
 

PENDRIVE क िं वा SD  ार्ड 
CORRUPT झाले असतील तर सिंगण ाच्या 

साह्याने  से दरुुस्त  रावे? 

 

नमस् ार शिक्ष  शमत्ािंनो, 

आपणास माहीतच आहे  ी प्रगत िैक्षणण  महाराष्ट्र 
धोरणािंतगडत प्रत्ये  शिक्ष  हा तिंत्स्नेही बनलायलाच हवा 
आहे.त्यासाठी शिक्ष ाला ववववध तिंत्ाची माहहती असणे 
आवश्य  आहे जसे  ी -- 
सिंगण , प्रोजेक्टर, र्ीव्हीर्ी प्लेयर, माई , हेर्फोन, SD  ार्ड, 
PENDRIVE, मोबाईल, टॅबलेट, अँड्रॉइर् अँप्स, इत्यादी. ह्या 



सवड तिंत्ाची माहहती असणे जेवढे आवश्य  आहे तेवढेच त्यािंचा 
वापर आपणास ववववध िैक्षणण  क्षते्ात तसेच वगाडत  सा 
 रता येईल महत्वाचे आहे. 
 

 धी  धी हे तिंत्  ाम  रत असताना खराब होतात व 
म्हणून आपण ववद्यार्थयाडस तिंत्ाने शि वण्याचे थािंबवतो याचे 
 ारण म्हणजे ररपेअर  रण्यास खचड येतो. 
 
 

आता आपणास घाबरण्याची आवश्य ता नाही मी ह्या 
हठ ाणी टप्प्या टप्याने ववववध तिंत् े से घरी बसल्या बसल्या 

ररपेअर  रता येईल याचे मागडदिडन  रणार आहे  

सवड प्रथम PENDRIVE क िं वा SD  ार्ड 
CORRUPT झाले असतील तर सिंगण ाच्या 

साह्याने  से दरुुस्त  रवे ? 

【 ही process  रण्यापूवी लक्ष्यात घ्या  ी तुमचा 
pendrive/SD card मध्ये साठवलेला सवड data delete होणार 

आहे】 



 

 

1.सवड प्रथम खराब झालेले (corrupted) 

pendrive/sd  ार्ड CPU च्या USB पोटड ला 
लावा. 
 

2.सिंगण ावरील WINDOWS LOGO ला 
क्क्ल   रा आता SEARCH  रायसाठी थोर्ी 
जागा आली असेल 

 

https://3.bp.blogspot.com/-31HXQoCA16s/WRwWZCSA3iI/AAAAAAAABKk/A9xuKv2rpKEWsLkzHT2ZChZuHHoTQWjZACLcB/s1600/%281%29_1.jpg


 

3.आता search बॉक्स मध्ये CMD नाव 
टा ा.खलील प्रमाणे. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.अिी window उघर्ले ह्या मध्ये आपल्याला 
cmd वर mouse चे right क्ली   रून run 

as administator चा पयाडय ननवर्ायचा 
आहे(क्ली   रा) 

 

 

5.आता command file उघर्ले.ह्या हठ ाणी 
आपणास लक्ष्य पूवड   ाम  रायचे आहे.ह्या 
हठ ाणी आपणास  ाही command 

टा ाययाच्या आहे.ह्या सवड commond अचू  



असणे फार गरजेचे आहे.window  िी 
उघर्णार ते बघा. 

 

 

6.ज्या हठ ाणी 'I' क िं वा ' - 'अिा 
प्र ारचे  blink  रणारे  सडर क िं वा ननिाणी 
येईल त्या हठ ाणी आपणास  "disk part " 

नाव टा ायचे आहे व enter बटन दाबा. 



 

 

7.आता परत आपणास सारखीच  ृती  रून 
diskpart चा जागी "list disk" नाव टा ून 
enter बटन दाबायचे आहे.लक्ष्यात ठेवा  ृती 
न.6 मधील  ुठली भाग delete  रायचा 
नाही.ही  ृती आपणास त्या खाली  रायची 
आहे.disk part >_असे commond आपोआप 

येणारे आहे. 



 

Enter बटन दाबल्या निंतर दोन डर्स्  हदसत आहेत  

Disk 0 व disk 1.ह्या मध्ये disk 1 हे pendrive आहे. 
इथे आपणास डर्स् चे size बघणे आवश्य  आहे.तुमचा 

pendrive/sd  ार्ड क ती mb/GB चा आहे आपणास माहीत 
असणे आवश्य  आहे.अचू  पयाडय ननवर्णे आवश्य  आहे  

 

8.disk part >_ पुढे select disk 1 नाव ट ा 
व enter बटनाला क्क्ल   रा. ृती खाली 
हदली आहे. 



 
 

9.ह्या  ृती मध्ये आपण आपला 
pendrive/sd  ार्ड format  रणार आहोत 
त्यासाठी disk part >_ पुढे 'clean' नाव टा ा 
व enter बटन दाबा. 

 



 

10.आता आपण अिंनतम  ृती वर येत आहोत 
.  disk part >_ पुढे "partition primary" नाव टा ून 
enter बटन दाबा. 
 

 
 

11.ह्या हठ ाणी आपणास नवीन झालेला 
Pendrive/SD  ार्ड active  रून घ्यायचा 
आहे त्यासाठी disk part >_ पुढे "active" 

असे नाव टा ा व enter बटन दाबा. 



 

 

12.ह्या  ृती मध्ये disk part >_ पुढे "select 

partition 1" असे नाव टा ा व enter बटन 
दाबा.खलील  ृतीत दाखवले आहे. 

 

 



13.ही िेवटची  ृती आहे ह्या मध्ये disk part >_ पुढे "format 

fs=fat32" असे नाव टा ा व enter बटन 
दाबा.खलील  ृतीत दाखवले आहे.आता 1 ते 
100 % पयतं process चालू होईल जो पयतं 
100% प्रोसेस पूणड होत नाही तो पयतं 
सिंगण ािी छेर्छार्  रू न ा.100% प्रोसेस 
पूणड झाल्यावर आपण आपला पेंद्रीवे पुन्हा 
नव्याने वापरू ि ता. 
★★★★★★★☆★★★★★★★★★★★★★★ 

 


