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ુ રાત દલીના ુલતાનોના હાથમાં ગુ.ં
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દલીના શાસકો અહ  ૂબાઓ નીમતા.  ૂબાઓ $ુલમ કર%ને
પૈસા ઉઘરાવતા.  ૂબાઓ+ુ ં રા,ય સોએક વષ0 ચાુ.ં દલીમાં
ગાદ% માટ3 કાવાદાવા ચાલતા હતા 4યાર3
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ઝફરખાંએ દલી+ુ ં આિધપ4ય ફગાવી દ%;ુ ં અને
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<થમ ુલતાન તર%ક3 =ુઝ>ફર શાહ નામ ધારણ કુ.? =ુઝ>ફર શાહના ઉ@રાિધકાર%
તેમના પૌB અહમદ શાહ3 ઈ. સ. 1411 માં સાબરમતી નદ%ના તીર3 અમદાવાદનો પાયો
નાDયો. અમદાવાદ વEુ ં એટલે કણા0વતીના લોકો 4યાં આવીને વEયા. પાટણની વEતી
ઓછ% થવા લાગી. અમદાવાદ વધવા લાGુ.ં કાંકરયા તળાવ અહમદ શાહના દ%કરા
IુJ ુKુL%ને બંધાMુ.ં ઈ. સ. 1442 માં અહમદ શાહ મરણ પાNયો. અહમદ શાહનો પૌB
મહંમદ શાહ પહ3લો ઇિતહાસમાં મહંમદ બેગડા તર%ક3 <િસQ થયો. મહંમદ બેગડાએ
ચાંપાનેર અને $ૂનાગઢ એમ બે ગઢ S4યા હતા. તેણે વાBકને કાંઠ3 મહ3મદાવાદ શહ3ર
વસાMુ.ં 4યાં નદ%ના કાંઠ3 ભNમરયો Iૂવો અને ચાંદા –  ૂરજનો મહ3લ બંધાMયો. નરિસVહ
ે છાઓ અને
મહ3તા આ સમય દરિમયાન થઈ ગયા. િવDયાત સંત શાહઆલમની WુભX
સલાહ બેગડાને મYયાં. મહંમદ બેગડાનો દ%કરો ુલતાન =ુઝ>ફર બીજો સંત ુલતાન
હતો.

ુ રાતનો છે લો બાદશાહ બહાZુર શાહ
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હતો. તેણે માળવા S4ુ ં અને [ચ@ોડ પર ચઢાઈ કર%. [ચ@ોડની
રાણી કણા0વતીએ દલીના બાદશાહ \મ
ુ ાુને રાખડ% મોકલી.
\મ
0 ી બહ3નને મદદ મોકલી. બહાZુર શાહ હાર%ને
ૂ ાુએ ધમન
દ%વમાં ]પાયો અને 4યાં જ તે+ ુ ં મોત થુ.ં 4યારબાદ
મોગલોના હાથમાં સર% ગુ.ં અકબર3
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ુ રાતના  ૂબા તર%ક3 આવતા. જહાંગીરના શાસન દરિમયાન ^_ેજોએ હVદમાં વેપાર
જ
કરવાની પરવાનગી મેળવી. આના પરણામે ઈ. સ. 1612 માં ^_ેજોએ ુરતમાં પહ3લવહ3લી વેપાર% કોઠ% નાખી. મોગલ સાaા,યના ^ત ભાગમાં મરાઠા સરદારોએ ુરત ,
ભbુચ અને અમદાવાદ શહ3ર પર અનેક આcમણો કયા?. છBપિત િશવાSએ ુરત પર
બે વખત ( ઈ. સ. 1664 અને 1672 માં) આcમણ કુ.?
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વલંદા અને ^_ેજો+ુ ં આગમન થઈ g ૂકુ ં હJુ.ં ^_ેજ લોકો વેપાર સાથે પોતાની
લhકર% તાકાત પણ વધારતા ગયા અને આસાનીથી
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