� �జ సాధినేని
��జ సాధినేని �పముఖ ర�గసల
� , టీవీ, చలనచి�త నటి, రచయిత, దర� కురాలు, వా� ఖా� త.

��జ సాధినేని

జనన�

1984 జూలై 29

నివాస�

హైదరాబాద్, తెల�గాణ, భారతదేశ�

జాతీయత

భారతీయురాలు

జాతి

తెలుగు

��తి�

నటి, రచయిత, దర� కురాలు, వా� ఖా� త

త��ద���లు

సాధినేని నాగేశ� రరావు, భారతీ దేవి

జనన� - విదా� భా� స�
� �జ సాధినేని 1984, జూలై 29న జని� �చి�ది. అ�బేద� ర్ ఓపన్ యూనివరి� టీ ను�డి బి.ఏ.
�
డి�గీ పూరిచేసి�ది.

హరికథా కళాకారిణిగా

హరికథ గాన� చేసు�న� � �జ సాధినేని

చిన� తన�లోనే హరికథలు చెప� డ� �పార�భి�చిన � �జ అనేక హరికథలను
చెప� డమేకాఉ�డా కథా వాచస� తి, అభినే�తి వ�టి బిరుదులు కూడా అ�దుకు�ది.
చె�� న కథలు: � � శైల మహాత� � �, అమర లి�గ విజయ�, �దౌపదీ స� య�వర�, బకాసుర
వధ, సీతారామ కలా� ణ�, తులసీ జల�ధర, షిరిడీ సాయిబాబా, వాసవీ కన� కాపరమేశ� రి,
పుటప
� రి � సత� సాయి బాబా

ర�గసల
� �పసా�న�
1994, ఏ�పిల్ 14న తొ�రూరు పరిషత్ లో నిర� హి�చిన నాటికల పోటీలలో జన చైతన�
ఒ�గోలు వారి మేడిప�డు నాటికలో అము� లు పా�త దా� రా బాల నటిగా నాటకర�గ�లో
అడుగుపెటిన
� � �జ అనేక ఇప� టివరకు అనేక �పదర� నలో� పా��ని, వెయి� కి పైగా
బహుమతులను అ�దుకున� ది.

మధర్ థెరీసాగా � �జ సాధినేని

నటి�చిన నాటకాలు/నాటికలు (సా�ఘీక)

స…
స�దడి[2]

1. గుణపా��

3. స�దడే

2. మదర్�థెరిసా[1]

4. ఎవరిని ఎవరు క్షమి�చాలి

5. ఖాళీలు పూరి�చ�డి[3]

30. సదతి
�

6. మేడిప�డు

31. గీతోపదేశ�

7. స� �హ

32. పుటలో
� ఏలెడితే కుటనా
� ?

8. రివర్� మారి�

33. అన� దాత

9. సుఖీభవ

34. రేపటి శ�తువు

10. పసుపు బొటు� పేర�టానికి

35. జీవన స�ధ�

11. సా��పదాయమా ! నీకిది నా� యమా ?

36. కాల జా�న�

12. మరో �పేమ కావ� �

37. రసరాజ� �

13. స�న� �

38. సుఖీభవ

14. గో�గహణ�

39. నాన� :ప�థా

15. పుటుకు� జరజర డుబుకు� మే..

40. నవ� �డీ ఇది విషాద�

16. పగ

41. నీతి రేఖలు

17. జగనా� థ రథ చ�కాలు

42. ఇదుగో దేవుడు చేసిన బొమ�

18. తర �ని

43. �బహ� చారి కొడుకు

19. సాల భ�జిక

44. టామీ

20. అషా�వధాన�

45. అజమాయిషీ

21. పునరపి

46. బావా బావా పనీ� రు

22. నేషనల్ హైవే

47. ది రూట్

23. దౌష� �

48. పొగ

24. స�పద

49. మాయా మ�గ�

25. ఇ�� టలో ఉన� హాయి

50. �ముఖ
�
వా� ���

26. ఎ�తో చిన� ది జీవిత�

51. నత� � శోచితు మర �సి

27. వ�దేమీతర�

52. మొకు� బడి

28. పెన్ ���క్

53. హిమాగి�

29. మహా �పసా�న�

54. సావి�తి సవాల్

55. భారత�లో సీత

80. మా విడాకులు

56. ఇ��ద జాల�

81. అమ�

57. కలహాల కాపుర�

82. ఆమె నీవు నేను

58. గ���ద మోక్ష�

83. తాళి ఎ�దుకు ఎగతాళి కా ?

59. శైథిల� �

84. బాధ� త

60. వర � మానవ చి�త�

85. కిక్�

61. సము�ద�

86. కలలోనైనా అనుకోలేదు

62. మేధావులకు ఓ నాటక�

87. తులసి

63. మానస వీణ

88. �సీ� చ�క�

64. ఆ పిలుపే నా కోరిక

89. మనో వాలీ� క�

65. �మతి
�
గారు

90. ఎవరికి ఎవరు

66. ప�డగొచి� �ది

91. మనో నయన�

67. ��గ పోలీస్

92. సురాచర

68. బాబోయ్ బాబాయ్

93. పగ

69. మదన కామరాజు కథ

94. బావు�ది ఇ�కా బావు�టు�ది

70. పు�గిడీ గవ�

95. డ��� డ��� డ��� వరుడు డాట్ కా�

71. కా�చన మ�గ�

96. కనా� శుల� �

72. కనీ� టి కథ

97. పరమో ధర� �

73. ఎవరో ఒకరు

98. ���డ్ మారి�ది

74. శేషార ��

99. పరమాతా� వ� వ సిత
� �

75. నమోనమ�

100. ఆమె ఇలు�

76. కారులో షికారు

101. ఒక� క్షణ�

77. దాణా గిరి

102. హ�దయ శిలు� లు

78. కసి

103. గగన పుష� �

79. భర � నాట� �

104. సీనియర్ సిటిజన్�

105. శిలి�

118. జారుడు మెటు�

106. నలిగిపోయిన డైరీలో చినిగిపోయిన

119. క�ష � బిల�

పేజీ
107. మిథున�
108. తులసి తీర ��
109. ధర� చ�క�
110. పూజకు వేళాయెరా
111. పెళి� స�దడి
112. ఊహా జీవులు
113. చల్ చల్ గు�ర�
114. �పార �న
115. ముగి�పు లేని కథ
116. య�త నార� సు� పూజ� �తే

120. ��దర� భారత�
121. అన�తాన�త�
122. మళీ � మొదలు పెటక
� �డి
123. నో టియర్� పీజ్
�
124. �పసా�న�
125. మమతల కోవెల
126. రక � స�బ�ధాలు
127. పద� �� హ�
128. కూలీ రాజు
129. ఎవరో వసా�రని
130. అమ� తన�

117. �శమణక�

నటి�చిన పద� నాటకాలు
1. సుభ�దా విజయ�

స…
9. పార� తీ కలా� ణ�

2. �పభావతీ �పదు� మ� �

10. మ�త స�జీవని

3. మోహినీ భసా� సుర

11. తారా శ��క�

4. రుకి� ణీ కళా� ణ�

12. వే�కటేశ� ర మహాత� � �

5. వస�త రాజీయ�

13. గణపతి మహాత� � �

6. రాణీ రు�దమ

14. � � క�ష � తులాభార�

7. భక � కన� ప�

15. �తి కోటేశ� ర మహాత� � �

8. � � క�ష � సత�

దర� కత� � చేసినవి
1. స�దడే స�దడి

స…
2. గుణపా��

3. �మతి
�
గారు

9. వ�దే మీ తర�

4. గీతోపదేశ�

10. ఇ�� టలో ఉన� హాయి

5. ��గ పోలీస్

11. ఆరో భూత�

6. బాబోయ్ బాబాయ్

12. �పేమి�చే వయసేనా

7. ఎవరో వసా�రని

13. తారా శ��కమ్ (పద� నాటక�)

8. అమ� తన�

14. కూలిరాజు (పద� నాటక�)

బహుమతులు

స…

• న�ది పురసా� ర� - మేధావులకు ఓ నాటక�
• రె�డు బ�గారు, ఒక వె�డి గరుడ అవారు�లు
• పరుచూరి రఘుబాబు సా� రక నాటక పరిషతు� అవారు�లు
• ఉత�మ రచన - స�దడే స�దడి, సుమధుర కళానికేతన్ హాస� నాటికల పోటీ 2016

సినిమార�గ �పసా�న�
• నటిగా: ఎ�ర సము�ద�, కోయిల
• సహ రచయితగా: � �రామచ��దులు, ఇక అ�తా శుభమే పెళి� జరిపి�చ�డి, లవ్ ఒన్
�కికెట్, అ ఆ ఇ ఈ, �బహ� లోక� టు యమలోక� వయా భూలోక�, టాప్ రా� �కర్� .
• డ�� �గ్ కళాకారుణిగా: మధుమాస�, గోపి, పా�డుర�గడు, ప���, లవ్ టచ్, గోపాల
గోపాల, వీడే, సరా�ర్ గబ� ర్ సి�గ్, తొలి �పేమ, రాజా ది �గేట్, జానకి వెడ్� � �రామ్

టీవీర�గ �పసా�న�
హెచ్.ఎ�.టీవి, టీవి 7, భకి � టీవి, వనిత టీవి, 99టీవి, శివ శకి � సాయి టీవీలలో వా� ఖా� తగా,
రచయితగా, �� స్ �ప��టర్, �పో�గా� డైరెక �ర్ పనిచేసి�ది.
నటి�చిన సీరియ��:
1. ఋతురాగాలు

4. అనే� షిత

2. క��రి

5. అలౌకిక

3. విధి

6. రు�దపీ��

7. భక � రామదాసు

18. నమ� లేని నిజాలు

8. మానస

19. శనివార� నాది

9. శివుడా ఏమి నీ కోరిక

20. ధర� చ�క�

10. ఇలా�లు - �పియురాలు

21. తిరుమల గిరి కథలు

11. తోడికోడ��

22. ర�తి దేవుడు

12. స��గామ�

23. ఆశల పలకి
�

13. అహల�

24. ఆలస� � అమ�త� విష�

14. లేడిస్ హాసల్
�

25. పూత రేకులు

15. ఆశ

26. సహ జీవన�

16. పిత�దేవోభవ

27. మాయా బజార్

17. చ�కవాక�

మూలాలు
1. సాక్షి. "మీరు ఇక� డ ఉనా� రు: �� జిలా�లుకథ అదు� త�... మదర్�థెరిసా నాటక�" .
Retrieved 29 July 2017.
2. సాక్షి. "కళలకు పుటిని
� లు�.. పాలకొలు�" . Retrieved 29 July 2017.
3. �పజాశకి.� "ముగిసిన నాటిక పోటీలు" . Retrieved 29 July 2017.

