
 

VICTORIA POLICE ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਵਿਵਿੰਨਤਾ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹ ੈਅਤੇ ਹੁਣ 
ਪੁਵਲਸ ਵਹਰਾਸਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੀ ਹ ੋਰਹੀ ਹੈ।

Police Custody Officer (PCO) ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਉਤੇਜਕ, 

ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਫਲ ਕਾਰੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਰਾਸਤ 

ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਅਵਹਮ ਿੂਵਮਕਾ ਅਤੇ 

ਿਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।

PCO ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੰੂ ਰੋਜੀ ਦਾ 

ਸਵਥਰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਸ਼ਫਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ 

ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਹ ੈਅਤੇ ਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। 

PCOs ਨੰੂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਹਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ 

ਕੰਮ ਕਰਨਾਂ ਹੋਿੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਿੱਸ਼ ਵਸਆਣੇ, ਹਾਲਾਤ 

ਮੁਤਾਵਬਕ ਢਲਣ ਿਾਲੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਹੁਨਰ 

ਿਾਲੇ ਹੋਣ।

PCO ਨੰੂ ਪੁਵਲਸ ਦੀ ਵਹਰਾਸਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਵਪਊਟਰ ਹੁਨਰ ਿਾਲੇ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ 

ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਿੀ ਵਦਖਾ ਸਕਣ ਵਕ ਉਹ ਚੰਗੇ ਚਵਰੱਤਰ ਅਤੇ 

ਿੱਕਾਰ ਿਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ 

ਵਬਨਾਂ-ਦੋਸ਼ ਰਵਹਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਿੇ।

Victoria Police ਅਵਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ ੈਵਜਸ 

ਵਿਚ ਵਸਅਣੇ, ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਵਬਕ ਢਲਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਵਨਰਪੱਖ-

ਲੋਕ ਪ੍ਰਫੁੱ ਲਤ ਹ ੋਸਕਣ। Victoria Police ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਲਾਿ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿਚ ਵਸ਼ਫਟ ਿੱਤੇ ਅਤੇ 

ਮੈਟਰਵਨਟੀ ਅਤੇ ਿਲਦੀਅਤ ਛੁਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

Police Custody Officer – ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ



 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੈੱਬ-ਸਾਈਟ 

www.policecareer.vic.gov.au/pco ਦੇਖੋ।

ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

• Victoria Police ਦੀ ਵਹਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਵਨਿਾਉਣੇ।

• ਵਸਹਤ, ਿਲਾਈ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਹਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ 

ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲਣ ਆਇਆਂ ਦੀ 

ਵਨਗਰਾਨੀ ਆਵਦ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

• ਪ੍ਰਬੰਧ,ਆਿਾਜਾਈ,ਆਫ-ਸਾਈਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਵਹਰਾਸਤ ਵਿਚ 

ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੀਡੀਓ ਵਲੰਕ ਆਵਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ।

• ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ ਸਾਰੇ ਵਹਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੰਮ, 

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਸਮੇਤ, ਰੁਟੀਨ ਪੱਤਰ ਵਤਆਰ 

ਕਰਨੇ, ਹਾਜਰੀ ਰਵਜਸਟਰ, ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਾਰਜ ਆਵਦ।

• ਵਫੰਗਰ ਪਵਰੰਟ, DNA ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ 

ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਕਚਵਹਰੀ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਾਹੀ ਦੇਣੀ।

ਨੌਕਰੀਆ ਂਵਕੰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹਨ?
1. Ballarat
2. Dandenong
3. Heidelberg
4. Geelong
5. Sunshine
6. Broadmeadows
7. Frankston
8. Mildura
9. Ringwood
10. Moorabbin
11. Wodonga

12. Bendigo
13. Swan Hill
14. Mill Park
15. Warrnambool
16. Morwell
17. Shepparton
18. Wangaratta
19. Bairnsdale
20. Horsham
21. Sale
22. Melbourne West (CBD)



 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੈੱਬ-ਸਾਈਟ 

www.policecareer.vic.gov.au/pco ਦੇਖੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ?

Victoria Police ਵਿਚ PCO ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂਹੇਠ 

ਵਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

• ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ

• ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ ਜਾਂ ਪੱਕ ੇਵਨਿਾਸੀ

• ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ 

ਲਾਈਸੈਂਸ

• ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ 30 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠ  

(ਬੀ.ਐਮ.ਆਈ.)

• ਟਰੈਵਫਕ ਜਾਂ ਪਾਰਵਕੰਗ ਇਨਫਵਰੰਜ਼ਵਮੰਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਕੋਈ 

ਿਾਰੰਟ, ਪੇਵਮੰਟ ਆਰਡਰ, ਜਾਂ ਪੇਵਮੰਟ ਯੋਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀ ਹ?ੈ

ਇਕ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, Victoria Police ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪੜਾਅ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ: ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿੈੱਬ-ਸਾਈਟ: www.policecareer.vic.gov.au/pco ਤੇ ਵਦਓ।

ਦੂਜਾ ਕਦਮ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁੱ ਢਲੀ ਵਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਿੇਗਾ

ਤੀਜਾ ਕਦਮ: ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਦਨ ਵਿਚ ਵਹੱਸਾ ਲਿੋ

ਚੌਥਾ ਕਦਮ: ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਟੈਸਟ ਵਦਓs

ਪੰਜਵਾਂ ਕਦਮ: ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਟੈਸਟ ਵਦਓ

ਛੇਵਾਂ ਕਦਮ: ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਓ

ਸਤਵਾਂ ਕਦਮ: ਪੂਰਾ ਵਪਛੋਕੜ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ

ਅੱਠਵਾਂ ਕਦਮ: ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ

ਨੌਵਾਂ ਕਦਮ ਇਕ ਪੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਦਓ

ਦਸਵਾਂ ਕਦਮ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ



 

ਮੈਨੰੂ ਵਕਹੜੀ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗੀ?

PCOs ਨੰੂ ਅੱਠ ਹਫਤੇ ਦਾ ਵਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ Police Academy 

ਵਜਹੜੀ Glen Waverly, Melbourne  ਵਿਚ ਸਵਥਤ ਹੈ, ਵਿਚ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਪੁਵਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਵਸਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਹਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਿਲਾਈ 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰ ੇਦੱਵਸਆ ਜਾਿੇਗਾ।

Victoria Police ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ 

ਅਨੁਸ਼ਾਵਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ, ਅਕਾਦਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ 

ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 

ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਿੋਰ ਹਕਿੜੀ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹਿਆਨ ਹਵਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ?

• ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਵਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਤੱਕ ਪਰਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ

• PCO ਦੀ ਹਮਸ਼ੇਾਂ ਇਹ ਲੋੜ ਹੋਿਗੇੀ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 

ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੌਰਾਨ, PCO ਨੰੂ ਹਰ ਦ-ੋ

ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਫਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

• ਵਬਨੈਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਸਵਟੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਿੀ ਹੋਣਗੇ।

• ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਿਸਾਇਕ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੋਿੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਜੋ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਗਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਖਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

• ਇਸ ਿੂਵਮਕਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਕਸੇ ਵਡਗਰੀ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ;ੈ ਪਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ 

18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• PCO ਦੀਆਂ ਵਸ਼ਫਟਾਂ ਵਦਨ, ਦੁਵਪਹਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ 

ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਸ਼ਫਟ 8.06 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ 

ਮੀਲ ਬਰੇਕ ਿੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ। ਅਰੰਿ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 

ਸਵਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿੱਖ ਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• PCO ਨੰੂ ਬੈਟਨ, ਹੱਥਕੜੀ ਅਤੇ ਓ ਸੀ ਸਪਰੇਅ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਰੱਖਣਾ ਹੋਿੇਗਾ।

ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ?
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: http://www.policecareer.vic.gov.au/pco ਿੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।

ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਾਲਾਂ ਿਾਸਤੇ: pcoemployment@police.vic.gov.au ਨੰੂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ।


