10/3/2020

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox?projector=1

3d40ce99-499f-405b-a46c-0536c8e7c6bc

1/1

Sri Veera Venkata Satyanarayana Swamy Vari Devasthanam,
Annavaram, E.G.Dist

- 533406

Notice to Devotees
Sri

Veera

Venkata

Satyanarayana

Swamy

Vari

Devasthanam,

Annavaram, In view of devotees convenience our temple is providing
Sri Swamy Vari Vrathams in absence every day @9.00 A.M. through
Youtube Link. Devotees can perform this vratham through online.

Sri Swamy Vari Vratham (In absence)

-

Rs.1,116/-

To perform Sri Swamy Vari Vratham (In absence) kindly be sent amount in favour
of Executive officer, Sri V.V.S.S.Devasthanam, Annavaram SBI A/c No.
37460007010, IFS Code:SBIN0021804, through online, with flowing details.
Devotee Names, Gotram, Bank transaction Details, Address, & Phone No. and
send the details to Whatsapp no.9491249990.

Note :-

After completion of Vratham, Sri Swamy Vari Prasadam, Kanduva, Blouse
Piece, Pasupu, Kumkuma, Akshintalu sent by post.
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