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Oscars Awards 2022: 94th Academy Awards 2022 

94వ అకకడెమీ అవకర్డు లు హాలీవుడ్లోని డాలీీ థియేటర్కి తిరిగ ి

వచ్ాాయ, గత సంవతసర్ం న ండ ిఅతయుతతమ చితాాలన  అకకడమీ ఆఫ్ 

మోషన్ పిక్ార్ ఆర్స్ అండ్ స ైన్ససస్ సతారించింది. ఈ ప్దార్శనన  
రెజీన్ా హాల్, అమీ షయమెర్ మరియు వకండా స ైక్సస హో స్స  చ్ేస్కర్డ, 
2011లో అన్నే హాతేే మరియు జేమ్సస ఫకాంకో 83వ విడతక్ు సహ-హో స్స 
చ్ేసిన తరకేత అవకర్డు  వనడుక్క్ు బహుళ హో స్సలు రకవడం ఇదే 
మొదటిస్కరి. 

  

Oscars Awards 2022 Key points (ముఖ్ు విషయాలు) 

 94వ అకకడమీ అవకర్డు లు జనవర ి1 మరయిు డసి ంబర్ 31, 2021 మధ్ు విడుదల ైన చితాాలన  
సతారించ్ాయ. న్ామిన్నషనలన  ఫిబవార ి8న నటులు టరసా ీఎల్లలస్ రకస్ మరియు ల సీల  జోరకు న్ ప్కా్టించ్ార్డ. 

 న్సట్ఫ్ిల క్సస యొక్ా ద ిప్వర్ ఆఫ్ ద ిడాగ్ 12 న్ామిన్నషనలతో రేస లో 
ముంద ంద,ి తరకేత స ైన్స ఫిక్షన్ ఇతిహాసం డూన్, 10 న్ోడ్లతో. 
భార్తీయ డాక్ుుమెంటర ీరెైటింగ్ విత్ ఫ రై్ ఉతతమ డాక్ుుమెంటర ీ

(ఫచీర్)క ిక్ూడా న్ామిన్నట్ చ్ేయబడింద.ి 

 అకకడమీ సభ్ుుల ఓటింగ్ ఆధార్ంగక నిర్ణయంచబడిన 23 విభాగకలలో 
అవకర్డు లు అందించబడతాయ. 

 ఈస్కర,ి రెండు కొతత  కేటగరిలీు ఉన్ాేయ- ఆస్కార్ ఫకున్ ఫేవరెట్ అవకర్డు  మరయిు ఆస్కార్ చీర్ మూమెంట్, 

ఇద ిఅభిమాన ల ఓటింగ్ దాేరక నిర్ణయంచబడుతయంద,ి ఇద ిఫబివార ి14 మరియు మారిా 3, 2022 మధ్ు 
ఆన్ల ైన్లో జరగిింద.ి 

  

List of Winners (విజతేల జాబిత) 

వర్గం  విజతే 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


ఆస్కార్ అవకర్డు ల విజతేల జాబితా 2022  
 

Oscar  Awards 2022|    Adda247 Telugu       |       www.careerpower.in    |     Adda247 App 

 

ప్ధాాన పకతలాో ఉతతమ నటుడు:  విల్ సిిత్, "కింగ్ రిచర్ు" 

ప్ధాాన పకతలాో ఉతతమ నట:ి  జెసిసకక చస సయన్ (ద ిఐస్ ఆఫ్ టామీ ఫకయే) 

ఉతతమ చితంా:  CODA 

ఉతతమ అంతరకా తీయ చలనచితంా: డెైవై్ మె ైకకర్ 

డాక్ుుమెంటర ీషకర్స సబజాక్సస: ద ికవేన్ ఆఫ్ బాస ాట్బాల్ 

ఉతతమ దర్శక్తేం:  జేన్ కకంపయిన్ (ది ప్వర్ ఆఫ్ ద ిడాగ్) 

సహాయ పకతలాో ఉతతమ నట:ి  అరయిాన్ా డబిో స్ (వసస్స  స ైడ్ స్టస ర)ీ 

ఉతతమ సహాయ నటుడు:  టాాయ్ కొటససర్ (CODA) 

ఉతతమ మేక్ప్ & హెయర్ స టసల్లంగ్: ద ిఐస్ ఆఫ్ టామీ ఫే 

ఉతతమ సినిమాటోగరఫ:ీ  డూన్ 

ఉతతమ ఒరజిినల్ స్ట ార్:  హన్స జిమెిర్ (డూన్) 

ఉతతమ విజువల్ ఎఫ క్సస్:  డూన్ 

ఉతతమ యానిమటేెడ్ ఫీచర్ ఫిల్ి:  ఎన్ాాంట  ో

ఉతతమ యానిమటేెడ్ షకర్స ఫిల్ి:  ద ివిండ్షీల్ు  వసైప్ర్ 

ఉతతమ కకసూస ూమ్స డిజెనై్:  క్ూర యలెాల  

ఉతతమ ఒరజిినల్ సీరీన్ పేల :  కెన్సే త్ బాాన్ాగ్ (బజల్ ఫకస్స) 

ఉతతమ అడాప సడ్ సీరీన్పేల :  సియాన్ హెడర్ (కోడా) 

ఉతతమ ల ైవ్ యాక్షన్ షకర్స ఫలి్ి:  ద ిలాంగ్ గుడ్బజ ై

ఉతతమ ధ్ేని:  డూన్ 
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ఉతతమ డాక్ుుమెంటర ీఫీచర్: 
“సమిర్ ఆఫ్ స్ట ల్ (...లేదా, వసన్ ద ిరివలూుషన్ క్ుడ్ 

న్ాట్ బి టెల్లవిజన్)” 

ఉతతమ ఒరజిినల్ స్కంగ్: 

"న్ో టెైమ్స టు డెై" న ండ ి"న్ో టెమై్స టు డె"ై, బిలీల  ఎల్లష్ 

మరియు ఫినిేయాస్ ఓ'కకన్సల్ సంగతీం మరయిు 

స్కహితుం 

ఉతతమ పర ా డక్షన్ డిజెనై్:  డూన్ 

బజస్స  ఫిల్ి ఎడటిింగ్:  డూన్ 
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