
 

Sub: Kochi Metro Rail Limited- Call for providing auto rickshaws for providing feeder 

services - Reg 

Ref: Kochi Metro Rail Limited Feeder Policy  

To provide its commuters seamless, sustainable, environment friendly, comfortable, 

safe and affordable connectivity options, KMRL invites applications from OEMs / 

Aggregators / Society/ individuals who are willing to provide auto rickshaws 

exclusively as feeder service for KMRL in the following metro stations for a period 

of one year and under following conditions. 

Number of Auto rickshaws called for  : 30 (Tentative) 

Metro stations in which Auto rickshaws are to be deployed:  

Edapally Metro Station, Kaloor Metro Station, 

MG Road Metro Station, Maharaja’s College 

Metro Station, Ernakulum South Metro 

Station. 

Conditions 

1. The applications should be submitted in the format provided in the Kochi metro 

feeder policy. The application is provided as attachment. 

2. Only applications that are complete in all respects will be entertained. 

3. Issuance of feeder license shall be on a first come- first serve basis. 

4. The auto rickshaws offered may preferably be electric battery operated. Only a 

maximum of 20% of the proposed fleet can be IC/CNG vehicles. 80% of the 

proposed vehicles shall be battery operated electric auto rickshaws. 

5. KMRL will be providing opportunity charging infrastructure at select locations 

The cost of charging shall be borne by the licensee, i.e auto rickshaw provider 

at the rate fixed by KMRL. 

6. The GPS data and other ride hailing application data shall be shared with KMRL. 

7. The operational hours of feeder service are during the Metro operational hours. 

8. After issue of license the operator shall commence operation with 7 days. 



9. Limited night parking facility will be provided from 21:00 Hrs to 07:00 Hrs at 

select stations. However, night parking cannot be claimed as a right by the 

operator.  It remains a goodwill gesture of KMRL and the permission can be 

withdrawn at any time. The safety of the vehicles during night parking will be 

the responsibility of the Auto rickshaw operator. 

10. All conditions mentioned in the Feeder policy of KMRL shall be complied with 

by the Licensee. 

Applications may be handed over in person at the reception of KMRL corporate office 

at 4th floor, JLN Stadium Metro Station, Kaloor during office hours or by post in the 

above address. The applications can also be submitted at the following Email:  

gokul.tg@kmrl.co.in. Applications sent by post should have “Application for Feeder 

Autorickshaw Licence” written on the envelope. Emails shall carry the subject as 

“Application for Feeder Autorickshaw Licence” 

 

വിഷയം : ക ൊച്ചി കെട്രൊ കെയിൽ ലിെിറ്റഡ് - ഫീഡർ സർവീസ് 
ലലസൻസ്  - ഓട്ടൊ െിക്ഷ ൾ ലഭ്യെൊക്കുന്നത്-  അട്േക്ഷ -സംബന്ധിച്ച ് 

സൂചന : ക ൊച്ചി കെട്രൊ കെയിൽ ലിെിറ്റഡ് ഫീഡർ ട്േൊളിസി  

തങ്ങളുകെ യൊത്രക്കൊർക്ക്, സുരക്ഷിതവം, സൗ രയപ്രദവം, സുഖ രവം, 
സുസ്ഥിരവെൊയ  ണക്റ്റിവിറ്റി ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഭ്ൊഗെൊയി ക ൊച്ചി കെട്രൊ 
കെയിൽ ലിെിറ്റഡ് തങ്ങളുകെ കെട്രൊ ട്േഷനു ൾ ട് ന്ദ്രീ രിച്ച ് ഫീഡർ 
ലലസൻസിൽ ഓട്ടൊെിക്ഷ  സർവീസു ൾ നെത്തുവൊനൊയി ഓ ഇ എം / 
അഗ്രിട്ഗറ്റർ / കസൊലസറ്റി / വയക്തി ളിൽ നിന്നം അട്േക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്ന . 

 

ആവശ്യെൊയ ഓട്ടൊെിക്ഷ ളുകെ എണ്ണം  - 30  

 

സർവീസ് നെട്േണ്ട കെട്രൊ ട്േഷനു ൾ  - ഇെപ്പള്ളി,  ലൂർ, എംജി ട്െൊഡ് 
, െഹൊരൊജൊസ് , എെണൊകുളം സൗേ്. 
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നിബന്ധന ൾ 

1. ക ൊച്ചി കെട്രൊ കെയിൽ ഫീഡർ ട്േൊളിസിയിൽ നിശ്ചയിച്ച  
ട്ഫൊർെൊറ്റിൽ ട്വണം അട്േക്ഷ ൾ സെർപ്പിട്ക്കണ്ടത്. അട്േക്ഷ 
ട്ഫൊം ഇട്തൊകെൊപ്പം ഉള്ളെക്കം കചയ്തിരിക്കുന്ന. 

2. എല്ലൊ തരേിലം പൂർണെൊയ അട്േക്ഷ ൾ െൊത്രട്െ 
േരിഗണിക്കു യുള്ളൂ. 

3. അട്േക്ഷ ൾ സെർപ്പിക്കുന്ന മുൻഗണന പ്ര ൊരെൊകും  
ലലസൻസിനൊയി േരിഗണിക്കു . 

4. ലഭ്യെൊക്കുന്ന ഓട്ടൊെിക്ഷ ൾ ഈലക്ട്രി ്/ബൊറ്റെി ഓപ്പട്െറ്റഡ് 
ആകുന്നതു അഭ്ി ൊെയെൊയിരിക്കും. 

5. ഫീഡർ ട്േൊളിസി അനുസരിച്ചു ലഭ്യെൊട്ക്കണ്ട ഓട്ടൊെിക്ഷ ളിൽ  80 % 
ബൊറ്റെി ഓപ്പട്െറ്റഡ് ആട് ണ്ടതുണ്ട്. 20 % വൊഹനങ്ങൾ സി എൻ ജി / 
ഡീസൽ/ കേട്രൊൾ എന്നിവയിൽ പ്രവർേിക്കുന്നവയൊ ൊം. 

6. തിരകെടുേ ചില കെട്രൊ ട്േഷനു ളിൽ ക  എം ആർ എൽ 
ഇലക്ട്രി ് ഓട്ടൊെിക്ഷ ചൊർജിങിനൊയുള്ള സൗ രയം 
നൽകുന്നതൊയിരിക്കും. എന്നൊൽ ക  എം ആർ എൽ നിശ്ച്ചയിച്ച 
നിരക്കിൽ ഉേട്യൊഗേിനനുസൃതെൊയി  ചൊർജിങ്ങികെ  ൊശു ഫീഡർ 
ലലകസൻസി ഒടുട്ക്കണ്ടതൊണ്. 

7.  ഓട്ടൊെിക്ഷയികല ജി േി എസ് ഡൊറ്റ , ലെഡ് കഹയ്ലിംഗ് 
അപ്ലിട്ക്കഷൻ ഡൊറ്റ എന്നിവ ക  എം ആർ എല്ലുെൊയി േങ്കിട്െണ്ടതൊണ്   

8. കെട്രൊ ഫീഡർ സർവീസികെ പ്രവർേന സെയം കെട്രൊ കരയിൻ 
പ്രവർേന സെയേൊയിരിക്കും . 

9. ഫീഡർ ലലസൻസ് ലഭ്യെൊയൊൽ ഏഴു ദിവസേിന ം 
ലലകസൻസി തകെ വൊഹനം  ഫീഡർ സർവീസൊയി  പ്രവർേനം 
ആരംഭ്ിട്ക്കണ്ടതൊണ് . 

10. ചില തിരകെടുേ കെട്രൊ ട്േഷനു ളിൽ രൊത്രി  ൊല േൊർക്കിംഗ്   21 
.00 െണി മുതൽ 07 .00 െൊണി വകര അനുവദിക്കുന്നതൊണ് . എന്നൊൽ ഇത് 
ലലകസൻസിയുകെ അവ ൊശ്െല്ല , ക  എം ആർ എലിനു െി 
അനുവൊദം എട്പ്പൊൾ ട്വണൊകെങ്കിലം േിൻവലിക്കൊവന്നതൊണ്.  രൊത്രി  
േൊർക്കിംഗ് സെയകേ വൊഹനങ്ങളുകെ സുരക്ഷയുകെ ഉേരവൊദിേം 
ലലകസൻസിക്കു െൊത്രെൊയിരിക്കും. ക  എം ആർ എല്ലിനു 
ഇക്കൊരയേിൽ യൊകതൊരു ഉേരവൊദിേവം ഉണ്ടൊകുന്നതല്ല. 

11. പ്രട്തയ െൊയി േരൊെര്ശ്ിക്കകേടിടികല്ലങ്കിൽ ഫീഡർ ട്േൊളിസിയുകെ 
നിബന്ധന ൾ എല്ലൊം തകന്ന ബൊധ െൊയിരിക്കും. 

12. പൂർണെൊയ അട്േക്ഷ ൾ ക ൊച്ചി കെട്രൊ കെയിൽ ലിെിറ്റഡികെ,  കജ 
എൽ എൻ ട്േഡിയം കെട്രൊ ട്േഷൻ  ലൂർ , ക ൊച്ചി 682017   നൊലൊം  
നിലയിൽ സ്ഥിതികചയ്യുന്ന ട് ൊർപ്പട്െറ്റ് ഓഫീസികല െിസേ്ഷനിൽ 
ട്നരിട്ടൊ, ട്െൽ  വിലൊസേിൽ തേൊൽ  മുട്ഖനട്യൊ, അകല്ലങ്കിൽ ഇ 
കെയിൽ ആയി gokul.tg@kmrl.co.in എന്ന ഇ കെയിൽ അഡ്രസ്സിട്ലൊ 
സെർപ്പിക്കൊവന്നതൊണ്.  ട്നരിട്ടൊ, തേൊലൊട്യൊ സെർപ്പിക്കുന്ന 



അട്േക്ഷ ളിൽ  വെിന് മു ളിൽ Application for Feeder Autorickshaw 
License എന്നം, ഇ കെയിൽ മുട്ഖന സെർപ്പിക്കുന്ന അട്േക്ഷ ളിൽ 
സകെക്ട്  ലലനിൽ  Application for Feeder Autorickshaw License 
എന്നം ട്രഘകേടുട്േണ്ടതൊണ്. 

 

 

 

 


