
 

Make It 

Roger là một thị trưởng của một thành phố có N cư dân (được đánh số từ 1 đến N). Vào mỗi ngày, mỗi 
cư dân sẽ đóng một số thuế. Gọi số thuế được trả bởi công dân thứ i là Ai.  

Một ngày nọ, Roger cảm thấy quá nhàm chán nên ông ấy quyết định triển khai trương trình “Hoàn thuế 
vui vẻ”. Chương trình này rất đơn giản như sau: Vào mỗi ngày, Roger sẽ chọn ra một nhóm (không 
rỗng) các cư dân và trả lại số thuế mà họ đóng trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, việc chọn ra ngẫu nhiên 
các cư dân thì không vui lắm, và Roger luôn thích số K và bội số của nó. Do đó ông ấy chỉ chọn ra các 
nhóm cư dân mà tích số thuế được hoàn lại cho họ là bội của K. Giữa tất cả các lựa chọn, ông ấy chọn 
ra một nhóm với tổng số thuế tối thiểu được hoàn lại (ông ấy cũng không muốn tiêu tốn quá nhiều tiền 
vào chương trình này). 

Roger là một người hay tâm trạng. Đôi khi, ông ta chọn hai số nguyên 1 ≤ L ≤ R ≤  N và quyết định 
rằng ông sẽ không cân nhắc lựa chọn các công dân được đánh số từ L đến R cho chương trình Hoàn 
thuế vui vẻ, tức là tổng số thuế được trả lại là nhỏ nhất phải tính trong số tất cả các nhóm không chứa 
bất kỳ công dân nào kể trên. Roger yêu cầu Melanie - thư ký của ông làm tất cả công việc và báo cáo 
cho ông ấy số tiền thuế nhỏ nhất cần phải hoàn lại. Bây giờ, Melanie mong sự giúp đỡ từ bạn. 

Bạn hãy giúp Melanie bằng cách trả lời Q truy vấn. Trong mỗi truy vấn, bạn được cho các số nguyên L 
và R và bạn phải tính số thuế nhỏ nhất cần phải hoàn lại hoặc xác định rằng không có cách nào chọn ra 
một nhóm cư dân sao cho tích số thuế hoàn lại cho họ là bội của K. Lưu ý rằng các truy vấn độc lập với 
nhau – tức là một cư dân không nằm trong danh sách được hoàn thuế của truy vấn này thì có thể nằm 
trong danh sách của truy vấn tiếp theo. 

 

Dữ liệu vào 
 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một ba nguyên N, Q và K. 
 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN.  
 Q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai nguyên L và R miêu tả một truy vấn 

 
Dữ liệu ra 
 

 Ở mỗi truy vấn, in ra một dòng chứa một số nguyên – tổng số thuế nhỏ nhất phải hoàn lại hoặc 
in ra -1 nếu như không thể chọn được một nhóm cư dân nào thỏa mãn. 

 
Ràng buộc 
 

 1 ≤  N, Q ≤  105 
 1 ≤ K ≤ 108 
 1 ≤ Ai ≤ 108 với mọi i 
 1 ≤ L ≤ R ≤  N 
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Ví dụ 
 
Input 
5 5 24 
6 3 12 2 8 
3 3 
2 4 
3 4 
1 3 
2 2 
 
Output 
11 
14 
11 
-1 
14 


