
 

 

भारतात ‘रोबोटिक क्लीन िंग सोल्यशून्स’चा परुवठा व देखभाल 

करण्यासाठी ‘अवाडा समहू’ व ‘एअरिच सोलर’ यािंची हातममळवणी 

सुमारे २० लाख डॉलर मूल्याच्या या दीर्घकाली  कराराची मुदत २५ वरे्ष  

मुिंबई, ११ ऑक्िोबर, २०२२ : ‘अवाडा समूह’ या भारतातील आर्ाडीच्या ऊर्ाघ सिंक्रमण 

किं प ी े ‘रोबोटिक क्लीन िंग सोल्यूशन्स’ वापरू  सोलर मॉडू्यल्सची दखेभाल करू  र्ेण्यासाठी 

इस्रायलमधील ‘एअरिच सोलर’ या किं प ीशी दीर्घकाली  करार केला आह.े ‘अवाडा सोलर 

फार्मसघ’मध्ये ‘एअरिच रोबोटिक क्लीन िंग मसस्िीम’चा पुरवठा, उभारणी, चाचणी, कायाघन्वय  

आमण दखेभाल अशी कामे करण्यात यतेील. या कराराची मुदत २५ वर्षे आह.े 

या हातममळवणीबद्दल बोलता ा ‘अवाडा समुहा’चे सीओओ ककशोर  ायर र्महणाले, “एअरिच 

रोबोटिक िेक्नॉलॉर्ी सोल्यशून्स ही किं प ी ‘सोलर मॉडू्यल्स’वर र्मा झाललेी धूळ साफ करू  

आमच्या प्लॅंिच्या कायघक्षमतेत सुधारणा करेल. त्यामुळे आमचा तोिा कमी होईल. कमी पाऊस 

असलेल्या, कोरड्या भागािंत पाण्याची बचत साध ू शाश्वत मूल्य ेटिकमवण्याची आमची 

कटिबद्धता या एअरिचसोबतच्या भागीदारीमुळे साधली र्ाईल. अचूक असे ह ेइस्रायली तिंत्रज्ञा  

भारतात वापरले र्ाणार असल्या े “मेड इ  इिंमडया” ह ेतत्व अमलात येऊ  दोन्ही 

किं पन्यािंसाठी महतकारक ठरणार आह.े'' 

या सहयोगाबद्दल ‘एअरिच सोलर’चे सीईओ ताल लौफर र्महणाल,े “आर्मही भारतातील 

आमच्या कामकार्ाचा मवस्तार करीत आहोत, कारण भारत ही र्गातील सवाघत वेगा े 

वाढणारी बार्ारपेठ आह.े अवाडासारख्या आर्ाडीच्या मवकसकाकडू  आर्महाला ऑडघसघ ममळाल्या े 

एअरिच रोबोट्सची गुणवत्ता आमण मवश्वासाहघता मसद्ध होते. गेल्या काही वर्षाांत स्थाम क 

उत्पाद , लॉमर्मस्िक्स, सेवा आमण मवक्रीची पायाभूत सुमवधा या माध्यमात ू आर्मही यथेील 

ग्राहकािंशी र्वळीक साधली आह,े तसेच गुणवत्तापूणघ सेवा व त्वरीत प्रमतसाद अशी सुधारणाही 

र्डवली आह.े” 

‘एअरिच’ची कायघपद्धती अिंमलात आणणे सोपे आह ेआमण धुळीमुळे होणारे  ुकसा  त्यात ू 

कमी होते. ह ेरोबो त ैात करू  आर्मही ८० ते १०० मलिर पाणी प्रमत मेगावॅि इतकी बचत 

करू शकू. या तिंत्रज्ञा ामळेु साफसफाईचे काम र्लद गती े होईल, वीर्म र्मघती वाढेल आमण 

एकिं दरीत उत्पन्नही वाढेल. 

'सवाांसाठी वीर्' ह ेसरकारचे ध्येय आह ेआमण त ेसाध्य करण्यासाठी सौरऊर्ाघ महत्त्वाची 

भूममका बर्ावत आह.े २०३० पयांत ५०० र्ीडब्लल्यू एवढी अपारिंपरीक ऊर्ाघ क्षमता गाठण्याचे 

सरकारचे लक्ष्य आह.े ते साध्य करण्यात अवाडा समुहाची महत्त्वाची भूममका असणार आह.े 



एअरिचसोबतचे पाणी वाचवण्याचे आमण प्रकल्प अमधक कायघक्षम ब मवण्याच ेसाह्य आर्महाला 

त्यात लाभणार आह,े” असे ककशोर  ायर यािं ी पुढे र्महिले.  

या कराराचा एक भाग र्महणू , एअरिच किं प ी मतच्या रार्स्था ातील भाडला आमण 

महाराष्ट्रातील पा गाव व दमणगाव येथील प्लॅंि्समध्ये सोलर मॉडू्यल्स ड्राय-क्ली  करण्यासाठी 

रोबोटिक सोल्यूशन्स वापरेल. या प्रकल्पािंच्या अ ेक परस्परमान्य िप्प्यािंमध्ये रोबोंचा पुरवठा 

आमण त्यािंचे कायघचाल  ही व्यवस्था एअरिच करेल. त्याकरीता ६ लाख डॉलर इतका खचघ 

गृहीत धरण्यात आला आह.े या व्यमतटरक्त, पुढील २५ वर्षाांसाठी प्रकल्पाचा सवघसमावेशक 

वार्र्षघक दखेभाल करार करण्यात येईल आमण त्यासाठी ‘एअरिच’तफे १४ लाख डॉलरची 

आकारणी करण्यात येईल.  

किं प ी  ेमवकसीत केलेले कोरड े(पाणीमुक्त) रोबोटिक मक्लन िंग सोल्यूश  हा सोलर पॅ ेलवर 

साठलेल्या धुळीच्या समस्यवेरील एक आदशघ उपाय आह.े २०२५पयांत रोबोटिक क्लीन िंग 

सोल्यूशन्सची बार्ारपेठ ११ अब्लर् डॉलर इतकी होईल, असा अिंदार् आह.े सध्या या पॅ ेल 

स्वच्छ करण्याच्या बार्ारपेठेत ९५ िके्क काम ह ेरोबोटिक क्लीन िंग सोल्यूश मशवाय होत आह.े  

About Avaada Group 

Social entrepreneur Vineet Mittal-led Avaada Group is an integrated energy platform with business 

interests ranging from manufacturing solar cells, modules and electrolysers to renewable power 

generation, green hydrogen, and green ammonia production. Avaada Group’s flagship company 

Avaada Energy is India’s fastest-growing renewable energy IPP. 

Within five years, it has developed an impressive portfolio and the firm plans to reach 11 GW by 2025 

and 30 GW by 2030. Avaada Group’s solar manufacturing business comprises a state-of-the-art facility 

with an annual production capacity of 5 GW for cells and modules. The capacities are expected to get 

operational by early next year. By 2030, the group plans to scale up to 10 GW along with backward 

integration into polysilicon, ingots, and wafers.  

 

About Airtouch Solar 

Airtouch Solar Ltd. (ARTS: TASE) is one of the leading and innovative companies in the Robotic Cleaning 

Solutions for the solar energy market (Autonomous Robotic Technologies). The company, which was 

founded in 2017, engages in the development, manufacture, marketing, operation and maintenance 

of robotic solutions for dry cleaning (waterless) of photo-voltaic panels, used by the solar energy 

market.  

The company integrates the provision of unique technological solutions offered to clients on a Tailor-

Made basis, with effective and on-time service, leading to optimization and maximization of the 

energetic output of solar panels, in a fast, efficient and automated manner, as well as reaching 

significant cost savings for the company’s clients. The company completed in March 2021 an Initial 

Public Offering (IPO), raising approx. NIS 61 million. The company’s HQ is situated in Israel, and it 

operates two production centers – in Israel and in India.  



At present, the company operates, manufactures and sells its products and services in Israel and India, 

while examining and promoting penetration processes into new target markets. The company’s CEO 

is Tal Laufer, and it was founded by Mr. Yanir Allouche, presiding as the Chairman of the Board of 

Directors. 
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