
 Department of Consumer and Worker( کے محکمہ برائے صارف اور کارکن کا تحفط NYC 16 مارچ کو
Protection, DCWP( نے ایک ہنگامی اصول کا اعالن کیا ہے جس کے مطابق ایسی کسی بھی ذاتی یا گھریلو پروڈکٹ کی 

قیمت کو بڑھانا غیر قانونی ہے جو نئے کورونا وائرس )COVID-19( کا پھیلنا روکنے یا محدود کرنے یا پھر اس کا عالج 
کرنے کے لیے درکار ہو۔ 

مثالوں میں شامل ہیں:

صفائی کے پروڈکٹس   •
تشخیصی پروڈکٹس اور سروسز   •

جراثیم کش )وائپس، مائع، اسپرے(    •
چہرے کے ماسکس   •

دستانے   •
ہینڈ سینیٹائزر   •

ادویات   •
کاغذی تولیے   •

مال جانے واال الکحل   •
صابن   •
ٹشوز   •

اس قسم کی چیزیں اور خدمات کی قیمتوں میں %10 یا اس سے زیادہ اضافہ کرنا غیر قانونی ہے۔

استثناء:
اگر آپ نے  ان آئٹمز کی قیمت اس وجہ سے بڑھا دی کہ انہیں سپالئی کرنے میں آپ کو زیادہ الگت آتی ہے تو آپ کو  DCWP  کو 

اس کا ثبوت فراہم کرنا الزم ہے۔
جان لیں کہ کوئی بھی اضافہ قابل موازنہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے فی آئٹم  2$   زیادہ ادا کیے تو آپ گاہکوں سے  50$   زیادہ 

وصول نہیں کر سکتے ہیں-

مزید معلومات کے لیے،  nyc.gov/dcwp  مالحظہ کریں۔ 

کیا آپ ایسی کوئی چیزبیچتے ہیں یا خدمت  فراہم 
کرتے ہیں جو COVID-19 کو پھیلنے میں 

روکنے کے لیے درکار ہے؟

گاہکوں سے زیادہ پیسے وصول کرنا 
غیر قانونی ہے۔
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On March 16, the NYC Department of Consumer and Worker Protection (DCWP) announced 
an emergency rule that makes price gouging illegal for any personal or household good 
or any service that is needed to prevent or limit the spread of or treat the new coronavirus 
(COVID-19). 

Examples include:

•  Cleaning products
•  Diagnostic products and services
•  Disinfectants (wipes, liquids, sprays) 
•  Face masks
•  Gloves
•  Hand sanitizer

•  Medicines
•  Paper towels
•  Rubbing alcohol
•  Soap
•  Tissues

It is illegal to increase prices of these types of goods and services by 10% or more.

Exception:

If you raised the price of these items because it costs you more to supply them, you must 
provide proof to DCWP.

Be aware that any increase must be comparable. If you paid $2 more per item, you cannot 
charge customers $50 more.

For more information, visit nyc.gov/dcwp. 

Do you sell any good or  
service needed to limit  
the spread of COVID-19?

It is ILLEGAL to 
overcharge customers.
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