
 

 

 
 
 
 
 

 

இந்தியன் சினிமா அட்ராக்ஷன் ஃபண்ட்(Indian Cinema 

Attraction Fund (ICAF) வழிமுறைகள் 

 

இந்த திட்டத்றதப் பற்ைி 

/ ஃப்லிம் விக்ட ோரியோவின் (Film Victoria’s) இந்தியன் சினிமோ அட்ரோக்ஷன் 

ஃபண்ட்(ICAF) இந்தியோவிலிருந்து ஃபுட்லூஸ் திரரப்ப ங்களுக்கு நிதி வழங்குகிறது 

அது  விக்ட ோரியோவில் தயோரிப்பு,அல்லது தயோரிப்பு மற்றும் பிந்ரதய-தயோரிப்பு 

இரண்டிற்கும் நிதி வழங்குகிறது 

நாங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறைாம்? 

/ திரரப்ப ங்கள்: 

● விக்ட ோரியோவில்தயோரிப்பு, அல்லது தயோரிப்பு மற்றும்பிந்ரதய-தயோரிப்பு, 

இரண்ர யும் டமற்ககோள்ள 

● இந்தியோவில் உள்ள இந்திய சினிமோ ரசிகர்களுக்கு கமல்டபோர்ன் (Melbourne) 

மற்றும் விக்ட ோரியோரவ கோட்சிப்படுத்துங்கள்  

● இந்திய புலம்கபயர் சமூகங்களின் உறுப்பினர்கரள ரமயமோகக் ககோண்டு 

விக்ட ோரியன் திரரத்கதோழில் பயிற்சி கசய்பவர்களுக்கோன திறன் 

டமம்போட்டு வோய்ப்புகரள அதிகரித்தல்  

● விக்ட ோரியன்கரள டவரலக்கு அமர்த்துதல் மற்றும் விக்ட ோரியன் 

வணிகங்கரள ஈடுபடுத்துதல் 

யார் தகுதி பபற்ைவர்கள்? 

/ விண்ணப்பதோரர்கள் 

• பின்வருமோறு இருக்க டவண்டும்: 

o இந்திய தயோரிப்பு நிறுவனம் அல்லது ஸ்டுடிடயோ, அல்லது  

o இந்திய நிறுவனம் கசோந்தமோகக் ககோண்டுள்ளஆஸ்திடரலிய சிறப்பு 

டநோக்கம் ககோண்  வோகனம் (Special Purpose Vehicle) (SPV)  

• குரறந்தது 10 முழுநீள திரரப்ப ங்கள் தயோரித்து இருக்க டவண்டும், 

ஒவ்கவோன்றும் இந்தியோவில் 1,000 திரரகளில் கவளியி ப்பட்டிருக்க டவண்டும் 

https://www.film.vic.gov.au/glossary#footloose
https://www.film.vic.gov.au/glossary#principal-photography
https://www.film.vic.gov.au/glossary#post-production
https://www.film.vic.gov.au/glossary#post-production
https://www.film.vic.gov.au/glossary#principal-photography
https://www.film.vic.gov.au/glossary#post-production
https://www.film.vic.gov.au/glossary#spv
https://www.film.vic.gov.au/glossary#spv
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#feature


 

பக்கம் 2/9 

இந்தியன் சினிமோ அட்ரோக்ஷன் ஃபண்ட் (ICAF) வழிமுரறகள் 2019-20 

 

(இதில் குரறந்தது ஒன்றோவது க ந்த ஐந்து வரு ங்களில் கவளியி ப்பட்டிருக்க 

டவண்டும்)  

• திட் த்ரத தயோரிக்கும் உரிரமகரளப் கபற்றிருக்க டவண்டும் மற்றும் திட்  

உரிரமரய  (project ownership) உறுதி கசய்ய டவண்டும் . 

எந்த திட்டங்கள் தகுதியானறவ? 

/ தகுதி கபற திட் ங்கள் கண்டிப்போக: 

• ஒரு முழு நீள திரரப்ப மோக இருக்க டவண்டும் 

• ஏற்றுக்ககோள்ளப்பட்  தயோரிப்பு அம்சங்களுக்கோக குரறந்தது $700,000 

விக்ட ோரியோவில் கசலவி ப்படும் என்பரத உறுதி கசய்ய டவண்டும் (’நிதி 
உதவி உங்களுக்கு எதற்கு கிர க்கும்’ என்பரத கீழ் உள்ள பிரிவில் போர்க்கவும்) 

• இந்த திட் ம் குரறந்தது 1000 இந்திய 

திரரயரங்குகளில்கவளியி ப்படும்என்பதற்கோன ஆதோரம் (ரககயோப்பமி ப்பட்  

ஒப்பந்தம் மூலம்) இருக்க டவண்டும். 

• முழுவதும் நிதியளிக்கப்பட்டு, இந்த நிதித்திட் த்தில்ICAF நிதியுதவியின் பங்கு 

இல்லோமலிருக்க டவண்டும் 

• விக்ட ோரியன் தயோரிப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஆஸ்திடரலிய திரரத் 

கதோழில் பயிற்சியோளர்களுக்கோன குரறந்தபட்ச ஆஸ்திடரலியோ கதோழில் தரும் 

சம்பள விகிதங்கரள உள்ள க்கிய ஒரு பட்கெட்ர  ரவத்திருக்க டவண்டும். 

• விக்ட ோரியன் குடியிருப்போளர்களோன சில திரரத் கதோழில் பயிற்சி 
கசய்பவர்கரள ஈடுபடுத்த டவண்டும் 

•  முக்கிய இந்திய ஒளிபரப்போளர்கள் அல்லது எஸ்.வி.ஓ.டி(SVOD) 

வழங்குநர்களுக்கோக தயோரிக்கப்பட்  திரரப்ப ங்கள் அல்லது புரனகரதத் 

கதோ ர்களுக்கோன விண்ணப்பங்கரள ஃப்லிம் விக்ட ோரியோ ஒவ்கவோன்றோக 

அதனதன் அடிப்பர யில் பரிசீலிக்கலோம். 

• முரறயோன முன்-தயோரிப்பு துவங்குவதற்கு முன்னடர விண்ணப்பங்கள் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ஒப்புதல் கபற்றிருக்கப்ப  டவண்டும். 

 
 

எது தகுதியற்ைது? 

/ ICAF நிதியுதவிக்கு பின் வருவனரவ தகுதியோனதல்ல:  

● கபோழுதுடபோக்கு (Infotainment), உண்ரம (reality) மற்றும் பத்திரிரக நிகழ்ச்சிகள் 

● பல்சுரவ நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சிறு கபோழுது டபோக்குகள் 

https://www.film.vic.gov.au/glossary/#chain-of-title
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#chain-of-title
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#feature
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#distribution-guarantee
https://www.film.vic.gov.au/glossary#theatrically-released
https://www.film.vic.gov.au/glossary#finance-plan
https://www.film.vic.gov.au/glossary#finance-plan
https://www.film.vic.gov.au/glossary#victorian-or-victorian-resident
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#major-online-content-provider
https://www.film.vic.gov.au/glossary#pre-production
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#infotainment-or-light-entertainment-program
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#reality-television
http://www.film.vic.gov.au/glossary/#infotainment-or-light-entertainment-program
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● விரளயோட்டு மற்றும் தற்டபோரதய நிகழ்வு நிகழ்ச்சிகள் 

● கதோரலக்கோட்சி விளம்பரங்கள் 

● குறும்ப ங்கள் (<60 நிமி ங்கள்) 

● சமூக கதோரலக்கோட்சி 

● மோணவர் ப ங்கள் 

● ஃப்லிம் விக்ட ோரியோவிலிருந்து ஏற்கனடவ ஏதோவது நிதி உதவி கபற்ற 

திட் ங்கள் 

எதற்காக நீங்கள் நிதி உதவி பபைலாம்?  

/ ICAF நிதியுதவியோனது, ஒரு திட் த்தில் கசலவோன தகுதி கபற்ற விக்ட ோரியன் 

கசலவில் ஒரு சதவதீமோக கணக்கி ப்படுகிறது அதில் கீழ்க்கண் ரவ அ ங்கும்: 

• இந்த திட் ம் கதோ ர்போக விக்ட ோரியன் திரர பயிற்சி கசய்பவர்கள், 

குடியிருப்போளர்கள் அல்லது விக்ட ோரியோவில் வழங்கப்பட்  கபோருட்கள் 

அல்லது டசரவகளுக்கோக நிறுவனங்களுக்கு ககோடுக்கப்பட்  கதோரககள் 

• திட் த்தில் ஈடுபட்டுள்ள விக்ட ோரியன் குடியிருப்போளர்களுக்கு கசலுத்தப்படும் 

அல்லது ஏற்படும் சம்பளம் மற்றும் கசலவுகள் 

• விக்ட ோரியோ குடிமக்கள் அல்லோத ஆனோல் விக்ட ோரியோவில் உள்ள 

தயோரிப்போளருக்கு இந்த திட் ம் கதோ ர்போக டசரவ வழங்கும் திரரத்கதோழில் 

பயிற்சி கசய்பவர்களுக்கு, விக்ட ோரியோவில் ககோடுக்கப்பட்  அல்லது 

கசலவழிக்கப்பட்  தங்குமி ம் மற்றும் டபோக்குவரத்து கசலவு. 

• ஆஸ்திடரலியோவில் தயோரிக்கப்படும் திட் ம் சம்பந்தமோக விக்ட ோரியன் பயண 

முகவர் மூலம் வோங்கப்பட்  அரனத்து விமோனப்பயணங்களுக்கும். 

/ தகுதி கபற்ற விக்ட ோரியன் கசலவினம் குறித்த முழு விளக்கம் இங்கு கிர க்கும். 

எவ்வளவு பதாறகக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்? 

/ தகுதி கபற்ற விக்ட ோரியன் கசலவினங்களுக்கோனதிட் த்தில் 25% வரர நிதியுதவி 

• புகரோ க்ஷன் இன்கசண்டிவ் அட்ரோக்ஷன் ஃபண்ட் (Production Incentive Attraction Fund 

(PIAF) குழுவின் விருப்பத்திற்கிணங்க விக்ட ோரியோவுக்கு குறிப்பி த்தக்க 

மதிப்ரபக் ககோடுக்கும் திட் ங்கள் 25% க்கும் அதிகமோனவற்ரறப் கபற 

தகுதியுர யதோக இருக்கலோம். 

/ விண்ணப்பதோரர்கள் ஒரு விண்ணப்பத்ரத சமர்ப்பிப்பதற்கு முன் பிலிம் 

விக்ட ோரியோவு ன் தங்கள் நிதி டகோரிக்ரககரள விவோதிக்க டவண்டும். 

https://www.film.vic.gov.au/glossary/#short
https://www.film.vic.gov.au/images/uploads/Qualifying-Victorian-Expenditure-Information-Sheet.pdf
https://www.film.vic.gov.au/images/uploads/Qualifying-Victorian-Expenditure-Information-Sheet.pdf
http://www.film.vic.gov.au/images/uploads/Qualifying-Victorian-Expenditure-Information-Sheet.pdf
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#grant
https://www.film.vic.gov.au/images/uploads/Qualifying-Victorian-Expenditure-Information-Sheet.pdf
https://www.film.vic.gov.au/about-us/committees/
https://www.film.vic.gov.au/about-us/committees/
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இந்த திட்டம் குைித்து நீங்கள் யாருடன் றபசலாம்? 

/ ஒரு விண்ணப்பத்ரத சமர்ப்பிக்கும் முன், உங்கள் தகுதி குறித்து ஃப்லிம் 
விக்ட ோரியோவு ன் நீங்கள் விவோதிக்க டவண்டும் 

/ பின்வருவனவற்ரற ஈகமயில் மூலம் ICAF@film.vic.gov.au க்கு அனுப்பவும் 
அல்லது விவோதிக்க +61 3 9660 3215 ஐ அரழக்கவும்  

/ இந்த திட் ம் முழுரமயோக நிதியளிக்கப்பட்டிருப்பது மற்றும் இந்தியோவில் 
குரறந்தது 1,000 சினிமோ திரரகளில் விநிடயோகிக்கப்படுவரத உறுதிப்படுத்தியது 
உட்ப  உங்கள் முன்கமோழியப்பட்  திட் த்ரதப் பற்றிய விவரங்கள். 

/ இந்தியோவில் குரறந்தது 1,000 சினிமோ திரரகளில் கோட்சிக்கு ரவக்கப்பட்டுள்ள 
திரரப்ப ங்களில் தயோரிப்போளர், நிர்வோக தயோரிப்போளர் அல்லது தயோரிப்பு 
நிறுவனம் என உங்களது முந்ரதய 10 நன்மதிப்பு தகுதிகரளப் பட்டியலிடுங்கள். 
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விவரங்கள் 

நீங்கள் விண்ணப்பித்தவுடன் என்ன நடக்கும்? 

/ உங்கள் விண்ணப்பம் PIAF கமிட்டியோல் மதிப்படீு கசய்யப்படும் அவர்கள் கீழ்க்கண்  

மதிப்பீடு அளவடீுகள் உட்ப  பல அம்சங்கரள கருத்தில் ககோள்வோர்கள்:  

• தயோரிப்புமற்றும் பிந்ரதய தயோரிப்புஆகியவற்றின் தகுதி கபறும் விக்ட ோரியன் 

கசலவினத்தின் முன்கமோழியப்படும் நிரல 

• திட் த்திற்கு உறுதியளிக்கும் இந்திய திரரயரங்கு விநிடயோகத்தின் நிரல 

• இந்திய புலம்கபயர் சமூகங்களின் உறுப்பினர்கரள ரமயமோகக் 

ககோண்டுதிட் த்தில் விக்ட ோரியன் திரர கதோழில் பயிற்சி கசய்பவர்களுக்கு 

வழங்கக்கூடிய திறன் டமம்போட்டு வோய்ப்புகளின் 

எண்ணிக்ரகடவரலவோய்ப்புகள் மற்றும் இரணப்புகள் 

• விண்ணப்பதோரரின் த  பதிவு(track record) 

• பிலிம் விக்ட ோரியோவின் மதிப்புகள் மற்றும் நற்கபயரு ன் இந்த திட் ம் 

எவ்வோறு இரணகிறது. வயது, இனம், டதசியம், இனம், போலினம், போலியல் 

முன்னுரிரம, மதம் அல்லது உ ல் அல்லது மன ஊனம் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பர யில் போதிப்பு ஏற்படுத்தும் அம்சங்கரள பிலிம் விக்ட ோரியோ 

ஆதரிக்கோது. 

• திட் த்தில் உள்ள நிதி திட் த்தினநம்பகத்தன்ரம 

• திட் த்தின் பிற அம்சங்கள் மற்றும் விக்ட ோரியோவில் அதன் தயோரிப்பு 

ஆகியரவ குறித்து ICAF திட் த்தின் டநோக்கங்களு ன் கதோ ர்புர யதோக PIAF 

குழு கருதும் விஷயங்கள். 

/ கீழ்க்கண் ரவ ககோண்  விண்ணப்பங்களுக்கு கமிட்டி முன்னுரிரம தரும்: 

• விக்ட ோரியன் திரர கதோழில் பயிற்சி கசய்பவர்களுக்கு கிர க்கும் டவரல 

வோய்ப்புகளின் எண்ணிக்ரக 

• விக்ட ோரியோவுக்கு கிர க்கும் சுற்றுலோ பலன்கள் 

/ நிதியுதவி என்பது டபோட்டித்தன்ரம வோய்ந்தது மற்றும் ICAF நிதி இருப்பு மற்றும் 

விக்ட ோரியோவிற்கு திட் த்தினோல் கிர க்கும் மதிப்பு ஆகியவற்ரற கணக்கில் 

எடுத்துக்ககோண்டு முடிவுகள் எடுக்கப்படும். 

முடிவு எடுக்க எவ்வளவு காலம் ஆகும்? 

https://www.film.vic.gov.au/about-us/committees/
https://www.film.vic.gov.au/images/uploads/Qualifying-Victorian-Expenditure-Information-Sheet.pdf
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#production
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#post-production
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#post-production
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#theatrically-released
https://www.film.vic.gov.au/glossary#placement
https://www.film.vic.gov.au/glossary#attachment
mailto:https://www.film.vic.gov.au/glossary%23finance-plan
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/ PIAF கமிட்டி கபோதுவோக பூர்த்தி கசய்யப்பட்  விண்ணப்பங்கரள சமர்ப்பிக்கப்பட்  

நோளிலிருந்து நோன்கிலிருந்து ஆறு வோரங்களுக்குள் மதிப்படீு கசய்யும்.  

/ உங்களின் தகுதி வோய்ந்த திட் த்திற்கு டநரம் முக்கியமோனது, எனடவ நீங்கள் 

விண்ணப்பத்ரத சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்னோல் ICAF@film.vic.gov.au க்கு ஈகமயில் 
கசய்து விவோதிக்குமோறு அறிவுறுத்தப்படுகிறரீ்கள். 

/ உங்களுக்கு நிதியுதவி கிர த்தோல் என்ன ந க்கும்? 

/ நிதி ஒரு மோனியமோகவழங்கப்படும் 

/ கவற்றிகரமோன விண்ணப்பதோரர்கள் குரறந்தது ஒருரலன் பிடளஸ்கமண்டுக்கு 

டமலும்  பல ரலன் அட் ோச்கமண்ட்களுக்கு கீழும்பயிற்சியளிக்க 

எதிர்போர்க்கப்படுகிறோர்கள் (அரனத்தும் பிலிம் விக்ட ோரியோவோல் கசலுத்தப்படும்) 

/ கவற்றிகரமோன விண்ணப்பதோரர்கள் ஒரு ஆஸ்திடரலிய நிறுவனத்ரத நிறுவி 
அல்லது ஒரு SPVரய நிறுவி அது பிலிம் விக்ட ோரியோவு ன் ஒப்பந்தம் கசய்து 

ககோள்ள எதிர்போர்க்கப்படுகிறோர்கள் 

/ தகுதிவோய்ந்த விண்ணப்பதோரரின் சோர்போக தயோரிப்பு டசரவகரள வழங்கும் 

ஆஸ்திடரலிய நிறுவனங்கள் தயோரிப்பு டசரவகள் ஒப்பந்தத்தின் நகரல வழங்க 

டவண்டும் (கபோருந்தினோல்) 

/ ICAF மோனியத்தின் விதிமுரறகள் மற்றும் நிபந்தரனகள் கபோதுவோக பின்வருமோறு: 

• மோனியம் கபற இந்த திட் ம் ஒப்புக் ககோள்ளப்பட்  தகுதி கபற்ற விக்ட ோரியன் 

கசலவினத்ரத அர ந்திருக்க டவண்டும் 

• திட் த்தில் பிலிம் விக்ட ோரியோவுக்கு அங்கீகோரம் அளிக்கப்ப  டவண்டும்.  

• விக்ட ோரியோவில் திட் த்தின் தயோரிப்பு ந வடிக்ரககரள விளம்பரப்படுத்த 

விண்ணப்பதோரர் விக்ட ோரியோ மற்றும் விக்ட ோரியன் அரசோங்கத்திற்கு 

விளம்பரம் மற்றும் ஊ க வோய்ப்புகளு ன் உதவ டவண்டும் 

• தயோரிப்பு முடிந்ததும் பிலிம் விக்ட ோரியோவிற்கு வழங்கப்ப  டவண்டிய 

விவரங்கள் (நிரலயோன விநிடயோகங்களின் முழு பட்டியலுக்குஇங்டக கிளிக் 

கசய்க). 

/ ICAF மோனியங்கள் கபோதுவோக மூன்று தவரணகளில் வழங்கப்படும். 

• 10% திட் த்தில் பிலிம் விக்ட ோரியோவின் இறுதி கிகரடிட் ஒப்புதலின் டபோது 

(மோஸ் ரிங்குக்கு முன்னோல்) மற்றும் புரோெக்ட்டின் ரஃப் கட் ஒப்புதலின்டபோது 

•  புரகப்ப  ஸ்டில்கள், பத்திரிரகயோளர் கிட், இபிடக, நடிகர்கள் மற்றும் 

பணியோளர்கள் பட்டியல் மற்றும் ட்கரய்லர் ஆகியரவ வழங்கப்படும்டபோது 10% . 

https://www.film.vic.gov.au/about-us/committees/
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#grant
https://www.film.vic.gov.au/glossary#above-the-line
https://www.film.vic.gov.au/glossary#placement
https://www.film.vic.gov.au/glossary#placement
https://www.film.vic.gov.au/glossary#below-the-line
https://www.film.vic.gov.au/glossary#attachment
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#spv
https://www.film.vic.gov.au/images/uploads/Qualifying-Victorian-Expenditure-Information-Sheet.pdf
https://www.film.vic.gov.au/images/uploads/Qualifying-Victorian-Expenditure-Information-Sheet.pdf
https://www.film.vic.gov.au/images/uploads/ICAF_Deliverables.pdf
https://www.film.vic.gov.au/images/uploads/ICAF_Deliverables.pdf
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#rough-cut
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• தணிக்ரக கசய்யப்பட்  கசலவு அறிக்ரக (ஆஸ்திடரலியோ மற்றும் நியூசிலோந்து 

அல்லது சிபிஏ ஆஸ்திடரலியோவில் உறுப்பினரோக உள்ள ஒரு சுயோதீன தகுதி 
வோய்ந்த ஆடிட் ரோல் பூர்த்தி கசய்யப்பட் து), பணம் அனுப்பும் டகள்வித்தோள், 

கசலவு அறிக்ரககள், அட் வரணகள் மற்றும் திட் த்தின் நகல் உட்ப  

அரனத்து விநிடயோகங்கரளயும் கபறும்டபோது 80% 

/ எந்தகவோரு டதரவகளும் பூர்த்தி கசய்யப்ப ோவிட் ோல், தவரணத் கதோரகரயத் 

தடுத்து நிறுத்துவதற்கோன அல்லது மோற்றுவதற்கோன உரிரமரய பிலிம் 

விக்ட ோரியோ ககோண்டுள்ளது அதில் இரவயும் அ ங்கும்: 

• ஒப்புக்ககோள்ளப்பட்  தகுதியோன விக்ட ோரியன் கசலவினத்ரத அர தல் 

• விக்ட ோரியன் குடியிருப்போளர்கள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு நிலுரவத் 

கதோரக கசலுத்தப்ப வில்ரலகயனில் 

• விநிடயோகம் கசய்யப்ப  டவண்டியரத விநிடயோகம் கசய்தல் 

/ ICAF விண்ணப்பங்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்  மோனியங்கள் வணிக ரீதியோக 

ரகசியமோனது மற்றும் விண்ணப்பதோரர்கள் ரகசியத்தன்ரமரயப் பரோமரிக்க 

டவண்டும். சமர்ப்பிக்கப்பட்  விண்ணப்பங்கள் மற்றும் திட் ங்களின் விவரங்கரள 

பிலிம் விக்ட ோரியோ முன் அனுமதியின்றி கவளியி ோது. 

உங்களுக்கு நிதியுதவி கிறடக்கா விட்டால் என்ன நடக்கும்? 

/ உங்கள் விண்ணப்பம் கவற்றிகரமோக இல்லோவிட் ோல், உங்களுக்குத் 

கதரியப்படுத்த நோங்கள் உங்கரளத் கதோ ர்புககோள்டவோம். 

/ அந்த கட் த்தில், உங்கள் விண்ணப்பத்ரதப் பற்றிய பின்னூட் த்திற்கு, நீங்கள் 

கதோ ர்பு ககோள்ளலோம். 

விண்ணப்பிப்பதற்கு என்ன ஆவணங்கள் றவண்டும்? 

/ விண்ணப்ப படிவத்து ன் சம்ப்பிக்க கீழ்க்கண்  ஆவணங்கள் டதரவப்படும்: 

• டவண்டுடகோள் கடிதம், பின் வருவன உட்ப : 

o டகோரப்படும் ஊக்கத்கதோரக 

o விண்ணப்பதோரர் நிறுவனம் மற்றும் உரிரமகள் ரவத்திருக்கும் 

நிறுவனத்தின் பின்னணி (விண்ணப்பதோரர் நிறுவனத்தின் வரவுகளின் 

சோன்றுகள் உட்ப ) 

o தி த்தின் நிதி அரமப்பு 

o இந்தியோவில் விநிடயோக ஏற்போடுகள் கதோ ர்போன தகவல்கள், 

திரரகளின் எண்ணிக்ரக உட்ப .  
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o தயோரிப்பில் பயன்படுத்த முன்கமோழியப்பட்  விக்ட ோரியன் 

இருப்பி ங்கரள அர யோளம் கோணுதல், டமலும் டதரவப்பட் ோல் 

பிந்ரதய-தயோரிப்பு / VFX வசதிகள் 

• SPV க்கோன ASIC தற்டபோரதய கம்கபனியின் சோரம்(ஏற்கனடவ 

அரமக்கப்பட்டிருந்தோல்) 

• திட் ம் முழுவதுமோக நிதியளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பரத உறுதிப்படுத்தும் 

நிதித்திட் ம் 

o முதலீட் ோளர்களின் சோன்றுகள் மற்றும் அவர்களின் டநோக்கம் அல்லது 

உறுதியோன நிதி உதவி 

• நிரூபிக்கப்பட்  த  பதிவு ன், நிறுவப்பட்  விநிடயோகஸ்தரு ன் முழுரமயோக 

கசயல்படுத்தப்பட்  விநிடயோக ஒப்பந்தம், அது: 

o திட் ம் இந்தியோவில் குரறந்தது 1,000 திரரயரங்குகளில் விநிடயோகம் 

கசய்யப்படும் என்பரத உறுதி கசய்ய டவண்டும். 

o விண்ணப்பம் சமர்ப்பித்த டததியிலிருந்து ஆறு மோதங்களுக்குள் 

டததியி ப்பட்டிருக்க டவண்டும். 

• தகுதியோன விக்ட ோரியன் கசலவினத்தில், குரறந்தபட்சம் 700,000  ோலர் 

விக்ட ோரியோவில் கசலவி ப்படும் என்பரத தயோரிப்பு பட்கெட் முறிவு 

நிரூபணம் கசய்ய டவண்டும். 

o விக்ட ோரியன் தயோரிப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஆஸ்திடரலிய 

திரரத் கதோழில் பயிற்சி கசய்பவர்கள், குரறந்தபட்ச ஆஸ்திடரலியோ 

கதோழில் தரும் சம்பள விகிதங்கரள அடிப்பர யோகக் ககோண்டு 

டவரலக்கு அமர்த்தப்படுகிறோர்கள் என்று பட்கெட் நிருபிக்கப்ப  

டவண்டும். 

• விக்ட ோரியோவில் கசய்யப்படும் ப ப்பிடிப்பு டததிகரளக் கோட்டும் தயோரிப்பு 

திட்  அட் வரண   

• ஸ்கிரிப்ட் (ஆங்கிலத்தில்) 

• தயோரிப்பு நிறுவனம், முக்கிய நடிகர்கள், பணியோளர்கள் துரற தரலவர்கள் 

குறித்து கிர க்ககூடிய தகவல்கள் 

• உரிரம கதோ ர் / திட் த்துக்கு கசோந்தம் குறித்த ஆவணங்கள், கீழ்க்கண் ரவ 

உள்ப : 

https://www.film.vic.gov.au/glossary/#post-production
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#finance-plan
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#head-of-department
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#chain-of-title
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o விண்ணப்பதோரர் இந்த திட் த்ரத தயோரிப்பதற்கோன எல்லோ 

உரிரமகரளயும் கபற்றிருக்கிறோர் என்பதற்கோன சோன்று (ஸ்கிரிப்டில் 

உள்ள உரிரம உட்ப ).  

உங்கள் விண்ணப்பத்திற்கு எது உதவும்? 

/ இந்த வழிகோட்டுதல்கரள முழுரமயோகப் படித்து உங்கள் தகுதிரயச் 

சரிபோர்க்கவும். பச்ரச நிறத்தில் அடிக்டகோடிட்டுக் கோட் ப்பட்  கசோற்கள் பிலிம் 

விக்ட ோரியோ இரணயதளத்தில் ஒரு கசோற்களஞ்சியத்தில் கிர க்கும் 

/ ஆன்ரலன் விண்ணப்ப படிவத்ரதசரிபோர்க்கவும் 

/ உங்கள் விண்ணப்பம் மதிப்பீடு அளவுகறளக் ககோண்டுள்ளதோ என்பரத 

உறுதிப்படுத்திக்ககோள்ளவும் 

/ ஆன்ரலன் விண்ணப்பத்து ன் சமர்ப்பிக்கத் டதரவயோன அரனத்து ஆவணங்களும் 

உள்ளதோ என்பரத உறுதி கசய்து ககோள்ளவும் 

உங்கள் ஆன்றலன் விண்ணப்பத்றத ஆரம்பிக்க 

தயாரா? 

உங்கள் விண்ணப்பத்றத ஆரம்பிக்கவும்  

 

https://www.film.vic.gov.au/glossary/#applicant
http://film.vic.gov.au/glossary/
https://film.smartygrants.com.au/ICAF1920
https://film.smartygrants.com.au/ICAF1920

