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પ્રસ્ િાવના 
કડી પ્રાચીન વભમભા ં 'કતીપયુ' તયીકે ઓખાત ુ ં શત ુ.ં ને ભઘ્ મયગુભા ં 'કડી' ળશયેને 

યાજકીમ તેભજ રશ્ કયી ્રષ્ટ ટએ ગ મના અતા મભતા  અ ળશયેની અુુ-ફાુુના 
ગાભડાઓને પ્રદેળ ્લસ્ તાય કડી યગણાના નાભે તો કડીટ ા ને કડી ્લબાગ તયીકે તો 
કેટરીક વદીઓ સધુી કડી પ્રાતં તયીકે ઓખાતો શતો.૧ 

કડીના ભઘ્ મકારીન ત્તશાવભા ં્લ્લધ લળંજોનો વભાલેળ થામ છે. જેલા કે ભૈત્રક લળં, 
વોરકંી-લાઘરેા લળં તેભજ વલ્ તન કાના ્લ્લધ સરુતાનો, ભોગરયાજા તથા કેટરાક 
સફુાઓ, ફશાદુય ભયાઠા ળાવકો ણ શતા.ં અ તભાભ લળંજો ને યાજાઓની ઝાખંી કડીના 
ત્તશાવભા ંજોલા ભે છે. 
મધ્યકાીન કડી 
 ભૈત્રકલળં - મત.વ. ૪૭૦ થી ૭૮૮) 

ભૈત્રક ળાવન ત.વ. ૪૭૦ થી ૭૮૮ સધુી એટર ેકે ૨૭૦ લટ ચાલ્ યુ ંતે વભમના કેટરાક 
દાનળાવનો ભ્ માવ કયતા ંકડી ્લસ્ તાયની ્લળે ભાતશતી ભે છે. રુવલુવેન ૧ રાના વભમના 
દાનળાવનભા ં અનદંપયુ મલડનગય ના બ્રહ્મણોનો વભાલેળ થામ છે. જે ત.વ. ૫૨૦ છીનુ ં
દાનળાવન છે. રુવલુવેને ખેટક અશાયના નગય થંકનુ ંગાભ દાનભા ંઅ માની ્લગતો ભે છે. 
તથા તેના પતુ્રનુ ંમૃ યુ ંથતા ંયાજાના ળાનં્ તલન થથે  અનદંપયુભા ંવબા વભ્ષ  કલ્ સતુ્રોનો ાઠ 
કયલાભા ં અવ્ મો શતો. અથી ્ુય્લવેન ળાવનકાભા ં લડનગય ને ખેડા સધુી તેની વતા 
શોલાના પયુાલાઓ ભે છે. તે છી ્ુય્લવેન-ય એ ણ સયુાટ ટ, ખેટક, અનદંપયુના બ્રાહ્મણોને 
ભ્ૂભદાન કમાટ નો  ઉલ્ રખે દાનળાવનભા ં જોલા ભે છે.  માયફાદ ય.ુએન. વગંે રીધેરી 
મરુાકાત લખતે ્ળરા તદવ્ મ-૧ યાજા શતો. જેનુ ં યાજમ કચ્ છથી ઉજૈનન સધુી પેરામેર શત ુ.ંર 
તેની નોંધભા ં ઉલ્ રેખ કમાટ શતો. અભ, ્ળરાતદ મ-૧ રાથી ્ળરાતદ મ-૭ ભા ં સધુી ઉતય 
ગજુયાતનો કડીનો ્લસ્ તાય ભૈત્રક ળાવન નીચે શતો.3 
 વોરકંી-લાધેરા લળં - મત.વ. ૯૪૨ થી ૧૩૦૪) 

મૂયાજ વોરકંીએ ોતાના ભાભા વાભતંી્વિંશને ભાયી ચાલડા ળાવનનો અંત રાલી 
વોરકંી ળાવનની ળરૂઅત કયી. અભ, ત.વ. ૯૪૨ભા ંવોરકંીની સ્ થાના કયલાભા ંઅલી ન ે
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ત.વ. ૯૯૭ સધુી યાજમ ચરાલલભા ંઅવ્ ય.ુ૪ 
મૂયાજ છી મૂયાજનો પતુ્ર ચામુડંયાજ યાજગાદી ય અવ્ મો. ત.વ. ૯૯૭ (્લ.વ. 

૧૦૫૩) ભા ં ાટણની ગાદી ય ચામુડંયાજ અલતા ં તેના વભમે રાટનો ભેલેર પ્રદેળ 
ફાય ના પતુ્ર ગોગીયાજે ાછો ભેલી રીધો, અથી વાફયભતી નદી છીનો પ્રદેળ રાટભા ં
બેલી દીધો. તયણાભે વાફયભતી છીનો કરોર-કડીને ભશવેાણા તાલકુાનો ્લસ્ તાય ાટણ 
વોરકંી યાજમભા ંબ ગમો ને  માયથી  ચારીવ ગાભ વમશૂ ચારીવા થંક ફન્ મો. અ છી 
ચાભડંયાજે ત.વ. ૧૦૧૦ સધુી યાજમ કયુું. તેભણ ેરાઘણજ ાવે લડસ્ ભા ગાભના ંૈનન ભતંદયન ે
દાન અ યુ ંશત ુ.ં અ વભમે કડી ્લસ્ તાયના પલૂટના ગાભો દઢામ થંકભા ંશતા.ં દષ્ષ ણ-ષ્ષ ભ 
તયપના ગાભો ચારીવા થંકભા ંઅલેરા શતા.ં 

ત.વ. ૧૦૬૪ભા ંકણટદેલ ાટણની ગાદીએ ફેઠા તેભણ ેચારીવ થંકની નજીક અલેરા 
અળાલર મઅળાલ્ રી ના વયદાય અળા બીરન ે શયાલી  મા ં વાફયભતી કાઠેં કણાટલતી 
નગયીની સ્ થાના કયી. અ કાયણે ણ કડીને ચારીવા થંકનુ ંભશ લ લઘ્ યુ ંકાયણ કે ાટણને 
કણાલતીના યાજકીમ ભાગટભા ંલચ્ ચ ેકડી અલત ુશત ુ.ં જેથી યાજકીમ યીતે કડીનુ ંભશ લ લધતા ં
કડીનો ્લકાવ વાયો થમો. અભ, કડી એ રશ્ કયી ભથક ફન્ યુ ં ને ય્ષ ણ ભાટેની તભાભ 
વગલડોલાળં નગય થયુ.ંપ 

મૂયાજ વોરકંી છીના લાયવદાયોએ ખેડા જજલ્ રાને ભડંરના ગાભો વોરકંી યાજમભા ં
બેલી દીધા. અ જીતરે ગાભોનો વોરકંી યાજમના વાયસ્ લત ભડંરભા ંવભાલળે કમાટ. વાયસ્ લત 
ભડંરભા ંજે ચારીવ ગાભો ઉભેયલાભા ંઅવ્ મા ંતે ચારીવ ગાભનો એક વમળૂ ની ી થમો. જેના 
લશીલટ ભાટે ચારીવ થંક તયીકે ઓખલાભા ંઅવ્ મો. અ ચારીવ થંક એજ કડીને કડી 
તાલકુાના ગાભનો ્લસ્ તાય શતો. ાછ જે ્વઘ્ ધયાજને કુભાયાના વભમે ચાય ગાભ નલા ં
ઉભેયાતા ચલુાીવા થંક ફન્ મો જેને અજણ રોકફોરીભા ંચલુા ્લસ્ તાય તયીકે ઓખામ 
છે.૬ 
 તદલ્ શી વલ્ તનતકા - મત.વ. ૧૩૦૪ થી ૧૪૦૩) 

લાઘરેા, વોરકંી યાજલી કણટદેલ-ય મકયણઘરેો ના ભશાભા મ ભાધલની પ્રેયણાથી 
તદલ્ શીના સરુતાન લ્ રાઉદ્ ીીન ષખરજીએ ગજુયાત ય અક્રભણ કયુું. સરુતાને ત.વ. 
૧૨૯૯ભા ં ઉલખુાન ને ભરેક નસુ્ તખાનને ભોટી પોજ રત ગજુયાત જીતલા યલાના કમાટ. 
કયણબેરો નાવી ગમો. ન ેતેની યાણી કડાત ગત. જેને તદલ્ શી રત જલાભા ંઅલી. ગજુયાત 
ને વૌયાટ રના ન્ મ બાગોભા ં લ ૂટં કયલાભા ં અલી. મવુરભાન વૈ્નકોએ પ્રદેળોને ઉજજડ 
ફનાવ્ મા.ં અ વભમે મવુરભાન ફાદળાશ ગજુયાતભા ં કામભી વતા જભાલી ળકમા ન શોતા. 
અથી ગજુયાતભા ં ઠેય-ઠેય ફલાઓ થલા રગ મા.ં અ લખતે કણટદેલ વપંણૂટ ણ ે શામો અથી 
ાટણ ઉય ત.વ. ૧૩૦૪ તદલ્ શી વલ્ તનતની વતા કામભી ફની. 

ત.વ. ૧૨૯૭ભા ંજમાયે લ્ રાઉદીન ષખરજીએ કયણ લાઘરેાને શયાલી ગજુયાત ઉય જી 
ભેલી ોતાના વાા ભરકેવજંયને "લ્ ખાનનો" ષખતાફ અી ગજુયાતના સફુા મનાઝીભ  
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તયીકે ્નભણકૂ કયી અ લ્ ખાને ત.વ. ૧૩૦૪ભા ં લશીલટી, રશ્ કયી ને યાજકીમ ્રષ્ટ રએ 
ભશ લરૂ. બકડીબ વભા રેખાતા અ ળશયેભા ં યાખલાભા ં અલેરા રશ્ કયના ય્ષ ણાથથે , કડી 
ળશયેની ભઘ્ મષફિંદુએ એક પયતો ુૂનો કોટ કડી ગમો શતો. તેની જગ માએ નલો તકલ્ રો ચણાવ્ મો. 
અ તકલ્ રાનુ ંકાભ ત.વ. ૧૩૧૪ભા ંપણૂટ થતા ંજનમખુ ે'તકલ્ રે કડી' એ યીતે ફોરાલા રાગ મો ન ે
કામટ પણૂટ થતા કડી નગયનુ ંનાભ 'સરુતાનાફાદ' યાખલાભા ંઅવ્ યુ.ં૭ 

વને ૧૧૯૭ભા ં બીભદેલ ફીજાની કતબુદુ્દીન ઐફકના શાથે શાય થત. ત.વ. ૧૨૯૮ભા ં
લાઘરેા લળંના છેલ્ રા યાજા કયણદેલને તદલ્ શીના ફાદળાશ રાઉદ્દીન શયાવ્ મો ને ગજુયાતનો 
ગૌયલ તો યાજપતૂ યગુ અથભી ગમો. ગજુયાત ઉય તદલ્ શીથી ભોકરેરા સફુાઓની અણટ 
લતાટલા રાગી. અંદય-અંદય વતા રારવાના ઝઘડા ળરૂ થમા.ં ત.વ. ૧૩૪૭ભા ંભશભંદ તઘરખ ે
વીભાડાભા ંભષરક તોધાનન ેશયાવ્ મો. ને નવાડી મકૂમો.૮ 

વ્ યશુા ભક ્રષ્ટ ટએ કડીનુ ં ભશ લ નાન ુ સનુ ુ નશોત ુ.ં તદલ્ શીથી તડવા થત ભદાલાદ 
જલાનો ભાગટ કડીથી વાય થતો શતો.૯ 
 ગજુયાતનો સરુતાનોનો વભમ - મત.વ. ૧૪૦૩ થી ૧૫૭૩) 

ગજુયાતભા ંતદલ્ શી વલ્ તનત પણૂટ થતા ંગજુયાતના સ્ લતતં્ર સરુતાનોનો વભમ ળરૂ થમો. 
ત.વ. ૧૪૦૩ થી ૧૫૭૩ સધુી ગજુયાતભા ં ૧૩ સરુતાનો એ યાજમ કયુટ ગજુયાતભા ં સ્ લતતં્ર 
સરુતાનની ળરૂઅત કેલી યીતે થત તે અગ અણે જોયુ.ં સરુતાન શભદળાશના વભમે 
કડીભા ં પયી તકલ્ રો ફનાવ્ મોને કડી લશીલટી ભથક ફન્ યુ.ં કડીભા ંલશીલટીમ વ્ મલસ્ થા ભજબતૂ 
કયી. 

ભશભદ ફેગડાના વભમે ભશભદ ફેગડાએ નેક નાની ભોટી યાજપતુ જાગીયીઓન ેને 
યાજમો કફજે કમાટ. અ વભમે કડીની નજીકની કરોર ને વાણદં જાગીયી લાઘરેાઓ ાવેથી 
રત રેલાભા ંઅલી. અથી અ ફન્ ને જાગીયના ભાષરક લયવગંજી ને જેતાજીએ સરુતાન વાભે 
ફાશાયલટંુ ળરૂ કયુું. અ ફન્ ને બાતઓ સરુતાનના ગાભડાઓભા ં લ ૂટં ળરૂ કયી ને કડી 
યગણાના ગાભો ઉય ણ ોતાની ધાક ઉબી કયી. અથી સ્ થા્નક ભાથાબાયે રોકોનુ ં તેભને 
ીઠભ ભલા રાગ યુ.ં લયશાજીને ને જેતાજીએ ધીભ-ેધીભે ોતાની તાકાતન ેળતકત લધાયી 
કડી ્લસ્ તાય ોતાના શાથભા ંરત રીધો. 

ળેયખાન પૌરાદીએ ત્તભાદખાન ાવેથી કડી ડાલી રી્ ુશત.ુ તેથી ત્તભાદખાનને 
ળેયખાન ઉય લેય શત ુ.ં અભ, લેયનો ફદરો રેલા તેણ ેકડી ને ાટણ ઉય ચઢાત કયી. અ 
ચઢાતભા ંળેયખાનના શાથે શાય થતા ંતે ભદાલાદ ાછો પમો સરુતાન નાભે તે ોતે લશીલટ 
કયતો શતો. અથી નેક ફશાના ંળોધી ત ે કડી ઉય લાય-નલાય ચઢાતઓ કયતા ણ ત ે
પાલી ળકમો ની. લાય-નલાય થી ચડાતઓને શોંચી લલા ભાટે ળેયખાને કડીભા ંને કડી 
્લસ્ તાયના રડામક કોભના યલુાનોનુ ં વૈન્ મ તૈમાય કયુું. જેભા ં યજપતૂો, ઠાકોય, બીર લગેયે 
જા્તઓ શતી. ય્ષ ણ ભાટે કડી પયતો ને યાજગઢી ્લસ્ તાયના તકલ્ રાઓ લધાયે ભજબતુ 
ફનાવ્ મા ં
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ળેયખાને કડીથી ોતાની વેના ત્તભાદખાન ઉય ચઢાત કયી. વૈમદ ભીમાએ 
ળેયખાનને વભજાલીને કડીભા ં યાખ્ મો ણ તેણે ચગંીઝખાનનુ ં ણ ન ભાન્ યુ ં ને વેના રત 
ભદાલાદ તયપ યલાના થમો. અભ, ળેયખાન ને ત્તભાદખાનની લચ્ ચે બમકંય યઘુ્ ધ થયુ.ં 
ત્તભાદખાનની શાય થત.૧૦ 
 ફાબયુી લળં - મત.વ. ૧૫૭૨ થી ૧૬૦૫  

ત્તભાદખાનની યજી ઘ્ માનભા ંરતને ને ોતાના દુશ્ ભનોને કડલા ભાટે કફયે 
ત.વ. ૧૫૭૨ના ં નલેમ્ ફય ભાવની ૯ભી તાયીખે ગજુયાત તયપ વેના વાથે કુચ કયી.  માયે 
કફયના વાથે કરાનખાન વૈમદ, ભશમેદુ ફાયેલાર, કાષરજખાન, વાતદકખાન ને ળાશ 
પખરૂદ્દીન લગેયે ભીયો ણ વૈન્ મભા ંશતા.ં 

કડીભા ંવૈન્ મના યોકાણ વભમે ત્તભાદખાનને કફયની વાભ ેશાજય કયલાભા ંઅવ્ મો. 
ત્તભાદખાન ેકફયની વતાનો ્સ્ લકાય કમો કફયે ત્તભાદખાનની જાભીન રત ગજુયાતનો 
લશીલટ ચરાલલા વતા અી. વાથે - વાથે ફીજા ભીયો ણ કડી અલી કફયની વતાનો 
્સ્ લકાય કમો અ વભમે કડીનો ળેયખાન વૌયાટ ર ને તેનો પતુ્ર તડય ્લસ્ તાયભા ંવતંામેરા શતા.ં 
કફયે જમાયે ભીયોને વતા ્સ્ લકાયલા ભાટે કડીભા ં બગેા કમાટ  માયે કડીએ તકલ્ રેફધં 
્લકવીત નગય શત ુ.ં ગજુયાતના ત્તશાવભા ં શીંથી કફયની વતા ળરૂ થતને ગજુયાતના 
ત્તશાવભા ંકડીનો પ્રવગં એક ઐ્તશા્વક ઘટના ફની.૧૧ 

કડી ાવે શાજીપયુ મકુાભે કફય ત.વ. ૧૫૭૩ભા ં ગગુયાતના મખુ્ મ ભીય 
ત્તભાદખાનને ભળ્ મો શતો.૨૯  માય ફાદ ફાદળાશ કફય ત.વ. ૧૫૭૩ ભા ંજ ગજુયાતના 
ફાદળાશ ભશભદંહવેુન ભીયઝાને લળ કયલા તદલ્ શીથી નીકી ૯ (નલ  તદલવો ભા ંજ ગજુયાત 
અલેર  માયે તેભણે કડીભા ં ઉતાયો કયેરો ને ાછા ં લતા ં ણ તેઓ કયી ્વઘ્ ધપયુ ભાગથે  
તદલ્ શી ગમેરા.૧૨ 
 જશાગંીયનો વભમગાો - મત.વ. ૧૬૦૫ થી ૧૬૨૭) 

જશાગંીયના વભમે ગજુયાતના ંસફુા તયીકે વૈમદ ભમતુટઝાખાન બખુાયી અવ્ મા.ં તેભણ ે
યાજમના નેક ્લસ્ તાયભા ં ોરીવ ણ સ્ થાી ને રોકોભા ં યશરેો બમ દૂય કમો૩૧ ત.વ. 
૧૬૦૬ થી ૧૬૦૯ ભા ંજશાગંીયની અજ્ઞાથી ગજુયાતના સફુા મતૂટજાખાન બખુાયીએ નલેવયથી 
વખત એલો કડીનો તકલ્ રો પયથી ફધંાવ્ મો.૧૩ 

અ વભમભા ંટ્ટ ચલુા તથા ્લયભગાભ ઝારાલાડ તયીકે ઓખાત ુ શત ુ.ં જે ફનેંમ 
કડી વાથે જોડામેરા શતા.ં તયણાભે અ મલુ્ કની અલક રૂ્મા ાચં કયોડ ગણોવીતેય રાખ 
નલવો ફાન મ૫,૬૯,૦૦,૯૫૨  જેટરી અલતી શતી.૧૪ 

ત.વ. ૧૬૨૮ભા ં જશાગંીયનુ ં મૃ યુ ં થયુ.ં અથી તદલ્ શીની ગાદી ય ળાશજશા ં અવ્ મા.ં 
ળાશજશાના લખતે સફુાઓની ્નભણ ૂકં કયલાભા ં અલી, ત.વ. ૧૬૫૩ભા ં ગજુયાતના ફાલીવ 
સફુા તયીકે વૈપખાન અવ્ મા.ં અ વૈપખાને ોતાના વભમભા ં કડી ્લસ્ તાયની ચ ૂલંા ટ્ટીભા ં
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કોી કાનજીએ કડી ચોયી-લ ૂટં લગેયે ફધં કયાવ્ મ.ં તેના જાભીન રીધા. એ યીતે કડી ્લસ્ તાયભા ં
ભાથાબાયે ત લોને કડક શાથે દફાલી રોકોભા ંળા્ંતનો વરાભતી સ્ થાી. 

ત.વ. ૧૬૫૨ભા ંગજુયાતના ૨૮ભા ંસફુા તયીકે વાતસ્ તખાન અવ્ મા.ં  માયે ણ કડી 
્લસ્ તાયના કોી, , કાઠોય, યાજપતૂો એ તોપાન કયુું. અથી નાય ગાભના કાનજી ને વાણદંના 
યાજપતૂ જગભારને કડી દંડ રત ાકા જાભીન રીધા ને અ યીતે કડી ્લસ્ તાયની લ ૂટં-પાટ 
ફધં કયાલી.૧૫ 
 ઔયંગઝફેનો વભમ - મત.વ. ૧૬૫૫ થી ૧૭૦૭) 

ત.વ. ૧૬૫૮-૫૦ભા ં ગજુયાતના ૩૧ભા ં સફુા તયીકે ભશાયાજા જળલતં્વિંશ અવ્ મા ં ત ે
વભમે દાયા્વકોશ ભદાલાદ અવ્ મો શતો. ણ ભદાલાદભા ંપ્રલેળ ના ભળ્ મો. અથી તે કડી 
કસ્ ફાભા ં અલીને યબે.  માથંી તેણ ે કાનજીને ભદદ ભાટે ્લનતંી કયી. કડી અુુ- ફાુુના 
ઠાકોયોની ભદદ રત તોપાન ળરૂ કયુટ. ભોઘર વૈન્ મ અલતા તે છેલટે કચ્ છ તયપ નાવી ગમો. 

ત.વ. ૧૬૮૩ ભા ંગજુયાતભા ં ૩૭ ભા ં સફુા તયીકે મસુ્ તયખાન અવ્ મા.ં ત ેલખતે કડી 
યગણાના જરોવણ ગાભના ભગંાજી લગેયે ચાય યજપતૂ  ગયાવીમા જેભને મઝુપયખાનફારી 
લખતે ફડંકયલાથી કેદ કયી ભશભખરીખાનની રૂફરૂભા ંભોકલ્ મા ંશતા.ં તેભને કડી ચબતુયાભા ં
કેદ કમાટ શતા.ં ણ મસુ્ તયખાનના ંવભમભા ંકાજી ્ દુલ્ રાએ ચબતુયેથી ફોરાલી છોડી મકુમા.ં 
અ રોકો  માથંી નાવીને ોતાના ગાભોભા ંપયથી તોપાનો કયલા રાગ મા.ં 

ગજુયાતના સજુાતખાન ભાયલાડનો ફદંોફસ્ ત કયી, ભદાલાદ અલલા યલાના થમા 
 માયે, યસ્ તાભા ંકડી ્લબાગના ચોયંગ ગાભ ે ્લયાભ કમો ણ ગાભભા ંવૈન્ મન ેીલા ાણી ન 
શત ુ.ં અથી સજુાતખાને ફનં ેગાભ લચ્ ચે એક કુલો ખોદાવ્ મો શતો. તે વભમે પયજીખાનને ખેયાલુ ં
્લસ્ તાયની જાગીય અી. 

ત.વ. ૧૭૦૭ભા ં ઓયંગઝફેનુ ં લવાન થયુ.ં અથી તદલ્ શીની વતા ફશાદૂયળાશના 
શાથભા ં અલી. ફાશદૂયળાશના લખતે ગજુયાતભા ં ૪૩ ભા ં સફુા તયીકે ગાઝાઉદ્ ીીન ફશાદુય 
તપયોજજગં અવ્ મા.ં તે શરેા ત.વ. ૧૭૦૬ ભા ંકડીભા ંથમેર તોપાનો દફાલલા ભાટે તે લખતના 
સફુા તબ્રાશીભખાન ોતે અવ્ મા ંશતા.ં ને કડીના તોપાનો કડક શાથે દાફી દીધા શતા.ં તોપાન  
કયનાય કોી રોકોને દંડ કમાટીે શતા ને કડીભા ંળા્ંતનો ભાશોર ઉબો કમાટ શતો.૧૬ 
 ઔયંગઝફે છીનો વભમ - મત.વ. ૧૭૦૭) 

ઔયંગઝફેના મૃ ય ુછી તદલ્ શીની ગાદી ઉય ફાશદૂયળાશ, જશાદંયળાશ ળાશજશા ફીજો 
લગેયે ફાદળાશ અવ્ મા.ં તભેના વભમભા ંધીભ-ેધીભે ભયાઠાઓના હભુરા લધલા રાગ મા ઘણી 
જગ માઓએ ભયાઠાઓએ ોતાની વતા જભાલી દીધી શતી. 

ત.વ. ૧૭૧૮ભા ંબમકંય દુટ કાય ડમો. રોકો જીલન ્નલાટણ ભાટે લતન છોડી ફીજા 
પ્રદેળભા ં તશજયત કયલા રાગ મા.ં ઘણા ંરોકો ભખૂ ેભયી ગમા.ં જીલ ફચાલલાને ભખૂ ભીટાલલા 
રોકો ભાનુી કૃ મો કયલા રાગ મા ઝાડ-ાનથી ભખૂ દૂય કયલાના ણ પ્રમ નો કયતા.ં પ્રજાની 
લશાયે કોત યાજકીમ વતાીા અલી નશી રોકો યાભ બયોવે જીલલા રાગ મા ં
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કડીભા ંકડીના નલા પોજદાયનુ ંકસ્ ફાલાવીઓનએ નનૂ કયુું. તેથી કડીભા ંતોપાનો પાટી 
્નકળ્ મા,ં જલાભદટખાન તે વભમે ફશાય ચોથ ઉગયાલલા ગમા શતા.ં તેણે વભાચાય વાબંી 
તયત કડી ાછો અવ્ મો. કડી અલી તણેે લાતાલયણને ળાન્ ત ાડયુ.ં 

ત.વ. ૧૭૫૩ભા ંએ્પ્રર ભાવભા ંગામકલાડ ને યાઘોફાના વયંકુત રશ્ કયે ભદાલાદ 
જીતી રી્ુ ંને ભદાલાદના સફુેદાય જલાભદટખાન ફારીને કડી, ાટણ, લડનગય, ્લજાપયુ, 
વભી, મુજંપયુ લગેયે યગણા અ મા.ં૧૭ 
 ભયાઠાકા 

ગજુયાત ઉય ભયાઠાઓએ ણ અક્રભણ કયુું. ત.વ. ૧૭૫૩ભા ં જલાભદટખાન ફારીને 
શયાલી દભાજીયાલે કડીની જાગીય ોતાના બાત ખડંયેાલને અી. ખડંયેાલના મૃ યુ ંછી તેનો 
પતુ્ર ભલ્ શાયયાલ ત.વ. ૧૭૮૫૫ભા ં કડીની ગાદી ઉય ફેઠો તે સ્ લતતં્ર તદભાગનો શતો. છતા ં
જન્પ્રમ શતો. લડોદયાના ગામકલાડને ખડંણી અલાની ના ાડતા ગો્લિંદયામ ગામકલાડ ે
અંગ્રજેોની ભદદ રીધી ન ેભજેય લોકયની રશ્ કયી ભદદ તથા યતુકત- પ્રયતુકતથી તેને શયાવ્ મો 
તેની જાગીયદાયી ખરાવ કયી ને તેને નતડમાદભા ંનજયકેદ યાખ્ મો. ત.વ. ૧૮૦૨ભા ં  માથંી 
છટકીને તે કાતઠમાલાડ ગમો. ને કેટરાક ઠાકોયની ભદદથી ત્રીજી લાય તેણ ેફડં કયુું. ધાયી નજીક 
તે શામાટીે ને ારીતાણાના ડુગંયોભા ંનાવી ગમો.૧૮ 

દાભાજીયાલનુ ં મૃ યુ ં થયુ.ં અથી ગામકલાડભા ં ણ વતા ભાટેની ખટ-ટો ળરૂ થત. 
અથી ગો્લિંદયાલે પતે્વિંશયાલને લડદયાભાથંી કાઢલા કડીના જાગીયદાય ખડંયેાલને ભદદ ભાટે 
્લનતંી કયી. ખડંયેાલ ોતાના વૈ્નક વાથે ત.વ. ૧૭૭૩ ભા ંલડોદયા અવ્ મો ને લડોદયાને 
ઘયેો ઘાલ્ મો. ગો્લદયામે ણ અંગ્રેજોની ભદદ ભાગંી શતી. ફીજી ફાુુ યનનુાથયાલે ણ 
અંગ્રેજોની ભદદ ભાગંી શતી. અથી ગો્લદયાલ ખડંયેાલને યનનુાથયાલ વાથે ભી લડોદયા ય 
ચઢાત કયી. 

યઘુ્ ધના વભમે યનનુાથયાલ નાવી ગમો અથી ખડંયેાલ ોતાની વેના વાથે કડી ાછા 
અવ્ મા ંઅ વભમે પતેશ્વિંશયાલે વભમ સચૂકતા લાયી અંગ્રેજો વાથે લાટાઘાટો કયી વભાધાન 
કયુું. અ તકનો રાબ ખડંયેાલે ણ રીધો ને તે ણ પતેશ્વિંશયાલના ્ષ ભા ંફેવી ગમા.ં અથી 
ભયાઠા ભડંનુ ંવૈન્ મ ૨૫૦૦૦ નુ ંથયુ.ં 

ભયાઠા ભતં્રી ભડંને યનનુાથયાલના વૈન્ મ લચ્ ચે યઘુ્ ધ થતા ંભયાઠા ભતં્રી ભડંની શાય 
થત. અથી યનનુાથયાલે પતુે્વિંશયાલના ્ભત્ર તયીીેક ભદદ કયલા ફદર કડીના જાગીયદાય 
ખડંયેાલ ાવેથી ૬૦,૦૦૦ રૂા. નો દંડ લસરુ કમો. 

ત.વ. ૧૭૭૪ભા ં ગો્લિંદયાલનુ ં ભલ્ શાયયાલ વાથે વભાધાન થયુ.ં વભુૂતી મજુફ 
ભલ્ શાયયાલને કડી, નડીમાદ, કડલજં ને દશગેાભ યશલેા દીધા તેભજ ભલ્ શાયયાલે ન્ મ 
શી ોને ભાન્ મ યાખ્ મા.૧૯ 

પતે્વિંશયાલનુ ંત.વ. ૧૭૮૯ભા ંલવાન થયુ.ં અથી વમાજીયાલ લારી લગયનો ફન્ મો. 
ત.વ. ૧૭૯૨ભા ંવમાજીયાલના મૃ યુ ંછી વમાજીયાલ-ય ને ભાનજીયાલ લચ્ ચે વતાની ભાટે 
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ખટટો ળરૂ થત તયણાભો ફનંે લચ્ ચે વઘંટ થમો. વમાજીયાલ-યના મૃ ય ુ છી લડોદયા 
ભેલલા ગો્લિંદયાલનો પતુ્ર કાન્ શોજીયાલે યઘુ્ ધ કયી લડોદયાનો કફજો ભેલી રીધો. જમાયે 
ગો્લિંદયાલે અંગ્રેજોની ભદદ રત ોતાના પતુ્ર કાન્ શોજીયાલે યઘુ્ ધ કયી લડોદયાનો કફજો ભેલી 
રીધો. જમાયે ગો્લિંદયાલે અંગ્રેજોની ભદદ રત ોતાના પતુ્ર કાન્ શોજીયાલ ાવેથી લડોદયા ાં  ં
ભેળ્ લયુ ંને કાન્ શોજીયાલને કેદ કમો.૨૦ 

ત.વ. ૧૮૦૨ભા ં અંગ્રેજ ગલનટય ડકંને ભેજય ને ભલ્ શાયયાલ લચ્ ચે યઘુ્ ધ થયુ.ં અ 
યઘુ્ ધભા ંભલ્ શાયયાલની શાય થત તેને કેદ કયીને નતડમાદ રાલલાભા ંઅવ્ મો ને કડી સ્ લતતં્ર 
જાગીયનો અંત અવ્ મો અભ, કડી ગામકલાડની વતા નીચે એક લશીલટ એકભ ફન્ યુ ં ન ે
લશીલટ પ્રાતં તયીકે તેનો ્લકાવ થલા રાગ મો. 

છેલટે 31 જાન્ યઅુયી ૧૯૪૯ થી લડોદયા યાજમને મુફંત યાજમ વાથે લશીલટ વબંાી 
રીધો કડી ણ મુફંત યાજમનો તાલકુો ફની ગમો. સ્ લતતં્ર બાયતનુ ંએક નગય કડી ફન્ યુ.ં 

અભ, કડી ત.વ. ૧૮૦૨ થી ત.વ. ૧૯૬૧ સધુી ગામકલાડના ળાવન તયીકે ત્તશાવભા ં
જાણીત ુ ંશત ુ.ં ૧૯૪૯ થી ભશવેાણા જજલ્ રો ફનતા કડી તાલકુાનુ ંભથક ફન્ ય.ુય1 
 લાટચીન ત્તશાવ  

વભમની વાથે દેળ તેભજ ળશયેની પ્રગ્ત થતી જોલા ભે છે ૧૯ ભી વદીના ઉતયાધટભા ં
લડોદયા યાજમભા ં પ્રજાલ વર ને પ્રગ્તળીર યાજમકતાટ શ્રીભતં ભશાયાજા વમાજીયાલનો 
ભર ળરૂ થમો, જ્ઞાન, ્લજ્ઞાન, ષબનલ, સ્ુલધાઓ, વ્ માાય-ઉદ્યોગ ને વસં્ કાયના 
પ્રકાળતકયણો ચોભેય પ્રવયલા રાગ મા.ં કડી ણ તેજ તકયણો ઝીરલાભા ંાં  ંડયુ ંનશી.રર 

લાચનની ષબરૂષચ લધ,ે નલયગુી પ્રકાવ પ્રજા ઝીરતી થામ તે થથે  વને ૧૮૮૦ ભા ં
બત્ર્મફંક કલ્ માણ પસુ્ તકારમબ નાભે એક નાનકડા પસુ્ તકારમની ળરૂઅત થત. ળશયેના કેન્ ્રષભા ં
વને ૧૯૧૩ ભા ંગ્રથંારમને નરુૂ એક સુદંય ભકાન ફધંાયુ.ં બવાલટજ્નક પસુ્ તકારમબ નાભ 
અ યુ.ં ગ્રથંો વાભા્મકો, લતટભાનત્રો લગેયેની વખં્ મા લયવો-લયવ લધતી જતી શતી.યંત ુ
ફશનેો ્લના વકંોચે તેનો રાબ રત ળકે તે ભાટે રગ વ્ મલસ્ થાની જરૂય કડીના કેટરાક 
શોંળીરા કામટકયોને જણાત. તયણાભે પસુ્ તકારમના ભકાનને ્લસ્ તાયભા ંઅવ્ યુ.ં ત.વ. 19ભા ં
શ્રીભતી કભાફાત ને શ્રીભતી રૂક્ષ્ભણીફાત ભતશરા પસુ્ તકારમની ુબુ ળરૂઅત થત. 

ત.વ. ૧૯૧૦ભા ં કડીને રોકળાશીની ાઠ-ભાા વભી ્લ્ળટ ટ ચંામત, જે ્લકવતા 
્લકવતા શલે નગયાષરકાનુ ં સ્ લરૂ ાભી છે. તે પ્રા ત થત. કરોર ટાલય ણ કડીને પ્રા ત 
થયુ.ં વને ૧૯૩૪ભા ં શ્રી ભશારક્ષ્ભીફેન જેવગંબાત યીખની વખાલતથી કડીભા ં ફોતયિંગની 
વ્ મલસ્ થા તો થમેરી જ શતી. વન ે 198ભા ં તેની ાવે લાતયગશૃ ફધંાયુ.ં છી તો તેનુ ં ણ 
્લસ્ તયણ થયુ.ં ને  માયે કડીને રત ેરતે નની સ્ુલધા પ્રા ત થત ચકૂી છે.  

કડીભા ં શલેુ ં દલાખાનુ ં વને ૧૮૮૦ ભા ં ફધંાય ુ ને પ્રજાને ્લનામલૂ્ મે લૈધકીમ ભદદ 
ભલા રાગી. છેલ્ રા થોડા ં લાટ પલૂથે થી તે નગયાષરકાના લશીલટભા ંઅવ્ ય ુ છે ન ે તેની 
વગલડોભા ંક્રભળઃ લધાયો થતો યબે છે.૨૩ 
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લધતી જતી લસ્ તીની જરૂતયતોને એક જ દલાખાનુ ંશોંચી ન ળકે તેથી શ્રી ફવંીલારા 
ચેતયટેફર રસ્ ટ ન ેકડી રૂ ભશાજનના વભ્ મોએ શ્રી કડી ભશાજન એન્ ડ ફવંીલારા ચેતયટેફર 
શો્સ્ ટર વને ૧૯૫૯ ભા ંજનતાના વશકાયથી ળરૂ કયુું. જે લ્ મલૂ્ મે જનતાને તફીફી ભદદ 
અે છે. ુુદા ંુુદા ંયોગોના ્નટ ણાતં ડાટકટયોની વેલાઓ જનતાને સરુબ ફની છે. 

અ શો્સ્ ટર ભાટે વાધન-વગલડોથી સવુજજ નવુ ં દ્યતન ઢફનુ ં ભકાન ત.વ. 
૧૯૬૮ભા ં શ્રી છગનરાર નયોતભદાવ યીખના સપુતુ્રો ને ન્ મ દાતાઓની વખાલતોથી 
ફધંાયુ.ં તે જ ભકાનભા ંને તે જ વારભા ંશ્રી કભાફાત પયુોતભદાવ રૂઘનાથદાવ પ્રસ્ૂતગશૃ 
ણ ળરૂ થયુ.ં૨૪ 

કડીભા ં જાશયે પ્રજાકીમ મ્ ય્ુન્વર દાલાખાના છે. લેટય્નટી તડસ્ ેન્ વયી ણ છે. 
ભાભરતદાયની તથા તાલકુા રેલરની ફધીજ તથા કોટન સ્ુપ્રન્ ટેન્ ડન્ ટની ઓતપવો છે. 

ફેન્ ક ્ષ ેતે્ર સ્ ટેટ ફકક, ફકક ઓપ ફયોડા, જંાફ નેળનર ફકક, તડસ્ રીક કો. ઓયેટીલ, દેના 
ફકક તેભજ સ્ ટેટ ફકક ડલેરોભેન્ ટ લગેયે છે. 

ઔદ્યોગીક ્ષ ેત્ર ેષબ્રટી-ટાતલ્ વ એન્ ડ ટાત તેભજ ફ ેએક અતવ મફયપ  ની ને ચાયેક 
જીનીંગ પેકટયી ને ફે ઓતર ્ભરો છે અ લણટ પકત કડી ળશયેનો અછો ષચતાય અલા 
પયૂતી જ વશજણ ેનોંધ કયેરી છે.44 વભમ જતા કડીભા ંજીનીંગો ને પેકટયીઓભા ંલધાયો 
થમો ને ચાયેક જીનીંગોભા ંલધાયો થત કડીભા ંય00 જેટરી જીનીંગો જોલા ભતી શતી. 

જો કે ષબ્રટીળ યગુભા ં'કડી' ડ્રોઈંગ ને ્પ્ર્ન્ ટગ લકટભા ંએટરે કે કડાના યંગ ને તેના 
છાકાભભા ંનફૂ જાણીત ુને પ્રખ્ માત શત ુ.ં જેને કાયણે તે ્ત  ભશ લનુ ંમખુ્ મ કેન્ ્રષ ફનેલુ ં
શત ુ.ં ને તેટલ ુજ તે છીંકણીના ઉદ્યોગ ભાટે ણ કંામેલ ુશત ુ.ં છીંકણીના ધધંા અંગેની શારભા ં
ણ દંયેક જેટરી પેકટયીઓ ચાલુ ંછે. 

અ વાથ-ેવાથે કડીએ કેલણીના ્ષ ેતે્ર અગેકુચ અયંબી દીધી શતી. ત.વ. ૧૮૭૬ભા ં
એક પ્રાથ્ભક ળાા ળરૂ થત શતી. અજે ત્રણ કુભાય ળાાઓ એક ગાધંી સ્ ભાયક કન્ માકાા, 
એક કડી કેલણી ભડં વચંાષરત શ્રી ગોકફાત ી. ળાશ પ્રાથ્ભક ળાા તથા એક 
શજયતળાશીય ભશભંદ ળાશ યજજસ્ ટડટ પ્રાથ્ભક ળાા ભી કુર ૬ પ્રાથ્ભક ળાાઓભા ંફાકો 
કેલણી ભેલી યતશ છે. 

કડી નગય વચંાષરત ફારભતંદયની સ્ થાના ત.વ. ૧૯૬૦ભા ં થત ને નાનકડા ૬ 
લટથી નીચેની ઉંભયના ભરૂકાઓ ભાટે અનદં ને જ્ઞાનની યફ નરૂી.રપ 
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