
எஸ்எல் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 40, ெபா பான ெபாி 

தி, இரத்மலாைன, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: த ட்ேரட்ஸ்மன் எஸ்எல் 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், 40, ெபா பான ெபாி தி, 
இரத்மலாைன, ; (6) வகுப் : 19; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: சப்பட்ட உ க்கு கூைரத் தக கள் மற் ம் 

ைணப் ெபா ள்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  

 
                   

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

 

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

2 - 765/31 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 159832; (2) ெபற்ற திகதி: 2010 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 17 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சுமிப்  சிங்கப் ர் 
பிைறேவட் மிட்ெடட், 101 ேதாம்ஸன் தி, இல. 09-03 

ைனடட் ச க்கம், 307591, சிங்கப் ர்; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேகசு அன்ட் 
நீலகண்டன் (சட்டத்தரணிகள் மற் ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிசு 
கள்) எம் அன்ட் என் கட் டம், (5 ஆவ  மா ) இல. 2, டீல் 
பிேளஸ், ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 31; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: ய பழங்கள் மரக்கறிகள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
156755 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னத் டன் இைணந்  
ெகாள் ம். 

 

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

 

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

2 - 765/32 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 163352; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 13 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): இெமக்மா மினரல்ஸ் பிைறேவட் 

மிட்ெடட், திகணெதன்ன எஸ்ேடட், திகண, இலங்ைக; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
இெமக்மா மினரல்ஸ் பிைறேவட் மிட்ெடட், திகண 
ெதன்ன எஸ்ேடட், திகண; (6) வகுப் : 1; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: கனிப்ெபா ள் ேதாண் தல் ெசயன் 

ைற ம் சந்ைதப்ப த்த ம் விநிேயாக ம்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
  
  
 

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

 

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

2 - 765/33 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

   
(1) சின்னம் இலக்கம்: 164098; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 20 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 

(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சாகீர் ஹூைஸன் அய்க்க 
படத் ஹ ஸ், பீஓ கண்ஹிர க்கு எடப்பல் ஊடாக, மலப் 

ரம் மாவட்டம், ேகரளா 679 584, இந்தியா; (5) இலங்ைக 
யில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: எஸ்பீஏ குேலாபல் 
ஐபீ ெசா சன்ஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 5, 9 ஆவ  
ஒ ங்ைக, நாவல தி, நாவல; (6) வகுப் : 26;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேபா  தைல , 
பின்னிய தைல , பின்னல் தைல , ெசயற்ைக , 
சிறிய தைல , தைல  பட் கள், ெசயற்ைக கள், 
மனித கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
  
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி  விவரணச் ெசாற்களின் பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் க ப் , ெவள்ைள நிறங்க க்கு மட் ப் 
ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

2 - 765/34 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 164344; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 29 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): திவாஸா இகிவ்  
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், 53/3, கிரகாீஸ் தி, ெகா ம்  07, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: சமன் ேசனாதீர 137/10 ஏ, கலால்ெகாட தி, 
பன்னிபி ய; (6) வகுப் : 22; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: ஏைனய வகுப்பில் உள்ளடங்காத கயி கள், 
கம்பி வைளயங்கள், வைலகள், கூடாரங்கள், அ ணிங்ஸ், 
திைர சீைலகள், பாய்கள், சாக்குகள், ைபகள், ெமத்ைத, 
இதைன அைடக்கும் ெபா ட்கள் (இறப்பர் அல்ல  
பிளாஸ்திாிக் தவிர), ல இைழ டைவப் ெபா ள்கள்; 
(8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 

 
இச்சின்னம் சிவப் , க ப்  நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

2 - 765/35 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 



331                I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  
              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 164840; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 16 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெகல்ேசய் வெலாப்மன்டஸ், 
பீஎல்சீ, இல. 75, ஆெனால்ட் ரத்நாயேக மாவத்ைத, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: ெகல்ேசய் வெலாப்மன்டஸ், பீஎல்சீ, இல. 75, 
ஆெனால்ட் ரத்நாயேக மாவத்ைத; (6) வகுப் : 17; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: இறப்பர், கற்  
ேபரச்சா, பைச, எஸ்ெபஸ்ேடா, ைமக்கா, ஏைனய வகுப்பில் 
உள்ளடங்காத இவற்றிலான ெபா ள்கள், உற்பத்திக்கு 
பயன்ப த்தப்ப ம் பிளாஸ்திக் ண் கள், ெபாதியிடல், 
தைடயிடல் மற் ம் காப்பிட க்கான ெபா ள்கள், 
உேலாகத்திலான ெநழி குழாய்கள்; (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 
 

2 - 765/36 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 166065; (2) ெபற்ற திகதி: 2011 ஆம் 
ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 13 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): களனி ெவ  
பிளான்ேடஷன்ஸ் மிட்ெடட், 400, டீன்ஸ் தி, ெகா ம்  10, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: தரங்க டீ சில்வா, இல. 12, இெபன்சர் பிேளஸ், 
ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  
ேசைவகள்: இறப்பர்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதி , ‘பிளான்ேடசன்ஸ்’ ெசால் ன் 

பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
116797, 155379 ஆம் இலக்க வியாபாரச் சின்னங்க டன் 
இைணந்  ெகாள் ம்.  

 

இச்சின்னம் பச்ைச, க ப்  நிறங்க க்கு மட் ப்ப ம். 
 

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

 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஓகத்  மாதம் 07 ஆந் திகதி 
 

2 - 765/37 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 170382; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 05 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெமாஹமட் 
ஹாீஸ் ஹூைஸன் சிர்ாி 163/ 2பி, 8 சிட்  ெபரைடஸ் 
சுப்பர் மார்கட், பிரதான தி, ெகா ம்  11, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: 
ெமாஹமட் ஹாீஸ் ஹூைஸன் சிர்ாி 163/ 2பி, 8 சிட்  
ெபரைடஸ் சுப்பர் மார்கட், பிரதான தி, ெகா ம்  11;  
(6) வகுப் : 26; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
பின்ன ம் சித்திர ைதய ம், றிபண்கள், பின்னல் சைட, 
ெபாத்தன்கள், ெகாளிவிகள், கண்கள், ஊசிகள், ைதயல் 
ஊசிகள், ெசயற்ைகப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
  
  
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி , ‘ ம்ேபால் ஒப் ெகா ட் ’ 
ெசாற்கள் மற் ம் ‘எஸ்’ எ த்தின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு 
உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 

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

 

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

2 - 765/38 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 173092; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  ைல மாதம் 23 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எம் எம் ர்பாய் என்ட் 
கம்பனி (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 351, நாவல தி, நாவல, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: எஸ்பீஏ குேலாபல் ஐபீ ெச சன்ஸ் (பிைறேவட்) 

மிட்ெடட், 5, 9 ஆவ  ஒ ங்ைக, நாவல தி, நாவல;  
(6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
ேமற்பகுதிக க்கு பயன்ப த்தப்ப ம் பிளாஸ்திக்கிலான 
அலங்காரத் தக கள், ெகௗன்டர்ெடாப், ேடபில்ெடாப், 
ெவனிட் , தளபாடங்கள், சுவர்கள், கபினட்; (8) சின்னத்தின் 
பிரதி உ வம்: 
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  மாச்சு மாதம் 17 ஆந் திகதி 
 

2 - 765/39 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 176500; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 13 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ெசல்சியஸ் 
ெசா சன் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 616, நீர்ெகா ம்  

தி, யனேக ல்ல, சீ வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: தரங்க டீ சில்வா, சட்டத் 
தரணி, இல. 12, எெபன்சர் பிேளஸ், ெதஹிவைள;  
(6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
காப்பிடல் பிடைவகள், காப்பிடல் ெபா ட்கள், காப்பிடல் 
பிடைவ, காப்பிடல் ைக ைறகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
 
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி  விவரணச் ெசாற்களின் பிரத்தி 
ேயக பாவைனக்கு உாித்  எதைன ம் அளிக்கா .  

 

இச்சின்னம் சிவப் , நீலம், ஒேரஞ்ச், ஊதா, க ப்  
மற் ம் ெவௗ்ைள 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 17 ஆந் திகதி 
 

2 - 765/40 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 176508; (2) ெபற்ற திகதி: 2012 ஆம் 
ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 13 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 

கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ேகசீ ெவனசர்ஸ் 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், இல. 616, நீர்ெகா ம்  தி, 

யேன ல்ல, சீ வ, இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  
ேசைவக்கான விலாசம்: தரங்க டீ சில்வா சட்டத்தரணி,  
இல. 12, எபன்சர் பிேளஸ், ெதஹிவைள; (6) வகுப் : 17;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: காப்பிடல் பிடைவகள், 
காப்பிடல் ெபா ள்கள், காப்பிடல் ைக ைறகள், காப்பிடல் 
த த்த பிடைவகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 
  
 
 
 

இச்சின்னத்தின் பதி , ‘ெடரஸ்ட்ைரல் ெபப்ாிக் 
ெசா சன்’ ெசாற்களின் பிரத்திேயக பாவைனக்கு உாித்  
எதைன ம் அளிக்கா . 

 

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

 

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

2 - 765/41 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 177254; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 15 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): கத்ேலான் 4 ெபாலேவட்  
ெமானஸ், 59650, வில்லனிவ் டாஸ்க், பிரான்ஸ்; 
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் 
வில்சன் பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிசும், 
ஆக்க ாிைம மற் ம் வியாபாரச் சின்னங்க க்கான 
சட்டத்தரணி, 365 டாம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 22; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: கயி கள் (இறப்பேரா, 
இைசக்க விக க்ேகா அல்லாத) கம்பி வைலகள், 
வைலகள், பாய்கள், ைபர் ெபா ள்க க்கான லப் 
ெபா ள்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

2 - 765/42 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 177446; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 21 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): ஸ்ரீ ராம்ேகா லங்கா 
(பிைறேவட்) மிட்ெடட், 441, எஸ் ஜி ஆர்காட், 1ஆவ  
மா , ஸ்ரீ சங்கராஜ மாவத்ைத, ெகா ம்  10, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்:  
ஸ்ரீ ராம்ேகா லங்கா (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 441, எஸ் ஜி 
ஆர்காட், 1ஆவ  மா , ஸ்ரீ சங்கராஜ மாவத்ைத, ெகா ம்  10; 
(6) வகுப் : 17; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: 
எஸ்ெபஸ்ேடா தக கள், ைபபர்கள்; (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 11 ஆந் திகதி 
 

2 - 765/43 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

   
(1) சின்னம் இலக்கம்: 177653; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

ேகாரப்பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் 
கவாி ம் (சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பீனிக்ஸ் 

ெவன்ஷர்ஸ் மிட்ெடட், 409, 3 ஆவ மா , ெகா ம்  03, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: பீனிக்ஸ் ெவன்ஷர்ஸ் மிட்ெடட், 409, 3 ஆவ  
மா , ெகா ம்  03; (6) வகுப் : 22; (7) ெபா ட்கள் 
அல்ல  ேசைவகள்: கயி கள், கம்பி வைளகள், வைலகள், 
கூடாரங்கள், அ ணிங்ஸ், திைர சீைலகள், பாய்கள், 
சாக்குகள், ைபகள், (ஏைனய வகுப்பில் உள்ளடங்காத) 
ெமத்ைத, இதைன அைடக்கும் ெபா ள்கள் (இறப்பார் 
அல்ல  பிளாஸ்திக் தவிர), ல இைழ டைவப் 
ெபா ள்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 

 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

2 - 765/44 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 177657; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  சனவாி மாதம் 29 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): பீனிக்ஸ் ெவன்ஷர்ஸ் 

மிட்ெடட், 409, 3 ஆவ  மா , ெகா ம்  03, இலங்ைக;  
(5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: பீனிக்ஸ் 
ெவன்ஷர்ஸ் மிட்ெடட், 409, 3 ஆவ  மா , ெகா ம்  03; 
(6) வகுப் : 26; (7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்:  
பின்ன ம் சித்திரத் ைதய ம், றிபண்க ம், பின்னல் சைட, 
ெபாத்தன்கள், ெகா விகள், கண்கள், ஊசிகள், ைதயல் 
ஊசிகள், ெசயற்ைகப் க்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி 
உ வம்: 
  
 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 

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

2 - 765/45 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  

(1) சின்னம் இலக்கம்: 178712; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 07 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): எக்ஸ்ேசன்ஞ் ெஹங்கி ங் 
ஹாாி ரடக்ட்ஸ், இன்க், ெபா ளாதார மற் ம் ெதாழில் 

ட்ப அபிவி த்தி வலயம், எக்ஸ்ேசஞ் சிட் , ெஹன்ன், 
சீனக் கு யரசு; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: சாம் என்ட் எேசாசிேயட்ஸ் சட்டத்தரணி ம் 

பிரச்சித்த ெநாத்தாாிசும், ஆக்க ாிைம, வியாபாரச் சின்னங் 
க க்கான சட்டத்தரணிகள், இல. 179/5, அவிஸ்ஸாவைல 

தி, மஹ த்க வ அங்ெகாைட; (6) வகுப் : 26; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: ேபா  தைல , 
பின்னிய தைல , பின்னல் தைல , ெசயற்ைக , 
சிறிய தைல , தைல  பட் கள், ெடாப் ேநாட்ஸ், 
தைல  பி கள், சிைலட்ஸ், தைல  சு க்கமாக்குதல், 
தைல  ஆபரணங்கள், தைல  சு க்கமாக்கும் 
ஊசிகள், தைல  ஊசிகள், தைல  வைலகள், தைல 

க்கான ெபா, தைல  வர்ணத்ெதாப்பிகள், தைல  
சு க்கமாக்கும் கடதாசிகள், ேபா யான தா கள், 
ேபா யான மீைசகள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
 

 
 
 

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

 

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

2 - 765/46 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
————————— 

  
(1) சின்னம் இலக்கம்: 178936; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  மாச்சு மாதம் 14 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): டீசல் என்ட் ேமாட்டர் 
என்ஜினியாிங் பீஎல்சீ 65, ேஜத்தாவன தி, ெகா ம்  14, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: டீசல் என்ட் ேமாட்டர் என்ஜினியாிங் பீஎல்சீ 65, 
ேஜத்தாவன தி, ெகா ம்  14; (6) வகுப் : 13;  
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: சு பைடக்கலங்கள், 
ெவ  ம ந் கள், சு குண் கள், ெவ  ெபா ள்கள், வான 
ெவ கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
  
 
 
 

இச்சின்னம் ெபன்டன் 3025சீ நிறத்திற்கு 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 20 ஆந் திகதி 
 
2 - 765/47 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 

————————— 
 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 181509; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ன் மாதம் 28 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): சிட் சன் ேடாக்கி க சிகி 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

(1) சின்னம் இலக்கம்: 182640; (2) ெபற்ற திகதி: 2013 ஆம் 
ஆண்  ஓகத்  மாதம் 21 ஆம் திகதி; (3) ந் ாிைம ேகாரப் 
பட்டால்: - ; (4) விண்ணப்பதாாியின் ெபய ம் கவாி ம் 
(சின்னத்தின் உாிைமயாளர்): டீ ஆர் ேஹாட்டல்ஸ் (பிைற 
ேவட்) மிட்ெடட், இல. 361, கண்  தி, நிட்டம் வ, 
இலங்ைக; (5) இலங்ைகயில் அவர  ேசைவக்கான 
விலாசம்: டீ ஆர் ேஹாட்டல்ஸ் (பிைறேவட்) மிட்ெடட், 
இல. 361, கண்  தி, நிட்டம் வ; (6) வகுப் : 17; 
(7) ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: இறப்பர், கற்  
ேபர்ச்சா, பைச, எஸ்ெபஸ்ேடா, ைமக்கா, ஏைனய வகுப்பில் 
உள்ளடங்காத இந்த ெபா ள்களிலான ெபா ள்கள், 
உற்பத்திக்கு பயன்ப த்தப்ப ம் பிளாஸ்திக், ெபாதியிடல், 
ேமலதிக உற்பத்திக்கு பயன்ப த்தப்ப ம் பிளாஸ்திக், 
தைடயிடல் மற் ம் காப்பிடல் ெபா ள்கள், உேலாக 
மல்லாத ெநழிகுழாய்கள்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
  
 
 

இச்சின்னம் பதியப்பட்டா ம் பதியப்ப ம் ேபா ம் 
171669, 178192 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 07 ஆந் திகதி 
 

2 - 765/49 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
 

ைகசா, சிட் சன் ெவாச் ெகா. மிட்ெடட் என்ற ெபயாில் 
இயங்குகின்ற . 1-12 , 6 ேசாம், தானாசி – ேசா, நிசி 
ேடாக்கிேயா சி, ேடாக்கிேயா, யப்பான்; (5) இலங்ைகயில் 
அவர  ேசைவக்கான விலாசம்: ேஜான் வில்சன் 
பாட்னர்ஸ், சட்டத்தரணி ம் பிரசித்த ெநாத்தாாிசும், ஆக்க 

ாிைம மற் ம் வியாபாரச் சின்னங்க க்கான சட்டத் 
தரணிகள், 365, டாம் தி, ெகா ம்  12; (6) வகுப் : 14; (7) 
ெபா ட்கள் அல்ல  ேசைவகள்: க காரங்கள், சுவர்க் 
க காரங்கள், க காரங்க க்கான அைச ம் சாதனங்கள், 
க காரங்க க்கான உைறகள், க காரங்க க்கான 
கண்ணா கள், க காரப் பட் கள், க காரங்க க்கான 
டயல்; (8) சின்னத்தின் பிரதி உ வம்: 
  
 
  
 
 

 
இச்சின்னத்தின் பதிவான , ‘கிவ்’ எ த்திைன தனித் 

தனியாக ம் சின்னத்திற்குப் றம்பாக ம் பிரத்திேயக 
மாகப் பாவிக்க உாித்  எதைன ம் அளிக்கா . 

 
ஜீ.ஆர்.ரணவக்க, 

லைமச் ெசாத் ப் பணிப்பாளர் மா அதிபதி. 
 
இலங்ைக ேதசிய லைமச் ெசாத்  அ வலகம், 
ெகா ம் , 
2014 ஆம் ஆண்  ஒற்ேறாபர் மாதம் 20 ஆந் திகதி 
 

2 - 765/48 - 26.02.2016 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி இல. 1956. 
 

ெதாழிலக வ வ அைமப் க்கள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் 
 

2003 ஆம் ஆண் ன் 36 ஆம் இலக்க லைமச் ெசாத் ச் சட்டம் 
(பிாி  40 (9)) 

 
கீழ்வ ம் விடயங்கைள உள்ளடக்கிய ைகத்ெதாழில் வ வைமப் க்கள் பதி க்காக விண்ணப்பிக்கப்பட் ள்ளன. 
இவ்வறிவித்தல் ெவளியிடப்பட்  இரண்  (2) மாத காலப்பகுதிக்குள் ஆட்ேசபைன அறிவித்தல் எ ம் எனக்குக் 
கிைடக்கப்ெபறாதவிடத்  உாிய ைகத்ெதாழில் வ வைமப் கள் பதி ெசய்யப்ப ம்.  

 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 9971; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 12.10.2011; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 21 - 01.  தயாாிப் : பலைகயிலான அலங்கார  
   கம ேக சிட்னி பீடர்      வில்ைல - எல்பி 16 ேடாக்; 
  உ ல்  ெசாய்சா;     
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 9973; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 12.10.2011; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 21 - 01.  தயாாிப் : பலைகயிலான விைளயாட்   
   கம ேக சிட்னி பீடர்      மி கங்கள் - 92  காட்சிப்ப த்தல்  அைமப் 
  உ ல்  ெசாய்சா;    பில் பீஏ 98; 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 9974; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 12.10.2011; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 21 - 01.  தயாாிப் : பிஎல் 17 கட் டம் அைமப்பதற் 
   கம ேக சிட்னி பீடர்      கான  ண் த்  ெதாகுதி;  
  உ ல்  ெசாய்சா; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 10732; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 14.10.2013; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ங்க்  ெநசுரல் தைல   
   ங்க்  ெநசுரல் ரடக்ட்ஸ்     எண்ெணய்  ெபாதியி வதற்கான  
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்;    வ வைமப் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 10733; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 14.10.2013; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ங்க்  ெநசுரல் எண்ெணய்  
   ங்க்  ெநசுரல் ரடக்ட்ஸ்     வைகக்கான ெபாதியிடல் வ வைமப் ;  
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்;     
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 10880; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 24.03.2014; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 04 - 02.  தயாாிப் :  ேரஸ டனான பல் ாிைக; 
   கிஹான் சானக  
  விேஜகுணரத்ன;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 10987; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 06.08.2014; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல ெபாதிக்கான   
   னி ட்ேரட்ஸ் (பிைறேவட்)      யாைன அைமப்பிலான வ வைமப் ; 
   மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11088; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 10.12.2014; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : ெபண்க க்கான  
   ெமாேஹாட் ேக ெடான்      சப்பாத் கள்; 
   சாந்த குமார; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11152; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 09.02.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 15 - 99.  தயாாிப் : விாிவாக்கத்தக்க ட்ரம்;  
   இலந்தாாி ேதவேக சந்ரபால;  
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11155; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 11.02.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 06 - 07.  தயாாிப் : 3  ேபாட்ேடா சட்டங்கள்;  
   கனன்ேக கமேக பிாியந்த       
   கமேக; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11157; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.02.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 03.  தயாாிப் : ைமயாக கத்ைத  
   சித்த ர ெஜஹான் ேவஷ்     மைறக்கின்ற தைலக்கவசத்தில் 
   . சில்வா;    கன்னத்ைத பா காப்பதற்கான ந ன 
      வ வைமப் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11161; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20.02.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 18 - 01.  தயாாிப் : ம ந்  வில்ைலகைள  
   அம்ேபெகாட யனேக சு      எண் வதற்கான சாதனம்; 
   ெக ம் அம்ேபெகாட; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11185; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 11.03.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 21 - 01.  தயாாிப் : பலைகயிலான கட் டம்  
   கம ேக சிட்னி பீடர் உ ல்     ெசய் ம் ண் த் ெதாகுதிகள் -  
   ெசாய்சா;    லண்டன் பிஎல் 14; 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11186; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 11.03.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 21 - 01.  தயாாிப் : பலைகயிலான கட் டம்  
   கம ேக சிட்னி பீடர் உ ல்     ெசய் ம் ண் த் ெதாகுதிகள்; 
   ெசாய்சா;     
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11218; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 06.05.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : கா ைற டனான குழந்ைத  
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;      க க்கான சாப்பாத் கள்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11219; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 06.05.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : குழந்ைதக க்கான 
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;      பிைணப் க் ேகாட டனான சப்பாத் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11220; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 06.05.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : ாிய டனான, குழந்ைத  
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;      க க்கான சப்பாத் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11221; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 06.05.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : இலாஸ்திக் பட் டனான,   
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;      குழந்ைதக க்கான சப்பாத் கள்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11247; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       என்எல் 300095; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11248; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       300105; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11255; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       300215; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11256; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       300225; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11258; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       300245; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11260; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       300265; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11261; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       300285; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11264; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       305029; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11265; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       என்எல் 0056; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11266; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       என்எல் 0061; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11267; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       என்எல் 0068; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11268; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       என்எல் 0069; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11269; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       என்எல் 0070; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11270; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       என்எல் 0071; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11271; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       என்எல் 0072; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11272; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       என்எல் 0073; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11273; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       ஆர் 40003; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11274; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 05 - 02.  தயாாிப் : பின்னல்பட்  வ வைமப்    
   ெநாெயான் லங்கா       ஆர் 40004; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11281; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 09.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 21 - 03.  தயாாிப் : நடனத்திற்கு பயன்ப த்தப்  
    ேசனசிங்ஹ பிரசன்ன    ப ம் வ வைமப் ; 
  பிாிமாஜீவ சில்வா; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11287; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 19.06.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 11 - 05.  தயாாிப் : தி மண நிகழ் களின்   
   மதம் சுெனத் பிரசன்ன    ேபா  ஏற் வதற்கான  ெகா ; 
   சில்வா; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11303; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 03.07.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 22 - 06.  தயாாிப் : எ  பி ப்பதற்கான  
    ெரகிட்  ெபங்கிசர்    ெபட் கள்; 
  (பிேரன்ஸ்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11304; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 03.07.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 22 - 06.  தயாாிப் : எ  பி ப்பதற்கான  
    ெரகிட்  ெபங்கிசர்    ெபட் கள்; 
  (பிேரன்ஸ்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11305; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 03.07.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 22 - 06.  தயாாிப் : எ  பி ப்பதற்கான  
    ெரகிட்  ெபங்கிசர்    ெபட் கள்; 
  (பிேரன்ஸ்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11306; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 06.07.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 23 - 01.  தயாாிப் : சூடாக்குவதற்கான சாதன  
    னி வர் பீஎல்சீ;    இைணப் டன்,  நீர் சுத்திகாிப்பதற் 
      கான சாதனம்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11307; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 06.07.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 23 - 01.  தயாாிப் : ஓேஸா டனான, நீர்  
    னி வர் பீஎல்சீ;    சுத்திகாிப்பதற்கான சாதனம்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11309; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 13.07.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 08.  தயாாிப் : குழந்ைதக க்கான உண   
   ேராஹான்ந்தி நேவாதினி    சுட் த் ண் ; 
  அலஹேகான் விேஜவிக்ரம; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11310; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 13.07.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 08.  தயாாிப் :  ெபாதியிடல் வ வைமப்  - 
    ேராஹான்ந்தி விேஜவிக்ரம;    சிற் ண் ; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11314; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 13.07.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 08.  தயாாிப் :  ேலபல் மற் ம் ெபாதியிடல் 
   வ சிங்ஹ தர்மசிறி    வ வைமப்  - தானியம்; 
  அலஹேகான்; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11324; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.07.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 15 - 03.  தயாாிப் : கமத்ெதாழி ல் பயன்ப த்  
   பால்ெபால ெலாகு யனேக    தப்ப ம்  ேசாதைன அச்சு; 
  அ ர கீதாநந்த அல்விஸ்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11331; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 24.07.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 15 - 03.  தயாாிப் : க வா அ வைடக்கான  
    பால்ெபால  ெலாகு யனேக    கத்தியிைன கூர்ைமயாக்கும் சாதனம்; 
  அ ர கீதாநந்த அல்விஸ்; 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11350; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 30.07.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 12 - 11.  தயாாிப் : ேமாட்டார்  ைசக்கில்; 
   ாி எஸ் ேமாட்டார் கம்பனி 
  மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11357; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதியிட க்கான 
   ஓாியன்ட் லங்கா    வ வைமப் ; 
  கன்பிக்சனாி (பிைறேவட்) 
  மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11358; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : விசுக்ேகாத்  ன் 
   ஓாியன்ட் லங்கா    வ வைமப் ; 
  கன்பிக்சனாி (பிைறேவட்) 
  மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11359; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதியிடல் வ வைமப்  
   ஓாியன்ட் லங்கா    (விசுக்ேகாத் ); 
  கன்பிக்சனாி (பிைறேவட்) 
  மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11361; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதியிடல் வ வைமப்  
   ஓாியன்ட் லங்கா    (விசுக்ேகாத் ); 
  கன்பிக்சனாி (பிைறேவட்) 
  மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11362; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதியிடல் வ வைமப்  
   ஓாியன்ட் லங்கா    (விசுக்ேகாத் ); 
  கன்பிக்சனாி (பிைறேவட்) 
  மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11363; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதியிடல் வ வைமப்  
   ஓாியன்ட் லங்கா    (விசுக்ேகாத் ); 
  கன்பிக்சனாி (பிைறேவட்) 
  மிட்ெடட்; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11364; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதியிடல் வ வைமப்  
   ஓாியன்ட் லங்கா    (விசுக்ேகாத் ); 
  கன்பிக்சனாி (பிைறேவட்) 
  மிட்ெடட்; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11365; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதியிடல் வ வைமப்  
   ஓாியன்ட் லங்கா    (விசுக்ேகாத் ); 
  கன்பிக்சனாி (பிைறேவட்) 
  மிட்ெடட்;       
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11367; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதியிடல் வ வைமப் ; 
   ஓாியன்ட் லங்கா கன்பிக்சனாி     
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11378; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதியிடல் வ வைமப் ; 
   ஓாியன்ட் லங்கா  
  கன்பிக்சனாி (பிைறேவட்)  
  மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11379; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதியிடல் வ வைமப் ; 
   ஓாியன்ட் லங்கா  
  கன்பிக்சனாி (பிைறேவட்)  
  மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11380; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதியிடல் வ வைமப் ; 
   ஓாியன்ட் லங்கா  
  கன்பிக்சனாி (பிைறேவட்)  
  மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11381; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதியிடல் வ வைமப் ; 
   ஓாியன்ட் லங்கா  
  கன்பிக்சனாி (பிைறேவட்)  
  மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11382; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதியிடல் வ வைமப் ; 
   ஓாியன்ட் லங்கா  
  கன்பிக்சனாி (பிைறேவட்)  
  மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11384; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 05.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ெபாதியிடல் வ வைமப் ; 
   ஓாியன்ட் லங்கா  
  கன்பிக்சனாி (பிைறேவட்)  
  மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11386; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 07.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 07.  தயாாிப் : பா காப் க்கான த்திைர 
   எச்எஸ்ஐஎல்      யிடல் ெதாப்பி; 
  மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11395; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 12.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : வார் பட்  மற் ம் ைகயினால் 
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;     பின்னப்பட்ட பிடைவயினாலான, 
      குழந்ைதக க்கான சப்பாத் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11396; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 12.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : வார் பட்  மற் ம் ெமன்ைம 
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;     யான விைளயாட் ப் ெபா ள் இைணக் 
      கப்பட்ட குழந்ைதக க்கான சப்பாத் கள்; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11397; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 12.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : அச்சிடப்பட்ட பிடைவ மற் ம் 
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;     பிடைவயிலான டப்பட்ட இலாஸ்திக் 
      குடனான, சி  குழந்ைதக க்கான 
      சப்பாத் கள்; 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11398; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 12.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : பிடைவயினால் டப்பட்ட  
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;     இலாஸ்திக்குடன், குழந்ைதக க்கான 
      சப்பாத் கள்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11399; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 12.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : வார் பட்  மற் ம் க்கள் 
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;     இைணக்கப்பட்ட குழந்ைதக க்கான 
      சப்பாத் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11400; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 12.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : தங்க நிற ேபா இைணக்கப் 
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;     பட்ட குழந்ைதக க்கான சப்பாத் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11401; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 12.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : ைகயினால் ெசய்யப்பட்ட 
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;     ெவள்ளி நிற ேபா மற் ம் இலாஸ்திக் 
      வார்பட்  இைணக்கப்பட்ட  குழந்ைத 
      க க்கான சப்பாத் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11402; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 12.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : வார்பட்  மற் ம் ைகயினால் 
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;     பின்னப்பட்ட பிடைவ டனான, 
      குழந்ைதக க்கான சப்பாத் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11403; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 12.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : ைகயினால் ெசய்யப்பட்ட 
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;     ேபா  இைணக்கப்பட்ட குழாய் அைமப் 
      பிலான குழந்ைதக க்கான சப்பாத் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11404; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 12.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : வார்பட்  மற் ம் ைகயினால் 
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;     பின்னப்பட்ட பின்னல் இைணக்கப்பட்ட 
      குழந்ைதக க்கான சப்பாத் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11405; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 12.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : வார் பட் டன், நடன 
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;     நங்ைக  அைமப்பிலான, குழந்ைதக க் 
      கான சப்பாத் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11406; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 12.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 04.  தயாாிப் : வார் பட் டன், ன்பக்கம் 
   சுபத்ரா ராம ர்த்தி;     டப்பட்ட நிைலயிலான குழந்ைதக க்  
      கான சப்பாத் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11414; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : இைணகர பரப்பிைன 
   சபரக வ ராலலாேக     ஒப்பி வதற்கான க வி; 
  சமர ர; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11415; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் :  எண்ைண கூட்டல் 
   சபரக வ ராலலாேக     மற் ம் கழித்த க்கான க வி; 
  சமர ர; 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11416; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : ேதற்றத்தின் ந ப் ள்ளிைய 
   சபரக வ ராலலாேக     உ திப்ப த் வதற்கான க வி; 
  சமர ர;     
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11417; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : க்ேகாணங்களின் பரப்ைப 
   சபரக வ ராலலாேக     ஒப்பி வதற்கான க வி; 
  சமர ர; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11418; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : நிகழ்தகவிைன கற்பதற்கான 
   சபரக வ ராலலாேக     க வி; 
  சமர ர; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11419; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : கூம் , கன ச ரத்தின் 
   பராெகாட கமேக கீர்த்தி     அளவிைன உ திப்ப த் வதற்கான 
  லால் டயஸ்;    சாதனம்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11420; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : கூம்பின் ெசங்குத்  
   பராெகாட கமேக கீர்த்தி     உயரத்ைத அளவி வதற்கான சாதனம்; 
  லால் டயஸ்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11421; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : ேகாணங்களின் உயரம், 
   பராெகாட கமேக கீர்த்தி     திைசக் ேகாணம் மற் ம் கீழ்பகுதி 
  லால் டயஸ்;    யிைன அளவி வதற்கான சாதனம்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11422; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : கூம்பின் ெசங்குத் யரத்ைத 
   பராெகாட கமேக கீர்த்தி     கண் பி ப்பதற்கான சாதனம்; 
  லால் டயஸ்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11423; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : கன எண்கள் பிாிக்கப்ப வதன் 
   ேதவ சிங்ஹேக ஜயசிங்ஹ;    ெப மதியிைன கண் பி ப்பதற்கான 
      சாதனம்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11426; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : ேதற்றத்திைன கண் பி ப் 
   பன்னஹாக தியன்ேசலாேக     பதற்கான அட்ைட; 
  பிேசாெமனிேக; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11431; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 20.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : வட்ட ேதற்றங்கள் விளக்கு 
   விேஜசிங்ஹ ெபா      வதற்கான ெதாகுதிகள் 01; 
  மஹத்தயா; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11440; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 24.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : வட்ட ேதற்றங்கள் விளக்கு 
   விேஜசிங்ஹ ெபா      வதற்கான ெதாகுதிகள் 02; 
  மஹத்தயா; 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11441; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 24.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : வட்ட ேதற்றங்கள் விளக்கு 
   விேஜசிங்ஹ ெபா      வதற்கான ெதாகுதிகள் 03; 
  மஹத்தயா;     
  

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11442; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 24.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : வட்ட ேதற்றம் விளக்குவதற் 
   விேஜசிங்ஹ ெபா      கான ெதாகுதிகள் 04; 
  மஹத்தயா; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11443; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 24.08.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 06.  தயாாிப் : வட்ட ேதற்றங்கள் விளக்கு 
   விேஜசிங்ஹ ெபா      வதற்கான ெதாகுதிகள் 05; 
  மஹத்தயா; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11450; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.09.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 08.  தயாாிப் : ேதயிைல ைபக க்கான 
   வி ர இந்திக குணரத்ன;     ேலபில்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11451; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.09.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 08.  தயாாிப் : தரத்தில் சிறந்த ேதங்காய் 
   வி ர இந்திக குணரத்ன;     எண்ெணய் ேபாத்த க்கான ேலபில்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11452; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.09.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 08.  தயாாிப் : தரத்தில் சிறந்த ேதங்காய் 
   வி ர இந்திக குணரத்ன;     எண்ெணய் ேபாத்த க்கான ேலபில்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11453; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.09.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 08.  தயாாிப் : தரத்தில் சிறந்த ேதங்காய் 
   வி ர இந்திக குணரத்ன;     எண்ெணய் ேபாத்த க்கான ேலபில்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11454; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 01.09.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 19 - 08.  தயாாிப் : தரத்தில் சிறந்த ேதங்காய் 
   வி ர இந்திக குணரத்ன;     எண்ெணய் ேபாத்த க்கான ேலபில்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11461; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 03.09.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைலக்கான உேலாகத் 
   ர க பிாியங்க விக்ரமநாயக;    திலான ெபட்  வ வைமப் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11462; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 03.09.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைலக்கான உேலாகத் 
   ர க பிாியங்க விக்ரமநாயக;    திலான ெபட்  வ வைமப் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11463; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 03.09.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைலக்கான உேலாகத் 
   ர க பிாியங்க விக்ரமநாயக;    திலான ெபட்  வ வைமப் ; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11464; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 03.09.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைல ைப பக்கட் 
   ர க பிாியங்க விக்ரமநாயக;    வ வைமப் ; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11465; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 03.09.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைலக்கான உேலாகத் 
   ர க பிாியங்க விக்ரமநாயக;    திலான ெபட்  வ வைமப் ; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11466; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 03.09.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைலக்கான உேலாகத் 
   ர க பிாியங்க விக்ரமநாயக;    திலான ெபட்  வ வைமப் ; 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11467; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 03.09.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைலக்கான உேலாகத் 
   ர க பிாியங்க விக்ரமநாயக;    திலான ெபட்  வ வைமப் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11468; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 03.09.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 09 - 03.  தயாாிப் : ேதயிைலக்கான உேலாகத் 
   ர க பிாியங்க விக்ரமநாயக;    திலான ெபட்  வ வைமப் ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11469; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 03.09.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 02 - 02.  தயாாிப் : ெநகிழ் த் தன்ைம ெகாண்ட 
   எமரல்ட் இன்டெநசனல்    ெகாலர்; 
  (பிைறேவட்) மிட்ெடட்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11488; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 17.09.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 28 - 02.  தயாாிப் : சவர்க்கார பட் கள்; 
   னி வர் பீஎல்சீ; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11502; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 22.10.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 07 - 01.  தயாாிப் : குழந்ைதக க்கான 
   அஹமட் ெலப்ைப    பிளாஸ்திக் ேகாப்ைப; 
  அலா தீன்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11511; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 22.10.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 23 - 01.  தயாாிப் : ெபா ள் தயாாிப் க்கான 
   தி ன திப்பாலகம;    ன்  அச்சுகள் இைணக்கும் சாதனம் 
      ( ைலக்கான பகுதி); 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11513; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 30.10.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 21 - 04.  தயாாிப் : சி வர்கள் விைளயா வதற் 
   திேமாதி ஆரச்சிேக அதிசா    கான ; 
  சங்கல்ப ெபேரரா; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11550; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.12.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 25 - 02.  தயாாிப் : சீ ங் வ வைமப் ; 
   மாயக வ கம்கானங்ேக     
  இந்திக சம்பத்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11551; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.12.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 25 - 02.  தயாாிப் : சீ ங் வ வைமப் ; 
   மாயக வ கம்கானங்ேக     
  இந்திக சம்பத்; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11552; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.12.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 25 - 02.  தயாாிப் : சீ ங் வ வைமப் ; 
   மாயக வ கம்கானங்ேக     
  இந்திக சம்பத்; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11553; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.12.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 25 - 02.  தயாாிப் : சீ ங் வ வைமப் ; 
   மாயக வ கம்கானங்ேக     
  இந்திக சம்பத்; 
 

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11555; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.12.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 25 - 02.  தயாாிப் : சீ ங் வ வைமப் ; 
   மாயக வ கம்கானங்ேக     
  இந்திக சம்பத்; 
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              பகுதி I : ெதாகுதி (III) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - 2016.02.26 

இலங்ைக அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களத்தில் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற  

 (1) விண்ணப்ப இல.: 11556; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.12.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 25 - 02.  தயாாிப் : சீ ங் வ வைமப் ; 
   மாயக வ கம்கானங்ேக     
  இந்திக சம்பத்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11557; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.12.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 25 - 02.  தயாாிப் : சீ ங் வ வைமப் ; 
   மாயக வ கம்கானங்ேக     
  இந்திக சம்பத்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11558; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.12.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 25 - 02.  தயாாிப் : சீ ங் வ வைமப் ; 
   மாயக வ கம்கானங்ேக     
  இந்திக சம்பத்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11559; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.12.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 25 - 02.  தயாாிப் : சீ ங் வ வைமப் ; 
   மாயக வ கம்கானங்ேக     
  இந்திக சம்பத்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11560; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.12.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 25 - 02.  தயாாிப் : சீ ங் வ வைமப் ; 
   மாயக வ கம்கானங்ேக     
  இந்திக சம்பத்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11561; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.12.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 25 - 02.  தயாாிப் : சீ ங் வ வைமப் ; 
   மாயக வ கம்கானங்ேக     
  இந்திக சம்பத்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11562; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.12.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 25 - 02.  தயாாிப் : சீ ங் வ வைமப் ; 
   மாயக வ கம்கானங்ேக     
  இந்திக சம்பத்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11563; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.12.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 25 - 02.  தயாாிப் : சீ ங் வ வைமப் ; 
   மாயக வ கம்கானங்ேக     
  இந்திக சம்பத்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11564; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.12.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 25 - 02.  தயாாிப் : சீ ங் வ வைமப் ; 
   மாயக வ கம்கானங்ேக     
  இந்திக சம்பத்; 
 
 (1) விண்ணப்ப இல.: 11565; (2) ேகாப்பிடல் திகதி: 16.12.2015; (3) வ வைமப் டன் பயன்ப த்தப்ப ம் 
 (4) விண்ணப்பதாாி: (5) வகுப் : 25 - 02.  தயாாிப் : சீ ங் வ வைமப் ; 
   மாயக வ கம்கானங்ேக     
  இந்திக சம்பத்; 
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