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रॅम आणि रॉम मेमरी 

रॅम (रँडम ऍक्सेस मेमरी) आणि रॉम (रीड ओन्ली मेमरी) मधील फरक येथे तपशीलवार स्पष्ट केला आहे. RAM हा 
संगिक मेमरीचा एक प्रकार आहे जो कोित्याही क्रमाने वाचता आणि बदलला जाऊ शकतो. सामान्यत: काययरत डेटा आणि 
मशीन कोड संचययत करण्यासाठी वापरला जातो. ROM हा संगिक आणि इतर इलके्रॉयनक उपकरिांमध्ये वापरल्या 
जािार् या अस्स्थर नसिार्या म्हिजे स्स्थर मेमरीचा प्रकार आहे. रॅम व रॉममधील फरक मूलभूत गोष्टी चांगल्या प्रकारे 
समजून घेण्यास आणि त्यांची तुलना पूियपिे जािून घेण्यास मदत करेल. 

MPSC परीक्षचेी तयारी करताना इच्छुकांना हा लेख खूप उपयुक्त आहे. 

RAM आणि ROM मधील प्रमुख फरक पुढीलप्रमािे आहेत: 

रॅम (RAM) रॉम (ROM) 

रॅमची व्याख्या म्हिजे यादृस्च्छक 
प्रवेश मेमरी अशी आहे.  

रॉमची व्याख्या केवळ वाचनीय मेमरी आहे. 

रॉम  च्या तुलनेत रँडम ऍक्सेस मेमरी 
(RAM) महाग आहे. 

रॅम  च्या तुलनेत रॉम स्वस्त आहे. 

रॉम  च्या तुलनेत रँडम ऍक्सेस मेमरी 
(RAM) चा वेग जास्त असतो. 

रॅम  च्या तुलनेत केवळ-वाचनीय मेमरी (ROM) चा वेग कमी आहे. 

रॉम  च्या तुलनेत रँडम ऍक्सेस मेमरी 
(RAM) ची क्षमता जास्त असते. 

रॅम  च्या तुलनेत रॉम  ची क्षमता कमी आहे. 

RAM मधील डेटा सुधाररत, ममटवला 
ककंवा वाचला जाऊ शकतो. 

ROM मधील डेटा फक्त वाचता येतो, तो बदलता ककंवा ममटवता 
येत नाही. 

RAM मध्ये साठवलेला डेटा सेंरल 
प्रोसेमसगं युयनट (CPU) द्वारे वतयमान 
सूचनांवर प्रकक्रया करण्यासाठी वापरला 
जातो. 

ROM मध्ये साठवलेला डेटा संगिकाला बूटस्रॅप करण्यासाठी 
वापरला जातो. 
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RAM वर संग्रहहत माहहती सेंरल 
प्रोसेमसगं युयनटद्वारे ऍक्सेस केला 
जाऊ शकतो. 

सेंरल प्रोसेमसगं युयनट (CPU) ला ROM वरील डेटा ऍक्सेस 
करण्याची आवश्यकता असल्यास, प्रथम डेटा RAM मध्ये हस्तातंररत 
करिे आवश्यक आहे आणि नंतर सेंरल प्रोसेमसगं युयनट (CPU) डेटा 
ऍक्सेस करण्यास सक्षम असेल. 

RAM चा डेटा खूप अस्स्थर आहे, 

जोपयतं पॉवरमध्ये कोिताही व्यत्यय 
येत नाही तोपयतं तो अस्स्तत्वात 
असेल. 

केवळ-वाचनीय मेमरी (ROM) मध्ये उपस्स्थत माहहती अस्स्थर नाही, 
तो कायम आहे. वीज पुरवठ्यात व्यत्यय आला तरीही माहहती 
अपररवयतयत म्हिजे अस्स्तत्वात राहील. 

हे RAM आणि ROM मधील मुख्य फरक आहेत. वरील तक्त्यात हदलेले फरक MPSC नागरी सेवा परीक्षेच्या उमदेवारांना 
परीक्षेतील कोित्याही संबंधधत प्रश्नांची उत्तरे सहज देण्यास मदत करू शकतात. 
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