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જુરાત �દ� લીના �લુતાનોના હાથમા ં ગ�ુ.ં 

�દ� લીના શાસકો અહ  �બૂાઓ નીમતા. �બૂાઓ $ુલમ કર%ને 

પૈસા ઉઘરાવતા. �બૂાઓ+ુ ંરા,ય સોએક વષ0 ચા� �ુ.ં �દ� લીમા ં

ગાદ% માટ3 કાવાદાવા ચાલતા હતા 4 યાર3 
જુરાતના �બૂા 

ઝફરખાએં �દ� લી+ુ ં આિધપ4 ય ફગાવી દ%;ુ ં અને 
જુરાતના 

<થમ �લુતાન તર%ક3 =ઝુ>ફર શાહ નામ ધારણ ક�ુ?. =ઝુ>ફર શાહના ઉ@રાિધકાર% 

તેમના પૌB અહમદ શાહ3 ઈ. સ. 1411 મા ંસાબરમતી નદ%ના તીર3 અમદાવાદનો પાયો 

નાD યો. અમદાવાદ વE �ુ ંએટલે કણા0વતીના લોકો 4 યા ંઆવીન ેવE યા. પાટણની વE તી 

ઓછ% થવા લાગી. અમદાવાદ વધવા લાG �ુ.ં કાકં�રયા તળાવ અહમદ શાહના દ%કરા 

IુJKુLુ%ને બધંાM �ુ.ં ઈ. સ. 1442 મા ંઅહમદ શાહ મરણ પાN યો. અહમદ શાહનો પૌB 

મહમંદ શાહ પહ3લો ઇિતહાસમા ં મહમંદ બેગડા તર%ક3 <િસQ થયો. મહમંદ બગેડાએ 

ચાપંાનરે અન ે$ૂનાગઢ એમ બે ગઢ S4 યા હતા. તેણ ેવાBકન ેકાઠં3 મહ3મદાવાદ શહ3ર 

વસાM �ુ.ં 4 યા ંનદ%ના કાઠં3 ભN મ�રયો Iૂવો અને ચાદંા – �રૂજનો મહ3લ બધંાM યો. નરિસVહ 

મહ3તા આ સમય દરિમયાન થઈ ગયા. િવD યાત સતં શાહઆલમની WભુXે છાઓ અન ે

સલાહ બેગડાને મYયા.ં મહમંદ બેગડાનો દ%કરો �લુતાન =ઝુ>ફર બીજો સતં �લુતાન 

હતો.  

 

                       
જુરાતનો છે� લો બાદશાહ બહાZુર શાહ 

હતો. તેણ ેમાળવા S4 �ુ ંઅન ે[ચ@ોડ પર ચઢાઈ કર%. [ચ@ોડની 

રાણી કણા0વતીએ �દ� લીના બાદશાહ \મુા�નુે રાખડ% મોકલી. 

\મૂા�એુ ધમ0ની બહ3નને મદદ મોકલી. બહાZુર શાહ હાર%ન ે

દ%વમા ં]પાયો અને 4 યા ં જ તે+ુ ંમોત થ�ુ.ં 4 યારબાદ 
જુરાત 

મોગલોના હાથમા ં સર% ગ�ુ.ં અકબર3 
જુરાત S4 યા પછ% મોગલ શાહ�દાઓ 
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જુરાતના �બૂા તર%ક3 આવતા. જહાગંીરના શાસન દરિમયાન ^_ેજોએ �હVદમા ંવપેાર 

કરવાની પરવાનગી મેળવી. આના પ�રણામે ઈ. સ. 1612 મા ં^_ેજોએ �રુતમા ંપહ3લ-

વહ3લી વેપાર% કોઠ% નાખી. મોગલ સાaા,યના ^ત ભાગમા ંમરાઠા સરદારોએ �રુત , 

ભbુચ અને અમદાવાદ શહ3ર પર અનેક આcમણો કયા?. છBપિત િશવાSએ �રુત પર 

બે વખત ( ઈ. સ. 1664 અને 1672 મા)ં આcમણ ક�ુ?. 
જુરાતના બદંરોએ પોfુ0ગીઝ, 

વલદંા અન ે^_ેજો+ુ ં આગમન થઈ gકૂ�ુ ં હJ ુ.ં ^_ેજ લોકો વપેાર સાથ ે પોતાની 

લh કર% તાકાત પણ વધારતા ગયા અન ેઆસાનીથી 
જુરાત કબ� કર% લી;ુ.ં 

 


