
 

 

जगातीऱ उष्ण वारे नावे व प्रदेश 

पॉन – आल्प्व ऩलवत 

चिनुक – यॉकी ऩलवत 

सवयोको – उ.आफ्रिका 

खाभसवॊन – इजि्त 

शयभाटन-चगनीआखात 

नॉलेस्टय ल रु-बायत 

सवभुभ -अयेबफमन लाऱलॊट 

फगव- द.आफ्रिका 

बिकफ्रपल्पडय-ऑस्रेसरमा 

झोण्डा- अिेंटटना 

वॅनटाआना-केसरपोर्नव 

सवभूभ (वभीर) (िोयदाय, कोयड,े लाऱलॊटातीर लाया िो इस्राईर, िॉडवन, सवरयमा आणि अयफच्मा 
लाऱलॊटात लाशतो) 
१२० टदलवाॊिा लाया (इयाि आणि अपगाणिस्तानात वीस्टन खो over् मालय िाय भटशनमाॊिा 
गयभ आणि कोयडा लाया) चगरालाय (अझयफैिान प्रिावत्ताकच्मा अफळयेॉन द्लीऩकल्पऩातीर 
दक्षषि लाया) 
एन’स्िी (ऩसळवमन गल्पपच्मा इयािी फ्रकनार् मालय आणि भकयान फ्रकना on् मालय ईळानम लाया) 
यळाफय (फ्रकॊ ला यळाफा) (“काऱा लाया”) (इयाकच्मा कुटदवस्तान प्रदेळात, वलळऴेत: वुरेभार्नमाभध्मे 
एक भिफूत लाया) 
ळाभर (इयाक आणि ऩसळवमन आखाती देळाॊलय उनशाऱा लामव्म लामु लाशत आशे) 
ळाकी (शॊगाभी कोयडे, धऱूमुक्त भध्म ऩूलव लाया दक्षषि आणि दक्षषिऩूलव लरून मेत आशे) 

मध्य आशशया / Central Asia 



 

 

 कायाफयान ("ऩॉलय स्टॉभव") (भध्म आसळमातीर लवॊत andतु आणि टशलाळ्मातीर 
कटाफॅटटक लाया) 

 खझयी (उत्तय, कॅजस्ऩमन वभुद्रािा थॊड, फ्रकनामावलयीर ताॊफड्मा-ळक्तीिा लाया) 
 वुखोले (कझाकस्तान आणि कॅजस्ऩमन प्राॊतातीर तऱटीके, अधव-लाऱलॊट आणि 

लाऱलॊटातीर गयभ कोयड ेलाया) 

पूवव आशशया / Eastern Asia 

 फुयान (ऩूलेकडीर आसळमा ओराॊडिाया लाया. टुॊड्रा ओराॊडल्पमालय ऩुगाव म्शिूनशी ओऱखरे 
िाते) 

 कयाकाझ े(िऩानभधीर गुनभा प्राॊतातीर िोयदाय थॊड डोंगयाऱ लाया) 

 ऩूलव आसळमाई भॉनवून, ज्मारा कोरयमाभध्मे िॊगभा आणि िऩानभध्मे त्वुम म्शिून 
ओऱखरे िाते, िेव्शा ळयद तूतीर दक्षषिेकड ेभाघाय घेताना उत्तय टदळनेे िात शोते. 

 ओयोळी (कॅं टो भैदानाच्मा ऩरीकड ेिोयदाय कॅटाफॅटटक लाया) 

उत्तर आशशया / Northern Asia 

 फयगुणझन लाया (यसळमाभधीर फैकर रेक लय जस्थय, िोयदाय लाया) 
 वयभा (फैकर रेकच्मा ऩजचिभेरा फ्रकना at् मालय िोयदाय लाया 

आग्नेय आशशया / Southeast Asia 

 अभीशान (फ्रपसरवऩनव ओराॊडून ऩूलेकडीर लाया)  

 शफागाट [टीएर] (फ्रपसरऩाइनव ओराॊडून नैत्म लाया)  

दक्षिण आशशया / Southern Asia 

 एसरपॊ टा (बायताच्मा भरफाय फ्रकनायऩट्टीलय दक्षषि / दक्षषि टदळनेे भिफूत ला 
wind् मावश लाया) 

 काऱफैळाखी (स्थार्नक ऩाऊव ऩडिे आणि गडगडाट लादऱ िे बायत आणि 
फाॊगरादेळात शोते) 



 

 

 कारी अॊधी फ्रकॊ ला वयऱ अॊधे (बायतीम उऩखॊडातीर इॊडो-गॊगेटटक ्रेन प्राॊताच्मा 
लामव्म बागात ऩालवाळ्माऩूली शोिायी टशॊवक धऱूकुॊ डी) 

 रू (गयभ लाया िो बायत आणि ऩाफ्रकस्तानच्मा भैदानालय लाशतो.) 
 आॊफाच्मा वयी (लादऱावश भुवऱधाय ऩाऊव ऩडल्पमानॊतय भािव आणि एवप्रर भटशनमात 

कनावटक, केयेरा आणि तासभऱनाडूच्मा काशी बागात ऩाऊव ऩडतो.) 

पश्चिम आशशया / Western Asia 

 चगरालाय (अझयफैिान प्रिावत्ताकच्मा अफळयेॉन द्लीऩकल्पऩातीर दक्षषि लाया) 

 एन'स्िी (ऩसळवमन गल्पपच्मा इयािी फ्रकना on् मालय आणि भकयान फ्रकना on् मालय 
ईळानम लाया) 

 यळाफय (फ्रकॊ ला यळाफा) ("काऱा लाया") (इयाकच्मा कुटदवस्तान प्रदेळात, वलळऴेत: 
वुरेभार्नमाभध्मे एक भिफूत लाया)  

 ळाभर (इयाक आणि ऩसळवमन आखाती देळाॊलय उनशाऱा लामव्म लाया लाशतो) 

 ळाकी (शॊगाभी कोयडे, धऱूमुक्त भध्म ऩूलव लाया दक्षषि आणि दक्षषिऩूलव लरून मेत 
आशे) 

 सवभूभ (वभीर) (िोयदाय, कोयड,े लाऱलॊटातीर लाया िो इस्राईर, िॉडवन, सवरयमा आणि 
अयफच्मा लाऱलॊटात लाशतो) 

 १२० टदलवाॊिा लाया (इयाि आणि अपगाणिस्तानात वीस्टन खोमावलय िाय 
भटशनमाॊऩावून गयभ ल कोयड ेलाये) 

उत्तर अमेरीका / North America 

 िूफ्रकॊ ग्ि प्रबाल (दक्षषि-ऩजचिभ ओयेगॉन फ्रकनायऩट्टीलय, अभेरयकेतीर फ्रकनायऩट्टीलयीर 
लाया; ज्मारा ितेको प्रबाल देखीर म्शितात) 

 चिनूक (यॉकी ऩलवताॊऩावून उफदाय कोयड ेकोयड)े 

 डामब्रो (वॅन िाजनवस्को फे भध्मे ईळानम टदळकेडून गयभ, कोयड,े वभुद्रफ्रकनाया लाया) 

 शॉक (सळकागो भध्मे थॊड टशलाऱा लाया) 



 

 

 िाफो गॅऩ वलॊडो (उत्तय कॅसरपोर्नवमाच्मा िाफो गॅऩयेटटॊग स्थार्नक फातम्मा लाया, 
फशुतेकदा स्थार्नक लनमषेत्रातीर लणिवत कानेबूत तऩळीर) 

 नॉस्टवय (अभेरयकेच्मा उत्तय-ऩूलव फ्रकनार् मालय (वलळऴेत: नमू इॊग्रॊड याज्मे) आणि कॅनडािा 
ऩूलव फ्रकनायऩट्टी (अटराॊटटक कॅनडा)) लामदावश लादऱ 

 वऩटयॅक (ग्रीनरॉड्व ऩूलव फ्रकनार् मालय थॊड कॅटाफॅटटक लाया) 

 नाॊगय लाया (लादऱ लार् मावाश गडगडाट लादऱाच्मा ऩूलेकडीर वयऱ येऴा लाया) 

 Santa Ana winds (फ्रकनामावलयीर दक्षषिेकडीर कॅसरपोर्नवमा आणि उत्तय फािा 
कॅसरपोर्नवमालय ऩरयिाभ कयिाये कोयड ेऩडिाये लाये) 

 santa lucia (दक्षषिेकडीर वॅन रुईव ओबफवऩो आणि उत्तय वाॊता फाफवया काउॊटी, 
कॅसरपोर्नवमालय ऩरयिाभ कयिाया डाउनवरोऩ लाया) 

 स्क्लभॅीळ (िोयदाय, टशॊवक लाया बिटटळ कोरॊबफमाच्मा फर् माि देळाॊभध्मे उद्बलत आशे) 

 रेव वुएटेव (लेस्टनव केऩ िेटन शाईरॉड्व) लेगलान दक्षषि-ऩूलकेडून लाया 

 वनडाऊनय, (कॅसरपोर्नवमाच्मा फ्रकनायऩट्टीलरुन िोयदाय ऑपळोअय लाया) 

 लॉळो झफे्रपय (ऩजचिभ नेलाडा बागातीर शॊगाभी दैनॊटदन लाया) 

 वलरला (भिफूत, टशॊवक लाया, भॅगेरॅनच्मा वाभुद्रधनुी, रेजस्टमन फेटे आणि दक्षषिऩूलव 
अरास्काच्मा फ्रकनायऩट्टीलयीर ज्लायीभध्मे लाशिाये) 

 नोव्शेंफय फ्रकॊ ला नोव्शेंफयिा ििूुक (ळयद तूतीर प्रिॊड तराल ओराॊडून िोयदाय लाये 
लाशिाये) 

 यॅकशाउव (दक्षषि-ऩजचिभ नमूपाउॊ डरॉडभधीर राॉग येंि ऩलवतालय िोयदाय डाउनवरोऩ 
लाया) 

युरोप / Europe 

 अनुदान [वाठी] (बूभध्म रॅंग्मुडोक प्रदेळात उफदाय, पॅन-प्रकाय दक्षषिेकडीर लाये) 

 फामव (िानवभधीर थॊड, उत्तय लाया आणि जस्लत्झरडंभधीर ईळानम लाया) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Ana_winds


 

 

 Böhm (भध्म मुयोऩभधीर थॊड, कोयड ेलाया) 

 फोया (ऩूलव मुयोऩ ऩावून ईळानम इटरी आणि लामव्म फाल्पकन ऩमतं) 

 फरव [ि] [उत्तय-लाया िो दक्षषि-भध्म िानवभध्मे टशलाळ्मात लाशतो) 

 वीवव (दक्षषिेकडीर िानवभधीर फेव-रॉग्मुएडोक प्रदेळात िोयदाय, कोयड ेऩूलोत्तय लाया) 

 Cierzo (स्ऩेनभधीर एिो व्शॅरीलय थॊड लामव्म / उत्तय-ऩजचिभ टदळनेे लाया) 

 फ्रिव्श (भोल्पडाजव्शमा, डोिुिा आणि योभरे्नमाभधीर फयगान वाधा बागातीर िोयदाय, 

थॊड-ऩूलेकडीर लाया.) 

 इटेसळमन (ग्रीक नाल) फ्रकॊ ला भेल्पटभ (तुकी नाल) (उत्तय ग्रीव आणि तुकी ओराॊडून) 

 मुयोजक्रडन (बूभध्म बागात ििीम लादऱ इळानम लाया) 

 पेशान फ्रकॊ ला पोशान (एक उफदाय, कोयडा, आल्प्व आणि उत्तय इटरीच्मा उत्तयेकडीर 
फािूरा लाया. मा नालाने तैलानच्मा पॅन-पें ग (burning 'ज्लरती लाया')) मारा िनभ 
टदरा. 

 गे्रगेर (ग्रीवभधनू उत्तय-ऩूलव) 

 शॅनी (उत्तय काऩेचथमनवभध्मे) 

 शेल्पभ (कुॊ बिमा, इॊग्रॊडभधीर उत्तय-इस्टयरी लाया) 

 कोलाला (वबफवमाभध्मे िोयदाय ल थॊड दक्षषि-ऩूलव शॊगाभ लाया) 

 जव्शएॊटो डी रेव्शानते फ्रकॊ ला रेव्शॅनटय (जििाल्पटयच्मा िरदगती भागावने) 

 रेलेि े(फ्रकनामावलयीर बूभध्म स्ऩेनच्मा काशी बागात दक्षषि-ऩजचिभ लाया अवरेल्पमा 
स्ऩॅर्नळ नाल) 

 सरफेफ्रकओ (दक्षषिऩजचिभ इटरीच्मा टदळनेे) 

 Llevantades (स्ऩेनच्मा ऩूलव फ्रकना on् मालय उत्तय-उत्तय-ऩूलव आणि ऩूलव-उत्तय-ऩूलव) 



 

 

 रोदोव (तुकीच्मा टदळनेे दक्षषिेकडीर. िोयदाय "रोदोव" इव्शेंट्व लऴावकाठी 6 ते 7 लेऱा 
भयाया वभुद्रात 35 केटी लाये आितात. लाया बूभध्म वभुद्राऩावून आणि दादवनेरेव 
वाभुद्रधनुीद्लाये एव.ई.ऩमतं ऩवयरेरे अवतात.) 

 भेस्रो (ड्रड्रएटटक वभुद्रात थॊडऩिे उत्तय) 

 भारयन (बूभध्म ते िानव ऩमतं दक्षषि-इस्टयरी) 

 भेल्पटेभी (ग्रीक), फ्रकॊ ला भेल्पटभ (टकी) (ग्रीव, तुकी आणि एजिमन वभुद्र ओराॊडून 
इटेसळमन) 

 सभस्त्रार (भध्म िानवऩावून थॊड ल उत्तय आणि बूभध्मवागयीऩमतं थॊड) 

 नॉडीव (गॅसरसवमातीर ईळानम लाया) 

 ऑस्रो (बूभध्म बूभध्म दक्षषिेकडीर लाया) 

 ऩोर्नएनटे, ऩोनते फ्रकॊ ला ऩॉनट (जििाल्पटय वाभुद्रध्लनीच्मा ऩलन फोगद्माच्मा ऩरयिाभी 
भिफूत ऩजचिभ ते ऩूलेकडीर लाया; रेव्शानते वलरुद्ध टदळनेे ऩशा) 

 सवयोको (दक्षषि आफ्रिकेऩावून दक्षषि मुयोऩ ऩमतं दक्षषि) 

 वोरानो (स्ऩेनच्मा दक्षषिेकडीर षेत्राभध्मे दक्षषि ते दक्षषि-इस्टयरी लाया) 

 राभॉनटेन (वऩमुयर्नवऩावून लामव्म लामव्मेकड ेफ्रकॊ ला आल्प्वऩावून बूभध्म वभुद्राऩमतं 
इळानमेकड ेथॊड) 

 लेंदालेर (जििाल्पटयच्मा वाभुद्रधनुी ऩजचिभेकडून) 

ओशननया / Oceania 

 बिकफ्रपल्पडय (दक्षषि ऑस्रेसरमाभधीर गयभ आणि कोयड ेलाया) 

 िीभॊटर डॉक्टय (दऩुायच्मा वभुद्राच्मा िीझ टशॊद भशावागयाऩावून उनशाळ्माच्मा लेऱी 
ऩथव, ऩजचिभ ऑस्रेसरमा थॊड शोते) 

 कैभाई िीझ (कैभाई येंिभध्मे िोयदाय डाउननड्राफ्टट्ववश लादऱी लाया) 



 

 

 कोना (शलाई दक्षषिेकडीर लाया, व्माऩाय लाया फदरून, िास्त आद्रवता आणि फर् मािदा 
ऩाऊव ऩडतो)  

 नॉलेस्टय (लेस्ट कोस्टलय ऩाऊव आििाया लाया आणि नमूझीरॊडच्मा दक्षषि फेटाच्मा 
ऩूलव फ्रकना त्मालय उफदाय कोयड ेलाये लाया दक्षषिेकडीर आल्प्वलय उॊिालरेल्पमा ला 
ब्णण्मान उद्बलतात, फशुतके लेऱेव वलसळष्ट आकेड क्राउड ऩॅटनव देखीर अवतात) 

 गजिगं िाऱीव (दक्षषि गोराधावत िोयदाय ऩजचिभेकडीर लाये) 

 वाउथरी फुस्टय (लेगाने आगभन कयिाया कभी दाफािा वेर िो उनशाळ्माभध्मे 
नाटकीमरयत्मा सवडनी, ऑस्रेसरमारा थॊड कयतो) 

 उफदाय बाॊडि (नमू चगर्नमाच्मा उत्तयेव, ळॉटेन फेटाॊभधीर पोशॉन लाया) 

 


