
 

VICTORIA POLICE தனது படைப்பிரிவில் பல்லின மக்கடைச் 

சேர்த்துக்்கொள்வதில் பற்றுறுதி ்்கொண்டுளைதுைன், ்பொலிஸ் 

்கொ்வல் உத்திச�ொ்கத்தர்்களுக்கொன ஆடசேர்ப்பு இப்்பொழுது 

இைம்பற்றுக்்கொண்டிருககிறது. 

Police Custody Officer (PCO) உடை� பங்களிப்பொனது 

்கொ்வலில் இருககும ஆட்களின் நிர்்வொ்கத்திலும, 

நலன்்களிலும ஒரு முககி� பஙட்க நீங்கள எடுக்கச்வண்டி� 

ஒரு உற்ேொ்கமொன, ே்வொலொ்க அடமந்துளை  அத்துைன் 

திருப்திட� அளிக்கககூடி� உத்திச�ொ்கமொகும.

உறுதி�ொன, ்்வவச்வறு சநரங்களில் (shift) 

ச்வடல்ேய� விருமபு்வர்்களுககுப் PCO உத்திச�ொ்கம 

்பொருத்தமொனதொகும. இது ஒரு சுறுசுறுப்பொன ச்வடல 

என்பதுைன், ்தரி்வொகும விண்்ணப்பதொரி்கள உைல் உறுதி 

உடை�்வரொ்கவும, இைமவிடடு இைம ந்கரககூடி�்வரொ்கவும 

இருக்கச்வண்டும. முககி�மொ்க PCO க்கள தடுப்புக்கொ்வலில் 

உளை்வர்்களுைன் ச்வடல்ேய� ச்வண்டி�்வர்்கைொ்க 

இருப்பதொல், முதிர்ச்சி, ேமொளிககுமதன்டம அத்துைன் 

்தொைர்பொைல் மற்றும மக்களுைன் சேர்ந்து ்ே�லொற்றும 

திறடம்கடை அதி்கம ்்கொண்டிருக்க ச்வண்டும.

அத்துைன் PCOக்கள ்பொலிஸ் பொது்கொப்புக ்்கொளட்க்கள, 

நடைமுடற்கடை அனுேரிக்கவும அத்துைன் அதி்கைவு 

்க்ணனி திறடம்கடையும ்்கொண்டிருக்க ச்வண்டும. 

தொம சிறந்த கு்ணொதிே�ங்கடையும, நற்்ப�டரயும 

்்கொண்ை்வர்்க்ைன்படதயும,  தீர்ப்பு்வழங்கொமல் இருக்க 

தமது ்ேொந்த நமபிகட்க்கடைப் புறந்தளளி ட்வக்கக 

கூடி�்வர் என்பதடன ்கொண்பிக்க ச்வண்டும.

முதிர்ச்சி�டைந்த, மொற்றி�டமக்கககூடி�, நி�ொ�மொன 

மனம ்்கொண்ை, மக்கள முன்சனறககூடி� ஒரு சூழடல 

Victoria Police ்வழஙகுகிறது.  Victoria Police இனது ஒர் 

ஊழி�ன் என்ற்வட்கயில், சநரமொற்றுக்கொன ப்ணத் ்தொட்க 

அத்துைன் ேமபைத்துைனொன தொய, தந்டதக்கொன ம்கப்சபறு 

விடுமுடற உடபை ்பரி�ைவு நன்டம்களுககு உங்களுககு 

்வழியுண்டு.

Police Custody Officer – தகவல் தாள்



 

சமலும த்க்வல்்களுககுத் த�வு்ேயது ்வருட்க தரவும 

www.policecareer.vic.gov.au/pco

பணிக்கொன ்பொறுப்புக்கள என்ன?

• Victoria Police இன் ்கொ்வலில் உளை ஆட்களின் 

பரிபொலனம ்தொைர்பொன எல்லொவித ்கைடம்கடையும 

நிடறச்வற்றல்.

• ்கொ்வலில் உளசைொரினதும, ஊழி�ர்்கள மற்றும  

அ்வர்்கடைப் பொர்க்க ்வருட்கதருச்வொரினதும உைல் 

நலம,  பொது்கொப்பு மற்றும சமற்பொர்ட்வ என்ப்வற்டற 

உறுதி்ேயதல்.

• ்கொ்வலில் உளை மக்களுக்கொன சபொககு்வரத்து, 

நிடல�த்திற்்கப்பொல் ்வருட்கதரல் அல்லது ்கொ்்ணொளி 

்தொைர்பு்கடை ஒழுஙகுபடுத்தல்.

• நொைொந்த ்கடிதப்சபொககு்வரத்டதத் த�ொர்்ேயதல், 

்வரவு இைொப்பு்கள, அறிகட்க்கள ஏடன� நிர்்வொ்க 

ச்வடல்கடை உரு்வொககு்வது அைங்கலொ்க ேடைமூலம, 

்்கொளட்க்கள அத்துைன் நடைமுடற்களுககி்ணங்க 

்கொ்வல் நிர்்வொ்க ச்வடல்கடை நிடறச்வற்றல்

• ட்கவிரல் அடை�ொைம பதிவு்ேயதல், DNA நிர்்வொ்கம, 

ஒளிப்பைம பிடித்தல், ேொடசி� சேொதடன அத்துைன் 

ச்வண்டுமசபொது நீதிமன்றில் ேொடசி�மளித்தடலப் 

்பொறுப்சபற்றல்.

எந்த இைங்களில் உத்திச�ொ்கம இருககிறது?
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)



 

சமலும த்க்வல்்களுககுத் த�வு்ேயது ்வருட்க தரவும 

www.policecareer.vic.gov.au/pco

விண்்ணப்பிக்க நொன் தகுதி உடை�்வனொ?

Victoria Police இல் ஒரு PCO ஆ்க ச்வடல்ேயயும 

தட்கடமட�ப் ்பற்றுக்்கொளை, பின்்வரும நுடழவுக்கொன 

ச்வண்டுதல்்கடை நீங்கள பூர்த்தி்ேய� ச்வண்டும:

• ்வ�து 18 ஆண்டு்களுககு சமல்

• ஆஸ்திசரலி� குடிம்கன் அல்லது நிரந்தர ்வதி்வொைர்

• முழு அைவிலொன அல்லது தகுதி்கொண் நிடலயிலுளை 

ஆஸ்திசரலி�  ேொரதி அனுமதிப்பத்திரம

• உைல் நிடறச் சுட்ைண் (BMI) 30 அல்லது அதற்கும 

கீழ்

• தீர்க்கப்பைொத பிடிவிறொந்து்கள (warrants), 

்கொசுக்கடைடை்கள, அல்லது ்வொ்கன அல்லது தரிப்பிை 

ேடைமீறல் ்தொைர்பிலொன ப்ணம ்ேலுத்தும திடைம 

ஏதும இல்டல.

விண்்ணப்ப நடைமுடற என்ன?

Victoria Police இல் வேலைக்கா்த் தெரிவு தெய்யப்படுேெற்கு முன்னர் ஒரு விண்ணப்பெகாரி 

என்றேல்யில், பினேரும் ்படிமுல்ற்லை நீங்ள் ்டந்துேர வேணடும்

படிமுறை 1: www.policecareer.vic.gov.au/pco இட்ண�த்தைம ஊைொ்க ஒரு விண்்ணப்பத்டதச் ேமர்ப்பியுங்கள

படிமுறை 2: முதற்்கடை பின்புல பரிசீலடனககு ஆைொதல்

படிமுறை 3: மதிப்பிடும தினத்தன்று அதில் பஙகு்்கொளைல்

படிமுறை 4: உைவி�ல் சேொதடனககு ஆைொதல்

படிமுறை 5: உைவி�ல் ஆயவுககு உடபைல்

படிமுறை 6: மருத்து்வ மதிப்பீடடுககு ஆைொதல்

படிமுறை 7: முழுடம�ொன பின்புல பரிசீலடனககு ஆைொதல்

படிமுறை 8: உைற்்கடடு சேொதடனககு உடபைல்

படிமுறை 9: குழுவினரின் சநர்்கொ்ணலுககு ேமூ்கமளித்தல்

படிமுறை 10: உத்திச�ொ்கத்டத ்பொறுப்சபற்றல்



 

நொன் ்பற்றுக்்கொளளும பயிற்சி என்ன?

Melbourne, Glen Waverly இல் அடமந்துளை Police Academy  

மற்றும ்்கொடுக்கப்படும ்பொலிஸ் நிடல�த்தில் இைம்பறும 

எடடு ்வொர பயிற்சித்திடைத்டத பூர்த்தி்ேயயுமொறு PCO 

ச்வண்ைப்படு்வொர்்கள. பயிற்சியின்சபொது பொது்கொப்பு 

நிர்்வொ்கம மற்றும ட்கதி நலன் சபணுதல் ்ேொல்லிக 

்்கொடுக்கப்படும.

Victoria Police ்கல்விநிடல�த்தில்  பயிற்சி�ொனது 

்கடுடம�ொ்கவும, ்கடடுப்பொைொனதொ்கவும இருககும. 

அத்துைன் அது  உைல், ்கல்வி மற்றும உைவி�ல் ரீதியில் 

ே்வொல்க இருககும.

விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்னர் வவறு என்ன முக்கிய 

தகவல்கறை நான கவ்னத்தில் ககாள்ை வவணடும்?

• தங்கள பயிற்சி முடி்வடைந்ததும மூன்றுமொத்கொலம  

தகுதி்கொண் நிடலககு ஆைொ்வர்.

• PCO்கள ஆசரொககி�மொன உைல் உறுதிட�ப் 

சபணுமொறும அதற்கு உடபடுமொறும 

ச்வண்ைப்படு்வொர்்கள. ்தொழில்பொர்ககும ்கொலம முழுக்க, 

PCO வினர் ஈரொண்டு்களுககு ஒருமுடற உைலுறுதி 

சேொதடனககு உடபடுமொறு ச்வண்ைப்படு்வொர்்கள.

• விண்்ணப்பதொரி்கள ஒழுங்கொன முடறயில் சபொடத 

மற்றும குடி்வட்கக்கொன சேொதடனககு ஆைொ்வர்.

• நிறு்வனத்தின் OHS  ச்வண்டுதல்்கடைப் 

பூர்த்தி்ேயயுமொறு பதவிட�ப் ்பறுப்வர் 

ச்வண்ைப்படு்வொர். உப்கர்ணங்களின் 

பொ்வடனமற்றுமஆபத்தொனஇரேொ�னங்கள ்தொைர்பொன 

உளளூர் மடைத்திலொன பயிற்சிட�  

அது உளைைக்கலொம.

• உங்கள பயிற்சிக்கொலத்தில் நீங்கள ்தரி� 

ச்வண்டி�ட்வ உங்களுககுப் சபொதிக்கப்படு்வதொல், 

நீங்கள எந்த்்வொரு ேடை அறிட்வயும ்்கொண்டிருக்கத் 

சதட்வயில்டல.

• இந்தப் பதவிககு பல்்கடலக்கழ்க தரொதரங்கள 

்க்வனத்தில் ்்கொளைப்பைமொடைொது; எவ்வொறொயினும, 

விண்்ணப்பிககும சநரத்தில் உங்கள ்வ�து 18 

ஆண்டு்கைொ்கச்வொ அல்லது அதற்கு சமலொ்கச்வொ 

இருக்க ச்வண்டும.

• ப்கல், மொடல, இரவு சநர மொற்று முடற�ொன 

ச்வடல ்களுக்கொ்க (shift) PCO க்கள 

அடை்வட்ணப்படுத்தப்படு்வொர்்கள. ்்வவச்வறு 

சநர ச்வடல்கள (shift) 8.06 மணித்தி�ொலங்களுககு 

நீடிககும என்பதுைன் ஒர் அடரமணி சநர உ்ணவு 

இடைச்வடைட�யும உளைைககும.  இைங்கடைப் 

்பொறுத்து ஆரமபிககும மற்றும முடிககும சநரங்கள 

வித்தி�ொேப்பைககூடும.

• PCO மொர்்கள ஒரு குண்ைொந்தடி, ட்கவிலஙகு அத்துைன் 

OC ்தளி்கருவிட�க ்்கொண்டுதிரி்வொர்்கள.

அதி்க த்க்வல்்கள?
சமலதி்க த்க்வல்்களுக்கொ்க ்வருட்க தொருங்கள: http://www.policecareer.vic.gov.au/pco

அல்லது உங்கள விேொரட்ணககு மின்அஞேல் ்ேய�ச்வண்டி�து:  

pcoemployment@police.vic.gov.au


