
  
கார்கில்ஸ் ஃபூட் சிட்டியின் பெயர்  

த ொலைபேசி 
இைக்கம் 

முகவரி 

1 ஃபூட் சிட்டி ஸ்பேப்பிள் வீதி  0112‐304138  21, ஸ்பேப்பிள் வீதி, தகொழும்பு 02. 

2 ஃபூட் சிட்டி கண்டி 081‐2222101  3,  ை ொ வீதி, கண்டி. 

3 ஃபூட் சிட்டி கல்கிலை 011‐2715230  360, கொலி வீதி, கல்கிலை. 

4 ஃபூட் சிட்டி தவள்ளவத்ல  0112‐361278  இை: 256 3-B/1, மூர் வீதி, தவள்ளவத்ல , தகொழும்பு 06. 

5 
ஃபூட் சிட்டி மதெஸ்டிக் சிட்டி 

0112‐501022  
மதெஸ்டிக் சிட்டி, 10, புலகயிர  நிலைய வீதி, தகொழும்பு 04. 

6 ஃபூட் சிட்டி மஹரகம  011‐2851381  75, த ஹிவலள வீதி, மஹரகம. 

7 ஃபூட் சிட்டி ேண்ேொரவலள 057‐2222411  7, தவலிமலே வீதி, ேண்ேொரவலள. 

8 ஃபூட் சிட்டி நுவதரலியொ 052‐2223270  90, கண்டி வீதி, நுவதரலியொ. 

9 ஃபூட் சிட்டி நுபகதகொலே  011‐2814993  240, லஹ தைவல் வீதி, நுபகதகொலே. 

10 ஃபூட் சிட்டி பகொட்லே  011‐2329331  40, பயொர்க் வீதி, பகொட்லே, தகொழும்பு 01. 

11 ஃபூட் சிட்டி மொைபே 0114‐401012  766, கடுதவை வீதி, மொைபே. 

12 ஃபூட் சிட்டி நீர்தகொழும்பு 031‐2232273  355, பிர ொன வீதி, நீர்தகொழும்பு. 

13 ஃபூட் சிட்டி தேொரைஸ்கமுவ 0112‐516114  231, த ஹிவலள வீதி, தேொரைஸ்கமுவ. 

14 ஃபூட் சிட்டி ரொெகிரிய  011‐2868397  349, தகொட்ேொ வீதி, ரொெகிரிய. 

15 ஃபூட் சிட்டி பிட்ே பகொட்பே  011‐2824140  407, பிட்ே பகொட்பே வீதி, பிட்ே பகொட்பே. 

16 ஃபூட் சிட்டி ேொணந்துலை 038‐2239279  16, கொலி வீதி, ேொணந்துலை. 

17 ஃபூட் சிட்டி குருணொகல்  037‐2221817  44, நீர்தகொழும்பு வீதி, குருணொகல். 

18 ஃபூட் சிட்டி மொத் லை  041‐2229815  60, அனொகரிக  ர்மேொை மொவத்ல , மொத் லை. 

19 ஃபூட் சிட்டி வத் லள  0112‐945305  315, நீர்தகொழும்பு வீதி, வத் லள. 

20 ஃபூட் சிட்டி கம்ேஹொ  033‐2231267  45, தேௌத் ொபைொக மொவத்ல , கம்ேஹொ. 

21 ஃபூட் சிட்டி ெொ-எை  0112‐244630  49, நீர்தகொழும்பு வீதி, ெொ-எை. 

22 ஃபூட் சிட்டி சிைொேம்  032‐2220355  1, இைங்குதுலை வீதி, சிைொேம். 

23 ஃபூட் சிட்டி பிலியந் ை  0112‐604930  122/A, தகஸ்ேொவ வீதி, பிலியந் ை. 

24 ஃபூட் சிட்டி த ஹிவலள  0112‐719956  65 A, கொலி வீதி, த ஹிவலள. 

25 
ஃபூட் சிட்டி இரத்தினபுரி  

045‐2225661  

மொநகர ைலே கலேத்த ொகுதி, ேலைய பேரூந்து நிலைய 
வளொகம், நகர ைலே வீதி, இரத்தினபுரி 

26 ஃபூட் சிட்டி தகொள்ளுப்பிட்டி  0112‐372123  407, கொலி வீதி, தகொள்ளுப்பிட்டி. 

27 ஃபூட் சிட்டி திம்பிரிகஸ்யொய  0112‐590548  90, திம்பிரிகஸ்யொய வீதி, தகொழும்பு 05. 

28 ஃபூட் சிட்டி தமொரட்டுலவ  011‐2645606  272, கொலி வீதி, ரொவத் ொவத் , தமொரட்டுலவ. 

29 ஃபூட் சிட்டி நொவை 0112‐806005  264, நொவை வீதி, நொவை. 

30 எக்ஸ்பிரஸ் மொத் லை  041‐2231406  இை. 1, பேரூந்து நிலைய வளொகம், மொத் லை. 

31 ஃபூட் சிட்டி கேவத்ல   0112‐920161  831, கண்டி வீதி, கேவத்ல . 

32 எக்ஸ்பிரஸ் மொளிகொவத்ல   011‐2393224  1141, பிரதீேொ மொவத்ல , தகொழும்பு 10. 

33 ஃபூட் சிட்டி பககொலை  035‐2230441  449/1, கண்டி வீதி, பககொலை. 

34 ஃபூட் சிட்டி அளுத்கம  034‐2271921  303, பிர ொன வீதி, அளுத்கம. 

35 
ஃபூட் சிட்டி தகொட்ேொஞ்பைலன  

0112‐399102  
108, பெொர்ஜ் ஆர். டி சில்வொ மொவத்ல , தகொட்ேொஞ்பைலன. 



36 ஃபூட் சிட்டி அம்ேைொங்தகொே  091‐2255155  98 A, புதிய வீதி, அம்ேைொங்தகொே. 

37 
ஃபூட் சிட்டி ேொர்க் வீதி  

0112‐555568  

213, ேொர்க் வீதி, ஓஃப் எல்விட்டிகை மொவத்ல , தகொழும்பு 
05 

38 ஃபூட் சிட்டி பேருவலள  034‐2298001  162, கொலி வீதி, பேருவலள. 

39 ஃபூட் சிட்டி கட்டுகஸ்ப ொட்லே  081‐2203042  271 A, கட்டுகஸ்ப ொட்லே வீதி, கண்டி. 

40 ஃபூட் சிட்டி வரக்கொதேொை  035‐2268729  97, கண்டி வீதி, வரக்கொதேொை. 

41 
எக்ஸ்பிரஸ் அதைக்ைொன்ட்ரொ பிபளஸ் 

0112‐686595  
75, சீ.ேபிள்யூ.ேபிள்யூ. கன்னங்கர மொவத்ல , தகொழும்பு 07. 

42 ஃபூட் சிட்டி கரகம்பிட்டிய  0112‐710115  176, ஹில் வீதி, கரகம்பிட்டிய, த ஹிவலள. 

43 ஃபூட் சிட்டி மொத் லள  066‐2224710  99 A, கிங் வீதி, மொத் லள. 

44 ஃபூட் சிட்டி பேலியதகொலே  0112‐949221  304, நீர்தகொழும்பு வீதி, பேலியதகொலே. 

45 எக்ஸ்பிரஸ் ஹவ்தைொக் வீதி 0112‐599108  323, ஹவ்தைொக் வீதி, தகொழும்பு 06. 

46 ஃபூட் சிட்டி களனி  0112‐905069  878, கண்டி வீதி, களனி. 

47 ஃபூட் சிட்டி அவிைொவலள  036‐2232661  91, இரத்தினபுரி வீதி, அவிைொவலள. 

48 ஃபூட் சிட்டி த மட்ேதகொலே  0112‐697711  297/7, பேஸ்லைன் வீதி, த மட்ேதகொலே, தகொழும்பு 09. 

49 ஃபூட் சிட்டி கொலி  091‐2233212  24 மற்றும் 26, கொமினி மொவத்ல , கொலி. 

50 ஃபூட் சிட்டி பஹொமொகம  011‐2891426  96, லஹ தைவல் வீதி, பஹொமொகம. 

51 
ஃபூட் சிட்டி தகொகுவை  

011‐2852440  

89, எஸ்.டி.எஸ். தெயசிங்க மொவத்ல , தகொகுவை, 
நுபகதகொலே. 

52 ஃபூட் சிட்டி தகொைன்னொவ  011 2532882‐3  நகர ைலே வளொகம், தகொைன்னொவ, தவல்ைம்பிட்டிய 

53 

ஃபூட் சிட்டி கல்கிலை புனி  
ப ொலமயர் கல்லூரி  0112‐732597  

270, கொலி வீதி, கல்கிலை, புனி  ப ொலமயர் கல்லூரி. 

54 ஃபூட் சிட்டி எம்பிலிப்பிட்டிய  047‐2261545  51, பநொனொகம வீதி, எம்பிலிப்பிட்டிய. 

55 ஃபூட் சிட்டி தகொட்ேொவ  011‐2783137  87, லஹ தைவல் வீதி, தகொட்ேொவ. 

56 ஃபூட் சிட்டி அனுரொ புரம்  025‐2226044  248, பிர ொன வீதி, அனுரொ புரம். 

57 ஃபூட் சிட்டி தவன்னப்புவ  031‐2251090  25/2, சிைொேம் வீதி, தவன்னப்புவ. 

58 ஃபூட் சிட்டி மட்ேக்குளி  0112‐546185  54/1, தைன்ேர் வீதி, மட்ேக்குளி. 

59 ஃபூட் சிட்டி சீதுவ  0112‐260203  673, நீர்தகொழும்பு, லியனகமுல்ை, சீதுவ. 

60 எக்ஸ்பிரஸ் ேம்ேைப்பிட்டி   011‐2595540  762, கொலி வீதி, தகொழும்பு 04. 

61 ஃபூட் சிட்டி ேைொங்தகொே  045‐2288540  157, ேலைய வீதி, ேைொங்தகொே. 

62 ஃபூட் சிட்டி கடுவை  011‐2537967  125 A, தகொழும்பு-அவிைொவலள வீதி, கடுவை. 

63 ஃபூட் சிட்டி மரு ொலன  011‐2696105  585, மரு ொலன வீதி, மரு ொலன. 

64 ஃபூட் சிட்டி ேதுலள  055‐2224839  18,  ர்மேொை வீதி, ேதுலள. 

65 ஃபூட் சிட்டி கந் ொலன  011‐2247841  39 A, நீர்தகொழும்பு வீதி, கந் ொலன. 

66 ஃபூட் சிட்டி வவுனியொ  024‐2224499  137, கண்டி வீதி, வவுனியொ. 

67 எக்ஸ்பிரஸ் ேொணந்துலை 038‐2244105  205, கொலி வீதி, ேொணந்துலை. 

68 ஃபூட் சிட்டி பிலிமத் ைொவ  081‐2577190  178இ தகொழும்பு வீதி, பிலிமத் ைொவ 

69 பிக் சிட்டி கட்டுப்தேத்   0112‐624629  241, கொலி வீதி, கட்டுப்தேத் . (பிக் சிட்டி) 

70 ஃபூட் சிட்டி அத்திடிய  011‐2732581  251, பிர ொன வீதி, அத்திடிய. 

71 ஃபூட் சிட்டி  ம்புள்லள  066‐2283240  643, அனுரொ புரம் வீதி,  ம்புள்லள. 



72 ஃபூட் சிட்டி திக்தவல்ை  041‐2256291  52, மஹொதவை வீதி, திக்தவல்ை. 

73 ஃபூட் சிட்டி அக்குரலண  0812‐304690  281, மொத் லள வீதி, அக்குரலண. 

74 ஃபூட் சிட்டி ஹம்ேொந்ப ொட்லே  047‐2222267  திஸ்ஸ வீதி, ஹம்ேொந்ப ொட்லே. 

75 ஃபூட் சிட்டி மினுவொங்தகொே  011‐2294161  40, தகொழும்பு வீதி, மினுவொங்தகொே. 

76 ஃபூட் சிட்டி த ல்கந்   011‐2769957  352 B, கம்ைேொ ைந்தி, த ல்கந் . 

77 ஃபூட் சிட்டி கிரிேத்தகொலே  0112‐917715  222, கண்டி வீதி, கிரிேத்தகொலே. 

78 ஃபூட் சிட்டி ஹட்ேன் 051‐2225566  171, திம்புள்ள வீதி, ஹட்ேன். 

79 

எக்ஸ்பிரஸ் கட்டுநொயக்க இைங்லக 
விமொனப் ேலேத்  ளம்  011‐5629760  

இைங்லக விமொனப் ேலேத்  ளம் கட்டுநொயக்க 

80 ஃபூட் சிட்டி கட்டுக்குருந்   034‐2222523  919, கொலி வீதி, கட்டுக்குருந் . 

81 ஃபூட் சிட்டி தகொஸ்வத்   011‐2789556  290, கடுதவை வீதி, தகொஸ்வத் . 

82 ஃபூட் சிட்டி தகொகுவை 2  011‐2768543  இை. 106/3, துட்டுதகமுனு வீதி, தகொகுவை. 

83 ஃபூட் சிட்டி மஹரகம 2  011‐2844700  இை. 147, லஹ தைவல் வீதி, மஹரகம. 

84 ஃபூட் சிட்டி மிரிஹொன  011‐2815460  இை. 108, ெுபிலி பேொஸ்ட், மிரிஹொன, நுபகதகொலே. 

85 ஃபூட் சிட்டி நுபகதகொலே 2  0112‐769420  இை.79, ஸ்ேொன்லி திைகரட்ண மொவத்ல , நுபகதகொலே. 

86 ஃபூட் சிட்டி இரத்மைொலன  0112‐719388  இை. 143, மவுண்ட் சிட்டி, கொலி வீதி, இரத்மைொலன. 

87 ஃபூட் சிட்டி விபெரொம  011‐2803121  இை. 533, லஹ தைவல் வீதி, விபெரொம, நுபகதகொலே. 

88 ஃபூட் சிட்டி குண்ேைொலை  081‐2423944  ேமுனுதேொை வத்ல , குண்ேைொலை. 

89 ஃபூட் சிட்டி ேொணந்துலை2  038‐2241448  இை. 518, கொலி வீதி, ேொணந்துலை (02). 

90 ஃபூட் சிட்டி  ங்கொலை  047‐2241656  இை.4, மஹொதவை வீதி,  ங்கொலை. 

91 ஃபூட் சிட்டி தகொச்சிக்கலே  031‐2274194  இை. 37, நீர்தகொழும்பு வீதி, தகொச்சிக்கலே. 

92 
ஃபூட் சிட்டி தேப்பிலியொன  

011‐2813817  

இை. 473/A, தகொழும்பு வீதி, தேப்பிலியொன, 
தேொரைஸ்கமுவ. 

93 ஃபூட் சிட்டி கரொப்பிட்டிய  091‐2226639  நொமல் டிபரேர்ஸ், கரொப்பிட்டிய. 

94 ஃபூட் சிட்டி எஹலியதகொலே  036‐2259946  இை.44, பிர ொன வீதி, எஹலியதகொலே. 

95 ஃபூட் சிட்டி கம்ேலள  0812‐350872  இை. 8/8, நொவைப்பிட்டி வீதி, கம்ேலள. 

96 ஃபூட் சிட்டி தஹொைண  034‐2265194  இை.142, ேொணந்துலை வீதி, தஹொைண. 

97 ஃபூட் சிட்டி ரொகம  011‐2952513  இை.33, கேவத்  வீதி, ரொகம. 

98 ஃபூட் சிட்டி நிட்ேம்புவ  033 ‐ 2296951  இை. 89, கண்டி வீதி, நிட்ேம்புவ. 

99 
எக்ஸ்பிரஸ் திருபகொணமலை  

026‐2223378  
லிங்கநகர் பைலவ நிலையம் (ேை பநொக்கு கூட்டுைவு ைங்கம்) 

100 ஃபூட் சிட்டி களுத்துலை  034‐2221565  இை. 272, கொல் வீதி, களுத்துலை த ற்கு. 

101 

ஃபூட் சிட்டி ேண்ேொரநொயக்க 

ைர்வப ை விமொன நிலையம், 
கட்டுநொயக்க  011‐2265089  

கொர்கில்ஸ் ஃபூட் சிட்டி, புைப்ேடுலக அரங்கம், 
ேண்ேொரநொயக்க ைர்வப ை விமொன நிலையம், கட்டுநொயக்க 

102 ஃபூட் சிட்டி கேவத்ல  2  0112‐925626  இை. 317, கண்டி வீதி, கேவத் . 

103 ஃபூட் சிட்டி குருணொகல் 2  037‐2221745  இை. 103,  ம்புள்லள வீதி, குருணொகல். 

104 ஃபூட் சிட்டி மீரிகம  033 ‐ 2276980  இை. 93, கிரியுல்ை வீதி, மீரிகம. 

105 ஃபூட் சிட்டி அத்துருகிரிய  011‐2563352  இை. 100, பிர ொன வீதி, அத்துருகிரிய. 

106 ஃபூட் சிட்டி மொவனல்ை  035‐2248008  இை. 22/C, கண்டி வீதி, மொவனல்ை. 

107 ஃபூட் சிட்டி திருபகொணமலை  026‐2226001  இை. 190, திருஞொனைம்ேந் ன் வீதி, திருபகொணமலை. 



108 ஃபூட் சிட்டி குளியொப்பிட்டிய  037‐2284627  இை. 183, தஹட்டிதேொை வீதி, குளியொப்பிட்டிய. 

109 ஃபூட் சிட்டி ேண்ேொரகம  038‐2289288  இை. 51, ேொணந்துலை வீதி, ேண்ேொரகம. 

110 ஃபூட் சிட்டி களுத்துலை வேக்கு  034‐2229442  இை. 264, கொலி வீதி, களுத்துலை வேக்கு. 

111 ஃபூட் சிட்டி ேண்ணை  037‐2245171  இை. 33, குளியொப்பிட்டிய வீதி, ேண்ணை. 

112 ஃபூட் சிட்டி தவலிபவரிய 033‐2258770  இை. 28, புதிய கண்டி வீதி, தவலிபவரிய. 

113 ஃபூட் சிட்டி த ல்தகொே  011‐2402021  இை. 348, புதிய கண்டி வீதி, த ல்தகொே. 

114 ஃபூட் சிட்டி மட்ேக்களப்பு  065‐2227680  இை. 67, புனி  அந்ப ொனியொர் வீதி, மட்ேக்களப்பு. 

115 
ஃபூட் சிட்டி ேன்னிப்பிட்டிய  

0112‐561584  

இை. 1499/A, வித்தியொைய ைந்தி, பஹொகந் ர வீதி, 
ேன்னிப்பிட்டிய 

116 ஃபூட் சிட்டி பேொகுந் ர  0112‐708814  இை. 201/1A, பேொகுந் ர, பிலியந் லை. 

117 ஃபூட் சிட்டி  ர்கொ நகரம்  034‐2274117  இை. 321/3, பிர ொன வீதி,  ர்கொ நகரம். 

118 ஃபூட் சிட்டி நொவைப்பிட்டி  054‐2224090  இை. 51, கம்ேலள வீதி, நொவைப்பிட்டி. 

119 ஃபூட் சிட்டி அம்ேொலை  063‐2222372  றீகல் சினிமொ, நி ஹஸ் மொவத்ல . அம்ேொலை. 

120 ஃபூட் சிட்டி டிக்மன்ஸ் வீதி 0112‐552795  இை. 15, டிக்மன்ஸ் வீதி, ேம்ேைப்பிட்டி. 

121 
ஃபூட் சிட்டி கிரொன்ட்ேொஸ்  

011‐2422387  

இை. 130/C, தையொர்ட்ஸ் புபரொட்பவ, கிரொன்ட்ேொஸ், 
தகொழும்பு 14. 

122 ஃபூட் சிட்டி தகஸ்ேொவ  011‐2602666  இை. 130A, தஹொைலண வீதி, தகஸ்ேொவ. 

123 
ஃபூட் சிட்டி மொைபே 2  

011‐2413571  

இை. 162/7, ரட்ணொ கட்ேேம், புதிய கண்டி வீதி, 
தவலிவிட்ே ைந்தி, மொைபே. 

124 ஃபூட் சிட்டி தமொனரொகலை  055‐2276153  இை. 105, தவல்ைவொய வீதி, தமொனரொகலை. 

125 ஃபூட் சிட்டி நீர்தகொழும்பு 2  031‐2228516  இை. 266, தகொழும்பு வீதி, நீர்தகொழும்பு. 

126 ஃபூட் சிட்டி ேத் ரமுல்லை  011‐2872994  இை. 103, அத்துல் பகொட்பே வீதி, ேத் ரமுல்லை. 

127 ஃபூட் சிட்டி தவலிைலை  0112‐981393  இை. 768, நீர்தகொழும்பு வீதி, தவலிைலை, ரொகம. 

128 ஃபூட் சிட்டி இப்ேொபைொகம  025‐2262002  ரணதெயபுர, இப்ேொபைொகம. 

129 
ஃபூட் சிட்டி ரொெகிரிய 2  

0112‐888056  

இை. 395, ஸ்ரீ தெயவர்த் னபுர மொவத்ல , தவலிக்கலே, 
ரொெகிரிய. 

130 ஃபூட் சிட்டி தகொட்டிகொவத்   0112‐569918  இை. 250, ஐடிஎச் வீதி, தகொட்டிகொவத் . 

131 ஃபூட் சிட்டி தேல்மதுள்லள  045‐2274721  இை. 115, இரத்தினபுரி வீதி, தேல்மதுள்லள. 

132 ஃபூட் சிட்டி வொதுலவ  038‐2285151  இை. 527, கொலி வீதி, வொதுலவ. 

133 ஃபூட் சிட்டி எத்துல் பகொட்பே  0112‐863795  இை. 906, பகொட்பே வீதி, எத்துல் பகொட்பே, பகொட்பே. 

134 ஃபூட் சிட்டி ெொ-எை 02  0112‐241446  இை. 417, நீர்தகொழும்பு வீதி, ெொ-எை. 

135 ஃபூட் சிட்டி யக்கலை  033‐2248872  இை. 99, யக்கலை பூங்கொ, கண்டி வீதி, யக்கலை. 

136 ஃபூட் சிட்டி மொதகொை  011‐2964665  இை. 99, மொதகொை த ற்கு, மொதகொை. 

137 ஃபூட் சிட்டி ெொவத்ல   011‐2552153  இை. 60, ெொவத்ல  வீதி, திம்பிரிகஸ்யொய. 

138 ஃபூட் சிட்டி டுப்ளிபகைன்  0112‐372662  இை. 450 E, ஆர் ஏ டி தமல் மொவத்ல , தகொழும்பு 03 

139 ஃபூட் சிட்டி மொனிப்ேொய்  021‐2255356  இை. 120, யொழ் வீதி, மொனிப்ேொய். 

140 ஃபூட் சிட்டி திஹொரிய  033‐2296311  இை. 122/1, ேரகும்ேமஹொல், திஹொரிய, கைதகட்டிபஹன. 

141 எக்ஸ்பிரஸ் பைொயல் ேNர்க்  011‐2889050  இை. 115, பைக் டிலரவ், ரொெகிரிய. 

142 ஃபூட் சிட்டி கண்ணொதிட்டி 021‐2220670  இை. 54, கண்ணொதிட்டி வீதி, யொழ்ப்ேொணம். 

143 ஃபூட் சிட்டி கைொேளுவவ  0112‐794181  இை. 21/8, புத்கமுவ வீதி, கைொேளுவவ, ரொெகிரிய. 



144 ஃபூட் சிட்டி ேண்ேொரவத்   011‐2465195  இை. 160/9A, புதிய கண்டி வீதி, ேண்ேொரவத் , பியகம. 

145 ஃபூட் சிட்டி அக்கலரப்ேற்று  067‐2279415  இை. 143/B 1, கல்முலன வீதி, அக்கலரப்ேற்று. 

146 ஃபூட் சிட்டி கல்முலன  067‐2225520  இை. 1034/1, கல்முலன 14. 

147 ஃபூட் சிட்டி தநொறிஸ் கனல்   011‐2694267  இை. 25, தநொறிஸ் கனல் வீதி, தகொழும்பு 10. 

148 எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரில்லியம் தரசிதேன்ஸ்   011‐2686407  இை. 153, எல்விட்டிகை மொவத்ல , தகொழும்பு 08. 

149 ஃபூட் சிட்டி வொரியப்தேொை  037‐2268222  இை. 107, குருணொகல் வீதி, வொரியப்தேொை. 

150 ஃபூட் சிட்டி  ங்தகொட்டுவ  031‐2261261  இை. 35/37, நொத் ொண்டிய வீதி,  ங்தகொட்டுவ. 

151 எக்ஸ்பிரஸ் குருவிட்ே  045‐2263958  இை. 96, பிர ொன வீதி, குருவிட்ே. 

152 எக்ஸ்பிரஸ் ருவொன்தவல்ை  036‐2267144  இை. 114, பிர ொன வீதி, ருவொன்தவல்ை. 

153 எக்ஸ்பிரஸ் திகண  081‐2375957  தமத்சிரிபுர, புதிய நகரம், ரெதவல்ை, திகண. 

154 ஃபூட் சிட்டி கதுருதவை  027‐2224551  இை. 896, மட்ேக்களப்பு வீதி, கதுருதவை. 

155 
ஃபூட் சிட்டி கிளிதநொச்சிI  

021‐2280096  

இை. 7-10, அந்ப ொனிப்பிள்லள கட்ேேம், கரடிப்பேொக்கு, 
கிளிதநொச்சி. 

156 எக்ஸ்பிரஸ் சுவரதேொை  011‐2609530  இை. 428, தமொரட்டுலவ வீதி, சுவரதேொை, பிலியந் ை.  

157 எக்ஸ்பிரஸ் ஹேைகே  0112‐752387  இை. 575/14, தேொரலள வீதி, ஹேைகே, பஹொமொகம. 

158 எக்ஸ்பிரஸ் தகொட்டியொகும்புர  035‐2289378  இை. 146, ருவொன்தவல்ை வீதி, தகொட்டியொகும்புர. 

159 எக்ஸ்பிரஸ் தநதிமொை  011‐2724170  இை. 65 C, தேப்பிலியொன வீதி, தநதிமொை. த ஹிவலள. 

160 ஃபூட் சிட்டி மஞ்ைஞ்த ொடுவொய்  065‐2248445  இை. 488, புதிய கல்முலன வீதி, மஞ்ைஞ்த ொடுவொய். 

161 ஃபூட் சிட்டி தவலிமலே 057‐2244987  இை. 11, பேொரைந்  வீதி, தவலிமலே. 

162 ஃபூட் சிட்டி எைகந்   011‐2981728  இை. 132, கனல் வீதி, எைகந் . 

163 
ஃபூட் சிட்டி மட்ேக்களப்பு 02  

065‐2228819  

இை. 03, ஞொனசூரியம் ைதுக்கம், திருபகொணமலை வீதி, 
மட்ேக்களப்பு. 

164 எக்ஸ்பிரஸ் தேந்ப ொட்லே  034‐2271198  இை. 118, ேகுருமுல்ை, கொலி வீதி, தேந்ப ொட்லே. 

165 எக்ஸ்பிரஸ் தமொரட்டுவல்ை  011‐2642250  இை. 487, புதிய கொலி வீதி, தமொரட்டுவல்ை. 

166 ஃபூட் சிட்டி கபைவை  066‐2288280  இை. 210, கைொதவௌ ைந்தி, கபைவை. 

167 ஃபூட் சிட்டி புத் ளம்  032‐2267575  இை. 97B, குருணொகல் வீதி, புத் ளம். 

168 ஃபூட் சிட்டி தேொத்துவில் 063‐2248540  “கலீஜ் முகப்பு கட்ேேம்”, பிர ொன வீதி, தேொத்துவில். 

169 ஃபூட் சிட்டி பவொர்ட் பிபளஸ்  011‐2699493  இை. 48, பவொர்ட் பிபளஸ், தகொழும்பு 07. 

170 எக்ஸ்பிரஸ் ேஸ்யொை  033‐2284960  இை. 174 2/4 கண்டி வீதி, ேஸ்யொை. 

171 ஃபூட் சிட்டி ஏைொவூர் 065‐2241506  இை. 42,44, பிர ொன வீதி, ஏைொவூர். 

172 ஃபூட் சிட்டி மொரவிை  032‐2250663  இை. 65, சிைொேம் வீதி, மொரவிை. 

173 எக்ஸ்பிரஸ் கந் ொலன  0112‐241109  இை. 76, புலகயிர  நிலைய வீதி, கந் ொன. 

174 
எக்ஸ்பிரஸ் தமல்சிரிபுர  

037‐2250484  

கொர்கில்ஸ் ஃபூட் சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ்,  ம்புள்லள வீதி, 
தமல்சிரிபுர. 

175 எக்ஸ்பிரஸ் தேொல்கஹதவை 037‐2241433  இை. 23, குருணொகல் வீதி, தேொல்கஹதவை. 

176 எக்ஸ்பிரஸ் கிரிந்திதவை  033‐2247574  இை. 111, ர ொவண வீதி, கிரிந்திதவை. 

177 எக்ஸ்பிரஸ் தநல்லியடி  021‐2262596  இை. 163, யொழ் வீதி, தநல்லியடி. 

178 ஃபூட் சிட்டி மத்ப தகொே.  0112‐178420  இை. 146, 83, ைல்மல் வீதி, மத்ப தகொே. 

179 ஃபூட் சிட்டி  ைவத்துதகொே  011‐2796169  இை. 205/S, ேன்னிப்பிட்டிய வீதி,  ைவத்துதகொே. 

180 ஃபூட் சிட்டி ைம்மொந்துலை  067‐2261477  இை. 32/2, விழினியடி ைந்தி, ைம்மொந்துலை. 



181 எக்ஸ்பிரஸ் தேலியத்   047‐2251602  இை. 52,  ங்கொலை வீதி, தேலியத் . 

182 ஃபூட் சிட்டி திஸ்ஸமஹரொம  047‐2239405  இை. 142, ஹம்ேொந்ப ொட்லே வீதி, திஸ்ஸமஹரொம. 

183 எக்ஸ்பிரஸ் மித்த னிய  047‐2248350  லியனபக கட்ேேம், வீரதகட்டிய வீதி. மித்த னிய. 

184 ஃபூட் சிட்டி தமொரட்டுலவ OLD RD  011‐2642177  இை. 151, பிர ொன வீதி, தமொரட்டுலவ. 

185 எக்ஸ்பிரஸ் கல்கமுவ  037‐2253366  இை. 37, அனுரொ புரம் வீதி, கல்கமுவ. 

186 எக்ஸ்பிரஸ் மல்வொலன  0112‐571771  இை. 52/10/A, பிர ொன வீதி, மல்வொலன. 

187 ஃபூட் சிட்டி சுன்னொகம்  021‐2242083  இை. 91, பக.பக.எஸ். வீதி, சுன்னொகம். 

188 எக்ஸ்பிரஸ் தமொரட்டுமுல்ை  0112‐653117  இை. 46, பிர ொன வீதி, தமொரட்டுமுல்ை. 

189 எக்ஸ்பிரஸ் த ேொணம A  011‐2746998  இை. 205, தேொரலள வீதி, த ேொணம. 

190 எக்ஸ்பிரஸ் மொத் லள பைொஸ் வீதி  066‐2226556  இை. 1/15, பைொஸ் வீதி, மொத் லள. 

191 ஃபூட் சிட்டி இரத்மைொலன 02  011‐2638970  இை. 417, கொலி வீதி, இரத்மைொலன. 

192 
எக்ஸ்பிரஸ் பூதகொே  

011‐2404652  

கொர்கில்ஸ் ஃபூட் சிட்டி, ஹங்தவல்ை வீதி, தகொஸ்பிட்டியொன, 
பூதகொே. 

193 எக்ஸ்பிரஸ் அளவ்வ  037‐2278871  இை. 151, கிரியுல்ை வீதி, அளவ்வ. 

194 எக்ஸ்பிரஸ் ேைப்பிட்டிய  091‐2254033  இை. 79, கொலி வீதி, ேைப்பிட்டிய. 

195 எக்ஸ்பிரஸ் சீதுவ ேள்ளியவத்  0112‐253050  இை. 344, தகொட்டுதகொே வீதி, ேள்ளிய ைந்தி, ரத்த ொழுகம.  

196 

எக்ஸ்பிரஸ் த ற்கு அதிபவக 
தநடுஞ்ைொலை A  034‐2241605  

கொர்கில்ஸ் ஃபூட் சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் A, கபனொவின் ஆர்க்பகட், 
தவலிப்ேன்ன இலளப்ேொைல் பிரப ைம் 

197 

எக்ஸ்பிரஸ் த ற்கு அதிபவக 
தநடுஞ்ைொலை B  034‐2241612  

கொர்கில்ஸ் ஃபூட் சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் B, கபனொவின் ஆர்க்பகட், 
தவலிப்ேன்ன இலளப்ேொைல் பிரப ைம் 

198 ஃபூட் சிட்டி ஹங்தவல்ை 036‐2253555  இை. 138/2B, பிர ொன வீதி, ஹங்தவல்ை. 

199 ஃபூட் சிட்டி ேள்பளகை  081‐2424456  இை. 396, திகண வீதி, ேள்பளகை. 

200 
எக்ஸ்பிரஸ் CTG பிலியந் ை  

011‐2614233  

இை. 120, CT கொர்ேன்ஸ், கங்கொரொம வீதி, தும்பேொவிை, 
பிலியந் ை. 

201 
ஃபூட் சிட்டி அம்ேைொந்த ொட்ே  

047‐2225617  

இை. 129, தெயந்  கட்ேேம்,  ங்கொலை வீதி, 
அம்ேைொந்த ொட்ே.  

202 ஃபூட் சிட்டி கொலி 02  091‐2234995  இை. 10/8, வக்தவல்ை வீதி, கொலி. 

203 எக்ஸ்பிரஸ் மொவரமண்டிய 011‐2977169  இை. 470, த ல்தகொே வீதி, மொவரமண்டிய. 

204 ஃபூட் சிட்டி  ளுகம  0112‐918748  இை. 334,  ளுகம, களனி. 

205 எக்ஸ்பிரஸ் கரந்த னிய  091‐2254031  இை. 343, மஹொதஹந் ன, கரந்த னிய. 

206 ஃபூட் சிட்டி கட்டுகஸ்ப ொட்லே2  081‐2212544  இை. 452, கட்டுகஸ்ப ொட்லே வீதி, கண்டி. 

207 எக்ஸ்பிரஸ் எரியகம  081‐2384630  இை. 180, தகொழும்பு வீதி, எரியகம. 

208 ஃபூட் சிட்டி அம்ேைொங்தகொே2  091‐2254252  இை. 37, புதிய வீதி, அம்ேைொங்தகொே. 

209 எக்ஸ்பிரஸ் பிட்டிேண  0112‐855537  இை. 254/F, அவிைொவலள வீதி, பஹொமொகம. 

210 எக்ஸ்பிரஸ் முல்பைரியொ  0112‐157139  இை. 378, அவிைொவலள வீதி, முல்பைரியொ, அங்தகொலே. 

211 எக்ஸ்பிரஸ் சித் முல்ை  0112‐601136  இை. 77, ைங்கொரொம வீதி, சித் முல்ை, பிலியந் ை. 

212 எக்ஸ்பிரஸ் திவுைபிட்டிய  031‐2243040  இை. 37, தேொமுகம்மொன, திவுைபிட்டிய. 

213 எக்ஸ்பிரஸ் டீன்ஸ் வீதி 0112‐683423  இை. 153, டீன்ஸ் வீதி, தகொழும்பு 10. 

214 எக்ஸ்பிரஸ் புத் ள  055‐2270207  இை. 36, தமொனரொகலை வீதி, புத் ள. 

215 எக்ஸ்பிரஸ் தமனிக்கின்ன  0812‐377412  இை. 31, கண்டி வீதி, தமனிக்கின்ன. 



216 எக்ஸ்பிரஸ் கட்டுபனரிய  031‐2256005  தைன் அந் னீஸ் கட்ேேம், சிைொேம் வீதி, கட்டுபனரிய. 

217 ஃபூட் சிட்டி அக்குரஸ்ஸ  041‐2283462  இை. 83, மொத் லை வீதி, அக்குரஸ்ஸ. 

218 ஃபூட் சிட்டி கட்ேம்  0812‐387287  இை. 496, கட்ேம்பே, பேரொ லன. 

219 

ஃபூட் சிட்டி ஸ்ேொன்லி திைகரத்ன 
மொவத்ல   0112‐199440  

இை. 143/5A, ஸ்ேொன்லி திைகரத்ன மொவத்ல , நுபகதகொே. 

220 எக்ஸ்பிரஸ் நல்லுருவ  038‐2245340  இை. 830, கொலி வீதி, நல்லுருவ. 

221 எக்ஸ்பிரஸ் கினிகத்ப ன  051‐2242720  இை. 120/1, நொவைப்பிட்டி வீதி, கினிகத்ப ன. 

222 ஃபூட் சிட்டி தேத்தியொதகொே  0112‐907628  இை. 16, பியகம வீதி, தேத்தியொதகொே, களனி. 

223 எக்ஸ்பிரஸ் அளுபேொமுல்ை  038 2250422  இை. 256, சிலுலவச் ைந்தி, அளுபேொமுல்ை, ேொணந்துலை. 

224 எக்ஸ்பிரஸ் பேொப்பிட்டிய  0112‐071026  இை. 1, ேமுனுகம வீதி, பேொப்பிட்டிய. 

225 எக்ஸ்பிரஸ் அம்பிட்டிய  0812‐242033  இை. 63, கண்டி வீதி, அம்பிட்டிய. 

226 எக்ஸ்பிரஸ் ருக்மல்கம  0112‐189321  இை. 33A,107/108, ருக்மல்கம, ேன்னிப்பிட்டிய. 

227 எக்ஸ்பிரஸ் பிரிபவன ைந்தி 0112‐150372  இை. 567, பிரிபவன ைந்தி, மஹரகம வீதி, தேொரைஸ்கமுவ.  

228 ஃபூட் சிட்டி தவலிகம 041‐2254580  இை. 454, ேலைய கொலி வீதி, தவலிகம. 

229 எக்ஸ்பிரஸ் ஹிக்கடுவ  091‐2275995  இை. 162, கொலி வீதி, ஹிக்கடுவ. 

230 எக்ஸ்பிரஸ் த ரணியகை  036‐2249084  இை. 58, த ஹிபயொவிட்ே வீதி, த ரணியகை. 

231 எக்ஸ்பிரஸ் ஹேரொது  091‐2283288   ொைன கட்ேேம், கொலி வீதி, ஹேரொதுவ. 

232 எக்ஸ்பிரஸ் ஹேைலண  066‐2270060  இை. 72, திருபகொணமலை வீதி, ஹேைலண. 

233 எக்ஸ்பிரஸ் வத்ப கம  0812‐475630  இை. 31, மொத் லள வீதி, வத்ப கம. 

234 ஃபூட் சிட்டி கபணமுல்ை 033‐2265978  இை. 367, கேவத்  வீதி, கபணமுல்ை. 

235 ஃபூட் சிட்டி யொழ்ப்ேொணம் 021‐2227703  இை. 420, லவத்தியைொலை வீதி, யொழ்ப்ேொணம். 

236 எக்ஸ்பிரஸ் தவயொங்தகொே  033‐2298200  இை. 14, குட் தைட் வீதி, தவயொங்தகொே. 

237 ஃபூட் சிட்டி ஏக்கை  0112‐071300  இை. 100, ைனை கட்ேேம், மினுவொங்தகொே வீதி, ஏக்கை. 

238 
ஃபூட் சிட்டி தகொட்ேொ வீதி  

0112‐693284  

இை. 260, என்.எம். தேபரரொ மொவத்ல , தகொட்ேொ வீதி, 
தகொழும்பு 08. 

239 எக்ஸ்பிரஸ் அம்பேபுஸ்ஸ  035‐2268064  இை. 365, தகொழும்பு வீதி, அம்பேபுஸ்ஸ. 

240 எக்ஸ்பிரஸ் இப்ேொகமுவ 037‐2057351  இை. 5,  ம்புள்லள வீதி, இப்ேொகமுவ. 

241 எக்ஸ்பிரஸ் தேொகுணுவிட்ே  034‐2266755  இை. 07, தகொழும்பு வீதி, தேொகுணுவிட்ே. 

242 ஃபூட் சிட்டி தகொட்ேொவ 02  0112‐088811  இை. 867, லஹ தைவல் வீதி, தகொட்ேொவ. 

243 
ஃபூட் சிட்டி மலரன் டிலரவ் 

0112‐575294  
இை. 27, 17ஆவது ஒழுங்லக, மலரன் டிலரவ், தகொழும்பு 03. 

244 எக்ஸ்பிரஸ் அரங்கை  0112‐185651  இை. 462/2, அரங்கை ைந்தி, பஹொகந் ர. 

245 ஃபூட் சிட்டி தவள்ளவொய  055‐2274146  இை. 32, ஹம்ேொந்ப ொட்லே வீதி, தவள்ளவொய. 

246 எக்ஸ்பிரஸ் தகொேக்கொதவ  045‐2240022  பிர ொன வீதி, தகொேக்கொதவை. 

247 எக்ஸ்பிரஸ்  ண்டுகம  0112‐071468  இை. 366, தகொழும்பு வீதி,  ண்டுகம, ெொ-எை. 

248 ஃபூட் சிட்டி தகைல்வத்   038‐2287882  இை. 29, தகொழும்பு வீதி, தகைல்வத் . 

249 எக்ஸ்பிரஸ் ம வொச்சி  025‐2245100  இை. 102, யொழ் வீதி, ம வொச்சி. 

250 எக்ஸ்பிரஸ் தகலிஓயொ 0812‐310690  இை. 35/D, பேரொ லன வீதி, தகலிஓயொ. 

251 ஃபூட் சிட்டி தஹொைண2  034‐2262883  இை. 135, அங்குருவத ொட்ே வீதி, தஹொைலண. 

252 எக்ஸ்பிரஸ் ைம்புக்கன  035‐2264158  இை. 57, மொவனல்ை வீதி, ைம்புக்கன. 



253 எக்ஸ்பிரஸ் த னியொ 041‐2273201  இை. 04, ேள்பளகம வீதி, த னியொய. 

254 ஃபூட் சிட்டி மத்துகம  034‐2247252  இை. 93, களுத்துலை வீதி, மத்துகம. 

255 எக்ஸ்பிரஸ் கட்டுதகொே  091‐2231098  இை. 1/389, மொத் லை வீதி, கட்டுதகொே, கொலி. 

256 ஃபூட் சிட்டி  ைொபஹன  0112‐741002  இை. 723,  ைங்கம வேக்கு,  ைொபஹன. 

257 ஃபூட் சிட்டி மலரன் சிட்டி  0112‐714566  இை. 46, புலகயிர  நிலைய வீதி, த ஹிவலள. 

258 ஃபூட் சிட்டி சிைொேம் 2  032‐2223307  இை. 98, தகொழும்பு வீதி, சிைொேம். 

259 எக்ஸ்பிரஸ் களுத்துலை மத்தி  034‐2040475  இை. 235, மத்திய ைந்தி, நொதகொே, களுத்துலை த ற்கு. 

260 ஃபூட் சிட்டி மொத் லள  2  066‐2054615  இை. 666, திருபகொணமலை வீதி, மொத் லள. 

261 எக்ஸ்பிரஸ் பகொணப்தேொை  034‐2257743  இை. 105, தஹொைலண வீதி, பகொணப்தேொை. 

262 எக்ஸ்பிரஸ் கிறீன் வீதி  031‐2231105  இை. 138/140, கிறீன்ஸ் வீதி, நீர்தகொழும்பு. 

263 எக்ஸ்பிரஸ் நொத் ொண்டிய  032‐2060256  குளியொப்பிட்டிய வீதி, நொத் ொண்டிய. 

264 
எக்ஸ்பிரஸ் புவக்பிட்டிய 

036‐2234336  

இை. 402, 404, 392E, தகொழும்பு வீதி, புவக்பிட்டிய, 
அவிைொவலள. 

265 எக்ஸ்பிரஸ் மொ ம்பே  032‐2248188  இை.33, புலகயிர  நிலைய வீதி, மொ ம்பே. 

266 எக்ஸ்பிரஸ் கைதக ர  081‐2463347  இை.200/C, லவத்தியைொலை ைந்தி, கைதக ர. 

267 எக்ஸ்பிரஸ் முல்லைத்தீவு  021‐2060211  இை. 197,P.W.D வீதி, முல்லைத்தீவு. 

268 
எக்ஸ்பிரஸ் ஹவ்தைொக் சிட்டி 

0112‐137307  

கிளப் ஹவுஸ் கட்ேேம், இை. 324, ஹவ்தைொக் சிட்டி, 
தவள்ளவத்ல . 

269 ஃபூட் சிட்டி தேைவத்  02  0112‐073600  இை. 470, ேன்னிப்பிட்டிய வீதி, தேைவத் . 

270 எக்ஸ்பிரஸ் வத்துப்பிட்டிவை  033‐2283353  இை. 392, அத் னகல்ை வீதி, வத்துப்பிட்டிவை. 

271 எக்ஸ்பிரஸ் த ல்பே ைந்தி 0112‐952284  இை. 295, கேவத்ல  வீதி, ரொகம. 

272 எக்ஸ்பிரஸ் பூெொப்பிட்டிய  0812‐307270  இை. 6/1/C, ஒவிஸ்ஸ வீதி, பூெொப்பிட்டிய. 

273 
எக்ஸ்பிரஸ் பஹொகந் ர  

0112‐742963  

இை. 404/1,  ைவத்துதகொே வீதி, பஹொகந் ர த ற்கு, 
பஹொகந் ர.  

274 எக்ஸ்பிரஸ் ஆனமடுவ  032‐2263078  இை. 106, புத் ளம் வீதி, ஆனமடுவ. 

275 எக்ஸ்பிரஸ் தகொடிகமுவ  0112‐160673  இை. 263, பிலியந் ை வீதி, தகொடிகமுவ வேக்கு, மஹரகம.  

276 எக்ஸ்பிரஸ் தேொைன்னறுலவ  027‐2223303  இை. 13-A, லவத்தியைொலை ைந்தி, தேொைன்னறுலவ. 

277 

எக்ஸ்பிரஸ் லீலவஸ் பிபளஸ் 
நீர்தகொழும்பு  031‐2272213  

இை. 132/A, தேொருத ொட்ே வீதி, ஏத்துக்கொை, நீர்தகொழும்பு. 

278 எக்ஸ்பிரஸ் மக்தகொன்ன  034‐2298691  இை. 396/5, கொலி வீதி, மக்தகொன்ன. 

279 எக்ஸ்பிரஸ் மர ஹமுல்ை  031‐2243833  இை. 89, நீர்தகொழும்பு வீதி, மர ஹமுல்ை. 

280 
எக்ஸ்பிரஸ் அஸ்தகொன் தரசிதேன்ஸ்  

0112‐673430  

இை. 608-1/35, கைொநிதி ேனிஸ்ேர் டி சில்வொ மொவத்ல , 
த மட்ேதகொலே.  

281 
எக்ஸ்பிரஸ் நீர்தகொழும்பு Y ைந்தி  

031‐2224314  
இை. 297/1, மீரிகம வீதி, மஹொஉனுப்பிட்டிய, நீர்தகொழும்பு. 

282 எக்ஸ்பிரஸ் ஆண்டியம்ேைம  0112‐265439  இை. 223 D, மினுவொங்தகொே வீதி, ஆண்டியம்ேைம. 

283 எக்ஸ்பிரஸ் தநலுவ  091‐3080880  இை. 10, ைவிெய கட்ேேம், த ல்ைொவ வீதி, கொலி. 

284 ஃபூட் சிட்டி நொரம்மை  037‐2249561  இை. 161, நீர்தகொழும்பு வீதி, நொரம்மை. 

285 எக்ஸ்பிரஸ் அஹங்கம  091‐2283438  இை. 55/A, கொலி வீதி, பியதிகம, அஹங்கம. 



286 
ஃபூட் சிட்டி உ ஹமுல்ை  

0112‐835641  

இை. 465 மற்றும் 481, ேலைய தகொட்ேொவ வீதி, 
உ ஹமுல்ை. 

287 எக்ஸ்பிரஸ் வரொதகொே  0112‐918082  இை. 390, வரொதகொே வீதி, களனி. 

288 எக்ஸ்பிரஸ் ரண்முத்துகை  0112‐968559  இை. 571/4, ரண்முத்துகை, கேவத் . 

289 
எக்ஸ்பிரஸ்  ளுதேொத்   

031‐3322027  

எக்ஸ்பிரஸ்  ளுதேொத் , இை 594, சிைொேம் வீதி, 
நீர்தகொழும்பு. 

290 

எக்ஸ்பிரஸ் இரத்மைொலன புலகயிர  
நிலைய வீதி 0112‐633201  

இை. 24, ஸ்ரீ ஞொபனந்திர வீதி, இரத்மைொலன. 

291 
எக்ஸ்பிரஸ் ேன்னிப்பிட்டிய ேலைய 
வீதி 0112‐746268  இை. 257, ேலைய வீதி, தமொரதகட்டிய, ேன்னிப்பிட்டிய. 

292 எக்ஸ்பிரஸ் உணுப்பிட்டிய  0112‐943349  இை. 58, திவுைப்பிட்டிய வீதி, உணுப்பிட்டிய, வத் லள. 

293 ஃபூட் சிட்டி பவரதஹர 0112‐509160  இை. 202, பிலியந் லை வீதி, பவரதஹர, தேொரைஸ்கமுவ. 

294 
எக்ஸ்பிரஸ் பின்னதவை 

035‐2264618  

கொர்கில்ஸ் ஃபூட் சிட்டி - எக்ஸ்பிரஸ், இை. 563, ைம்புக்கன 
வீதி, பின்னதவை. 

295 
எக்ஸ்பிரஸ் மல்கடுவவ  

037‐2052597  

ஃபூட் சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் - மல்கடுவவ, தமொைவத் இ 
மல்கடுவவ, குருணொகல். 

296 எக்ஸ்பிரஸ் மகுலுதுவ  0112‐601340  இை. 16B, மகுலுதுவ, பிலியந் லை. 

297 எக்ஸ்பிரஸ் கதிர்கொமம்  047‐2236522  இை. 53/1/1/2, தைல்ை வீதி, கதிர்கொமம். 

298 எக்ஸ்பிரஸ் களனி  0112‐986338  இை. 15, விகொர மொவத்ல , குதரொஸ் வீதி, களனி. 

299 எக்ஸ்பிரஸ் எல்பிட்டிவை  0112‐957762  இை. 121, எல்பிட்டிவை வீதி, ரொகம. 

300 எக்ஸ்பிரஸ் மன்னொர்  023‐2251791  இை வீதி 01, ேள்ளிமூலை, மன்னொர். 

301 எக்ஸ்பிரஸ் கல்முலன  067‐2059730  கொர்கில்ஸ் ஃபூட் சிட்டி, ைொய்ந் மருது, கல்முலன. 

302 எக்ஸ்பிரஸ் தகக்கிரொவ 025‐2263793  இை 15, மைவ கிரொமம், மத்திய வீதி, தகக்கிரொவ. 

303 ஃபூட் சிட்டி ேொதகொே வீதி 0112‐890836  இை. 41, ேொதகொே வீதி, நுபகதகொலே. 

304 
எக்ஸ்பிரஸ் ஐக்பகொனிக் தரசிதேன்ஸ் 

0112‐073866  

ஐக்பகொனிக் தரசிதேன்ஸ், இை 110, ேொரொளுமன்ை வீதி, 
ரொெகிரிய. 

305 எக்ஸ்பிரஸ் ரொெகிரிய ஃதேயொர்பவ  0112‐885390  இை. 39, தேபரரொ மொவத்ல , தகொட்டுவொதகொே. 

306 ஃபூட் சிட்டி தகௌேொன  011‐2713068  இை. 10, அத்திடிய வீதி, தகௌேொன. 

307 எக்ஸ்பிரஸ் ரொகுை ைந்தி  041‐2232633  இல் 39, தேபரரொ மொவத்ல , புத்கமுவ வீதி, ரொெகிரிய. 

308 
எக்ஸ்பிரஸ் மொளிகொவத்ல 2  

0112‐393224  

இை. 1141, பிரதீேொ மொவத்ல , மொளிகொவத்ல , தகொழும்பு 
10. 

309 
எக்ஸ்பிரஸ் அைத னிய  

081 ‐2078150  

இை. 418/U, குருணொகல் வீதி, அைத னிய, தவரைல்ைகம - 
கண்டி. 

310 எக்ஸ்பிரஸ் தகொட்டுதகொே  011‐2281465  இை. 80/H.7, மினுவொங்தகொே வீதி, தகொட்டுதகொே. 

311 ஃபூட் சிட்டி என்பேரமுல்ை  0112 ‐982 783  இை. 63, 64,  ளுப்பிட்டிய வீதி, என்பேரமுல்ை. 

312 ஃபூட் சிட்டி கம்ேஹொ2  033 ‐22 35061/2  இை. 257, தகொழும்பு வீதி, கம்ேஹொ. 

313 எக்ஸ்பிரஸ் ON 320  0112 ‐169330  இை 320, யூனியன் பிபளஸ், தகொழும்பு 02. 

314 எக்ஸ்பிரஸ் மொஹொக்கமன  0112 ‐181335  இை. 342/1, கஹத்துடுவ வீதி, மொஹொக்கமன, பஹொமொகம. 

315 
ஃபூட் சிட்டி மொத் லை 02  

041‐ 2221026  

இை. 28,37, அரலிய மொவத்ல , தகொட்டுவொதகொே, 
மொத் லை. 

316 ஃபூட் சிட்டி வொதுலவ 02  038‐2294384  இை. 685, கொலி வீதி, வொதுவ. 



  
ஃபூட் சிட்டி அனுரொ புரம் 02  

025‐ 2227480  

இை. 46, லமத்திரிேொை பைனொநொயக்க மொவத்ல இ 
அனுரொ புரம் 

318 ஃபூட் சிட்டி பிலியந் ை 02  0112‐615673  இை. 134, தமொரட்டுவ வீதி, பிலியந் ை. 

319 ஃபூட் சிட்டி பஹொமொகம 02  0112086507 இை. 100, லஹதைவல் வீதி, பஹொமொகம. 

320 
ஃபூட் சிட்டி குருணொகல் 03  

037‐2224751  

கொர்கில்ஸ் ஃபூட் சிட்டி, இை. 200, தகொழும்பு வீதி, 
குருணொகல் - 03 

321 ஃபூட் சிட்டி  ைேத்பிட்டிய  011‐2799982  270/D,  ைேத்பிட்டிய வீதி,  ைேத்பிட்டிய. 

322 ஃபூட் சிட்டி தமொரட்டுமுல்ை  011‐2654560  இை. 411/1/2, டி தைொய்ைொ வீதி, பமொல்பே, தமொரட்டுவ. 

323 எக்ஸ்பிரஸ் களுபேொவிை  011‐2764869  இை. 2/A, பீரிஸ் வீதி, களுபேொவிை, த ஹிவலள. 

324 ஃபூட் சிட்டி சீதுவ 02  011‐2252493  இை. 245, தகொழும்பு வீதி, சீதுவ. 

325 எக்ஸ்பிரஸ் ேொதுக்க  0112‐757998  இை. 49/U, ஹங்தவல்ை வீதி, ேொதுக்க. 

326 ஃபூட் சிட்டி மில்பைனியம் சிட்டி  0112‐078554  இை. 383, மில்பைனியம் சிட்டி, ஒருவை, அத்துருகிரிய. 

327 ஃபூட் சிட்டி  ம்புள்லள 02  066‐2284021/22  இை. 166, குருணொகல் வீதி,  ம்புள்லள. 

328 ஃபூட் சிட்டி தவல்ைம்பிட்டிய  011‐ 2077129  இை. 214, தகொழும்பு வீதி, தவல்ைம்பிட்டிய. 

329 ஃபூட் சிட்டி அரவ்வை  0112845677 இை. 675/1, அரவ்வை, ேன்னிப்பிட்டிய. 

330 
ஃபூட் சிட்டி பககொலை 02  

0352222310 

இை. 75/10, ஹிட்டினவத்  வீதி, நி ஹஸ் மொவத்ல , 
பககொலை. 

331 எக்ஸ்பிரஸ் த ொம்பே  0112409881 இை. 217 J, பிர ொன வீதி த ொம்பே. 

332 
எக்ஸ்பிரஸ் லநவை  

033‐2050091  

கொர்கில்ஸ் ஃபூட் சிட்டி - எக்ஸ்பிரஸ், ரியொல்டி பிபளஸ் 
கட்ேேம்இ லநவை. 

333 ஃபூட் சிட்டி பஹொகந் ர  0112076060 இை. 450, ேன்னிப்பிட்டிய வீதி, பஹொகந் ர. 

334 ஃபூட் சிட்டி விபெரொம 02  0112804815 இை. 562, கங்தகொேவிை, நுபகதகொலே. 

335 ஃபூட் சிட்டி தகொைமுன்ன  011‐2609780  இை. 78/E, மொ ம்பே வீதி, தகொைமுன்ன. 

336 ஃபூட் சிட்டி நிட்ேம்புவ 02  033‐2050103  யுனிட் 2, தவயொங்தகொே வீதி, நிட்ேம்புவ. 

337 ஃபூட் சிட்டி மஹியங்கலன  0552258356 இை. 113, ஓட்டுத்த ொழிற்ைொலை வீதி, மஹியங்கலன. 

338 
ஃபூட் சிட்டி கட்டிய ைந்தி  

0112‐813561  

இை. 30, ேலைய தகஸ்ேொவ வீதி, கங்தகொேவிை, 
நுபகதகொலே. 

339 ஃபூட் சிட்டி தகொேகம 0112 894862  இை. 179/1, தேொரலள வீதி, தகொேகம. 

340 
ஃபூட் சிட்டி தகொஸ்வத்  02  

0112076630 

இை. 07 மற்றும் 7/3, தேன்சில் தகொப்பேகடுவ மொவத்ல , 
தகொஸ்வத்ல . 

341 ஃபூட் சிட்டி கம்ேஹொ 03  033 2238855  இை. 27, ஊறுத ொட்ே வீதி, கம்ேஹொ. 

342 ஃபூட் சிட்டி இரத்தினபுரி 02  045 2221112  இை.111, உள் சுற்று வட்ேொர வீதி, இரத்தினபுரி. 

343 
எக்ஸ்பிரஸ் பிந்துனுவவ   

0572221914 

கொர்கில்ஸ் ஃபூட் சிட்டி - எக்ஸ்பிரஸ், ஹில் 
லைட்,பிந்துனுவவ.  

344 எக்ஸ்பிரஸ் கிரில்ைவை  0112973249 இை. 538, கண்டி வீதி, கிரில்ைவை, கேவத்ல . 

345 ஃபூட் சிட்டி பஹொமொகம 03  0112086905 192, அத்துருகிரிய வீதி, பஹொமொகம. 

346 ஃபூட் சிட்டி குரொன  0312280647 3701 M 1 L 1 677, நீர்தகொழும்பு வீதி, குரொன, கட்டுநொயக்க.  

347 ஃபூட் சிட்டி மிரிஸ்ஸ  0414107015 மஹொவத் , கொலி வீதி, மிரிஸ்ஸ. 

348 எக்ஸ்பிரஸ்  ல்துவ 0362237007 இை. 499/A,  ல்துவ, அவிைொவலள. 

349 ஃபூட் சிட்டி அளுத்கம 02  0342293575 இை. 101 அல்ைது 107/3, களுவொபமொ ர, அளுத்கம.  



 

350 ஃபூட் சிட்டி பிலிமத் ைொவ 02  0812575255 இை. 231, ஊரப்தேொை, பிலிமத் ைொவ. 

351 எக்ஸ்பிரஸ் மரு ொலன 02  0112421602 205 1/1, மரு ொலன வீதி, தகொழும்பு 10. 

352 எக்ஸ்பிரஸ் இங்கிரிய  034‐ 2268845  இை. 50, இரத்தினபுரி வீதி, இங்கிரிய. 

353 ஃபூட் சிட்டி ேண்ேொரகம 02  0382282286 இை. 84, ேொணந்துலை வீதி, ேண்ேொரகம. 

354 ஃபூட் சிட்டி கேவத்ல  03  0112927524 இை. 467/11, சுற்றுவட்ேொர வீதி, கேவத்ல . 

355 ஃபூட் சிட்டி களனி 02  0112918648 இை. 284, ேலைய கண்டி வீதி, களனி. 

356 ஃபூட் சிட்டி தேொருேன     

357 ஃபூட் சிட்டி ேள்ளிமுல்ை  0382298757 இை. 170, ேலைய கொலி வீதி, ேள்ளிமுல்ை. ேொணந்துலை. 


