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3 hours                  Total Marks: 100 

N. B. 1) Six questions to be attempt in all.  

 2) Question No. 8 is compulsory. 

 3) Attempt any five long questions of 16 marks each. 

 

1. Discuss how classical psychodynamic approach can be applied to deal with conflicting 

emotions in adults, illustrate with suitable examples. 

2. Describe listening, summarizing and confronting skills in counseling, using case 

examples, show where these skills can be applied. 

3. Explain in detail the Cognitive therapy with couples. 

4. Discuss how Object-relations play therapy concepts are useful while doing psychotherapy 

with child. 

5. Describe group psychotherapeutic factors which make the therapy effective. 

6. Discuss the multidimensional family prevention for at risk adolescents. 

7. Explain the methods of assessment and interventions in Existential Humanistic 

Psychotherapy. 

8. Write short notes (any four): 

a) Psychodrama  

b) Ethical Issues  

c) Characteristics of counselor  

d) Transactional Analysis 

e) EMDR  

f) Issues faced by therapist 
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मराठी रुपाांतर 

वेळ: ३ तास      एकूण गुण: १००  

सूचना: १) कोणतेही सहा प्रश्न सोडवा. 
 २) प्रश्न क्र. ८ अननवार्य आहे. 

 ३) १६ गुणाांच ेकोणतेही पाच प्रश्न सोडवा. 
            ४) आवश्र्कता भासल्र्ास मूळ इांग्रजी प्रश्नपत्रिका पहावी. 

 

१. शास्त्िीर् मनोगतीकीर् दृष्टिकोण उपर्ोजन प्रौढाांमधील भावननक सांघर्य हाताळण्र्ास कस े केले 

जाऊ शकते, र्ावर चचाय करा, अनुरूप उदाहरणाांसह स्त्पटि करा.  
२. समुपदेशनातील श्रवण, साराांश आणण सामना इ. कौशल्र्ाांच े वणयन करा. उदाहरणे वापरून ही 

कौशल्रे् कशी वापरली जाऊ शकतात, हे दाखवा. 
३. जोडपर्ाांना सह सांज्ञानात्मक उपचारावर सववस्त्तर स्त्पटि करा. 
४. मूलबरोबर उदे्दश सांबांध खेळणे उपचारपद्धतीमधील सांकल्पना कशा उपर्ोगी आहेत, र्ावर चचाय 

करा. 
५. उपचारपद्धती प्रभावी करणाऱ्र्ा गि-मानसोपचारात्मक घिकाांच ेवणयन करा. 
६. जोखीम पौगांडावस्त्थेसाठी बहुआर्ामी कुिुांब प्रनतबांध वर चचाय करा. 
७. अष्स्त्तत्ववादी मानवतावादी मानसोपचारपद्धतीतील मलू्र्ाांकन आणण हस्त्तक्षेपाच्र्ा पद्धती स्त्पटि 

करा. 
८. लघु टिपा ललहा (कोणत्र्ाही चार): 

१. मनो-नाट्र्  

२. नैनतक समस्त्र्ा  
३. सल्लागार वैलशटिरे् 

४. व्र्वहारात्मक ववश्लेर्ण 

५. EMDR  

६. सल्लागारद्वारा ठराववक समस्त्र्ा 
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