
 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  

სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის სოფლის მეურნეობის 

დარგობრივი განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ორ ვაკანტურ 

თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის პირველი ეტაპზე  - განცხადების გადარჩევის 

შედეგად შერჩეული კონკურსანტების სია 

 
       სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის სოფლის მეურნეობის დარგობრივი 

განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი -  მეფუტკრეობა მიმართულებით 

 

1. ლია აბულაძე 

2. იოსებ ბეჟანიძე 

3. ბენო ბერიძე 

4. მედეა ბერიძე 

5. რაულ ბერიძე 

6. იმედა ბერიძე 

7. ცირა ბუქიძე 

8. სოფიო გიორხელიძე 

9. ჯემალ დავითაძე 

10. ზურაბ ვარშანიძე 

11. თემურ ვაშაყმაძე 

12. როინ ზაქარაძე 

13. დავით ზოიძე 

14. ნანი თებიძე 

15. ინგა თურმანიძე 

16. თეონა ივანაძე 

17. მამუკა კახიძე 

18. ფრიდონ კირკიტაძე 

19. მედეა მამულაძე 

20. ოთარ მამულაძე 

21. დონარა მემიაძე 

22. ელიზბარ მენაბდე 

23. მარადი მიქელაძე 

24. მაია მიქელაძე 

25. ნინო ოსიძე 

26. თორნიკე ჟღენტი 

27. გიორგი რიჟვაძე 

28. მაია ტარიელაძე 

29. რამინ ფუტკარაძე 

30. ირაკლი ქარცივაძე 

31. ნინო ღოღობერიძე 

32. როდამ შავაძე 

33. ასლან შაქარაძე 

34. გოდერძი ძირკვაძე 

35. გიორგი ძნელაძე 

36.თეა წულუკიძე 

37. გიზო ხალვაში 

38. გურამ ხიმშიაშვილი 

39. მუსა ჯაფარიძე 

40. გოგი ჯოყოლაძე 

41. როინ ჯოხაძე 



 

 

 

       სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის სოფლის მეურნეობის დარგობრივი 

განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი -  მეთევზეობის მიმართულებით 

 

 
1. ლია აბულაძე 

2. მინდია ბალაძე 

3. იოსებ ბეჟანიძე 

4. მარიამ ბეჟანიძე 

5. მედეა ბერიძე 

6. რაულ ბერიძე 

7. მედეა ბერიძე 

8. ჯაბა გორგილაძე 

9. სოფიკო დიასამიძე 

10. ელიზბარ ვერულიძე 

11. როინ ზაქარაძე 

12. გიორგი ზაქარიაძე 

13. გოჩა ზოიძე 

14. დავით ზოიძე 

15. ნანი თებიძე 

16. ინგა თურმანიძე 

17. თეონა ივანაძე 

18. თეონა იმერლიშვილი 

19. მამუკა კახიძე 

20.ფრიდონ კირკიტაძე 

21. მაია კუკულაძე 

22. მედეა მამაულაძე 

23. დარეჯან მგელაძე 

24. დონარა მემიაძე 

25. ელიზბარ მენაბდე 

26. ნინო ოსიძე 

27. ნაზიბროლა რიჟვაძე 

28. მაია სურმანიძე 

29. რამინ ფუტკარაძე 

30. თეონა ფუტკარაძე 

31. ირაკლი ქარცივაძე 

32. ირმა ქოქოლაძე 

33. გოდერძი ძირკვაძე 

34. გიორგი ძნელაძე 

35. თეა წულუკიძე 

36. გიორგი წულუკიძე 

37. გურამ ხიმშიაშვილი 

38. ნინო ჯაბინძე 

39. ვახტანგ ჯინჭარაძე  

40. გოგი ჯოყილაძე 

41. როინ ჯოხაძე 

 

 

 

 
 


