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№ გვარი სახელი პ/ნ 

1.  აბაშიძე მარიამ  

2.  აბდალაძე ბუბა  

3.  აბდულაშვილი თამაზი  

4.  აბესაძე თორნიკე  

5.  ადამია დავით  

6.  ათანელიშვილი ნინი  

7.  ალავიძე ლაშა   

8.  ალანია ლეო  

9.  ამაღლობელი ლიკა  

10.  ამყოლაძე დავით  

11.  არაბიძე ლუკა  

12.  არაბული ხატია  

13.  არველაძე შოთა  

14.  არობელიძე ნიკოლოზ  

15.  არჯევანიძე გოჩა  

16.  აფციაური იგორ  

17.  ახლოური გიგი  

18.  ბაბლიძე თამარი  

19.  ბათილაშვილი ალექსანდრე  

20.  ბალანჩივაძე კონსტანტინე  

21.  ბალახაშვილი ანა  

22.  ბასილაძე რევაზი  

23.  ბაქრაძე გიორგი  

24.  ბაქრაძე ნინო  



25.  ბერაძე სალომე  

26.  ბერიაშვილი ზურაბ   

27.  ბერიშვილი ნუგზარ   

28.  ბერიძე ლერი  

29.  ბერიძე მარი  

30.  ბერიძე საბა  

31.  ბერულავა ხათუნა  

32.  ბერძენიშვილი ელენე  

33.  ბესალაშვილი დემეტრე  

34.  ბესკროვნი ანა  

35.  ბლიაძე ნიკოლოზ  

36.  ბლიაძე გვანცა  

37.  ბობუა სალომე  

38.  ბოკუჩავა ბესარიონ   

39.  ბუიშვილი რეზო  

40.  ბუცხრიკიძე ლიზი  

41.  გაბულდანი სოფიო  

42.  გაგოშიძე ნიკოლოზი  

43.  გაგუა გიორგი  

44.  გაგუა ანანო  

45.  გაზაშვილი ნინო  

46.  გალდავა ელენე  

47.  გამცემლიძე ანა  

48.  გედენიძე დავით  

49.  გედიანიძე თორნიკე  

50.  გელაშვილი თამარ   

51.  გელაძე ნინო  

52.  გელბახიანი აკაკი   

53.  გელენავა ნიკოლოზ  

54.  გეწაძე მარიამ  

55.  გიორგაძე გიორგი  

56.  გიორგელაშვილი მარიამ  

57.  გობეჯიშვილი რევაზ  

58.  გოგატიშვილი ლაშა   

59.  გოგაშვილი ქეთი  

60.  გოგბერაშვილი ზურაბ  

61.  გოგიბერიძე გაიოზ   

62.  გოგინაშვილი ელენე  

63.  გოგინაშვილი გიორგი  



64.  გოგიშვილი ქეთი  

65.  გოგნაძე მარინა  

66.  გომიაშვილი გვანცა   

67.  გოსტამაშვილი საბა  

68.  გოცირიძე მარიამი  

69.  გრძელიძე ნინო  

70.  გუბელიძე სევერიან  

71.  გუგუნაშვილი ოთარ  

72.  გუკასიან ლუსინე  

73.  გურული საბა  

74.  დავითაშვილი ნიკა   

75.  დავითაძე იანა  

76.  დათუაშვილი დავითი  

77.  დარახველიძე ანა  

78.  დგებუაძე ალექსანდრე  

79.  დევაძე მზევინარ  

80.  დეისაძე საბა  

81.  დეკანაძე ლუკა  

82.  დვალიშვილი ლუკა  

83.  დვალიშვილი ნანა  

84.  დიასამიძე ანა   

85.  დიასამიძე აკაკი  

86.  დობორჯგინიძე ანა  

87.  დოლიძე ნინო  

88.  დუდაშვილი ანა  

89.  ებანოიძე ნინო  

90.  ელაური ბექა  

91.  ერისთავი მარიამ  

92.  ვასაძე ანა  

93.  ვაშაკიძე ნინო  

94.  ვახტანგური გელოდი  

95.  ზანთარაია ნათია  

96.  ზარქუა     რუსული ლევან  

97.  ზენაიშვილი სალომე  

98.  თავართქილაძე ალექსანდრე   

99.  თამაზაშვილი თამარ   

100.  თევდორაძე მიხეილი  

101.  თეთრაძე მირიან   

102.  თვალიაშვილი გოგა  



103.  თიგიშვილი გიორგი  

104.  თურმანიძე გიორგი  

105.  ივანიშვილი სოფიკო  

106.  იმედაძე საბა-იოანე  

107.  იმნაიშვილი აკაკი  

108.  იობიძე მათე  

109.  იობიძე რეზო  

110.  იორამაშვილი ეთერი   

111.  კავთელი მართა  

112.  კაკაბაძე ნინო  

113.  კაპანაძე შოთა   

114.  კაპანაძე გურამ  

115.  კაჭარავა დაჩი  

116.  კაჭარავა ლუკა  

117.  კაჭახმაძე თამარი  

118.  კახაბერიძე მაგდა  

119.  კედელაშვილი მარიამი  

120.  კეკენაძე ზურაბ  

121.  კენჭოშვილი ბექა  

122.  კეწელაშვილი თამაზ  

123.  კვანტალიანი ელენე  

124.  კვეკვესქირი ანა  

125.  კვირიკაშვილი ქეთი  

126.  კიკაძე ნიკა  

127.  კიკნაძე ნიკო  

128.  კირკიტაძე მაგდალენა  

129.  კობალაძე ანა  

130.  კობახიძე ელენე  

131.  კოვზირიძე თეკლა  

132.  კონცელიძე ელენე  

133.  კონჭოშვილი ანა  

134.  კოპალეიშვილი ნინო  

135.  კუპატაძე ლუკა  

136.  კუპრეიშვილი ანა  

137.  კურტანიძე თემური  

138.  კუტალაძე თამარი  

139.  ლაბარტყავა მარიამ  

140.  ლაზარაშვილი თეკლა  

141.  ლევანიშვილი აჩი  



142.  ლევიძე ამირან  

143.  ლელაშვილი მეგი  

144.  ლეჟავა მარიამი  

145.  ლესელიძე ნიკოლოზ  

146.  ლილუაშვილი ლუკა  

147.  ლობჟანიძე აკაკი  

148.  ლოლაძე ლევან  

149.  ლომაია ანა  

150.  ლომიძე ალეკო  

151.  ლომიძე მარიამ  

152.  ლომჯარია ლუკა  

153.  ლუკავა მართა  

154.  მაგრაქველიძე ეკატერინე  

155.  მაზმიშვილი ლაშა  

156.  მაზმიშვილი ირაკლი  

157.  მაისაშვილი კახაბერი  

158.  მაისაშვილი ნიკოლოზ  

159.  მაისურაძე შოთა  

160.  მაისურაძე გიორგი  

161.  მაისურაძე მარიამ  

162.  მამუკაშვილი გეგი  

163.  მამულაშვილი მარიამ  

164.  მარღანია ანა  

165.  მაღალაშვილი ნიკოლოზ  

166.  მაძღარაშვილი აკაკი  

167.  მაჭარაშვილი ნინო  

168.  მახარაშვილი მარიამ  

169.  მეგრელაძე მაგდა  

170.  მელაძე ლუკა  

171.  მელაძე მათე  

172.  მესხი ლუკა  

173.  მეტრეველი სალომე  

174.  მექვევრიშვილი გიორგი  

175.  მეძველია ლიზი  

176.  მილორავა ავთანდილ  

177.  მიქავა გიორგი  

178.  მიქაუტაძე შოთა  

179.  მოდებაძე ბაჩუკი  

180.  მოდებაძე გვანცა  



181.  მსხილაძე მარიამ  

182.  მუმლაძე ნიკოლოზ  

183.  მურანაშვილი რონალდი  

184.  მურღვლიანი საბა  

185.  მუსელიანი გიორგი  

186.  მუჩიაური ნუცა  

187.  მუხიგულაშვილი ნატა  

188.  მღებრიშვილი მარიამ  

189.  ნავაძე ქეთი  

190.  ნასყიდაშვილი ნიკოლოზი  

191.  ნაჭყებია ქრისტინა  

192.  ნერსესოვი ნელი  

193.  ნიკოლაიშვილი გიორგი  

194.  ნინიძე თამარ  

195.  ნიჟარაძე ნინო  

196.  ნიქაბაძე იოანე   

197.  ნოზაძე ლუკა  

198.  ნოზაძე ალექსანდრე  

199.  ოგანეზოვი აშოტ  

200.  ოზბეტელაშვილი ლუკა  

201.  ოკუჯავა გიორგი  

202.  ოქროპირიძე ანი  

203.  პაპაშვილი თორნიკე   

204.  პარწიკანაშვილი ვალერი  

205.  პაჭკორია მარიამ  

206.  პერიხანიანი რობერტ  

207.  პოღოსოვი საბა  

208.  პროკოპოვი ალექსეი  

209.  რობაქიძე გვანცა  

210.  საგანელიძე ნინი  

211.  სალაძე ელენე  

212.  სამადაშვილი სანდრო  

213.  სამსონაძე ლევან  

214.  სამხარაძე ზურაბი  

215.  სამხარაძე თამარი  

216.  სამხარაძე მარიამ  

217.  სამხარაძე ზაზა  

218.  სამხარაძე ირაკლი  

219.  სანიკიძე ირაკლი  



220.  საძაგლიშვილი მარიამ  

221.  სვანიშვილი გიორგი  

222.  სირაბიძე ვალერი  

223.  სიყმაშვილი მარიამ  

224.  სიხარულიძე ელენე  

225.  სოკუროვი თამარ  

226.  სულთანიშვილი ხატია   

227.  სურმავა ხვიჩა  

228.  სუხიშვილი ნატა  

229.  სუჯიანი თორნიკე  

230.  ტაბატაძე მარიამი  

231.  ტაბატაძე მია  

232.  ტერმაკოზაშვილი ნინო  

233.  ტეტუნაშვილი გიგა  

234.  ტუღუში გურამ   

235.  ტყაბლაძე გიორგი  

236.  ურუშაძე მარიამ  

237.  ფარესიშვილი ალექსანდრე  

238.  ფერცელიძე ანრი  

239.  ფესვიანიძე ლუკა  

240.  ფირცხელანი გერასი  

241.  ფიფია ანა  

242.  ქათამაძე ლიზი  

243.  ქათამაძე ლუკა  

244.  ქარსელაძე ნუცა  

245.  ქაჯაია ალექსანდრე  

246.  ქერდუყაშვილი ელენე  

247.  ქვათაძე ნინი  

248.  ქვათაძე ბადრი  

249.  ქირთბაია ნინო  

250.  ქირია მარიამ  

251.  ქისტაური გიორგი  

252.  ქოქაშვილი მეგი  

253.  ქოქოლაძე გელოდი  

254.  ქოჩიაშვილი დავით  

255.  ქრისტესიაშვილი ნატო  

256.  ღლონტი გიორგი  

257.  ღოღობერიძე ნია   

258.  ყანადაშვილი მარიამ  



259.  ყურაული სანდრო  

260.  ყურმაშვილი ლუკა  

261.  შავგულიძე ლიზი  

262.  შალაშვილი იოანე   

263.  შალიკაშვილი ანა  

264.  შალიკაძე პაატა  

265.  შამუგია თორნიკე  

266.  შანიძე ჯარჯი  

267.  შაორშაძე მარიამ  

268.  შარვაძე ნიკოლოზ  

269.  შევარდნაძე ქრისტინე  

270.  შენგელია მარიამ  

271.  შერმადინი საბა  

272.  შუბითიძე სალომე  

273.  ჩადუნელი მარიამ  

274.  ჩადუნელი მარიამ  

275.  ჩადუნელი მარიამ  

276.  ჩაკვეტაძე ნუცა  

277.  ჩარგეიშვილი ანრი  

278.  ჩაჩანიძე მარიამ  

279.  ჩაჩანიძე  rusuli მედეა  

280.  ჩერქეზიშვილი თათია  

281.  ჩიგოშვილი ელენე  

282.  ჩიტიკიანი  მილენა  

283.  ჩორგოლაშვილი ნიკოლოზ  

284.  ჩუბინიძე ქეთევან  

285.  ჩუბინიძე არჩილ  

286.  ჩუბინიძე საბა  

287.  ჩხაიძე მარიამ  

288.  ჩხიტუნიძე თეკლე   

289.  ცანკაშვილი მარიამ  

290.  ცერცვაძე ნიკოლოზ  

291.  ცერცვაძე ზურაბ  

292.  ცქიფურიშვილი ლუკა  

293.  ძაბირაძე ნინო  

294.  ძნელაძე მათე  

295.  წამალაშვილი მარიამ  

296.  წაქაძე თამაზი  

297.  წაქაძე მარიამ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 გასაუბრების კომისიის თავმჯდომარე (გ. სალუქვაძე) 

                 კომისიის მდივანი  (მ. გოცირიძე) 

298.  წერეთელი ნიკოლოზ  

299.  წიკლაური ნუცა  

300.  წილოსანი ლუკა  

301.  წოწონავა ბექა  

302.  ჭავჭავაძე ალექსანდრე  

303.  ჭანიშვილი თამარ   

304.  ჭანტურია დავით  

305.  ჭელიძე ნინო  

306.  ჭელიძე სოფო  

307.  ჭეფხოძე ანნა-მარია  

308.  ჭიკაძე მარიამ  

309.  ჭიღლაძე გოჩა   

310.  ჭიხვარია თეკლე  

311.  ჭკუასელი ნუცა  

312.  ჭოლოკავა ელენე  

313.  ხაზარაძე ელენე  

314.  ხანზრატიანი ანა  

315.  ხანთაძე ნიკა  

316.  ხაჭაპურიძე საბა  

317.  ხეჩუმაშვილი მარიამ  

318.  ხიდაშელი ეკატერინე  

319.  ხუგაევა ამალია  

320.  ხუხუნაიშვილი ლევანი  

321.  ჯაბიძე ნინო  

322.  ჯაბუა დავით   

323.  ჯავახიშვილი მარიამ  

324.  ჯავახიშვილი ეთერ  

325.  ჯანელიძე საბა  

326.  ჯანელიძე ნინო  

327.  ჯაფარიძე ვახტანგი  

328.  ჯაფარიძე თადეოზ  

329.  ჯაფარიძე ელენე  

330.  ჯაჯანიძე ტარიელ  

331.  ჯინჭარაძე ნია  

332.  ჯიჯავაძე თინათინ  

333.  ჯოხაძე ნინო  


