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Please check whether you have got the right question paper.
N.B:

Q. 1

Q. 2

Q. 3

Q. 4

1. All questions are compulsory.
2. Questions 1 to 3 carry 10 marks each. Question 4 carries total of 7 marks.
3. Each question has internal choice.

A) Write briefly on the evolution of group work method in social work.
OR
B) Define group cohesion. Explain the factors affecting group cohesion and state why it is important for
the success of a group.

10

A) Discuss the importance and types of group work recording with relevant examples from the field.
OR
B) What are the group work principles given by Konopka?

10

A) Explain the different ways of resolving conflict in a group. Which, according to you, is the most
effective way? Why?
OR
B) Group dynamics is part of any group process. Discuss this statement with reference to the role of a
group worker.

10

A) Write short notes on
1) Types of groups
2) Group work in hospital setting

07

10

10

10

OR
B) Write short notes on
1) Five bases of power
2) Types of interaction patterns
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सच
ू ना:

[ गण
ु :३७]

Please check whether you have got the right question paper.

1. सवव प्रश्न अननवार्व आहे त.

2. प्रश्न क्रमाांक १ ते ३ ला प्रत्र्ेकी १० माकव आहे त. प्रश्न क्रमाांक ४ ला एकूण ७ माकव आहे त.
3. सवव प्रश्नाांना अांतगवत पर्ावर् आहे त.

प्र. १ अ) सामाजिक कार्ावत गटकार्व पद्धनतच्र्ा उत्क्राांतीवर थोडक्र्ात ललहा.
क िं वा

ब) गट सांर्ोगाची व्र्ाख्र्ा द्र्ा. गट सांर्ोगाला प्रभाववत करणारे घटक स्पष्ट करा आणण गटाच्र्ा र्शासाठी
ते महत्वाचे का आहे त ते नमद
ू करा.

प्र. २ अ) फिल्ड मधील सांबधां धत उदाहरणे दे ऊन गटकार्व रे कॉर्डिंग महत्व आणण प्रकार र्ावर चचाव करा.
क िं वा

ब) कोनोप्का (Konopka) च्र्ा अनस
ु ार गट कार्ावची तत्वे कोणती आहे त?
प्र. ३ अ) गटातील मतभेद ननराकरणाचे ववववध मागव कोणते आहेत ते स्पष्ट करा. तम
ु च्र्ा अनस
ु ार, सवावत प्रभावी
मागव कोणता आहे ? का?

क िं वा

ब) ‘गट प्रेरक शक्ती (Group dynamics) हे कोणत्र्ाही गट प्रफक्रर्ेचा भाग आहे ’. गट कार्वकत्र्ावच्र्ा
भलू मकेच्र्ा सांदभावत ह्र्ा ववधानावर चचाव करा.

प्र. ४ अ) टटपा ललहा.

१०
१०

१०
१०
१०

१०

०७

१) गटाचे प्रकार

२) हॉजस्पटल सेटटांगमधील गटकार्व
ब) टटपा ललहा.

क िं वा

०७

१) सत्तेचे पाच आधारस्तांभ
२) सवाांद नमन्
ु र्ाचे प्रकार
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