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1. ავთანდილ კომლაძე 

2. ალბერტი ფხოველიშვილი 

3. ამალია ნარინდოშვილი 

4. ანა(ანო) თამაზაშვილი 

5. ანგელინა ფირაშვილი 

6. ანგელინა(დოდო) ათანელიშვილი 

7. ანზორ ნარინდოშვილი 

8. ანზორი და ზოია ქოქოაშვილები 

9. ასმათი კიკილაშვილი 

10. ახრასია ბოლაშვილი 

11. გერმანა ბაინდურაშვილი 

12. გივი პაპუაშვილი 

13. გოგია მოსაშვილი 

14. გულისვარდი(მარინა) ნურგალიევია 

15. გურამ ფირაშვილი 

16. გურამ ფხოველიშვილი 

17. გუჯა ბალიაშვილი 

18. დალი ლათიბაშვილი 

19. დარიკო კევლიშვილი 

20. დარიკო ჩითინაშვილი 

21. დოდო 

22. დომენტი ბეგიაშვილი 

23. ეთერ ბერიაშვილი 

24. ელენე ბარნაბიშვილი 

25. ელენე გრიგოლაშვილი 

26. ელენე იანტბერიძე 

27. ელეონორა ოღიაშვილი 

28. ელიზბარ ბეჟაშვილი 

29. ელიზბარ მჭედლიშვილი 

30. ელო ყანდაშვილი 

31. ესმა ბაღნაშვილი 

32. ესმა დემეტრაშვილი 

33. ესმა მაისურაძე დარჩაშვილი 

34. ვალენტა(ნატაშა)  ფილატოვი 

35. ვალიკო ხატიაშვილი 

36. ვალოდია მოსესოვი 

37. ვანო კრაწაშვილი 

38. ვარდია ხოსიტაშვილი 

39. ვასილ ჩახნაშვილი 

40. ვენერა ნარინდოშვილი 

41. ვიოლა გურაშვილი 

42. ზაირა ბერიაშვილი 

43. ზაირა გონაშვილი 

44. ზაირა ჯარიაშვილი 

45. ზინა გურასპიშვილი 

46. ზინა კიკილაშვილი 

47. ზურია კუტიბაშვილი 

48. თამარ ბაგალიშვილი 

49. თამარ ჯიბღაშვილი 

50. თამარა ბაშლაი 

51. თეიმურაზ ზედელაშვილი 

52. თენგიზ ჭარბაძე 

53. თენგიზა მატიაშვილი 

54. თინა აბულაშვილი 

55. თინა ბაგალიშვილი 

56. თინა ფრიდონაშვილი 

57. თინა შიუკაშვილი 

58. თინათინ ნავროზაშვილი 

59. თინიკო ბუთლიაშვილი 

60. იზოლდა გურაშვილი 

61. იზოლდა მოსულიშვილი 

62. ილია კიკილაშვილი 

63. კატო იანტბერიძე 

64. კლარა ჯანიკაშვილი 

65. კობახიძე ნათელა 

66. ლალი  აბეწაშვილი 

67. ლალი კუსრაშვილი 

68. ლალი ქოქიაშვილი 

69. ლამარა ნადირაშვილი 

70. ლამარა ღვინიაშვილი 

71. ლარისა ფოლადაშვილი 

72. ლეილა ჯანგულაშვილი 

73. ლენა  და ვენერა ივანიძეები 

74. ლიანა ქართველიშვილი 

75. ლიდა მანგოშვილი 

76. ლიზიკო სიხაშვილი 

77. ლილი მენთეშაშვილი 

78. ლორენია ქადაგიშვილი 

79. ლუიზა ჯანიკაშვილი 

80. მაისო უსუპოვი 

81. მაისო ქუფარაშვილი 

82. მანანა ნარინდოშვილი 

83. მანანა ჯავაშვილი 

84. მარიამ შენკენაშვილი 

85. მარიკა სიფრაშვილი 

86. მარინე ნადირაშვილი 

87. მარინე ხატიაშვილი 

88. მარინე ჯანგულაშვილი 

89. მარო ნატროშვილი 

90. მაყვალა აბულაშვილი 

91. მაყვალა ბატიაშვილი 

92. მაყვალა ვარამაშვილი 

93. მაყვალა კოხტაშვილი-სიხაშვილი 

94. მაყვალა ფხოველიშვილი 

95. მედეა(ნეჟნა)ალავერდაშვილი 

96. მედიკო ძნელაშვილი 
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97. მედიკო ჭაბაშვილი 

98. მენთეშაშვილი ვალიკო 

99. მერი ბახტურიძე 

100. მერიკო ნადირაშვილი 

101. მზია შიოშვილი 

102. მზია ჭაბაშვილი 

103. მიშა კოპალიანი 

104. მიშა მუსტაევი 

105. მიხეილ კიკილაშვილი 

106. მოსაშვილი ლამარა 

107. მუნივერ ყანჩაშვილი 

108. ნადირაშვილი ეთერი 

109. ნადირაძე რუსუდანი 

110. ნაზი სებისკვერაძე 

111. ნაზო ძნელაშვილი 

112. ნათელა  მახაშვილი 

113. ნათელა ბახტურიძე 

114. ნათელა და გივი ღვედაშვილები  

115. ნათელა(ლენა) ბეროშვილი 

116. ნაირა მეჭურჭლიშვილი 

117. ნანა ვარდიაშვილი 

118. ნანული ვარსიმაშვილი 

119. ნელი მამულაშვილი 

120. ნიაზი მაზიაშვილი 

121. ნინო ბადუაშვილი 

122. ნოდარ ფოლადაშვილი 

123. ნოდარ ცაბუტაშვილი 

124. ნონელი თანდაშვილი 

125. ნორა მირანაშვილი 

126. ნოშრევან ზარაფიშვილი 

127. ნუნუ კოტაშვილი 

128. ომარ ბეროშვილი 

129. ჟენია პაპუაშვილი 

130. ჟუჟუნა ბეგიაშვილი 

131. ჟუჟუნა ვარდიაშვილი 

132. როზა მინდიაშვილი 

133. როზა მურზაევი 

134. როლანდი მენთეშაშვილი 

135. რუსუდან ალადაშვილი 

136. ტარიელ  ტუხაშვილი 

137. ტარიელ პაპიაშვილი 

138. უსუფაშვილი სულთანი 

139. ფილიმონ და იდა მოსაშვილები 

140. ქართლოს პავლიაშვილი 

141. ქემაშვილი თინიკო 

142. ქსენია კოპაძე 

143. ყანჩაშვილი ომარი 

144. შალვაშვილი ალექსანდრე 

145. შეითნიშვილი ვალიკო 

146. ციალა კუტიბაშვილი 

147. ციალა ოთიაშვილი 

148. ცისიკო სოზაშვილი 

149. ციცინო ხატიაშვილი 

150. ძიძიშვილი ციალა 

151. ჯემალ შინჯიაშვილი 

152. ხანდაზმული 152

 


