
 

 

 
 
 
 
 

 

ఇండియా సినిమా అట్రా క్షన్ ఫండ్ (Indian Cinema Attraction Fund ICAF) 

మార్గదర్శకాలు 
 

ఈ కార్యక్రమం గుర ంచి 

/ ఫిలిమ్ విక్టో రియా వారి ఇండియన్ సినిమా అట్రాక్షన్ ఫండ్ (ICAF) భరరత దేశం న ండ ిఫుట్లూస్ స్రీన్ ప్రా జకో్టలన  
ఆకరిషంచి, విక్టో రియాలో ప్రా డక్షన్ లేదా ప్రా డక్షన్ పో్ సో్-ప్రా డక్షన్ భరద్యతన  తీస క్టడానిక్ి గార ంట్ల న  అందిస త ంది. 

మేము ఆశంచ ేఅంశాలు ఏమిట్ి? 

/ స్రీన్ ప్రా జకో్టలు: 

● విక్టో రియాలో ప్రా డక్షన్, లేదా ప్రా డక్షన్ మరియు పో్ సో్ ప్రా డక్షన్ ర ండింట్ినీ చేపడుతాయి 

● మెల్బో ర్న్ మరియు విక్టో రియాన  భరరతదేశంలోని భరరతీయ సినిమా ప్రాక్షకులకు పాద్రిిస్ాత యి 

● భరరతీయ డయాస్ో ోరిక్ట సంఘాల సభ్ుయలప్ ై ద్ృషోి్ స్ారిసతత  విక్టో రియన్ స్రీన్ పరిశరమ అభరయసకులకు న ైపుణ్ాయల 

అభివృదిి అవక్ాశాలన  ప్ ంచ తాయి  

● విక్టో రియన్లన  నియమిస్ాత రు మరియు విక్టో రియన్ వాయప్ారాలలో ప్ాల్గ ంట్రరు. 

ఎవర్ు అర్ుు లు? 

/ ద్రఖాస త దారులు తపోనిసరిగా: 

• ఒక: 

o భరరతీయ నిరాాణ్ సంసథ  లేదా సతో డియో, లేదా  

o ఆసరో లేియన్ స ోషల్ పరోస్ వ హికల్ (SPV) ఒక భరరతీయ కంప్ నీ యాజమానయంలో అయియ ఉండాలి.  

• కనీసం 10 చలన చితాాలన  నిరిాంచి ఉండ,ి అంద్ లో పతాి ఒకకటీ్ భరరతదేశంలో కనీసం 1,000 స్రీన్లలో 
పదా్రిించబడి ఉండాలి (వీటి్లో కనీసం ఒకటి్ అయినా గత ఐదేళ్లలో విడుద్ల అయియ ఉండాలి)  

• ప్ాాజ కో్టన  నిరిాంచే మరియు ట్ ైటి్ల్ చ ైన్న  (ప్ాాజ కో్ట యాజమానయం) ధృవీకరించే హకుకలన  కలిగి ఉండాలి. 

ఏ ప్ాాజెక్ుు లక్ు అర్ుత క్లదు? 

/ అరహత ప్ర ంద్డానిక్ి, ప్ాాజ కుో లు తపోక: 

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#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/#feature
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#chain-of-title
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• చలన చితంా అయియ ఉండాలి 

• ఆమోదించబడిన ప్రా డక్షన్ అంశాలప్ ై విక్టో రియాలో కనీసం A$700,000 ఖరుు చేయబడుత ంద్ని నిరూపి్ంచాలి 

("మీరు దేనిక్ి నిధ లు ప్ర ంద్వచ ు?" అనే విషయాలన  క్ింది విభరగంలో చతడండ)ి 

• భరరతదేశంలో కనీసం 1,000 స్రీన్లలో ఈ ప్ాాజ కో్టన  థియేిటి్కాల్గా విడుద్ల చేయబో యేిట్ట్లల  ధృవీకరించిన 

డిసోిబేయయషన్ రుజువులు (సంతకం చేసిన ఒపోంద్ంతో) ఉండాలి 

• ICAF గార ంట్ ఫ ైనాన్్ ప్ాల న్లో భరగం క్ాకుండా, పూరితగా ఫ ైనాన్్ చేయబడి ఉండాలి 

• విక్టో రియన్ ప్రా డక్షన్ పన లలో ప్ాల్గ న్ ఆసరో లేియన్ స్రీన్ పరిశరమ అభరయసకులకు కనీస ఆసరో లేియా పరిశరమ అవార్్న 

రేట్లల  ఉండ ేబడ ెట్ కలిగి ఉండాలి 

• విక్టో రియన్ నివాసిత లు అయిన క్ ంతమంది స్రీన్ పరిశరమ అభరయసకులన  నియమించాలి 

• ఒక్టకకక క్ేస  ప్ాాతిపదికన, ఫిల్ా విక్టో రియా పాధాన భరరతీయ పసా్ారకరతలు లేదా SVOD ప్రా వ ైడరల క్టసం నిరిాంచిన 

చలనచితాాలు లేదా క్ాలోనిక కథల సిరీస్ క్టసం ద్రఖాస త లన  పరిగణ్ ంచవచ ు. 

• అధిక్ారిక పా్్-ప్రా డక్షన్న  ప్ాారంభించడానిక్ి ముంద్  ద్రఖాస త లన  సమరిోంచి, వాటి్క్ి ఆమోద్ం ప్ర ంది ఉండాలి. 

 
 

వేట్ిక ిఅర్ుత లేదు? 

/ ఈ క్ిరంద ివాటి్క్ి ICAF గార ంట్ల అరహత లేద్ :  

● ఇనఫోట్ ైన్మెంట్, రియాలిటీ్ మరియు మాయగజ ైన్ షో లు 

● రకరక్ాల ప్రా గార మ్లు మరియు క్ దిిగా వినఫద్ం 

● క్రరడలు మరియు కర ంట్ అఫ ైర్న్ ప్రా గార మ్లు 

● ట్ లివిజన్ వాణ్ జయ పకాట్నలు 

● షారో్న ఫిల్ాలు (<60నిమిషాలు) 

● కమయయనిటీ్ ట్ లివిజన్ 

● విదాయరిథ సినిమాలు 

● ఫిల్ా విక్టో రియా న ండి ఇపోటి్క్ే ఏవ ైనా ఇతర నిధ లు ప్ర ందిన ప్ాాజ కుో లు. 

మీర్ు దేనిక ినిధులు ప్ ందవచ్ుు?  

/ ICAF గార ంట్లు ప్ాాజ కో్టకు అయేియ క్ాాలిఫ ైయింగ్ విక్టో రియన్ వయయపు శాతంగా లెక్ికంచబడతాయి, వీటి్లో: 

https://www.film.vic.gov.au/glossary/#feature
https://www.film.vic.gov.au/glossary#theatrically-released
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#distribution-guarantee
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
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#short
https://www.film.vic.gov.au/images/uploads/Qualifying-Victorian-Expenditure-Information-Sheet.pdf
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• ప్ాాజ కో్టకు సంబంధించి విక్టో రియన్ స్రీన్ అభరయసకులు, నివాసిత లు లేదా సంసథలకు, విక్టో రియాలో అందించిన 

వస త వులు లేదా సరవల క్టసం చ లిలంపులు  

• ఈ ప్ాాజ కో్టలో భరగమైెన విక్టో రియన్ నివాసిత లకు సంబంధించి చ లిలంచిన, లేదా వయయమైెన జీతాలు మరియు ఖరుులు  

• విక్టో రియా నివాసిత లు క్ాని స్రీన్ పరిశరమ అభరయసకులు, ప్ాాజ కో్ట నిరాాణ్ానిక్ి సంబంధించి, విక్టో రియాలోని నిరాాతకు 
వారి సరవలన  అందిసతత  చేసిన దినసరి వయయం, వసతి మరియు రవాణ్ా ఖరుులు లేక ఇతర వయయాలు 

• ఆసరో లేియాలో ప్ాాజ కో్ట నిరాాణ్ానిక్ి సంబంధించి విక్టో రియన్ ట్రావ ల్ ఏజ ంట్ దాారా క్ న గోలు చేయబడిన అని్ 

విమానయాన ఖరుులు  

/ క్ాాలిఫ ైయింగ్ విక్టో రియన్ వయయం యొకక పూరిత వివరాలు ఇకకడ చతడవచ ు. 

మీర్ు ఎంత మొత్తా నికి దర్ఖాస్ుా  చేస్ుకోవచ్ుు? 

/ ప్ాాజ కో్ట యొకక క్ాాలిఫ ైయింగ్ విక్టో రియన్ వయయంలో 25% వరకు గార ంట్ చేయబడుత ంది 

• విక్టో రియాకు గణ్నీయమైెన విలువన  చేకూరేు ప్ాాజ కో్టలు ప్రా డక్షన్ ఇన ్ంట్ివ్ అట్రాక్షన్ ఫండ్ (PIAF) కమిటీ్ యొకక 

అభీషాో న స్ారం 25% ప్ ైగా ప్ర ంద్ట్రనిక్ి అరహత ఉంట్లంది. 

/ అభ్యరుథ లు తమ ద్రఖాస త న  సమరిోంచడానిక్ి ముంద్  వారి నిధ ల అభ్యరథనలన  ఫిల్ా విక్టో రియాతో చరిుంచాలి. 

ఈ ప్ ా గ్ార మ్ గుర ంచి మీర్ు ఎవర త్ో మాట్రా డవచ్ుు? 

/ ద్రఖాస త  సమరిోంచ ట్కు ముంద్ గా మీ యొకక అరహత గురించి ఫిల్ా విక్టో రియా వారితో చరిుంచవలెన . 

/ ద్యచేసి ఈ క్ిరంది వాటి్ని ICAF@film.vic.gov.au కు పంపండి లేదా చరిుంచడానిక్ి +61 3 9660 3215 కు క్ాల్ 

చేయండ.ి 
• మీ పాతిప్ాదిత ప్ాాజ కో్ట, ప్ాాజ కుో క్ి పూరితస్ాథ యిలో నిధ లు సమకూరుబడినట్లల గా మరియు భరరతదేశంలో కనీసం 

1,000 సినిమా త రలలో పంప్ిణీ్ని నిరాి రిస త న్ వివరములు. 

• భరరతదేశంలో కనీసం 1,000 సినిమా స్రీన్ లలో పదా్రిించబడిన మీ మున పటి్ 10 చలన చితాాల వివరాలు 

అనగా నిరాాతగా, ఎగిెకూయటి్వ్ ప్ర ా డతయసర్న గా లేదా ప్ర ా డక్షన్ కంప్ నీగా ఐనా వాటి్ జాబితా ప్రరకకనండి. 

  

http://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/about-us/committees/
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వివరాలు 

మీర్ు దర్ఖాస్ుా  చేసిన తరాాత ఏమి జర్ుగుత ంది? 

/ మీ ద్రఖాస త న  PIAF కమిటీ్ పరిశీలిస త ంది, వారు ఈ క్ింది అసెస్మ ంట్ పా్మాణతలతో సహా అని్ విషయాలన  
పరిగణ్నలోక్ి తీస కుంట్రరు:  

• నిరాాణ్ం మరియు పో్ సో్ ప్రా డక్షన్ప్  ైక్ాాలిఫ ైయింగ్ విక్టో రియన్ వయయపు పాతిప్ాదిత స్ాథ యి 

• ప్ాాజ కో్టకు కట్లో బడి ఉన్ భరరతీయ థియేిటి్కాల్ డిసోిబేయయషన్ స్ాథ యి 

• భరరతీయ డయాస్ో ోరిక్ట కమయయనిటీ్ల సభ్ుయలప్ ై ద్ృషోి్ స్ారించి, ఈ ప్ాాజ కో్ట మీద్ విక్టో రియన్ స్రీన్ పరిశరమ 

అభరయసకులకు న ైపుణ్ాయల అభివృదిి అందించే అవక్ాశాల సంఖయ (ప్రల స్మెంట్లు మరియు అట్రచ ాంట్లల ) 

• ద్రఖాస త దారుని ట్రాక్ట రిక్ార్్న 

• ఫిల్ా విక్టో రియా యొకక విలువలు మరియు ఖాయతితో ఈ ప్ాాజ కో్ట ఎలా సరిపో్ లుత ంది. వయస ్, వరణం, జాతి, 

జాతీయత, లింగం, లెైంగిక ప్ాాధానయత, మతం లేదా శారీరక లేదా మానసిక వ ైకలయం ఆధారంగా అభ్యతంరకరమైెన 

విషయాలకు ఫిల్ా విక్టో రియా మది్త  ఇవాద్ . 

• ప్ాాజ కో్ట ఫ ైనాన్్ ప్ాల న్ యొకక స్ాధయత 

• ప్ాాజ కో్ట యొకక ఇతర అంశాలు మరియు విక్టో రియాలో దాని నిరాాణ్ం, PIAF కమిటీ్ ICAF ప్రా గార మ్ లక్ష్యయలకు 
సంబంధించినవి పరిశీలిస త ంది. 

/ కమిటీ్ వారు ద్రఖాస త లలో వీటి్క్ి ప్ాాధానయతనిస్ాత రు: 

• విక్టో రియన్ స్రీన్ పరిశరమ అభరయసకులకు ఉప్ాధి అవక్ాశాల సంఖయ 

• విక్టో రియాకు పరాయట్క పాయోజనాలు. 

/ నిధ లు పో్ టీ్తతాంతో ఉంట్రయి మరియు నిరణయాలు ICAF నిధ ల లభ్యత మరియు విక్టో రియాకు ప్ాాజ కో్ట చేకూరేు 

విలువన  పరిగణ్నలోక్ి తీస కుని ఉంట్రయి. 

ఒక్ నిర్ణయం తీస్ుకోవడతనికి ఎంత స్మయం ప్డుత ంద?ి 

/ PIAF కమిటీ్ స్ాధారణ్ంగా పూరిత ద్రఖాస త లన  అవి సమరిోంచిన నాలుగు న ండి ఆరు వారాలోల పు అంచనా వేస త ంద.ి  

/ మీ అరహత ప్ర ందిన ప్ాాజ కో్ట క్ ిసమయం చాలా తకుకవగా ఉంట్ే, ఆ విషయం మీరు మీ ద్రఖాస త న  సమరిో ంచ ే

ముంద్  ICAF@film.vic.gov.au క్ి ఇమెయిల్ దాారా చరిుంచాలి. 

మీక్ు నిధులు మంజూరెైత్ే ఏం జర్ుగుత ంది?  

https://www.film.vic.gov.au/about-us/committees/
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#production
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#post-production
https://www.film.vic.gov.au/images/uploads/Qualifying-Victorian-Expenditure-Information-Sheet.pdf
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
https://www.film.vic.gov.au/about-us/committees/
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/ నిధ లు గార ంట్ రూపంలో అందించబడతాయి 

/ విజయవంతమైెన ద్రఖాస త దారులు శిక్షణ్ అవక్ాశాలన  కనీసం ఒకరిక్ి అబౌవ్ ద్ లెైన్ ప్రల స్మెంట్ మరియు పలు బిలో ద్ 

లెైన్ అట్రచ ాంట్ల  క్ింద్ హో సో్ చేయాలని ఆశించబడుత ంది (మొతతం ఫిల్ా విక్టో రియా చ లిలంపులు) 

/ విజయవంతమైెన ద్రఖాస త దారులు ఫిల్ా విక్టో రియాతో ప్ాామాణ్ క ఒపోంద్ం కుద్ రుుకునే ఆసరో లేియన్ కంప్ నీ లేదా 

SPVని ఏరాోట్ల చేయాలని భరవించడం జరుగుతంది 

/ అరహత కలిగిన ద్రఖాస త దారుడి తరఫున ప్రా డక్షన్ సరవలు అందిస త న్ ఆసరో లేియన్ కంప్ నీలు ప్రా డక్షన్ సరవల ఒపోంద్ం 

క్ాప్్ని అందించాలి్ ఉంట్లంది (ఒకవేళ్ వరితంచినట్ల యితే) 

/ ICAF గార ంట్ నియమనిబంధనలలో స్ాధారణ్ంగా ఇవి ఉంట్రయి: 

• గార ంట్ ప్ర ంద్ట్రనిక్ి ప్ాాజ కో్ట అంగీకరించబడిన క్ాాలిఫ ైయింగ్ విక్టో రియన్ వయయాని్ స్ాధించాలి 

• ప్ాాజ కో్ట మీద్ ఫిల్ా విక్టో రియా క్ రడిట్ ప్ర ందాలి  

• విక్టో రియాలో ప్ాాజ కో్ట నిరాాణ్ క్ారయకలాప్ాని్ పో్ా త్హించడానిక్ి ద్రఖాస త దారుడు విక్టో రియా మరియు విక్టో రియన్ 

పభా్ుతాానిక్ి పాచార మరియు మీడియా అవక్ాశాలతో సహాయపడాలి 

• నిరాాణ్ం పూరతయిన తరాాత ఫిల్ా విక్టో రియాకు అందించాలి్న డ లివరీల వివరాలు (ప్ాామాణ్ క డ లివరీల పూరిత జాబితా 
క్టసం ఇకకడ క్ిలక్ట చేయండి). 

/ ICAF గార ంట్లల  స్ాధారణ్ంగా మయడు విడతలుగా చ లిలంచబడతాయి: 

• ప్ాాజ కో్టప్  ైఫిల్ా విక్టో రియా చివరి క్ రడిట్ (మాసోరింగ్కు ముంద్ ) మరియు ప్ాాజ కో్టప్ ై రఫ్ కట్ ఆమోద్ంప్ ై 10% ఉంట్లంది 

• ఫో ట్ో సోిల్్, ప్ ాస్ క్ిట్, EPK, నటీ్నట్లలు, మరియు సిబబంది జాబితా, ఇంక్ా ట్ాయిలర్న యొకక డ లివరీప్ ై 10% 

ఉంట్లంది 

• ఆడిట్ చేసిన వయయ నివేదిక (చారోర్్న అక్ ంట్ ంట్్ ఆసరో లేియా & నతయజిలాండ్ లేదా CPA ఆసరో లేియాలో సభ్ుయడ ైన 

సాతంత ాఅరహత కలిగిన ఆడిట్ర్న చేత పూరిత చేయబడినది), చ లిలంపుల పశాా్పతంా, వయయ నివేదికలు, ష్ డతయళ్ళు 
మరియు ప్ాాజ కో్ట యొకక క్ాప్్తో సహా అని్ డ లివరీల స్ాకరణ్ప్ ై 80% ఉంట్లంది. 

/ ఏద ైనా క్ావాలసిన అంశాలు లేని పక్షంలో వాయిదాల మొతాత ని్ నిలిప్ివేయడానిక్ి లేదా వాయిదా మొతతం మారుడానిక్ి 
ఫిల్ా విక్టో రియా హకుకన  కలిగి ఉంట్లంది, అవేంట్ంట్:ే 

• అంగీకరించిన క్ాాలిఫ ైయింగ్ విక్టో రియన్ వయయాని్ చేరుక్టలేకపో్ వడం 

• విక్టో రియన్ వాస లకు లేదా కంప్ నీలకు బక్ాయి చ లిలంపులు చేయకపో్ వడం 

• డ లివరీబుల్్ యొకక డ లివరీ. 

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#below-the-line
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/ICAF_Deliverables.pdf
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#rough-cut
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/ ICAF ద్రఖాస త లు మరియు ఆమోదించబడ్ గార ంట్లు వాణ్ జయపరంగా గోపయమైెనవి మరియు ద్రఖాస త దారులు ఖచిుతంగా 
గోపయతన  ప్ాటి్ంచాలి. ఫిల్ా విక్టో రియా ముంద్స త  అన మతి లేకుండా సమరిోంచిన ద్రఖాస త లు, ప్ాాజ కుో ల వివరాలన  
బహిరగతం చేయద్ . 

మీక్ు నిధులు మంజూర్ు కాక్పో్ త్ే ఏమవుత ంది? 

/ ఒకవేళ్ మీ ద్రఖాస త  విఫలమైెతే, ఆ విషయం త లియజేయడానిక్ి మేము మిమాలి్ సంపదిాస్ాత ం. 

/ ఆ ద్శలో, మీరు మీ అపి్ల క్ేషన్ప్  ైఫ్డ్బరయక్ట క్టసం సంపాదించవచ ు. 

దర్ఖాస్ుా  చేయడతనిక ిఏయే ప్త్తా లు కావాలి? 

/ అపి్ల క్ేషన్ ఫారంతో ప్ాట్ల దిగువ డాకుయమెంట్లు సమరిోంచాలి్ ఉంట్లంది: 

• అభ్యరథన లేఖ, తో ప్ాట్ల: 

o అభ్యరిథంచిన ఇన ్ంట్ివ్ 

o ద్రఖాస త దారుడి కంప్ నీ మరియు హకుకలు కలిగి ఉన్ కంప్ నీ నేపథయం (ద్రఖాస త దారుడి కంప్ నీ క్ రడిట్్ 

యొకక ఆధారాలతో సహా) 

o ప్ాాజ కో్ట యొకక ఆరిథక నిరాాణ్ం 

o భరరతదేశంలో స్రీన్ల సంఖయతో సహా డిసోిబేయయషన్ ఏరాోట్ల కు సంబంధించిన సమాచారం  

o నిరాాణ్ంలో ఉపయోగించాలి్న పాతిప్ాదిత విక్టో రియన్ స్ాథ నాల గురితంపు, అలాగే ఏద ైనా పో్ సో్ ప్రా డక్షన్ / 

VFX స్ౌకరాయలు, వరితంచినట్ లల తే 

• SPV క్టసం ASIC పాస త త కంప్ నీ సంగరహం (ఇపోటి్క్ే ఏరోడితే) 

• ఫ ైనాన్్ ప్ాల న్ ప్ాాజ కో్టకు పూరిత ఆరిథక అంద్ బరట్ల ఉంద్ని రుజువు  

o ప్ ట్లో బడిదారుల స్ాక్షయం మరియు వారు ఉదిేశించిన లేదా నిబది్త స్ాథ యి ఆరిథక మది్త  

• పూరితగా జరిగిన డిసోిబేయయషన్ ఒపోంద్ం, నిరూపి్తమైెన ట్రాక్ట రిక్ార్్నతో ఒక సిథరమైెన డిసోిబేయయట్ర్నతో ప్ాట్ల, ఆ: 

o ప్ాాజ కో్ట భరరతదేశంలో కనీసం 1,000 స్రీనల లో డిసోిబేయయట్ చేయబడుత ంద్ని ధృవీకరిస త ంది; మరియు 

o ఇది ద్రఖాస త  సమరిోంచిన తేదీ న ండ ిఆరు న లల తరువాత ఉండకూడద్ . 

• విక్టో రియాలో క్ాాలిఫ ైయింగ్ విక్టో రియన్ వయయంప్ ై కనిషోంగా A$700,000 ఖరుు అవుత ంద్ని చతప్ర, నిరాాణ్ బడ ెట్ 

బరకా్ట డౌన్. 

o విక్టో రియన్ నిరాాణ్ పనిలో ప్ాల్గ నే ఆసరో లేియన్ స్రీన్ పరిశరమ అభరయసకులు, కనీస ఆసరో లేియా పరిశరమ 

అవారు్  రేట్లల  మీద్ ఉప్ాధి ప్ర ందేవిధంగా బడ ెట్న  చతపి్ంచాలి 

https://www.film.vic.gov.au/glossary/#post-production
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#finance-plan
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• విక్టో రియాలో ఉదిేశించిన చితాీకరణ్ తేదీలన  హ ైలెైట్ చేసిన ప్రా డక్షన్ ష్ డతయల్   

• లిప్ ి(ఆంగలంలో) 

• నిరాాణ్ సంసథ , పాధాన తారాగణ్ం, సిబబంది మరియు విభరగ అధిపత లప్  ైఅంద్ బరట్లలో ఉన్ సమాచారం 

• ట్ ైటి్ల్ చ ైన్ / ప్ాాజ కో్ట యాజమానయ డాకుయమెంట్ేషన్, వీటి్తో సహా: 

o ప్ాాజ కో్టన  నిరిాంచడానిక్ి అవసరమైెన అని్ హకుకలన  ద్రఖాస త దారుడు కలిగి ఉనా్డనే దానిక్ి రుజువు 

(సిరీపో్టలో అంతరీలన హకుకలతో సహా).  

మీ ధర్ఖాస్ుా క్ు ఏది స్హాయప్డుత ంది? 

/ ఈ మారగద్రిక్ాలన  క్షుణ్ణంగా చద్వండి మరియు మీ అరహతన  తనిఖీ చేస క్టండి. ఆకుపచు రంగుతో క్ింద్ గీత గీసిన 

నిబంధనలు ఫిల్ా విక్టో రియా వ బ్స ైట్లోని పద్క్టశంలో కనిపి్స్ాత యి 

/ ఆన్లెైన్ ధరఖాస త  ఫారమ్న  సమీక్ష్ించండి 

/ మీ ధరఖాస త  అంచ్నత పా్మాణంక్ి సరిపో్ యింద్ని నిరాి రించ క్టండి 

/ ఆన్లెైన్ ధరఖాస త తో సమరిోంచడానిక్ి అవసరమైెన అని్ డాకుయమెంట్లన  మీరు సిది్ం చేస కున్ట్లల గా ధృవీకరించ క్టండి. 

మీ ఆన్ల ైన్ ధర్ఖాస్ుా ను ప్ాార్ంభంచ్డతనికి సిదధంగ్ా ఉనతారా? 

మీ దర్ఖాస్ుా ను ప్ాార్ంభంచ్ండి  

 

https://www.film.vic.gov.au/glossary/#head-of-department
https://www.film.vic.gov.au/glossary/#chain-of-title
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

