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ऑस्कर पुरस्कार 2022 
• 27 मार्च 2022 रोजी लॉस एंजेललस येथील डॉल्बी लथएटरमधे्य 1 मार्च ते 31 लडसेंबर 2021 दरम्यान प्रदलशचत झालेल्या 

सर्वोतृ्कष्ट लर्त्रपटांर्ा सन्मान अकादमी ऑफ मोशन लपक्चर आटटचस अँड सायने्सस (AMPAS) द्वारे सादर करण्यात 

आलेल्या 94 व्या अकादमी पुरस्कार सोहळ्यात करण्यात आला. 

• या समारंभारे् आयोजन रेलजना हॉल, एमी शुमर आलि र्वांडा सायक्स (Regina Hall, Amy Schumer and Wanda 

Sykes) यांनी केले होते. 2011 मधील 83 व्या अकादमी पुरस्कारानंतर हा पलहलार् समारंभ होता ज्यामधे्य एकालधक 

यजमानांर्ा (multiple hosts) समारे्वश होता. 

ऑस्कर पुरस्कार 2022: महत्त्वाचे मुदे्द 

• 1 जानेर्वारी ते 31 लडसेंबर 2021 दरम्यान प्रदलशचत झालेल्या लर्त्रपटांना 94 व्या अकादमी पुरस्काराने सन्मालनत 

करण्यात आले आहे. टर ेसी एललस रॉस आलि लेस्ली जॉडचन या अलभनेते यांनी 8 फेबु्रर्वारी रोजी नामांकनांर्ी घोषिा 

केली. 

• नेटफ्लिक्सर्ा द पॉर्वर ऑफ द डॉग 12 नामांकनांसह या शयचतीत आघाडीर्वर होता. भारतीय मालहतीपट रायलटंग लर्वथ 

फायर देखील सर्वोतृ्कष्ट मालहतीपट (रै्वलशष्ट्य) साठी नामांलकत आहे. 

• अकादमीच्या सदस्ांच्या मतदानार्वर आधाररत 23 शे्रिीमंधे्य पुरस्कार प्रदान केले जातील. 

• यारे्वळी, दोन नर्वीन शे्रिी आहेत- ऑस्कर फॅन फेव्हरेट अर्वॉडच आलि ऑस्कर र्ीअर मोमेंट, जे 14 फेबु्रर्वारी ते 3 मार्च 

2022 दरम्यान ऑनलाइन केलेल्या र्ाहत्ांच्या मतदानाद्वारे ठरर्वले गेले. 

94 वा अकादमी पुरस्कार: संक्षिप्त माक्षहती 

• स्टार-स्टडेड इव्हेंटने या र्वषाचतील सर्वाचत मोठ्या पुरस्कारांर्ी घोषिा केली लजथे 'कोडा' (CODA) ने सर्वोतृ्कष्ट 

लर्त्रपटासाठी (Best Picture) ऑस्कर 2022 लजंकला होता, तर सर्वोतृ्कष्ट अलभनेत्ासाठी ऑस्कर 2022 ने 'लकंग 

ररर्डच ' (King Richard) मधील अप्रलतम अलभनयासाठी लर्वल फ्लिथला लदले होते, जे सेरेना लर्वल्यम्स आलि व्हीनस 

लर्वल्यम्स (Serena Williams and Venus Williams) या प्रलसद्ध टेलनसपट ंरे् र्वडील आलि प्रलशक्षक यांर्ी कहािी 

आहे. 

• जेलसका रॅ्से्टनने ऑस्कर 2022 मधे्य 'द आयज ऑफ टॅमी फेय' (The Eyes of Tammy Faye) साठी 'लीलडंग 

रोलमधील सर्वोतृ्कष्ट अलभनेत्री' (Best Actress in Leading Role) म्हि न पुरसृ्कत. ऑस्कर 2022 र्ी लर्वजेती 

म्हि न, एररयाना डीबोसने 'रे्वस्ट साइड स्टोरी' मधील लतच्या अलभनयासाठी सर्वोतृ्कष्ट सहाय्यक अलभनेत्रीर्ा पुरस्कार 

लजंकिारी पलहली आफ्रो-लॅलटना, उघडपिे लर्वलर्त्र अलभनेत्री बनली आलि अकादमी पुरस्काराच्या इलतहासात आपले 

नार्व कोरले. 

• ऑस्कर 2022 र्ा सर्वोतृ्कष्ट लदग्दशचकार्ा पुरस्कार 'द पॉर्वर ऑफ द डॉग'साठी जेन कॅफ्लियनला लमळाला आहे. 

ऑस्कर 2022 हे देखील पाहण्यासारखे होते कारि कोलर्वड-19 साथीच्या रोगार्ा उदे्रक झाल्यानंतर पलहल्यांदार् रेड 

कापेट इव्हेंट प िचपिे रै्वयफ्लिकररत्ा आयोलजत करण्यात आला होता. 

• ऑस्कर 2022 नामांकनांमधे्य, 'पॉर्वर ऑफ द डॉग'ने 12 नामांकने लमळर्वली, त्ानंतर 'ड न'ने 10 नामांकने लमळर्वली 

आलि 'रे्वस्ट साइड स्टोरी' आलि 'बेलफास्ट'ने प्रते्की 6 नामांकने लमळर्वली. लर्वल फ्लिथच्या ‘लकंग ररर्डच ’नेही 6 

नामांकने लमळर्वली. 
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ऑस्कर 2022 क्षवजेत्ांची यादी (Oscars 2022 Winners List) 

ऑस्कर 2022 च्या लर्वजेत्ांर्ी संप िच यादी खालील तक्त्यामध न त्ांनी लजंकलेल्या शे्रिीसंह पहा: 

Categories Winners 
Best Picture CODA 
Best Actress in Leading Role Jessica Chastain (The Eyes of 

Tammy Faye) 
Best Actor in Leading Role Will Smith- King Richard 
Best Director Jane Campion- The Power of the 

Dog 
Best International Feature Drive My Car (Japan) 
Best Supporting Actress Ariana DeBose- West Side Story 
Best Supporting Actor Troy Kotsur-CODA 
Best Animated Feature Encanto 
Best Original Score Hans Zimmer- Dune 
Best Cinematography Greig Fraser- Dune 
Best Visual Effects Dune- Tristan Myles, Paul Lambert, 

Brian Connor and Gerd Nefzer 
Best Editing Joe Walker- Dune 
Best Sound Dune- Mac Ruth, Theo Green, Mark 

Mangini, Ron Bartlett, and Doug 
Hemphill 

Best Production Design Dune 
Best Makeup and Hairstyling The Eyes of Tammy- Stephanie 

Ingram, Linda Dowds, and Justin 
Raleigh 

Best Live-action Short The Long Goodbye 
Best Animated Short The Windshield Piper 
Best Documentary Short The Queen of Basketball 
Best Adapted Screenplay CODA 
Best Original Screenplay Belfast 
Best Costume Design Jenny Beavan- Cruella 
Best Documentary Feature Summer of Soul (...Or, When the 

Revolution could not be televised) 
Best Original Song Billie Eilish and Finneas O'Connell 

for 'No Time to Die' from 'No Time 
to Die' 
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