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ٹیکساس کیپیل چار بالکس پر مشتمل ہے جسکو  1839میں تعمیر کیا گیا۔ عمارت کا پہال حصہ  1853میں تعمیرہوا۔ تین فلور پر مشتمل چالص چونے کے ٹت ھر سے ٹیابا ہوا عمارت ،چو تقرٹیا  140فٹ بائی
س
فی  90فٹ ہےکو 150،000ڈالر کی الگت میں تعمیر ک یا گیا ت ھا۔  1881کے اوابل میں حکام نے ملکی طح پر ابک مقا بلے کا اہتمام کیا جس میں ابلیاہ مییرز کا ڈپزائن مپتخب کیا گیا ۔ 1853میں کیپیل کو

آگ لگی تھی۔ کچھ وفت کے لئے کیپیل کو عارضی طور پر کیپیل اسکواپر سے اسپ یٹ گوورنمیٹ ہاؤس سفٹ کیا گیا۔ رسمی طور پر ٹئے کیپیل کا نمیرائی کام فروری  1882میں شروع ہوا۔ تین سال
م
م
تعد تپیاد اور پہانے کی دیواروں کا کام کمل ہوا۔  1886کے آخربک دوشری میزل کی دیواروں کا کام کمل کیا گیا اور فروری  1888میں جست کا ٹیابا ہوا آزادی کی دیوی کا مجسمہ عمارت کی گپید
پرتصب کیا گیا۔ کیپیل چو تقرٹیا  566فٹ اونچا اور آج کے دور میں  3.7ملین ڈالر کے الگت سے تعمیر کیا گیا۔ ابک صدی سے تھی زبادہ عرصے پر موہ یت سن سیٹ ربڈ گارٹٹ کا ٹیا ہوا ٹیکساس
کیپیل ،ٹ یکساس کی افسایوی روح کی عالمت کے طور پر کھڈی تظرآئی ہے۔ اسی مقام پر رباست کے قواتین ٹیانے کے لئے بکساس کے باسی ٹت ھپئے ہیں۔ مستقیل کی نسلوں کے لئے اس کے تقا کو

تقپنی ٹیانے کے لئے ،ٹیکساس کیپیل نچالی ویوستع م تصوبہ فیام میں آبا۔ جس کا مقصد کیپیل کو اٹنی اصلی چالت میں نچال کربا ت ھا اورعمارت کی حقاظنی وساخنی تظام کی نچدبد کربا ت ھا باکہ اسے انسائی
زبدگی کے لئے محفوظ ٹیابا چاسکے۔

ساؤتھ فویر

اسپ تفن آسین اور سم ہ یوسین کے ماربل کے مجسمے پہاں پر نسب ہیں چو کیدہ کارہ الشیپئے کے ٹیانے ہوے ہیں ۔ بہ مجسمےعمارت میں داچل ہونے والے مہمایوں کو چوش آمدبد کر نے ہیں۔ 19
خ یوری 1903 ،کو اسی چگہ پر ان کی رونمائی کی گنی تھی۔  1936پرازوزو فلور12،خیگوں کی باد دہائی کرا با ہے چو ٹیکساس کی شر زمین نے لڑی گنی ت ھیں۔ ایوتںسوئں صدی کی دو مشہور تپیپیگز شررٹیڈرآف
ساٹیا اٹیا اور ڈیوڈ کروککٹ ٹ یکساس کے معروف ف تکار ولتم ہییری ہڈل کے ٹیانے ہونے ہیں۔مچلوط روابڈو کے فرٹب افرتقی پژاد امربکی سیاسیدایوں کو دبکھاچا سکیا ہے۔

یریجرر یزنس آفس

تقرٹیا سو سال پہلے ،فایون ساز اور رباسنی مالزمین مچکمئہ خزابہ کے اس کمرے میں ا ٹئےا ٹئے خیکوں کی تقد رقم وصول کرنے تھے چو کسی زمانے میں تپ یک آف ٹیکساس ہوا کربا ت ھا .کمرے کے سمال
کے آخر میں سیک یورئی سالچوں کے ٹتچھے دروازے کو یونس کرئں؛ بہ تین نجورٹ یوں کی طرف چابا ہے جن میں رباست کے تںسے  ،سیک یورٹیز اور دبگر فایوئی تپیڈر ر کھےچانے تھے۔ مرکزی کمرے میں کیپیل
میں استعمال ہونے والے بارنخی آالت نماباں ہیں چو چدبد کیلکولییر اور کمپ یوپرز سے پہلے استعمال ہونے تھے۔ آج ،نچال سدہ کمرہ کیپیل کے بارے میں معلومات اور راہتمائی کی سہولت مہیا کرئی ہے۔

روت ندہ اور گنند

س
پہلی طح چںسي فرش کا ٹیا ہوا ہے ،روٹیدہ میں ان چھ ممالک کے مہر ہیں جن کے پرچم ٹیکساس پر لہرانے رہے۔ اس فرش کو ٹ یکساس کی  100سالہ آزادی کے موقع پر  1936میں ٹیاباگیا ت ھا۔ چمہوربہ
ٹیکساس کے صدور اور رباست کے ساتقہ گورپرز کے تصاوپردیواروں پر آوپزاں ہیں۔بکساس کی پہلی چایون گورپر ،مرٹتم فرگوسن کی سیگ مرمر کی مورئی ،ا پربکو کرراککہ یو نے ( )1956-1880ٹیار کیا ت ھا۔
گپید میں ٹیا ہوا سیارچو تقرٹیا  218فٹ اوپر ہے  ،اس کو  1958تصب کیا گیا ت ھا۔ ابک کونے سے دوشرے کونے بک اسکی لمیائی آتھ فٹ ہے۔

زرعی م یوزیم

کیپیل کھو لئے کے قورا تعد،فایونساز لیگسلیرے نے اس کمرے کو رباست کی زرعی مصیوعات کی نمانشر کے لئے مخ تص کر دبا۔

س نکریٹری اسن یٹ کا یجی دفٹر

سیکرٹیری اسپ یٹ اس بارنخی دفیر میں کام کربا ہے ،لہذا عوام کا وہاں چابا ممکن پہیں.

س ین یٹ چیمٹر

پہاں ٹیکساس کے فایون سازی کے اچالسوں میں اکیںس سیییر تپتھئے ہیں۔ ل تقپیپ یٹ گورپر کی اصل اخروٹ سے ٹنی ہوئی میز سا مئے واقع ہے۔ مشہور ٹیکساس آرنسٹ ہیری آرتھر مک آرڈلے کے ٹیابا
م
ہوۓ دو پڑے تپیپ یگز کمرے کی معرب کی طرف تظرآنے ہیں۔ بہ ہی خ یگ ڈان االمو اوربہ یو خیک سیپ یو خیگ کمل بارنخی حق تفت کو ظاہر کرئی ہے بلکہ ٹیکساس کی بارنخ میں دو اہم لڑاٹ یوں کا ابک
وستع تقطہ تظر دک ھانے ہیں۔
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گوریر ت نلک رسپشن روم

ابک وک یورئن بارلر کی طرح ،بہ کمرہ ابک رسمی اچالسگا ہے۔ عوام کے لئے بہ کمرہ کھال ہے ۔ اس کمرے میں فدنمم فروش کے ساتھ فن بارے ت ھی ہیں۔ اس کے عالوہ ٹیڈسیلز ،آ تپئے ،چ ھاڑ فایوس ،
پڑے س یگ مرمر کا تپیل اور انس کی سکل کا سوفا تھی سامل ہیں۔ باہر تکلئے پر ،راہداری کے مشرفی دیوار کے ساتھ نمانش کے معامالت دبکھ سکئے ہیں۔

ہاؤس آف ریٹریزنن ین یو چیمٹر

بہ اس عمارت میں سب سے پڑا کمرہ ہے۔  150نماٹیدگان ارکان ہاؤس  ،سیپ یٹ کے ساتھ رباست کے قواتین کو بافذ کرنے کے لئے کام کرنے ہیں۔ اسپیکر کے میز کے ٹتچھے 1836میں لڑائی گی

خیگ سان خیکپ یو کی خ یگ کا پرچم ہے۔ کمرے میں دبگر آرٹ ورک ،ولتم ہییرسٹ ،جن میں سپ تفن ہگگ (ٹیکساس کا پہلے مقامی گورپر)  ،آسین کی پہلی کالوئی کی آبادکاروں اورسام ہ یوسین یورپرتںس
تھی سامل ہیں۔

ل

یجسل ین یو ریفرنس الیٹریری

ایوان کے ارد گرد ٹئے ہونے باڈ سے ٹتچے ،فایون سازی کا رتقرنس الٹیرپری ہےجس میں ٹیکساس فایون سازی سے م تعلقہ مواد کا ذخیرہ ہے۔ پہاں پر آج تھی لوگ کام کرنے ہیں۔ اس الٹیرپری میں
کچھ غیر معمولی نمونے جس میں سمال کی دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی میزنما کرسی تھی سامل ہے ،اس کرسی کو ساٹیااٹیا نے ٹیکساس کے مہم چوئی کے دوران ستعمال کیا ت ھا۔

سٹریم کورٹ

بہ کمرہ  1888سے  1959بک ٹ یکساس عدالنی تظام میں تپیادی طورپراستعمال میں رہا ا اس کے تعد عدالت کو کیپیل کے ٘سمال خ یوب کی طرف الگ عمارت میں مپ تقل کیا گیا۔ ججوں کے ٹتچ پر  ،۔

الطپنی زبان میں "چںسے چدا ہمارے باپ دادا کے لئے ت ھا ،ونسا ہی چدا ہمارا ہو" لک ھا ہوا ہے ۔

کورٹ آف کریم نل ات نلز کور ٹ روم
ت
بہ چگہ صرف تین سال بک کورٹ آف کرنمیل اٹیلز کے طور پر استعمال میں رہا۔  1891میں ٹیکساس آ تین کے نخت عدالنی فراتض کو کرنمیل اور سول ساچوں میں قشتم کیا گیا ت ھا۔ کورٹ وف
فیام کرنمیل اٹیل کی عدالت کی سیواٹیاں  1959بک پہاں پر ہوا کرئی ت ھیں خب اسے ابک ٹنی عمارت میں مپ تقل کردبا گیا۔ بارتھ وبگ والی ابل یوٹیرز لے لیں گراؤبڈ فلور/تںسمپ یٹ روٹیدہ چانے کے لیا۔
رک ھا۔

گراؤنڈ فلور روت ندہ
ب
 1980کے دہائی بک ،گراؤبڈ فلور ابک تھول ت ھلپیاں کی طرح دکھیا ت ھا۔ آج بہ ا ٹئے اصل طرزتعمیر کی عکاسی کربا ہے۔ خب زمپنی میزل روٹیدہ پر کھڑا ہوں یو ،اوپر کی طرف سںسے کے بالک کو د ک ھیں۔

اصل میں میدرجہ باال فرش روابڈو کوہست پہلو ڈپزائن دبا گیا ہے ؛ بہ  1936میں پراززو فرش کے ساتھ ٹیدبل کرد ٹئے گئے تھے۔ اگال ،سمالی وبگ چانے کیلئے ،با یو ،لکڑی کے دروازے کے ذر تعے باہر
ب
تکلیں اور سیڑھ یوں کو لے  ،با ابل یوٹیرز کے زرتعئے ا کشیںشن (  1ای ) لےسکئے ہیں۔

ن
ک ین نل ا کسن یپشن
ب
کیپیل کی بارنخی نچالی سے پہلے رہانسیوں کے ھجوم کے مشیلے کو  1993میں زپر زمین ا کسپیںشن کی یوستع کے زر ٹئے چل کر دبا گیا ت ھا گیا ت ھا۔
ب
سپ یٹ اور ہاؤس آف رٹیرپزتپیپ یو کے ممیران کے دفیروں کو چگہ فراہم کرنے کے عالوہ ا کسپیںشن میں ابک گفٹ ساپ  ،ک تقیییربا ،ہیربگ روم  ،آڈ ٹ یوریم تھی سامل ہیں اور ٹتچے کے دو مزلوں پر کیپیل
کے مالذمین کے لئے بارک یگ ہے۔ اس عمارت سے باہر تکلئے کے لئے ،با یو ا ٹئے را سئےپر وانس چاتیں جس را سئے کیپیل آنے ہیں با سمال پر کھلی روٹیدہ کے فرٹب دو ابلوٹیرز ہیں ان میں سے ابک
لیلیں ۔
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