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N გვარი სახელი პირადი ნომერი 

1.  აბდულაევა აითაჯ 
 2.  აზარაშვილი ლიკა 
 3.  ამამჩიანი ქრისტინა 
 4.  ანთელავა სალომე 
 5.  არდაზიშვილი ნინო 
 6.  ბაიდაური ცირა 
 7.  ბარამიძე მარიამ 
 8.  ბაღაშვილი აკაკი 
 9.  ბერაია ნინო 
 10.  ბერძენიშვილი თამარი 
 11.  ბიზიკაშვილი ნუნუკა 
 12.  ბინატოვა ლალა 
 13.  ბიწკინაშვილი ეკატერინე 
 14.  გაბიძაშვილი თეონა 
 15.  გაბრიჭიძე შორენა 
 16.  გაგუა მარიანა 
 17.  გამჯაშვილი თამარი 
 18.  გეგეჭკორი თამუნა 
 19.  გვარამაძე ნინო 
 20.  გვასალია პაოლო 
 21.  გველესიანი თამარ 
 22.  გვრიტიშვილი თამთა 
 23.  გლუნჩაძე ანა 
 24.  გოგიჩაიშვილი რატი 
 25.  გოგშელიძე ანა 
 26.  გონგაძე ნიკოლოზ 
 27.  გულედანი მადონა 
 28.  გულუა ანა 
 29.  გულუაშვილი თამარ 
 30.  გურეშიძე ზაირა 
 31.  გურეშიძე თამარი 
 32.  გურჩიანი ელმირა 
 



33.  გუსარიშვილი მერი 
 34.  დარსალია მარიამ 
 35.  დარსანია შორენა 
 36.  დეისაძე გიორგი 
 37.  დეკანოზიშვილი თენგიზ 
 38.  დვალიშვილი ალისა 
 39.  დვალიშვილი თამარი 
 40.  დილებაშვილი სოფიო 
 41.  დიღმელაშვილი ეთერი 
 42.  დულარიძე თეონა 
 43.  დუმბაძე მანანა 
 44.  ენუქიძე ბაქარ 
 45.  ვაშაკიძე თორნიკე 
 46.  ვაშაძე ნიკა 
 47.  ზირაქაშვილი ნათია 
 48.  თაბუკაშვილი ანა 
 49.  თათარაშვილი არჩილ 
 50.  თოფჩიშვილი ვლადიმერ 
 51.  იზორია მარიამ 
 52.  კაპანაძე ლილი 
 53.  კაპანაძე ანა 
 54.  კაპანაძე ანა 
 55.  კაშხჩიან მადონა 
 56.  კვირკველია თორნიკე 
 57.  კობახიძე სოფიკო 
 58.  კოზმიდი ანა 
 59.  კოპალიანი თამარი 
 60.  კრაწაშვილი ლიკა 
 61.  კუბლაშვილი გვანცა 
 62.  კურბანოვა სამირა 
 63.  კუტალაძე მარიამი 
 64.  ლალიაშვილი ანანო 
 65.  ლანჩავა მელიტა 
 66.  ლაპიცკი ქეთევან 
 67.  ლემონჯავა თეონა 
 68.  ლიპარტელიანი ირმა 
 69.  ლობჟანიძე თამარა 
 70.  ლორია სალომე 
 71.  ლურსმანიძე მარიტა 
 72.  მამედოვა ფარიდა 
 73.  მანდარია ხატია 
 



74.  მატუა ნათია 
 75.  მაძღარაშვილი თამარი 
 76.  მაჭარაშვილი თეონა 
 77.  მახათაძე მარიამ 
 78.  მელაშვილი მარიამ 
 79.  მეფარიშვილი გვანცა 
 80.  მნაცაკანოვი ფილიპე 
 81.  მორჩილაძე მარიამი 
 82.  მუშუქია მაკა 
 83.  მღებრიშვილი ინგა 
 84.  ნადირაძე გაგა 
 85.  ნარიმანიძე იზოლდა 
 86.  ნიკოლაძე ნინო 
 87.  ნინუა ნინო 
 88.  პერტია ელგა 
 89.  ჟველია მარიამი 
 90.  რეხვიაშვილი ამირან 
 91.  სადიკოვი აიაზ 
 92.  სადუნიშვილი ქეთევანი 
 93.  სამხარაძე მარიამ 
 94.  სირაძე რუსუდანი 
 95.  სულუხია თამარი 
 96.  ტანკამიანი ინესსა 
 97.  ტყეშელაშვილი ეკატერინე 
 98.  უგრეხელიძე ეკატერინე 
 99.  ფერაძე სალომე 
 100.  ფოცხვერაშვილი მანანა 
 101.  ფოცხვერაშვილი გურამ 
 102.  ქავთარაძე ნათია 
 103.  ქამუშაძე ჟუჟუნა 
 104.  ქამუშაძე სალომე 
 105.  ქვაჩახია მირანდა 
 106.  ქოქოსაძე ნათია 
 107.  ქსოვრელი მარიკა 
 108.  ღურბელაშვილი თამარი 
 109.  ყაყიტაშვილი სოფიო 
 110.  ყიფშიძე ქეთევანი 
 111.  შათირიშვილი მარი 
 112.  შანავა თამილა 
 113.  შარიქაძე თამარ 
 114.  შეყილაძე ლელა 
 



115.  შიშინაშვილი ვერიკო 
 116.  ჩაგელიშვილი მარიამ 
 117.  ჩიქოვანი თეონა 
 118.  ჩხაიძე მარიამ 
 119.  ჩხარტიშვილი მარიამ 
 120.  ცატავა მარიკა 
 121.  წიკლაური ვიქტორ 
 122.  ჭანტურია მარიამ 
 123.  ჭეიშვილი სოფიკო 
 124.  ჭეიშვილი გიორგი 
 125.  ჭიჭინაძე ქეთევანი 
 126.  ჭუმბაძე ანი 
 127.  ხარაძე ვახუშტი 
 128.  ხატიაშვილი თეა 
 129.  ხაჭაპურიძე ნათია 
 130.  ხელაძე ნინო 
 131.  ხუდიევა აისელ 
 132.  ხუციშვილი მარი 
 133.  ჯანიაშვილი თამარი 
 134.  ჯაფარლი მალეიკა 
 135.  ჯინჭარაძე ქრისტინე 
 136.  ჯიღაური სალომე 
 137.  ჯუღელი ანჟელა 
  

 


