
92.7 बिग एफएम म ुंिईने जाहीर केली िेनड्रिल बिग गोल्डन व्हॉईस  

सीझन ६च्या विजेतयाुंची नािे 

~ ममता शमाा आणि रामजी ग लाटी याुंनी आघाडीच्या ५ स्पर्ाकाुंच ेपरीक्षि करून म ुंिई विभागात 

स्िरजजत ससुंग याला ननिडले विजेता ~ 

~ राष्ट्रीय विजेतयाच्या स्परे्त स्िरजजत इतर शहराुंतील विजेतयाुंना देिार टक्कर ~ 

म ुंिई: 92.7 बिग एफएम या भारतातील एका सिाात मोठ्या रेड्रडओ नेटिका न ेिेनिील बिग गोल्डन व्हॉईस 

या आपल्या बहुप्रतिक्षिि ऑन-एअर गायन स्परे्धच्या ६ पर्ााची घोषणा महहनाभरापूर्ी केली होिी. आिा 
हे पर्ाही अतंिम टप्पप्पयाकड े हळूहळू कूच करि आहे. नुकिेच या रेडडओ स्टेशनने शहर पािळीर्रील 

अतंिम फेरी आयोजिि केली होिी. या फेरीिील वर्िेिा राष्ट्रीय पािळीर्र अतंिम वर्िेिा ठरण्यासाठी 
इिर स्पर्धाकांसोबि स्पर्धाा करेल. ख्यािनाम गायक सोनू ननगम राष्ट्रीय पािळीर्रील परीिक असिील. 

िे अतंिम स्पर्धाकांना मागादशानही करिील. िर, 'दिुंग' गानयका ममता शमाा आणि पार्शिागायक रामजी 
ग लाटी मुंबई फेरीसाठी परीिक होिे. सर्ा स्पर्धाकांच्या परफॉमान्सच ेसखोल परीिक केल्यानंिर तयांनी 
स्िरजजत ससुंगला शहरािील वर्िेिा घोवषि केले.  

अतंिम फेरी आणण मुंबईिील स्पर्धाकांच ेपरीिण याबद्दल गानयका ममता शमाा म्हणाल्या, "बेनड्रील 

बबग गोल्डन व्हॉईस सीझन ६ मर्धील मुंबईच्या अतयंि प्रतिभार्ान अशा स्पर्धाकांमर्धनू आघाडीच ेपाच 

स्पर्धाक तनर्डणे आमच्यासाठी खरंच कठीण होिे. या पाचही स्पर्धाकांचा आर्ाि फारच अनोखा आहे, 

तयाि आत्मीयिा आहे, असे मी म्हणेन. प्रतयेकाची अशी खास र्ेगळी शलैी आहे आणण तयामुळेच 

तयािील एकाला अतंिम फेरीसाठीचा मुंबईिील वर्िेिा तनर्डणं काहीसं कठीण होिं." 

शहरािील अतंिम फेरी आणण मुंबईसाठी परीिक असणं याबद्दल पार्शिागायक रामजी ग लाटी म्हणाले, 

"बेनड्रील बबग गोल्डन व्हॉईस हा असा एक ससगंगगं टॅलेंट हंट आहे, ज्याि उत्तम गायकाची तनर्ड फक्ि 

तयाच्या आर्ािामुळे केली िािे. तयामुळेच, 92.7 बबग एफएमचा हा शो इिर अशा कायाक्रमांहून र्ेगळा 
ठरिो. बेनडड्रल बबग गोल्डन व्हॉईस ही उदयोन्मुख गायकांना आपली प्रतिभा दाखर्ण्यासाठी एक उत्तम 

संर्धी आहे. मी येथे एक बाब नमूद करू इजच्ििो... माझ्या मिे वर्िेिा कोणीही ठरू देि. मात्र, िुम्ही 
सगळेच खरं िर वर्िेि ेआहाि. कारण, िुमच्या अनोख्या आर्ािाने, िुमच्या प्रतिभेनेच िुम्हाला या 
व्यासपीठापयिं आणलं आहे. या सगळयांमध्येच प्रतिभा आहे आणण तयामुळेच भवर्ष्ट्याि ि ेइिरांपेिा 
र्ेगळे ठरिील."  

शहरािील अतंिम फेरी जिंकल्याचा अनुभर् कथन करिाना स्िरजजत ससुंग म्हणाला, "मुंबईिील 

आघाडीच्या ५ स्पर्धाकांमध्ये येण ंआणण तयानंिर चक्क मुंबईचा वर्िेिा बनण ंम्हणिे फारच आनंदाची 



गोष्ट्ट आहे. इथ ेप्रतयेक िणच सरस होिा. तयामुळे स्पर्धाा अतयंि चरुशीची होिी. मी काहीसा घाबरलो 
होिो पण मी शक्य तििका चांगला परफॉमान्स हदला. अतंिम फेरीि मुंबईच ेप्रतितनर्धीतर् करण्यास आणण 

राष्ट्रीय परीिक असलेल्या सोनू तनगमिींसमोर परफॉमान्स देण्यास मी फारच उतसुक आहे. बेनडड्रल 

बबग गोल्डन व्हॉईस सीझन ६चा भाग असणं हा आिर्र फारच िान अनुभर् आहे." 

हा ककिाब पटकार्ण्यासाठी स्पर्धाकांनी प्रचडं उतसाह आणण ऊिेसह परफॉमान्स हदला. बिग एमज ेददलीप 

यांनी या कायाक्रमाच ेसूत्रसंचालन केले. यार्ेळी परीिकांनी स्पर्धाकांना काही मोलाच्या हटप्पस देऊन तयांचा 
उतसाह र्ाढर्ला. या शोने देशभरािील स्पर्धाकांना आपली प्रतिभा दाखर्ण्यासाठी आमंबत्रि केले होिे. 
वर्वर्र्ध टप्पप्पयांमर्धनू स्पर्धाकांची तनर्ड करि अखेर प्रतयेक शहरािील पाच स्पर्धाक तनर्डण्याि आले. या 
पाच स्पर्धाकांनी शहरािील कफनाले राऊंडमध्ये एकमेकांना टक्कर हदली आणण तयािून प्रतयेक शहराचा 
एक वर्िेिा तनर्डण्याि आला. सर्ा शहरािील वर्िेिे आिा गँ्रड कफनालेमध्ये एकमेकांसमोर उभ े

ठाकिील. गायक सोन ू ननगम या अतंिम फेरीच ेपरीिण करिील आणण सर्ोत्तम स्पर्धाकाला सहाव्या 
पर्ााचा वर्िेिा घोवषि करण्याि येईल. 
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