
गु��यांमागचे चेहरे उजागर करणारे फे�शयल 
रेकि�नशन �स�ट�म 

   'सीसीट�एनएस' आ�ण 'नॅशनल इंट�लज�स नेटवक� ' या दो�ह� नेटवक� बे�ड �स�ट�म आता जोड!या जात 
आहेत. चेह#याव$न गु�हेगार ओळख+याची 'फे�शयल रेकि.नशन �स�ट�म'वर संशोधन कऱणारे भारत सरकार हे 
जगातील प0हलेच आहे. ह� �स�ट�म कशी असेल, 2तचा वापर कसा करता येईल आ�ण 4या5यामुळे देशाचा 
काय फायदा होईल, या सव� 67नांचा 8वचार आपण या लेखातून करणार आहोत. 
 

तं:;ान आ�ण गु�हेगारांची ओळख 

  

'नॅशनल �ाईम रेकॉड� �युरो'कडून (एनसीआरबी) गु�हेगारांची ओळख पट�व!यासाठ$ 
एका न&या तं()ानाची मदत घेतल, जाणार आहे. संपूण� देशभरात ऑटोमेटेड 
फे4शयल रेकि6नशन 4स7ट,म (एएफआरएस) नावाची 8णाल, लागू कर!याचा 
सरकारचा �वचार आहे. कृ:(म बु<=धम?ा @हणजेच 'आAट�Bफ4शयल इंटे4लज�स' या 
तं()ानाचा हा सवा�त नवा आ�वDकार आहे. 'हाय डिे�सट,' फोटो घेणाEया सीसीट,&ह, 
कॅमेEयांचे◌े जाळे भारतात वाढत असून, Fयामुळेच हे त(ं)ानह, जगात उपयुHत 
ठरणार आहे. या तं()ानाIया मदतीन े सगंणक एखा<या &यHतीचा केवळ चेहरा 
पाहून Fया &यHतीची संपूण� माAहती सुरJा य(ंणांना 4मळणार आहे. पासपोट�, 
आधार, वाहनचालन परवा�यापासून पो4लसांकडील रेकॉड�शी हे तं()ान जोडले 
जाणार आहे. कॉ@Kयुटर नेटवक� Iया मदतीन े संपूण� माAहती पो4लसांIया गु�हेगार, 
Lनय(ंण 8णाल,Iया (�ाईम कंMोल नेटवक� ) माNयमातून8Fयेक पोल,स ठा!यात 
उपल�ध असेल. यामुळे तं()ानाIया माNयमातून दहशतवाद, आPण गु�हेगारांची 
ओळख पट�वण ेसोपे होईल. पो4लसांकड ेआज अनेक गु�हेगारांची माAहती, छाया=च( े
आहेत. Fयामधील अनेक गु�हेगार जा4मनावर सोडRयानंतर तुSंगात परत येत 
नाह,त, Fयांना पकडणे हे महTवाचे काम असत.े परंत,ु अशा गु�हेगारांची संUया 
हजारांमNये असRयान ेFयांना पकड!याचा पूण� 8यFन केला जात नाह,. परंत,ु Vया 
वेळी पोल,स र7Fयावरती बॅWरकेXस लावून वाहने आPण &यHती यांची तपासणी 
करतात, त&ेहा 'फे4शयल रेकि6नशन 4स7ट,म'चा वापर कYन या सवाZना पकडता 
येऊ शकेल. आपRयाकडील जी माAहती आहे, छाया=च( ेमग ती गु�हेगारांची असोत 
Bकंवा हरवलेRया मुलांची असोत Bकंवा पळून गेलेRया बांगलादेशी घुसखोरांची असोत 



Bकंवा आपण पकड!याIया 8यFन करत असलेले दहशतवादांची. बॅWरकेXस लावले 
जातात, Fयावेळी कॅमेराIया मदतीने जाणार, Fयामधून जाणाEया &यHतींना FयांIया 
चेहEयाIया मदतीन े आपण आपRयाकड े असलेRया माAहतीIया सा[यातनू, 
तं()ानाIया मदतीन ेशोधून गु�हेगार असRयास पकडू शकतो. 
  

हरवले!या मुलांना शोध+यास मदत 

  

आतापयZत हरवलेRया १० हजार, ५६१ मलुांना 'फे4शयल रेकि6नशन 4स7ट,म'न े
शोधून FयांIया आई-व\डलांकड े पोहोचव!यात आलेले आहे. भारतात अनेक तुSंग 
आहेत, सं7था आहेत, Lतथे अनेक मुलांना ठेवले जात.े माAहती एक:(त केRयास ती 
मुले कुठून आल,, Fयांचे पालक कुठे आहेत, Fयांना आई-व\डलांबरोबर एक:(त 
राहता येईल का, या सव� 8^नांची उ?रे 4मळू शकतात. आपRयाकडील पो4लसांची 
सUंया अशा मुलांना शोध!यात कमी पडत.े मा(, पो4लसांIया मदतीला त(ं)ान 
आले तर आपण हा शोध नHक_ लावू शकतो. हRल, दहशतवादाकWरता बहुतांश 
Aठकाणी महTवाIया Aठकाणी @हणजे रेRव,े बस7थानके, दकुान,े Lनवासी 
सोसाय`यांमNये सीसीट,&ह, लावलेले आहेत. Fया सीसीट,&ह,मNये 4मळालेRया 
छबीचा वापरह, गु�हेगारांना, हरवलेRया मुलांना Bकंवा दहशतवा<यांना, FयांIया 
समथ�कांना शोध!यासाठ$ नHक_च होऊ शकतो. आजकाल सीसीट,&ह, कॅमेरे अगद, 
र7Fयावरह, लावलेले असतात. पण Fयातील माAहतीचा वापर फारसा होत 
नाह,. आता 'फे4शयल रेकि6नशन 4स7ट,म'न ेअशा 8कारे गु�हेगारांचा शोध लावण े
सोपे जाईल. 
  

अमे=रका आ�ण चीनम>ये वापर 
  

अमेWरकेसह जगातील बEयाच देशांमNये, चेहरे ओळख!याचे हे त(ं कायदेशीर 
एज�सींसह सीमा सुरJा दलातील अनेक �वभाग वापरत आहेत. तो या चेहEयावर,ल 
ओळख!याIया त(ंात मदत घेत आहे. परंतु, आता नवीन अbयास दश��वतात 
क_, चेहEयावर,ल ओळख @हणजे चेहरा ओळख!याचे हे तं( १०० टHके अचूक 
अस!याची आव^यकता नाह,. तV)ांचे @हणणे आहे क_, मागील काह, वषाZमNये 
अमेWरकेने आंतरराDM,य �वमानतळांवर या तं()ानाचा खूप वापर केला होता. 
'अ ॅमेझॉन'न े हे तं()ान सबंं=धत सॉdटवेअर पोल,स खाFयात टाक!यास सुSवात 



केRयाचेह, व?ृ आहे. 'अ ॅमेझॉन'चा असा दावा आहे क_, या 8णाल,चा उपयोग गहाळ 
झालेRया लोकांना कुटंुबांमNये पWरचय दे!यासाठ$ आPण मानवी त7कर, 
रोख!यासाठ$ केला जाऊ शकतो. हे त(ं)ान वापर!यात चीन आघाडीवर आहे. येथे 
हे मुUयतः त7कर Bकंवा कोणFयाह, गु�gयाचा आरोपी असलेRयांना पकड!यासाठ$ 
वापरला जात.े चीनन े एका शहरात जगातील सवाZत मोठे नटेवक�  तयार केले 
आहे. या नटेवक� Iया माNयमातून कोणFयाह, &यHतीला शहराIया कोणFयाह, 
कानाकोपEयातून शोधून काढण े अवiया सात 4मLनटांत शHय होत.े एखा<या 
&यHतीची ओळख पट�व!यासाठ$ डीएनए 8ोफाईल, हाताIया बोटांचे ठसे, डोjयांIया 
बाहुRया, रHतवाAह�यांचे पॅटन� अशा अनेक खुणा आहेत. परंत,ु या सव� खुणांपेJाह, 
अ=धक सहजशHय असलेल, प<धती @हणजे चेहरा ओळखू शकणारे 
सॉdटवेअर. कोणतीह, माAहती नसताना केवळ चेहरा पाहून हे सॉdटवेअर सव� 
माAहती एक:(त कY शकत.े एखाद, संशया7पद &यHती कोणFयाह, सवंेदनशील 
Aठकाणी जे&हा पोहोचेल, त&ेहा पो4लसांना तातडीन े'अलट�' 4मळेल. Fयामुळे 
दहशतवाद, हRले आPण गु�हे रोख!यास मदत 4मळेल. 
  

भारतात वापर 
  

8वाशांIया चेहEयाची ओळख पट�वणाEया सॉdटवेअरचा वापर 8ायो=गक तTवावर 
हैदराबाद �वमानतळावर सुY झाला आहे. सुमारे एक मAहना केलेRया चाचणीनंतर 
मंुबईसह देशातील १०५ �वमानतळांवर हे तं()ान काया�ि�वत कर!याची तयार, केल, 
जात आहे. चेहरे ओळखणाEया या न&या त(ं)ानामुळे सोशल मी\डयावर,ल अनेक 
कंप�या, सं7था, देश अनेकांवर आधीपासूनच नजर ठेवनू आहेत. फेसबुकन े
चेहEयाची ओळख पट�वणाEया 'डीप फेस' या खास सॉdटवेअरची Lन4म�ती आधीच 
केल, आहे. हे त(ं)ान जवळजवळ मानवाने मानवी चेहरा ओळखावा इतHया 
अचूकपण ेचेहEयाची ओळख पटवू शकत.े गुगलकड ेफेसनटे हे चेहरे ओळखू शकणारे 
सॉdटवेअर आहे. 'अ ॅमेझॉन'कडहे, अशाच 8कारचे सॉdटवेअर आहे. या तं()ानाला 
पुर�व!यात आलेला डटेा आपRया पासपोट�ला, 'आधार'ला, बँक खाFयाला, पोल,स 
रेकॉड�ला, तसेच अमल, पदाथ��वरोधी य(ंणसेारUया सवंेदनशील यं(णांना जोडलेला 
असेल. अथा�त, धोका केवळ सरकार, यं(णांकडून नसेल. हा डटेा सुरmJत राखणे हे 
सरकारसाठ$ मोठे आ&हान असेल. 
  



अंतग�त सुर?ासु@धा मजबूत करा 
  

वेगवेगjया 8कारIया तां:(क कंप�या उदा. 'आयबीएम', 'एचपी'सारUया कंप�या 
अशा 8कारचे त(ं)ान बनव!याचा 8यFन करत आहेत. Fयाचा वापर गु�हेगारांना 
पकड!यास मदत होऊ शकत.े तं()ानाचा वापर कYन आपल, अतंग�त सुरJासु<धा 
जा7त मजबूत कY शकतो. आपल, सुरJा &यव7था हजारो बांगलादेशी घुसखोरांना 
पकडत.े Fयांना मदत करणाEया &यHतींची माAहती एक:(त केल,, तर Fया मदत 
करणाEया समथ�कांनासु<धा पकड!यात आपRयाला यश येऊ शकत.े बांगलादेशी 
घुसखोर भारत-बांगलादेश सीमेIया चौक_Iया मधून घुसखोर, करतात. सीमा सुरJा 
दलाIया Fया सैLनकांनी आपले काम नीट केले नाह,, तर Fयांनाह, पकडण ेशHय 
होईल. भूसीमा Bकंवा सागर, सीमा यांIयावYन जी घुसखोर,, अमल, पदाथाZची 
त7कर, सुY असत,े Fयांना 'फे4शयल रेकि6नशन 4स7ट,म'चा वापर कYन तथेील 
सुरJा &यव7था अ=धक मजबूत कY शकतो. भ�वDयकाळात 'फे4शयल रेकि6नशन 
4स7ट,म'सारUया त(ं)ानाची Bकंमत कमी होत आहे. हRल, आपRयाला लॅपटॉप 
Bकंवा मोबाईल उघड!यासाठ$ पासवड� न ठेवता आपला चेहरा बघून 
@हणजेच 'फे4शयल रेकि6नशन' कYन मोबाईल Bकंवा लॅपटॉप उघडतो. हे तं()ान 
अगद, सामा�य माणसाIया मोबाईलमNये आले आहे. 8Fयेक तं()ानामNये 
कमतरता अस ूशकत.े 'फे4शयल रेकि6नशन 4स7ट,म' कमी पडून चुक_चे Lनण�य घेऊ 
शकत.े @हणनू या &यव7थेचा वापर करताना इतर माAहतीचा वापर कYन या तं(ाचा 
सकाराFमक उपयोग करता येईल. भारत सरकारकडून �वक4सत होणारे हे सॉdटवेअर 
सुरJा &यव7थांकड े लवकरच तनैात होईल, जेणेकYन गु�हेगारांना पकडणे, 
दहशतवाद,, माओवाद,, नJलावाद,, बांगलादेशी घुसखोरांना पकडणे शHय होईल. 
तसेच आपRया शहरांमधून हरवणाEया मुलांचा, मान4सक आजार, &यHतींचा शोध 
घेणेह, सोपे जाईल. या तं()ानाचा वापर देशाने लवकरात लवकर केला पाAहजे. 
 


