
ताज र�मीचा फॅ�टसी �ोट्�स ��केट ��डा�व�ात �वेश , �डस�बर २१ पय�त घेऊन येणार
आणखी २ गे�स .

- २०२० म�ये अंदाजे ३६० दशल� असणारे भारतातीलऑनलाईन गेमर २०२२ पय�त ५१० दशल�ांपय�त पोहच�याचा अंदाज,
आ�ण २०२३ पय�त या �े�ातील महसूल $२ अ�ज डॉलस�पय�त पोहोच�याची अपे�ा .

- फॅ�टसी ��केटची लोक��यता दरवष� ३०-५० ट�यांनी वाढते आहे. या वाढ�सह, भारतात अपे�े�माणे फॅ�टसी ��केटचे अंदाजे
१००० �म�लयन फॉलोवस� . ”

-�टयार 2 �सट�ज, म�हला युजस� , ४५ वष� आ�ण �यावरील वयोगटातील वापरक�या�सह देशभरातील लाखो ताज र�मी �लेयस�ला
ए�डशनल गे�म�ग ऑ�शन देणे.

नवी �द�ली- 23 स�ट�बर, २०२१: भारतातील अ�ग�य ��कल बे�ड ऑनलाइन गे�म�ग �लॅटफॉम� ताज र�मीने हाऊस ऑफ ��डलॉ�जक
�ुप�या मा�यमातुन फॅ�टसी �ोट्�स �े�ात भारतातील सवा�त लोक��य फॅ�टसी गे�म�ग फॉरमॅट, ��केट म�ये �वेश कर�याची घोषणा केली
आहे.आज भारतातील फॅ�टसी गे�म�गची झपा�ाने वाढणारी मागणी पूण� करणे हा यामागचा उ�े�य आहे. याचबरोबर ताज र�मीने वष�
अखेरीस इतर फॅ�टसी �ोट्�सम�ये �व�तार कर�याचे देखील उ��� ठेवले आहे. ��कल बे�ड ऑनलाईन गे�म�ग माक� टम�ये ताज र�मीला
मो�ा �माणावर ��तसाद �मळतो,आ�ण मह�वपूण� बाब �हणजे येथे ��केट�या हंगामापूव�च लाखो लोक �र�गणात उतरलेले पहावयास
�मळतात. या ��त�र�त, कंपनी भारत व जगभरातील ऑनलाइन आ�ण फॅ�टसी ��डा �े�ात
काय�रत असले�या बी२बी �ाहकांना गे�म�ग टे�नलॉजी स��ह�सेस देखील �दान करेल.

ईवाय-ऑल इं�डया गे�म�ग फेडरेशन (एआयजीएफ) �या अहवालानुसार 'ऑनलाईन गे�म�ग इन
इं�डया- द जीएसट� क��म',ऑनलाइन गेमस� इन इं�डयाचा रे�हे�यू २०२० म�ये ३६० दशल� होता
तो २०२२ म�ये ५१० दशल�ांपय�त पोहच�याचा अंदाज आहे आ�ण २०२३ पय�त ते $२ अ�ज
डॉलस�पय�त पोहोच�याची श�यता आहे. या��त�र�त, भारतात जगातील एक दशांश गेमस� आहेत
जे भारताला जगातील पाच�ा �मांकाचे मोबाइल गे�म�ग माक� ट बनवते.

परी��त माद�शे��,,�व�ापक�य संचालक, ��डलॉ�जक �ुप (�यांची ताज र�मी आहे) �हणाले,
“भारतातील अ�ग�य ऑनलाइन गे�म�ग �लॅटफॉम� �हणून,आ�ही देशभरातील आम�या लाखो
खेळाडंूसाठ� सवा�त रोमांचक गे�म�ग अनुभव आण�यासाठ� वचनब�आहोत आ�ण ��केटसह
फॅ�टसी गे�म�ग �ोट्�स म�ये �वेश कर�याची घोषणा करताना आनंद होत आहे. ��केट फॅ�टसी
गेमची सुरवात देशभरातील लाखो चाह�यांना �यां�या आवड�या खेळाशी संल�नता वाढव�यासाठ�
एक �ासपीठ �दान करेल व �यांना �यांची �वतःची फॅ�टसी ��केट ट�म �नमा�ण कर�याची संधी
देईल . फॅ�टसी ��केटची लोक��यता दरवष� ३०-५०% वेगाने वाढते आहे. या वाढ�सह,आ�ही
अपे�ा करतो क� भारतात फॅ�टसी ��केटचे अंदाजे १००० दशल� फॉलोवस� असतील

. सव� फॅ�टसी �ोट्�स म�ये , फॅ�टसी ��केटने भारतात जा�तीत जा�त लोक��यता �मळवली आहे.
भारतीय बाजारपेठेतील एका नुक�याच के�या गेले�या सव��णानुसार, सहभाग�पैक� ७१ % लोकांनी
फॅ�टसी ��केटला आपला आवडता खेळ �हणून �नवडले आहे, �यानंतर फुटबॉल (३१%)आ�ण
कब�ी �तस�या �ानावर आहे.

आप�या �व�ताराब�ल बोलताना, माद�शे�� पुढे �हणाले, “आ�ही ताज र�मीसह ��कल बे�ड ऑनलाइन गे�म�गम�ये अ�णी आहोत, �यामुळे
देशभरातील लाखो खेळाडंूसाठ� आम�या ऑफरचा �व�तार कर�यात आ�हाला आनंद होत आहे. यासह,ऑनलाइन गे�म�ग ब�ल वाढती
आ�मीयता आ�ण �याय�व�ेची ��ता भारतातील फॅ�टसी गे�म�ग �ेसला बळकट� दे�यास मदत करत आहे.आम�या �व�ास आहे क�
युजर �� डली इंटरफेस आ�ण एआय-लीड �लॅटफॉम�सह आ�ही खेळाडू आ�ण भागीदारांचे पसंतीचे �ासपीठ बनू. हे आम�या बी२बी
सेगम�ट�या वाढ�स देखील चालना देईल. याचबरोबर भारतातील जाग�तक कंपनी �हणून व जगातील अ�याधु�नक गे�म�ग सो�यूश�स�या
�वकासासाठ� आ�ही आमची भू�मका मजबूत क�. ताज र�मी�या वषा�नुवषा��या अनुभवा�या जोरावर फॅ�टसी ��केट गेम तयार केली गेली
आहे. कृ��म बु��म�ेसार�या (आट��फ�शयस इं�ट�लज�स) नवीन युगा�या तं��ानाचा वापर क�न जगभरातील खेळाडू आ�ण बी२बी



�ाहकांसाठ� अ�याधु�नक गेम आ�ण तं��ान �वक�सत केले आहे.

ताज र�मीवरील फॅ�टसी �ोट्�स�या �ारंभामुळे खेळाडू ऑनलाइन रमी ए�स�लोर कर�यास स�म होतील �वशेष �हणजे, �टयर 2 व अ�य
शहरांम�ये ऑनलाईन गे�म�गचा अवलंब करणारी खेळाडंूची वाढती सं�या पहावयास �मळते.आ�णआता यात फँटसी गे�म�गची भर पड�याने
मे�ो व लहान शहरांम�ये ऑनलाइन गे�म�गचा अवलंब आणखी वाढेल अशी अपे�ा आहे.
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