స్వదేశీ-విదేశీ వస్తువుల జాబితా
ఉత్పత్తు రకం

స్వదేశీ ఉత్పత్త
ు లు

విదేశీ ఉత్పత్త
ు లు

స్నానపు స్బబులు

సంతూర్, నిర్మా, సవస్తి క్, మైసూర్ శమండల్, విప్ర ో -

లక్్, లిర్ిల్, ల ైఫ్ బాయ్, పతయర్్,

(ప్ర ో త్సహంచాల్ససనవి)

(బహష్కరంచాల్ససనవి)

స్తకమకై, మేడిమిక్్, గంగమ, స్తన్ి తల్, గోద్రోజ్ న్ం. 1, మార్ోో, ర్కస్న, హమాం, జై, మోతీ, కమిా, డతవ్,
నం, పతంజలి మర్ియు ఇతర గృహ ఉతపతత
ి లు

ప్మండ్స్, ప్మమోలివ్, జాన్న్, కలేఅర్ి్ల్,

డేట్ో టల్, లేసంస్త, లాకలా, ఆమేవ, సవ్లేన్,
అమజాన్, వ్మలే మర్ో

బట్ట ల స్బబులు

నిరా, అకసో, విమల్, హేప్ర లిన్, డరైట్, ఫేన, ఉజాలా,

సన్ ల ైట్, వీల్, ఎర్ియల్, త్రోలో, 501,

పతతంబర్ి, మకస్, విమల్, సమస మర్ియు ఇతర గృహ

విమాార్, ర్మబిన్ బల
ే , మర్ియు ఇతర

స్ ందరయ (మేకప్)

ట్ిప్స్ & తోఎస్, శ్రంగమర్, చంతల్, సంతూర్, ఏమామి,

జాన్న్, ప్మండ్స్, కలేఅర్ి్ల్, బిోలే్రం,

ఉత్పత్త
ు లు

బో ర్ోపే స్, తతలస్త, వికస, తరరార్ిక్, అర్ిిక, హెయిర్ అండ్స ఫయిర్ అండ్స లవీే , వ్ల వట్, మడికలర్,

శుద్, ఇజి, ఘడి, జంతల్, మంజుల, పతంజలి,
ఉతపతత
ి లు

ఓకల, కీ, ర్లవ్ైల్, ఆమేవ, సర్్, ఎక్ల్, ర్ిన్,
హందూసమిన్ లీవర్ ఉతపతత
ి లు

కర్
ై , హేమామి, పరశూట్, ఫైం, కమడిలా, స్తపే, డతబర్,

లవ్ందర్, నయస్తల్, షవర్ అండ్స షవర్,

హమాలయ, మహర్ిి ఆయుర్లవద్, బలా్ర,

హెడ్స అండ్స శోలేేర్, ఆమేవ, కిేనిక్, నిహార్,

స్ేవ్మశ్రం, కసకసర్మజ్, మలవ్, కరక్ కీరం, ప్మర్క అవ్నూూ,

లాకలా, నివియా

ఫమోంకి, ఖండేలావల్, తోరంట్ ఫమరా, జండు ఫమరా,

జల.కల.సందూ, వ్ైద్తిథ్, భాసకర్, బో ర్ోలిన్, బజాజ్

లిర్ిల్, డరైనిం, ఆర్మోనిక్్, పైనిన్, రూట్్,
గమేకస్, తేోస్ేమే, లోర్ియల్, సుత్రసుర,

ఉనిచరం, ఐపతస్తఏ, పతంజలి మర్ియు ఇతర గృహ
ఉతపతత
ి లు
ట్ూతేపస్టట

బబలల్, ప్మోమిస్, డతబర్, మిసమవక్, అజయ్,

కమలేోట్, స్తబాక, కసేసప్స, పప్ర ్డరంట్,

హర్ోాద్ేంట్, అజంతత, గర్మవర్ల, బోష్, కమేస్తకమల్, ఎగే ,

స్తగిల్, మచే న్్, ఆమేవ, ఆకమవఫోష్,

బండరచప్స, వ్ైద్తిథ్, ఇమామి, వికస, ఆంకర్, అమర్,
IPCA, ద్ేన్తి బెక్, పతంజలి మర్ియు ఇతర గృహ

ఓరల్-బి, ఫర రహున్్, స్ేన్త్డరైన్

ఉతపతత
ి లు
క్షవరం (షేవింగ్)

గోద్రోజ్, ఇమామి, సూపర్, సూపర్-మైక్్, అశోక్, వి-

ప్మలోాలివ్, నివియా, ప్మండ్స్, ప్మేట్ినం,

విదుూత్, జల.కల, కమసర ాపే స్, ఇతర గృహ ఉతపతత
ి లు

ఎర్మస్తాక్, లాకలా, డతనిమ్

బిస్కకట్లే, చాక్లేట్ే ల

నుట్ిోన్, శమంగిరల, ఛతంపతయన్, అమోరో, ప్మర్లే, సమతే,

న్స్ేే , కమడుార్ి, బో ర్ి విట్ా, హో ర్ీేస్,

పదారనాలు

శమలిమార్, ప్మర్ీ, ర్మవలోోన్, కమేస్తక్, అమలల్,

క్రీమబలు/ బలే డులు

మరయబ ప్నల

జాన్, ట్టప్మజ్, పరోమియం, ప్మర్క అవ్నూూ, లేజర్,

బెకమాన్, పతోయా-గోల్్ , మొన్తకస, కమరకమాక్, గిట్్,

గిలే ట్, స్వ్న్-ఓ-కమేక్, విలేాన్, విలేోజ్,

బలస్ో , మిల్క మేడ్స, కిస్న్, మాగిో,

నుతతోముల్, విజయ, ఇందన, సఫల్, ఆస్తయన్, వ్రక,
మధు, మహాన్, గోపత, హమఘ, విట్ా, పతంజలి
మర్ియు ఇతర గృహ ఉతపతత
ి లు
చాయ్, క్నఫీ

ఫమర్క్్, అనికల్రో, కంప్మేన్, కిట్ాకట్, ఛతర్ా,
ఎకే ర్
ల , మోడరన్ బెోడ్స, మాలోివ, మైలో

గిర్మిర్, ట్ాట్ా-ట్ీ, అసమ్ం-ట్ీ, సొ స్ైట్ీ, డంకన్,

బల
ో క్ బాండ్స, తతజమహల్, ర్డ్స-లేబల్,

GS, పర్ివ్మర్, సప్మట్, మర్ియు ఇతర గృహ

న్ేస్,రే డరలక, బుో, సన్ ర్ైజ్, తీో ఫ్ే వర్్, తజాా

బోహాపుతో, తేజ్, ట్ాట్ా కమఫర, ట్ాట్ా-తేతలి, అమర్,

డరైమొండ్స, లిపో న్, గీరన్ లేబల్, న్ేసమకఫే,

ఉతపతత
ి లు
శీత్ల ప్ననీయాలు

గురూజీ, ఒంజుస్, జుమిపన్, న్ేర్ో, పతంగో, ఫర
ూ ట్ి, సర సర ూ,

లేహేర్, పపర్, 7-అప్స, మిర్ిండత, ట్ీం,

ర్ైంబో , కమలవర్ో, రహహఫ్మా, జై గజానన్, హలిే ర్మం, గోకుల్,

లిమాక, స్తతో, థమ్్-అప్స, స్ైరరట్, ఫమంట్ా,

అసవద్, డతబర్, మాల, బెస్ర్ి
ేే , రసమి, హంద్తర్్, మాప్ర ో ,
బికన్ేర్, వ్ేకీ్ల్్ , న్తగ, పతోయా, అశోక్, ఉమా, HPMC
ఉతపతత
ి లు, హం, స్తవతరమిలికమ మర్ియు ఇతర గృహ

కసకమ-కసల, మకస్న్తల్్ , మగోల, గోల్్ సమపట్,
కరష్, అపరప, కమడార్ి

ఉతపతత
ి లు
శీత్ల పదారనాలు

వంట్ నూనెలు,

వంట్ పదారనాలు

అమలల్, హమాలయ, నరహల, వ్మడిలాల్, మదర్ డరైర్ీ,

కమడార్ి, డో లోప్స, న్ైస్, బల
ో క్ బాండ్స

ఇతర గృహ ఉతపతత
ి లు

ర్మబిన్్, యంకి-డుడల్్, కమర్లిట్ట

మారహత్ర, ప్ర స్ో మన్, ధతర, ర్మకట్, గినిి, స్తవకమర్,

డతలా్, కిరసోల్, లిపో న్, అనిపరరణ ఉపుప,

ప్మర్మశుట్, అశోక, సఫర ల, కసహనూర్, మధుర్, ఇంజిన్,

కసిర్ర, దలాల్, బల
ో క్-బాండ్స, పతలా్బర్ి

బెద్తకర్, సహకర్, లిజత్, గణేష్, శ్కిిభోగ్ ఆట్ా, ట్ాట్ా

(ఆట్ా), మోడరన్ చప్మతీ, కమర్ిోల్ ఆట్ా

వింద్ి, వ్రక, హవ్లార్, గొకూల్, న్తచురల్ మర్ియు

కమర్ిల, రథ్, మోహన్, ఉమంగ్, విజయ, సమపన్,

గగన్, అమిిత్, వనసపత్ర, ర్మంద్ేవ్, MDH, ఎవర్స్ో ,

ఉతపతత
ి తతోలు, కమవలిట్ి వ్మల్్, బస్తకన్-

ఆట్ా అండ్స చప్మతీ, మాగిో, కిసమ్న్, తరే ,
ఆట్ా, కపో న్ కుక్ ఉపుప మర్ియు పతండి

ఉపుప, జమిన, సొ స్ైట్ి మసమల, ట్ాట్ా మసమలే,

ఆశ్ర్మవద్ ఆట్ా, పతంజలి ఆట్ా & నూన్లు, మర్ియు
ఇతర గృహ ఉతపతత
ి లు
గృహ అవస్రనల

వీడియోకమన్, BPL, ఓనిడత, సరే ర్మ, ET&T, ట్ి-స్తర్ీస్,

GEC, ఫతలిప్స్, సర న, TDK, నిప్ర ప,

ఉత్పత్త
ు లు

గోద్రోజ్, కరరన్, బజాజ్, ఉషమ, ప్ర లార్, సూరూ, ఓర్ియంట్,

వ్ైరే ూరల్, సమమ్ంగ్, తోషతబా, LG,

గడియారనలు

కూల్ హో ం, ఖైతతన్, RR, ఎవర్డీ, గీప్స, న్తవిన్త, నిర్లేప్స,

సమను్య్, కలనువడ్స, ఐవ, కమర్ియర్,

క్ోస్ం ఎలక్్టికల్
మరయబ

న్ేలోక, వ్స్ేోన్, ఉప్మోాన్, కలలో ోా న్, కమస్తాక్, TVS, IFB,

స్తనిి, తతళ్ల
ే , కసరమపో న్, లోయిడ్, బల
ే సమోర్, వ్లలాోస్,
ఎల ైట్, జైకస, ట్ైట్ాన్, అజంతత, HMT, మాకి్మ,

ఆలివన్ గడియారం, బెంగమల్, మైసూర్, హవికన్్,

పోస్ో జ్
ే , పోషర్ కుకకర్, విప్ర ో , తృపతి , మర్ియు ఇతర
గృహ ఉతపతత
ి లు

న్ేషనల్ ప్మన్తసర నిక్, షమర్ప, GE,

హతతచ, తోమ్న్, ఎలకసోలక్్, ఆకై,

కొనికమ, ట్పపర్ వ్ేర్, జప్మన్ ల ైఫ్, ఒమేగమ,
ట్ైమక్్, ర్మడో .

వ్నోత్ పరకరనలు

గీఫ్ే ల, విల్న్, కమమిేన్, ర్లవ్ే లన్, ర్ోట్టమక్, స్లోే, స్తోక్,

ప్మరకర్, పైలట్, విన్ే్ ేర్-నుట్ో న్, ఫమబర్-

అప్ర, నట్ర్మజ్, హందూసమిన్, లోట్స్, ఇతర గృహ

ర్ొట్ిోంగ్

చందో, మొన్ేోక్్, కమమల్, బిట్టో, పేే ట్ట, త్రోవ్ేణి, ఫ్రే ర,

కమస్ేలి, బిగ్, మోంట్ బాేంక్, కసరస్, అస్,

ఉతపతత
ి లు
చెపుపలు, బూట్లే,
బూట్ల ప్ర ల్సష్

లఖని, లిబర్ీో సమోండర్్, ఆక్షన్, ప్మరగమన్, ఫ్మేష్, కమర్ోన,
వ్ల్ కం, ర్కస్న, లోట్స్, ర్డ్స-ట్ేప్స, ఫర నిక్్, వ్ై కింగ్,

బాట్ా, పుమా, పవర్, చరర్ీర-బాేసర ం,
అడిడతస్, ర్బో క్, న్క
ై ల, లీ-కూపర్.

బిలిే , కమర్ోిబ, కివి షూ ప్మలిష్, వుడ్స లాండ్స్, మోచ,
జలజల ఫ్ే క్్, మర్ియు ఇతర గృహ ఉతపతత
ి లు
రలడిమేడ్ బట్ట లు

పరట్ర్ ఇంగమేండ్స, వ్మన్ హుస్ైన్, లుఇస్ ఫతలిప్స, కలర్

అనిి రకమల లీ ఉతపతత
ి లు, బెర్ే ంి గోన్,

పే స్, అల న్ సర లి, మఫమట్ లాల్, ట్ోండ్స్, కమమిలిగల, దుబెే

ఆర్ో, లకస్ేి , లేవిస్, పైప జీన్్, వ్మోన్ిర్,

బుల్, జోడతఇక్, అరవింద్ డరనిమ్, డతన్, ప్ర ో లిన్, TT,

లక్్, అమలల్, VIP, రూప్మ, ర్లమండ్స, ప్మర్క అవ్నూూ,

బెనట్న్, ర్ీడ్స & ట్ేలర్, బెైఫర ర్్, కసరకడరైల్.

అలిి మో, నూూప్ర ర్ో, కిలేర్, పే యింగ్ మషతన్, మోంట్ే

కమర్ోే, డూూక్, ట్ైగర్, కసలకతతి, ప్మంట్లూన్, పతంజలి
ఉతపతత
ి లు, లుధియాన్త మర్ియు త్రరహపరర్
ఉతపతత
ి లు.
మొబైల్ ఫర న్సస

మకసరమాక్్, కమర్ోాన్, డి మర్ియు ద్ేశ్ంలో
బిగించబడిన ఇతర ఉతపతత
ి లు

అనిి రకమల చరైన్త ఉతపతత
ి లు ల ైకీా,

అప్ర ప, వివ్ల, LG, సమంసుంగ్, క్షిఒమి, ఐఫర న్, ఆపతల్

ఈ ద్ేశ్ గరరవం కససం, సమవభిమానం కససం, ఈ ద్ేశ్ యువత ఉప్మద్ి కససం మనం కలవలం సవద్ేశీ వసుివులను మాతోమే
వ్మడుతతమని విద్ేశీ వసుివులను బహషకర్ిసి మమని పోత్రజఞ చేద్ే తం.

జై స్వదేశీ – జై జై స్వదేశీ

