دافغانستان برښنا شرکت
معلومات انرژی برق جوزجان  /د جوزجان برښنا انرژی معلومات
Da Afghanistan Breshna Sherkat

د پیردونکو شمیر /تعداد مشترکین:

تعداد مشترکین انرژی برق جوزجان برشنا به ( )۹۱۵۳مشتری میرسد.

سرچینی /منابع
۴.۲میګاوا

حراراتی

آبی

میګاواټ

میګاواټ

آفتابی

وراداتی

میګاواټ

جوزجان د افغانستان  ۴۳والیتونو له جملې څخه دی چې هېواد په شمال کې پروت او ګاونډي هېواد ترکمنستان سره پوله لري.
دا والیت  ۱۱ولسوالۍ او سلګونه کلي لري ۰۱۱۱۵۵ ،شاوخوا نفوس لري چې بېال بېل قومونه تشکیلوي ،او زیاتره خلک یې په
کرونده بوخت دي .شبرغان ددې والیت مرکز ګڼل کیږي.

د طبیق په حال کښې پالنونه /پالن های درحال تطبیق:

















نصب ترانسفارمر و اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحات شبکه پروژه آی
نصب ترانسفارمر و اصالحات شبکه قریه ایماق ولسوالی خواجه دوکوه
نصب ترانسفارمر و اصالحات شبکه شور جر عربیه
نصب ترانسفارمر و اصالحات شبکه نواباد قریه کناره
نصب ترانسفارمر و اصالحات شبکه قریه شیخ آباد
اصالحات شبکه  V044و  KV6قریه حسن تابین
اصالحات شبکه  V044و  KV6نوآباد کوکگنبد
تمدید شبکه  044ولت قریه بقیه مسگری
نصب ترانسفارمر و اصالحات شبکه قریه شوبی افغانیه
اصالحات شبکه  KV6قریه کناره پایین
اصالحات شبکه  KV6قریه افشار خانه
اصالحات شبکه  V044کوچه تلویزیون ملی
نصب ترانسفارمر و اصالحات شبکه قریه قره کینت
اصالحات شبکه  V044و  KV6قریه آلتی خواجه
 x400KVA , 250KVA0ترمیم  5پایه ترانسفارمر
نصب ترانسفارمر و اصالحات شبکه قریه سخی آباد
لنډ مهاله پالنونه /پالن های کوتاه مدت:







تمدید و احیایی مجدد شبکه ولتاژ انتقالی  KV114جرقدوق شبرغان – مزارشریف به طول ( )40کیلومتر
شهرک انشکافی پروژه  Fنصب ترانسفارمر و اصالحات شبکه
قریه گلستان نصب ترانسفارمر و اصالحات شبکه
قریه غجری اوزبیکیه اصالحات شبکه  V044و KV6
پروژه حاجی امین اصالحات شبکه KV6

اوږد مهاله پالنونه  /پالن های دراز مدت
























سب استیشن  KV6/55شهری نصب ترانسفارمر  KV6/55/114به ظرفیت  MVA16با سایر تجهیزات آن
بلند منزل های پروژه جی نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
قریه افغان تپه عربیه نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
قریه قوشکول نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
پروژه بیک لر نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
شهرک حاجی حفیظ پروژه جی نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
شهرک ملک پروژه جی نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
قریه قوشکول مسجد حضرت عثمان نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
قریه قوشکول ترکمنیه نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
شهرک نور آباد ولسوالی آقچه نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
طاغن افغانیه ولسوالی خواجه دوکوه نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
قریه سالمزان نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
نوآباد مرغاب و نوآباد حسن تابین نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
نواباد عرب قلیق ولسوالی خواجه دوکوه نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
نوآباد قریه شیرزاد نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
نوآباد قریه قزانچی نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
نوآباد قریه کوکگنبد نصب ترانسفارمر و تمدید شبکه
چار راهی سرای مدیر قیوم نصب ترانسفارمر تقویتی و اصالحات شبکه
چار راهی زرگری نصب ترانسفارمر تقویتی و اصالحات شبکه
چار راهی حارنوالی نصب ترانسفارمر تقویتی و اصالحات شبکه
قریه عربخانه نصب ترانسفارمر تقویتی و اصالحات شبکه
پروژه  Fنصب ترانسفارمر تقویتی و اصالحات شبکه
قریه غوره نصب ترانسفارمر و اصالحات شبکه

د نشراتو او عامه پوهاوي دفتر /دفتر نشرات و اگاهی عامه

